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ـــ مـــا يتعلّـــق بهـــذا الموضـــوع ـــــ : (أصـــول  *  (اإللهيات/الـــدين) انظـــر ــ
ــبيه)(التكفير) األ  ســـماء والصـــفات)(اإليمان والكفر)(التجســـيم والتشـ

 )(العرفــــــــان)U(التوحيــــــــد والتثليــــــــث)(الخلق والخليقة)(رؤيــــــــة اهللا 
        والقدر).(الفطرة)(الفلسفة)(القضاء 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        لماذا البحث عن معرفة اهللا؟لماذا البحث عن معرفة اهللا؟لماذا البحث عن معرفة اهللا؟لماذا البحث عن معرفة اهللا؟

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ال توجد حركة بدون محفّز, وبالطبع فـال يمكـن للحركـة فـي طريـق معرفـة مبـدأ        
ة والعلمـاء ثالثـة محفّــزات   عـالم الوجـود أن تكـون بــال محفّـز, ومـن هنـا يــذكر الفالسـف       

  :أساسية للبحث عن اهللا. وجميعها مشار إليها في القرآن الكريم إشارات واضحة
  الحافز العقلي.ــ ــ ــ ــ ١١١١
  الحافز الفطري.ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
  الحافز العاطفي.ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

        الحافز العقلي:الحافز العقلي:الحافز العقلي:الحافز العقلي:
اإلنسان يحب الكمال, ويعـد هـذا الحـب حبـاً خالـداً عنـد كـلّ النـاس، ويبقـى          

يرى كماله في شيء معين, فيـذهب نحـوه, وبعضـهم يـذهب باتّجـاه      أن كلّ إنسان 
ــة      ــاالت الخياليـــ ــة والكمـــ ــيم الوهميـــ ــون خلـــــف القـــ ــاء، ويلهثـــ ــدل المـــ الســـــراب بـــ

  ويتصورونها واقعاً.
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قد يسمى هذا المبدأ أحياناً بــ (غريـزة حـب المنفعـة ودفـع الضـرر) التـي يجـد         
ــه ملــزم أن يكــون لــه تعامــل       ــي ضــوئها بأنّ ــع كــلّ موضــوع يتعلّــق      اإلنســان ف جــاد م

  بمصيره (بلحاظ النفع والضرر).
لكــن إطــالق كلمــة (غريــزة) علــى هــذا الحــب أمــر غيــر ســليم؛ فــالغريزة عــادة  
تطلق على أُمور تؤثّر في أفعال البشر، أو باقي األحياء، بدون تدخّل التفكير, ومـن  

  هنا تستعمل بالنسبة للحيوانات أيضاً.
فضل أن نستخدم عنـوان: (الميـول السـامية)، التـي     وعلى هذا األساس فمن األ

  استعملها بعض العلماء لمثل هذه الموارد.
ــة        ــالح المعنويـ ــو المصـ ــل نحـ ــال، والميـ ــب للكمـ ــذا الحـ ــال, فهـ ــلّ حـ ــى كـ وعلـ
والماديـة، ودفــع كــلّ أنــواع الضـرر، يجبــر اإلنســان علــى التحقيـق حتّــى فــي مواضــع    

وذلــك النفــع والضــرر أعظــم, كــان     االحتمــال, وكلّمــا كــان هــذا االحتمــال أقــوى,   
التحقيــق والنظــر أوجــب، فمــن المســتحيل أن يحتمــل شــخص تــأثير أمــر مهــم فــي       

  مصيره, وال يرى من واجبه التحقيق فيه.
           ؛ ألنمـن هـذه القضـايا بـال شـك ة اإليمان بـاهللا والبحـث عـن الـدين تعـدوقضي

ضـايا التـي يـرتبط    هنالك في محتوى الـدين كـالم عـن القضـايا المصـيرية, وعـن الق      
  بها خير اإلنسان وشره ارتباطاً وثيقاً.

بعضهم يذكر مثاالً من أجـل إيضـاح هـذا األمـر, فيقولـون: لنفتـرض أنّنـا نجـد         
إنساناً واقفاً على مفترق طـريقين ونسـمعه يقـول: إن البقـاء هنـا خطـر يقينـاً, واختيـار         

طريق الثاني هـو طريـق   هذا الطريق (إشارة إلى أحد الطريقين) هو اآلخر خطر, وال
  النجاة, ثم يذكر قرائن وشواهد لكلّ ما قاله.
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أُباليـة  ملزماً بالتحقيق ويعتقـد أن الال فما من شك أن أي عابر سبيل يرى نفسه 
اتّجاه هذه األقوال مخالفة لحكم العقـل. واألصـل العقلـي المعـروف بــ(دفع الضـرر       

  المحتمل) فرع من الحافز العقلي.
ــم     �فيقــول:  7اطــب النبــي والقــرآن يخ ــه ثُ ــد اللَّ ــن عنْ م ــان ــتُم إِن كَ أَيــلْ أَر ــم     قُ ــه ثُ ــد اللَّ ــن عنْ م ــان ــتُم إِن كَ أَيــلْ أَر ــم     قُ ــه ثُ ــد اللَّ ــن عنْ م ــان ــتُم إِن كَ أَيــلْ أَر ــم     قُ ــه ثُ ــد اللَّ ــن عنْ م ــان ــتُم إِن كَ أَيــلْ أَر قُ

  يــدعــقَاقٍ بــي شف ــوه ــنمأَضَــلُّ م ــنم بِــه تُمكَفَــر  يــدعــقَاقٍ بــي شف ــوه ــنمأَضَــلُّ م ــنم بِــه تُمكَفَــر  يــدعــقَاقٍ بــي شف ــوه ــنمأَضَــلُّ م ــنم بِــه تُمكَفَــر  يــدعــقَاقٍ بــي شف ــوه ــنمأَضَــلُّ م ــنم بِــه تُمتــأتي عــادةً بمعنــى:  )١(�كَفَــر (ــتُمأَيأَر) ،
  (أخبروني)، وتفسر بالمعنى نفسه.

ن ال ينفـع معهــم أي  ومـن الواضـح أن هــذا الكـالم إنّمــا يقـال لألشـخاص الــذي     
ــتم ترفضــون         ــة تقــول لهــؤالء: إذا كن ــبهم؛ فاآلي ــادهم وتعصّ ــل منطقــي لشــدة عن دلي
ــأنتم ال          ــه, ف ــا بعــد المــوت وتصــرون علي ــد ووجــود عــالم م ــة القــرآن والتوحي حقاني
تملكون حتماً دليالً قاطعاً علـى هـذا الـرفض, لـذا يبقـى ثمـة احتمـال فـي أن تكـون          

د حقيقـة موجـودة, عنـدها علـيكم أن تتصـوروا المصـير       دعـوة القـرآن وقضـية المعـا    
األسود الموحش الذي ينتظـركم؛ لعنـادكم وضـاللكم ومعارضـتكم الشـديدة إزاء      

  الدين اإللهي.
إنّــه األســلوب نفســه الــذي نقــرأ فــي محاججــة أئمــة المســلمين ألمثــال هــؤالء           

ــة ال        ــا العالّمـ ــي ينقلهـ ــة التـ ــي الحادثـ ــحاً فـ ــك واضـ ــرى ذلـ ــا نـ ــراد, كمـ ــي  األفـ ــي فـ كلينـ
  وابن أبي العوجاء. C(الكافي)؛ إذ يذكر فيه الحوار الذي دار بين اإلمام الصادق

ه, فمن المعروف أن عبد الكريم بن أبي العوجـاء كـان مـن مالحـدة عصـره ودهريـ      
فـي مجـالس حـوار,     Cوقد حضر الموسم (الحج) أكثر من مرة والتقى باإلمام الصادق

ه إلــى اإلســالم, ولكـن ابــن أبــي العوجـاء لــم يســلم,   انتهـت إلــى رجـوع بعــض أصــحابه عنـ   
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  بأن سبب ذلك هو: أنّه أعمى ولذلك ال يسلم. Cوقد صرح اإلمام
 اإلمـــام ب صـــر بـــابن أبـــي العوجـــاء فـــي  والحادثـــة موضـــع الشـــاهد هنـــا, هـــي أن

  الموسم، فقال له: ما جاء بك إلى هذا الموضع؟
لبلـد, ولننظـر مـا النـاس فيـه مـن       فأجاب ابن أبي العوجاء: عادة الجسد, وسـنّة ا 

  الجنون والحلق ورمي الحجارة!
فقال له اإلمام: أنت بعد علـى عتـوك وضـاللك يـا عبـد الكـريم (يناديـه اإلمـام         
بهذا االسم, وهو اسمه الحقيقي مع كونه منكراً هللا؛ لكي يشـعره مهانـة مـا هـو عليـه      

  وهذا اسمه).
: ال جـــدال فـــي Cل لـــه اإلمـــاموعنـــدما أراد أن يبـــدأ بالمناقشـــة والجـــدال قـــا

الحج. ثم قال له: إن يكن األمر كما تقول, وليس كما تقول, نجونا ونجـوت. وإن  
  يكن األمر كما نقول, وهو كما نقول، نجونا وهلكت.

فأقبـــل عبـــد الكـــريم علـــى مـــن معـــه وقـــال: وجـــدت فـــي قلبـــي حـــزازة (ألـــم)    
  .)١(فردوني. فردوه، فمات
        الحافز العاطفي:الحافز العاطفي:الحافز العاطفي:الحافز العاطفي:

  .))إن الناس عبيد اإلحسان((معروف يقول: ثمة مثل 
  وورد هذا المعنى نفسه تقريباً في حديث عن أمير المؤمنين اإلمـام علـيC :

  .)٢((اإلنسان عبد اإلحسان)
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  .)١(: (باإلحسان تملك القلوب)Cونقرأ في حديث عن اإلمام
  .)٢(أيضاً: (وأفضل على من شئت تكن أميره) Cوفي حديث عن اإلمام

؛ إذ يقــول: (إن اهللا جبــل 7هــذه المفــاهيم فــي حــديث الرســول وجــذور كــلّ
  .)٣(قلوب عباده على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها)

ــة لشــخص         ــذي يســدي خدم ــة تقــول: إن ال ــك حقيق والخالصــة: هــي أن هنال
ــاً     آخـــر، أو يـــنعم عليـــه نعمـــة، فســـيكون محطّـــاً لعواطفـــه, ويكـــون هـــذا اآلخـــر محبـ

النعمــة, يحــب أن يتعــرف عليــه تمامــاً ويشــكره, وكلّمــا كانــت    لصــاحب الخدمــة و
  هذه النعمة أهم وأوسع, كان تحريك العواطف نحو المنعم ومعرفته أكثر.

ولهــذا جعــل علمــاء علــم الكــالم (العقائــد) مســألة (شــكر المــنعم) ومنــذ القــدم  
  إحدى المحفّزات على التحقيق عن الدين ومعرفة اهللا.

ى أن (شــكر المــنعم), هــو أمــر عــاطفي قبــل أن يكــون ولكــن يجــب االنتبــاه إلــ
  حكماً عقلياً.

عند عائشـة   7: أنّه قال: (كان رسول اهللاCنقرأ في حديث عن اإلمام الباقر
ليلتها، فقالت: يا رسـول اهللا! لـم تتعـب نفسـك وقـد غفـر اهللا لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك            

  .)٤(وما تأخّر؟ فقال: يا عائشة! أال أكون عبداً شكوراً)
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        الحافز الفطري:الحافز الفطري:الحافز الفطري:الحافز الفطري:
تلــك اإلحساســات واإلدراكــات نفســها  :فعنــدما نتحــدث عــن الفطــرة، فمرادنــا

التي ال تحتاج إلى أي استدالل عقلي؛ عندما نشـاهد منظـراً طبيعيـاً جمـيالً جـداً، أو      
زهرة ذات لون ورائحة طيبة، نحس في داخلنا بانجذاب قوي نحوها. ونسمي هذا 

  الجمال وحبه) وال نرى أي حاجة للبرهنة هنا.اإلحساس بـ(الميل نحو 
  أجل, إن اإلحساس بالجمال من الميول المتعالية للروح اإلنسانية.

واالنــدفاع نحـــو الـــدين وخاصّـــة معرفـــة اهللا هـــو أيضـــاً مـــن هـــذه اإلحساســـات  
  الذاتية والداخلية, بل هو من أقوى الحوافز في أعماق روح جميع البشر.

ــاهد   ــبب ال نشــ ــذا الســ ــي    ولهــ ــي الماضــ ــر وال فــ ــي الحاضــ ــة، ال فــ ــاً أو أُمــ قومــ
التــاريخي، لــم تكــن تمتلــك نوعــاً مــن العقائــد الدينيــة تــتحكّم فــي فكرهــا وروحهــا.  

  وهذه عالمة على أصالة هذا اإلحساس العميق.
عنــدما يــذكر القــرآن قصــص نهضــة األنبيــاء العظــام فإنّــه يؤكّــد فــي عــدة مواضــع     

ة األصـيلة لألنبيـاء تتمثّـل بإزالـة آثـار الشـرك والوثنيـة        أن الرسال :على هذه النقطة، وهي
  في أعماق طبيعة كلّ إنسان. ود اهللا؛ ألن هذا الموضوع مخباًوليس إثبات وج

وبتعبير آخر: إنّهم لم يكونوا بصدد غرس بـذور عبـادة اهللا فـي قلـوب النـاس,      
الزائــدة  بــل كــانوا بصــدد ســقاية البــذور الموجــودة واستئصــال األشــواك واألدغــال    
  المضرة التي قد تقتل أو تذبل هذه البذور بصورة تامة في بعض األحيان.

فـــي كــــالم   ))إيــــاه���  تعبـــدوا  �� �((، أو ))اهللا���  تعبــــدوا �� �((ووردت جملـــة:  
ــيس        الكثيــر مــن األنبيــاء فــي القــرآن الكــريم, وهــي عبــارات تفيــد نفــي األصــنام ول
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), ٢فـي سـورة هـود اآليـة (     7رسول اإلسـالم  إثبات وجود اهللا، كما جاء في دعوة
فــي  C)، ودعــوة النبــي يوســف ٢٦فــي ســورة هــود اآليــة (  Cودعــوة النبــي نــوح 

  ).٢١في سورة األحقاف اآلية ( C)، ودعوة النبي هود٤٠سورة يوسف اآلية (
وفضــالً عــن هــذا فإنّنــا نمتلــك فــي داخــل أرواحنــا أحاســيس فطريــة أصــيلة أُخــرى،    

  االنجذاب الشديد اتّجاه العلم والمعرفة واالطّالع. مننفوسنا  منها: ما نراه في
فهــل مــن الممكــن أن نشــاهد النظــام العجيــب فــي هــذا العــالم المترامــي, وال       

  تكون لنا رغبة في معرفة مصدر هذا النظام؟
ف علـى حيـاة          وهل من الممكن أن يجدة عشـرين سـنة مـن أجـل التعـرعالم لمـد

شـرات السـنين لمعرفـة بعـض الطيـور أو األشـجار أو أسـماك        النمل, ويثابر عالم آخـر ع 
ريـــدون البحــار بــدون أن يكــون فـــي داخلــه حــافز حــب العلـــم؟ هــل يمكــن أنّهــم ال ي         

  متناهي الذي يشمل األشياء من األزل إلى األبد؟!معرفة مصدر هذا البحر الال
ق, نعــم, هــذه حــوافز تــدعونا إلــى (معرفــة اهللا), العقــل يــدعونا إلــى هــذا الطريــ  

  العواطف تجذبنا نحو هذا االتّجاه, والفطرة تدفعنا إلى هذه الجهة.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
نّـه لـم يقـم    نّـه لـم يقـم    نّـه لـم يقـم    نّـه لـم يقـم    إإإإنّه ال يقطع بعدم وجـود اهللا، بـل يقـول    نّه ال يقطع بعدم وجـود اهللا، بـل يقـول    نّه ال يقطع بعدم وجـود اهللا، بـل يقـول    نّه ال يقطع بعدم وجـود اهللا، بـل يقـول    إإإإقال لي أحد الملحدين: قال لي أحد الملحدين: قال لي أحد الملحدين: قال لي أحد الملحدين: 

وأنّه واعتماداً على مبدأ (أصالة البراءة) بريء من وأنّه واعتماداً على مبدأ (أصالة البراءة) بريء من وأنّه واعتماداً على مبدأ (أصالة البراءة) بريء من وأنّه واعتماداً على مبدأ (أصالة البراءة) بريء من عنده أي دليل على وجود اهللا، عنده أي دليل على وجود اهللا، عنده أي دليل على وجود اهللا، عنده أي دليل على وجود اهللا، 
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        كلّ التكاليف التي يفرضها اإلسالم عليه.كلّ التكاليف التي يفرضها اإلسالم عليه.كلّ التكاليف التي يفرضها اإلسالم عليه.كلّ التكاليف التي يفرضها اإلسالم عليه.
: ما هو المقصود بـ(أصالة البراءة) هذه؟ أُريد شرحاً لو سمحتم، ورأي : ما هو المقصود بـ(أصالة البراءة) هذه؟ أُريد شرحاً لو سمحتم، ورأي : ما هو المقصود بـ(أصالة البراءة) هذه؟ أُريد شرحاً لو سمحتم، ورأي : ما هو المقصود بـ(أصالة البراءة) هذه؟ أُريد شرحاً لو سمحتم، ورأي ١١١١سسسس

        العلماء فيه.العلماء فيه.العلماء فيه.العلماء فيه.
: هل يمكن تطبيق أصالة البراءة في الحالـة التـي ذكرتهـا؟ أي: هـل مـا      : هل يمكن تطبيق أصالة البراءة في الحالـة التـي ذكرتهـا؟ أي: هـل مـا      : هل يمكن تطبيق أصالة البراءة في الحالـة التـي ذكرتهـا؟ أي: هـل مـا      : هل يمكن تطبيق أصالة البراءة في الحالـة التـي ذكرتهـا؟ أي: هـل مـا      ٢٢٢٢سسسس

        اعتماداً على حالته؟اعتماداً على حالته؟اعتماداً على حالته؟اعتماداً على حالته؟    يقوله هذه الشخص صحيحاًيقوله هذه الشخص صحيحاًيقوله هذه الشخص صحيحاًيقوله هذه الشخص صحيحاً
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــم يقــم لديــه دليــل علــى وجــود         لــو ســلّمنا جــدالً بــدعوى هــذا الشــخص أنّــه ل
          الخــالق تبــارك وتعــالى، وفرضــنا أنّــه بصــدد الــدليل العقلــي ال الــدليل مطلقــاً؛ ألن

ــدليل العقــل، كمــا هــو واضــح؛ إذ مــن جملــة       ــيس منحصــراً ب ــدليل علــى   الــدليل ل ال
وجــود اهللا عــزّ وجــلّ هــو الــدليل الوجــداني الفطــري الــذي أرشــد إليــه ســبحانه فــي      

، وإنكـار هـذا الـدليل    )١(�أَفي اللَّه شَك فَاطرِ السماوات والْأَرضِأَفي اللَّه شَك فَاطرِ السماوات والْأَرضِأَفي اللَّه شَك فَاطرِ السماوات والْأَرضِأَفي اللَّه شَك فَاطرِ السماوات والْأَرضِ�القرآن الكريم: 
  مكابرة ال تصدر من إنسان صحيح الفطرة..

ل العقلــي، نقــول: إن أصــالة  فمــع غــضّ النظــر عــن ســائر األدلّــة، مــا عــدا الــدلي    
البراءة ال تجري هنا؛ إذ هي تجري بعد ثبوت الخالق المشرع، ثم الشك فـي أصـل   

عليـه هـذه القاعـدة العقليـة (أصـالة البـراءة)        التكاليف الشـرعية، فبنـاء علـى مـا تـنصّ     
بـ(قبح العقاب بدون البيان)، يجوز لإلنسان أن يجـري هـذا األصـل لنفـي التكـاليف      

  ية التي يشك في أصل تشريعها من قبل المولى.الشرع
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وبعبــارة أُخــرى: فــإن أصــالة البــراءة إجراؤهــا فــرع االعتقــاد بوجــود المشــرع،     
هــا أصــالً؛ ألن ؤوفــي حــال عــدم القطــع بوجــوده بســبب عــدم الــدليل ال يصــح إجرا  

موضــوعها الشــك بوصــول التكليــف مــن قبــل المــولى ال الشــك فــي وجــود المــولى،  
  يعلم بأن هذا الملحد مخطئ جداً في تطبيقها في هذا المورد. ومن هنا

ولكن الصحيح هو إجراء أصالة االشتغال (تنزّالً على صـحة االسـتعمال بهـذا    
ــإذا         ــاط (أي: االشــتغال)، ف ــه أن يجــري أصــالة االحتي ــل العقــل يلزم ــا)، ب المعنــى هن

ه أن يحتاط فيبني احتمل وجود الخالق ولم يثبت وجوده لديه بدليل، فالعقل يلزم
على وجوده؛ إذ أنّه إذا بنى على عدم وجوده وظهر له بعد ذلـك (فـي اآلخـرة) أنّـه     
موجود؛ فإنّه سوف يكون مستحقّاً للعقاب، لعدم عمله بمقتضى االحتياط العقلـي؛  
ألن العاقــل مــن يقــدم دفــع الضــرر المحتمــل علــى جلــب المنفعــة المحتملــة, ودفــع     

اء علـى وجـوده والعمـل علـى طبـق تكاليفـه مـا دام أنّـه قـد          الضرر المحتمل هـو: البنـ  
  توعد العاصين بالعقوبة والعذاب.
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        شكراً جزيالً على هذا الرد الجميل.شكراً جزيالً على هذا الرد الجميل.شكراً جزيالً على هذا الرد الجميل.شكراً جزيالً على هذا الرد الجميل.
ن أصــالة االشــتغال هــذه ال يصــح تطبيقهــا؛ ألنّهــا تقــع بعــد   ن أصــالة االشــتغال هــذه ال يصــح تطبيقهــا؛ ألنّهــا تقــع بعــد   ن أصــالة االشــتغال هــذه ال يصــح تطبيقهــا؛ ألنّهــا تقــع بعــد   ن أصــالة االشــتغال هــذه ال يصــح تطبيقهــا؛ ألنّهــا تقــع بعــد   إإإإيــرد علَــي قــائالً: يــرد علَــي قــائالً: يــرد علَــي قــائالً: يــرد علَــي قــائالً: 

        ا.ا.ا.ا.ثبوت التكاليف وليس قبلهثبوت التكاليف وليس قبلهثبوت التكاليف وليس قبلهثبوت التكاليف وليس قبله
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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ــا ال نقصــد مــن (االشــتغال) مصــطلح االشــتغال فــي بــاب اُألصــول العمليــة،          إنّ
والمراد منـه هنـا: أصـل االشـتغال الشـرعي، وإنّمـا نريـد: أن العقـل يحكـم خوفـاً مـن            

و: العواقب المحتملة باالحتياط عقالً. ويصطلح عليـه: (دفـع الضـرر المحتمـل)، وهـ     
أحد األدلّة علـى وجـوب البحـث والمعرفـة عـن اهللا، إضـافة لـدليل (شـكر المـنعم)؛          

  فالحظ!
ولعلّ مورد الخلط هـو مجاراتنـا مـع السـائل فـي مـا ذكـره مـن األلفـاظ؛ فعبرنـا           

  عنه بـ(االشتغال) ولم نتقيد بالمصطلح العلمي.
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ــال لي:  ــال لي: فــي الواقــع ق ــال لي: فــي الواقــع ق ــال لي: فــي الواقــع ق ــإإإإفــي الواقــع ق ــأنّ ــأنّ ــأنّ ـــ(االستصحاب)،   أنّ ــع القاعــدة اُألصــولية المســماة ب ـــ(االستصحاب)،   ه يتّب ــع القاعــدة اُألصــولية المســماة ب ـــ(االستصحاب)،   ه يتّب ــع القاعــدة اُألصــولية المســماة ب ـــ(االستصحاب)،   ه يتّب ــع القاعــدة اُألصــولية المســماة ب ه يتّب
        وليقرب المعنى فقط ذكر القاعدة الفقهية: أصالة البراءة.وليقرب المعنى فقط ذكر القاعدة الفقهية: أصالة البراءة.وليقرب المعنى فقط ذكر القاعدة الفقهية: أصالة البراءة.وليقرب المعنى فقط ذكر القاعدة الفقهية: أصالة البراءة.

وسـؤالي هــو: مــا هــي هــذه القاعـدة اُألصــولية المســماة بـــ(االستصحاب)؟ لــو   وسـؤالي هــو: مــا هــي هــذه القاعـدة اُألصــولية المســماة بـــ(االستصحاب)؟ لــو   وسـؤالي هــو: مــا هــي هــذه القاعـدة اُألصــولية المســماة بـــ(االستصحاب)؟ لــو   وسـؤالي هــو: مــا هــي هــذه القاعـدة اُألصــولية المســماة بـــ(االستصحاب)؟ لــو   
        شرحتموها لي؟شرحتموها لي؟شرحتموها لي؟شرحتموها لي؟

        وثانياً: ماذا تضيفون إلى جوابكم بعد هذا؟وثانياً: ماذا تضيفون إلى جوابكم بعد هذا؟وثانياً: ماذا تضيفون إلى جوابكم بعد هذا؟وثانياً: ماذا تضيفون إلى جوابكم بعد هذا؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا
ــم اُألصــول، وتوجــد لــه تعريفــات          ــاب واســع فــي عل ــم أن االستصــحاب ب اعل

كــون الحكــم  ((متعــددة بحســب المبنــى، ولكــن األقــرب فــي بيــان المــراد منــه هــو:      
متيقّنـــاً فـــي اآلن الســـابق مشـــكوكاً فـــي اآلن الالحـــق، فيؤخـــذ بـــالحكم المتـــيقّن وال  
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  .)١())بحالة الشك ييعتن
إبقــاء مــا كــان ((ن فــي عبــارة واحــدة بســيطة هــي:  يصــوليوقــد أجملــه بعــض اُأل

، ومعناه: حكم الشارع ببقاء المتيقّن على حالـة فـي ظـرف الشـك، أو     ))على ما كان
هو: لزوم البناء على بقاء اليقين في حاالت الشك, وذكر اُألصوليون لالستصحاب 

  أقساماً عديدة، لسنا اآلن بصدد ذكرها..
هــذا األصــل المثــال اآلتــي: فلــو أن شخصــاً كــان ولنضـرب علــى كيفيــة إجــراء  

نّــه ال يعلــم دوام حالــة الطهــارة حيــث إعلــى يقــين مــن طهارتــه وشــك فــي انتقاضــها ب
وهــي حالــة اليقــين الســابق وال   ،الســابقة أم زوالهــا، فإنّــه حينئــذ يستصــحب الطهــارة  

ابقة بسـبب  يعتني بشكّه، فيرتّب أثر الطهارة، ويحق له مـثالً (إن كانـت طهارتـه السـ    
  الوضوء) أن يصلّي من دون الحاجة إلى طهارة جديدة أو وضوء جديد.

وقــد ذكــرت أن هــذا الشــخص يجــري هــذه القاعــدة ألجــل نفــي التكــاليف          
الشرعية، وهذا ال يصح؛ ألنّها أيضاً، كأصـالة البـراءة وأصـالة االشـتغال، موضـوعها      

ف، ومــع ذلــك فــإن هــذا  يتحقّــق بعــد التــيقّن مــن وجــود المــولى والشــك فــي التكليــ   
الملحد حسب الفرض متردد وشاك في وجود اهللا عزّ وجـلّ، ومعنـى ذلـك: أنّـه لـم      
تكن لديه حالـة سـابقة كـان متيقّنـاً فيهـا مـن عـدم وجـوده تعـالى، بـل األمـر بحسـب             
الواقـــع بـــالعكس تمامـــاً؛ ألن شـــكّه بوجـــود اهللا تعـــالى قـــد حصـــل بعـــد يقـــين ســـابق   

نســان بفطرتــه يــؤمن بوجــود الخــالق تبــارك وتعــالى، وأمــا  بوجــوده, ألنّــه إنســان واإل
الشك فإنّه قد تسرب إليه بعد ذلك من جهة أُخرى، كاختالطه بقوم من المالحدة 
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أو مطالعته لكتب الكفرة، كالفلسفة الماركسية والوجوديـة (الملحـدة) والوضـعية،    
له بعـد اليقـين لـو    وغيرها من الفلسفات الدهرية والمادية، فهذا الشك الذي حصل 

أراد أن يطبــق فيــه االستصــحاب لكــان يجــب عليــه أن يبنــي علــى حالتــه الســابقة،          
  وهي: اإليمان، فيستصحب اإليمان وال يعتني بشكّه.

ولو سلّمنا بأن هذا الرجل لـم يكـن لديـه يقـين أصـالً بوجـود اهللا تعـالى، بـل وجـد          
ــة ال يـــ    ــي هـــذه الحالـ ــاكّاً، ففـ ــأته شـ ــه ونشـ ــل   منـــذ أول أوانـ ــراء أصـ ــن إجـ ــاً مـ تمكّن أيضـ

االستصــحاب؛ ألن االستصــحاب بــالمعنى الــذي ذكرنــاه يفتقــر إلــى وجــود يقــين ســابق   
  لكي يستصحب، وليس هناك ثمة يقين عند هذا الملحد الشاك لكي يستصحبه.

ويجــــب أن نلفــــت انتباهــــك إلــــى أمــــر مهــــم! وهــــو: أن أصــــل االستصــــحاب   
ــاً وإنّمــا هــو شــرعي، فــال     ــيس عقلي ــه إجــراءه المصــطلح ل بعــد االعتقــاد  ���   يصــح من

  بوجود المشرع عزّ وجلّ.
واالستصــحاب فــي حقيقتــه يرجــع إلــى معنــى: البــراءة األصــلية، التــي تحــدثنا      

نفــي التكــاليف الالحقــة علــى حالــة   ���  عنهــا فــي الجــواب الســابق؛ ألن معنــاه لــيس  
والبقاء على الحالة السابقة، وذلك هو البراءة األو ة، كما ال يخفى.ليالشك  

  وقد أوضحنا لك أنّه ال يحق له االستناد إلى أصالة البراءة؛ فراجع!

�تعليق: �

�»������


����ن�
�»�א����زא� �

ن شخصاً في بداية بحثه عن الحقائق وعن وجود اهللا بالطرق العقلية؛ ن شخصاً في بداية بحثه عن الحقائق وعن وجود اهللا بالطرق العقلية؛ ن شخصاً في بداية بحثه عن الحقائق وعن وجود اهللا بالطرق العقلية؛ ن شخصاً في بداية بحثه عن الحقائق وعن وجود اهللا بالطرق العقلية؛ إإإإ    ::::لنقللنقللنقللنقل
ولكنّـه  ولكنّـه  ولكنّـه  ولكنّـه  فهو ال بد له من أن يحتمل وجوده في البداية، وهذا بديهي ال نقاش فيه، فهو ال بد له من أن يحتمل وجوده في البداية، وهذا بديهي ال نقاش فيه، فهو ال بد له من أن يحتمل وجوده في البداية، وهذا بديهي ال نقاش فيه، فهو ال بد له من أن يحتمل وجوده في البداية، وهذا بديهي ال نقاش فيه، 

        يرى أن هناك نقائض معنونة لما بنى عليها ذلك االحتمال..يرى أن هناك نقائض معنونة لما بنى عليها ذلك االحتمال..يرى أن هناك نقائض معنونة لما بنى عليها ذلك االحتمال..يرى أن هناك نقائض معنونة لما بنى عليها ذلك االحتمال..
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فمثالً: هو يحتمل وجود الصانع لما يراه مـن موجـودات وروعـة الكـون، أو     فمثالً: هو يحتمل وجود الصانع لما يراه مـن موجـودات وروعـة الكـون، أو     فمثالً: هو يحتمل وجود الصانع لما يراه مـن موجـودات وروعـة الكـون، أو     فمثالً: هو يحتمل وجود الصانع لما يراه مـن موجـودات وروعـة الكـون، أو     
مثالً: له إلمام في بعض العلوم التجريبية، ولكنّـه يعـرف أن المالحـدة لهـم كـالم      مثالً: له إلمام في بعض العلوم التجريبية، ولكنّـه يعـرف أن المالحـدة لهـم كـالم      مثالً: له إلمام في بعض العلوم التجريبية، ولكنّـه يعـرف أن المالحـدة لهـم كـالم      مثالً: له إلمام في بعض العلوم التجريبية، ولكنّـه يعـرف أن المالحـدة لهـم كـالم      

        نها.نها.نها.نها.مناقض في كلّ هذه المجاالت بغضّ النظر عن صحتها أو بطالمناقض في كلّ هذه المجاالت بغضّ النظر عن صحتها أو بطالمناقض في كلّ هذه المجاالت بغضّ النظر عن صحتها أو بطالمناقض في كلّ هذه المجاالت بغضّ النظر عن صحتها أو بطال
وقلت: (يعرف)؛ ألنّه لم يقف على حقيقة ما يقولونه، أو لم يبحث فيه، فهذا وقلت: (يعرف)؛ ألنّه لم يقف على حقيقة ما يقولونه، أو لم يبحث فيه، فهذا وقلت: (يعرف)؛ ألنّه لم يقف على حقيقة ما يقولونه، أو لم يبحث فيه، فهذا وقلت: (يعرف)؛ ألنّه لم يقف على حقيقة ما يقولونه، أو لم يبحث فيه، فهذا 

    ـــ ـــ ـــ ـــ         مما ال شـك فيـه لـن يريحـه ـــ أي: وجـود نقـيض وإن كـان لـم يقـف علـى حقيقتـه            مما ال شـك فيـه لـن يريحـه ـــ أي: وجـود نقـيض وإن كـان لـم يقـف علـى حقيقتـه            مما ال شـك فيـه لـن يريحـه ـــ أي: وجـود نقـيض وإن كـان لـم يقـف علـى حقيقتـه            مما ال شـك فيـه لـن يريحـه ـــ أي: وجـود نقـيض وإن كـان لـم يقـف علـى حقيقتـه            
فحسب أصالة االحتياط بأن هذا الشخص الذي يحتمل وجود اهللا عليه أن يعمل فحسب أصالة االحتياط بأن هذا الشخص الذي يحتمل وجود اهللا عليه أن يعمل فحسب أصالة االحتياط بأن هذا الشخص الذي يحتمل وجود اهللا عليه أن يعمل فحسب أصالة االحتياط بأن هذا الشخص الذي يحتمل وجود اهللا عليه أن يعمل 

بتجنّب الضررــ وهو عقاب اهللا ــ ولو بتجنّب الضررــ وهو عقاب اهللا ــ ولو بتجنّب الضررــ وهو عقاب اهللا ــ ولو بتجنّب الضررــ وهو عقاب اهللا ــ ولو     بموجب هذا االحتمال باعتبار أن العقل يقولبموجب هذا االحتمال باعتبار أن العقل يقولبموجب هذا االحتمال باعتبار أن العقل يقولبموجب هذا االحتمال باعتبار أن العقل يقول
        كان محتمالً.كان محتمالً.كان محتمالً.كان محتمالً.

ن اهللا لـن يعاقبـه؛ ألنّـه لـيس     ن اهللا لـن يعاقبـه؛ ألنّـه لـيس     ن اهللا لـن يعاقبـه؛ ألنّـه لـيس     ن اهللا لـن يعاقبـه؛ ألنّـه لـيس     إإإإولكن صاحبنا قد يقول: إن العقل أيضاً يقـول:  ولكن صاحبنا قد يقول: إن العقل أيضاً يقـول:  ولكن صاحبنا قد يقول: إن العقل أيضاً يقـول:  ولكن صاحبنا قد يقول: إن العقل أيضاً يقـول:  
على يقين، بل على احتمال، وهذا االحتمال يقابله عنوان يناقضه، واليقين يحصل على يقين، بل على احتمال، وهذا االحتمال يقابله عنوان يناقضه، واليقين يحصل على يقين، بل على احتمال، وهذا االحتمال يقابله عنوان يناقضه، واليقين يحصل على يقين، بل على احتمال، وهذا االحتمال يقابله عنوان يناقضه، واليقين يحصل 

        بنفي النقيض بعد االطّالع على حقيقته.بنفي النقيض بعد االطّالع على حقيقته.بنفي النقيض بعد االطّالع على حقيقته.بنفي النقيض بعد االطّالع على حقيقته.
        خيرا؟خيرا؟خيرا؟خيرا؟    فماذا تقولون جزاكم اهللافماذا تقولون جزاكم اهللافماذا تقولون جزاكم اهللافماذا تقولون جزاكم اهللا

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــتتبع عقابــــاً،         ــذي يســ ــال الــ ــة االحتمــ ــة مالحظــ ــى ال بديــ ــد إلــ ــل يرشــ إن العقــ
وخصوصــاً إذا كــان الضــرر المترتّــب علــى هــذا العقــاب كبيــراً، أي: كــان الضــرر          
االحتمال حتّى لو كان صغيراً البد المحتمل كبيراً، ومهما كبر ضرر المحتمل فإن 
مــن رعايتــه والنظــر فيــه واالحتيــاط لــه لــئال يكــون صــحيحاً، وبالتــالي يقــع فــي ذلــك    
الضرر الكبير، ولعلّه ليس هناك ضرر أكبر من عذاب ألـيم خالـدي، فاالحتيـاط لـه     

  أمر ال بد منه حتّى لو كانت نسبة االحتمال قليلة جداً.
 ينبغـي رعايتـه وال   أما االحتمال اآلخر الذي يتولّد مـن قـول المالحـدة فإنّـه ال    
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نّه ليس بعد هذا العالم عالم آخر، فال ضرر إاالحتياط له؛ ألنّهم أقصى ما يقولون: 
  يقع من جراء عدم االهتمام بهذا االحتمال.

ن الضرر الـذي يسـتتبع هـذا االحتمـال طفيـف وصـغير؛ ألنّـه إن وجـد         إل: أو قُ
اية االحتياط له ممـا ال  فهو ضرر دنيوي زائل بخالف الضرر اُألخروي الكبير، فرع

ينبغي أن تراعى، خصوصـاً إذا عرفنـا أن هـذا االحتمـال صـغير جـداً ويمكـن إزالتـه         
  بالبراهين الدالّة على وجود الخالق، ووجود نشأة أُخرى غير هذه النشأة.

البـن أبـي العوجـاء لمـا      Cوهذا المعنـى هـو الظـاهر مـن قـول اإلمـام الصـادق       
جــيج: إلــى متــى تدوســون هــذا البيــدر، وتلــوذون بهــذا    قــال لــه يعــرض بــالحج والح 

الحجر، وتعبدون هذا البيـت المرفـوع بـالطوب والمـدر، وتهرولـون كهرولـة البعيـر        
سه غيـر حكـيم وال ذي نظـر،    إذا نفر، إن من فكّر في هذا وقدر، علم أن هذا فعل أُ

  فقل فإنّك رأس هذا األمر وسنامه، وأبوك أسسه ونظامه.
ــه اإلمــ  ــيس كمــا تقــول،      : (إنCام الصــادقفأجاب يكــن األمــر كمــا تقــول، ول

  .)١(نجونا ونجوت، وإن يكن األمر كما نقول، وهو كما نقول، نجونا وهلكت)
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــياء    ال ينحصـــر إثبـــات الموجـــودات بـــالحواس الخمـــس، فـــنحن ال نـــرى األشـ
الصــــغيرة جــــداً وال البعيــــدة عنّــــا كالكواكــــب والنجــــوم، وال نــــرى أشــــياء كثيــــرة،   
ــى          ــاء مــثالً، ولكــن كــلّ هــذه األشــياء تبقــى موجــودة، ويمكــن االســتدالل عل كالكهرب

ا مــن خــالل آثارهــا، فــالجراثيم والميكروبــات تســبب األمــراض التــي تجعــل         وجودهــ
اإلنسان طـريح الفـراش, والكواكـب والنجـوم تتـرك مـن اآلثـار مـا يـدلّ علـى وجودهـا,            

  والكهرباء أيضاً نقر بوجودها من خالل آثارها، كالنور والحركة وغيرها.
الحــواس؛ ألن  ثــم إن طريــق اإلثبــات العقلــي أقــوى مــن طريــق اإلثبــات مــن        

  الحواس قد تخطأ وتشتبه، أما الدليل العقلي الصحيح فيكون قطعياً يقينياً.

ŒČîy@ÝÌ’í@üë@ñČ…bß@üë@á��@�îÛ@bß@…ìuë@pbjqgIŒČîy@ÝÌ’í@üë@ñČ…bß@üë@á��@�îÛ@bß@…ìuë@pbjqgIŒČîy@ÝÌ’í@üë@ñČ…bß@üë@á��@�îÛ@bß@…ìuë@pbjqgIŒČîy@ÝÌ’í@üë@ñČ…bß@üë@á��@�îÛ@bß@…ìuë@pbjqgI!a!a!a!aHHHH@ @@ @@ @@ @

�»������


�����ن�
�����«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        سالم عليكم..سالم عليكم..سالم عليكم..سالم عليكم..

        اً؟اً؟اً؟اً؟كيف نثبت وجود ما ليس بجسم وال مادة وال يشغل حيزكيف نثبت وجود ما ليس بجسم وال مادة وال يشغل حيزكيف نثبت وجود ما ليس بجسم وال مادة وال يشغل حيزكيف نثبت وجود ما ليس بجسم وال مادة وال يشغل حيز
        وفّقكم اهللا لمرضاته.وفّقكم اهللا لمرضاته.وفّقكم اهللا لمرضاته.وفّقكم اهللا لمرضاته.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..



  
  

٢٢  ........................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٦٦٦٦EEEEجFجFجFج����א������א

إثبــات وجــود مــا لــيس بجســم وال مــادة وال يشــغل حيــزاً لــيس بــاألمر العســير؛    
فالعقل والروح والمعاني المجردة كلّهـا بهـذه الصـفة، فهـي ليسـت بجسـم وال مـادة        

  وال تشغل حيزاً.
زّ وجـلّ؟ مـع   فإذا ثبت وجود هكذا موجود فلماذا نستشكل على وجود اهللا عـ 

أنّـه قـد عرفنـا نفسـه؛     ���  أنّه أظهر من أن ينكر، ومع أن اهللا تعالى ليس كمثله شيء،
فجعل في أنفسنا آية معرفته، كما ورد في الحديث: (من عرف نفسه [فقد] عـرف  

، ألن النفس ال تشبه شيئاً من األشياء المادية، وهي موجودة نشـعر بهـا بقـوة،    )١(ربه)
نا بهـا دليـل وجودهـا فينـا، بـل إن وجودهـا أظهـر مـن وجـود أي شـيء           ودليل شـعور 

خارجنا، فأنت ال تغيب عن نفسك لحظة واحدة وتطالعها في كلّ وقـت حتّـى فـي    
  وقت النوم، فنفسك آية ودليل جعله اهللا فيك لتستدلّ عليه عزّ وجلّ؛ فتأمل!
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        كيف يمكن إقناع أحد الماديين بوجود اهللا عزّ وجلّ؟كيف يمكن إقناع أحد الماديين بوجود اهللا عزّ وجلّ؟كيف يمكن إقناع أحد الماديين بوجود اهللا عزّ وجلّ؟كيف يمكن إقناع أحد الماديين بوجود اهللا عزّ وجلّ؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ال بد لمن يريد أن يقنع اآلخرين بعقيدة ما ــ كالعقيـدة بوجـود اهللا تعـالى ـــ أن     

تلـك العقيـدة, حتّـى يمكنـه أن يـؤثّر      يكون على مستوى عال مـن المعرفـة والثقافـة ب   
ويقنــع, كمــا لــه القــوة علــى رد الشــبهات واالعتراضــات الــواردة علــى هــذه العقيــدة   

  التي يريد طرحها.
فباعتبار أن المادي ال يؤمن باألدلّة النقلية من الكتاب والسنّة علـى وجـود اهللا   

دالّــة علــى وجــوده تعــالى, تعــالى, فــال بــد مــن ذكــر األدلّــة العقليــة التــي يــؤمن بهــا ال  
وبعد اإليمان بوجوده تعالى, حينذاك يمكـن أن نثبـت لـه مـن خـالل األدلّـة النقليـة        

  والعقلية على وجود الحياة البرزخية والحياة اُألخروية.
وتعميماً للفائدة, نذكر لكم ما كتبـه السـيد محمـد الشـيرازي فـي كتـاب (هـل        

  ) في هذا المجال:؟تحب معرفة اهللا
        ول الماديون: ال إله, فمن الموجِد؟ول الماديون: ال إله, فمن الموجِد؟ول الماديون: ال إله, فمن الموجِد؟ول الماديون: ال إله, فمن الموجِد؟يقيقيقيق((

إنّــا نــرى األبنــاء يولــدهم اآلبــاء, ونــرى النبــات تنبتــه الشــمس والمــاء والتربــة...   
ونرى الحيوان يخلق من حيوانين... أما قبل ذلـك فلـم نـر شـيئاً, فـإن العمـر لـم يطـل         

  ير حسي.من قبل... إذاً كلّ قول يؤيد اإلله, ويؤيد عدم اإلله, يحتاج إلى منطق غ
  المادي الذي يقول: ال إله, يحتاج إلى الدليل.

  والمؤمن الذي يقول: اهللا, يحتاج إلى برهان.
لكن األول ال دليل له؛ فإن العين لم تر اإلله, أما أنّها رأت عدمـه فـال.. وكـذا    
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  األذن.. واللمس.. وغيرها... 
دم اإللـه.. هـل   ومن الهراء: أن يقول أحـد: إن الصـناعة الحديثـة دلّـت علـى عـ      

ــه؟    ــه؟ هــل      القمــر االصــطناعي يــدلّ علــى عــدم اإلل ــذرة تــدلّ علــى عــدم اإلل هــل ال
  الكهرباء والصاروخ والطائرة... تدلّ على عدم اإلله؟

كالسـكّين الحجـري ـــ الـذي يقولـون عنـه: ـــ صـنعه         ���  القمر االصطناعي ليس
  إثباتاً.اإلنسان البدائي, ال يرتبط هذا وال ذاك باإلله نفياً أو 

  ولنا أن نقول: نفرض أن اإلله موجود, فما كان حال القمر االصطناعي..؟
بل: القمر االصطناعي الـذي يصـرف عليـه ماليـين, ويجهـد فـي صـنعه أُلـوف         

ضــئيالً أدلّ علــى وجــود اإللــه؛ إذ كيــف هــذا لــه صــانع,  ���  مــن العلمــاء, ثــم ال ينفــع
  وليس للقمر المنير صانع؟

اإلذعـان بعـدم اإللــه للكـون, ثـم هــو ال يـذعن بعـدم الصــانع        إن مـن يطلـب منّــا  
للطائرة... مثله كمن يطلب من شخص أن يقول بعدم بان لقصـر مشـيدة, ثـم هـو ال     

  يقول بعدم صانع آلخر.
        عالم وملحد:عالم وملحد:عالم وملحد:عالم وملحد:

  قال الملحد: الحواس خمس: الباصرة, السامعة, الذائقة, الالمسة, الشامة.
ــد وأ     ــالم ال ب ــي الع ــدرك بإحــدى هــذه الحــواس: فــاأللوان,     وكــلّ شــيء ف ن ي

واألصـوات, واأللحـان, والكـالم.. تُـدرك      واإلشكال, والحجـوم.. تُـدرك بالباصـرة.   
بالسامعة. والطعوم, والمذوقات, واألطعمة.. تُدرك بالذائقة. والخشونة, واليبوسـة,  
. والرطوبــة, والحـــرارة.. تُــدرك بالالمســـة.. والــروائح, والمشـــمومات، والعطريـــات.   

  تدرك بالشامة..
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فمن أين نثبت وجـود اهللا؟ والحـال إنّـا لـم نـره.. ولـم نسـمع صـوته.. ولـم نـذق           
  طعمه.. ولم نلمس جسمه.. ولم نشم ريحه..

    فصنع العالم كرتين إحداهما من حديد, واُألخرى من خشـب, وصـبغهما ثـم
 أتـــى بهمـــا إلـــى الملحـــد, وقـــال: أنـــا أخبـــرك بـــأن إحـــدى هـــاتين الكـــرتين حديـــد,  

  .واُألخرى خشب.. انظر وعين
  نظر الملحد.. وعجز عن التعيين بالنظر.

  قال العالم: فاصغ وعين. أصغى الملحد.. وعجز عن التعيين بالسمع.
  قال العالم: ذق وعين. ذاق الملحد.. وعجز عن التعيين باللسان.

  قال العالم: اشمم وعين. شم الملحد.. وعجز عن التعيين باألنف.
  م: ألمس وعين. لمس الملحد.. وعجز عن التعيين باللمس.قال العال

ثم وضعهما العالم في يد الملحد, وحينذاك أدرك أن األثقل الحديد, فقال: 
  هذا هو الحديد, وهذا األخف هو الخشب.

  قال العالم: من أخبرك أن األثقل الحديد, واألخف الخشب؟
  قال الملحد: عقلي هو الذي أرشدني إلى ذلك.

العالم: فليست المعلومات منحصرة بالحواس الخمس, وإن للعقل حصّـة   قال
مهمة من العلوم, واهللا الذي نقـول بـه, إنّمـا هـو معلـوم للعقـل, وإن لـم يكـن مـدركاً          

  للحواس.
  فانقطع الملحد, ولم يحر جواباً!!

        طالب وزميل:طالب وزميل:طالب وزميل:طالب وزميل:
  قال الطالب: ال وجود هللا إطالقاً.
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  مك؟الزميل: من أين تقول هذا؟ ومن علّ
  ــا مــن علّمنــي؟ فمــا أنــت وهــذا؟ وأنــا ال أتحاشــى مــن أن أقــول: إنالطالــب: أم
المدرسة هي التي أوحت إلي بهذه الفكرة, وإنّـي جـداً شـاكر لهـا؛ حيـث أنقـذتني       

  من التقاليد, إلى سعة العلم..
  وأما من أين أقول؟ فألنّي لم أر اهللا, وكلّ غير مرئي ال وجود له.

أُريد أن أناقشك في دليلك اآلن, لكن أقـول: هـل أنـت ذهبـت     الزميل: إنّي ال 
  إلى الكواكب؟ هل أنت ذهبت إلى القطب؟ هل أنت ذهبت إلى قعر البحار؟

  الطالب: كالّ!
الزميـل: فــإذا قـال لــك قائــل: إن اهللا فـي الكواكــب.. أو فــي قعـر البحــر.. أو فــي     

  القطب.. فبماذا كنت تجيبه؟
  ر جواباً.الطالب, فكّر ملياً!! ولم يح

فقال الزميـل: إن مـن الجهـل أن ينكـر اإلنسـان شـيئاً لـم يـره، أو لـم يسـمع بـه..            
  وإنّه لجهل مفضوح.

ــون..      ــو والتلفــ ــائرة.. والراديــ ــيارة والطــ ــراع الســ ــان بعــــض النــــاس قبــــل اختــ كــ
والكهرباء والتلفزيون.. إذا سمعوا بها أقاموا الدنيا وأقعدوها إنكاراً على من يقول, 

ه, وكـانوا يجعلـون كالمـه مثـار ضـحك وسـخرية!! فهـل كـان لهـم الحـق           واستهزاًء ب
  في ذلك؟ إنّهم كانوا يقولون: لم نر هذه األشياء.. وأنت مثلهم تقول: لم أر اهللا.

الطالب: أشكرك جداً على هذه اللفتـة العلميـة, وإنّـي جـداً شـاكر لـك, حيـث        
المدرسـة, وهـي:   ن خرافة غرسـها فـي ذهنـي معلّـم جاحـد منـذ دخلـت        مأخرجتني 

  أن اهللا حيث لم نره يجب علينا إنكاره.. واآلن فهمت الحقيقة.
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        مؤمن ومنكر:مؤمن ومنكر:مؤمن ومنكر:مؤمن ومنكر:
ــة علــى           ــي وجــود اهللا: فكــان علــي يســرد األدلّ ــل يتنــاظران ف ــي وجمي كــان عل
          ـا طالـت المجادلـة بينهمـا, قـال علـي: إنهـا, أو ال يقبلهـا. ولماإلثبات.. وجميـل يرد

, اسمه أحمد, فهيا بنا نـذهب إليـه ونجعلـه الحكـم     في جارنا رجالً من علماء الدين
في ما بيننا. قَبِل جميل مقالة علي ولكـن بـإكراه؛ ألنّـه كـان يـزعم أن ال حجـة لمـن        

  التقليد.���  يقول بوجود اهللا
وذهبا معاً إلى دار العالم للقضـاء بينهمـا, وبعـد أن اسـتقر بهمـا المجلـس.. قـال        

  العالم: خيراً؟
ي علـي, نتباحـث حـول وجـود اهللا, ولـم يـتمكّن علـي مـن         جميل: إنّي وصديق

اإلثبات, أو باألحرى: أنا لم أقتنع بأدلّته, فهل الحق معي أم معه؟ وأقول ــ قبل كلّ 
: إنّــي ال أقتنــع بــالقول المجــرد, وإنّمــا أُريــد اإلثبــات, مــع العلــم أنّــي خــريج   شــيء ـ   

اقشة والجدال, وأن يكـون محسوسـاً   بعد المن���  مدرسة فلسفية عالية, ال أقبل شيئاً
  ملموساً.

  أحمد: فهل لك في دليل بسيط.. وبسيط جداً, تقتنع به, بدون لف ودوران.
  جميل: ما هو؟ هات به, وإنّي أنتظر مثل هذا الدليل منذ زمان!!

أحمد: إنّي أُخيرك بين قبول أحد هذه الشقوق األربعة, فـاختر إحـداها: إنّـك    
  موجود بال شك, فهل:

  ــ أنت صنعت نفسك؟١
  ــ أم صنعك شيء جاهل عاجز؟٢
  ــ أم صنعك شيء عالم قادر؟٣
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  ــ أم لم يصنعك شيء؟٤
فكّــر جميــل ســاعة بمــاذا يجيــب: هــل يقــول: أنــا صــنعت نفســي بنفســي, وهــذا   

  باطل مفضوح!
أم يقــول: صــنعني شــيء جاهــل؟ وهــذا أيضــاً مخــالف للحقيقــة, فــإن التــدابير     

ن فوق العقول, فكيف يركّب هذه األجهـزة بهـذه الكيفيـة    المتّخذة في خلق اإلنسا
  المحيرة.. شيء جاهل؟!

  أم يقول: لم يصنعني شيء؟ وهو بين البطالن, فإن كلّ شيء ال بد له من صانع.
ــاه مــن         أم يعتــرف بأنّــه مصــنوع لشــيء عــالم وقــادر.. وحينئــذ ينهــار كــلّ مــا بن

  .األدلّة ــ المزعومة ــ لعدم وجود اهللا تعالى
وبعــد فكــر طويــل.. رفــع رأســه, وقــال: ال بــد لــي مــن االعتــراف, بــأنّي مصــنوع  

  لعالم قدير.
  أحمد: ومن هو ذلك العالم القدير؟

  جميل: ال أدري.
أحمد: ولكن ذلك واضح معلوم؛ ألن من صنعك ليس مـن البشـر, فـإن البشـر     

: هـو  إذن. ال يقدرون على خلق مثلك.. وال من الجمادات, فـإن الجمـاد ال عقـل لـه    
  اهللا تعالى.

  علي: هل قنعت يا جميل بهذا الدليل؟
جميــل: إنّــه دليــل قــوي جــداً.. ال أظــن أحــداً يــتمكّن مــن المناقشــة فيــه, وإنّــي    

  شاكر لك وللعالم أحمد..
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        معلّم وتلميذ:معلّم وتلميذ:معلّم وتلميذ:معلّم وتلميذ:
ذهب جماعة من الطالب إلى مدرسة إلحادية.. وفي اليوم األول من الدوام, 

  صف منضدة عليها تصوير أحد زعماء الملحدين.حضروا الصف, وكان في ال
فجــاء المعلّــم, وقــال للطــالب: هــل لكــم عــين؟ وأيــن هــي؟ وهــل لكــم أُذن؟      

  وأين هي؟ وهل لكم أيد وأرجل؟ وأين هي؟
قــال الطــالب: نعــم.. لنــا أعــين وأُذن وأيــد وأرجــل.. وهــي هــذه, وأشــاروا إلــى  

  هذه األعضاء.
  حسون بها؟قال المعلّم: وهل ترون هذه األعضاء وت

  قال الطالب: نعم.. نراها ونلمسها.
  قال المعلّم: وهل ترون هذا التصوير على المنضدة؟ قالوا: نعم.. نراه.

  قال المعلّم: وهل ترون المنضدة وسائر ما في الغرفة؟
  قالوا: نعم.. نراها.

  وهنا انبرى المعلّم قائالً: وهل ترون اهللا؟ وهل تحسون به؟
  هللا وال نلمسه.ال نرى ا… قالوا: ال 

ــم: فهــو    ــال المعلّ ــي الكــون نحــس بــه        إذنق ــة.. إن كــلّ شــيء ف ــة تقليدي خراف
كنّـا  ��� ونراه, أما ما ال نراه وال نحس به, فهـو خطـأ, يلـزم علينـا أن ال نعتـرف بـه.. و      

  معتقدين بالخرافة..
  وهنا قام أحد التالميذ, وقال: اسمح لي أيها األستاذ بكلمة؟

  .المعلّم: تفضّل
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  التلميذ: أيها الزمالء! أجيبوا على أسئلتي.
  الزمالء: سل.

التلميذ: أيها الزمالء.. هل ترون المعلّم؟ هـل تـرون الصـورة الموضـوعة علـى      
  المنضدة؟ هل ترون المنضدة؟ هل ترون الرحالت؟

  الزمالء: نعم.. نرى كلّ ذلك..
ذن المعلّــم؟ هــل التلميــذ: أيهــا الــزمالء.. هــل تــرون عــين المعلّــم؟ هــل تــرون أُ  

  ترون وجهه؟ هل ترون يده ورجله؟
  الزمالء: نعم نرى كلّ ذلك..

  التلميذ: أيها الزمالء.. هل ترون عقل المعلّم؟
  الزمالء: كالّ! ال نرى عقله..

ال عقل له, فهو مجنون.. حسب مقالته؛ ألنّه قال: كلّ مـا   إذنالتلميذ: فالمعلّم 
لى اإلنسان أن ال يعترف به.. وإنّا ال نرى عقل ال يراه اإلنسان, فهو خرافة, يجب ع

  ال عقل له, ومن ال عقل له يكون مجنوناً. إذنالمعلّم.. فهو 
ــفة,      ــه خجـــالً, ولـــم ينـــبس ببنـــت شـ ــا ألقـــم المعلّـــم حجـــراً, واصـــفر وجهـ وهنـ

  وضحك الطالب.
        آينشتاين يعترف:آينشتاين يعترف:آينشتاين يعترف:آينشتاين يعترف:

اهللا تعـالى؟  تحاكم جماعـة مـن المـاديين إلـى (آينشـتاين) ليـروا رأيـه بالنسـبة إلـى          
) دقيقــة, معتــذراً بكثــرة أشــغاله فــال يــتمكّن أن يســمح ١٥فأجــاز لهــم أن يمكثــوا عنــده (

  لهم بأكثر من هذا الوقت. فعرضوا عليه سؤالهم, قائلين: ما رأيك في اهللا؟
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ــع         ــتكلّم مــ ــن الــ ــي مــ ــة, تمكّننــ ــف آلــ ــت أن أكتشــ ــو وفّقــ ــائالً: ولــ ــاب قــ فأجــ
ف علــى رأس شــعرة مــن شــعرات الميكروبــات, فتكلّمــت مــع ميكــروب صــغير واقــ 

شـجرة  رأس إنسان, وسألته: أين تجد نفسك؟ لقال لي: إنّي أرى نفسي على رأس 
شاهقة! أصلها ثابـت وفرعهـا فـي السـماء. عنـد ذلـك أقـول لـه: إن هـذه الشـعرة التـي            
أنت على رأسها, إنّما هـي شـعرة مـن شـعرات رأس إنسـان.. وإن الـرأس عضـو مـن         

ذا تنظـرون؟ هـل لهـذا الميكـروب المتنـاهي فـي الصـغر: أن        أعضاء هذا اإلنسان.. ما
يتصور جسـامة اإلنسـان وكبـره؟كالّ! إنّـي بالنسـبة إلـى اهللا تعـالى, ألقـلّ وأحـطّ مـن           
ــك الميكــروب, بمقــدار ال يتنــاهى فــأنّى لــي أن أحــيط بــاهللا الــذي أحــاط بكــلّ           ذل

  شيء, بقوى ال تتناهى, وعظمة ال تُحد؟
ــد (   ــن عنــ ــاجرون مــ ــام المتشــ ــزّ    فقــ ــود اهللا عــ ــائلين بوجــ ــوا للقــ ــتاين), وأذعنــ آينشــ

  .)١())وجلّ
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        كيف نثبت أن للكون علّة غير محتاجة؟كيف نثبت أن للكون علّة غير محتاجة؟كيف نثبت أن للكون علّة غير محتاجة؟كيف نثبت أن للكون علّة غير محتاجة؟

        وفّقكم اهللا لما يحب ويرضى.وفّقكم اهللا لما يحب ويرضى.وفّقكم اهللا لما يحب ويرضى.وفّقكم اهللا لما يحب ويرضى.
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  لدليل العقلي والدليل الشرعي:نثبت ذلك عن طريق ا
أما الدليل العقلي، فنقول: لو كانت علّـة الكـون محتاجـة للـزم التسلسـل, وهـو       

  باطل عقالً.
وذلــك ببيــان: معنــى كــون العلّــة محتاجــة، أي: مفتقــرة ومعلولــة إلــى علّــة ثانيــة   

, الحتاجـت العلّـة الثانيـة إلـى علّـة ثالثـة, وهكـذا       ��� توجـدها, وهـي غيـر محتاجـة, و    
فيكون بعضها معلـول لـبعض آخـر, وذلـك الـبعض اآلخـر معلـول آلخـر مـن غيـر أن           

  ينتهي إلى علّة ليست بمعلول, وهو ممتنع وباطل, الستحالة التسلسل.
  فيثبت أن علّة الكون ليست بمعلول, أي ليست بمحتاجة, وهو المطلوب.

ن وأمــا الــدليل الشــرعي، فنقــول: وردت آيــات وروايــات كثيــرة تــنص علــى أ   
  الخالق والموجِد لهذا الكون هو اهللا تعالى, ووصفته بأنّه غني غير محتاج:

  .)١(�أَم خُلقُوا من غَيرِ شَيٍء أَم هم الْخَالقُونأَم خُلقُوا من غَيرِ شَيٍء أَم هم الْخَالقُونأَم خُلقُوا من غَيرِ شَيٍء أَم هم الْخَالقُونأَم خُلقُوا من غَيرِ شَيٍء أَم هم الْخَالقُون�قوله تعالى:  ــــــــ١١١١
�� أَم خَلَقُوا السماوات أَم خَلَقُوا السماوات أَم خَلَقُوا السماوات أَم خَلَقُوا السماوات �قوله تعالى:  ــــــــ٢٢٢٢ �	� �
� �� �� �	� �
� �� �� �	� �
� �� �� �	� �
� ��    نُونوقلْ الَ يبنُونوقلْ الَ يبنُونوقلْ الَ يبنُونوقلْ الَ ي٢(�ب(.  
ــــــــ٣٣٣٣ ـــــ ـــــ ــا أَ�قولـــه تعـــالى:  ــ ــا أَيـ ــا أَيـ ــا أَيـ ــو الْغَنِـــي   يـ ــه هـ ــه واللَّـ ــتُم الْفُقَـــراُء إِلَـــى اللَّـ ــا النَّـــاس أَنْـ ــو الْغَنِـــي   يهـ ــه هـ ــه واللَّـ ــتُم الْفُقَـــراُء إِلَـــى اللَّـ ــا النَّـــاس أَنْـ ــو الْغَنِـــي   يهـ ــه هـ ــه واللَّـ ــتُم الْفُقَـــراُء إِلَـــى اللَّـ ــا النَّـــاس أَنْـ ــو الْغَنِـــي   يهـ ــه هـ ــه واللَّـ ــتُم الْفُقَـــراُء إِلَـــى اللَّـ ــا النَّـــاس أَنْـ يهـ
يدمالْحيدمالْحيدمالْحيدم٣(�الْح(.  
  .)٤(�وأَنَّه هو أَغْنَى وأَقْنَىوأَنَّه هو أَغْنَى وأَقْنَىوأَنَّه هو أَغْنَى وأَقْنَىوأَنَّه هو أَغْنَى وأَقْنَى�قوله تعالى:  ــــــــ٤٤٤٤
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  .)١(�واللَّه الْغَنِي وأَنْتُم الْفُقَراُءواللَّه الْغَنِي وأَنْتُم الْفُقَراُءواللَّه الْغَنِي وأَنْتُم الْفُقَراُءواللَّه الْغَنِي وأَنْتُم الْفُقَراُء�قوله تعالى:  ــــــــ٥٥٥٥

@�a@pbjqg@¿@ïÜÔÈÛa@ÝîÛ†Ûa@åß@Č†i@üI@�a@pbjqg@¿@ïÜÔÈÛa@ÝîÛ†Ûa@åß@Č†i@üI@�a@pbjqg@¿@ïÜÔÈÛa@ÝîÛ†Ûa@åß@Č†i@üI@�a@pbjqg@¿@ïÜÔÈÛa@ÝîÛ†Ûa@åß@Č†i@üIHµbÈmHµbÈmHµbÈmHµbÈm@ @@ @@ @@ @

�»������


�א���אق�
�»����د���ل� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        أرجو الرد على اإلشكال جزاكم اهللا خير الجزاء.أرجو الرد على اإلشكال جزاكم اهللا خير الجزاء.أرجو الرد على اإلشكال جزاكم اهللا خير الجزاء.أرجو الرد على اإلشكال جزاكم اهللا خير الجزاء.

أصل المعرفة: إثبات الخالق بالعقل (اإلمامية), أما األشـاعرة قـالوا (بالنقـل)    أصل المعرفة: إثبات الخالق بالعقل (اإلمامية), أما األشـاعرة قـالوا (بالنقـل)    أصل المعرفة: إثبات الخالق بالعقل (اإلمامية), أما األشـاعرة قـالوا (بالنقـل)    أصل المعرفة: إثبات الخالق بالعقل (اإلمامية), أما األشـاعرة قـالوا (بالنقـل)    
        الدليل النقلي.الدليل النقلي.الدليل النقلي.الدليل النقلي.

ما هو الدليل العقلي على إثبات الخالق؟ نقول: هو دفع الضـرر الـذي يقـول    ما هو الدليل العقلي على إثبات الخالق؟ نقول: هو دفع الضـرر الـذي يقـول    ما هو الدليل العقلي على إثبات الخالق؟ نقول: هو دفع الضـرر الـذي يقـول    ما هو الدليل العقلي على إثبات الخالق؟ نقول: هو دفع الضـرر الـذي يقـول    
) ) ) ) ) فأنـت تطيـع الـدليل (النقلـي    ) فأنـت تطيـع الـدليل (النقلـي    ) فأنـت تطيـع الـدليل (النقلـي    ) فأنـت تطيـع الـدليل (النقلـي    اًاًاًاً(نبيـ (نبيـ (نبيـ (نبيـ     ), فإذا كـان ), فإذا كـان ), فإذا كـان ), فإذا كـان اًاًاًاًلخالق, أما أن يكون (نبيلخالق, أما أن يكون (نبيلخالق, أما أن يكون (نبيلخالق, أما أن يكون (نبيبوجود ابوجود ابوجود ابوجود ا

        وليس الدليل العقلي, وأما إذا كان غير (نبي) فمن أين له أن يعرف أن هناك خالقاً؟وليس الدليل العقلي, وأما إذا كان غير (نبي) فمن أين له أن يعرف أن هناك خالقاً؟وليس الدليل العقلي, وأما إذا كان غير (نبي) فمن أين له أن يعرف أن هناك خالقاً؟وليس الدليل العقلي, وأما إذا كان غير (نبي) فمن أين له أن يعرف أن هناك خالقاً؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــد     ــائم والـ ــن البهـ ــه عـ ــزه بـ ــل وميـ ــان العقـ ــنح اإلنسـ ــبحانه مـ ــذه إن اهللا سـ واب بهـ

   المنحـــة، وقـــد وصـــف القـــرآن الكـــريم مـــن ال يســـتفيد مـــن عقلـــه وفكـــره بأنّـــه شـــر
  .. )٢(�إِن شَر الدواب عنْد اللَّه الصُّم الْبكْم الَّذين الَ يعقلُونإِن شَر الدواب عنْد اللَّه الصُّم الْبكْم الَّذين الَ يعقلُونإِن شَر الدواب عنْد اللَّه الصُّم الْبكْم الَّذين الَ يعقلُونإِن شَر الدواب عنْد اللَّه الصُّم الْبكْم الَّذين الَ يعقلُون�الدواب، قال تعالى: 
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, وفي العقل قدرة ذاتيـة منحـه اهللا إياهـا للوصـول إلـى معرفـة وجـود خـالق للكـون         
بل حتّى له قدرة في بيان جملة من صـفات هـذا الخـالق، وعـودة سـريعة إلـى قصّـة ابـن         
ــوحي       ــن الـ ــان المنعـــزل عـ ــتطيع أن تستشـــف قـــدرة اإلنسـ ــان) تسـ ــي بـــن يقظـ طفيـــل (حـ

  واالتّصال باألنبياء في الوصول بل التيقّن من وجود خالق ومدبر لهذا الكون.
العقــل ودوره فـــي   فـــي وصــف  Cوفــي هــذا المعنــى يقـــول اإلمــام الصــادق     

بــه: ���  اإللهيــات: (إن أول اُألمــور ومبــدأها وقوتهــا وعمارتهــا، التــي ال ينتفــع شــيء  
ــاد خــالقهم،           ــوراً لهــم، فبالعقــل عــرف العب ــةً لخلقــه، ون ــذي جعلــه اهللا زين العقــل، ال
وأنّهــم مخلوقــون، وأنّــه المــدبر لهــم، وأنّهــم المــدبرون، وأنّــه البــاقي وهــم الفــانون،     

وا بعقولهم على ما رأوا من خلقه، مـن سـمائه وأرضـه وشمسـه وقمـره وليلـه       واستدلّ
ونهاره، وبأن لهم خالقاً ومـدبراً لـم يـزل وال يـزول، وعرفـوا بـه الحسـن مـن القبـيح،          

  .)١(وأن الظلمة في الجهل، وأن النور في العلم، فهذا ما دلّهم عليه العقل)
تباينت فأعربت من مبانيهـا لمـا   : (افترقت فدلّت على فرقها، وCوقال الرضا

تجلّى صانعها للعقول، وبها احتجب عن الرؤية وإليها تحاكم األوهام، وفيها أثبت 
ــا أُنـــيط الـــدليل، وبهـــا عرفهـــا اإلقـــرار، وبالعقـــل يعتقـــد التصـــديق بـــاهللا،     غيـــره، ومنهـ

  وباإلقرار يكمل اإليمان به..
الص، وال إخالص مع التشـبيه،  باإلخ���  بعد المعرفة، وال معرفة���  وال ديانة

وال نفي مع إثبات الصفات للتشبيه، فكلّ ما فـي الخلـق ال يوجـد فـي خالقـه، وكـلّ       
  .)٢(ما يمكن فيه يمتنع عن صانعه)
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أما من يستدلّ بالدليل النقلي فقط على إثبات الخـالق وغيـر ذلـك مـن مسـائل      
يض علـى التـدبر فـي    اإللهيات, فنقول: إن آيات القرآن الكريم تحرض كلّ التحر

آيــات اهللا، وبــذل الجهــد فــي تكميــل معرفــة اهللا ومعرفــة آياتــه، بالتــذكّر والتفكّــر          
ــى بعــض المطالــب           ــد اســتدلّ القــرآن عل والنظــر فيهــا، واالحتجــاج بــالحجج العقليــة.. وق

لَـو كَـان   لَـو كَـان   لَـو كَـان   لَـو كَـان   �اإللهية باألدلّة العقلية وسلك المنهج العقلي، فاستدلّ على التوحيـد مـثالً بقولـه:    
 يهما آلهةٌ يهما آلهةٌ يهما آلهةٌ يهما آلهةٌ فففف�� �� �� ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه مـن إِلَـه   ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه مـن إِلَـه   ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه مـن إِلَـه   ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه مـن إِلَـه   �، وقوله تعالى: )١(�اللَّه لََفسدتَااللَّه لََفسدتَااللَّه لََفسدتَااللَّه لََفسدتَا    ��

  .)٢(�لَذَهب كُلُّ إِلَه بِما خَلَق ولَعالَ بعضُهم علَى بعضٍ سبحان اللَّه عما يصفُونلَذَهب كُلُّ إِلَه بِما خَلَق ولَعالَ بعضُهم علَى بعضٍ سبحان اللَّه عما يصفُونلَذَهب كُلُّ إِلَه بِما خَلَق ولَعالَ بعضُهم علَى بعضٍ سبحان اللَّه عما يصفُونلَذَهب كُلُّ إِلَه بِما خَلَق ولَعالَ بعضُهم علَى بعضٍ سبحان اللَّه عما يصفُون    إذنإذنإذنإذن
مــن زعــم مــن المشــركين أن لــه ســبحانه ولــداً قــال:     واســتدلّ فــي إبطــال مقالــة 

� اتاومي السا فم لْ لَهب انَهحبلَداً سو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهو اتاومي السا فم لْ لَهب انَهحبلَداً سو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهو اتاومي السا فم لْ لَهب انَهحبلَداً سو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهو اتاومي السا فم لْ لَهب انَهحبلَداً سو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهو �� �	� �
� �� �� �	� �
� �� �� �	� �
� �� �� �	� �
� ��    قَانِتُون كُلٌّ لَهقَانِتُون كُلٌّ لَهقَانِتُون كُلٌّ لَهقَانِتُون ٣(�كُلٌّ لَه(.  
فالقوة العاقلة هي هبة سماوية من اهللا سبحانه إلـى البشـر، وهـي وإن لـم تكـن      

ألخبــار الســماوية وتحتــاج إلــى الــوحي اإللهــي، لكنّهــا  بقــادرة علــى كشــف جميــع ا
  ليست بعاجزة مطلقاً!

ومن هنا ال يجوز التقليد في أُصول الدين، فإن دلّ هذا على شيء فإنّما يـدلّ  
على أن بعض المسائل اإللهية، كإثبات وجود الخالق، ومعرفة بعض صفاته، قابلـة  

  الحصول لدى العقل البشري.
ود اهللا ال يقتصـر علـى الـدليل النقلـي فقـط، بـل العقـل        وعليه فالبحـث عـن وجـ   

بما هو عقل وله قدرة ذاتية على تشخيص الضرر ــ يأمرنا بـدفع الضـرر المحتمـل،     ــ
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خـالف اإلنسـان إنسـانيته ولـم يعـد      ��� وكذلك يسـتقلّ العقـل بلـزوم شـكر المـنعم، و     
  ا المنعم.بمعرفة هذ���  أهالً للتميز عن العجماوات، وال يتحقّق الشكر

ــا          ــي ذكرهـ ــة التـ ــلّ األدلّـ ــة، ولعـ ــذه المعرفـ ــي هـ ــل دور فـ ــان للعقـ ــا كـ ــن هنـ ومـ
ــدوث       ــان حـ ــان، وبرهـ ــان اإلمكـ ــنظم، وبرهـ ــل الـ ــل: دليـ ــون، مثـ ــفة والمتكلّمـ الفالسـ
المادة، كافيـة فـي بيـان قـدرة العقـل المسـتقلّة عـن الـوحي فـي الوصـول إلـى معرفـة             

  وجود الخالق وصفاته..
ياء والتصديق بهـم يحتـاج إلـى مقـدمات عقليـة، منهـا:       بل وحتى اإليمان باألنب

  مطالبتهم اإلثبات بالمعجزة وإظهارها، كي يسد الطريق على مدعي النبوة..  
فللعقل دور مهـم فـي مسـائل اإللهيـات ال يمكـن تجـاوزه، أو االكتفـاء بالنقـل         

  في إثبات هذه المسائل دونه.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        كيف نستطيع معرفة اهللا؟كيف نستطيع معرفة اهللا؟كيف نستطيع معرفة اهللا؟كيف نستطيع معرفة اهللا؟

        وما هي األدلّة العقلية لوجوده سبحانه وتعالى؟وما هي األدلّة العقلية لوجوده سبحانه وتعالى؟وما هي األدلّة العقلية لوجوده سبحانه وتعالى؟وما هي األدلّة العقلية لوجوده سبحانه وتعالى؟
        وما هو أفضل كتاب يفضّل قراءته في هذا المجال؟وما هو أفضل كتاب يفضّل قراءته في هذا المجال؟وما هو أفضل كتاب يفضّل قراءته في هذا المجال؟وما هو أفضل كتاب يفضّل قراءته في هذا المجال؟

        وكيف نؤمن برب ال نراه؟وكيف نؤمن برب ال نراه؟وكيف نؤمن برب ال نراه؟وكيف نؤمن برب ال نراه؟
        وكيف وجد اهللا ومن أين؟وكيف وجد اهللا ومن أين؟وكيف وجد اهللا ومن أين؟وكيف وجد اهللا ومن أين؟
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        أرجو اإلجابة, وأنا مؤمن باهللا, ولكن لالطمئنان ودمتم.أرجو اإلجابة, وأنا مؤمن باهللا, ولكن لالطمئنان ودمتم.أرجو اإلجابة, وأنا مؤمن باهللا, ولكن لالطمئنان ودمتم.أرجو اإلجابة, وأنا مؤمن باهللا, ولكن لالطمئنان ودمتم.
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم 
إن وجود اهللا تعالى أغنى من أن يحتـاج إلـى بيـان أو يتوقّـف علـى برهـان, إذ       
أدركه كلّ ذي عقـل, وأحـس بـه كـلّ ذي شـعور, وفهمتـه كـلّ فطـرة. حتّـى الـذي           
ينكـره بلســانه ال محالــة يتوجــه إليـه عنــد االضــطرار بقلبــه وجنانـه, بــل يمكــن القــول    

فطري ال يحتاج في الحقيقة إلى دليل, ولكن نـذكر لكـم بعـض     بأن وجوده تعالى
  األدلّة العقلية على وجوده تعالى حسبما طلبتموه:

ــه         األول:األول:األول:األول: ــذي يحكــم ب ــات اهللا تعــالى ال ــنظم؛ أوضــح األدلّــة علــى إثب برهــان ال
العقل, هو: دليل النظم والتدبير؛ فالكلّ يرى العـالم بسـماواته وأراضـيه, ومـا بينهمـا      

اته ورواسـيه مـن المجـرة إلـى النملـة، فنـرى أجزاءهـا وجزئياتهـا مخلوقـة          من مخلوق
بأحسن نظم, وأتقن تدبير، وأحسن صنع, وأبدع تصوير, فيحكم العقل بالصـراحة  
أنّه ال بد لهذا التدبير من مدبر, ولهـذا التنظـيم مـن مـنظم, ولهـذا السـير الحكـيم مـن         

  محكم, وذلك هو اهللا تعالى.
لصـدفة؛ فإنّـا إذا لـم نـؤمن بوجـود الخـالق لهـذا الكـون العظـيم,          امتناع ا الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:

فال بد وأن نقول: بأن الصدفة هي التي أوجدته، أو: أن الطبيعة هـي التـي أوجدتـه.    
لكـــن مـــن الواضـــح أنّـــه ال يقبـــل حتّـــى عقـــل الصـــبيان أن تكـــون هـــذه المخلوقـــات  

  صماء.الالمتناهية وجدت بنفسها بالصدفة العمياء، أو بالطبيعة ال
برهان االستقصاء؛ فإن كـالً منّـا إذا راجـع نفسـه يـدرك ببداهـة أنّـه لـم          الثالث:الثالث:الثالث:الثالث:

يكن موجوداً أزليـاً, بـل كـان وجـوده مسـبوقاً بالعـدم, وقـد وجـد فـي زمـان خـاص,            
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إذاً فلنفحص ونبحـث: هـل أنّنـا خلقنـا أنفسـنا؟ أم خلقنـا أحـد مثلنـا؟ أم خلقنـا          
م نخلق أنفسـنا؛ لعـدم قـدرتنا علـى ذلـك, وال      القادر اهللا تعالى؟ وال شك أنّنا ل

ــتفحص       ــا؛ للســبب نفســه, إذاً ال يبقــى بعــد ال شــك أيضــاً أن أمثالنــا لــم يخلقون
أن الــذي خلقنــا هــو: اهللا تعــالى؛ ألنّــه القــادر علــى خلــق كــلّ      ���  واالستقصــاء

  شيء.
أن برهان الحركة؛ إنّا نرى العـالم بجميـع مـا فيـه متحركـاً, ومعلـوم        الرابع:الرابع:الرابع:الرابع:

الحركة تحتاج إلى محرك؛ ألن الحركة قوة، والقوة ال توجد بغير علّة، إذاً ال 
بد لهـذه الحركـات والتحـوالت والتغيـرات مـن محـرك حكـيم قـدير, وهـو: اهللا          

  تعالى.
برهان القاهرية؛ إن الطبيعة تنمو عادة نحو البقاء لوال إرادة من  الخامس:الخامس:الخامس:الخامس:

الذي يعـيش، واألشـجار التـي تنمـو ال داعـي إلـى       يفرض عليها الفناء؛ فاإلنسان 
بعلّة فاعلة قاهرة، فمن هو المميت؟ ومن ���  أن يعرض عليها الموت أو الزوال

  .)١(هو المزيل؟ ذلك الذي له القدرة على فناء مخلوقاته، وهو: اهللا تعالى
هذه أدلّة خمسة من بين األدلّة العقلية الكثيرة التي تبرز اإليمـان الفطـري   

  وجود اهللا تعالى.ب
وأما كيف وجـد وأيـن وجـد، فـذلك ممنـوع شـرعاً مـن التحـدث عنـه! بـل           
وال يمكن للعقل أن يدركه. والكتاب المفضّل لمعرفة هـذه اُألمـور هـو كتـاب     
 (اإللهيــات) للشــيخ الســبحاني، وكتــاب (العقائــد الحقّــة) للســيد علــي الحســيني     

  الصدر.
                                                 

�F١�S�Cא��	
���-��EDא�،�W٣٦�K�):�@��V]Rא �
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        الخالق؟الخالق؟الخالق؟الخالق؟    ودودودودعط دليالً على وجعط دليالً على وجعط دليالً على وجعط دليالً على وجأأأأ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
بعـــدد أنفـــاس  ((األدلّـــة علـــى وجـــود اهللا ســـبحانه متكثّـــرة، وهـــي كمـــا قيـــل:        

، وهناك ثالثة أدلّة تطرق إلـى ذكرهـا الشـيخ جعفـر السـبحاني فـي كتابـه        ))الخالئق
ــدورنا      (اإلل هيــات) فــي الجــزء األول، يمكــنكم مطالعتهــا واالســتفادة منهــا، ونحــن ب

  سننقل إليكم هنا ما ذكره في الدليل األول فقط، وهو المسمى بـ(برهان النظم).
  يبتنى برهان النظم على مقدمات أربع:((قال: 

لظواهر : إن وراء الــذهن اإلنســاني عالَمــاً مليئــاً بــالموجودات, محتفّــاً بــا ولــىاُأل
الطبيعيــة. وإن مــا يتصــوره اإلنســان فــي ذهنــه هــو انعكــاس للواقــع الخــارجي, وهــذه   
ــق عليهــا اإللهــي والمــادي، رافضــين كــلّ فكــرة قامــت علــى نفــي          ــد أطب المقدمــة ق

  الواقعية ولجأت إلى المثالية, بمعنى: نفي الحقائق الخارجية.
ــاك قمــراً وشمســاً       ــأن هن ــر   إن كــلّ إنســان واقعــي يعتقــد ب وبحــراً ومحيطــاً وغي

ذلــك. كمـــا يعتقــد بوجـــوده, وذهنـــه والصــور المنعكســـة فيـــه, وهــذه هـــي الخطـــوة     
في مضمار معرفة اهللا, وهـي: التصـديق بالواقعيـات. ويشـترك فيهـا الفالسـفة        ولىاُأل

  الواقعيون, دون المثاليين بمعنى الخياليين.
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يات, افتراء وكـذب  نفي الواقع :بمعنى ،وبذلك يظهر أن رمي اإللهي بالمثالية
عليــه, إذ ال يوجـــد علـــى أديـــم األرض مـــن يكــون إلهيـــاً وفـــي الوقـــت نفســـه ينفـــي   
واقعيات األشياء والظواهر الطبيعية. ولو وجد هناك إنسان بهذه العقيـدة فلـيس مـن    

  تلك الزمرة, وإنّما هو من المنحرفين عن الفطرة السليمة اإلنسانية.
أن الموجـود الحقيقـي هـو اهللا سـبحانه     وما ربما يحكى عن بعـض العرفـاء مـن    

ومــا ســواه موجــود بالمجــاز, فلــه معنــى لطيــف ال يضــر بمــا قلنــاه, وهــذا نظيــر مــا إذا    
كــان هنــاك مصــباح فــي ضــوء الشــمس, فيقــال إن الضــوء ضــوء الشــمس وال ضــوء    
لغيرهـــا, فهكـــذا وجـــود الممكنـــات, المفتقـــرات المتـــدليات بالـــذات, بالنســـبة إلـــى   

  ائم بالذات.واجب الوجود الق
الثانية: إن عالم الطبيعة خاضع لنظام محدد, وإن كـلّ مـا فـي الكـون ال ينفـك      
عن النظم والسنن، التي كشـفت العلـوم الطبيعيـة عـن بعضـها, وكلّمـا تطـورت هـذه         

  العلوم خطا اإلنسان خطوات أخر في معرفة الكون والقوانين السائدة عليه.
ــة, والمــراد منــ    ــة: أصــل العلّي ــوانين     الثالث ه: أن كــلّ مــا فــي الكــون مــن ســنن وق

الينفك عن علّة توجده، وأن تكون الشيء بـال مكـون وتحقّقـه بـال علّـة أمـر محـال        
ال يعتـرف بـه العقــل, بـالفطرة, وبالوجــدان والبرهـان. وعلــى ذلـك فكــلّ الكـون ومــا       

  فيه من نظم وعلل نتيجة علّة أوجدته وكونته.
  لّى بصورتين:الرابعة: إن داللة األثر تتج

أ ــ وجود األثر يـدلّ علـى وجـود المـؤثّر, كداللـة المعلـول علـى علّتـه, واآليـة          
البعرة تدلّ على البعيـر, وأثـر األقـدام    ((على صاحبها, وقد نقل عن أعرابي أنّه قال: 

, إلــى غيــر ذلــك مــن الكلمــات التــي تقضــي بهــا الفطــرة. وهــذه    ))يــدلّ علــى المســير
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يهــا المــادي واإللهــي, وإنّمــا المهــم هــو الصــورة الثانيــة مــن     الداللــة ممــا ال يفتــرق ف 
  الداللة.

ب ـــ إن داللــة األثــر ال تنحصـر فــي الهدايــة إلـى وجــود المــؤثّر, بـل لهــا داللــة     
الكشف عن خصوصيات المـؤثّر، مـن عقلـه     :, وهيولىأُخرى في طول الداللة اُأل

رهـا. ولنوضّـح ذلـك    وعلمه وشعوره, أو تجرده مـن تلـك الكمـاالت والصـفات وغي    
  بمثال:

وجـود   :وهـي  ،ولـى إن كتاب (القانون) المؤلّف في الطب, كما له الداللة اُأل
الكشف عن خصوصياته، التي منها: أنّـه كـان إنسـاناً     :المؤثّر, له الداللة الثانية وهي

خبيراً بأُصول الطـب وقوانينـه, مطّلعـاً علـى الـداء والـدواء, عارفـاً باألعشـاب الطبيـة,          
  ى غير ذلك من الخصوصيات.إل

  والملحمة الكبيرة الحماسية لشاعر إيران (الفردوسي) لها داللتان:
بظـل علّـة أوجـدتها, وداللـة علـى      ���  داللة على أن تلـك الملحمـة لـم تتحقّـق    

أن المؤلّف كان شاعراً حماسياً مطّلعاً على القصص والتواريخ, بارعاً في اسـتعمال  
  لمالحم.المعاني المتناسبة مع ا

ومثـــل ذلـــك كـــلّ مـــا تمـــر بـــه ممـــا بقـــي مـــن الحضـــارات الموروثـــة، كاألبنيـــة   
األثريــــة, والكتـــــب النفيســـــة, والصـــــنائع المســـــتظرفة اليدويـــــة والمعامـــــل الكبيـــــرة  
والصــغيرة, إلــى غيــر ذلــك ممــا يقــع فــي مــرأى ومنظــر كــلّ إنســان, فــالمهم فــي هــذا  

لتركيـز علـى الداللـة الثانيـة بوجـه      بـل ا  ولـى الباب هو عدم االقتصار على الداللة اُأل
  علمي دقيق.

وعلــى ضــوء هــذه القاعــدة يقــف العقــل علــى الخصوصــيات الحافّــة بالعلّــة,          
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ويستكشف الوضع السائد عليها, ويقضي بوضوح بأن األعمـال التـي تمتـاز بالنظـام     
والمحاسبة الدقيقة, ال بـد أن تكـون حصـيلة فاعـل عاقـل, اسـتطاع بدقّتـه أن يوجِـد         

  وعمله هذا.أثره 
كما يقضي بأن األعمال التي ال تراعى فيهـا الدقّـة الالزمـة والنظـام الصـحيح,      
تكون ناشئة عن عمل عامل غير عاقل, وفاعل بال شعور وال تفكير, فهذا مـا يصـل   

  إليه العقل السليم بدرايته.
  ولتوضيح الحال نأتي بالمثالين التاليين:

حاويــاً ألطنــان عــدة مــن مــواد البنــاء بمــا   المثــال األول: لنفتــرض أن هنــا مخزنــاً
فيهـــــا الحجـــــر والحديـــــد واإلســـــمنت والجـــــص والخشـــــب والزجـــــاج واألســـــالك 

المخــزن تحــت  اواألنابيــب، وغيرهــا مــن لــوازم البنــاء, ثــم وضــع نصــف مــا فــي هــذ    
تصرف أحد المهندسين أو المعماريين, لينشئ به عمارة ذات طوابق متعددة علـى  

رة من الزمن جاء سيل جارف وجرف ما تبقى في المخـزن  أرض منبسطة. وبعد فت
  من مواد اإلنشاء وتركها على شكل تل على وجه األرض.
دس عـالم. أمـا الثـاني    مهنـ إن العمل األول (العمارة) قد نتج عـن عمـل وإرادة   

  (التل) فقد حدث بالفعل الطبيعي للسيل من دون إرادة وشعور.
هم وعصــورهم يحكمــون بعقالنيــة صــانع فــالعقالء بمختلــف مــراتبهم وقوميــات

العمــارة, ومــدى قــوة إبداعــه فــي البنــاء, مــن وضــعه األعمــدة فــي أماكنهــا المناســبة،  
وإكسائه الجدران بالمرمر, ونصبه األبواب في مواضـعها الخاصّـة, ومـده األسـالك     
وأنابيب المياه الحارة والباردة ووصلها بالحمامات والمغاسل, وغير ذلك ممـا يتبـع   

  هندسة خاصّة ودقيقة.
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ولكن عندما نخرج إلى الصـحراء كـي نشـاهد مـا صـنعه السـيل, فغايـة مـا نـراه          
هـــو انعـــدام النظـــام والترتيـــب فـــالحجر والمرمـــر قـــد انـــدثر تحـــت الطـــين والتـــراب,  
والقضبان الحديدية قد طرحـت إلـى جانـب, واألسـالك تراهـا مقطعـة بـين قطعـات         

غيـــر ذلـــك مـــن معـــالم الفوضـــى والتبعثـــر.   اآلجـــر, واألبـــواب مرميـــة هنـــا وهنـــاك, و 
وبشكل عام, إن المعدوم من هذا الحشـد هـو النظـام والمحاسـبة؛ إذ ال هندسـة وال      

     ـس للبنـاء ذو عقـل وحكمـة, والمالمؤس سـتنتج: إنر. فالذي يـ تدبحِث للتـل فاقـد   د
نتـاج   دس ذو إرادة، والسيل فاقد لها, واألول نتاج عقل وعلم, والثانيهنلهما, فالم

  تدفّق الماء وحركته العمياء.
المثال الثاني: لنفترض أنّنا دخلنـا إلـى غرفـة فيهـا شخصـان كـلّ منهمـا جـالس         
أمـــام آلـــة طابعـــة يريـــدان تحريـــر قصـــيدة ألحـــد الشـــعراء، فـــاألول يحســـن القـــراءة    
والكتابة, ويعرف مواضع الحروف من اآللـة، واآلخـر أُمـي ال يجيـد سـوى الضـغط       

زرار, فيشرعان بعملهما في لحظة واحدة. الذي نالحظـه أن األول  بأصابعه على األ
دقيــق فــي عملــه، يضــرب بأصــابعه حســب الحــروف الــواردة فــي القصــيدة دون أن     

  يسقط حرفاً أو كلمة منها.
وأما اآلخر, اُألمي البصير, فيضرب على اآللة دون علم أو هدى وال يسـتطيع  

الهبـاء وإتـالف   ���  لشين: ونتيجة عمله ليستأن يميز العين من الغين, والسين من ا
  األوراق, وال يأتي بشيء مما أردناه..

فنتاج األول محصول كاتـب مـتعلّم, ونتـاج الثـاني محصـول جاهـل ال علـم لـه         
وال خبــرة، ولــو أُعطــي المجــال لُأللــوف ممــن كــف بصــرهم وحرمــوا لــذّة العلــم           

ــتعلّم أن يحــرروا نســخة صــحيحة مــن ماليــين ا    لنســخ التــي يحررونهــا الســتحال   وال
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  ذلك؛ ألنّهم يفقدون ما هو العمدة واألساس..
ولعلّنا نشـاهد فـي كـلّ جـزء مـن هـذا الكـون مثـل تلـك الصـفحة التـي حـررت             
فيها قصيدة الشاعر وترانا ملزمين باالعتراف بعلم ومعرفـة وحسـن أُسـلوب كاتبهـا،     

فعله مشابهاً لفعل صبي رأى نفسـه  ونجزم بأنّه بصير لم يكن فاقداً للعلم, ولم يكن 
في غرفة خالية, فطرق فـي خيالـه أن يلهـو ويلعـب علـى آلـة طابعـة كـي ينـتج تلـك           

  الصفحة من قصيدة الشاعر.
وبعــد ذكــر األمثلــة المتقدمــة يتّضــح لنــا الفــرق بــين األعمــال التــي تصــدر عــن    

  بر.إرادة وتدبر, والتي تحدث عن طريق الصدفة؛ إذ ال إرادة فيها وال تد
ــر          ــي ظــلّ التفكّ ــل ف ــة ب ــي يــدركها العقــل (ال بفضــل التجرب وهــذه القاعــدة الت
والتعقّل) هي روح برهان النظم، الـذي هـو مـن أوضـح بـراهين اإللهيـين فـي إثبـات         

  الصانع ورفض اإللحاد والمادية, وأشملها لجميع الطبقات. 
لــم لــم يــزل وملخّــص بيــانهم فــي تطبيــق هــذه المقدمــة علــى العــالم هــو: أن الع  

والعلـوم   ،يتقدم ويكشف عن الرمـوز والسـنن الموجـودة فـي عـالم المـادة والطبيعـة       
      عهــا تهـدف إلــى أمـر واحــد، وهــو: أنبها وتفركلّهـا بشــتّى أقسـامها وأصــنافها وتشـع
          ــه أدق ــى المجــرة، عــالم منســجم تســود علي ــذرة إل ــه, مــن ال ــذي نعــيش في ــالم ال الع

  لك العلّة؟األنظمة والضوابط, فما هي ت
  أقول: إنّها تتردد بين شيئين ال غير:

ــادراً واجــداً         ــاك موجــوداً خارجــاً عــن إطــار المــادة، عالمــاً ق األول: إن هن
للكمال والجمال, قام بإيجاد المادة وتصويرها بأدق السنن, وتنظيمهـا بقـوانين   
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ــه الالمتناهيــة, أوجــد العــا       لم وضــوابط دقيقــة, فهــو بفضــل علمــه الوســيع وقدرت
وأجرى فيه القوانين, وأضفى عليه السنن، التـي لـم يـزل العلـم مـن بـدء ظهـوره        
إلى اآلن جاهداً فـي كشـفها, ومسـتغرقاً فـي تـدوينها, وهـذا المـؤثّر الجميـل ذو         

  العلم والقدرة هو: اهللا سبحانه.
ــم تــزل موجــودة, وليســت          ــاني: إن المــادة الصــماء العميــاء القديمــة التــي ل الث

دم, قامت بنفسها بإجراء القوانين الدقيقـة, وأضـفت علـى نفسـها السـنن      مسبوقة بالع
القويمة في ظلّ انفعاالت غير متناهية حدثت في داخلها، وانتهت على مـر القـرون   

  واألجيال إلى هذا النظام العظيم الذي أدهش العقول وأبهر العيون.
نظم, وهـي قـادرة   إذا عرضنا هاتين النظـريتين علـى المقدمـة الرابعـة لبرهـان الـ      

ــز الصــحيح مــن الزائــف منهمــا, فــال شــك أنّهــا ســتدعم أُوالهمــا وتبطــل           علــى تميي
ثانيتهمـــا؛ لمـــا عرفـــت مـــن أن الخصوصـــيات الكامنـــة فـــي وجـــود المعلـــول واألثـــر,  
تعرب عـن الخصوصـيات السـائدة فـي المـؤثّر والعلّـة, فالسـنن والـنُظم تكشـف عـن           

والشــعور فــي العلّــة, فكيــف تكــون المـــادة      المحاســبة والدقّــة, وهــي تــالزم العلــم      
  العمياء الصماء الفاقدة ألي شعور هي التي أوجدت هذه السنن والنُظم؟

لكشـف أقـلّ القليـل    ���  وفي ضوء ذلك فالسنن والنُظم, التـي لـم يتوفّـق العلـم    
ــىمنهــا, تثبــت النظريــة األُ   ــا     ول ــم وم ــة واكتنافهــا للشــعور والعل ، وهــي: احتضــان العلّ

ما, وتبطـل النظريـة الثانيـة، وهـي: قيـام المـادة الصـماء العميـاء بإضـفاء السـنن           يناسبه
على نفسها بال محاسبة ودقّة، بتخيل أن انفعاالت كثيرة, حادثة في صـميم المـادة,   
انتهــت إلــى ذاك النظــام المبهــر تحــت عنــوان (الصــدفة) أو غيرهــا مــن الصــراعات       

  ن.الداخلية التي تلوكها ألسنة الماركسيي
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ــادة         ــن المــ ــث عــ ــي تبحــ ــة, التــ ــوم الكونيــ ــن العلــ ــم مــ ــلّ علــ ــك فكــ ــى ذلــ وعلــ
ــة واحــدة لهــا وجهــان, فمــن          ــننها وقوانينهــا, كعمل وخصوصــياتها وتكشــف عــن س
جانــب يعــرف المــادة بخصوصــياتها, ومــن جانــب آخــر يعــرف موجــدها وصــانعها.   

ى الجهــة فالعـالم الطبيعــي ينظــر إلــى واحـد مــن الــوجهين، كمــا أن العـارف ينظــر إلــ   
  ذريعة للثانية. ولىاُألخرى، والعالم الرباني ينظر إلى كلّتا الجهتين ويجعل اُأل

وبهــذا نســتنتج أن العلــوم الطبيعيــة كلّهــا فــي رحــاب إثبــات المقدمــة الرابعــة لبرهــان     
  الطــــرق, وأن اكتمــــال العلــــوم يعــــين ذلــــك البرهــــان بأوضــــح الوجــــوه وأدق الـــنظم, وأن

  عالم القادر يصاحب العلم في جميع العصور واألزمان.االعتقاد بالصانع ال
        وفي الختام نركّز على نقطتين:وفي الختام نركّز على نقطتين:وفي الختام نركّز على نقطتين:وفي الختام نركّز على نقطتين:

: إن القرآن الكريم مليء بلفظة (اآليـة) و(اآليـات), فعنـدما    ولىالنقطة اُأل
إِن إِن إِن إِن �يسرد نظم الطبيعة وسننها, ويعرض عجائب العالم وغرائبـه, يعقبـه بقولـه:    

، إلى غير ذلك �يعقلُونيعقلُونيعقلُونيعقلُون�، أو �يذَّكَّرونيذَّكَّرونيذَّكَّرونيذَّكَّرون�، أو �كَّرونكَّرونكَّرونكَّرونفي ذَلك آليةً لقَومٍ يتَفَفي ذَلك آليةً لقَومٍ يتَفَفي ذَلك آليةً لقَومٍ يتَفَفي ذَلك آليةً لقَومٍ يتَفَ
من الكلمـات الحاثّـة علـى التفكّـر والتـدبر, وهـذه اآليـات تعـرض برهـان الـنظم           

بـأن التفكّـر فـي هـذه      )١(بأوضح أشكاله على لسان الفطرة, بداللة آيوية مشـعرة 
نن الالحبة والنظم المحيجاعلالس ها موجـود, عـالم,   رة يكشف بوضوح عن أن

  قادر, بصير، ومن المحال أن تقوم المادة الصماء العمياء بذلك.
وألجل أن يقف القارئ الكريم على بعض هذه اآليات نشير إلى ما ورد فـي  

  سورة النحل في هذا المضمار:
�� ينْبِتُ لَكُم بِه الزَّرع والزَّيتُون والنَّخيلَ ينْبِتُ لَكُم بِه الزَّرع والزَّيتُون والنَّخيلَ ينْبِتُ لَكُم بِه الزَّرع والزَّيتُون والنَّخيلَ ينْبِتُ لَكُم بِه الزَّرع والزَّيتُون والنَّخيلَ �قوله سبحانه: ــ ــ ــ ــ ١١١١ ��� �
� �� �� ��� �
� �� �� ��� �
� �� �� ��� �
� ومن كُلِّ ومن كُلِّ ومن كُلِّ ومن كُلِّ     ��� ��� ��� ��� ��
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ونتَفَكَّرمٍ يقَوةً لآلي كي ذَلف إِن اترالثَّمونتَفَكَّرمٍ يقَوةً لآلي كي ذَلف إِن اترالثَّمونتَفَكَّرمٍ يقَوةً لآلي كي ذَلف إِن اترالثَّمونتَفَكَّرمٍ يقَوةً لآلي كي ذَلف إِن اتر١(�الثَّم(.  
�� وما ذَرأَ لَكُم فـي  وما ذَرأَ لَكُم فـي  وما ذَرأَ لَكُم فـي  وما ذَرأَ لَكُم فـي  �قوله سبحانه: ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢ �	� �
� �� �	� �
� �� �	� �
� �� �	� �
مخْتَلفـاً أَلْوانُـه إِن فـي ذَلـك آليـةً      مخْتَلفـاً أَلْوانُـه إِن فـي ذَلـك آليـةً      مخْتَلفـاً أَلْوانُـه إِن فـي ذَلـك آليـةً      مخْتَلفـاً أَلْوانُـه إِن فـي ذَلـك آليـةً          �

ونذَّكَّرمٍ يقَولونذَّكَّرمٍ يقَولونذَّكَّرمٍ يقَولونذَّكَّرمٍ يقَو٢(�ل(.  
�� ماِء مـاًء فَأَحيـا بِـه    ماِء مـاًء فَأَحيـا بِـه    ماِء مـاًء فَأَحيـا بِـه    ماِء مـاًء فَأَحيـا بِـه    واللَّه أَنْزَلَ من السواللَّه أَنْزَلَ من السواللَّه أَنْزَلَ من السواللَّه أَنْزَلَ من الس�قوله سبحانه: ــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣ �	� �
� �� �	� �
� �� �	� �
� �� �	� �
�       ـا إِنهتوم ـدعب   ـا إِنهتوم ـدعب   ـا إِنهتوم ـدعب   ـا إِنهتوم ـدعب

ونعمسمٍ يقَوةً لآلي كي ذَلفونعمسمٍ يقَوةً لآلي كي ذَلفونعمسمٍ يقَوةً لآلي كي ذَلفونعمسمٍ يقَوةً لآلي كي ذَل٣(�ف(.  
ومن ثَمرات النَّخيلِ والْأَعنَابِ تَتَّخـذُون منْـه سـكَراً ورِزْقـاً     ومن ثَمرات النَّخيلِ والْأَعنَابِ تَتَّخـذُون منْـه سـكَراً ورِزْقـاً     ومن ثَمرات النَّخيلِ والْأَعنَابِ تَتَّخـذُون منْـه سـكَراً ورِزْقـاً     ومن ثَمرات النَّخيلِ والْأَعنَابِ تَتَّخـذُون منْـه سـكَراً ورِزْقـاً     �قوله سبحانه: ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤

لُونقعمٍ يقَوةً لآلي كي ذَلف ناً إِنسحلُونقعمٍ يقَوةً لآلي كي ذَلف ناً إِنسحلُونقعمٍ يقَوةً لآلي كي ذَلف ناً إِنسحلُونقعمٍ يقَوةً لآلي كي ذَلف ناً إِنس٤(�ح(.  
ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُالً يخْـرج  ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُالً يخْـرج  ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُالً يخْـرج  ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُالً يخْـرج  �قوله سبحانه: ــ ــ ــ ــ ٥٥٥٥

ــومٍ      ــةً لقَـ ــي ذَلـــك آليـ ــفَاٌء للنَّـــاسِ إِن فـ ــه شـ ــه فيـ ــراب مخْتَلـــف أَلْوانُـ ــا شَـ ــومٍ     مـــن بطُونِهـ ــةً لقَـ ــي ذَلـــك آليـ ــفَاٌء للنَّـــاسِ إِن فـ ــه شـ ــه فيـ ــراب مخْتَلـــف أَلْوانُـ ــا شَـ ــومٍ     مـــن بطُونِهـ ــةً لقَـ ــي ذَلـــك آليـ ــفَاٌء للنَّـــاسِ إِن فـ ــه شـ ــه فيـ ــراب مخْتَلـــف أَلْوانُـ ــا شَـ ــومٍ     مـــن بطُونِهـ ــةً لقَـ ــي ذَلـــك آليـ ــفَاٌء للنَّـــاسِ إِن فـ ــه شـ ــه فيـ ــراب مخْتَلـــف أَلْوانُـ ــا شَـ مـــن بطُونِهـ
ونتَفَكَّريونتَفَكَّريونتَفَكَّريونتَفَكَّر٥(�ي(.  

نظم وإن كــان يعتمــد علــى مقــدمات أربــع غيــر أن  النقطــة الثانيــة: إن برهــان الــ 
شـذّاذ اآلفـاق مـن المثـاليين المنكـرين      ���  ول مما اتّفـق فيـه جميـع العقـالء    الثالثة اُأل

للحقائق الخارجية. وإنّما المهم هو التركيز علـى توضـيح المقدمـة الرابعـة باسـتعانة      
  وأساساً لتلك المقدمة.من العلوم الطبيعية والفلكية وغيرها، التي تعد روحاً 

وفــــي هــــذا المضــــمار نجــــد كلمــــات بديعــــة لخبــــراء العلــــم مــــن المختــــرعين  
  والمكتشفين:

                                                 

�F١V#`��E�F١٦�WE١١Kא �
�F٢V#`��E�F١٦�WE١٣Kא �
�F٣V#`��E�F١٦�WE٦٥Kא �
�F٤V#`��E�F١٦�WE٦٧Kא �
�F٥V#`��E�F١٦�WE٦٩Kא �
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ــزاوي) مصـــمم العقـــل األلكترونـــي: طُلـــب منّـــي قبـــل عـــدة      يقـــول (كلـــودم هـ
ــيات         ــلّ الفرضــ ــتطيع أن تحــ ــة، تســ ــبة كهربائيــ ــة حاســ ــميم آلــ ــام بتصــ ــنوات القيــ ســ

غــرض مــن مئــات األدوات  دت لهــذا الوالمعــادالت المعقــدة ذات البعــدين، واســتف 
لكتروميكانيكيــــة، وكانــــت نتــــائج عملــــي وســــعيي هــــذا هــــو: (العقــــل   واللــــوازم األ

ــل شــتّى          ــة صــرفتها إلنجــاز هــذا العمــل، وتحم ــي). وبعــد ســنوات متمادي األلكترون
ــا أســعى لصــنع جهــاز صــغير، يصــعب علَــي أن أتقبــل هــذه الفكــرة،         المصــاعب وأن

  ن أن يوجد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى مصمم!وهي: أن الجهاز هذا يمك
إن عالمنا مملوء باألجهزة المستقلّة لذاتها والمتعلّقـة بغيرهـا فـي الوقـت     
ذاته، وتعتبر كلّ واحدة منها أعقد بكثير من العقل األلكتروني الذي صنعته، 
وإذا اســتلزم أن يكــون للعقــل األلكترونــي هــذا مصــمم فكيــف يمكننــا إذاً أن   

هــذا القــول بالنســبة إلــى أجســامنا بمــا فيهــا مــن خــواص حياتيــة وأعمــال    ننفــي 
ــد مــن وجــود مصــمم حكــيم خــالق لهــذا       فيزيائيــة وتفــاعالت كيميائيــة، فــال ب

  الكون والذي أنا جزء حقير منه.
والعجب من الفرضية التي يعتمد عليها الماديون، خلفاً عن سلف، ويقولـون:  

شعورية انتهت صدفة إلـى هـذا النظـام البـديع؛ يقـول      بأن االنفعاالت الالمتناهية الال
البروفسور (أدوين كونكلين) في حـق هـذه النظريـة: إن هـذا االفتـراض ال يختلـف       

  !)إن قاموساً لغوياً ضخماً أنتجته المطبعة إثر انفجار فيها(عن قولنا: 
إن نظام الكون الدقيق يجعل العلماء يتنبـؤون بحركـة السـيارات واألقمـار     

لفلكية، والتعبير عن الظواهر الطبيعية بمعادالت رياضية. إن وجود هذا النظام ا
في الكون بدالً من الفوضى، لدليل واضح على أن هذه الحوادث تجري وفـق  
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قواعد وأُسس معينة، وأن هناك قوة عاقلة، مهيمنة عليه، وال يستطيع كلّ من 
      هــذه المـــاد أوتــي حظّــاً مــن العقـــل أن يعتقــد بــأن   ة الجامــدة الفاقــدة للحـــس

ــ وعلى أثر الصدفة العمياء ــ قد منحت نفسها النظام، وبقيت وال تزال  والشعور
  محافظة عليه.

إن هنــاك مئــات الكلمــات حــول تشــييد برهــان الــنظم وعرضــها بشــكل أدبــي،    
  .)١())علمي، موافق لروح العصر، وقد اكتفينا بعرض هذا المقدار
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

المقدالمقدالمقدمة الصغرى في برهان النظم هي: العالم الطبيعي له نظم, وفي معرض مة الصغرى في برهان النظم هي: العالم الطبيعي له نظم, وفي معرض مة الصغرى في برهان النظم هي: العالم الطبيعي له نظم, وفي معرض مة الصغرى في برهان النظم هي: العالم الطبيعي له نظم, وفي معرض المقد
وليس (كلّ) وليس (كلّ) وليس (كلّ) وليس (كلّ)     ،،،،لهيون النظم في (بعض) عالم الطبيعةلهيون النظم في (بعض) عالم الطبيعةلهيون النظم في (بعض) عالم الطبيعةلهيون النظم في (بعض) عالم الطبيعةمة يثبت اإلمة يثبت اإلمة يثبت اإلمة يثبت اإلهذه المقدهذه المقدهذه المقدهذه المقد        إثباتإثباتإثباتإثبات

        ....    عالم الطبيعةعالم الطبيعةعالم الطبيعةعالم الطبيعة
  في العلوم الطبيعيـة يـتم  في العلوم الطبيعيـة يـتم  في العلوم الطبيعيـة يـتم  في العلوم الطبيعيـة يـتم       تبريـر تعمـيم تمـد   تبريـر تعمـيم تمـد   تبريـر تعمـيم تمـد   د (بعـض) الحديـد بـالحرارة علـى     د (بعـض) الحديـد بـالحرارة علـى     د (بعـض) الحديـد بـالحرارة علـى     د (بعـض) الحديـد بـالحرارة علـى     تبريـر تعمـيم تمـد

األشياء المتماثلة من األشياء المتماثلة من األشياء المتماثلة من األشياء المتماثلة من     على قاعدة التماثل التي تقول أنعلى قاعدة التماثل التي تقول أنعلى قاعدة التماثل التي تقول أنعلى قاعدة التماثل التي تقول أن    اعتماداًاعتماداًاعتماداًاعتماداً    ،،،،) الحديد مثالً) الحديد مثالً) الحديد مثالً) الحديد مثالً    (كلّ(كلّ(كلّ(كلّ
        كلّ الجهات لها نفس األحكام.كلّ الجهات لها نفس األحكام.كلّ الجهات لها نفس األحكام.كلّ الجهات لها نفس األحكام.
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  فكيـف تبـر  فكيـف تبـر  فكيـف تبـر  رون تعمـيمكم لــنظم (بعـض) الطبيعـة علــى (كـلّ) الطبيعـة؟ هــل      رون تعمـيمكم لــنظم (بعـض) الطبيعـة علــى (كـلّ) الطبيعـة؟ هــل      رون تعمـيمكم لــنظم (بعـض) الطبيعـة علــى (كـلّ) الطبيعـة؟ هــل      رون تعمـيمكم لــنظم (بعـض) الطبيعـة علــى (كـلّ) الطبيعـة؟ هــل      فكيـف تبـر
        باستخدام قاعدة التماثل؟باستخدام قاعدة التماثل؟باستخدام قاعدة التماثل؟باستخدام قاعدة التماثل؟

        فأين يكمن هذا التماثل التام؟فأين يكمن هذا التماثل التام؟فأين يكمن هذا التماثل التام؟فأين يكمن هذا التماثل التام؟ذا كان نعم، ذا كان نعم، ذا كان نعم، ذا كان نعم، إإإإ
كـلّ أجـزاء الطبيعـة    كـلّ أجـزاء الطبيعـة    كـلّ أجـزاء الطبيعـة    كـلّ أجـزاء الطبيعـة        ننننإإإإ    ::::ما هي األشياء التي جعلتكم تقولونما هي األشياء التي جعلتكم تقولونما هي األشياء التي جعلتكم تقولونما هي األشياء التي جعلتكم تقولون    ::::أو بتعبير آخرأو بتعبير آخرأو بتعبير آخرأو بتعبير آخر

        وبالتالي ما ينطبق على بعضها ينطبق على كلّها؟وبالتالي ما ينطبق على بعضها ينطبق على كلّها؟وبالتالي ما ينطبق على بعضها ينطبق على كلّها؟وبالتالي ما ينطبق على بعضها ينطبق على كلّها؟    ،،،،متماثلةمتماثلةمتماثلةمتماثلة
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 ))نظـــمبعـــض عـــالم الطبيعـــة لـــه (( ألن ؛المقدمـــة الصـــغرى المـــذكورة بديهيـــة

أن   ها، وبعضحكم يحصل لدى اإلنسان من خالل الحس اآلخر الغير مدرك ال بـد
الـبعض غيـر المـدرك أو     ه لـو فرضـنا أن  ألنّـ  ؛يكون له نظـم أيضـاً ويـدرك بالحـدس    

هـل لـه ارتبـاط بـالبعض      فنتسـاءل:  ؛غير المشاهد مـن عـالم الطبيعـة لـم يكـن لـه نظـم       
  الذي له نظم أم ال؟

وذلك خـالف الفـرض، وإن    ،فليس هو من عالم الطبيعةفإن لم يكن له ربط 
  كان له ربط فكيف يعقل ارتباط ما ال نظم له بما له نظم؟

ه ؤفإذا قلنا: بإمكان الربط بينهما بحيث يكون جزء عالم الطبيعة له نظـم وجـز  
ت لنـا إطـالق لفـظ عـالم الطبيعـة علـى       فـالربط والعالقـة التـي خولّـ     ،اآلخر ال نظم له

ال يمكــن أن يحصــل ��� ين، وءأن يكــون قــد لــوحظ فيهــا تماثــل الجــز  الكــلّ ال بــد
فالنظـــام والالنظـــام ال    ،ين متناقضـــان ءين، ولكـــن الجـــز ءربـــط وعالقـــة بـــين الجـــز   

  فكيف حصل االرتباط بينهما؟ ،يجتمعان في عالم واحد وال يرتفعان
 عـالم الطبيعـة   أن :نا نصل إلى تناقض فـي نهايـة المطـاف, ومعنـى ذلـك     أنّ :أي
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  له نظم على نحو الكلّية الموجبة.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        : ما معنى كلمة االستقراء؟: ما معنى كلمة االستقراء؟: ما معنى كلمة االستقراء؟: ما معنى كلمة االستقراء؟١١١١سسسس
إن عالم الطبيعة خاضع إن عالم الطبيعة خاضع إن عالم الطبيعة خاضع إن عالم الطبيعة خاضع ((((((((: يقول بعضهم في صياغة قانون النظم ما يلي: : يقول بعضهم في صياغة قانون النظم ما يلي: : يقول بعضهم في صياغة قانون النظم ما يلي: : يقول بعضهم في صياغة قانون النظم ما يلي: ٢٢٢٢سسسس

التــي التــي التــي التــي لنظــام معــين ومحــدد، وإن كــلّ مــا فــي الكــون ال ينفــك عــن الــنظم والســنن     لنظــام معــين ومحــدد، وإن كــلّ مــا فــي الكــون ال ينفــك عــن الــنظم والســنن     لنظــام معــين ومحــدد، وإن كــلّ مــا فــي الكــون ال ينفــك عــن الــنظم والســنن     لنظــام معــين ومحــدد، وإن كــلّ مــا فــي الكــون ال ينفــك عــن الــنظم والســنن     
        ، كما هو موجود في موقع سفينة النجاة.، كما هو موجود في موقع سفينة النجاة.، كما هو موجود في موقع سفينة النجاة.، كما هو موجود في موقع سفينة النجاة.))))))))كشفت العلوم الطبيعية عن بعضهاكشفت العلوم الطبيعية عن بعضهاكشفت العلوم الطبيعية عن بعضهاكشفت العلوم الطبيعية عن بعضها

يقر صاحب البرهـان أن العلـوم الحديثـة    يقر صاحب البرهـان أن العلـوم الحديثـة    يقر صاحب البرهـان أن العلـوم الحديثـة    يقر صاحب البرهـان أن العلـوم الحديثـة    ((((((((وفي الرد على ذلك يقال ما يلي: وفي الرد على ذلك يقال ما يلي: وفي الرد على ذلك يقال ما يلي: وفي الرد على ذلك يقال ما يلي: 
لم تكشف كلّ القوانين التي يتصور وجودها مسبقاً، فإن كان دليلـه علـى وجـود    لم تكشف كلّ القوانين التي يتصور وجودها مسبقاً، فإن كان دليلـه علـى وجـود    لم تكشف كلّ القوانين التي يتصور وجودها مسبقاً، فإن كان دليلـه علـى وجـود    لم تكشف كلّ القوانين التي يتصور وجودها مسبقاً، فإن كان دليلـه علـى وجـود    

ن دليله هو استقراء ناقص؛ ألن العلم ن دليله هو استقراء ناقص؛ ألن العلم ن دليله هو استقراء ناقص؛ ألن العلم ن دليله هو استقراء ناقص؛ ألن العلم هذه القوانين الحاكمة هو العلوم الحديثة، فإهذه القوانين الحاكمة هو العلوم الحديثة، فإهذه القوانين الحاكمة هو العلوم الحديثة، فإهذه القوانين الحاكمة هو العلوم الحديثة، فإ
        . فماذا تقولون؟. فماذا تقولون؟. فماذا تقولون؟. فماذا تقولون؟))))))))لم يكشف كلّ هذه القوانين التي يزعم وجودهالم يكشف كلّ هذه القوانين التي يزعم وجودهالم يكشف كلّ هذه القوانين التي يزعم وجودهالم يكشف كلّ هذه القوانين التي يزعم وجودها

ــاك رد يقــول:    ٣٣٣٣سسسس ــنظم هن ــي برهــان ال ــاك رد يقــول:    : وأيضــاً ف ــنظم هن ــي برهــان ال ــاك رد يقــول:    : وأيضــاً ف ــنظم هن ــي برهــان ال ــاك رد يقــول:    : وأيضــاً ف ــنظم هن ــي برهــان ال ــوانين تحكــم      الالالال((((((((: وأيضــاً ف ــوانين تحكــم  يوجــد ق ــوانين تحكــم  يوجــد ق ــوانين تحكــم  يوجــد ق يوجــد ق
الكون ولها وجود موضوعي... ما يسميه الفيزيائيون: قـوانين الكـون، ال تعـدو أن    الكون ولها وجود موضوعي... ما يسميه الفيزيائيون: قـوانين الكـون، ال تعـدو أن    الكون ولها وجود موضوعي... ما يسميه الفيزيائيون: قـوانين الكـون، ال تعـدو أن    الكون ولها وجود موضوعي... ما يسميه الفيزيائيون: قـوانين الكـون، ال تعـدو أن    

تكون الطريقة التي تتصرتكون الطريقة التي تتصرتكون الطريقة التي تتصرتكون الطريقة التي تتصر ة، وال يعني هذا أنة بصورة عامف بها األجسام أو الماد ة، وال يعني هذا أنة بصورة عامف بها األجسام أو الماد ة، وال يعني هذا أنة بصورة عامف بها األجسام أو الماد ة، وال يعني هذا أنة بصورة عامف بها األجسام أو الماد
يحكم حركة جسم، بل ما يحكم حركة الجسم هو: صفات الجسم، يحكم حركة جسم، بل ما يحكم حركة الجسم هو: صفات الجسم، يحكم حركة جسم، بل ما يحكم حركة الجسم هو: صفات الجسم، يحكم حركة جسم، بل ما يحكم حركة الجسم هو: صفات الجسم،     اًاًاًاًهناك قانونهناك قانونهناك قانونهناك قانون

        . فماذا تقولون؟. فماذا تقولون؟. فماذا تقولون؟. فماذا تقولون؟))))))))ونمط تفاعل هذه الصفات مع المحيطونمط تفاعل هذه الصفات مع المحيطونمط تفاعل هذه الصفات مع المحيطونمط تفاعل هذه الصفات مع المحيط
: النظام الذي يقول بوجوده برهان النظم، ما المقصود به بالضبط؟ هل : النظام الذي يقول بوجوده برهان النظم، ما المقصود به بالضبط؟ هل : النظام الذي يقول بوجوده برهان النظم، ما المقصود به بالضبط؟ هل : النظام الذي يقول بوجوده برهان النظم، ما المقصود به بالضبط؟ هل ٤٤٤٤سسسس
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ــه أن الكوا  ــه أن الكوا المقصــود ب ــه أن الكوا المقصــود ب ــه أن الكوا المقصــود ب ــة ال تصــطدم ببعضــها، ومــن هــذا      المقصــود ب ــدارات خاصّ ــي م ــة ال تصــطدم ببعضــها، ومــن هــذا      كــب ف ــدارات خاصّ ــي م ــة ال تصــطدم ببعضــها، ومــن هــذا      كــب ف ــدارات خاصّ ــي م ــة ال تصــطدم ببعضــها، ومــن هــذا      كــب ف ــدارات خاصّ ــي م كــب ف
        القبيل، أم ماذا بالضبط؟القبيل، أم ماذا بالضبط؟القبيل، أم ماذا بالضبط؟القبيل، أم ماذا بالضبط؟

: من يستطيع كشف النظام يستطيع كشف الالنظام، فكـلّ مـا ال أُصـنّفه    : من يستطيع كشف النظام يستطيع كشف الالنظام، فكـلّ مـا ال أُصـنّفه    : من يستطيع كشف النظام يستطيع كشف الالنظام، فكـلّ مـا ال أُصـنّفه    : من يستطيع كشف النظام يستطيع كشف الالنظام، فكـلّ مـا ال أُصـنّفه    ٥٥٥٥سسسس
نظام يكون ال نظام، وكما ترى أنت في الكون نظاماً فأنا أيضاً أستطيع أن نظام يكون ال نظام، وكما ترى أنت في الكون نظاماً فأنا أيضاً أستطيع أن نظام يكون ال نظام، وكما ترى أنت في الكون نظاماً فأنا أيضاً أستطيع أن نظام يكون ال نظام، وكما ترى أنت في الكون نظاماً فأنا أيضاً أستطيع أن     أنّهأنّهأنّهأنّهعلى على على على 

        فعالم يدلّ الثاني؟فعالم يدلّ الثاني؟فعالم يدلّ الثاني؟فعالم يدلّ الثاني؟أرى ال نظاماً، فإذا كان األول يدلّ على خالق أرى ال نظاماً، فإذا كان األول يدلّ على خالق أرى ال نظاماً، فإذا كان األول يدلّ على خالق أرى ال نظاماً، فإذا كان األول يدلّ على خالق 
    ،،،،: ليس هناك في العلم الحديث نظرية تنظيم دقيق تفسر وجود الكون: ليس هناك في العلم الحديث نظرية تنظيم دقيق تفسر وجود الكون: ليس هناك في العلم الحديث نظرية تنظيم دقيق تفسر وجود الكون: ليس هناك في العلم الحديث نظرية تنظيم دقيق تفسر وجود الكون٦٦٦٦سسسس

لمخالفتها مبدأ لمخالفتها مبدأ لمخالفتها مبدأ لمخالفتها مبدأ     ؛؛؛؛وتعتبر كلّ النظريات التي تتطلّب افتراض نظام دقيق بأنّها خاطئةوتعتبر كلّ النظريات التي تتطلّب افتراض نظام دقيق بأنّها خاطئةوتعتبر كلّ النظريات التي تتطلّب افتراض نظام دقيق بأنّها خاطئةوتعتبر كلّ النظريات التي تتطلّب افتراض نظام دقيق بأنّها خاطئة
االقتصاد أو موس أو كام. فإذاً ال يوجد في العلم الحديث ما يساند ما يقوله من االقتصاد أو موس أو كام. فإذاً ال يوجد في العلم الحديث ما يساند ما يقوله من االقتصاد أو موس أو كام. فإذاً ال يوجد في العلم الحديث ما يساند ما يقوله من االقتصاد أو موس أو كام. فإذاً ال يوجد في العلم الحديث ما يساند ما يقوله من 

        كون، فما هو ردكم؟ أال يسقط هذا برهان النظم أم ماذا؟كون، فما هو ردكم؟ أال يسقط هذا برهان النظم أم ماذا؟كون، فما هو ردكم؟ أال يسقط هذا برهان النظم أم ماذا؟كون، فما هو ردكم؟ أال يسقط هذا برهان النظم أم ماذا؟وجود نظام دقيق في الوجود نظام دقيق في الوجود نظام دقيق في الوجود نظام دقيق في ال
        ؟؟؟؟))))))))كلّيات العالم، أو الكونكلّيات العالم، أو الكونكلّيات العالم، أو الكونكلّيات العالم، أو الكون((((((((: ماذا يقصد بمصطلح: : ماذا يقصد بمصطلح: : ماذا يقصد بمصطلح: : ماذا يقصد بمصطلح: ٧٧٧٧سسسس
إن مناط الحاجة إلى علّة هو: الفقر الوجودي عند المؤمنين إن مناط الحاجة إلى علّة هو: الفقر الوجودي عند المؤمنين إن مناط الحاجة إلى علّة هو: الفقر الوجودي عند المؤمنين إن مناط الحاجة إلى علّة هو: الفقر الوجودي عند المؤمنين ((((((((: يقولون: : يقولون: : يقولون: : يقولون: ٨٨٨٨سسسس

بأصالة الوجود، وكلّيات العالم ليس فيها خالء وجودي حتّى تكون محتاجة إلى بأصالة الوجود، وكلّيات العالم ليس فيها خالء وجودي حتّى تكون محتاجة إلى بأصالة الوجود، وكلّيات العالم ليس فيها خالء وجودي حتّى تكون محتاجة إلى بأصالة الوجود، وكلّيات العالم ليس فيها خالء وجودي حتّى تكون محتاجة إلى 
        . ما هو ردكم؟. ما هو ردكم؟. ما هو ردكم؟. ما هو ردكم؟))))))))تستمد منه وجودهاتستمد منه وجودهاتستمد منه وجودهاتستمد منه وجودهاموجود آخر موجود آخر موجود آخر موجود آخر 

ن مناط الحاجـة إلـى علّـة هـو: صـدور الفعـل عـن        ن مناط الحاجـة إلـى علّـة هـو: صـدور الفعـل عـن        ن مناط الحاجـة إلـى علّـة هـو: صـدور الفعـل عـن        ن مناط الحاجـة إلـى علّـة هـو: صـدور الفعـل عـن        إإإإ    ::::: أما أن تقولون لي: أما أن تقولون لي: أما أن تقولون لي: أما أن تقولون لي٩٩٩٩سسسس
الفاعل بنمط معين، فإن هذا يجعلني أسألكم: ما علّة صـدور الفعـل اإللهـي علـى     الفاعل بنمط معين، فإن هذا يجعلني أسألكم: ما علّة صـدور الفعـل اإللهـي علـى     الفاعل بنمط معين، فإن هذا يجعلني أسألكم: ما علّة صـدور الفعـل اإللهـي علـى     الفاعل بنمط معين، فإن هذا يجعلني أسألكم: ما علّة صـدور الفعـل اإللهـي علـى     

        النحو الذي يصدر عليه؟النحو الذي يصدر عليه؟النحو الذي يصدر عليه؟النحو الذي يصدر عليه؟
        : ما معنى أن التخصيص غير جائز في األدلّة العقلية؟: ما معنى أن التخصيص غير جائز في األدلّة العقلية؟: ما معنى أن التخصيص غير جائز في األدلّة العقلية؟: ما معنى أن التخصيص غير جائز في األدلّة العقلية؟١٠١٠١٠١٠سسسس
وانين الكونيـة ليســت ضـوابط تضـاف إلــى المـادة لتحكمهـا، ولــو      وانين الكونيـة ليســت ضـوابط تضـاف إلــى المـادة لتحكمهـا، ولــو      وانين الكونيـة ليســت ضـوابط تضـاف إلــى المـادة لتحكمهـا، ولــو      وانين الكونيـة ليســت ضـوابط تضـاف إلــى المـادة لتحكمهـا، ولــو      : القـ : القـ : القـ : القـ ١١١١١١١١سسسس

شــاءت المــادة لجــرت علــى غيرهــا، بــل المــادة فاعــل طبعــي، وأن صــورة جريــان    شــاءت المــادة لجــرت علــى غيرهــا، بــل المــادة فاعــل طبعــي، وأن صــورة جريــان    شــاءت المــادة لجــرت علــى غيرهــا، بــل المــادة فاعــل طبعــي، وأن صــورة جريــان    شــاءت المــادة لجــرت علــى غيرهــا، بــل المــادة فاعــل طبعــي، وأن صــورة جريــان    
المادة على هذا الشكل هو الطبع الموجود في هذه المادة، وهو ما يجعل الحجر المادة على هذا الشكل هو الطبع الموجود في هذه المادة، وهو ما يجعل الحجر المادة على هذا الشكل هو الطبع الموجود في هذه المادة، وهو ما يجعل الحجر المادة على هذا الشكل هو الطبع الموجود في هذه المادة، وهو ما يجعل الحجر 
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هذه الصفات هذه الصفات هذه الصفات هذه الصفات     يسقط والماء سائالً. بل المادة هذه لها صفات وطباع، ونحن درسنايسقط والماء سائالً. بل المادة هذه لها صفات وطباع، ونحن درسنايسقط والماء سائالً. بل المادة هذه لها صفات وطباع، ونحن درسنايسقط والماء سائالً. بل المادة هذه لها صفات وطباع، ونحن درسنا
وضــمنّاها فــي قــوانين، وهــذه القــوانين ال تعــدو أن تكــون أوصــافاً لــنمط تصــرف    وضــمنّاها فــي قــوانين، وهــذه القــوانين ال تعــدو أن تكــون أوصــافاً لــنمط تصــرف    وضــمنّاها فــي قــوانين، وهــذه القــوانين ال تعــدو أن تكــون أوصــافاً لــنمط تصــرف    وضــمنّاها فــي قــوانين، وهــذه القــوانين ال تعــدو أن تكــون أوصــافاً لــنمط تصــرف    

من الذي من الذي من الذي من الذي     ::::المادة. ولو احتاج الوصف إلى علّة تضبطه وتوجده لجاز لنا أن نسألالمادة. ولو احتاج الوصف إلى علّة تضبطه وتوجده لجاز لنا أن نسألالمادة. ولو احتاج الوصف إلى علّة تضبطه وتوجده لجاز لنا أن نسألالمادة. ولو احتاج الوصف إلى علّة تضبطه وتوجده لجاز لنا أن نسأل
        جعل اهللا رحيماً وعدالً وحكيماً؟ فماذا تقولون؟جعل اهللا رحيماً وعدالً وحكيماً؟ فماذا تقولون؟جعل اهللا رحيماً وعدالً وحكيماً؟ فماذا تقولون؟جعل اهللا رحيماً وعدالً وحكيماً؟ فماذا تقولون؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

هــو أن يــدرس الــذهن عــدة جزئيــات فيســتنبط منهــا حكمــاً          االســتقراء:  ::::١١١١جججج
عامــاً، كمــا لــو درســنا عــدة أنــواع مــن الحيــوان، فوجــدنا كــلّ نــوع منهــا يحــرك فكّــه  
األسفل عند المضغ، فنسـتنبط منهـا قاعـدة عامـة وهـي: إن كـلّ حيـوان يحـرك فكّـه          

  األسفل عند المضغ.
  ية وقواعدنا العامة.واالستقراء هو األساس لجمعية من أحكامنا الكلّ

وهــو علـــى قســمين: تـــام، ونــاقصٍ؛ ألنّـــه إمــا أن يتصـــفّح فيــه حـــال الجزئيـــات      
بأسرها، أو بعضها، واألول هو: التام، وهو يفيد اليقين، والثاني وهـو: النـاقص، وهـو    
ال يفيد اليقين، بل الظن، إذ أن استقراء عدد كبير من الجزئيات ال يبـرر القفـز إلـى    

ــوان، يمكــن أن تكــون        الحكــم الك ــة اســتقراء حركــة فــك الحي لّــي العــام، ففــي حال
  بعض الحيوانات تحرك فكّها األعلى عند المضغ ال األسفل، كما في التمساح..

ولكن بعض علمائنا المتأخّرين، وهو السيد محمد باقر الصـدر، قـد حـاول أن    
نتيجـة مفادهـا أن    يبرر هذا التعميم عقلياً عن طريق حسـاب االحتمـال، فـانتهى إلـى    

الــدليل االســتقرائي دليــل معتبــر يصــح الركــون إليــه فــي جميــع المعــارف بمــا فيهــا        
إن األسس المنطقية التي تقوم عليها كلّ االستدالالت ((المعارف الدينية، إذ قال: 
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العلميـة المسـتمدة مـن المالحظـة والتجربـة هـي نفـس األسـس المنطقيـة التـي يقـوم            
ى إثبـات الصـانع المـدبر لهـذا العـالم، عـن طريـق مـا يتّصـف بـه           عليها االسـتدالل علـ  

ــإن هــذا االســتدالل، كــأي اســتدالل علمــي        العــالم مــن مظــاهر الحكمــة والتــدبير؛ ف
  .)١())آخر، استقرائي بطبيعته

حيثما وجد تركيب، أو أمكن أن يوجد في هذا الكون الفسـيح، فـال بـد     ::::٢٢٢٢جججج
النفـراط عقـد   ��� ان التركيـب، و أن يكشف عن وجود نظام خاص علـى أساسـه كـ   

المركّبـات وتنـاثر الكـون أشـالء، فمـا أشــكل بـه المعتـرض علـى قـانون الـنظم لــيس           
بصـــحيح؛ ألنّـــه ال يســـتطيع أن يثبـــت، بجميـــع وســـائل اإلثبـــات الماديـــة والمعنويـــة،  

مجموعـــة مـــن األجســـام ���  وجـــود جســـم ال تركيـــب فيـــه، والكـــون المـــادي لـــيس 
الً ووضعاً ترتبط فيمـا بينهـا فـي أنسـاق جزئيـة متماثلـة ليتولّـد        المتفاوتة حجماً وشك

منهــا فــي نهايــة المطــاف نظــام عــام ذو نــواميس ثابتــة، وهــذا النظــام العــام هــو: عــالم     
  الطبيعة.

واألجسام المكونة للطبيعة مؤلّفة من وحدات صغيرة مترابطة بكيفية خاصّـة،  
ــة مــن وحــدات       ــرة مكون ــدعى: الــذرات، وهــذه األخي ــات   ت أصــغر، هــي: األلكترون

والبروتونــات والنيوترونـــات، وعــدد هـــذه الوحــدات لـــه دخــل فـــي تنــوع العناصـــر      
الماديــة، فكــلّ شــيء إذاً مــرتبط بكــلّ شــيء، وباإلضــافة إلــى هــذا الترتّــب العرضــي  
هناك ترتّب طولي؛ فعالم الطبيعية مترتّب على عالم المثـال، وعـالم المثـال مترتّـب     

وهو على عـالم الجبـروت، فالنظـام سـائد فـي جميـع العـوالم،        على عالم الملكوت، 
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  وهو يدلّ على وجود صانع حكيم مدبر، ال حدود لعلمه وقدرته.
أمــا االعتــراض بـــ(عدم كشــف العلــوم الحديثــة عــن جميــع القــوانين بحيــث ال    
يصــح التعمــيم والقــول بــأن الكــون ال ينفــك عــن الــنظم والســنن)، فــاعتراض ســاقط    

ــادي مؤلّـــف مـــن     ومتهافـــت؛ أل ــا فـــي الكـــون المـ ن الـــدليل قـــد دلّ علـــى أن كـــلّ مـ
جزئيــات مترابطــة، والتــرابط الجزيئــي هــو مــالك النظــام الخــاص الجزئــي فــي كــلّ      
مفردات الكـون، ولـذلك ال يتصـور أن يكـون هنـاك ثمـة موجـود مـادي ال ينطـوي          

  في تكوينه الخاص على نظام.
أدلّــة علــى وجــود النظــام حتّــى يصــح أن    ثــم إن القــوانين المشــار إليهــا ليســت 

يستشـكل المعتــرض، بـل هــي مجـرد شــواهد ومؤيـدات علــى وجـوده، والفــرق بــين      
ن الدليل الذي يحكـم بـه عامـة النـاس     إالدليل والشاهد كبير، لو تأملت! ألنّا نقول: 

علــى وجـــود النظـــام هــو: الوجـــدان، وإن لـــم يـــدرك هــؤالء وجـــود ثمـــة قـــوانين أو    
  حكمه؛ فتنبه!نواميس ت

ويمكن لنا أن نبرهن على شـمول النظـام لجميـع جزئيـات الكـون، بالقيـاس ال       
باالســتقراء النــاقص كمــا يــزعم المعتــرض، والقيــاس البرهــاني يفيــد اليقــين، كمــا ال  

  يخفى، وهذا هو:
  كلّ مركّب فله نظام.. كلّ ما في الكون فهو مركّب.. كلّ ما في الكون له نظام..

لشكل األول مؤلّف من مقـدمات بديهيـة ال يمكـن التشـكيك     وهو قياس من ا
  فيها، فالنتيجة إذاً يقينية.

ويمكن البرهنة على نفس النتيجة عن طريـق بعـض الروايـات، كمـا ورد عـن      
ــم يخلــق شــيئاً فــرداً قائمــاً بذاتــه دون غيــره للــذي أراد مــن         Cالرضــا أنّــه قــال: (ول
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  حديث.ال )١(الداللة على نفسه وإثبات وجوده...)
والفردانيـة   ))أن كـلّ ممكـن زوج تركيبـي   ((وقد اشـتهر علـى لسـان الحكمـاء:     
  هي من صفات الواجب بذاته عزّ شأنه.

هذا االعتراض غير تام، بـل هـو نـوع مـن التالعـب باأللفـاظ؛ إذ ال معنـى         ::::٣٣٣٣جججج
الكشف عن وجود نظام فيها، وأن ���  للطريقة التي تتصرف بها األجسام أو المادة

عمال كلمة (تتصـرف) غايتـه: اإليهـام بوجـود فعـل قصـدي لألجسـام، أي: طبقـاً         است
إلرادة واعيـة، وكأنّـه يريـد بـذلك إرجـاع تلـك الـنظم والقـوانين إلـى األشـياء نفسـها            
ولـيس إلـى حكمــة وقـدرة موجــدها، وهـو تسـليم منــه بوجـود الــنظم والقـوانين، أمــا        

  اإلقرار.إثبات موجدها فأمر آخر، ونحن نكتفي منه بهذا 
معنى النظام، هو وجود نوع من العالقـات بـين جميـع األشـياء فـي العـالم        ::::٤٤٤٤جججج

ما يعكس حالة من االنسجام التام بين مجموع تلـك األشـياء وبـين بعضـها والـبعض      
اآلخر، وهو يدلّ بدون أدنى شك على وجود صانع منظّم ومـدبر يتّصـف بالوحـدة    

  والقدرة والعلم وجميع الصفات الكمالية.
  يستحيل وجود الالنظام؛ إذ هو ال شيء، فكيف يوجد؟! ::::٥٥٥٥جججج

ــاً،     ــرى ال نظامـ ــتطيع أن يـ ــه يسـ ــه: بأنّـ ــا قولـ ــد    أمـ ــه يريـ ــراء، ولعلّـ ــو محـــض هـ فهـ
نظـــام الـــذي يـــراه هـــو: مـــا يتعلّـــق بجهلـــه بـــبعض الظـــواهر الطبيعيـــة، كـــالبراكين  بالال

  والزالزل والفيضانات، وما أشبه ذلك.
لحــديث الــذي يتشــدق بــه قــد أثبــت وجــود قــوانين  ولكنّــا نقــول لــه: إن العلــم ا
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تهيمن على نشاط البراكين والزالزل وكذلك الفياضانات، فهي مسببة عـن عوامـل   
خاصّــة مرصــودة، كــذوبان الجليــد فــي المنــاطق المتجمــدة بفعــل ارتفــاع نســبي فــي   

  درجات الحرارة وغير ذلك, وعليه فإن ما يراه ال نظاماً ناتج عن جهله ال أكثر.
الجواب على هذا السؤال كالجواب على سابقه؛ ألن عدم وجود نظريـة   ::::٦٦٦٦جججج

ــة تفســر نشــوء الكــون ال يــدلّ علــى أن الكــون بكا      فّــة نظمــه ونواميســه   علميــة حديث
نظام، فعدم الدليل على وجود ما يبرر نشوء الكون ليس دلـيالً علـى   مسبب عن الال

ــة     ــي الحقيقـ ــل فـ ــام، والعيـــب أو الخلـ ــود النظـ ــدم وجـ ــقعـ ــم  ���  ال يتعلّـ ــور العلـ بقصـ
  الحديث عن الكشف عن ذلك..

أما مخالفة افتراض النظام لمبدأ االقتصـاد، فلـيس بشـيء، الحتمـال أن يكـون      
هذا المبدأ خاطئاً، أو أنّـه ال يصـح تطبيقـه خـارج مجالـه الخـاص. بـل ألن االقتصـاد         

ــأفراده أو مجتمعــه، واال      ــدى اإلنســان، ب ــدأ االختيــار ل ــأثّر بمب ــار يتبــع اإلرادة،  يت ختي
وهي لها قانونها الخاص، وتدخل في دائرة اإلرادة التشـريعية ال اإلرادة التكوينيـة،   
وقانونها ال يخضع للحتمية الرياضية، كمـا هـو متصـور لـدى المستشـكل، ونحـن ال       

  نقول بالحتمية، كما يقولها ماركس.
لكـون) هـو: العناصـر    الظاهر أن المراد من (كلّيـات العـالم)، أو (كلّيـات ا    ::::٧٧٧٧جججج

  فإن المصطلح غير واضح بتاتاً.��� الوجودية األساسية التي تشكّل منها الكون، و
أنّهــا: مســتغنية  ))لــيس فيهــا خــالء وجــودي ((إذا كــان المــراد مــن قــولهم:   ::::٨٨٨٨جججج

بذاتها عن المؤثّر، إذ ال يخلو الشيء إما أن يكون واجباً بذاته، أو ممكناً بذاتـه، أو  
ــذاتها، لمكــان تعــددها،      ممتنعــاً بذ اتــه، فهــذه الكليــات ال يمكــن أن تكــون واجبــة ب

والكثرة تنافي الوجوب بالذات، كما ثبـت فـي محلّـه مـن كتـب الحكمـة، فهـي إذاً        
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ممكنــــة الوجــــود بــــذاتها؛ إذ ال معنــــى لكونهــــا ممتنعــــة بــــذاتها بعــــد فــــرض كونهــــا  
ن منـاط الحاجـة إلـى    موجودة، والممكن بذاته يفتقر إلى العلّة من جهـة إمكانـه؛ أل  

العلّة هو: اإلمكان، الذي يساوق الفقر الوجودي (عند المـال صـدرا)، وال يلـزم مـن     
ــه:        ـــ إذا كــان المــراد من ــذات خــالء وجــودي ـ نّهــا موجــودة بالقــدم   إكونهــا ليســت ب

ــاني ــــ أن تكــون غنيــة الوجــود ومســتغنية بــذاتها عــن الموجــد؛ إذ ليســت ثمــة           الزم
ء الوجودي ـــ علـى فـرض تحقّقـه المعنـى المفـروض ـــ وبـين         مالزمة بين عدم الخال

  الغنى أو الوجوب بالذات؛ فتنبه!
اعلم أن اهللا تعالى لتقدسه عن شوائب اإلمكان وجهات القوة والنقصان  ::::٩٩٩٩جججج

فاعــل وجاعــل بــنفس ذاتــه العليمــة المريــدة، وبمــا أنّــه صــرف الوجــود، وصــرف            
م االبتهـاج، وينبعـث مـن هـذا االبتهـاج      الوجود: صرف الخيـر، فهـو مبـتهج بذاتـه أتـ     

الـذاتي ابتهـاج فــي مرحلـة الفعـل؛ فــإن مـن أحــب شـيئاً أحـب آثــاره، وهـذه المحبــة         
  الفعلية هي اإلرادة التي صدرت عنها جميع الكائنات.

وسنضــرب لــك مــثالً، وهللا المثــل األعلــى: إن الشــمس مــن جهــة كونهــا ضــياء،  
عنها أشعة وهي فعلهـا، وهـذه األشـعة متفاوتـة     وأن الضياء هو نفس حقيقتها يصدر 

فــي قربهــا وبعــدها عــن المصــدر الــذي هــو قــرص الشــمس، ولــذلك تختلــف نوريــة   
تلك األشعة بحسب المسافة، وتتفاوت مـن جهـة المسـتنيرات بهـا، ككونهـا غاسـقة       

  أو شفافة أو ملونة، فإذا استنارت هذه األشياء باألشعة تكثرت.
واجـب تعـالى: فـإن فـيض الواجـب الصـادر عـن        وهكذا حال الممكنـات مـع ال  

ذاتــه هــو: فعلــه اإليجــادي، أو هــو: الوجــود، ويتكثّــر هــذا الفعــل بحســب بعــده عنــه      
رتبـة؛ نتيجـة لتعــدد وسـائط الفـيض، ولــذلك يكـون عـالم الطبيعــة هـو عـالم الكثــرة؛         
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  ألنّه آخر العوالم الوجودية. هذا في السلسلة الطولية..
ــي    ــلة العرضــ ــي السلســ ــا فــ ــب     أمــ ــا بحســ ــا بينهــ ــاوت فيمــ ــات تتفــ ــإن الكائنــ ة، فــ

ــات       ــاً (العالقــ ــا آنفــ ــا عليهــ ــي أطلقنــ ــب التــ ــافات والنســ ــاء اإلضــ ــفات وأنحــ المواصــ
  والقوانين)، وهي األنظمة الجزئية المنضوية تحت نظام كلّي عام شامل.

      والفــرق بـــين صــدور األشـــياء عنــه تعـــالى وصــدور األشـــعة عــن الشـــمس، أن
؛ ألنّه متعلّـق بـاإلرادة والمشـيئة، دون الصـدور الثـاني؛ فإنّـه       الصدور األول باالختيار

قهــــري. وقــــد جــــاء فــــي الحــــديث: (خلــــق اهللا المشــــيئة بنفســــها ثــــم خلــــق األشــــياء   
  .)١(بالمشيئة)

المــراد بالـــدليل العقلــي هنـــا: األحكــام البديهيـــة للعقــل، مثـــل: النقيضـــان ال      ::::١٠١٠١٠١٠جججج
  اوية لشيء واحد متساوية، ونظائرها.يجتمعان، والكلّ أكبر من الجزء، واألشياء المس

فهذه األحكام كلّية الصـدق، أي أنّهـا تنطبـق علـى جميـع مصـاديقها مـن دون        
تخلّف، فهي في الحقيقة أحكام كلّية، واأللف والـالم فـي موضـوعاتها عبـارة عـن      
سور كلّي، ومن المعلوم والثابت أن كلّ قضية كلّية موجبـة فنقيضـها قضـية جزئيـة     

عثرنا على مصداق واحد ال يندرج تحت حكم العقـل، فقـد ظهـرت لنـا     سالبة، فلو 
  قضية جزئية سالبة تنقض وتبطل حكم العقل..

ففي قضية: النقيضان ال يجتمعان وال يرتفعان، لو وجـدنا نقيضـين قـد اجتمعـا     
أو ارتفع كالهما، فقد ضربنا عموم القضية العقلية الكلّية؛ ألن هذا الفرد قـد دخـل   
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قضية ومع ذلك لم يكن مشموالً للحكم، فتكـون القضـية العقليـة قـد     في موضوع ال
  تخصّصت به، أي: خرجت عن عمومها، وهذا هو الذي يبطلها.

قد أوضحنا سابقاً، بأن النظام الكلّي إنّمـا ينشـأ مـن األنظمـة الجزئيـة، وهـذه        ::::١١١١١١١١جججج
    ل: التركيــب األنظمــة الجزئيــة التــي أســميتموها بـــ(طبع المــواد) ناجمــة عــن أمــرين: األو

ــين مجموعهــا،          ــاني: النســب واإلضــافات القائمــة ب ــك المــواد. والث الخــاص ألصــناف تل
وبــين بعضــها والــبعض اآلخــر، فســقوط الحجــر نــاجم عــن كونــه كتلــة مــن المــادة ذات     

  قوام خاص، ومن قانون الجاذبية الناجم عن حركات باطن األرض وحرارتها.
منــدرجاً فــي النظــام الكلّــي، وهــذه    وكــال هــذين األمــرين يعــدان نظامــاً جزئيــاً  

    بة عن مـنظّم حكـيم وقـدير؛ ألنالخصائص التي تجري عليها األنظمة الجزئية مسب
المادة الصماء عاجزة عن أن تأتي بفعل محكم يحـاكي هـذه الدقّـة واإلحكـام فـي      
النظام، فال بد إذاً من وجود صانع له جميع صفات الكمال، وهو الذي أوجد تلـك  

  ئص التي برز عنها النظام.الخصا
وفي الختام نرجو منك أن تكون أسئلتك في إطار العقيدة أكثـر ممـا هـي فـي     
إطـــار الفلســـفة؛ فـــإن الفلســـفات المعاصـــرة مظنّـــة الشـــكوك والشـــبهات، وهـــي وإن   
أمكـن اإلجابــة عنهــا لكنّهــا ليســت بــذات فائـدة كثيــرة، فــإذا رغبــت فــي التوســع فــي    

الرجوع إلى المصادر الموثوقة، ككتاب (اإللهيات)  أمثال هذه المباحث، يمكنك
للشــيخ جعفــر الســـبحاني، وكتــاب (عقائــدنا) للـــدكتور محمــد الصــادقي، وكتـــاب       
(عقائد اإلمامية) للشيخ محمد رضـا المظفـر، وكتـاب (شـرح البـاب الحـادي عشـر)        
للفاضل المقداد السيوري.. وغيرها كثير. هذا في علـم الكـالم، وفـي الفلسـفة فلـك      

  الرجوع إلى كتاب (نهاية الحكمة) للعالّمة الطباطبائي وشروحه.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        كيف نرد على هذه الشبهة التي وجدتها في مقالة ألحد الكفرة:كيف نرد على هذه الشبهة التي وجدتها في مقالة ألحد الكفرة:كيف نرد على هذه الشبهة التي وجدتها في مقالة ألحد الكفرة:كيف نرد على هذه الشبهة التي وجدتها في مقالة ألحد الكفرة:

ــاً مناســباً لمقــالي، أعــود إلــى محا   (((((((( ــاً مناســباً لمقــالي، أعــود إلــى محا   كعــادتي عنــدما ال أجــد عنوان ــاً مناســباً لمقــالي، أعــود إلــى محا   كعــادتي عنــدما ال أجــد عنوان ــاً مناســباً لمقــالي، أعــود إلــى محا   كعــادتي عنــدما ال أجــد عنوان كــاة كتــب كــاة كتــب كــاة كتــب كــاة كتــب كعــادتي عنــدما ال أجــد عنوان
        التراث الديني وعناوينها الهزلية.. فجاء عنوان هذا المقال بهذا الشكل.التراث الديني وعناوينها الهزلية.. فجاء عنوان هذا المقال بهذا الشكل.التراث الديني وعناوينها الهزلية.. فجاء عنوان هذا المقال بهذا الشكل.التراث الديني وعناوينها الهزلية.. فجاء عنوان هذا المقال بهذا الشكل.

هناك فرضية سائدة بين المتدنيين، عفواً، المتدينين والمتحمسـين لإلعجـاز   هناك فرضية سائدة بين المتدنيين، عفواً، المتدينين والمتحمسـين لإلعجـاز   هناك فرضية سائدة بين المتدنيين، عفواً، المتدينين والمتحمسـين لإلعجـاز   هناك فرضية سائدة بين المتدنيين، عفواً، المتدينين والمتحمسـين لإلعجـاز   
العلمي فـي اإلسـالم تقـول: إن التعقيـد الشـديد الـذي نـراه فـي الكـون والكائنـات           العلمي فـي اإلسـالم تقـول: إن التعقيـد الشـديد الـذي نـراه فـي الكـون والكائنـات           العلمي فـي اإلسـالم تقـول: إن التعقيـد الشـديد الـذي نـراه فـي الكـون والكائنـات           العلمي فـي اإلسـالم تقـول: إن التعقيـد الشـديد الـذي نـراه فـي الكـون والكائنـات           

أو بـالتطور الطبيعـي، وهـو الـدليل     أو بـالتطور الطبيعـي، وهـو الـدليل     أو بـالتطور الطبيعـي، وهـو الـدليل     أو بـالتطور الطبيعـي، وهـو الـدليل         الحية ال يمكن أن يكون قـد حـدث بالصـدفة،   الحية ال يمكن أن يكون قـد حـدث بالصـدفة،   الحية ال يمكن أن يكون قـد حـدث بالصـدفة،   الحية ال يمكن أن يكون قـد حـدث بالصـدفة،   
        على وجود خالق له.على وجود خالق له.على وجود خالق له.على وجود خالق له.

كان أُستاذ التربيـة اإلسـالمية عبـد المعطـي يعطينـا دائمـاً المثـال التـالي، كإثبـات          كان أُستاذ التربيـة اإلسـالمية عبـد المعطـي يعطينـا دائمـاً المثـال التـالي، كإثبـات          كان أُستاذ التربيـة اإلسـالمية عبـد المعطـي يعطينـا دائمـاً المثـال التـالي، كإثبـات          كان أُستاذ التربيـة اإلسـالمية عبـد المعطـي يعطينـا دائمـاً المثـال التـالي، كإثبـات          
ــو وضــعت حــروف األبجديــة فــي صــندوق           ــة خلــق الكــون، فيقــول: يــا بنــي، ل ــو وضــعت حــروف األبجديــة فــي صــندوق          لعملي ــة خلــق الكــون، فيقــول: يــا بنــي، ل ــو وضــعت حــروف األبجديــة فــي صــندوق          لعملي ــة خلــق الكــون، فيقــول: يــا بنــي، ل ــو وضــعت حــروف األبجديــة فــي صــندوق          لعملي ــة خلــق الكــون، فيقــول: يــا بنــي، ل لعملي

هممـم  هممـم  هممـم  هممـم      وخلطتها ثم رميتها على األرض فهل يمكن أن تسقط مرتبة كجملـة مفيـدة..  وخلطتها ثم رميتها على األرض فهل يمكن أن تسقط مرتبة كجملـة مفيـدة..  وخلطتها ثم رميتها على األرض فهل يمكن أن تسقط مرتبة كجملـة مفيـدة..  وخلطتها ثم رميتها على األرض فهل يمكن أن تسقط مرتبة كجملـة مفيـدة..  
        صحيح! ولكن قد تشكّل هذه الحروف آية قرآنية مبهمة، مثل: الم...أو: كهعيص!!صحيح! ولكن قد تشكّل هذه الحروف آية قرآنية مبهمة، مثل: الم...أو: كهعيص!!صحيح! ولكن قد تشكّل هذه الحروف آية قرآنية مبهمة، مثل: الم...أو: كهعيص!!صحيح! ولكن قد تشكّل هذه الحروف آية قرآنية مبهمة، مثل: الم...أو: كهعيص!!

        ما علينا.. فلنعود للموضوع:ما علينا.. فلنعود للموضوع:ما علينا.. فلنعود للموضوع:ما علينا.. فلنعود للموضوع:
إن كثيــراً مــن المتحمســين المــؤمنين يجــدون الراحــة والمواســاة فــي هــذه         إن كثيــراً مــن المتحمســين المــؤمنين يجــدون الراحــة والمواســاة فــي هــذه         إن كثيــراً مــن المتحمســين المــؤمنين يجــدون الراحــة والمواســاة فــي هــذه         إن كثيــراً مــن المتحمســين المــؤمنين يجــدون الراحــة والمواســاة فــي هــذه         
ــه       ــل التعقيــد الكــوني الــذي يرون ــة ســهلة ومبســطة مقاب ــه      الجدليــة؛ ألنّهــا تقــدم إجاب ــل التعقيــد الكــوني الــذي يرون ــة ســهلة ومبســطة مقاب ــه      الجدليــة؛ ألنّهــا تقــدم إجاب ــل التعقيــد الكــوني الــذي يرون ــة ســهلة ومبســطة مقاب ــه      الجدليــة؛ ألنّهــا تقــدم إجاب ــل التعقيــد الكــوني الــذي يرون ــة ســهلة ومبســطة مقاب الجدليــة؛ ألنّهــا تقــدم إجاب

كثير منهم عن إدراك أن هذا الـرأي... يثيـر جدليـة أصـعب: إن     كثير منهم عن إدراك أن هذا الـرأي... يثيـر جدليـة أصـعب: إن     كثير منهم عن إدراك أن هذا الـرأي... يثيـر جدليـة أصـعب: إن     كثير منهم عن إدراك أن هذا الـرأي... يثيـر جدليـة أصـعب: إن     حولهم. ويغفل الحولهم. ويغفل الحولهم. ويغفل الحولهم. ويغفل ال
        بساطة الخلق هي دليل وجود خالق.. وليس تعقيده!بساطة الخلق هي دليل وجود خالق.. وليس تعقيده!بساطة الخلق هي دليل وجود خالق.. وليس تعقيده!بساطة الخلق هي دليل وجود خالق.. وليس تعقيده!
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        دعونا نأخذ مثاالً على ذلك:دعونا نأخذ مثاالً على ذلك:دعونا نأخذ مثاالً على ذلك:دعونا نأخذ مثاالً على ذلك:
تخيــل أنّــك فــي رحلــة فــي منطقــة جبليــة، فوجــدت كومــة مــن الحصــى كــلّ  تخيــل أنّــك فــي رحلــة فــي منطقــة جبليــة، فوجــدت كومــة مــن الحصــى كــلّ  تخيــل أنّــك فــي رحلــة فــي منطقــة جبليــة، فوجــدت كومــة مــن الحصــى كــلّ  تخيــل أنّــك فــي رحلــة فــي منطقــة جبليــة، فوجــدت كومــة مــن الحصــى كــلّ  

ل بســبب عوامــل وظــروف ل بســبب عوامــل وظــروف ل بســبب عوامــل وظــروف ل بســبب عوامــل وظــروف واحــدة لــديها شــكل غيــر اعتيــادي وغيــر منــتظم، تشــكّ واحــدة لــديها شــكل غيــر اعتيــادي وغيــر منــتظم، تشــكّ واحــدة لــديها شــكل غيــر اعتيــادي وغيــر منــتظم، تشــكّ واحــدة لــديها شــكل غيــر اعتيــادي وغيــر منــتظم، تشــكّ 
ة.. وبينمــا أنــت تتأمــل تلــك الحصــى، فجــأة وجــدت بينهــا حصــاة مربعــة          ة.. وبينمــا أنــت تتأمــل تلــك الحصــى، فجــأة وجــدت بينهــا حصــاة مربعــة          ة.. وبينمــا أنــت تتأمــل تلــك الحصــى، فجــأة وجــدت بينهــا حصــاة مربعــة          ة.. وبينمــا أنــت تتأمــل تلــك الحصــى، فجــأة وجــدت بينهــا حصــاة مربعــة          مختلفــمختلفــمختلفــمختلفــ

الشــكل.. وكانــت هــذه الحصــاة المربعــة متســاوية األرقــام.. فــي االرتفــاع والطــول  الشــكل.. وكانــت هــذه الحصــاة المربعــة متســاوية األرقــام.. فــي االرتفــاع والطــول  الشــكل.. وكانــت هــذه الحصــاة المربعــة متســاوية األرقــام.. فــي االرتفــاع والطــول  الشــكل.. وكانــت هــذه الحصــاة المربعــة متســاوية األرقــام.. فــي االرتفــاع والطــول  
والعرض... بينمـا كـلّ واحـدة مـن بقيـة الحصـى اُألخـرى، غيـر متسـاوية، ومعقـدة           والعرض... بينمـا كـلّ واحـدة مـن بقيـة الحصـى اُألخـرى، غيـر متسـاوية، ومعقـدة           والعرض... بينمـا كـلّ واحـدة مـن بقيـة الحصـى اُألخـرى، غيـر متسـاوية، ومعقـدة           والعرض... بينمـا كـلّ واحـدة مـن بقيـة الحصـى اُألخـرى، غيـر متسـاوية، ومعقـدة           

        الشكل، وال تستطيع أن تجد في الكومة اثنتان متشابهتان.الشكل، وال تستطيع أن تجد في الكومة اثنتان متشابهتان.الشكل، وال تستطيع أن تجد في الكومة اثنتان متشابهتان.الشكل، وال تستطيع أن تجد في الكومة اثنتان متشابهتان.
قررت أن تقوم بتدوين وتسـجيل هـذه الحصـى فـي الكومـة فـي جهـاز        قررت أن تقوم بتدوين وتسـجيل هـذه الحصـى فـي الكومـة فـي جهـاز        قررت أن تقوم بتدوين وتسـجيل هـذه الحصـى فـي الكومـة فـي جهـاز        قررت أن تقوم بتدوين وتسـجيل هـذه الحصـى فـي الكومـة فـي جهـاز            وهناوهناوهناوهنا

كومبيوتر، ستجد إنّـه مـن السـهولة تسـجيل الحصـاة الوحيـدة المتسـاوية، الثالثيـة         كومبيوتر، ستجد إنّـه مـن السـهولة تسـجيل الحصـاة الوحيـدة المتسـاوية، الثالثيـة         كومبيوتر، ستجد إنّـه مـن السـهولة تسـجيل الحصـاة الوحيـدة المتسـاوية، الثالثيـة         كومبيوتر، ستجد إنّـه مـن السـهولة تسـجيل الحصـاة الوحيـدة المتسـاوية، الثالثيـة         
األرقام.. بينما سيكون من الصعب عليك تسجيل بقية الحصى الغير متساوية الغير األرقام.. بينما سيكون من الصعب عليك تسجيل بقية الحصى الغير متساوية الغير األرقام.. بينما سيكون من الصعب عليك تسجيل بقية الحصى الغير متساوية الغير األرقام.. بينما سيكون من الصعب عليك تسجيل بقية الحصى الغير متساوية الغير 

شديد التعقيد لتتمكّن شديد التعقيد لتتمكّن شديد التعقيد لتتمكّن شديد التعقيد لتتمكّن عتيادية الشكل.. وبالتأكيد ستحتاج إلى برنامج كومبيوتر عتيادية الشكل.. وبالتأكيد ستحتاج إلى برنامج كومبيوتر عتيادية الشكل.. وبالتأكيد ستحتاج إلى برنامج كومبيوتر عتيادية الشكل.. وبالتأكيد ستحتاج إلى برنامج كومبيوتر اااا
        من تسجيل كلّ هذه األشكال المختلفة..من تسجيل كلّ هذه األشكال المختلفة..من تسجيل كلّ هذه األشكال المختلفة..من تسجيل كلّ هذه األشكال المختلفة..

إن تكون حصاة متساوية الشكل مثل تلك مستحيل الحدوث تحت عوامل إن تكون حصاة متساوية الشكل مثل تلك مستحيل الحدوث تحت عوامل إن تكون حصاة متساوية الشكل مثل تلك مستحيل الحدوث تحت عوامل إن تكون حصاة متساوية الشكل مثل تلك مستحيل الحدوث تحت عوامل 
النحــت الطبيعيــة، لــذا فاالحتمــال الغالــب أنّــك ســتفترض أن لهــا صــانعاً أو خالقــاً،  النحــت الطبيعيــة، لــذا فاالحتمــال الغالــب أنّــك ســتفترض أن لهــا صــانعاً أو خالقــاً،  النحــت الطبيعيــة، لــذا فاالحتمــال الغالــب أنّــك ســتفترض أن لهــا صــانعاً أو خالقــاً،  النحــت الطبيعيــة، لــذا فاالحتمــال الغالــب أنّــك ســتفترض أن لهــا صــانعاً أو خالقــاً،  

        والعكس صحيح بالنسبة لبقية الحصى الغير اعتيادية الشكل.والعكس صحيح بالنسبة لبقية الحصى الغير اعتيادية الشكل.والعكس صحيح بالنسبة لبقية الحصى الغير اعتيادية الشكل.والعكس صحيح بالنسبة لبقية الحصى الغير اعتيادية الشكل.
يــد الشــديد فــي تشــكيل هــذه الحصــى، أو التعقيــد الشــديد فــي الكــون      يــد الشــديد فــي تشــكيل هــذه الحصــى، أو التعقيــد الشــديد فــي الكــون      يــد الشــديد فــي تشــكيل هــذه الحصــى، أو التعقيــد الشــديد فــي الكــون      يــد الشــديد فــي تشــكيل هــذه الحصــى، أو التعقيــد الشــديد فــي الكــون      إن التعقإن التعقإن التعقإن التعق

والكائنات الحية يشير إلى عشوائية معقّدة غير منتظمة، وكلّما زادت العشوائية كلّما والكائنات الحية يشير إلى عشوائية معقّدة غير منتظمة، وكلّما زادت العشوائية كلّما والكائنات الحية يشير إلى عشوائية معقّدة غير منتظمة، وكلّما زادت العشوائية كلّما والكائنات الحية يشير إلى عشوائية معقّدة غير منتظمة، وكلّما زادت العشوائية كلّما 
زاد التعقيد، وهذا هو النظام الطبيعي والبيولوجي، لذا فإن النظم البسيطة الغير عشوائية زاد التعقيد، وهذا هو النظام الطبيعي والبيولوجي، لذا فإن النظم البسيطة الغير عشوائية زاد التعقيد، وهذا هو النظام الطبيعي والبيولوجي، لذا فإن النظم البسيطة الغير عشوائية زاد التعقيد، وهذا هو النظام الطبيعي والبيولوجي، لذا فإن النظم البسيطة الغير عشوائية 

        لق... وليست تلك المعقّدة العشوائية.لق... وليست تلك المعقّدة العشوائية.لق... وليست تلك المعقّدة العشوائية.لق... وليست تلك المعقّدة العشوائية.هي التي فقط يكون وراءها صانع أو خاهي التي فقط يكون وراءها صانع أو خاهي التي فقط يكون وراءها صانع أو خاهي التي فقط يكون وراءها صانع أو خا
فالصانع والخالق يكون لديه هدف معين عند خلقه، فالصانع يصنع الكرسي فالصانع والخالق يكون لديه هدف معين عند خلقه، فالصانع يصنع الكرسي فالصانع والخالق يكون لديه هدف معين عند خلقه، فالصانع يصنع الكرسي فالصانع والخالق يكون لديه هدف معين عند خلقه، فالصانع يصنع الكرسي 
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الصـانع.  الصـانع.  الصـانع.  الصـانع.      ي شـكل يهـدف إلـى اإلجـالس، وهـي غايـة      ي شـكل يهـدف إلـى اإلجـالس، وهـي غايـة      ي شـكل يهـدف إلـى اإلجـالس، وهـي غايـة      ي شـكل يهـدف إلـى اإلجـالس، وهـي غايـة      للجلوس عليـه، لـذا فللكرسـ   للجلوس عليـه، لـذا فللكرسـ   للجلوس عليـه، لـذا فللكرسـ   للجلوس عليـه، لـذا فللكرسـ   
ومثـل اهللا تعـالى، الــذي خلقنـا لنعبــده فقـط، وخلــق األنعـام لتكــون لنـا زاداً وركبــاً       ومثـل اهللا تعـالى، الــذي خلقنـا لنعبــده فقـط، وخلــق األنعـام لتكــون لنـا زاداً وركبــاً       ومثـل اهللا تعـالى، الــذي خلقنـا لنعبــده فقـط، وخلــق األنعـام لتكــون لنـا زاداً وركبــاً       ومثـل اهللا تعـالى، الــذي خلقنـا لنعبــده فقـط، وخلــق األنعـام لتكــون لنـا زاداً وركبــاً       

لذا كان يجب على تصميمه وخلقه أن يكون مبسطاً حسب الغاية لذا كان يجب على تصميمه وخلقه أن يكون مبسطاً حسب الغاية لذا كان يجب على تصميمه وخلقه أن يكون مبسطاً حسب الغاية لذا كان يجب على تصميمه وخلقه أن يكون مبسطاً حسب الغاية ومنافع أُخرى، ومنافع أُخرى، ومنافع أُخرى، ومنافع أُخرى، 
        التي كان يهدف من ورائها..التي كان يهدف من ورائها..التي كان يهدف من ورائها..التي كان يهدف من ورائها..

أما هـذا التصـميم المعقـد العشـوائي فـي الكـون والكائنـات.. وفـي أنفسـكم،          أما هـذا التصـميم المعقـد العشـوائي فـي الكـون والكائنـات.. وفـي أنفسـكم،          أما هـذا التصـميم المعقـد العشـوائي فـي الكـون والكائنـات.. وفـي أنفسـكم،          أما هـذا التصـميم المعقـد العشـوائي فـي الكـون والكائنـات.. وفـي أنفسـكم،          
        فخلفه تطور طبيعي استغرق ماليين السنين من العشوائية المعقّدة.. لعلّكم تعقلون.فخلفه تطور طبيعي استغرق ماليين السنين من العشوائية المعقّدة.. لعلّكم تعقلون.فخلفه تطور طبيعي استغرق ماليين السنين من العشوائية المعقّدة.. لعلّكم تعقلون.فخلفه تطور طبيعي استغرق ماليين السنين من العشوائية المعقّدة.. لعلّكم تعقلون.

ــد أدرك اآل   ــد أدرك اآل  أرجــو أن يكــون بعضــنا ق ــد أدرك اآل  أرجــو أن يكــون بعضــنا ق ــد أدرك اآل  أرجــو أن يكــون بعضــنا ق ــي    أرجــو أن يكــون بعضــنا ق ــي الكــون وف ــذي ف ــد ال ــي    ن أن التعقي ــي الكــون وف ــذي ف ــد ال ــي    ن أن التعقي ــي الكــون وف ــذي ف ــد ال ــي    ن أن التعقي ــي الكــون وف ــذي ف ــد ال ن أن التعقي
        ....))))))))كائناته الحية، هو اإلثبات والدليل الحقيقي... بأن ليس وراءه خالقكائناته الحية، هو اإلثبات والدليل الحقيقي... بأن ليس وراءه خالقكائناته الحية، هو اإلثبات والدليل الحقيقي... بأن ليس وراءه خالقكائناته الحية، هو اإلثبات والدليل الحقيقي... بأن ليس وراءه خالق

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إن صــاحب هــذا المقــال لــم يفهــم الــدليل! فــإن مــا يســتدلّ بــه المؤمنــون علــى     
سـمى (دليـل الـنظم)،    ء مـن دليـل ي  وجود اهللا سبحانه الذي يقصده هذا المتحـذلق هـو جـز   

ــ المعقّـد الواسـع المتناسـق المتجـانس بـدون         فهم يقولون: إ ن هذا النظام ــ الحـظ.. النظـام! ـ
  تخالف وتضاد وتضارب، دليل على أن خالقه عالم قدير حي مدرك.

ــام (أي        ــن دون نظـ ــديد مـ ــد الشـ ــن أن التعقيـ ــذلق مـ ــذا المتحـ ــه هـ ــا فهمـ ال كمـ
مقـدمات اســتداللهم، بــل إن المقدمــة التـي يســتدلّون بهــا هــي:   العشـوائية) هــو أحــد  
  النظام شديد التعقيد.

وال نعتقد أن أحداً يستطيع أن ينكر النظام والتساوق فـي هـذا الكـون، خاصّـة     
  مكابر.���  في هذا الوقت مع تطور العلوم واتّساع النظريات،

منـاقض وال يتّفـق مـع الصـدفة؛     ثم إن من الواضـح أن هـذا النظـام الشـديد التعقيـد      
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  فإن حدوث مثل هذا النظام من خالل الصدفة حسب قانون االحتمال مستحيل.
        ولنوضّح ما نقول بمثال:ولنوضّح ما نقول بمثال:ولنوضّح ما نقول بمثال:ولنوضّح ما نقول بمثال:

افرض أن هناك ثالث مستودعات كبيرة فيها مواد البنـاء وأدواتـه، فجـاء إلـى     
أحدها مهندس بارع في عمله واستخدم ما يحويـه فـي بنـاء صـرح عمرانـي مبتكـر،       

اء إلى الثـاني عامـل بنـاء بسـيط واسـتخدم مـا يحويـه فـي بنـاء بيـت بسـيط، وجـاء             وج
  سيل إلى الثالث فجرفه وجعله كومة أنقاض, فما يقول العقل هنا؟

من الواضح أنّـه يسـتخدم القاعـدة العقليـة: (األثـر يـدلّ علـى المـؤثّر) ليسـتنتج:          
 يشـخص عـالم ذ   أن الصرح العمراني المذهل الكبير شـديد التعقيـد هـو مـن صـنع     

ذكــاء فــذّ, وأن البيــت البســيط هــو مــن صــنع شــخص محــدود الــذكاء, وأن كومــة        
  األنقاض هي من صنع علّة جاهلة يحتمل أنّها صنعته بالصدفة.

وال يقــول أحــد مــن المــؤمنين (المتــدينين كمــا يســميهم) بــأنّهم يأخــذون مــن    
الخـالق، كمـا أراد أن    كومة األنقاض العشوائية غير المنتظمـة علـى أنّهـا دليـل علـى     

  يوهم سامعيه؛ فإن هذا كذب صراح.
ن كـلّ حصـاة حصـاة لـيس     إ :وأما ما جاء به من مثل كومة الحصى، فمن قـال 

  فيها نظام؟! ولك أن تسأل علماء الجيلوجيا.
ن وجود كومة الحصى الحاصلة من أُمـور طبيعيـة ال تـدخل فـي     إثم من قال: 

  ا؟!نظام يكون سطح األرض وتضاريسه
نعم، الكومة في نفسها وبحد ذاتها قد تكون ظاهراً غير مرتبة, ولكن ذلك ال 

  يعني أنّها لم تخضع لقانون الجاذبية؛ فالحظ!
ثم مـن الواضـح أن تفـاوت العقـول (هـذا مثـال للتقريـب وال ننسـب ذلـك إلـى           
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اهللا) بـين الشـدة والضــعف، واضـح فـي أنّــه كلّمـا ضـعف العقــل اتّجـه إلـى الخطــوط         
ــين      ا لبســيطة المســتقيمة، وكلّمــا اشــتد اتّخــذ اتّجاهــاً أشــد تعقيــداً، ولــك أن تقــارن ب

  رسوم الطفل الصغير بخطوطه المستقيمة، وبين ضربات فرشاة أمهر الرسامين!
فكيف يقيس الحصاة المربعة بأنّها تدلّ على الصانع، والحصاة التي ال شكل 

 د لها أنّها تدلّ على الصدفة؟! نعـم إنالعقـل نتيجـة للخبـرة مـع الطبيعـة يعـرف        محد
أن المربعــة هــي مــن صــنع إنســان، وأن غيرهــا ال يمكــن لإلنســان أن يصــنعها، وإنّمــا   

  من صنع صانع أعلى وأشرف.
ــه ونتيجــة للعــادة هــو أن الحصــاة المربعــة مــن صــنع           فاســتنتاج العقــل فــي مثال

     المرب عـة ليسـت مـن صـنع إنسـان، ال أنعـة مـن صـنع صـانع، وغيـر      إنسان، وغير المرب
  المربعة ليست من صنع صانع، فهذه مغالطة منه؛ فالحظ!

وأما ما أشار إليه من بعض آيات القرآن المكونة من حروف مقطعـة، فـإن أحـداً    
لــم يقــل أنّهــا ليســت مــن صــنع أحــد، فــإن أشــد المنكــرين كــانوا ينســبونها إلــى رســول         

ــؤالء     7اهللا ــاً هـ ــن حتمـ ــدفة، ولكـ ــى الصـ ــة    ال إلـ ــات القرآنيـ ــنظم اآليـ ــوا بـ ــدما جوبهـ عنـ
  اُألخرى مع أن المصدر للكلّ واحد، أذعنوا أن في هذه اآليات معان ال ندركها.

HòÏ†–Ûa@åÇ@æìØÛa@õì’ã@ïÐãë@áÄäÛa@æbçŠiIHòÏ†–Ûa@åÇ@æìØÛa@õì’ã@ïÐãë@áÄäÛa@æbçŠiIHòÏ†–Ûa@åÇ@æìØÛa@õì’ã@ïÐãë@áÄäÛa@æbçŠiIHòÏ†–Ûa@åÇ@æìØÛa@õì’ã@ïÐãë@áÄäÛa@æbçŠiI@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        قرأت حول برهان النظم ما يلي:قرأت حول برهان النظم ما يلي:قرأت حول برهان النظم ما يلي:قرأت حول برهان النظم ما يلي:
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ــود المعلــــول أأأأ(إذ (إذ (إذ (إذ  ــة فــــي وجــ ــيات الكامنــ ــود المعلــــول ن الخصوصــ ــة فــــي وجــ ــيات الكامنــ ــود المعلــــول ن الخصوصــ ــة فــــي وجــ ــيات الكامنــ ــود المعلــــول ن الخصوصــ ــة فــــي وجــ ــيات الكامنــ ــن      ن الخصوصــ ــر تعــــرب عــ ــن  واألثــ ــر تعــــرب عــ ــن  واألثــ ــر تعــــرب عــ ــن  واألثــ ــر تعــــرب عــ واألثــ
الخصوصيات السائدة على المؤثّر والعلّة، فالسنن والنُّظُم تكشف عـن المحاسـبة   الخصوصيات السائدة على المؤثّر والعلّة، فالسنن والنُّظُم تكشف عـن المحاسـبة   الخصوصيات السائدة على المؤثّر والعلّة، فالسنن والنُّظُم تكشف عـن المحاسـبة   الخصوصيات السائدة على المؤثّر والعلّة، فالسنن والنُّظُم تكشف عـن المحاسـبة   

        والدقّة، وهي تالزم العلم والشعور في العلّة).والدقّة، وهي تالزم العلم والشعور في العلّة).والدقّة، وهي تالزم العلم والشعور في العلّة).والدقّة، وهي تالزم العلم والشعور في العلّة).
أفهم من هذا أن المعلول يشير إلى أن العلّـة ال بـد وأن يكـون عالمـاً قـادراً،      أفهم من هذا أن المعلول يشير إلى أن العلّـة ال بـد وأن يكـون عالمـاً قـادراً،      أفهم من هذا أن المعلول يشير إلى أن العلّـة ال بـد وأن يكـون عالمـاً قـادراً،      أفهم من هذا أن المعلول يشير إلى أن العلّـة ال بـد وأن يكـون عالمـاً قـادراً،      

د وصـل إلـى مـا وصـل إليـه مـن       د وصـل إلـى مـا وصـل إليـه مـن       د وصـل إلـى مـا وصـل إليـه مـن       د وصـل إلـى مـا وصـل إليـه مـن       ن هـذا النظـام أو هـذا الوجـو    ن هـذا النظـام أو هـذا الوجـو    ن هـذا النظـام أو هـذا الوجـو    ن هـذا النظـام أو هـذا الوجـو    إإإإ    ::::ولكنّهم ال يقولونولكنّهم ال يقولونولكنّهم ال يقولونولكنّهم ال يقولون
قوانين ونظم فجأة، فهناك شريط طويل جـداً مـن الـزمن، أفـال يكـون هـذا الـزمن        قوانين ونظم فجأة، فهناك شريط طويل جـداً مـن الـزمن، أفـال يكـون هـذا الـزمن        قوانين ونظم فجأة، فهناك شريط طويل جـداً مـن الـزمن، أفـال يكـون هـذا الـزمن        قوانين ونظم فجأة، فهناك شريط طويل جـداً مـن الـزمن، أفـال يكـون هـذا الـزمن        
الطويل جداً كفيل بتحقيق قوانين ونظم عن طريق العديد من التفاعالت المادية، الطويل جداً كفيل بتحقيق قوانين ونظم عن طريق العديد من التفاعالت المادية، الطويل جداً كفيل بتحقيق قوانين ونظم عن طريق العديد من التفاعالت المادية، الطويل جداً كفيل بتحقيق قوانين ونظم عن طريق العديد من التفاعالت المادية، 

        في المليون، هذا أوالً.في المليون، هذا أوالً.في المليون، هذا أوالً.في المليون، هذا أوالً.    اًاًاًاًفهناك احتمال ولو كان واحدفهناك احتمال ولو كان واحدفهناك احتمال ولو كان واحدفهناك احتمال ولو كان واحد
ــة    ــاً: االحتمــاالت ال تكــون مرتّب ــة   وثاني ــاً: االحتمــاالت ال تكــون مرتّب ــة   وثاني ــاً: االحتمــاالت ال تكــون مرتّب ــة   وثاني ــاً: االحتمــاالت ال تكــون مرتّب ــد يكــون هــو    وثاني ــوب ق ــد يكــون هــو    ، فاالحتمــال المطل ــوب ق ــد يكــون هــو    ، فاالحتمــال المطل ــوب ق ــد يكــون هــو    ، فاالحتمــال المطل ــوب ق ، فاالحتمــال المطل

        األول، وقد يكون هو الثاني، وقد يكون هو اآلخر.األول، وقد يكون هو الثاني، وقد يكون هو اآلخر.األول، وقد يكون هو الثاني، وقد يكون هو اآلخر.األول، وقد يكون هو الثاني، وقد يكون هو اآلخر.
        وثالثاً: كلّ االحتماالت تكون متحقّقة.وثالثاً: كلّ االحتماالت تكون متحقّقة.وثالثاً: كلّ االحتماالت تكون متحقّقة.وثالثاً: كلّ االحتماالت تكون متحقّقة.

        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ال يمكـن أن يكــون النظـام الــذي يسـود الكــون مسـبباً عــن الصـدفة؛ ألنّنــا لســنا      

، وإن كـان النظـام المحـدود كـذلك ال يمكـن أن يكـون       بصدد نظام جزئي محدود
ــوالً للصــدفة؛ إذ أن احتمــال نشــوء النظــام المحــدود عــن الصــدفة ضــئيل جــداً           معل
بحيــث ال يكــاد أن يتصــور، حتّــى وإن افترضــنا أن الزمــان المصــاحب لهــذا النظــام      

حظـة مـا مـن    طويل جداً، بحيث يمكن من الناحية النظرية أن نتصور انبثاق النظام ل
لحظات هذا الزمان الطويل الممتد، والسر في دفع هذا التصـور هـو: أنّنـا لسـنا فقـط      
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بصدد هيئة عامة ناجمة عـن وجـود عالقـات خاصّـة بـين أجـزاء النظـام الواحـد، بـل          
إنّنا عالوة على ذلك بصدد وجود نفس تلك األجزاء وتنوعاتها وتأليفها في ضمن 

نظـام، فلسـنا فـي الواقـع إزاء نفـس الهيئـة، بـل المفـردات         هيئة واحدة نطلـق عليهـا: ال  
  التي تبتني عليها األجزاء المكونة للجميع وارتباطاتها الخاصّة.

ولذلك فإن االحتمـال المتصـور لبـروز أو تكـون هـذا النظـام المحـدود يكـون         
بته غاية في الضآلة، بحيث لو تصورنا أن الزمان المرافق لـه هـو مليـار سـنة، فـإن نسـ      

من واحد من ألف ألف ألف ألف مليـار، أي أن احتمـال انبثـاق    أقلّ لن تصل إلى 
نظـام محـدود فــي مـدة مليــار سـنة ســوف يصـل إلـى هــذه القيمـة الضــئيلة جـداً التــي         

  تقترب من الصفر أو تكاد.
ولذلك فإنّنا نقول: إنّه في نظـامٍ ال متنـاه، كنظـام الوجـود، لـيس هنـاك أي احتمـال        

الق ألن يكــــون متولّـــداً مــــن الصــــدفة، أو عبــــر مـــا ذكرتــــه مــــن تفــــاعالت   علـــى اإلطــــ 
كيميائية... الخ، وال بد، شئنا أم أبينا، أن نثبت وجود علّـة غايـة فـي الحكمـة وال حـدود      

  لعلمها وقدرتها، قد أنشأت هذا الكون بجميع أنظمته وجزئياته وعجائبه.
بثــاق نظــام الكــون عــن ونــرفض أن يوجــد أي احتمــال مهمــا كــان ضــئيالً علــى ان

عوامل مادية أو تفاعالت كيميائية فاقدة ألي شعور وعلم وحكمـة، بـل إن افتـراض    
شــيء مــن هــذا القبيــل ال يختلــف عــن فــرض نشــوء الكــون عــن الصــدفة؛ إذ ال معنــى    
للتفاعالت الكيميائية وغيرها من العوامل الالشعورية في رسم هذه الهيئـة المحكمـة   

ــع قوانين ــة بجميـ ــا    البديعـ ــة وتناغمهـ ــا الخاصّـ ــة وعالقاتهـ ــة والجزئيـ ــها الكلّيـ ــا ونواميسـ هـ
البديع، فالتفاعالت العمياء عاجزة عن ضبط ما يترتّـب عليهـا هـي مـن نتـائج، فكيـف       

  يتسنّى لها أن تكون دخيلة في هذا التصميم العظيم والمذهل الذي هو الكون؟!
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تولـد النظـام    ولذلك فنحن ال نرى أي فرق بين ما ذكرتموه وبـين مـا قيـل مـن    
  من الصدفة. بل هو هو من دون أدنى فرق.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

نــودنــودنــودــا رأيكــم فــي الصــدفة ومكانتهــا فــي الــدين  أأأأمــنكم مــنكم مــنكم مــنكم     نــود ــا رأيكــم فــي الصــدفة ومكانتهــا فــي الــدين  ن تعطون ــا رأيكــم فــي الصــدفة ومكانتهــا فــي الــدين  ن تعطون ــا رأيكــم فــي الصــدفة ومكانتهــا فــي الــدين  ن تعطون وهــل هــي وهــل هــي وهــل هــي وهــل هــي     ،،،،ن تعطون
        موجودة أم ال؟ موجودة أم ال؟ موجودة أم ال؟ موجودة أم ال؟ 

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ا ما يجـري  , وينبغي أن ال تعتبر اعتباراً شرعياً, وأمال واقع للصدفة عقالً ونقالً
  على ألسنة الناس فهو من باب التسامح في التعبير والغفلة عن العلل.

القانون العام في كلّ حدث وحـادث أن يصـدر عـن     على ما ذكرنا: أن ويدلّ
ذّ علّة, وهذه قاعدة كلّية عقلية اتّفقت عليهـا جميـع أربـاب الملـل والنحـل, فـال يشـ       

  منه أي مورد حتّى نعتبره من باب الصدفة.
رها حدثت بغيـر حسـاب   فنتصو ،نعم, قد تخفى علينا العلّة أو العلل في واقعة

علـى عـدم    إذ عـدم الوجـدان ال يـدلّ    ؛وكتاب, وهـذا ال يعنـي عـدم وجـود علّـة لهـا      
رت فــي الموضــوع ال علــم لنــا  الوجــود, فربمــا توجــد هنــاك علّــة بعيــدة أو قريبــة أثّــ   
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  إذ ال نحيط بجميع العلل في الكون. ؛بوجودها
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
قد قد قد قد         الناظم هناالناظم هناالناظم هناالناظم هنا    ننننألألألأل    ؛؛؛؛عىعىعىعىمن المدمن المدمن المدمن المد    عمعمعمعمأأأأشبهة: الدليل في برهان النظم التكويني شبهة: الدليل في برهان النظم التكويني شبهة: الدليل في برهان النظم التكويني شبهة: الدليل في برهان النظم التكويني 

و الهـوابط مـن   و الهـوابط مـن   و الهـوابط مـن   و الهـوابط مـن   أأأأ    ،،،،نـدف الـثلج  نـدف الـثلج  نـدف الـثلج  نـدف الـثلج      ::::مثل مـا نـرى فـي مثـال    مثل مـا نـرى فـي مثـال    مثل مـا نـرى فـي مثـال    مثل مـا نـرى فـي مثـال        يكون طبعي وليس علمي...يكون طبعي وليس علمي...يكون طبعي وليس علمي...يكون طبعي وليس علمي...
        حجار الكريمة التي تنتظم بقوى طبيعية بحتة.حجار الكريمة التي تنتظم بقوى طبيعية بحتة.حجار الكريمة التي تنتظم بقوى طبيعية بحتة.حجار الكريمة التي تنتظم بقوى طبيعية بحتة.وبعض األوبعض األوبعض األوبعض األ        ،،،،لكهوفلكهوفلكهوفلكهوفاااا

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

عالمة بحقيقة النظم، والطبيعـة مـن جهـة ذاتهـا      :مة، أيظّنَالنظم يقتضي علّة م
  .أن تكون هي العلّة فال يصح ؛ال علم لها

واألحجـار الكريمـة   ،لكهـوف وهـوابط ا  ،نـدف الـثلج   :ا ما ذكرته من أمثلةأم، 
وإن تـراءى ذلـك فـي بـادئ الـرأي، بـل هـي تحصـل طبقـاً           ،فال ينتسـب إلـى الطبيعـة   

ونســبتها إلــى الطبيعــة مــن قصــور    ،وعــال لنــواميس كونيــة وضــعها بــارئ الــنظم جــلّ  
  ر في اآليات اآلفاقية لخالق الكون العظيم.ة التدبالنظر وقلّ

  عى مــن وعليــه فــال يكــون برهــان الــنظم أعــمــ ألنّ ؛المــدة نــا ننفــي أن يكــون ثم
 ،ت الــدالئل علــى تــرابط وتشــارك نــواميس الكــون ما بعــد أن دلّــســيال نــاظم آخــر، 

  !لفتأم ؛ة على وحدة الخالقتحقيقاً لوحدة النظام الدالّ
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        باسمه تعالىباسمه تعالىباسمه تعالىباسمه تعالى

        : هو ال يفعل القبيح ويفعل الحسن، فهذا نظام.: هو ال يفعل القبيح ويفعل الحسن، فهذا نظام.: هو ال يفعل القبيح ويفعل الحسن، فهذا نظام.: هو ال يفعل القبيح ويفعل الحسن، فهذا نظام.إن اهللا يتّبع نظاماً؛ فمثالًإن اهللا يتّبع نظاماً؛ فمثالًإن اهللا يتّبع نظاماً؛ فمثالًإن اهللا يتّبع نظاماً؛ فمثالً
وكذلك المادة تتبع نظاماً؛ فمثالً: الصخرة عند تركها من على مكان مرتفع وكذلك المادة تتبع نظاماً؛ فمثالً: الصخرة عند تركها من على مكان مرتفع وكذلك المادة تتبع نظاماً؛ فمثالً: الصخرة عند تركها من على مكان مرتفع وكذلك المادة تتبع نظاماً؛ فمثالً: الصخرة عند تركها من على مكان مرتفع 

        تسقط إلى األسفل وليس إلى األعلى، وهذا نظام.تسقط إلى األسفل وليس إلى األعلى، وهذا نظام.تسقط إلى األسفل وليس إلى األعلى، وهذا نظام.تسقط إلى األسفل وليس إلى األعلى، وهذا نظام.
        فكالهما يتّبعان نظاماً ما من األنظمة.فكالهما يتّبعان نظاماً ما من األنظمة.فكالهما يتّبعان نظاماً ما من األنظمة.فكالهما يتّبعان نظاماً ما من األنظمة.

        كذلك؟كذلك؟كذلك؟كذلك؟فلماذا تكون المادة مصنوعة ألنّها تتّبع نظاماً ما واهللا ليس فلماذا تكون المادة مصنوعة ألنّها تتّبع نظاماً ما واهللا ليس فلماذا تكون المادة مصنوعة ألنّها تتّبع نظاماً ما واهللا ليس فلماذا تكون المادة مصنوعة ألنّها تتّبع نظاماً ما واهللا ليس 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن اهللا تعالى ال يجري عليه ما هو أجراه، فإنّه قد كيف الكيف، وأين األيـن،  
وخلق الزمان وفصّل األكوان، وجعل النظم والنواميس وقنّن القـوانين، وذلـك كلّـه    

  يناسب عالم اإلمكان وال يناسب الواجب بذاته عزّ وجلّ.
تعنـي بالنظـام الـذي يتّبعـه اهللا تعـالى: إحكـام الصـنعة والقـدرة علـى           فإن كنـت 

ا علـى ذلـك،   نوضع األشياء في مواضعها والعلم على النحو األتم، فال اعتـراض لـدي  
مع لفت االنتباه إلـى قضـية وهـي: إن اهللا تعـالى متبـوع غيـر تـابع، فمـا عبـرت بـه مـن            

  أنّه: يتبع نظاماً... الخ ليس صحيحاً.
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  إذا كان هذا مجرد اصطالح منك، فال مشاحة في االصطالح.وأما 
يخضـع لـه اهللا    اًأما إذا كان مرادك من كونه يتّبـع نظامـاً: أن هنالـك نظامـ    

وجلّ في جميع أفعاله وصفاته وال يجوز أن يخرج عن طوقه، فـال نسـلّم؛    عزّ
ــره،        ــاً كــان أم غي ــالى أجــلّ مــن أن يكــون خاضــعاً لشــيء، نظام بــل  ألن اهللا تع

  يخضع له كلّ شيء من الدرة إلى الذرة.
نعم، اهللا تبارك وتعالى ال يفعل ما هو خـالف الحـق والعـدل واإلنصـاف     

  والحكمة؛ ألنّه تام فوق التمام، ومستجمع لجميع الكماالت.
وبكلمة موجزة: إن نظام األشياء في الكون تـابع للنظـام الكلّـي، والنظـام     

فهـو منشـئ النظـام ومسـبب األسـباب، وكمـا أنّـه ال        الكلّي مبتدع مـن قبـل اهللا،   
ســبب لــه بــل هــو ســبب كــلّ شــيء، فكــذلك هــو ال نظــام لــه؛ ألنّــه موجــد كــلّ     

لو كان لـه نظـام تبعـاً لوجـود نظـام فـي كـلّ شـيء، لكـان ينبغـي أن           ��� نظام، و
نسأل: ومن أوجد النظـام الـذي يتّبعـه اهللا أو يخضـع لـه؟ فـإن أوجـده اهللا، فهـو         

، واهللا ال يتبـع لمخلوقاتـه، وإن أوجـده سـبب آخـر غيـر اهللا، فمعنـى        مخلوق هللا
ذلك أن هنالك إلهاً آخر أعلى وأكمل من اهللا تعـالى سـبحانه عـن ذلـك، ولـو      
ــه         ــا أن نســأل عــن نظــام اهللا، فكــذا يجــوز أن نســأل عــن نظــام ذلــك اإلل جــاز لن

فيتسلسـل  المفترض، وال بد أن نفرض أن نظامه عن سبب أعلى، وهلم جـراً،  
  النظام إلى ال نهاية، وهو باطل، كما ثبت في محلّه.

  فالفرق واضح بين من يتّبع النظام، وبين من أنشأ النظام.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
يقولون: إن هذا برهان مضاد لبرهان النظم: هل اهللا له نظـام معـين، أم أنّـه ال    يقولون: إن هذا برهان مضاد لبرهان النظم: هل اهللا له نظـام معـين، أم أنّـه ال    يقولون: إن هذا برهان مضاد لبرهان النظم: هل اهللا له نظـام معـين، أم أنّـه ال    يقولون: إن هذا برهان مضاد لبرهان النظم: هل اهللا له نظـام معـين، أم أنّـه ال    

        له؟له؟له؟له؟    نظامنظامنظامنظام
نّه ال نظام له، فهذا يعني: أنّه فوضى؛ ألن الالنظام هـو: الفوضـى،   نّه ال نظام له، فهذا يعني: أنّه فوضى؛ ألن الالنظام هـو: الفوضـى،   نّه ال نظام له، فهذا يعني: أنّه فوضى؛ ألن الالنظام هـو: الفوضـى،   نّه ال نظام له، فهذا يعني: أنّه فوضى؛ ألن الالنظام هـو: الفوضـى،   إذا قلت: إإذا قلت: إإذا قلت: إإذا قلت: إ

        وإذا كان فوضى فكيف يخلق النظام؟ إذاً يثبت عندنا أنّه له نظام من نوع ما.وإذا كان فوضى فكيف يخلق النظام؟ إذاً يثبت عندنا أنّه له نظام من نوع ما.وإذا كان فوضى فكيف يخلق النظام؟ إذاً يثبت عندنا أنّه له نظام من نوع ما.وإذا كان فوضى فكيف يخلق النظام؟ إذاً يثبت عندنا أنّه له نظام من نوع ما.
وهكذا وبنفس منهجك نقول: العالم له نظام, اهللا له نظام, العالم مصنوع, لذا وهكذا وبنفس منهجك نقول: العالم له نظام, اهللا له نظام, العالم مصنوع, لذا وهكذا وبنفس منهجك نقول: العالم له نظام, اهللا له نظام, العالم مصنوع, لذا وهكذا وبنفس منهجك نقول: العالم له نظام, اهللا له نظام, العالم مصنوع, لذا 

        اهللا مصنوع.اهللا مصنوع.اهللا مصنوع.اهللا مصنوع.
        ما هو ردكم؟ما هو ردكم؟ما هو ردكم؟ما هو ردكم؟

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ال بد من فهم برهان النظم أوالً، وهـو: إن عـالم الطبيعـة خاضـع لنظـام محـدد،       
وإن كلّ ما في الكون ال ينفك عن النظم والسـنن أو القـوانين، وكـلّ هـذه القـوانين      

ام ال نسـتدلّ  أو السنن ال بـد لهـا مـن علّـة تحقّقهـا وتكونهـا. وإنّنـا مـن وراء هـذا النظـ          
على وجود المؤثّر فقط، بل نكتشف خصوصـيات هـذا المـؤثّر، مـن عقلـه، وعلمـه،       

  وشعوره، أو تجرده من تلك الكماالت.
  )).؟إن اهللا هل له نظام((وأما قولك: 

  فإن كنت تقصد: أن اهللا يصدر منه النظام للخلق، فهذا صحيح.
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نـى أنّهـا مرتّبـة مـن أجـزاء متناسـقة       وأما إذا كنت تقصـد: أن ذات اهللا بهـا نظـام بمع   
هــا، فهــذا مــا ال يصــح قولــه عنــه جــلّ وعــال... ألن اهللا لــيس بمركّــب فــي أجــزاء،  ئفــي أدا

وإنّمــا يصــح ذلــك فــي المركّبــات. فــنحن نــرفض هــذه المقدمــة، وهــي: كــون أن اهللا لــه   
  عليه.نظام، ال بمعنى: أنّه ال بد أن يكون فوضى، بل ألن هذا ال يصح إطالقه 

ولــذا صــار هنــاك اخــتالف فــي الحــد األوســط فــي القيــاس، وذلــك ألن المقدمــة     
تقول: إن اهللا يصدر منه النظام, والمقدمة الثانية تقـول: كـلّ مـا لـه نظـام ال بـد أن        ولىاُأل

يكون مصنوعاً، فالحد األوسط مختلف، فهنـاك المحمـول: يصـدر منـه النظـام، وهنـاك       
  ومع اختالف الحد األوسط فإن القياس يكون غير منتج.الموضوع: ما له نظام، 

        وببيان آخر:وببيان آخر:وببيان آخر:وببيان آخر:
بالمركّبــات، واهللا تبــارك  ���  ال موضــوع أصــالً لمــا يقولــون؛ فالنظــام ال يتعلّــق  

وتعالى فرد أحد صمد، لـم يلـد ولـم يولـد، ولـم يكـن لـه كفـواً أحـد، ولـيس معنـى            
العـدم والملكـة، كمـا يقـول     ذلك أنّه فوضى؛ ألن النظـام والفوضـى متقـابالن تقابـل     

في محلّ يصـح فيـه فـرض النظـام؛ ألن     ���  علماء المنطق، فال يصح فرض الفوضى
عــدم النظــام فــي مــا مــن شــأنه أن يكــون منظمــاً، وهمــا كــالعمى    ���  الفوضــى ليســت

عدم البصر فـي مـن شـأنه أن يكـون بصـيراً، أمـا مـن لـم         ���  والبصر؛ فإن العمى ليس
، كـالحجر مـثالً، فـال يقـال لـه: أعمـى؛ ألنّـه لـيس لـه القابليـة علـى            يكن شـأنه كـذلك  

  ملكة البصر، واألعمى من له قابلية البصر لكنّه فاقد له.
وهكذا الباري عـزّ وجـلّ ـــ مـع الفـارق العظـيم ـــ عـزّ شـأنه وتعـالى مجـده، فهـو             
 صرف الوجود وحقيقته، وهو بسيط الـذات ال يتصـور فيـه التركيـب بوجـه إطالقـاً،      

  وما ال يتصور فيه التركيب فكيف يصح أن يوصف بالنظام والفوضى؟!
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  النظام والفوضى من خصائص الممكنات، واهللا تعالى عـري باإلضافة إلى أن
عـــن اإلمكـــان، وهـــو واجـــب الوجـــود بذاتـــه، وهـــو مـــن أجـــرى النظـــام فـــي الكـــون    

ك بحكمتـــه وعلمـــه وقدرتـــه، فكيـــف يصـــح أن يجـــري عليـــه مـــا هـــو أجـــراه؟! تبـــار 
  وتعالى عما يقول الجاهلون علواً كبيراً.

  واآلن دعنا نحلّل القياس الذي زعموا أنّه دليل على كون اهللا عزّ وجلّ مصنوعاً.
  يتألف من ثالث مقدمات، تلزم عنها نتيجة.ــ ــ ــ ــ ١١١١
  يعني ذلك أنّه مؤلّف من قياسين أُضمرت إحدى نتيجتيه.ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
  خفاء بطالنها.النتيجة المضمرة إنّما أضمرت ألجل إــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

  فقولهم: العالم له نظام.. اهللا له نظام.. ينتج عنه: أن (العالم هو اهللا).
وهــــي نتيجــــة باطلــــة، وذلــــك ألن المقــــدمتين لــــم تتــــوفّر فيهمــــا شــــروط اإلنتــــاج   
الصحيح، فالقياس المذكور هو من الشـكل الثـاني؛ إذ أن الحـد األوسـط وقـع محمـوالً       

ه شـــرطان: األول: اخـــتالف المقـــدمتين فـــي الكيـــف، فـــي المقـــدمتين، وهـــذا الشـــكل لـــ
والثاني: كلّية الكبرى، وأنت ترى بـأن كـال المقـدمتين موجبتـان، وهمـا أيضـاً مهملتـان،        

  والقضية المهملة في قوة الجزئية. فضالً عن أن المقدمة الثانية خاطئة كما بينا آنفاً.
العـالم هـو اهللا) بـل أضـمروها.     ولذلك لم يصرحوا بالنتيجة الباطلة التـي هـي: (  

  وهذه النتيجة المضمرة ضموا إليها مقدمة أُخرى وهي: العالم مصنوع، هكذا.
  اهللا (سبحانه) مصنوع. إذنالعالم هو اهللا.. العالم مصنوع.. 

وهو على هيئة قياس من الشـكل الثالـث، حيـث وقـع الحـد األوسـط موضـوعاً        
يكون منتجاً ال بد أن يتـوفّر فيـه شـرطان:    في المقدمتين، وهذا الشكل في سبيل أن 

ن المقــدمتين حيــث إاألول: إيجــاب الصــغرى، والثــاني: كلّيــة إحــدى المقــدمتين. و 
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  مهملتان، فال تكون النتيجة صحيحة.
وفي الواقع، فإن الدليل المذكور هو تمثيل صيغ علـى هيئـة قيـاس؛ إذ ينطلـق مـن      

اهللا تعـالى، وهـي: أن كـلّ منهمـا ذو نظـام،       تشخيص حالة شبه مفترضة بـين العـالم وبـين   
ثــم يرتــب األثــر عليهــا، وهــو: المصــنوعية. وأنــت خبيــر بــأن التمثيــل ال يصــلح أن يكــون  

  دليالً إلثبات المعارف الحقيقية اليقينية؛ ألنّه دليل ظنّي محتمل الخطأ؛ فتأمل!

@Hæb¹⁄aë@�a@…ìuëë@âbÄäÛa@´i@òß‹ý½aI@Hæb¹⁄aë@�a@…ìuëë@âbÄäÛa@´i@òß‹ý½aI@Hæb¹⁄aë@�a@…ìuëë@âbÄäÛa@´i@òß‹ý½aI@Hæb¹⁄aë@�a@…ìuëë@âbÄäÛa@´i@òß‹ý½aI@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ما الحاجة إلى اإليمان بوجود اهللا ما دام كلّ شيء بقوانين ونظام؟ما الحاجة إلى اإليمان بوجود اهللا ما دام كلّ شيء بقوانين ونظام؟ما الحاجة إلى اإليمان بوجود اهللا ما دام كلّ شيء بقوانين ونظام؟ما الحاجة إلى اإليمان بوجود اهللا ما دام كلّ شيء بقوانين ونظام؟

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

فالنظــام ال ��� وجــود النظــام يــدلّنا علــى ال بديــة وجــود المــنظّم لهــذا النظــام، و  
ظامهـا علـى ال بديـة    لكترونية منظّمـة يـدلّك ن  تي بالصدفة، فأنت إذا رأيت ساعة ايأ

لها والمنظّم لها بهـذا الشـكل، وال تحتمـل أنـت أنّهـا وجـدت صـدفة         اًوجود الصانع
  بتساقط مكوناتها واحدة فوق اُألخرى إلى أن صارت بهذا الشكل.

فلما ثبـت أن هنـاك صـانع، وثبـت أنّـه مـنعم علـى هـذا الخلـق بـالوجود، وبـنعَم            
شـكره هـي: اإليمـان بـه، واالمتثـال ألوامـره        كثيرة ال بد من شكرها، فكانت طريقـة 

  واالنتهاء عن نواهيه.
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HåČí†nÛa@lìuëë@�a@…ìuë@pìjq@´i@â‹ýnÛaIHåČí†nÛa@lìuëë@�a@…ìuë@pìjq@´i@â‹ýnÛaIHåČí†nÛa@lìuëë@�a@…ìuë@pìjq@´i@â‹ýnÛaIHåČí†nÛa@lìuëë@�a@…ìuë@pìjq@´i@â‹ýnÛaI@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ل ل ل ل أقول: لقد تناقشـنا قبـل فتـرة مـع بعـض (الالدينيـين), فقـالوا لنـا: مـا هـو دليـ           أقول: لقد تناقشـنا قبـل فتـرة مـع بعـض (الالدينيـين), فقـالوا لنـا: مـا هـو دليـ           أقول: لقد تناقشـنا قبـل فتـرة مـع بعـض (الالدينيـين), فقـالوا لنـا: مـا هـو دليـ           أقول: لقد تناقشـنا قبـل فتـرة مـع بعـض (الالدينيـين), فقـالوا لنـا: مـا هـو دليـ           
        صحة التدين؟صحة التدين؟صحة التدين؟صحة التدين؟

        فقلنا لهم: الدليل وجود اهللا.فقلنا لهم: الدليل وجود اهللا.فقلنا لهم: الدليل وجود اهللا.فقلنا لهم: الدليل وجود اهللا.
فقالوا لنـا: سـلّمنا لكـم بوجـود اهللا, ولكـن هـل هنـاك مالزمـة بـين وجـود اهللا           فقالوا لنـا: سـلّمنا لكـم بوجـود اهللا, ولكـن هـل هنـاك مالزمـة بـين وجـود اهللا           فقالوا لنـا: سـلّمنا لكـم بوجـود اهللا, ولكـن هـل هنـاك مالزمـة بـين وجـود اهللا           فقالوا لنـا: سـلّمنا لكـم بوجـود اهللا, ولكـن هـل هنـاك مالزمـة بـين وجـود اهللا           

        والتدين؟ فقد يكون اهللا موجوداً ولكن بدون دين, فلماذا تربطون الدين باهللا؟!والتدين؟ فقد يكون اهللا موجوداً ولكن بدون دين, فلماذا تربطون الدين باهللا؟!والتدين؟ فقد يكون اهللا موجوداً ولكن بدون دين, فلماذا تربطون الدين باهللا؟!والتدين؟ فقد يكون اهللا موجوداً ولكن بدون دين, فلماذا تربطون الدين باهللا؟!
        فاألسئلة هنا:فاألسئلة هنا:فاألسئلة هنا:فاألسئلة هنا:

        ــ ما هي المالزمة بين وجود اهللا والدين؟ــ ما هي المالزمة بين وجود اهللا والدين؟ــ ما هي المالزمة بين وجود اهللا والدين؟ــ ما هي المالزمة بين وجود اهللا والدين؟١١١١
        دلّة على صحة التدين وبطالن الالدينية؟دلّة على صحة التدين وبطالن الالدينية؟دلّة على صحة التدين وبطالن الالدينية؟دلّة على صحة التدين وبطالن الالدينية؟ــ ما هي األــ ما هي األــ ما هي األــ ما هي األ٢٢٢٢

        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.
        اللّهم صلّ على محمد وآل محمد..اللّهم صلّ على محمد وآل محمد..اللّهم صلّ على محمد وآل محمد..اللّهم صلّ على محمد وآل محمد..

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إن العقل يحكم، بعـد ثبـوت وجـود اهللا وأنّـه المـنعم علينـا بـنِعم كثيـرة، أولهـا:          
محتمل النـاتج مـن مخالفتـه، كمـا     الخَلق، أنّه ال بد من شكره، وبلزوم دفع الضرر ال

  يحكم بأنّنا لم نُخلق عبثاً.
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ومن خالل هذين الحكمين العقليـين مـن: لـزوم دفـع الضـرر، ووجـوب شـكر        
ــة، ووجــوب التصــديق والتــدين؛ إذ مــن دون       المــنعم، يلــزم وجــوب النظــر والمعرف
التصــديق والتــدين ال يحصــل اإليمــان، ومــع عــدم حصــوله يبقــى احتمــال الضــرر          

  مال تضييع حق المولى موجوداً.واحت
ومن خـالل حكـم العقـل بأنّنـا لـم نُخلـق عبثـاً، وأن التكليـف واجـب مـن جهـة            
اللطف، وجب البحث عن الطريق األسـلم الـذي يجـب اتّباعـه، ولمـا لـم يمكـن لنـا         

  معرفة اُألسلوب األمثل لشكره وعبادته، لزم إرسال الرسل وبعث األنبياء.

Héãbzj�@�@òAÜÇ@üIHéãbzj�@�@òAÜÇ@üIHéãbzj�@�@òAÜÇ@üIHéãbzj�@�@òAÜÇ@üI@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        لكلّ معلول علّة, فما هي علّة اهللا تبارك وتعالى؟لكلّ معلول علّة, فما هي علّة اهللا تبارك وتعالى؟لكلّ معلول علّة, فما هي علّة اهللا تبارك وتعالى؟لكلّ معلول علّة, فما هي علّة اهللا تبارك وتعالى؟    إنإنإنإن    ::::إذا قلناإذا قلناإذا قلناإذا قلنا
        ....قين لكلّ خيرقين لكلّ خيرقين لكلّ خيرقين لكلّ خيرموفّموفّموفّموفّ

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

فإليه تنتهي  ،األسباب ومسبب ،ه هو علّة العللألنّ ؛ال يسأل عن علّة اهللا تعالى
وننقـل   .تـه رنا وجود علّة له فال يكون هو اإلله بل علّنا إذا تصوألنّ ؛سلسلة األسباب
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فال بـد أن نقـف   ؛ وهكذا ،فإن كان لها علّة فليست هي اإلله ؛الكالم إلى هذه العلّة
  اهللا سبحانه وتعالى. :وهي ،ال علّة لها أُولىعند علّة 

ــم إنّــ  ــأا وإن ســلّث ــة  (( :قاعــدة نمنا ب ــة يحكــم بهــا     ))لكــلّ شــيء علّ قاعــدة عقلي
بطـالن تسلسـل العلـل إلـى     (( :هـي قاعـدة   ،بقاعـدة أُخـرى   ،العقل نفسه أن���  العقل,

فعلّـة العلـل ال    ؛يحكم ببطالن أن يكون لكلّ شيء علّـة علـى اإلطـالق    ،))غير نهاية
  !فتأمل ؛حسبما ثبت ذلك بالبرهان العقلي ،علّة لها
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ــأأأأن نفتــرض ن نفتــرض ن نفتــرض ن نفتــرض أأأأن اهللا واجــب الوجــود بعــد  ن اهللا واجــب الوجــود بعــد  ن اهللا واجــب الوجــود بعــد  ن اهللا واجــب الوجــود بعــد  أّأّأّأّن نثبــت ن نثبــت ن نثبــت ن نثبــت أأأأكيــف يمكــن  كيــف يمكــن  كيــف يمكــن  كيــف يمكــن   ــنّ ــنّ ــنّ ه ممكــن ه ممكــن ه ممكــن ه ممكــن نّ

عطاه القدرة على عطاه القدرة على عطاه القدرة على عطاه القدرة على أأأأوووو    ،،،،سندها إلى اهللاسندها إلى اهللاسندها إلى اهللاسندها إلى اهللاأأأأه وه وه وه ول عن مهامل عن مهامل عن مهامل عن مهامولكن الموجد له تنصّولكن الموجد له تنصّولكن الموجد له تنصّولكن الموجد له تنصّ    ،،،،الوجودالوجودالوجودالوجود
        بدي.بدي.بدي.بدي.عطاه الخلود األعطاه الخلود األعطاه الخلود األعطاه الخلود األأأأأوووو    ة،ة،ة،ة،لوهيلوهيلوهيلوهية إمكانيات ومستلزمات اإلة إمكانيات ومستلزمات اإلة إمكانيات ومستلزمات اإلة إمكانيات ومستلزمات اإلالخلق مع كافّالخلق مع كافّالخلق مع كافّالخلق مع كافّ

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

نا إن ألنّ ؛الفرض في نفسه ال يصح نأ���  ،فرض المحال ليس بمحال نأولو 
اهللا تعالى ممكـن ولـيس بواجـب الوجـود, فمعنـى ذلـك أنّ       افترضنا أن  نـا افترضـنا أن 

مـا ظننـاه اهللا لـيس فـي      نإله, وبالتالي فـ ما يمارس دور اإلنّإليس إلهاً و وجلّ اهللا عزّ
  الحقيقة سوى عبداً هللا.
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إللــه  اهــو  ،ه اهللالــذي أعطــى القــدرة لهــذا المفتــرض أنّــ      ،لــه فيكــون ذلــك اإل 
برهانــاً علــى   ���  وال يمكــن أن يكــون البرهــان علــى وجــود اهللا وصــفاته      ،الحقيقــي

لمـن فرضـنا كونـه هـو      ة دور مناطه اإللوهيـة فال يكون ثم ،وجود ذلك اإلله األعلى
لالمعطــي  اإللــه.. ألن ــ ،لقــدرة ومقتضــيات اإللوهيــة هــو اإللــه الحــقعطــى فــال أما الم

والجهل باإللـه الحقيقـي ال يصـير المظنـون      ،من جهة الجهل بحقيقته���  لهاًإيكون 
  لوهية إلهاً.باإل

H_�a@ÕÜ�@åß@ZCi@Þaû�Ûa@ZæbĐî’Ûa@åß@áçëIH_�a@ÕÜ�@åß@ZCi@Þaû�Ûa@ZæbĐî’Ûa@åß@áçëIH_�a@ÕÜ�@åß@ZCi@Þaû�Ûa@ZæbĐî’Ûa@åß@áçëIH_�a@ÕÜ�@åß@ZCi@Þaû�Ûa@ZæbĐî’Ûa@åß@áçëI@ @@ @@ @@ @

�»

��
�א�$�ود�
����,�������«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

تي سـؤال مـن الشـيطان فـي     تي سـؤال مـن الشـيطان فـي     تي سـؤال مـن الشـيطان فـي     تي سـؤال مـن الشـيطان فـي     أأأأيـ يـ يـ يـ     ،،،،ثبات وجـود اهللا ثبات وجـود اهللا ثبات وجـود اهللا ثبات وجـود اهللا إإإإمن خالل قانون السببية في من خالل قانون السببية في من خالل قانون السببية في من خالل قانون السببية في 
        نسان... من خلق اهللا؟نسان... من خلق اهللا؟نسان... من خلق اهللا؟نسان... من خلق اهللا؟نفس اإلنفس اإلنفس اإلنفس اإل

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

؛ذاته غير صـحيح  السؤال في حد أن تنتهـي إلـى علّـ       ألن ة سلسـلة العلـل ال بـد
تسلســل العلــل  وهــذا باطــل، ألن ،إلــى غيــر نهايــةذهبــت ��� ة العلــل، وهــي علّــ أُولــى
تــه لكـلّ معلـول علّـة ولعلّ    ق المعلـول بالفعــل، فلـو فـرض أن   نهايـة ينـافي تحقّـ   ال إلـى  
ك مهمــا ألنّــ ؛عــدم حصــول المعلــول   :فمعنــى ذلــك  ،وهكــذا إلــى غيــر نهايــة    ،علّــة

لسـلة  ى للمعلـول أن يوجـد والعلـل متراميـة ومتس    فمتـى يتسـنّ   ،فلها علّـة  ،فرضت علّة
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  هكذا أبداً وأزالً؟
ــ ــار         ولم ــل فــي الخــارج بمــا لهــا مــن اآلث ــالقطع واليقــين تحقّــق المعالي ــا ب ا علمن

 أُولـى الواقعية أدركنا بطالن التسلسل فـي العلـل، وحصـل لـدينا القطـع بوجـود علّـة        
  تنتهي عندها السلسلة وهي علّة العلل، وهو اهللا عزّ وجلّ.

ولكـن اإلنسـان    ،الـوهم فـي نفـس اإلنسـان     الشيطان قد يلقـي هـذا   نإوبالتالي ف
  بما وهبه اهللا من عقل يدرك بطالن هذا الوهم.

H_é�Ðã@�a@ÕÜ�@Ýç@ZCi@Þaû�Ûa@Č|–í@ÝçIH_é�Ðã@�a@ÕÜ�@Ýç@ZCi@Þaû�Ûa@Č|–í@ÝçIH_é�Ðã@�a@ÕÜ�@Ýç@ZCi@Þaû�Ûa@Č|–í@ÝçIH_é�Ðã@�a@ÕÜ�@Ýç@ZCi@Þaû�Ûa@Č|–í@ÝçI@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        هل خلق اهللا نفسه، وكيف ومتى؟ أم أنّه أوجد نفسه، وكيف ومتى؟هل خلق اهللا نفسه، وكيف ومتى؟ أم أنّه أوجد نفسه، وكيف ومتى؟هل خلق اهللا نفسه، وكيف ومتى؟ أم أنّه أوجد نفسه، وكيف ومتى؟هل خلق اهللا نفسه، وكيف ومتى؟ أم أنّه أوجد نفسه، وكيف ومتى؟

تأملت بها.. فـاهللا هـو أقـدم مـن كـلّ      تأملت بها.. فـاهللا هـو أقـدم مـن كـلّ      تأملت بها.. فـاهللا هـو أقـدم مـن كـلّ      تأملت بها.. فـاهللا هـو أقـدم مـن كـلّ      أجد صعوبة في فهم هذه المعاني كلّما أجد صعوبة في فهم هذه المعاني كلّما أجد صعوبة في فهم هذه المعاني كلّما أجد صعوبة في فهم هذه المعاني كلّما 
        شيء، فهل يعود هذا القدم لوقت معين؟شيء، فهل يعود هذا القدم لوقت معين؟شيء، فهل يعود هذا القدم لوقت معين؟شيء، فهل يعود هذا القدم لوقت معين؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

طرح السؤال بهذه الطريقة غير صحيح؛ ألن اهللا تعالى لو كان قـد خلـق نفسـه    
نّـه كـان موجـوداً فمـا     إفهو قبل أن يخلق نفسه هل كان موجـوداً، أم ال؟ فـإذا قلـت:    

اجتــه إلــى خلــق نفســه؟ وإن قلــت: أنّــه لــم يكــن موجــوداً، فكيــف يخلــق نفســه؟!      ح
  فالمعدوم ليس بشيء فكيف صار خالقاً؟!



  
  

E�

)�Fو'�د%��$#
"!�و �)*�
)�Fو'�د%��$#
"!�و �
�Eא)*�
)�Fو'�د%��$#
"!�و �
�Eא)*�
)�Fو'�د%��$#
"!�و �
�Eא)*� ٨١ .................................................... א

إن السؤال عن اهللا تعالى بمتى وأين وكيف ال يصح؛ ألن اهللا تعالى هو الذي 
أين األين، وكيف الكيف، وأبدع المتى، وهو الـذي أجـرى هـذه األشـياء، فكيـف      

  هو الذي أجراها وأوجدها؟!ري عليه وتج
ــؤمنين    ــر المـ ــب أميـ ــى بعـــض خطـ ــع إلـ ــي أول    Cارجـ ــة) فـ ــج البالغـ ــي (نهـ فـ

  (النهج)، فإنّك ستتخلّص من ضغط هذه الشبهات.
  أما القدم، فمعناه: الالنهاية في طرفي األزل واألبد..

        والقدم صنفان:والقدم صنفان:والقدم صنفان:والقدم صنفان:
  نهاية من جهة الزمان.القدم الزماني: وهو الال

  هو الالنهاية من جهة الذات.والقدم الذاتي: و
أما القدم الزماني، فظاهر ال يحتـاج إلـى توضـيح. وأمـا القـدم الـذاتي، فمعنـاه:        
أن الذات قديمة غير محتاجة إلى الغير في وجودها، بل الوجـود واجـب لهـا، فـاهللا     

  سبحانه واجب الوجود.

IIIIµbÈmë@éãbzj�@�a@òÏŠÈßµbÈmë@éãbzj�@�a@òÏŠÈßµbÈmë@éãbzj�@�a@òÏŠÈßµbÈmë@éãbzj�@�a@òÏŠÈßHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        اللّهم صلّ على محمد وآل محمداللّهم صلّ على محمد وآل محمداللّهم صلّ على محمد وآل محمداللّهم صلّ على محمد وآل محمد
مسألة عقائدية فلسفية في معرفة ذات اهللا المقدمسألة عقائدية فلسفية في معرفة ذات اهللا المقدمسألة عقائدية فلسفية في معرفة ذات اهللا المقدسة:سة:سة:سة:مسألة عقائدية فلسفية في معرفة ذات اهللا المقد            
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اهللا تعالى قديم، أزلي، سـرمدي أبـدي، لـيس لـه بدايـة وال نهايـة، ولـم        اهللا تعالى قديم، أزلي، سـرمدي أبـدي، لـيس لـه بدايـة وال نهايـة، ولـم        اهللا تعالى قديم، أزلي، سـرمدي أبـدي، لـيس لـه بدايـة وال نهايـة، ولـم        اهللا تعالى قديم، أزلي، سـرمدي أبـدي، لـيس لـه بدايـة وال نهايـة، ولـم        
يسبقه شيء، ولم يسبقه عدم (ال شيء)، ولم يسبقه قبل وال مكـان وال أيـن   يسبقه شيء، ولم يسبقه عدم (ال شيء)، ولم يسبقه قبل وال مكـان وال أيـن   يسبقه شيء، ولم يسبقه عدم (ال شيء)، ولم يسبقه قبل وال مكـان وال أيـن   يسبقه شيء، ولم يسبقه عدم (ال شيء)، ولم يسبقه قبل وال مكـان وال أيـن   

        ... الخ.... الخ.... الخ.... الخ.وال كيفوال كيفوال كيفوال كيف
        سؤال: كيف تم ذلك؟ أو كيف كان ذلك؟سؤال: كيف تم ذلك؟ أو كيف كان ذلك؟سؤال: كيف تم ذلك؟ أو كيف كان ذلك؟سؤال: كيف تم ذلك؟ أو كيف كان ذلك؟

    اًاًاًاًاشرح لي: كيف كان اهللا تعالى ليس له بداية؟! إذا كان العقـل عـاجز  اشرح لي: كيف كان اهللا تعالى ليس له بداية؟! إذا كان العقـل عـاجز  اشرح لي: كيف كان اهللا تعالى ليس له بداية؟! إذا كان العقـل عـاجز  اشرح لي: كيف كان اهللا تعالى ليس له بداية؟! إذا كان العقـل عـاجز  
ال ال ال ال     7777، بـل النبـي  ، بـل النبـي  ، بـل النبـي  ، بـل النبـيCCCC  أن يدرك كيف كان اهللا بال بداية, بل اإلمام المعصـوم أن يدرك كيف كان اهللا بال بداية, بل اإلمام المعصـوم أن يدرك كيف كان اهللا بال بداية, بل اإلمام المعصـوم أن يدرك كيف كان اهللا بال بداية, بل اإلمام المعصـوم 

يعرف وال يدرك كيف كان اهللا ليس له بداية، فهل اهللا تعالى يعرف كيف يعرف وال يدرك كيف كان اهللا ليس له بداية، فهل اهللا تعالى يعرف كيف يعرف وال يدرك كيف كان اهللا ليس له بداية، فهل اهللا تعالى يعرف كيف يعرف وال يدرك كيف كان اهللا ليس له بداية، فهل اهللا تعالى يعرف كيف 
        ة؟ة؟ة؟ة؟كان هو ليس له بدايكان هو ليس له بدايكان هو ليس له بدايكان هو ليس له بداي

ــي ذات اهللا. فهــل هــذه        ــر (يتســاءل) اإلنســان ف ــدما يتفكّ ــه عن ــى: أنّ ــي ذات اهللا. فهــل هــذه       بمعن ــر (يتســاءل) اإلنســان ف ــدما يتفكّ ــه عن ــى: أنّ ــي ذات اهللا. فهــل هــذه       بمعن ــر (يتســاءل) اإلنســان ف ــدما يتفكّ ــه عن ــى: أنّ ــي ذات اهللا. فهــل هــذه       بمعن ــر (يتســاءل) اإلنســان ف ــدما يتفكّ ــه عن ــى: أنّ بمعن
التساؤالت والتفكّرات, ال بد أن يكون لها أجوبة، بحيث اهللا تعالى فقط هو التساؤالت والتفكّرات, ال بد أن يكون لها أجوبة، بحيث اهللا تعالى فقط هو التساؤالت والتفكّرات, ال بد أن يكون لها أجوبة، بحيث اهللا تعالى فقط هو التساؤالت والتفكّرات, ال بد أن يكون لها أجوبة، بحيث اهللا تعالى فقط هو 

        الذي يعرف أجوبتها؟الذي يعرف أجوبتها؟الذي يعرف أجوبتها؟الذي يعرف أجوبتها؟
        سؤال: إذا كان اهللا تعالى هو نفسه، ونفسه هو، فمن هو اهللا؟سؤال: إذا كان اهللا تعالى هو نفسه، ونفسه هو، فمن هو اهللا؟سؤال: إذا كان اهللا تعالى هو نفسه، ونفسه هو، فمن هو اهللا؟سؤال: إذا كان اهللا تعالى هو نفسه، ونفسه هو، فمن هو اهللا؟

        ما هو التحليل النفسي هللا جلّ جالله؟ما هو التحليل النفسي هللا جلّ جالله؟ما هو التحليل النفسي هللا جلّ جالله؟ما هو التحليل النفسي هللا جلّ جالله؟
أنّه ال يمكن ألحد أن يعرف اهللا بنفس ما اهللا يعرف نفسه؟ أنّه ال يمكن ألحد أن يعرف اهللا بنفس ما اهللا يعرف نفسه؟ أنّه ال يمكن ألحد أن يعرف اهللا بنفس ما اهللا يعرف نفسه؟ أنّه ال يمكن ألحد أن يعرف اهللا بنفس ما اهللا يعرف نفسه؟     هل صحيحهل صحيحهل صحيحهل صحيح

سواء كان في الدنيا، أم في اآلخرة، أم االثنين معاً؟ بل حتى األنبياء والرسل سواء كان في الدنيا، أم في اآلخرة، أم االثنين معاً؟ بل حتى األنبياء والرسل سواء كان في الدنيا، أم في اآلخرة، أم االثنين معاً؟ بل حتى األنبياء والرسل سواء كان في الدنيا، أم في اآلخرة، أم االثنين معاً؟ بل حتى األنبياء والرسل 
يعترفـون أنّـه ال يمكـن أن يعرفـون اهللا بـنفس مـا اهللا عـارف        يعترفـون أنّـه ال يمكـن أن يعرفـون اهللا بـنفس مـا اهللا عـارف        يعترفـون أنّـه ال يمكـن أن يعرفـون اهللا بـنفس مـا اهللا عـارف        يعترفـون أنّـه ال يمكـن أن يعرفـون اهللا بـنفس مـا اهللا عـارف            FFFFوأهل البيتوأهل البيتوأهل البيتوأهل البيت

بنفسه، بدليل قول اإلمام عليبنفسه، بدليل قول اإلمام عليبنفسه، بدليل قول اإلمام عليبنفسه، بدليل قول اإلمام عليCCCC؟(معرفتك ما عرفناك حق) :؟(معرفتك ما عرفناك حق) :؟(معرفتك ما عرفناك حق) :؟(معرفتك ما عرفناك حق) :        
 التوضيح بشكل واضح وضوح الشمس.التوضيح بشكل واضح وضوح الشمس.التوضيح بشكل واضح وضوح الشمس.التوضيح بشكل واضح وضوح الشمس.    اااانرجونرجونرجونرجو
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

سـئلة معرفـة   هـذه األ  جـواب  نسـان لغـرض معرفـة   تنزيل اهللا تعـالى منزلـة اإل  
افتراضـــية  ةبـــل نتيجـــ ،واقعيـــة ةنســـان اســـتيعابها، أمـــر ال يعطـــي نتيجـــيســـتطيع اإل

دوات االسـتفهام التـي   أأنت تقوم بمحاولة معرفية ضـمن منظومـة مـن    فتنزيلية، 
  .نساننسان وعالم اإلفي نطاق اإل���  ال تشتغل

  له تفسيران: ،))ذلك كيف تم(( :فقولك
  .دراكهاإك تريد أن تدرك حقيقة يعجز العقل البشري عن أنّ :لواأل

ــاني: أنّــ  ــة المــدركات والمعقــوالت    ك تعامــل البــاري جــلّ  والث شــأنه معامل
ك ي شيء تطالـه حواسـ  أذاته كما تفعل مع  ن تستكنه حقيقةأوتريد  ،خرىاأل

  الخمس..
الحـــالتين ســـوف لـــن تحصـــل علـــى جـــواب يخبـــرك عـــن كنـــه    لتـــاوفـــي ك

  فتراضية بأدوات معرفية بشرية.ابل عن أجوبة تنزيلية  ،الحقيقة
 ،))فهـــل اهللا تعـــالى يعـــرف كيـــف كـــان هـــو لـــيس لـــه بدايـــة((قولـــك:  اوأمـــ

ــة، والكيــف،   ك اســتعملت لصــياغة هــذا الســؤال أ  فالحــظ أنّــ  ــل: البداي دوات مث
كانت زمانية أم مكانية، ويتعالى  ه عن البداية سواًءاهللا تعالى يتنزّ مع أنوكان، 

 ه هــو الــذي  يــن والمتــى والوضــع والجهــة وغيرهــا، ألنّــ   واأل عــن الكيــف والكــم
 ،يــن فصــار أينــاً وأيــن األ ،اًم الكــم فصــار كمــ وكمــ ،ف الكيــف فصــار كيفــاً كيــ

ومجـال الكـون    ،روصـقع التغيـ   ،مكـان ه علـى عـالم اإل  لـك كلّـ  وهكذا، وأجرى ذ
  !والفساد، فكيف يجري عليه سبحانه ما هو أجراه؟
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ن تعـرف بهـا كنـه حقيقـة اهللا     أأنت تبحث عن أجوبة ألسئلتك هذه، تريـد  
زل.. ولـيس  ل بهـا عـن عـالم الوجـوب واأل    أسئلة ال يسـ هذه األ ، مع أنوجلّ عزّ

يدركوا ما هو خارج عن طور قدرتهم العقلية ن و أأ ،في مكنة البشر أن يعرفوا
مها اهللا سبحانه لفهم ما دون عالم الوجوب.التي صم 

مـا  ((و ،))فمـن هـو اهللا   ،ذا كان اهللا تعالى هو نفسه ونفسـه هـو  إ((ا سؤلك: أم
ك تعامــل اهللا معاملــة  ألنّــ  ؛فغيــر صــحيح  ،))جاللــه هــو التحليــل النفســي هللا جــلّ   

كأنفســنا نحــن، وحينئــذ تريــد تحليــل   لــه نفســاً نأب الكــائن ذي الــنفس، فتحســ
 ،ةنســان تعرفـه مـن خـالل منـاهج خاصّــ    إ يأل نفـس  نفـس اهللا سـبحانه كمـا تحلّـ    
 ،الـنفس التـي تنشـد تحليلهـا بسـيطة      ، مـع أن )فرويدـ(كطريقة التحليـل النفسـي لـ   

التحليــل  !ة تحليــل للبســيط؟فكيــف يكــون ثمــ  ،نــت ال تــدرك معنــى بســاطتها أو
  !ت وليس للبسائطللمركبا
إن لـيس   وجـلّ  ف إليـك بمـا عرفـك مـن نفسـك، فهـو عـزّ       اهللا تعالى قد تعر

كمثله شيء، فمتى ما نظرت في نفسـك واجتهـدت فـي تجريـدها عـن الحجـب       
يكـون هـو آيـة معرفتـك      ،لـيس كمثلـه شـيء    تجد شـيئاً  ،ضافاتوالسبحات واإل

 Fدنا أهـل البيـت  .. وقد أرش!ية معرفتك وليس كنه المعرفةآ :قولنلخالقك، 
  ــان، ألن ــق وهـــو طريـــق العرفـ ــذا الطريـ ــي   إلـــى هـ ــان المنطقـ اهللا ال يعـــرف بالبرهـ

هــا الــنفس البشــرية،    ومــن أجلّ ،ياتــه آر فــي  بــل بطريــق التفكّــ   ،ة العلميــة دلّــواأل
 .)١()همن عرف نفسه فقد عرف رب(ولذلك ورد في الحديث: 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
التعبـد المحـض هللا عــن طريـق مــاذا يكـون، إذا علمنــا اسـتحالة معرفتــه؛      التعبـد المحـض هللا عــن طريـق مــاذا يكـون، إذا علمنــا اسـتحالة معرفتــه؛      التعبـد المحـض هللا عــن طريـق مــاذا يكـون، إذا علمنــا اسـتحالة معرفتــه؛      التعبـد المحـض هللا عــن طريـق مــاذا يكـون، إذا علمنــا اسـتحالة معرفتــه؛      
ــاجز أن يعــرف         ــف للع ــاك حــق معرفتــك)، وكي ــه هــو مجهــول، (مــا عرفن ــاجز أن يعــرف        ألنّ ــف للع ــاك حــق معرفتــك)، وكي ــه هــو مجهــول، (مــا عرفن ــاجز أن يعــرف        ألنّ ــف للع ــاك حــق معرفتــك)، وكي ــه هــو مجهــول، (مــا عرفن ــاجز أن يعــرف        ألنّ ــف للع ــاك حــق معرفتــك)، وكي ــه هــو مجهــول، (مــا عرفن ألنّ

        الكامل؟الكامل؟الكامل؟الكامل؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ر فهمـه  إن معرفة كلّ إنسان مؤمن باهللا تعالى على قدر وسعه وعلـى مقـدا  

وعقله، والتعبير عن اهللا تعالى بأنّه: مجهـول، تعبيـر غيـر صـحيح؛ فـإن كـلّ أحـد        
  ته، و... الخ.ويعتقد بقدرته، وخالقيته، ورازقييعلم بوجوده، 

نعــم، ذات اهللا ســبحانه وتعــالى ال يتوصّــل إليهــا أحــد، وال يمكــن االطّــالع  
قـول: (مـا عرفنـاك    فـي هـذه العبـارة ي    Cوأميـر المـؤمنين   7عليها، ورسـول اهللا 

  . فلم ينكر أصل المعرفة.)١(حق معرفتك)
حق المعرفة أمر، وأصل المعرفة أمر آخر، فكلّ يعـرف ربـه وخالقـه     إذن

 ورازقه على قدر عقله وفهمه، و...
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�א�$و�د�
  »�ط��ق�!�و�����د�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
        يعرف اهللا بالمعرفة المطلقة، أم كانت معرفته معرفة خاصّة؟يعرف اهللا بالمعرفة المطلقة، أم كانت معرفته معرفة خاصّة؟يعرف اهللا بالمعرفة المطلقة، أم كانت معرفته معرفة خاصّة؟يعرف اهللا بالمعرفة المطلقة، أم كانت معرفته معرفة خاصّة؟    7777هل كان رسول اهللاهل كان رسول اهللاهل كان رسول اهللاهل كان رسول اهللا

وإذا قلنا: كان يعرف اهللا بالمعرفة المطلقة، ما الـدليل؟ ونحـن نقـول: إن اهللا    وإذا قلنا: كان يعرف اهللا بالمعرفة المطلقة، ما الـدليل؟ ونحـن نقـول: إن اهللا    وإذا قلنا: كان يعرف اهللا بالمعرفة المطلقة، ما الـدليل؟ ونحـن نقـول: إن اهللا    وإذا قلنا: كان يعرف اهللا بالمعرفة المطلقة، ما الـدليل؟ ونحـن نقـول: إن اهللا    
        غير متناه، ورسول اهللا متناه، وهل يكون للمتناهي أن يدرك الالمتناهي؟غير متناه، ورسول اهللا متناه، وهل يكون للمتناهي أن يدرك الالمتناهي؟غير متناه، ورسول اهللا متناه، وهل يكون للمتناهي أن يدرك الالمتناهي؟غير متناه، ورسول اهللا متناه، وهل يكون للمتناهي أن يدرك الالمتناهي؟

        من سماحتكم شرحاً مفصالً. وشكراً لكم.من سماحتكم شرحاً مفصالً. وشكراً لكم.من سماحتكم شرحاً مفصالً. وشكراً لكم.من سماحتكم شرحاً مفصالً. وشكراً لكم.    أرجوأرجوأرجوأرجو
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
؛ فــإن كنــت تريــد بهــا: المعرفــة ))المعرفــة المطلقــة((لــم يتّضــح لنــا مــاذا تعنيــه بـــ

  بكلّ شيء معرفة تامة تستغرق الوجود بأسره.
ي فاعلم أن هذه المعرفة ليست من خصائص الخلق، بل هي من شـؤون البـار  

  عزّ اسمه.
ــأنهم      ــة تليــــق بشــ ــاً ومعرفــ ــيهم) علومــ ــلوات اهللا علــ ــه (صــ نعــــم، إن للنبــــي وآلــ
ــة علمـــه، وخـــزائن رحمتـــه، ومحـــلّ     ومقـــامهم، باعتبـــارهم وســـائط فـــيض اهللا، وعيبـ

  مشيئته، وال شك أن تلك المعرفة جليلة ومستوعبة..
ــيط         ــه ال يحــ ــال فإنّــ ــن الكمــ ــه مــ ــت درجتــ ــا بلغــ ــاهي مهمــ ــم أن المتنــ ــم اعلــ ثــ

    قـــول النبـــي مـــا عـــرف اهللا     7بالالمتنـــاهي، وحينئـــذ فـــإن !يـــا علـــي) :أنـــا  ���  لعلـــي
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يحيطان باهللا عـزّ   Cمنينوأمير المؤ 7الحديث، ال يشير إلى أن النبي )١(وأنت...)
أنــا ���  وجــلّ، بــل معنــى ذلــك: ال يعــرف اهللا معرفــة تامــة حقّــة تليــق برتبــة المخلــوق  

  عزّ وجلّ هي دون معرفتي ومعرفتك..وأنت، فإن كلّ معرفة باهللا 
ليلــة المعــراج، واختراقــه الحجــب    7ذلــك أن العظمــة التــي رآهــا رســول اهللا   

السماوية، ووصوله إلى قاب قوسين، والكـالم الـذي خوطـب بـه بغيـر واسـطة، ممـا        
، Cمنينوإن ذلك كلّه وصـل إلـى أميـر المـؤ     لم ينله ملك مقرب، وال نبي مرسل،

���  : (إنّـك تسـمع مـا أسـمع، وتـرى مـا أرى،      7ليه اإلشـارة بقولـه  ورآه كما رآه، وإ
(أنّك لست بنبي)همـا  ���  ، فما عرف اهللا سبحانه من جميع الخالئـق بهـذه المعرفـة   )٢

  (صلوات اهللا عليهما).
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ـــ مـــا يتعلّـــق بهـــذا الموضـــوع ـــــ : (أصـــول الـــدين)(اإللهيات/   *  انظـــر ــ
 اإليمـان والكفـر)  (بحانه وتعالى)(اإللهيات/العـدل اإللهـي)  وجوده سـ 

ــبيه)(التكفير)(التوحيد والتثليث)(ال  ــيم والتشــــــــــــ توســــــــــــــل (التجســــــــــــ
 (الجبر والتفويض)(حـديث لـوالك لمـا خلقـت األفـالك)     )االستغاثةو
 (عـــــالم الـــــذر))U(رؤيـــــة اهللالحلـــــول والتناســـــخ)(الخلق والخليقة)(ا

        )(الفلسفة).غلو(العرفان)(ال
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ــة فــي   ــة فــي  لمــاذا كــلّ الروايــات المروي ــة فــي  لمــاذا كــلّ الروايــات المروي ــة فــي  لمــاذا كــلّ الروايــات المروي ة بمســألة األســماء  ة بمســألة األســماء  ة بمســألة األســماء  ة بمســألة األســماء  كتــب الشــيعة المختصّــ كتــب الشــيعة المختصّــ كتــب الشــيعة المختصّــ كتــب الشــيعة المختصّــ     لمــاذا كــلّ الروايــات المروي

عشر, بينما تكاد تكون منعدمة الروايات عشر, بينما تكاد تكون منعدمة الروايات عشر, بينما تكاد تكون منعدمة الروايات عشر, بينما تكاد تكون منعدمة الروايات     صفات مروية عن أحد األئمة االثنيصفات مروية عن أحد األئمة االثنيصفات مروية عن أحد األئمة االثنيصفات مروية عن أحد األئمة االثنيوالوالوالوال
        ؟؟؟؟تلك المسألةتلك المسألةتلك المسألةتلك المسألة    إلى رسول اهللا وفيها تقريره فيإلى رسول اهللا وفيها تقريره فيإلى رسول اهللا وفيها تقريره فيإلى رسول اهللا وفيها تقريره فيدة دة دة دة المسنالمسنالمسنالمسن

مـة الـرأي الصـحيح فـي مسـألة هـي       مـة الـرأي الصـحيح فـي مسـألة هـي       مـة الـرأي الصـحيح فـي مسـألة هـي       مـة الـرأي الصـحيح فـي مسـألة هـي       أن رسول اهللا لم يبـين لألُ أن رسول اهللا لم يبـين لألُ أن رسول اهللا لم يبـين لألُ أن رسول اهللا لم يبـين لألُ     وهل هذا يعنيوهل هذا يعنيوهل هذا يعنيوهل هذا يعني
        العقيدة اإلسالمية؟العقيدة اإلسالمية؟العقيدة اإلسالمية؟العقيدة اإلسالمية؟    األصل األول فياألصل األول فياألصل األول فياألصل األول في

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 ــؤالكم التـــوه ــة   الظـــاهر مـــن سـ ــاً بـــين جـــواب أحـــد األئمـ ــأن هنـــاك فرقـ  Fم بـ
  في مسألة األسماء والصفات! 7ب رسول اهللاوجوا

فـإن حـديث األئمـة وإجابـاتهم فـي المســائل       ؛لـيس األمـر كـذلك   نقـول:  ولكنّـا  
روي عــــن اإلمــــام  إذ، 7العقائديــــة والعباديــــة عينــــاً كحــــديث جــــدهم رســــول اهللا

أن حديثه حديث أبيه، وحديث أبيه حـديث جـده، وحـديث    ما يبين : Cالصادق
  ..)١(7رسول اهللا جده حديث جدهم
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كثـرة األسـئلة واخـتالف صـيغها فـي       :بـتالء ـــ وهـو   ا كـان مـورد اال  ولكن لمـ 
كثيـر  بسـبب ظهـور    Cاألسماء والصفات ـــ يـزداد شـيئاً فشـيئاً فـي زمـان األئمـة       
ها بـال علـم، عنـد    مت فيمن الفرق الكالمية التي خاضت في هذه المسألة وتكلّ

ــة  ــان األئمـ ــون أصـــحابهم وي  Fذلـــك كـ ــي   يجيبـ ــحيح فـ ــق الصـ ــونهم الطريـ عرفـ
 ،المقرون مع الثقل األكبر (أال وهو القرآن) ،عتبارهم الثقل األصغربا المسألة،

ألنّـه هـو    ؛بهـم واجـب   تمسـك أن الرجـوع إلـيهم وال  إذ كما في حديث الثقلـين،  
  .المؤمن من الضالل

في  اإلسالمية الرأي الصحيح مةلم يبين لُأل 7وهذا ال يعني أن رسول اهللا
ذلك، ولكـن لـم يكـن     7فقد بين رسول اهللا بل العكس هو الصحيح؛ المسألة،

ــل هــذه األســئلة     ــي زمــن األئمــة      ،أصــحابه يســألونه مث ــا جــرى ف ، Fبخــالف م
  .Hخصوصاً في فترة اإلمامين الباقر والصادق
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
الذي قام به أحد أعضاء األزهر يقول فيه: إن أسماء الذي قام به أحد أعضاء األزهر يقول فيه: إن أسماء الذي قام به أحد أعضاء األزهر يقول فيه: إن أسماء الذي قام به أحد أعضاء األزهر يقول فيه: إن أسماء     ،،،،ورد في بعض األبحاثورد في بعض األبحاثورد في بعض األبحاثورد في بعض األبحاث

، مثـال ذلـك: الصـبور، الـوالي، الخـافض،      ، مثـال ذلـك: الصـبور، الـوالي، الخـافض،      ، مثـال ذلـك: الصـبور، الـوالي، الخـافض،      ، مثـال ذلـك: الصـبور، الـوالي، الخـافض،      اًاًاًاًاسـم اسـم اسـم اسـم     ٢١٢١٢١٢١، وفيها ، وفيها ، وفيها ، وفيها ٩٩٩٩٩٩٩٩من من من من     اهللا الحسنى أقلّاهللا الحسنى أقلّاهللا الحسنى أقلّاهللا الحسنى أقلّ
        القرآن.القرآن.القرآن.القرآن.في في في في غير موجودة ال في السنّة وال غير موجودة ال في السنّة وال غير موجودة ال في السنّة وال غير موجودة ال في السنّة وال 

        ....اإليضاح بارك اهللا فيكماإليضاح بارك اهللا فيكماإليضاح بارك اهللا فيكماإليضاح بارك اهللا فيكم    اااانرجونرجونرجونرجو
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  م عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السال

ورد ذكر هذه األسماء المباركة: (الوالي, الخافض, الصبور) في العديد 
    ــي ــن النبــ ــالً عــ ــرة، نقــ ــنّة المعتبــ ــب الســ ــن كتــ ــة,   7مــ ــن ماجــ ــنن ابــ ــا: ســ ، منهــ

 لبيهقي, وفتح الباريالكبرى للحاكم, والسنن على الصحيحين لمستدرك الو
  .)١(الدعاء للطبرانيان, وكتاب , وصحيح ابن حبالبن حجر

وألّــف أبــو نعــيم األصــفهاني فــي طــرق حــديث األســماء الحســنى كتابــاً          
ــذا الباحـــث      ــماء, فـــال نـــدري كيـــف تمكّـــن هـ ــه هـــذه األسـ مشـــهوراً وردت فيـ

  !!األزهري من إثبات مدعاه
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
  هل وردت رواية تحدد أسماء اهللا الحسنى؟هل وردت رواية تحدد أسماء اهللا الحسنى؟هل وردت رواية تحدد أسماء اهللا الحسنى؟هل وردت رواية تحدد أسماء اهللا الحسنى؟
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ن األسماء المتداولة اليوم أوجدها الوليـد بـن مسـلم سـنة     ن األسماء المتداولة اليوم أوجدها الوليـد بـن مسـلم سـنة     ن األسماء المتداولة اليوم أوجدها الوليـد بـن مسـلم سـنة     ن األسماء المتداولة اليوم أوجدها الوليـد بـن مسـلم سـنة     إإإإ    ::::فهنالك من يقولفهنالك من يقولفهنالك من يقولفهنالك من يقول
الدكتور محمود الدكتور محمود الدكتور محمود الدكتور محمود     ::::(وهو(وهو(وهو(وهو    ،،،،وليست كلّها صحيحة رجوعاً إلى القرآن والسنّةوليست كلّها صحيحة رجوعاً إلى القرآن والسنّةوليست كلّها صحيحة رجوعاً إلى القرآن والسنّةوليست كلّها صحيحة رجوعاً إلى القرآن والسنّة    ،،،،هـهـهـهـ١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥

د قـام ببحـث بـالكمبيوتر    د قـام ببحـث بـالكمبيوتر    د قـام ببحـث بـالكمبيوتر    د قـام ببحـث بـالكمبيوتر    رة فـي الشـريعة)، وقـ   رة فـي الشـريعة)، وقـ   رة فـي الشـريعة)، وقـ   رة فـي الشـريعة)، وقـ   س بالمدينة المنوس بالمدينة المنوس بالمدينة المنوس بالمدينة المنومدرمدرمدرمدر    ،،،،اقاقاقاقعبد الرزّعبد الرزّعبد الرزّعبد الرزّ
        على القرآن وكتب الحديث وأوجد أسماًء جديدة هللا عزّ وجلّ.على القرآن وكتب الحديث وأوجد أسماًء جديدة هللا عزّ وجلّ.على القرآن وكتب الحديث وأوجد أسماًء جديدة هللا عزّ وجلّ.على القرآن وكتب الحديث وأوجد أسماًء جديدة هللا عزّ وجلّ.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  .يحدد فيها أسماء اهللا الحسنى. 7في رواية عن الرسول Fورد عندنا عن أهل البيت
ان, قـال:  حدثنا أحمد بـن الحسـن القطّـ   ((ففي (التوحيد) للشيخ الصدوق، قال: 

حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريـا القطـان, قـال: حـدثنا بكـر بـن عبـد اهللا بـن حبيـب,          
قــال: حــدثنا تمــيم بــن بهلــول, عــن أبيــه, عــن أبــي الحســن العبــدي, عــن ســليمان بــن   
مهران, عن الصادق جعفر بن محمـد, عـن أبيـه محمـد بـن علـي, عـن أبيـه علـي بـن           

، قــال: قــال Fأبيــه علــي بــن أبــي طالــب  الحســين, عــن أبيــه الحســين بــن علــي, عــن 
واحـــداً, مـــن ���  مائـــة ،: (إن هللا تبـــارك وتعـــالى تســـعة وتســـعين اســـماً 7رســـول اهللا

ــر,     ــه, الواحـــد, األحـــد, الصـــمد, األول, اآلخـ ــة, وهـــي: اهللا, اإللـ أحصـــاها دخـــل الجنّـ
ــى, البــ      ــي, األعل ــاهر, العل ــارئ, األ الســميع, البصــير, القــدير, الق ــديع, الب كــرم, اقي, الب

 ،اهر, الباطن, الحي, الحكيم, العليم, الحلـيم, الحفـيظ, الحـق, الحسـيب, الحميـد     الظ
اق, الرقيب, الرؤوف الرائـي, السـالم,   الحفي, الرب, الرحمن, الرحيم, الذارئ, الرزّ

ــي  ــؤمن, المهـ ــادق,     مالمـ ــهيد, الصـ ــبوح، الشـ ــيد, السـ ــر, السـ ــار, المتكبـ ــز, الجبـ ن, العزيـ
, الغفور, الغني, الغيـاث, الفـاطر, الفـرد, الفتـاح, الفـالق,      العدل, العفوالصانع, الطاهر, 

وم, القــــابض, الباســــط, قاضــــي  القــــديم, الملــــك, القــــدوس, القــــوي, القريــــب, القيــــ  
 ر, الكــريم,  الحاجــات, المجيــد, المــولى, المنــان, المحــيط، المبــين, المقيــت, المصــو
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اب, الناصـــر, الواســـع, الـــودود, الوهـــ الكبيـــر, الكـــافي, كاشـــف الضـــر, الـــوتر, النـــور, 
  الهــادي, الــوفي, الوكيــل, الــوارث، البــراب, الجليــل, الجــواد, الخبيــر,  , الباعــث, التــو

١())ان, الشكور, العظيم, اللطيف, الشافي)الخالق, خير الناصرين, الدي(.  

IIIIóä�§a@�a@õb�c@òÐ�ÜÏóä�§a@�a@õb�c@òÐ�ÜÏóä�§a@�a@õb�c@òÐ�ÜÏóä�§a@�a@õb�c@òÐ�ÜÏHHHH@ @@ @@ @@ @


�א�����ن���«
�د�א���و���������������

«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ما هي فلسفة أسماء اهللا الحسنى؟ما هي فلسفة أسماء اهللا الحسنى؟ما هي فلسفة أسماء اهللا الحسنى؟ما هي فلسفة أسماء اهللا الحسنى؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
    ســماُءســماُءســماُءســماُءألَألَألََألااااوللَّــه وللَّــه وللَّــه وللَّــه �قــال الســيد الطباطبــائي فــي (الميــزان) فــي تفســير قولــه تعــالى:     

  :)٢(�الْحسنَىالْحسنَىالْحسنَىالْحسنَى
يد البيان لما انتهى إليه الكالم فـي  صلة بما قبلها، وهي بمنزلة تجداآليات متّ((

اآليــات الســابقة، وذلــك أن الهــدى والضــالل يــدوران مــدار دعوتــه تعــالى بأســمائه    
الحســنى واإللحــاد فيهــا، والنــاس مــن منــتحلهم وزنــديقهم وعــالمهم وجــاهلهم ال         

كـئ علـى   يختلفون بحسب فطرتهم وباطن سريرتهم في أن هذا العالم المشـهود متّ 
مــة ألعيــان أجزائهــا الناظمــة نظامهــا، وهــو اهللا ســبحانه الــذي منــه    مقوهــي ال ،حقيقــة

                                                 

�F١�W�):�@
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د فيـه مـن   كلّ شيء وإليه يعود كلّ شيء، الذي يفيض على العالم مـا يشـاه   ئيبتد
  جمال وكمال، وهي له ومنه.

علــى أصــل الــذات ثالثــة   تّفــاقوالنــاس فــي هــذا الموقــف علــى مــا لهــم مــن اال  
  أصناف:

على ما يليق أن ينسب إلى ساحته ���  من المعنىونه بما ال يشتمل صنف يسم
  النافية لكلّ نقص وشين.أو  من الصفات المبينة للكمال،

 ،وصـــنف يلحـــدون فـــي أســـمائه، ويعـــدلون بالصـــفات الخاصّـــة بـــه إلـــى غيـــره  
ــى        ــك إل ــرزق وغيــر ذل ــاء وال ــذين ينســبون الخلــق واإلحي ــدهريين، ال كالمــاديين وال

الناســبين الخيــر والنفــع إلــى آلهــتهم، وكــبعض أهــل   ،الــدهر، وكــالوثنيينأو  المــادة
بمــــا يخــــتصّ لــــه تعــــالى مــــن   ،أو أوليــــاء ديــــنهم ،حيــــث يصــــفون نبــــيهم ،الكتــــاب

حيـث يعطـون لألسـباب الكونيـة مـن       ،الخصائص، ويلحق بهم طائفـة مـن المـؤمنين   
  باهللا سبحانه.���  االستقالل في التأثير ما ال يليق

فيثبتــون لــه مـــن    ؛هـــم يلحــدون فــي أســـمائه  وصــنف يؤمنــون بـــه تعــالى غيــر أنّ    
صفات النقص واألفعـال الدنيـة مـا هـو منـزّه عنـه، كاالعتقـاد بـأن لـه جسـماً، وأن لـه            
مكاناً، وأن الحواس المادية يمكن أن تتعلّق بـه علـى بعـض الشـرائط، وأن لـه علمـاً       

ــا، وقــدرة كمقــدراتنا، وأن لوجــوده بقــاء زمان    ــا، وإرادة كإراداتن ــا،  كعلومن ــاً كبقائن ي
هـذه جميعـاً مـن    فأو الجهـل فـي حكمـه، ونحـو ذلـك إليـه،        ،وكنسبة الظلم في فعلـه 

  اإللحاد في أسمائه.
رجــع األصــناف الثالثــة فــي الحقيقــة إلــى صــنفين: صــنف يدعونــه باألســماء    تو

كرام، وهؤالء هم المهتـدون بـالحق، وصـنف    حسنى ويعبدون اهللا ذو الجالل واإلال
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وهـــؤالء  ،يســـمون غيـــره باســـمه، أو يســـمونه باســـم غيـــره     يلحـــدون فـــي أســـمائه و  
علــى حســب حــالهم فــي الضــالل    ،أصــحاب الضــالل الــذين مســيرهم إلــى النــار  

  .وطبقاتهم منه
فإنّهـا صـفة جميلـة ولـه تعـالى       ،وقد بـين اهللا سـبحانه: أن الهدايـة منـه مطلقـاً     

الحقيقـة عـدم   ألنّه بحسب  له؛حقيقتها، وأما الضالل فال ينسب إليه سبحانه أص
اهتــداء المحــلّ بهدايــة اهللا، وهــو معنــى عــدمي وصــفة نقــص، وأمــا تثبيتــه فــي           

 ،ســلب التوفيــق :بمعنــى ،المحــلّ بعــد أول تحقّقــه، وجعلــه صــفة الزمــة للمحــلّ  
ب بآيات بما آثر الضالل على الهدى، وكذّ للضالّ جزاًء ،وقطع العطية اإللهية

وذلــك باالســتدراج  ى نفســه فــي كالمــه،فهــو مــن اهللا ســبحانه، وقــد نســبه إلــ  ،اهللا
  مالء.واإل

       مــا انتهــى إليــه كالمــه ســبحانه: أن حقيقــة الهدايــة   فاآليــات تشــير إلــى أن
أن األمر يدور مـدار دعوتـه تعـالى     :إنّما مغزاه وحقيقة معناه ،ضالل من اهللاواإل

 باألسماء الحسنى وكلّها لـه، وهـو االهتـداء، واإللحـاد فـي أسـمائه، والنـاس فـي        
ذلــك صــنفان: مهتــد بهدايــة اهللا ال يعــدل بــه غيــره، وضــالّ منحــرف عــن أســمائه   

بوا بآياته، كما لهم بما كذّ مكذّب بآياته، واهللا سبحانه يسوقهم إلى النار جزاًء
، وذلــك باالســتدراج )١(�ولَقَــد ذَرأنَــا لجهــنَّم كَثيــراً مــن الجِــن واِألنــسِ ولَقَــد ذَرأنَــا لجهــنَّم كَثيــراً مــن الجِــن واِألنــسِ ولَقَــد ذَرأنَــا لجهــنَّم كَثيــراً مــن الجِــن واِألنــسِ ولَقَــد ذَرأنَــا لجهــنَّم كَثيــراً مــن الجِــن واِألنــسِ �قــال: 

  واإلمالء.
ما  :االسم بحسب اللغة ..�الْحسنَى فَادعوه بِهاالْحسنَى فَادعوه بِهاالْحسنَى فَادعوه بِهاالْحسنَى فَادعوه بِها    سماُءسماُءسماُءسماُءألَألَألََألااااوللَّه وللَّه وللَّه وللَّه �قوله تعالى: 

كـاللفظ الـذي يشـار بـه      ،سواء أفـاد مـع ذلـك معنـى وصـفياً      ،يدلّ به على الشيء
                                                 

�F١LאEא���E�F٧�WE١٧٩K� �
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اإلشـارة إلـى الـذات   ���  موجـود فيـه، أو لـم يفـد     إلى الشيء لداللته على معنى، 
  .وخاصّة المرتجل من األعالم ،كزيد وعمرو

 :أحسـن ـــ يـدلّ علـى أن المـراد بهـا       :ثوتوصيف األسماء الحسنى ـــ وهـي مؤنّـ   
علـى الـذات المتعاليـة فقـط     ���  وصفي دون مـا ال داللـة لهـا    األسماء التي فيها معنى

 وصـــفي، بـــل المعنـــى  لـــو كـــان بـــين أســـمائه تعـــالى مـــا هـــو كـــذلك، وال كـــلّ معنـــى
وصــفي حســن، بــل مــا كــان  الوصــفي الــذي فيــه شــيء مــن الحســن، وال كــلّ معنــى   

  ..أحسن بالنسبة إلى غيره إذا اعتبرا مع الذات المتعالية
ــه      ــاحة قدسـ ــان بسـ ــا ال يليقـ ــنة لكنّهمـ ــماء الحسـ ــن األسـ ــجاع والعفيـــف مـ ؛ فالشـ

نبائهما عن خصوصية جسمانية ال يمكن سلبها عنهمـا، ولـو أمكـن لـم يكـن مـانع       إل
  كالجواد والعدل والرحيم. ،عن إطالقهما عليه

كمـالي   سـم مـا مـن أسـمائه تعـالى أحسـن األسـماء أن يـدلّ علـى معنـى          فكـون ا 
غير مخالط لنقص أو عدم، مخالطة ال يمكن معها تحرير المعنى من ذلك الـنقص  

كاألجســام  ،والعــدم وتصــفيته، وذلــك فــي كــلّ مــا يســتلزم حاجــة، أو عــدماً وفقــداً     
  دمية.والمعاني الع ،واألفعال المستقبحة أو المستشنعة ،والجسمانيات

التـي ال   ،لمصـاديقها فينـا  ���  لـم نضـعها   ،فهذه األسماء بأجمعها محصول لغاتنـا 
تخلو عن شوب الحاجة والنقص، غيـر أن منهـا مـا ال يمكـن سـلب جهـات الحاجـة        

 ،كالجســـم واللـــون والمقـــدار وغيرهــا، ومنهـــا مـــا يمكـــن فيـــه ذلـــك  ،والــنقص عنهـــا 
ة بالشـيء مـن طريـق أخـذ صـورته مـن       اإلحاطـ  :كالعلم والحياة والقدرة، فالعلم فينا

ــا    ــدرة فينـ ــة، والقـ ــائل ماديـ ــارج بوسـ ــودة     :الخـ ــة موجـ ــة ماديـ ــل بكيفيـ ــأية للفعـ المنشـ
فهـذه   ،كوننا بحيث نعلم ونقدر بما لنا من وسائل العلم والقدرة :لعضالتنا، والحياة

  دسه..ال تليق بساحة ق
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اإلحاطــة  :م وهــوغيــر أنّــا إذا جردنــا معانيهــا عــن خصوصــيات المــادة عــاد العلــ   
كــون  ،المنشــأية للشــيء بإيجــاده، والحيــاة   :بالشــيء بحضــوره عنــده، والقــدرة هــي  

ألنّهــا معــان كماليــة   ؛الشــيء بحيــث يعلــم ويقــدر، وهــذه ال مــانع مــن إطالقهــا عليــه    
  .خالية عن جهات النقص والحاجة

ى وهـو المفـيض لهـا علـ     ،وقد دلّ العقل والنقل أن كلّ صفة كمالية فهي له تعـالى 
غيره من غير مثـال سـابق، فهـو تعـالى عـالم قـادر حـي لكـن ال كعلمنـا وقـدرتنا وحياتنـا،            

  ة عن النقائص.مجردبل بما يليق بساحة قدسه من حقيقة هذه المعاني الكمالية 
الحصــر،   :وهــو يفيــد ، �الْحســنَىالْحســنَىالْحســنَىالْحســنَى    ســماُءســماُءســماُءســماُءألَألَألََألااااوللَّــه  وللَّــه  وللَّــه  وللَّــه  �وقــد قــدم الخبــر فــي قولــه:     

م، والجمــع المحلّــى بــالالم يفيــد العمــوم، ومقتضــى  محلّــى بــالال )األسماءـ(بــ يءوجــ
 اأن كــلّ اســم أحســن فــي الوجــود فهــو هللا ســبحانه ال يشــاركه فيــه أحــد، وإذ   :ذلــك

الحيـاة  وكـالعلم   ،كان اهللا سبحانه ينسـب بعـض هـذه المعـاني إلـى غيـره ويسـميه بـه        
  .كون حقيقتها له وحده ال شريك له :والخلق والرحمة، فالمراد بكونها هللا

ــه:  ؛هــذا المعنــى  يؤيــدوظــاهر اآليــات، بــل نــص بعضــها،    ــه  �كقول ــوةَ للَّ ــه  أَن القُ ــوةَ للَّ ــه  أَن القُ ــوةَ للَّ ــه  أَن القُ ــوةَ للَّ أَن القُ
وال يحيطُــون بِشَــيٍء مــن وال يحيطُــون بِشَــيٍء مــن وال يحيطُــون بِشَــيٍء مــن وال يحيطُــون بِشَــيٍء مــن �، وقولــه: )٢(�فَــإِن العــزَّةَ للَّــه جميعــاً فَــإِن العــزَّةَ للَّــه جميعــاً فَــإِن العــزَّةَ للَّــه جميعــاً فَــإِن العــزَّةَ للَّــه جميعــاً �. وقولــه: )١(�ًجميعــاجميعــاجميعــاجميعــا
 هلمع هلمع هلمع هلما شَاَء��� ��� ��� ��� عا شَاَءبِما شَاَءبِما شَاَءبِم٣(�بِم( :وقوله ،� ال إِلَه يالح وه ال إِلَه يالح وه ال إِلَه يالح وه ال إِلَه يالح وه ��� ��� ��� ���وهوهوهوه�)ه سبحانه حقيقة كـلّ  ، فلل)٤

  بما ملّكهم منه كيفما أراد وشاء.���  اسم أحسن ال يشاركه غيره
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كقولــه  ،ظــاهر كالمــه أينمــا ذكــر أســماءه فــي القــرآن       :هــذا المعنــى  يؤيــدو  
قُلِ ادعوا اللَّه أو ادعوا قُلِ ادعوا اللَّه أو ادعوا قُلِ ادعوا اللَّه أو ادعوا قُلِ ادعوا اللَّه أو ادعوا �، وقوله: )١(�هو لَه اَألسماُء الحسنَىهو لَه اَألسماُء الحسنَىهو لَه اَألسماُء الحسنَىهو لَه اَألسماُء الحسنَى��� ��� ��� ��� اللَّه ال إِلَه اللَّه ال إِلَه اللَّه ال إِلَه اللَّه ال إِلَه �تعالى: 

لَه اَألسماُء الحسنَى يسبح لَه اَألسماُء الحسنَى يسبح لَه اَألسماُء الحسنَى يسبح لَه اَألسماُء الحسنَى يسبح �، وقوله: )٢(�من أَياً ما تَدعوا فَلَه اَألسماُء الحسنَىمن أَياً ما تَدعوا فَلَه اَألسماُء الحسنَىمن أَياً ما تَدعوا فَلَه اَألسماُء الحسنَىمن أَياً ما تَدعوا فَلَه اَألسماُء الحسنَىالرحالرحالرحالرح
كــون حقيقــة كــلّ اســم  :، فظــاهر اآليــات جميعــاً)٣(�لَــه مــا فــي الســماوات واَألرضِلَــه مــا فــي الســماوات واَألرضِلَــه مــا فــي الســماوات واَألرضِلَــه مــا فــي الســماوات واَألرضِ

  أحسن هللا سبحانه وحده.
وال فــي  ،دليـل عليـه  ومـا احتملـه بعضـهم أن الـالم فـي (األســماء) للعهـد ممـا ال        

غيـر مـا عهـده القائـل مـن األخبـار العـادة لألسـماء          ،هيؤيـد ئن الحافّة باآليات ما القرا
  .)٤())الحسنى
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

االســم األعظــم، ومــدى صــحة    االســم األعظــم، ومــدى صــحة    االســم األعظــم، ومــدى صــحة    االســم األعظــم، ومــدى صــحة        بشــأنبشــأنبشــأنبشــأنل بــذكر أســماء الكتــب   ل بــذكر أســماء الكتــب   ل بــذكر أســماء الكتــب   ل بــذكر أســماء الكتــب   فضّــفضّــفضّــفضّــأرجــو التأرجــو التأرجــو التأرجــو الت
        الروايات فيها.الروايات فيها.الروايات فيها.الروايات فيها.

عطائي فكـرة عنـه، وهـل يوجـد اآلن عنـد غيـر اإلمـام المعصـوم،         عطائي فكـرة عنـه، وهـل يوجـد اآلن عنـد غيـر اإلمـام المعصـوم،         عطائي فكـرة عنـه، وهـل يوجـد اآلن عنـد غيـر اإلمـام المعصـوم،         عطائي فكـرة عنـه، وهـل يوجـد اآلن عنـد غيـر اإلمـام المعصـوم،         كما أرجو إكما أرجو إكما أرجو إكما أرجو إ
        كالمراجع العظام مثالً؟كالمراجع العظام مثالً؟كالمراجع العظام مثالً؟كالمراجع العظام مثالً؟
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ومومومن العلماء السابقينومن العلماء السابقينن من العلماء السابقينن من العلماء السابقينن من مÓÓÓÓ    كان يحتفظ به؟كان يحتفظ به؟كان يحتفظ به؟كان يحتفظ به؟        
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
األوحدي من النـاس، ولكـن مـا نسـتطيع     ���  سم األعظمال يصل إلى حقيقة اال

  أن نفيدك به هو إعطاؤك صورة عمن تحدث عنه:
, وهناك دعاٌء رواه ابـن طـاووس   )١(ن االسم األعظم موجود في الحمدفقيل: إ

  .)٢(فيه االسم األعظم Cفي (المهج) عن اإلمام زين العابدين
: Cقـال: قلـت ألبـي جعفـر    عمـر بـن حنظلـة، ف    عـن ((وفي (بصائر الـدرجات):  

فــإن لــي إليــك حاجــة، قــال: (ومــا هــي)،  :نّــي أظــن أن لــي عنــدك منزلــة، قــال: قلــتإ
قـــال: قلـــت: تعلّمنـــي االســـم األعظـــم؟ قـــال: (وتطيقـــه)، قلـــت: نعـــم, قـــال: (فادخـــل   
 البيـــت), قـــال: فـــدخل البيـــت فوضـــع أبـــو جعفـــر يـــده علـــى األرض فـــأظلم البيـــت،  

فرجــع  ،)، فقــال: ال, فرفــع يــده؟مــكعلّأُ ؟تقــولرعــدت فــرايص عمــر, فقــال: (مــا  فأ
  .)٣())البيت كما كان

 Cت الخضــريــ، قــال: رأCعــن أميــر المــؤمنين((وفــي (التوحيــد) للصــدوق: 
  ر بـه علـى األعـداء، فقـال: قـل:     نصَـ في المنام قبل بدر بليلة، فقلـت لـه: علّمنـي شـيئاً أُ    

فقـال لـي:    7سـول اهللا هـو)، فلمـا أصـبحت قصصـتها علـى ر     ���  (يا هو يا من ال هو 
يا علي)! ٤())لّمت االسم األعظم)ع(.  
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الكــافي للمازنــدراني:  أُصــولعلــى شــرح  تعليقتــهوقــد ذكــر الشــعراني فــي  
ظ بحـرف خـاصّ، أو حـروف خاصّـة     ن تأثير االسم األعظم ليس تأثيراً للتلفّإ((

إذ لو كان كـذلك ألثـر مـن كـلّ      ؛صالة نفس وكمال اتّفقط من غير دخل لهم
سواء عرف كونه اسـماً أعظـم أم ال, بـل هـو راجـع إلـى        ،ظ بحرف منهد تلفّأح
ية بالمبادئالني١())العالية حسب اختالف درجاتها... ة وتأثير النفوس القو(.  

ن بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم أقـرب     : (إCعن الرضا :وفي (دالئل اإلمامة)
  .)٢(إلى االسم األعظم من بياض العين إلى سوادها)

فقد نسب  هم كانوا واقفين على حقيقته؛نّبعض العلماء أنسب إلى يوكان 
ه كـــان مســـتجاب الـــدعوة واقفـــاً علـــى االســـم نّـــعلـــي بـــن طـــاووس أإلـــى الســـيد 

  األعظم.
واألسماء اإللهية واسمه األعظم خاصّة، وإن ((وقد قال صاحب (الميزان): 

ات المتعالية في ووسائط وأسباباً لنزول الفيض من الذ ،رة في الكونكانت مؤثّ
بحقائقهـا ال باأللفـاظ الدالّـة فـي لغـة كـذا        تـؤثّر هذا العالم المشهود، لكنّها إنّما 

: ها المفهومة من ألفاظها المتصورة فـي األذهـان, ومعنـى ذلـك    يوال بمعان ،عليها
ــا لـــه مـــن الصـــفة الكريمـــة    أ ن اهللا ســـبحانه هـــو الفاعـــل الموجـــد لكـــلّ شـــيء بمـ

أو صورة مفهومة فـي   ،ال تأثير اللفظ ،ا االسم المناسبالمناسبة له التي يحويه
  .))غير الذات المتعالية أُخرىالذهن، أو حقيقة 
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صل بربه لحاجة من حوائجه فمن انقطع من كلّ سبب واتّ((إلى أن يقول: 
االسـم بحقيقتـه ويسـتجاب     يـؤثّر صـل بحقيقـة االسـم المناسـب لحاجتـه، ف     فقد اتّ

م, فعلــى حســب حــال االســم الــذي انقطــع إليــه   لــه، وذلــك حقيقــة الــدعاء باالســ 
الداعي يكـون حـال التـأثير خصوصـاً وعمومـاً، ولـو كـان هـذا االسـم هـو االسـم            

  .جيب للداعي به دعاءه على اإلطالقاألعظم انقاد لحقيقته كلّ شيء واستُ
حمل ما ورد مـن الروايـات واألدعيـة فـي هـذا البـاب       وعلى هذا يجب أن ي

ومه, ومعنى تعليمـه تعـالى نبيـاً مـن أنبيائـه أو عبـداً مـن        دون االسم اللفظي ومفه
عباده اسماً من أسمائه أو شيئاً من االسم األعظـم هـو أن يفـتح طريـق االنقطـاع      
إليه تعالى باسمه ذلك في دعائه ومسألته، فإن كان هناك اسم لفظي وله معنـى  

حفــظ بهــا  مفهــوم فإنّمــا ذلــك ألجــل أن األلفــاظ أو معانيهــا وســائل وأســباب تُ       
  .)١())الحقائق نوعاً من الحفظ، فافهم ذلك

ــل وذُ   ــم طويـ ــم األعظـ ــن االسـ ــديث عـ ــددة  والحـ ــي كتـــب متعـ ــر فـ ــا ،كـ  :منهـ
(المصــباح) للكفعمــي، و(مهــج الــدعوات) البــن طــاووس، ومــا ذكرنــاه يكفيــك  

 دلمعرفة أنتعلّم االسم األعظم لوحـده ال يجـدي نفعـاً إذا لـم يكـن ذلـك        مجر
 تــؤثّرالعمــل والوصــول إلــى حالــة مــن االرتبــاط مــع اهللا بحيــث   الــتعلّم مصــاحباً ب

  منها, فالعمـل بـالتقر ب إلـى اهللا والوصـول إلـى حالـة     تلك األلفاظ األثر المرجو
  من االنقطاع إلى اهللا هو األهم للوصول إلى معرفة االسم األعظم.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
وهو نور يقذفه اهللا في وهو نور يقذفه اهللا في وهو نور يقذفه اهللا في وهو نور يقذفه اهللا في     م اسم يستودعه عند خاصّة أوليائه،م اسم يستودعه عند خاصّة أوليائه،م اسم يستودعه عند خاصّة أوليائه،م اسم يستودعه عند خاصّة أوليائه،اسم اهللا األعظاسم اهللا األعظاسم اهللا األعظاسم اهللا األعظ

��� ��� ��� ���     قلوب عباده المؤمنين الصادقين المخلصين العارفين به، وذلك ال يكونقلوب عباده المؤمنين الصادقين المخلصين العارفين به، وذلك ال يكونقلوب عباده المؤمنين الصادقين المخلصين العارفين به، وذلك ال يكونقلوب عباده المؤمنين الصادقين المخلصين العارفين به، وذلك ال يكون
فقد قال اهللا العظيم في محكم فقد قال اهللا العظيم في محكم فقد قال اهللا العظيم في محكم فقد قال اهللا العظيم في محكم     ذروة من الكمال والترويض النفسي؛ذروة من الكمال والترويض النفسي؛ذروة من الكمال والترويض النفسي؛ذروة من الكمال والترويض النفسي؛    لمن بلغلمن بلغلمن بلغلمن بلغ

ــه الكــريم:   ــه الكــريم:  كتاب ــه الكــريم:  كتاب ــه الكــريم:  كتاب ــه ����كتاب ــه اللَّ ــه اللَّ ــه اللَّ ــماوات وا اللَّ الس ــور ــماوات وا نُ الس ــور ــماوات وا نُ الس ــور ــماوات وا نُ الس ــور ــا    ألَألَألََألنُ يهف ــكَاة ــورِه كَمشْ ــلُ نُ ــا    رضِ مثَ يهف ــكَاة ــورِه كَمشْ ــلُ نُ ــا    رضِ مثَ يهف ــكَاة ــورِه كَمشْ ــلُ نُ ــا    رضِ مثَ يهف ــكَاة ــورِه كَمشْ ــلُ نُ رضِ مثَ
 ةرشَج نم وقَدي يرد كَبا كَوةُ كَأَنَّهاجالزُّج ةاجي زُجف احصْبالْم احصْبم ةرشَج نم وقَدي يرد كَبا كَوةُ كَأَنَّهاجالزُّج ةاجي زُجف احصْبالْم احصْبم ةرشَج نم وقَدي يرد كَبا كَوةُ كَأَنَّهاجالزُّج ةاجي زُجف احصْبالْم احصْبم ةرشَج نم وقَدي يرد كَبا كَوةُ كَأَنَّهاجالزُّج ةاجي زُجف احصْبالْم احصْبم

 تُونَةزَي كَةاربم تُونَةزَي كَةاربم تُونَةزَي كَةاربم تُونَةزَي كَةاربالَالَالَالَم    و ةيقشَرو ةيقشَرو ةيقشَرو ةيقالَالَالَالَشَر    لَويُء وضا يتُهزَي كَادي ةبِيغَرلَويُء وضا يتُهزَي كَادي ةبِيغَرلَويُء وضا يتُهزَي كَادي ةبِيغَرلَويُء وضا يتُهزَي كَادي ةبِيغَر     نَار هسستَم لَم نَار هسستَم لَم نَار هسستَم لَم نَار هسستَم لَم
مثَالَ للنَّاسِ واللَّه مثَالَ للنَّاسِ واللَّه مثَالَ للنَّاسِ واللَّه مثَالَ للنَّاسِ واللَّه ألَألَألََألنُور علَى نُورٍ يهدي اللَّه لنُورِه من يشَاُء ويضْرِب اللَّه انُور علَى نُورٍ يهدي اللَّه لنُورِه من يشَاُء ويضْرِب اللَّه انُور علَى نُورٍ يهدي اللَّه لنُورِه من يشَاُء ويضْرِب اللَّه انُور علَى نُورٍ يهدي اللَّه لنُورِه من يشَاُء ويضْرِب اللَّه ا

يملٍء عبِكُلِّ شَييملٍء عبِكُلِّ شَييملٍء عبِكُلِّ شَييملٍء ع١١١١((((����بِكُلِّ شَي((((....        
كيف يصـل المـؤمن إلـى معرفـة االسـم األعظـم؟ وهـل هـو موجـود فـي           كيف يصـل المـؤمن إلـى معرفـة االسـم األعظـم؟ وهـل هـو موجـود فـي           كيف يصـل المـؤمن إلـى معرفـة االسـم األعظـم؟ وهـل هـو موجـود فـي           كيف يصـل المـؤمن إلـى معرفـة االسـم األعظـم؟ وهـل هـو موجـود فـي           

        البسملة، كما قيل؟البسملة، كما قيل؟البسملة، كما قيل؟البسملة، كما قيل؟
الموجـودة فـي سـورة آل    الموجـودة فـي سـورة آل    الموجـودة فـي سـورة آل    الموجـودة فـي سـورة آل        ����ألـم ألـم ألـم ألـم ����موجود فـي:  موجود فـي:  موجود فـي:  موجود فـي:  وهل أن اسم اهللا األعظم وهل أن اسم اهللا األعظم وهل أن اسم اهللا األعظم وهل أن اسم اهللا األعظم 

        عمران؟ ولماذا؟عمران؟ ولماذا؟عمران؟ ولماذا؟عمران؟ ولماذا؟
مستشهدين بآية مستشهدين بآية مستشهدين بآية مستشهدين بآية     ،،،،نّها ليست عربية األصلنّها ليست عربية األصلنّها ليست عربية األصلنّها ليست عربية األصلإإإإاهللا؟ فيقال: اهللا؟ فيقال: اهللا؟ فيقال: اهللا؟ فيقال:     ::::وما هو معنى كلمةوما هو معنى كلمةوما هو معنى كلمةوما هو معنى كلمة

        ....قرآنية إن وجدتقرآنية إن وجدتقرآنية إن وجدتقرآنية إن وجدت
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إن االســـم األعظـــم أودع اهللا معرفتـــه عنـــد خاصّـــة أوليائـــه, العـــارفين بـــه,   أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
وسـبعين   ة, وهـو اسـم مـن ثالثـ    Fوأئمـة أهـل البيـت    7لصين له, وهم النبـي المخ
ن وسـبعين  اثنـي  Fمـن األئمـة المعصـومين    7أودع اهللا عند أهل بيـت النبـي   ،اًحرف
  واختصّ بواحد لنفسه. اًحرف

، بقرينـة:  Fوما قصدت بـالمؤمنين فـي الـنصّ الـذي ذكرتـه, هـم أئمـة آل البيـت        
؟! Fين)، فأي أحد منّـا عـرف اهللا كمـا عرفـه أهـل البيـت      (الصادقين المخلصين العارف

      احترازيــة عــن دخــول أي أحــد فــي  إذ المعرفــة والصــدق واإلخــالص قيــود  مــن حــد
  ى ذلك إلى سواهم.غيرهم وال يتعد اًعرف االسم األعظم, فال يشمل إذ

  ال؟البسملة لها شرفها ومنزلتها عند اهللا تعالى, وهل هي االسم األعظم أم  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
ــه أحــد       ــا هــو ســر اهللا الــذي ال يطلــع علي ــا���  إن االســم األعظــم كمــا قلن ه ءأولي

  ، فال أحد يستطيع المجازفة في الخوض بذلك.Fالمعصومين
ــة االســم األعظــم فــي ســره وفــي         ــرحيم كمنزل ــرحمن ال ــة بســم اهللا ال نعــم، منزل

ب إلـى اسـم   ، قـال: (إن بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم أقـر     Cفعن اإلمام الرضا ؛عظمته
. فهـذه المنزلـة للبسـملة وكونهـا كاالسـم      )١(اهللا األعظم من سواد العين إلـى بياضـها)  

ــه         ــد اهللا، واســتخدامها كاالســم األعظــم يشــترط في ــا عظمتهــا عن األعظــم يكشــف لن
اإليمـــان والتصـــديق بأنّهـــا كاالســـم األعظـــم, ولـــذا فهـــذه الروايـــة ســـتقرب لنـــا هـــذا  

مشروط باإليمان به والتصديق والتسليم.شيء  المعنى، وكون استخدام أي  
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ابين إحدى يدي هشام بن عـدي الهمـداني فـي حـرب     ((ففي (المناقب)، قال: 
مـا قـرأت؟ قـال:     !صفّين فأخذ علي يده وقرأ شيئاً وألصـقها فقـال: يـا أميـر المـؤمنين     

  .)١())فاتحة الكتاب. فكأنّه استقلّها, فانفصلت يده نصفين, فتركه علي ومضى
شــيء مهمــا بلــغ مشــروط بالتســليم والتصــديق بــه.   يعنــي أن اســتخدام أي وهــذا

  فكذلك هي البسملة وأمثالها من األسماء واآليات واألدعية.
ــاً: ــاً:ثالثـ ــاً:ثالثـ ــاً:ثالثـ ــا    �ألـــمألـــمألـــمألـــم�أن  :إذا قلنـــا ثالثـ ــا مـــن االســـم األعظـــم، فهـــذا ال يعنـــي إمكانيتنـ وأمثالهـ

راره مودعــة أســ ،كمـا قلنــا  ،اسـتخدام هــذه الحــروف كاالسـم األعظــم, فاالســم األعظــم  
, ولالســم األعظــم تـــأليف وترتيــب يخــتصّ بـــه مــن يحملــه مـــن       Fعنــد أهــل البيـــت  

ــي ، فمعرفــة كونــه مــن االســم األعظــم ال ينفــع وحــده دون معرفــة        Fواألئمــة 7النب
  تأليفه وترتيبه.

فــه هــو حــروف مــن اســم اهللا األعظــم المقطــوع, يؤلّ �حمســقحمســقحمســقحمســق�فقـد ورد مــثالً:  
همـا), فيكــون االسـم األعظــم الـذي إذا دعــي اهللا بــه    الرسـول أو اإلمام(صــلّى اهللا علي 

، فتأليف االسم األعظم من الحروف المقطّعة هـو سـر مـودع لـدى خاصّـة      )٢(أجاب
  .Fأوليائه وأصفيائه وهم أئمتنا

اسـم علـم للـذات المقدسـة الجامعـة لجميـع الصـفات         :ن لفـظ (اهللا) هـو  إ رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
  العليا, واألسماء الحسنى.

  شتق من شيء، بل هو علم.قيل: هو غير م
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وقيل عن سيبويه: هو مشتق وأصله (إله) دخلـت عليـه األلـف والـالم فبقـي      
ســكنت الــالم (اإللــه)، نقلــت حركــة الهمــزة إلــى الــالم وســقطت فبقــي (اهللا)، فأُ  

. كمـا فـي قولـه    )١(خّم تعظيماً, لكنّه ترقّق مع كسـرة مـا قبلـه   دغمت وفُوأُ ولىاُأل
، فهنا لفظ اهللا خفّف لسبقه بتخفيـف. فأصـله   )٢(�ون اللَّهون اللَّهون اللَّهون اللَّهيدعون من ديدعون من ديدعون من ديدعون من د�تعالى: 

فقـــد ورد: (كــان إلهـــاً إذ ال   ؛عربــي كمـــا علمــت مشـــتق مــن (إلـــه)، أي: معبــود    
مألوه)، أي: كان إلهاً قبل أن يعبده أحد من العباد. سبحان اهللا وتعالى عن كلّ 

  وصف ومثل.

  تعليق:

»���������


����אن�
  »���ل�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        عليكم..عليكم..عليكم..عليكم..    سالمسالمسالمسالم
لقد ورد في الجواب السابق: كان اهللا معبوداً قبل أن يلقد ورد في الجواب السابق: كان اهللا معبوداً قبل أن يلقد ورد في الجواب السابق: كان اهللا معبوداً قبل أن يعبد!!عبد!!عبد!!عبد!!لقد ورد في الجواب السابق: كان اهللا معبوداً قبل أن ي        

كيف نفسكيف نفسكيف نفسر هذا؟ أليس في هذا تناقض؟! كيف يكون معبوداً قبل أن يعبد؟ ر هذا؟ أليس في هذا تناقض؟! كيف يكون معبوداً قبل أن يعبد؟ ر هذا؟ أليس في هذا تناقض؟! كيف يكون معبوداً قبل أن يعبد؟ ر هذا؟ أليس في هذا تناقض؟! كيف يكون معبوداً قبل أن يعبد؟ كيف نفس
هل أن اهللا قبـل أن  هل أن اهللا قبـل أن  هل أن اهللا قبـل أن  هل أن اهللا قبـل أن      ::::وهل تتحقّق المعبودية قبل تحقّق العبادة؟ ماذا نفهم من هذاوهل تتحقّق المعبودية قبل تحقّق العبادة؟ ماذا نفهم من هذاوهل تتحقّق المعبودية قبل تحقّق العبادة؟ ماذا نفهم من هذاوهل تتحقّق المعبودية قبل تحقّق العبادة؟ ماذا نفهم من هذا

يخلق العباد كان ييخلق العباد كان ييخلق العباد كان يعبد؟ ومن كان يعبده؟عبد؟ ومن كان يعبده؟عبد؟ ومن كان يعبده؟عبد؟ ومن كان يعبده؟يخلق العباد كان ي        
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..ا
، اهللا عـزّ وجـلّ   ))كان إلهاً إذ ال مألوه((: ص العبارة السابقة في جوابنا كانإن ن

                                                 

�F١�P�E#$
=��y���E١�W٩٥Fא>�،Qد
��EK��Rل�%�FKE{א� �
�Fم٢
��E�F٦�WE١٠٨Kא�"� �



  
  

١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨  .......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٦٦٦٦EEEEجFجFجFج����א������א

 

؛ فبمالحظـة كونـه منعمـاً وجـواداً     همللعبادة سواء أوجد العباد أم لم يوجدستحق م
اهـب، فـإذا   ه بـأزاء هـذه الـنعم والمو   اباً نستنتج أنّه معبود علـى تقـدير مـا يسـتحقّ    ووه

 للعبــادة، فلــو كفــر مــن فــي  وجــد الخلــق فإنّــه معبــود، وإذا لــم يوجــدوا فهــو مســتحق
األرض جميعاً واستكبروا عن عبادته فهل يخرجه هذا الكفر من استحقاقه للعبـادة  

  واتّصافه بالربوبية؟
  !ال نظن ثمة عاقل يذهب إلى هذا
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ما الفرق بينهما؟ما الفرق بينهما؟ما الفرق بينهما؟ما الفرق بينهما؟    ،،،،ــ ورد لفظ رب وإله في القرآنــ ورد لفظ رب وإله في القرآنــ ورد لفظ رب وإله في القرآنــ ورد لفظ رب وإله في القرآن١١١١
٢٢٢٢ــ من هو عالــ من هو عالــ من هو عالالذي ذكر في القرآن الكريم؟الذي ذكر في القرآن الكريم؟الذي ذكر في القرآن الكريم؟الذي ذكر في القرآن الكريم؟    م الغيب والشهادةم الغيب والشهادةم الغيب والشهادةم الغيب والشهادةــ من هو عال        
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ة، ضـاف باإل���  وجلّ، وال يطلق لغير اهللا عـزّ وجـلّ   الرب: اسم من أسماء اهللا عزّ

  وقد قيل في الجاهلية للملك.
  ورب كلّ شيء: مالكه.

  اهللا.���  اإلله: هو الذي يحق له العبادة، فال إله
ــه العبــادة، أال   وهــذا يختلــف عــن المعبــود، فلــيس   تــرى أن  كــلّ معبــود يحــق ل

  ا وله العبادة.صنام معبودة والمسيح معبود وال يحق لهاأل
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ن األول اســم لــم يســم بــه غيــر اهللا،   أإن الفــرق بــين قولنــا: اهللا، وقولنــا: إلــه،   
يت األصنام آلهة. ،غير اهللاي به والثاني سمكما سم  
ا عالاهللا، ورفـع   :فـالمراد بـه   م الغيب والشـهادة، أم) ألنّـه نعـت    )م الغيـب عـال

بِـالْحق ويـوم يقُـولُ    بِـالْحق ويـوم يقُـولُ    بِـالْحق ويـوم يقُـولُ    بِـالْحق ويـوم يقُـولُ        رضَرضَرضَرضَألَألَألََألااااالسماوات والسماوات والسماوات والسماوات ووهو الَّذي خَلَق وهو الَّذي خَلَق وهو الَّذي خَلَق وهو الَّذي خَلَق �في قوله:  )لذيـ(ال
 ةادالشَّهبِ والْغَي مالي الصُّورِ عنْفَخُ في موي لْكالْم لَهو قالْح لُهقَو كُونفَي كُن ةادالشَّهبِ والْغَي مالي الصُّورِ عنْفَخُ في موي لْكالْم لَهو قالْح لُهقَو كُونفَي كُن ةادالشَّهبِ والْغَي مالي الصُّورِ عنْفَخُ في موي لْكالْم لَهو قالْح لُهقَو كُونفَي كُن ةادالشَّهبِ والْغَي مالي الصُّورِ عنْفَخُ في موي لْكالْم لَهو قالْح لُهقَو كُونفَي كُن

الْخَبِير يمكالْح وهوالْخَبِير يمكالْح وهوالْخَبِير يمكالْح وهوالْخَبِير يمكالْح وهبالفتح. )ينفخ(أو كونه فاعل لمن قرأ  )١(�و  
في تفسير (التبيان) للطوسي: عالم الغيب  والعالنية؛ والمراد منه: يعلم السر

والشهادة، أي: ما يشاهده الخلق وما ال يشاهدونه، وما يعلمونه وما ال يعلمونه، 
  .)٢(وال يخفى عليه شيء من ذلك
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        ال:ال:ال:ال:السؤالسؤالسؤالسؤ
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. وتقبالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. وتقبالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. وتقبل اهللا أعمالكم..ل اهللا أعمالكم..ل اهللا أعمالكم..ل اهللا أعمالكم..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. وتقب        

ملـك  ملـك  ملـك  ملـك      �    قُـلْ أَعـوذُ بِـرب النَّـاسِ    قُـلْ أَعـوذُ بِـرب النَّـاسِ    قُـلْ أَعـوذُ بِـرب النَّـاسِ    قُـلْ أَعـوذُ بِـرب النَّـاسِ    ����في سورة الناس المباركـة، قـال اهللا تعـالى:    في سورة الناس المباركـة، قـال اهللا تعـالى:    في سورة الناس المباركـة، قـال اهللا تعـالى:    في سورة الناس المباركـة، قـال اهللا تعـالى:    
رب الناس، وإله النـاس، تشـير إلـى اهللا عـزّ وجـلّ، ولكـن       رب الناس، وإله النـاس، تشـير إلـى اهللا عـزّ وجـلّ، ولكـن       رب الناس، وإله النـاس، تشـير إلـى اهللا عـزّ وجـلّ، ولكـن       رب الناس، وإله النـاس، تشـير إلـى اهللا عـزّ وجـلّ، ولكـن           ))))٣٣٣٣((((����إِلَه النَّاسِإِلَه النَّاسِإِلَه النَّاسِإِلَه النَّاسِ    �    النَّاسِالنَّاسِالنَّاسِالنَّاسِ
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بـال فائــدة  بـال فائــدة  بـال فائــدة  بـال فائــدة      اًاًاًاًلكـان تكريــر لكـان تكريــر لكـان تكريــر لكـان تكريــر ��� ��� ��� ��� معنـى اإللــه، و معنـى اإللــه، و معنـى اإللــه، و معنـى اإللــه، و كمـا نعلـم أن معنــى الـرب يختلــف عـن     كمـا نعلـم أن معنــى الـرب يختلــف عـن     كمـا نعلـم أن معنــى الـرب يختلــف عـن     كمـا نعلـم أن معنــى الـرب يختلــف عـن     
        بالقرآن المجيد.بالقرآن المجيد.بالقرآن المجيد.بالقرآن المجيد.

، ومـا  ، ومـا  ، ومـا  ، ومـا  لغـة واصـطالحاً  لغـة واصـطالحاً  لغـة واصـطالحاً  لغـة واصـطالحاً      )،)،)،)،إلـه إلـه إلـه إلـه ((((وووو    ))))ربربربرب((((    ::::ل علينا ببيان معنىل علينا ببيان معنىل علينا ببيان معنىل علينا ببيان معنىى منكم التفضّى منكم التفضّى منكم التفضّى منكم التفضّفأتمنّفأتمنّفأتمنّفأتمنّ
        ؟؟؟؟))))إله الناسإله الناسإله الناسإله الناس((((، و، و، و، و))))رب الناسرب الناسرب الناسرب الناس((((    ::::معنىمعنىمعنىمعنى

        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 معنـى    لـه، فهمـا صـفة واسـم لـه      واإلهناك فرق بين الرب سـبحانه وتعـالى, وإن

  ال عن خالقيته. ،ربوبية اهللا: عبارة عن مدبريته تعالى للعالم
ل : المتصــرف والمــدبر والمتحمــوفــي لغــة العــرب، هــ )الــرب(وإن معنــى لفــظ 

الصـاحب، فالتوحيـد فـي الربوبيـة يكـون باالعتقـاد        :أمر تربية الشيء، وكأنّـه بمعنـى  
 ،ن اإلنسـان وأ ياة والكون كلّها بيـد اهللا سـبحانه وتعـالى،   بأن الخير والشر وتدبير الح

ن مصــير اإلنســان فــي  وأ ال يملــك لنفســه شــيئاً مــن التــدبير،   ،بــل كــلّ مــا فــي الكــون  
حياتــه كلّهــا إليــه ســبحانه، ولــو كــان فــي عــالم الكــون أســباب ومــدبرات لــه فكلّهــا       

  .)١(جنود له سبحانه يعملون بأمره ويفعلون بمشيئته
من أله  )إله(ثم إن (((األقسام في القرآن الكريم) للسبحاني، قال:  وفي كتاب

لتحيـر العقـول فـي     ؛رتحيـ  :أي ،بالكسـر  ،إلـه  :بمعنى المعبود، أو من ،له، فهو اإليأله
  ...كنهه
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مـن فسـره بـه فقـد      المعبـود، وأن  :لـه لـيس بمعنـى   اإل: سيوافيك بـأن   ــ ثم يقول ــ
فلفــظ الجاللــة علــم بالغلبــة، ولــيس فيــه     ،رض ثبوتــهوعلــى فــ  ،فســره بــالزم المعنــى 

ر، وقـد كـان مسـتعمالً دائـراً علـى األلسـن       إشارة إلى هذه المعاني من العبادة والتحي
ولَئن سأَلتَهم ولَئن سأَلتَهم ولَئن سأَلتَهم ولَئن سأَلتَهم �يقول سبحانه:  ؛قبل نزول القرآن، تعرفه العرب في العصر الجاهلي

اللَّه قُولُنم لَين خَلَقَهماللَّه قُولُنم لَين خَلَقَهماللَّه قُولُنم لَين خَلَقَهماللَّه قُولُنم لَين خَلَقَهظ الجاللة إلى خالق السـماوات واألرض  , فقد أشار بلف)١(�م
ر منه.دون تبادر مفهوم العبادة والتحي  

ــه       ــائر أفعالـ ــنى وسـ ــماء الحسـ ــه يوصـــف باألسـ ــاً أنّـ ــه علمـ ــا يـــدلّ علـــى كونـ وممـ
المأخوذة من تلك األسماء من دون عكـس، فيقـال: اهللا الـرحمن الـرحيم، أو يقـال:      

ــفة لشـــ   ــع لفـــظ الجاللـــة صـ ــا   ،يء منهـــاعلـــم اهللا ورزق اهللا، وال يقـ ــه مـ وال يؤخـــذ منـ
فيكون اسماً للـذات   ،وهذا يدلّ على أنّه علم وليس بوصف ،يوصف به شيء منها

  .)٢())المستجمعة لجميع صفات الكمال ،الواجبة الوجود
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        م عليكم ورحمة اهللا وبركاته..م عليكم ورحمة اهللا وبركاته..م عليكم ورحمة اهللا وبركاته..م عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالالسالالسالالسال

        هل اسم اهللا مشتق، أم غير مشتق؟هل اسم اهللا مشتق، أم غير مشتق؟هل اسم اهللا مشتق، أم غير مشتق؟هل اسم اهللا مشتق، أم غير مشتق؟
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        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 المبـرد وقل عن الخليل، وسيبويه، فقد نُ ؛ن لفظ الجاللة مشتق أم الوقع الخالف في أ

 ،(إله) :فـ(اهللا) كان أصله ؛قنّه مشتق، وقالوا: إن اسم اهللا مشتإ :غير مشتق، وقال غيرهم أنّه:
 منـع يمنـع،   :مـن بـاب   ،لـه يألـه)  : (أأدخلت عليه األلف والالم للتفخيم، وهو إما مأخوذ من

  ..فرح يفرح، بمعنى: تحير وفزع :من باب ،(أله يأله) :أو مأخوذ من .بمعنى: عبده
ــل     ــود، مثـ ــى: المعبـ ــدر بمعنـ ــالمعنى األول مصـ ـــ(اإلله) بـ ــذا فـ ــاب،  :وعلـــى هـ كتـ

  عنى: المكتوب، وعلى الثاني مصدر بمعنى: المألوه فيه.بم
  فاإلله اسم من أسمائه تعالى لوحظ فيه عناية التحير.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

        اقع فكيف الرد عليها:اقع فكيف الرد عليها:اقع فكيف الرد عليها:اقع فكيف الرد عليها:وردت هذه الشبهة ضد الشيعة على أحد المووردت هذه الشبهة ضد الشيعة على أحد المووردت هذه الشبهة ضد الشيعة على أحد المووردت هذه الشبهة ضد الشيعة على أحد المو
هكــذا: (اللّهــم يــا رب األربــاب وإلــه     هكــذا: (اللّهــم يــا رب األربــاب وإلــه     هكــذا: (اللّهــم يــا رب األربــاب وإلــه     هكــذا: (اللّهــم يــا رب األربــاب وإلــه         FFFFورد فــي كثيــر مــن أدعيــة األئمــة    ورد فــي كثيــر مــن أدعيــة األئمــة    ورد فــي كثيــر مــن أدعيــة األئمــة    ورد فــي كثيــر مــن أدعيــة األئمــة    

    ٨٧٨٧٨٧٨٧////٢٢٢٢    ، مستدرك الوسائل، مستدرك الوسائل، مستدرك الوسائل، مستدرك الوسائل٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠////٦٦٦٦    ، وسائل الشيعة، وسائل الشيعة، وسائل الشيعة، وسائل الشيعة٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣////٣٣٣٣وووو    ٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦////٢٢٢٢اآللهة). (الكافي اآللهة). (الكافي اآللهة). (الكافي اآللهة). (الكافي 
ــوار ٤٦٤٤٦٤٤٦٤٤٦٤////٤٤٤٤وووو    ٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢////٤٤٤٤وووو ــار األنـــ ــوار ، بحـــ ــار األنـــ ــوار ، بحـــ ــار األنـــ ــوار ، بحـــ ــار األنـــ ـــ     ٦٢٦٢٦٢٦٢////٨٣٨٣٨٣٨٣وووو    ١٣١١٣١١٣١١٣١////٨٢٨٢٨٢٨٢وووو    ٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢////٧٧٧٧    ، بحـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ     ١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥////٨٨٨٨٨٨٨٨وووو    ٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣ــــ
        ).).).).٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢    ــــــــ    ٣٣٧٣٣٧٣٣٧٣٣٧////٩٢٩٢٩٢٩٢وووو    ١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨ــ ــ ــ ــ ١٠٩١٠٩١٠٩١٠٩ــ ــ ــ ــ ٩٤٩٤٩٤٩٤ــ ــ ــ ــ ٢٠٢٠٢٠٢٠////٩٢٩٢٩٢٩٢وووو
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ا لم ا لم ا لم ا لم لملململم    ؛؛؛؛ال يجوز أن يقال: أنت خير اآللهةال يجوز أن يقال: أنت خير اآللهةال يجوز أن يقال: أنت خير اآللهةال يجوز أن يقال: أنت خير اآللهة((((((((قال: قال: قال: قال:     ولكن العالّمة المجلسيولكن العالّمة المجلسيولكن العالّمة المجلسيولكن العالّمة المجلسي
        ؟؟؟؟تقدمتقدمتقدمتقدم). هل يناقض قوله ما ). هل يناقض قوله ما ). هل يناقض قوله ما ). هل يناقض قوله ما ٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣////١٤١٤١٤١٤(بحار األنوار (بحار األنوار (بحار األنوار (بحار األنوار ))))))))ًًًًيكن غيره إلهايكن غيره إلهايكن غيره إلهايكن غيره إلها

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

 )تبيانـــه(وقـــد ذكـــره الطوســـي فـــي   ،المرفـــوض فـــي كـــالم (بحـــار األنـــوار) 
وجـود آلهـة متعـددة، وهنـاك تفاضـل بينهـا، بحيـث يكـون أحـدها           :، هـو )١(أيضاً

  صـحيح، وهـو:    األفضل, بينما الوارد في بعض األدعية يمكن حمله علـى معنـى
إن اهللا هو إله كلّ ما يسمى ويدعى أنّه إله, وكون هنـاك إلـه فـوق تلـك اآللهـة      

 :له، فمن العبارةألن اإلله هو الواحد الذي ليس فوقه إ ؛أنّها ليست بآلهة :يعني
  (إله اآللهة) يظهر أنّها ليست بآلهة وإنّما آلهة مدعاة.

òîÇ…þa@œÈi@¿@µbÈm@éÐ•ë@åß@…aŠ½aIòîÇ…þa@œÈi@¿@µbÈm@éÐ•ë@åß@…aŠ½aIòîÇ…þa@œÈi@¿@µbÈm@éÐ•ë@åß@…aŠ½aIòîÇ…þa@œÈi@¿@µbÈm@éÐ•ë@åß@…aŠ½aI@@@@@@@@
@@@@iiiiICICICIClbi‰þa@Čl‰lbi‰þa@Čl‰lbi‰þa@Čl‰lbi‰þa@Čl‰LHLHLHLH@@@@ëëëëIIIIò�Ła@éÛgò�Ła@éÛgò�Ła@éÛgò�Ła@éÛgHHHHHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

ن ن ن ن هنــاك مصــطلحات تطلــق علــى اهللا تبــارك وتعــالى، بعضــها ذكــر فــي القــرآ   هنــاك مصــطلحات تطلــق علــى اهللا تبــارك وتعــالى، بعضــها ذكــر فــي القــرآ   هنــاك مصــطلحات تطلــق علــى اهللا تبــارك وتعــالى، بعضــها ذكــر فــي القــرآ   هنــاك مصــطلحات تطلــق علــى اهللا تبــارك وتعــالى، بعضــها ذكــر فــي القــرآ   
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 الكريم، وهذا ال شك الكريم، وهذا ال شك الكريم، وهذا ال شك األرباب، ههههوال شبوال شبوال شبوال شبفيه فيه فيه فيه الكريم، وهذا ال شك األرباب، ة، ولكن هناك مصطلحات: مثل: رب األرباب، ة، ولكن هناك مصطلحات: مثل: رب األرباب، ة، ولكن هناك مصطلحات: مثل: رب ة، ولكن هناك مصطلحات: مثل: رب
وإلــه اآللهــة، هــل مــن الصــحيح ذكرهــا فــي المقــام؟ علمــاً أنّهــا ذكــرت فــي بعــض  وإلــه اآللهــة، هــل مــن الصــحيح ذكرهــا فــي المقــام؟ علمــاً أنّهــا ذكــرت فــي بعــض  وإلــه اآللهــة، هــل مــن الصــحيح ذكرهــا فــي المقــام؟ علمــاً أنّهــا ذكــرت فــي بعــض  وإلــه اآللهــة، هــل مــن الصــحيح ذكرهــا فــي المقــام؟ علمــاً أنّهــا ذكــرت فــي بعــض  

        وال أعرف مدى صحتها!وال أعرف مدى صحتها!وال أعرف مدى صحتها!وال أعرف مدى صحتها!    ،،،،األدعيةاألدعيةاألدعيةاألدعية
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
صف عند الناس بالربوبيـة، ولـو   المراد من رب األرباب: أنّه تعالى رب كلّ متّ

  أنّه في نفسه ليس كذلك.
ف، وغيرهـا. وهـذه   المتصـر  د،السـي  واألصل أن يطلق الـرب ويـراد بـه: المـدبر،    

فــي قومــه   ســيدســرته رب، والفــاألب فــي أُ  صــف بهــا البشــر؛ الصــفات يمكــن أن يتّ 
ربوبيــة، فــاهللا تعــالى رب هــؤالء األربــاب، بــل رب كــلّ مــن يــدعي ال   ،رب، وهكــذا

ســب إلــى الربوبيــة، كــبعض    كفرعــون ونحــوه مــن الطغــاة المتجبــرين، ورب مــن نُ     
  عيت أرباباً في الجاهلية.التي داألصنام 

وأما إله اآللهـة: فاإللـه فـي اللغـة هـو: المعبـود، وبعـض النـاس قـد اتّخـذ معبـوداً            
يــة، وفــي الجاهل ،غيــر اهللا، كالــذين يعبــدون األصــنام واألشــخاص فــي أُمــم الشــرك    

، فإنّـه  )١(�أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهـه هـواه  أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهـه هـواه  أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهـه هـواه  أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهـه هـواه  �وهناك من يعبد هواه، كما قال اهللا تعـالى:  
  يطيع هواه في كلّ شيء، فيكون عبداً لهواه وشهواته.

فهذه آلهة عند الناس من جهـة الطاعـة، واهللا عـزّ وجـلّ هـو إلـه هـؤالء جميعـاً،         
  المعبود صدقاً. ،فهو اإلله حقّاً
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ر، مــع العلــم أن اهللا ال  ر، مــع العلــم أن اهللا ال  ر، مــع العلــم أن اهللا ال  ر، مــع العلــم أن اهللا ال  لمــاذا أســماء اهللا الحســنى جــاءت كلّهــا بصــيغة المــذكّ   لمــاذا أســماء اهللا الحســنى جــاءت كلّهــا بصــيغة المــذكّ   لمــاذا أســماء اهللا الحســنى جــاءت كلّهــا بصــيغة المــذكّ   لمــاذا أســماء اهللا الحســنى جــاءت كلّهــا بصــيغة المــذكّ   
        جنس له؟جنس له؟جنس له؟جنس له؟

        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ث الحقيقـي والمجـازي، وهـو لـيس منهمـا، بـل       ذلك ألن التأنيـث يكـون للمؤنّـ   

  كالقمر. ،ر مجازيالظاهر أنّه مذكّ
 ،اللفـظ  :ر بـالنطق، أي إلـى أن لفـظ الجاللـة مـذكّ     هموكذلك أيضاً ذهب بعضـ 

  ر.ال الذات، فتعين أن يكون بالضمير المذكّ
، ثر أشــرف مــن المؤنّــ   : إن التــذكير أصــل والتأنيــث فــرع, وأن المــذكّ     وقيــل 

نثـى، ولـذلك يـتم تغليـب الـذكر علـى األنثـى فـي المخاطبـات          والذكر أكمل من األ
وإن كانت األغلبية العددية لإلناث على الذكور، ومن هنا ناسب أن حتّى  العرفية,

ــذين حكمــوا بتقــدم    ،ةتكــون أســماء اهللا تعــالى مــذكّرة، متابعــة لعــرف أهــل اللغــ      ال
  ث في الشرف واألصالة والكمال.ر على المؤنّالمذكّ
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        هللا سبحانه وتعالى أسماء وصفات، فكيف نفرق بين االسم والصفة؟هللا سبحانه وتعالى أسماء وصفات، فكيف نفرق بين االسم والصفة؟هللا سبحانه وتعالى أسماء وصفات، فكيف نفرق بين االسم والصفة؟هللا سبحانه وتعالى أسماء وصفات، فكيف نفرق بين االسم والصفة؟

        هي األسماء، وما هي الصفات؟هي األسماء، وما هي الصفات؟هي األسماء، وما هي الصفات؟هي األسماء، وما هي الصفات؟    وماوماوماوما
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 ،اللفـظ المـأخوذ للـذات بمـا هـي هـي       :الفرق بين الصفة واالسم: أن االسم هو

 )العـالم (أو حيثية مـن الحيثيـات، فلفـظ     ،أو للذات من خالل وصف من األوصاف
 لعلـم؛ فـالنظر هنـا منصـب    ذات مـأخوذة بوصـف ا   :يعنـي  ،اسـم مـن أسـماء اهللا تعـالى    

  ..أوالً على الذات
 نالنظر إلى ذات الصفة من حيث هي صفة مع قطع النظـر عـ   :فهي ،أما الصفة

  اً عن الذات.مجردأوالً على المبدأ  صاف الذات بها؛ فالنظر هنا منصباتّ
مـن   )،إنسـان (يسـمى   فهـو ال نأخذه علـى اإلنسـان:   ثوربما يتبين الفرق جيداً بم

إذا نظرنـا إليـه مـن حيـث صـفة الطبابـة أو النجـارة، فـال         وهو هو حيوان ناطق،  حيث
طبيباً ونجاراً. وأما إذا أخذنا الصفة من دون النسـبة إلـى الـذات،     :إنساناً، بل :يسمى

  ..فنقول: الطبابة والنجارة
ل (الصفة) ال ياألو الفرق بين الصفة واالسم عبارة عن: أن حمل على كما أن

حمـل عليـه، ويقـال: زيـد     ضوع، فال يقال: زيد علم، بخـالف الثـاني (االسـم) في   المو
  عالم.
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فــالعلم والقــدرة  ؛وعلــى ذلــك جــرى االصــطالح فــي أســمائه وصــفاته ســبحانه   
  والحياة صفات، والعالم والقادر والحي أسماؤه تعالى.

IIIIémbÐ•ë@…ìuìÛa@kuaë@óäÈßémbÐ•ë@…ìuìÛa@kuaë@óäÈßémbÐ•ë@…ìuìÛa@kuaë@óäÈßémbÐ•ë@…ìuìÛa@kuaë@óäÈßHHHH@ @@ @@ @@ @

»���
�א�$�ود�
ون�����<��������

«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        سؤال في عقائد بداية المعرفة.سؤال في عقائد بداية المعرفة.سؤال في عقائد بداية المعرفة.سؤال في عقائد بداية المعرفة.

       اهللا واجـب الوجـود، أي أن كيف أوجد اهللا نفسه؟ قـد علمنـا فـي العقائـد أن       اهللا واجـب الوجـود، أي أن كيف أوجد اهللا نفسه؟ قـد علمنـا فـي العقائـد أن       اهللا واجـب الوجـود، أي أن كيف أوجد اهللا نفسه؟ قـد علمنـا فـي العقائـد أن       اهللا واجـب الوجـود، أي أن كيف أوجد اهللا نفسه؟ قـد علمنـا فـي العقائـد أن
        وجوده نابع من ذاته...وجوده نابع من ذاته...وجوده نابع من ذاته...وجوده نابع من ذاته...

مــن ذاتــه؟ وكيــف أصــبحت لديــه صــفات ثبوتيــة مــن ذاتــه؟ وكيــف أصــبحت لديــه صــفات ثبوتيــة مــن ذاتــه؟ وكيــف أصــبحت لديــه صــفات ثبوتيــة مــن ذاتــه؟ وكيــف أصــبحت لديــه صــفات ثبوتيــة     اًاًاًاًكيـف يكــون وجــوده نابعــ كيـف يكــون وجــوده نابعــ كيـف يكــون وجــوده نابعــ كيـف يكــون وجــوده نابعــ 
        وسلبية من بعد اإليجاد...؟وسلبية من بعد اإليجاد...؟وسلبية من بعد اإليجاد...؟وسلبية من بعد اإليجاد...؟

  ب:ب:ب:ب:الجواالجواالجواالجوا
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

لــم يكــن اهللا تبــارك وتعــالى غيــر موجــود ثــم أوجــد نفســه, بــل كــان موجــوداً منــذ     
وأيـن األيـن, فـالكيف واأليـن والمتـى       ،كيـف الكيـف  هو الـذي  ألنّه  ؛بال كيف ،األزل

ألنّهــا مــن جملــة خلقــه، كمــا ورد عــن   ؛ال تجــري عليــه تعــالى، فهــي تجــري علــى خلقــه 
: (من وصفه فقد حده، ومن حده فقـد عـده، ومـن    )نهج البالغة(في  Cر المؤمنينأمي

  .)١(عده فقد أبطل أزله، ومن قال (كيف) فقد استوصفه, ومن قال (أين) فقد حيزه)
                                                 

�F١��F�$��א{"�E٢�W٤٠��$Otא�F١٥٢KE� �



  
  

١١٨١١٨١١٨١١٨  .......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٦٦٦٦EEEEجFجFجFج����א������א

 

: (ال تقــدره األوهــام بالحــدود والحركــات, وال بــالجوارح   أُخــرىوفــي خطبــة 
 ،(حتّى), الظـاهر ال يقـال: (ممـا)   بــ مد (متى)، وال يضرب له أ :واألدوات, ال يقال له

  .)١(والباطن ال يقال: (فيم))
اه عنـى  وفي خطبة: (مـا وحـده مـن كيفـه, وال حقيقتـه أصـاب مـن مثّلـه, وال إيـ         

ده من أشار إليه وتوههه, وال صم٢(مه)من شب(.  
 بـل إن  وليس معنى واجب الوجـود أن الوجـود نـابع مـن ذاتـه ـــ كمـا تقولـون ـــ         

ألن فـرض   ؛واجب الوجود أن وجوده ال يمكن أن يكون محـتمالً أو ممكنـاً  معنى 
 :أي ،عــدم وجــوده يعــرض منــه المحــال والــبطالن فــي كــلّ شــيء، فوجــوده واجــب 

  فهو ذاتي له. ؛ضروري
ــا ســؤالكم عــن صــفاته الثبوتيــة والســلبية ف      اهللا عــزّ وجــلّ قــد    جوابــه أم هــو: إن

سله وفي كتبه ليعرفوه, وتلك الصفات ه ورئوصف نفسه لعباده على لسان أنبيا
فـإذا كانـت الصـفة مثبتـة لجمـال       ؛غير أوصاف ذاته تعالى أو أفعالـه  ئاًشي تليس

جماليـة, وإذا   :أو ،(ثبوتية) :يتفي الموصوف ومشيرة إلى واقعية في ذاته سم
 :أو ،(سـلبية)  :تسـمي كانت الصفة هادفـة إلـى نفـي نقـص وحاجـة عنـه سـبحانه        

  جاللية.
والقدرة والحياة من الصفات الثبوتية المشيرة إلى وجود كمال في  فالعلم

الذات اإللهية, ولكن نفـي الجسـمانية والتحيـز والحركـة والتغيـر والشـريك مـن        
                                                 

�F١��F�$��א{"�E٢�W٦٥��$Otא�F١٦٣KE� �
�F٢��F�$��א{"�E٢�W١١٩��$Otא�F١٨٦KE� �
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وليســت  ،الصــفات الســلبية الهادفــة إلــى ســلب مــا هــو نقــص عــن ســاحته ســبحانه 
ــه بعــد اإل     ــد حــدثت لدي ــارك وت   يجــادهــذه الصــفات ق ــزل اهللا تب ــم ي ــل ل ــالى , ب ع

الـذي ال نقـص فيـه     ،فهو الكامل علـى اإلطـالق   ،متّصفاً بها قبل أن يخلق الخلق
  وال عيب يعتريه.

b™ŠÛa@âbß⁄a@æbîiIb™ŠÛa@âbß⁄a@æbîiIb™ŠÛa@âbß⁄a@æbîiIb™ŠÛa@âbß⁄a@æbîiICCCC@@@@óäÈ½óäÈ½óäÈ½óäÈ½ZZZZ@@@@H…ìuìÛa@kuaëH…ìuìÛa@kuaëH…ìuìÛa@kuaëH…ìuìÛa@kuaë@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

     أريد شرحاً لهذه الكلمات إن أمكن:أريد شرحاً لهذه الكلمات إن أمكن:أريد شرحاً لهذه الكلمات إن أمكن:أريد شرحاً لهذه الكلمات إن أمكن:

ن الكـائن األول،  ن الكـائن األول،  ن الكـائن األول،  ن الكـائن األول،  : أخبرنـي عـ  : أخبرنـي عـ  : أخبرنـي عـ  : أخبرنـي عـ  CCCCوجاء فيها أن عمـران الصـابي قـال لإلمـام    وجاء فيها أن عمـران الصـابي قـال لإلمـام    وجاء فيها أن عمـران الصـابي قـال لإلمـام    وجاء فيها أن عمـران الصـابي قـال لإلمـام    ((((((((
        وعما خلق؟وعما خلق؟وعما خلق؟وعما خلق؟
: سألت فافهم: أما الواحد، فلم يزل واحداً كائناً ال شيء معه بال : سألت فافهم: أما الواحد، فلم يزل واحداً كائناً ال شيء معه بال : سألت فافهم: أما الواحد، فلم يزل واحداً كائناً ال شيء معه بال : سألت فافهم: أما الواحد، فلم يزل واحداً كائناً ال شيء معه بال CCCCفقال لهفقال لهفقال لهفقال له

حدود وأعراض، وال يزال كذلك، ثم خلق خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعراض وحدود حدود وأعراض، وال يزال كذلك، ثم خلق خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعراض وحدود حدود وأعراض، وال يزال كذلك، ثم خلق خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعراض وحدود حدود وأعراض، وال يزال كذلك، ثم خلق خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعراض وحدود 
لـه لـه،   لـه لـه،   لـه لـه،   لـه لـه،   ومثّومثّومثّومثّ     فـي شـيء حـده، وال علـى شـيء حـذاه       فـي شـيء حـده، وال علـى شـيء حـذاه       فـي شـيء حـده، وال علـى شـيء حـذاه       فـي شـيء حـده، وال علـى شـيء حـذاه      مختلفة، ال في شيء أقامـه، وال مختلفة، ال في شيء أقامـه، وال مختلفة، ال في شيء أقامـه، وال مختلفة، ال في شيء أقامـه، وال 

ق ذلك صـفوة وغيـر صـفوة، واختالفـاً وائتالفـاً، وألوانـاً وذوقـاً        ق ذلك صـفوة وغيـر صـفوة، واختالفـاً وائتالفـاً، وألوانـاً وذوقـاً        ق ذلك صـفوة وغيـر صـفوة، واختالفـاً وائتالفـاً، وألوانـاً وذوقـاً        ق ذلك صـفوة وغيـر صـفوة، واختالفـاً وائتالفـاً، وألوانـاً وذوقـاً        فجعل من بعد الخلفجعل من بعد الخلفجعل من بعد الخلفجعل من بعد الخل
به، وال رأى به، وال رأى به، وال رأى به، وال رأى ��� ��� ��� ���     وطعماً، ال لحاجة كانت منه إلى ذلك، وال لفضل منزلة لم يبلغهاوطعماً، ال لحاجة كانت منه إلى ذلك، وال لفضل منزلة لم يبلغهاوطعماً، ال لحاجة كانت منه إلى ذلك، وال لفضل منزلة لم يبلغهاوطعماً، ال لحاجة كانت منه إلى ذلك، وال لفضل منزلة لم يبلغها

        لنفسه فيما خلق زيادة وال نقصاناً.لنفسه فيما خلق زيادة وال نقصاناً.لنفسه فيما خلق زيادة وال نقصاناً.لنفسه فيما خلق زيادة وال نقصاناً.
        تعقّل هذا يا عمران؟تعقّل هذا يا عمران؟تعقّل هذا يا عمران؟تعقّل هذا يا عمران؟

        ي.ي.ي.ي.سيدسيدسيدسيدقال: نعم واهللا يا قال: نعم واهللا يا قال: نعم واهللا يا قال: نعم واهللا يا 
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ـ ـــ إلى أن قال ـ ـــ إلى أن قال ـ ـــ إلى أن قال ـ الكائن األول، لم يزل واحداً ال الكائن األول، لم يزل واحداً ال الكائن األول، لم يزل واحداً ال الكائن األول، لم يزل واحداً ال     : إن اهللا المبدئ الواحد: إن اهللا المبدئ الواحد: إن اهللا المبدئ الواحد: إن اهللا المبدئ الواحد    ــ إلى أن قال ـ
شيء معه، فرداً ال ثاني معه، ال معلوماً وال مجهوالً، وال محكماً وال متشابهاً، شيء معه، فرداً ال ثاني معه، ال معلوماً وال مجهوالً، وال محكماً وال متشابهاً، شيء معه، فرداً ال ثاني معه، ال معلوماً وال مجهوالً، وال محكماً وال متشابهاً، شيء معه، فرداً ال ثاني معه، ال معلوماً وال مجهوالً، وال محكماً وال متشابهاً، 
وال مذكوراً وال منسياً، وال شيء يقع عليه اسم شيء من األشـياء غيـره، وال   وال مذكوراً وال منسياً، وال شيء يقع عليه اسم شيء من األشـياء غيـره، وال   وال مذكوراً وال منسياً، وال شيء يقع عليه اسم شيء من األشـياء غيـره، وال   وال مذكوراً وال منسياً، وال شيء يقع عليه اسم شيء من األشـياء غيـره، وال   
من وقت كان وال إلى وقت يكون، وال بشيء قام وال إلى شـيء يقـوم، وال   من وقت كان وال إلى وقت يكون، وال بشيء قام وال إلى شـيء يقـوم، وال   من وقت كان وال إلى وقت يكون، وال بشيء قام وال إلى شـيء يقـوم، وال   من وقت كان وال إلى وقت يكون، وال بشيء قام وال إلى شـيء يقـوم، وال   

د وال فـي شـيء اسـتكن، وذلـك كلّـه قبـل الخلـق إذ ال شـيء         د وال فـي شـيء اسـتكن، وذلـك كلّـه قبـل الخلـق إذ ال شـيء         د وال فـي شـيء اسـتكن، وذلـك كلّـه قبـل الخلـق إذ ال شـيء         د وال فـي شـيء اسـتكن، وذلـك كلّـه قبـل الخلـق إذ ال شـيء         إلـى شـيء اسـتن   إلـى شـيء اسـتن   إلـى شـيء اسـتن   إلـى شـيء اسـتن   
        ....))))٤٣٠٤٣٠٤٣٠٤٣٠توحيد للصدوق: توحيد للصدوق: توحيد للصدوق: توحيد للصدوق: الالالال(((())))))))غيرهغيرهغيرهغيره

 الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
هـــذه الكلمـــات الشـــريفة تفتقـــر إلـــى شـــرح طويـــل، وســـنحاول فـــي هـــذه    

ق:المعنى، واهللا الموفّ العجالة أن نوجز لك  
ــام  ــذكر اإلم ــة األزل Cي ــي هــي   ،أن رتب ــة الوجــوب الت ــ ،رتب ــه مختصّ ة ب
ته ال اإلمكان والحدوث. فهو في أزلي :ألن رتبة الخلق هي تعالى دون خلقه؛

شيء معه أزلي، وفي وجوبه الذاتي ال شيء مثله واجب الوجود بذاته. وإنّما 
قال: (ال شيء معه بال حدود وأعـراض)، ألن الحـدود واألعـراض مـن شـؤون      

كلّها مخلوقة له عزّ وجلّ، فال تجري عليه الحوادث والزمان والمكان، وهي 
  ها على خلقه فكيف تجري عليه.االحدود واألعراض، فإنّه هو الذي أجر

ألن هــذا  ؛فــاهللا عــزّ وجــلّ ال شــيء معــه، وال ثــاني لــه، وال شــيء يقــع عليــه 
الشيء المفروض أنّه يقع عليه ال بـد أن يكـون فـي رتبتـه، وقـد ثبـت أن رتبـة        

وكذا ال يقوم بشيء من  ؟!اإلمكان فكيف يقع عليه شيءكلّ شيء سواه هي 
  األشياء، بل يقوم بذاته ويقوم به كلّ شيء، وال يستند إلى شيء، وهكذا.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
لكمال اإللهي وبين الجالل اإللهي, لكمال اإللهي وبين الجالل اإللهي, لكمال اإللهي وبين الجالل اإللهي, لكمال اإللهي وبين الجالل اإللهي, هل هناك فرق بين الجمال اإللهي وبين اهل هناك فرق بين الجمال اإللهي وبين اهل هناك فرق بين الجمال اإللهي وبين اهل هناك فرق بين الجمال اإللهي وبين ا

        معناها؟معناها؟معناها؟معناها؟ما هو ما هو ما هو ما هو في المحاضرات يقول هذه الكلمات؟ وفي المحاضرات يقول هذه الكلمات؟ وفي المحاضرات يقول هذه الكلمات؟ وفي المحاضرات يقول هذه الكلمات؟ و    اًاًاًاًعندما نسمع أحدعندما نسمع أحدعندما نسمع أحدعندما نسمع أحد
        رتم قلوبنا.رتم قلوبنا.رتم قلوبنا.رتم قلوبنا.يا من نويا من نويا من نويا من نو    ،،،،وشكراً جزيالً لكموشكراً جزيالً لكموشكراً جزيالً لكموشكراً جزيالً لكم

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  سلبية. أُخرىتقسم صفات اهللا تعالى إلى قسمين: صفات ثبوتية، و
، أو صـــفات )الصفات الحقيقيـــة الكماليـــةـ(ة قســـم يســـمى بـــومـــن الصـــفات الثبوتيـــ

  الجمال والكمال، كالعلم، والقدرة، والغنى، والحياة، وهي كلّها عين ذاته سبحانه.
، وهــي ترجــع جميعهــا  )صفات الجــاللـ(وأمــا الصــفات الســلبية فتســمى بــ  

سلب اإلمكان عنه، وإن سلب اإلمكـان معنـاه: سـلب الجسـمية والصـورة       :إلى
  ة..لحركة والسكون والثقل والخفّوا
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

(عقائد اإلمامية) للشيخ (عقائد اإلمامية) للشيخ (عقائد اإلمامية) للشيخ (عقائد اإلمامية) للشيخ     عندي سؤال حول بعض العبارات الواردة في كتابعندي سؤال حول بعض العبارات الواردة في كتابعندي سؤال حول بعض العبارات الواردة في كتابعندي سؤال حول بعض العبارات الواردة في كتاب
        وهذا هو نصها:وهذا هو نصها:وهذا هو نصها:وهذا هو نصها:    ،،،،لم أفهمها، وهي تتكلّم عن عقيدتنا في صفات اهللا تعالىلم أفهمها، وهي تتكلّم عن عقيدتنا في صفات اهللا تعالىلم أفهمها، وهي تتكلّم عن عقيدتنا في صفات اهللا تعالىلم أفهمها، وهي تتكلّم عن عقيدتنا في صفات اهللا تعالى    مظفّرمظفّرمظفّرمظفّرالالالال
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وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجالل, فهي ترجع جميعها إلى وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجالل, فهي ترجع جميعها إلى وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجالل, فهي ترجع جميعها إلى وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجالل, فهي ترجع جميعها إلى ((((((((
سلب سلب سلب سلب     ::::    سلب اإلمكان عنه؛ فإن سلب اإلمكان الزمه ــ بل معناه ــسلب اإلمكان عنه؛ فإن سلب اإلمكان الزمه ــ بل معناه ــسلب اإلمكان عنه؛ فإن سلب اإلمكان الزمه ــ بل معناه ــسلب اإلمكان عنه؛ فإن سلب اإلمكان الزمه ــ بل معناه ــ    ::::هوهوهوهو    ،،،،سلب واحدسلب واحدسلب واحدسلب واحد

ة والحركة والسكون, والثقل والخفّة, وما إلى ذلك, بـل سـلب   ة والحركة والسكون, والثقل والخفّة, وما إلى ذلك, بـل سـلب   ة والحركة والسكون, والثقل والخفّة, وما إلى ذلك, بـل سـلب   ة والحركة والسكون, والثقل والخفّة, وما إلى ذلك, بـل سـلب   الجسمية والصورالجسمية والصورالجسمية والصورالجسمية والصور
        كلّ نقص.كلّ نقص.كلّ نقص.كلّ نقص.

ثم إن مرجع سلب اإلمكان ــ في الحقيقـة ـــ إلـى وجـوب الوجـود, ووجـوب       ثم إن مرجع سلب اإلمكان ــ في الحقيقـة ـــ إلـى وجـوب الوجـود, ووجـوب       ثم إن مرجع سلب اإلمكان ــ في الحقيقـة ـــ إلـى وجـوب الوجـود, ووجـوب       ثم إن مرجع سلب اإلمكان ــ في الحقيقـة ـــ إلـى وجـوب الوجـود, ووجـوب       
الوجود من الصفات الثبوتية الكماليـة, فترجـع الصـفات الجالليـة (السـلبية) آخـر       الوجود من الصفات الثبوتية الكماليـة, فترجـع الصـفات الجالليـة (السـلبية) آخـر       الوجود من الصفات الثبوتية الكماليـة, فترجـع الصـفات الجالليـة (السـلبية) آخـر       الوجود من الصفات الثبوتية الكماليـة, فترجـع الصـفات الجالليـة (السـلبية) آخـر       

مـن جميـع الجهـات, ال    مـن جميـع الجهـات, ال    مـن جميـع الجهـات, ال    مـن جميـع الجهـات, ال    األمر إلى الصفات الكمالية (الثبوتية), واهللا تعـالى واحـد   األمر إلى الصفات الكمالية (الثبوتية), واهللا تعـالى واحـد   األمر إلى الصفات الكمالية (الثبوتية), واهللا تعـالى واحـد   األمر إلى الصفات الكمالية (الثبوتية), واهللا تعـالى واحـد   
        تكثّر في ذاته المقدسة, وال تركيب في حقيقة الواحد الصمد.تكثّر في ذاته المقدسة, وال تركيب في حقيقة الواحد الصمد.تكثّر في ذاته المقدسة, وال تركيب في حقيقة الواحد الصمد.تكثّر في ذاته المقدسة, وال تركيب في حقيقة الواحد الصمد.

وال ينقضي العجـب مـن قـول مـن يـذهب إلـى رجـوع الصـفات الثبوتيـة إلـى           وال ينقضي العجـب مـن قـول مـن يـذهب إلـى رجـوع الصـفات الثبوتيـة إلـى           وال ينقضي العجـب مـن قـول مـن يـذهب إلـى رجـوع الصـفات الثبوتيـة إلـى           وال ينقضي العجـب مـن قـول مـن يـذهب إلـى رجـوع الصـفات الثبوتيـة إلـى           
   ــل أنصــفاته عــين ذاتــه, فتخي ــا عــزّ عليــه أن يفهــم كيــف أنالصــفات الســلبية؛ لم   ــل أنصــفاته عــين ذاتــه, فتخي ــا عــزّ عليــه أن يفهــم كيــف أنالصــفات الســلبية؛ لم   ــل أنصــفاته عــين ذاتــه, فتخي ــا عــزّ عليــه أن يفهــم كيــف أنالصــفات الســلبية؛ لم   ــل أنصــفاته عــين ذاتــه, فتخي ــا عــزّ عليــه أن يفهــم كيــف أنالصــفات الســلبية؛ لم

ول بوحــدة الــذات وعــدم  ول بوحــدة الــذات وعــدم  ول بوحــدة الــذات وعــدم  ول بوحــدة الــذات وعــدم  الصــفات الثبوتيــة ترجــع إلــى الســلب؛ ليطمــئن إلــى القــ  الصــفات الثبوتيــة ترجــع إلــى الســلب؛ ليطمــئن إلــى القــ  الصــفات الثبوتيــة ترجــع إلــى الســلب؛ ليطمــئن إلــى القــ  الصــفات الثبوتيــة ترجــع إلــى الســلب؛ ليطمــئن إلــى القــ  
تكثّرهــا, فوقــع بمــا هــو أســوأ؛ إذ جعــل الــذات التــي هــي عــين الوجــود, ومحــض    تكثّرهــا, فوقــع بمــا هــو أســوأ؛ إذ جعــل الــذات التــي هــي عــين الوجــود, ومحــض    تكثّرهــا, فوقــع بمــا هــو أســوأ؛ إذ جعــل الــذات التــي هــي عــين الوجــود, ومحــض    تكثّرهــا, فوقــع بمــا هــو أســوأ؛ إذ جعــل الــذات التــي هــي عــين الوجــود, ومحــض    

السـلب,  السـلب,  السـلب,  السـلب,  الوجود, والفاقدة لكلّ نقص وجهة إمكان, جعلهـا عـين العـدم ومحـض     الوجود, والفاقدة لكلّ نقص وجهة إمكان, جعلهـا عـين العـدم ومحـض     الوجود, والفاقدة لكلّ نقص وجهة إمكان, جعلهـا عـين العـدم ومحـض     الوجود, والفاقدة لكلّ نقص وجهة إمكان, جعلهـا عـين العـدم ومحـض     
        وهام, وزالّت األقالم.وهام, وزالّت األقالم.وهام, وزالّت األقالم.وهام, وزالّت األقالم.أعاذنا اهللا من شطحات األأعاذنا اهللا من شطحات األأعاذنا اهللا من شطحات األأعاذنا اهللا من شطحات األ

ئدة على ئدة على ئدة على ئدة على كما ال ينقضي العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زاكما ال ينقضي العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زاكما ال ينقضي العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زاكما ال ينقضي العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زا
ذاتـه؛ فقــال بتعــدد القــدماء, ووجــود الشــركاء لواجــب الوجــود, أو قــال بتركيبــه ــــ  ذاتـه؛ فقــال بتعــدد القــدماء, ووجــود الشــركاء لواجــب الوجــود, أو قــال بتركيبــه ــــ  ذاتـه؛ فقــال بتعــدد القــدماء, ووجــود الشــركاء لواجــب الوجــود, أو قــال بتركيبــه ــــ  ذاتـه؛ فقــال بتعــدد القــدماء, ووجــود الشــركاء لواجــب الوجــود, أو قــال بتركيبــه ــــ  

        فما بعد.فما بعد.فما بعد.فما بعد.    ٣٣٣٣٣٣٣٣عقائد اإلمامية صعقائد اإلمامية صعقائد اإلمامية صعقائد اإلمامية ص    ::::راجعراجعراجعراجع    ....انتهىانتهىانتهىانتهى    ....))))))))تعالى عن ذلكتعالى عن ذلكتعالى عن ذلكتعالى عن ذلك
        الصفات السلبية؟الصفات السلبية؟الصفات السلبية؟الصفات السلبية؟    ::::السؤال: ما هو شرح هذه العبارات؟ وخاصّة كلمةالسؤال: ما هو شرح هذه العبارات؟ وخاصّة كلمةالسؤال: ما هو شرح هذه العبارات؟ وخاصّة كلمةالسؤال: ما هو شرح هذه العبارات؟ وخاصّة كلمة

        صفات زائدة؟ وما هو رأينا بهذه الصفات؟صفات زائدة؟ وما هو رأينا بهذه الصفات؟صفات زائدة؟ وما هو رأينا بهذه الصفات؟صفات زائدة؟ وما هو رأينا بهذه الصفات؟    ::::وما هو معنىوما هو معنىوما هو معنىوما هو معنى
        واجب الوجود؟واجب الوجود؟واجب الوجود؟واجب الوجود؟    ::::معنىمعنىمعنىمعنى    وما هووما هووما هووما هو
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        عبارة (سلب اإلمكان عنه)؟عبارة (سلب اإلمكان عنه)؟عبارة (سلب اإلمكان عنه)؟عبارة (سلب اإلمكان عنه)؟    ::::وما هو معنىوما هو معنىوما هو معنىوما هو معنى
(وال ينقضــي العجــب مــن قــول مــن يــذهب إلــى رجــوع  (وال ينقضــي العجــب مــن قــول مــن يــذهب إلــى رجــوع  (وال ينقضــي العجــب مــن قــول مــن يــذهب إلــى رجــوع  (وال ينقضــي العجــب مــن قــول مــن يــذهب إلــى رجــوع      ::::مــا هــو معنــى عبــارةمــا هــو معنــى عبــارةمــا هــو معنــى عبــارةمــا هــو معنــى عبــارة

        الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية)؟الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية)؟الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية)؟الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية)؟
   ومــا هــو معنــى عبــارة (كمــا ال ينقضــي العجــب مــن قــول مــن يــذهب إلــى أن   ومــا هــو معنــى عبــارة (كمــا ال ينقضــي العجــب مــن قــول مــن يــذهب إلــى أن   ومــا هــو معنــى عبــارة (كمــا ال ينقضــي العجــب مــن قــول مــن يــذهب إلــى أن   ومــا هــو معنــى عبــارة (كمــا ال ينقضــي العجــب مــن قــول مــن يــذهب إلــى أن

     صفاته الثبوتية زائـدة علـى ذاتـه؛ فقـال بتعـد     صفاته الثبوتية زائـدة علـى ذاتـه؛ فقـال بتعـد     صفاته الثبوتية زائـدة علـى ذاتـه؛ فقـال بتعـد     د القـدماء, ووجـود الشـركاء لواجـب     د القـدماء, ووجـود الشـركاء لواجـب     د القـدماء, ووجـود الشـركاء لواجـب     د القـدماء, ووجـود الشـركاء لواجـب     صفاته الثبوتية زائـدة علـى ذاتـه؛ فقـال بتعـد
        الوجود, أو قال بتركيبه ــ تعالى عن ذلك)؟الوجود, أو قال بتركيبه ــ تعالى عن ذلك)؟الوجود, أو قال بتركيبه ــ تعالى عن ذلك)؟الوجود, أو قال بتركيبه ــ تعالى عن ذلك)؟

ــارات         ــذه العبـ ــى هـ ــم معنـ ــم أفهـ ــي لـ ــية لكنّـ ــرأت الحاشـ ــي قـ ــم أنّـ ــول: رغـ ــارات        أقـ ــذه العبـ ــى هـ ــم معنـ ــم أفهـ ــي لـ ــية لكنّـ ــرأت الحاشـ ــي قـ ــم أنّـ ــول: رغـ ــارات        أقـ ــذه العبـ ــى هـ ــم معنـ ــم أفهـ ــي لـ ــية لكنّـ ــرأت الحاشـ ــي قـ ــم أنّـ ــول: رغـ ــارات        أقـ ــذه العبـ ــى هـ ــم معنـ ــم أفهـ ــي لـ ــية لكنّـ ــرأت الحاشـ ــي قـ ــم أنّـ ــول: رغـ أقـ
        لهذه الكلمات.لهذه الكلمات.لهذه الكلمات.لهذه الكلمات.    اًاًاًاًططططمبسمبسمبسمبس    اًاًاًاًوالكلمات, فأتمنى أن تعطوني شرحوالكلمات, فأتمنى أن تعطوني شرحوالكلمات, فأتمنى أن تعطوني شرحوالكلمات, فأتمنى أن تعطوني شرح

        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.
        اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.اللّهم صلّ على محمد وآل محمد.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  م ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليك

المـــراد ممـــا ذكرتـــه مـــن المقطـــع الـــوارد فـــي كتـــاب (عقائـــد اإلماميـــة) للشـــيخ  
 :: إن هناك تقسيمات مختلفـة للصـفات اإللهيـة، منهـا: أنّهـا منقسـمة إلـى       Sمظفّرال

  والسلبية. ،الثبوتية
وهــذه الصــفات الثبوتيــة أيضــاً تنقســم بــدورها إلــى قســمين: صــفات حقيقيــة          

  ت إضافية محضة.محضة, وصفا
 ،والبصـر  ،والسـمع  ،والعلـم  ،الحيـاة  :فهـي مثـل   ،أما الصفات الحقيقيـة المحضـة  

  وهي تمتاز بشيئين: ،ونحوها ،كاواإلدر
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أم ال, فهــو ســبحانه  ،األول: إنّهــا ثابتــة لــه ســبحانه ســواء كــان هنــاك شــيء آخــر
هنـاك   كـان سـواء  كان هناك موجود آخر أم ال, وهو عالم بنفسه وبغيره حي سواء 

  كان هناك شيء آخر أم ال... وهكذا.بنفسه سواء  موجود آخر أم ال, وهو قادر
هو يعلم بكذا وال يعلم  :الثاني: أن يتّصف بها وال يتّصف بأضدادها, فال يقال

  يسمع كذا وال يسمع كذا, وهكذا. :بكذا, أو
 ،ةوالراحميــ ،والرازقيــة ،الخالقيــة :أمــا الصــفات اإلضــافية المحضــة, فهــي مثــل  

  ونحوها, وهي تمتاز بشيئين أيضاً:
عنـد   ،خالقـاً  :األول: إنّها توجد بلحاظ وجـود شـيء آخـر, فهـو سـبحانه يسـمى      

فهـي صـفات    ، وهكـذا.. عنـد رزقـه للمخلوقـات    ،رازقـاً  :خلقه للمخلوقات, ويسـمى 
  تثبت له سبحانه باإلضافة إلى شيء آخر.

نّـــه إ :. فـــيمكن أن يقـــالنّـــه يتّصـــف بهـــا ســـبحانه ويتّصـــف بأضـــدادها. إالثـــاني: 
  وهكذا. ،سبحانه خلق كذا ولم يخلق كذا, ورزق هذا الشيء ولم يرزق ذاك

يجـلّ اهللا سـبحانه    :أي ،صفات الجـالل) ـ(وأما الصفات السلبية, والتي تسـمى بـ  
المنفيــان عنــه ســبحانه،  ،إثبــات الــنقص والفقــر :ألن الزمهــا ؛ع أن يتّصــف بهــاويترفّــ

ــ ،والثقــل ،لســكونوا ،والحركــة ،كالجســمية ــى     ،ةوالخفّ ونحوهــا.. والتــي ترجــع إل
  سلب اإلمكان عنه. :هو ،سلب واحد

وبيان ذلك: إن الفالسفة (أهل العقول) قسموا األشياء مـن حيـث الوجـود إلـى     
  ثالثة أقسام: واجب الوجود, ممكن الوجود, ممتنع الوجود.

صــافه بــالوجود تّالــذي يكــون االشــيء  :فــالمراد بــه هــو )،واجــب الوجــود(فأمــا 
وبه شــيء مــن العــدم, فيكــون وجــوده واجبــاً وضــرورياً ال يطــرأ العــدم  شــلذاتــه وال ي
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المـــولى ســـبحانه, وقـــد أقيمـــت علـــى ذلـــك أدلّـــة وبـــراهين    :عليـــه وال يســـبقه, وهـــو
  متعددة.

الشــيء الــذي يكــون وجــوده ال لذاتــه، بــل بغيــره   :فهــو )،ممكــن الوجــود(وأمــا 
كسـائر المخلوقـات    ،فوجوده غير واجب وغيـر ممتنـع  فيمكن أن يطرأ عليه العدم, 

من بشـر وحيـوان وجمـادات ونحوهـا؛ إذ وجودهـا مسـبوق بالعـدم وهـي يمكـن أن          
  يطرأ عليها العدم.

 ،الشـيء الـذي ال يمكـن وجـوده, كشـريك البـاري       :, فهو)ممتنع الوجود(وأما 
ــين  ــاع النقيضـ ــود   ؛واجتمـ ــع الوجـ ــاري ممتنـ ــريك البـ ــدليل ا  ،فشـ ــا ثبـــت بالـ ــي لمـ لعقلـ

والنقلي من أدلّة التوحيد, وأيضاً الوجود والعدم ال يمكن أن يجتمعا لشيء واحـد  
في آن واحد فيكون موجوداً ومعدوماً في نفس الوقت, فاجتمـاع الوجـود والعـدم    

  في شيء واحد ممتنع الوجود.
 :إذ وجــوب الوجــود, أي  : ســلب اإلمكــان؛ والمــراد مــن الصــفات الســلبية هــو   

يقتضي سلب اإلمكـان عنـه, وسـلب اإلمكـان      ،وجوده ضرورياًالشيء الذي يكون 
ي إلـــى ذلـــك مـــن الجســـمية والحركـــة ســـلب الـــنقص والفقـــر وكـــلّ مـــا يـــؤد :يعنـــي

  ز واالفتقار إلى المكان.التي تعني المحدودية والتحي ،ونحوها
ــه:   وال ينقضــي العجــب مــن قــول مــن يــذهب إلــى رجــوع الصــفات     ((وأمــا قول

.. فمــراده: أن القائــل بهــذه المقالــة جعــل الــذات اإللهيــة عــين  ))الثبوتيــة إلــى الســلبية
يعطـي شـيئاً   حتّـى   فإن العدم ليس بشـيء وال شـيء لـه    ؛العدم, وهذا واضح البطالن

تعـالى  ن كلّ كمال هو أمر وجودي ينتهي إليه تعالى, عـلم أنّـه  حيث إإلى غيره, و
لــه, بــل محــض الوجــود  إذ معطــي الشــيء ال يكــون فاقــد اً   محــض الوجــود وعينــه؛ 

  وعينه, بل ال يلحظه العدم وال يشوبه العدم.
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كما ال ينقضي العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية ((وقوله: 
ــدماء..     ــدد القـ ــال بتعـ ــه, فقـ ــى ذاتـ ــدة علـ ــول     ))زائـ ـــ والقـ ــول ــ ــذا القـ ــك أن هـ وذلـ

فات تكــون هنــاك ذات وصـــ   :أن تكــون هنــاك اثنينيـــة, أي   :لألشــاعرة ــــ الزمـــه  
فالــذات واحــدة, والصــفات الثبوتيــة   ؛تعــدد القــدماء :زائــدة عليهــا, وهــذا يعنــي 

 ،هــي ســبعة  :فيصــبح عنــدنا ســبعة قــدماء, وإن قلنــا   ،هــي ســتّة  :الحقيقيــة إن قلنــا 
  وهكذا.. ،فيصبح عندنا ثمانية قدماء

وال توجــد  ،فالقــديم هــو واحــد, والصــفات هــي عــين الــذات    وهــذا باطــل؛ 
كاإلنســان الــذي تكــون ذاتـه غيــر صــفاته, فــالعلم   ،الصـفات اثنينيـة بــين الــذات و 

صــفة خارجــة عــن اإلنســان وهــي تطــرأ عليــه بعــد ذلــك.. أمــا المــولى ســبحانه            
          ,من حيـث هـو عـالم, وهـو عـالم مـن حيـث هـو حـي فصفاته عين ذاته فهو حي
وهو سـميع مـن حيـث هـو بصـير, وهـو بصـير مـن حيـث هـو سـميع, فهـو سـبحانه              

  ات.واحد من جميع الجه

  تعليق:

»��������

��
�א�$�ود�
  »א��*�&�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

وال ينقضي العجب من قول من يذهب إلـى رجـوع الصـفات الثبوتيـة إلـى      وال ينقضي العجب من قول من يذهب إلـى رجـوع الصـفات الثبوتيـة إلـى      وال ينقضي العجب من قول من يذهب إلـى رجـوع الصـفات الثبوتيـة إلـى      وال ينقضي العجب من قول من يذهب إلـى رجـوع الصـفات الثبوتيـة إلـى      ((((((((
        ........))))))))السلبيةالسلبيةالسلبيةالسلبية

ألنّــه يوجــد فــي ذلــك خــالف، فمــنهم مــن أرجــع  ألنّــه يوجــد فــي ذلــك خــالف، فمــنهم مــن أرجــع  ألنّــه يوجــد فــي ذلــك خــالف، فمــنهم مــن أرجــع  ألنّــه يوجــد فــي ذلــك خــالف، فمــنهم مــن أرجــع      ؛؛؛؛هــذه العبــارة غيــر واضــحةهــذه العبــارة غيــر واضــحةهــذه العبــارة غيــر واضــحةهــذه العبــارة غيــر واضــحة
        الصفات السلبية إلی الثبوتية، ومنهم من أرجع الثبوتية إلی السلبية. الصفات السلبية إلی الثبوتية، ومنهم من أرجع الثبوتية إلی السلبية. الصفات السلبية إلی الثبوتية، ومنهم من أرجع الثبوتية إلی السلبية. الصفات السلبية إلی الثبوتية، ومنهم من أرجع الثبوتية إلی السلبية. 
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ي ذلك إشارة إلی (السالبة بانتفاء الموضوع)، فرجوع الصفات الثبوتية ي ذلك إشارة إلی (السالبة بانتفاء الموضوع)، فرجوع الصفات الثبوتية ي ذلك إشارة إلی (السالبة بانتفاء الموضوع)، فرجوع الصفات الثبوتية ي ذلك إشارة إلی (السالبة بانتفاء الموضوع)، فرجوع الصفات الثبوتية هل فهل فهل فهل ف
 إلی السلبية يعطی ال شيء، أو ال وجود؟إلی السلبية يعطی ال شيء، أو ال وجود؟إلی السلبية يعطی ال شيء، أو ال وجود؟إلی السلبية يعطی ال شيء، أو ال وجود؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

معنـى رجــوع الصـفات الثبوتيــة إلـى الصــفات السـلبية هــو: رجـوع صــفة ثبوتيــة      
يـة مثـل القـدرة إلـى صـفة      مثل العلم إلى صـفة سـلبية هـي عـدم الجهـل, وصـفة ثبوت      

  سلبية هي عدم العجز.. وهلم جرا.
  مع أن الصفات السلبية ترجع جميعها إلى سلب اإلمكان عنه.

ســلب الجســمية، وســلب  :أو قــل: ســلب كــلّ نقــص عنــه ســبحانه وتعــالى، مثــل  
ة.. وهكـذا، وسـلب اإلمكـان    وسـلب الخفّـ   ،السكون، وسلب الحركة، وسلب الثقـل 

  وجوب الوجود. يرجع في الحقيقة إلى
ــ ــول الشــيخ المظفّــ    والمتعج ــه فــي ق ــال فــي    ؛Sالصــدوق :ر هــوب من عنــدما ق

 مـا نريـد بكـلّ   فإنّ ،ما وصفنا اهللا تعالى به من صفات ذاته كلّ((كتابه (االعتقادات): 
١())ها عنه تعالىصفة منها نفي ضد(.  

وق والعجـب مـن الشـيخ الصـد    ((قال المظفّـر فـي كراسـه (الفلسـفة اإلسـالمية):      
فتصـور أنّهـا    ؛في تفسير الصفات الثبوتية من التصور في فهم عينية الصفات للذات

سلبية، وفي نظره يمكن تصـور انطبـاق عـدة سـلوب علـى موضـوع        أُمورترجع إلى 
هـو باعتبـار    ن الـذات يواحد، فهو يذكر في عقائده أن معنى أن الصفات الثبوتية عـ 
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عدم الجهـل،   :عدم الموت، ومعنى العلم :ة هوفمعنى الحيا أنّها ترجع إلى السلب؛
ن عدم العجز، فهذه سلوب يمكن انطباقهـا علـى ذات واحـدة، فيتبـي     :ومعنى القدرة

سـلوب، نحـن نحتـرم الشـيخ الصـدوق ـــ       من هذا الكـالم أن اهللا تعـالى هـو مجموعـة     
  .)١())فال نقبل آراءه موركمحدث وناقل ــ فإذا تحدث عن مثل هذه اُأل

مــن القاضــي ســعيد القمــي علــى مــا قالــه فــي    Rب الســيد الخمينــيتعجــ ومثلــه
ــد الصــدوق)    ــة  :أي ،عنــوان: (فــي رجــوع تلــك الصــفات    ضــمن(شــرح توحي الذاتي

فـي كتابـه: (مصـباح الهدايـة):      Rقـال السـيد الخمينـي    ؛)٢(إلى سلب نقائضـها)  ،منها
ــــ مــع علــو  Sيإنّــي ألتعجــب مــن العــارف المتقــدم ذكــره ــــ القاضــي ســعيد القمــ ((

شأنه وقوة سلوكه، كيف ذهل عن ذلك المقام الذي هو مقام نظـر العرفـاء العظـام،    
حتّى حكم بنفي الصفات الثبوتية عن الحـق عـزّ وجـلّ شـأنه، وحكـم بـأن الصـفات        

٣())سلبية، وتحاشى كلّ التحاشي عن عينية الصفات للذات كلّها ترجع إلى معان(.  
و ألجــل أن صــفات الجــالل (الصــفات الســلبية)  وســبب عجــب المظفّــر إنّمــا هــ 

ســلب اإلمكــان عنــه، ثــم إن مرجــع ســلب       :ترجــع جميعهــا إلــى ســلب واحــد، هــو     
وجــوب الوجــود، فمــن يــذهب إلــى إرجــاع الصــفات الثبوتيــة إلــى          :اإلمكــان هــو 

 )وجــوب الوجــود(الصــفات الســلبية، فإنّمــا جعلــه كالشــيء، وكأنّمــا يقــوم بإرجــاع  
بعد أن جعل معناه مجموعة سـلوب، والحـال أن العكـس هـو      )سلب اإلمكان(إلى 
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ــإن اإل ؛الصــواب ــنقص ومجمــع النقــائص    ف ، وســلبه يعنــي ســلب   مكــان هــو أصــل ال
جميع النقائص، وهو يرجع إلى إيجاب الكماالت، وإن الوجـود ضـروري الثبـوت    

  وجوب الوجود. :له، أي
األئمـــة ثـــار هـــو ألجـــل أن مـــا يظهـــر فـــي آ Rوســـبب عجـــب الســـيد الخمينـــي

ورواياتهم من نفـي الصـفات، إنّمـا هـو نفيهـا عـن الهويـة الغيبيـة األحديـة المقهـورة           
عنـدها األسـماء والصـفات فــي مقـام الفـيض األقـدس، ومــا جـاء مـن وصـف الــذات          
بصــفات الكمــال فــي القــرآن والروايــات إنّمــا وقــع علــى الحضــرة الواحــدة بحســب    

  .)١(الظهور والتجلّي في مقام الفيض المقدس
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

كيف يمكن لنا أن نعرف الصفات التي هي من سنخ الوجـود، ونميزهـا مـن    كيف يمكن لنا أن نعرف الصفات التي هي من سنخ الوجـود، ونميزهـا مـن    كيف يمكن لنا أن نعرف الصفات التي هي من سنخ الوجـود، ونميزهـا مـن    كيف يمكن لنا أن نعرف الصفات التي هي من سنخ الوجـود، ونميزهـا مـن    
        بدليل فلسفي؟بدليل فلسفي؟بدليل فلسفي؟بدليل فلسفي؟    خرىخرىخرىخرىالصفات اُألالصفات اُألالصفات اُألالصفات اُأل

        اهللا لكلّ خير.اهللا لكلّ خير.اهللا لكلّ خير.اهللا لكلّ خير.    وفّقكموفّقكموفّقكموفّقكموووو
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  !)الصفات التي هي سنخ الوجود( :ا ماذا تقصدين منلم يتبين لن
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  مطلق الصفات، أم صفات اهللا تبارك وتعالى؟ :هل تريدين
مطلق ما حقيقته أنّه صفة وجود، فـاعلمي أن جميـع الصـفات     :فإذا كان المراد

ب بعـض اآلثـار الخارجيـة هـي مـن هـذا       التي تتحلّى بها الكائنات وتكون مبعثاً لترتّ
لتلـك الصـفات، وإمـا أن     اً، فإمـا أن تكـون سـلوب   خـرى سائر الصفات اُأل القبيل, وأما
  لموصوفاتها, وليس لها حظ من الوجود. اًتكون سلوب

ــه      :وأمــا إذا كــان المــراد  صــفات اهللا تبــارك وتعــالى, فــإن صــفات الوجــود مــا ل
مكان، فالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر و عالم اإلتحقّق في عالم الوجوب أ

والوحــدة هــي صــفات الــذات تعــالى، وهــي عــين الــذات، وتحقّقهــا إنّمــا يكــون فــي  
  عالم الوجوب تبعاً لتحقّق الذات.

والخلق والملك والحمد والـرزق هـي صـفات فعلـه عـزّ وجـلّ، وتحقّقهـا لـيس         
رتبـة عـن الـذات، فـالوجود      تـأخّر في عالم الوجوب، بل في عالم الفعل الذي هو م

ــائم بــه تعــالى، والصــفات     ،المنتســبة إلــى هــذا الوجــود، إمــا أن تكــون عــين ذاتــه        ق
 ،كالعلم والقدرة والحياة، وإما أن تكون صفات خارجة عن ذاته منتزعـة مـن فعلـه   

  كالخلق والرزق والرحمة.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
في خطبته عـن التوحيـد: (لشـهادة كـلّ صـفة      في خطبته عـن التوحيـد: (لشـهادة كـلّ صـفة      في خطبته عـن التوحيـد: (لشـهادة كـلّ صـفة      في خطبته عـن التوحيـد: (لشـهادة كـلّ صـفة          CCCCما المقصود من قول اإلمامما المقصود من قول اإلمامما المقصود من قول اإلمامما المقصود من قول اإلمام

        أنّها غير الموصوف)؟أنّها غير الموصوف)؟أنّها غير الموصوف)؟أنّها غير الموصوف)؟
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        !!!!هذه العبارةهذه العبارةهذه العبارةهذه العبارة    أنّي لم أفهمأنّي لم أفهمأنّي لم أفهمأنّي لم أفهم    إذإذإذإذ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
وكلماتــه...  Cوردت هــذه العبــارة كــذلك فــي بعــض خطــب أميــر المــؤمنين    

  :اهاوحاصل معن
  ــد ــوقين؛  إن كــلّ صــفة وموصــوف ال ب ــا مخل ــى    أن يكون إذ الصــفة محتاجــة إل

الموصوف لقيامها به، والموصـوف محتـاج إلـى الصـفة فـي كمالـه، والصـفة غيـره،         
وكـــلّ محتـــاج إلـــى الغيـــر ممكـــن، فـــال يكـــون شـــيء منهمـــا (الصـــفة والموصـــوف)  

ا إلى علّة ثالثة لتركّبه من ممكنين، فثبت احتياجهم ؛واجباً، وهكذا المركّب منهما
  لعاد المحذور.��� ال تكون موصوفاً وال صفة، و

ــان       ــن كـ ــه، ومـ ــة لـ ــفة العارضـ ــى الصـ ــدم علـ ــر: إن الموصـــوف متقـ ــر آخـ وتقريـ
  .محدث الصفات تكون ذاته محدثة

  ، ال مجال لذكرها هنا.أُخرىوقد قرره المحقّقون من علمائنا بتقريرات 
ه تعـالى عـين ذاتـه، وليسـت زائـدة علـى       ومن هنا قال الشيعة اإلمامية: إن صـفات 

  كما قالت به األشاعرة؛ فالحظ! ،ذاته قديمة
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ما معنى: لشهادة الصفة أنّها غير الموصوف؟ما معنى: لشهادة الصفة أنّها غير الموصوف؟ما معنى: لشهادة الصفة أنّها غير الموصوف؟ما معنى: لشهادة الصفة أنّها غير الموصوف؟
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            ....مثلة وشرحهامثلة وشرحهامثلة وشرحهامثلة وشرحهاضرب أضرب أضرب أضرب أ    اااانرجونرجونرجونرجو
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن الذي يراد إثباتـه بهـذه العبـارة، هـو: التغـاير بـين الصـفة والـذات، ولـو          

نّـه يقتضـي االثنينيـة وبطـالن التوحيـد,      إكانت تلك الصفة زائدة عن الـذات، ف 
    ــي ــام عل ــي حــديث اإلم ــة ف ــا     Cوالصــفات المنفي ــدة, وأم هــي الصــفات الزائ

  نّها غير منفية.إالصفات التي هي عين الذات ف
المفهـومي، بـل    تّحـاد بين الصفات والـذات لـيس المـراد منـه اال     تّحادواال

فـإن مفهـوم لفـظ الجاللـة غيـر مفهـوم لفـظ         ؛المصـداقي أو الوجـودي   تّحاداال
واقعية العلم وواقعية ذاته، وأن  اتّحادالعالم، لكن القائل بالوحدة يقصد منها 

واحداً مع بساطته ووحدته مصداق لكال المفهومين, ولـيس مـا يقابـل     وجوداً
لفظ الجاللة في الخارج مغايراً لما يقابل لفظ العـالم، وأن سـاحة الحـق جـلّ     
وعال منزّهة عن فقد أيـة صـفة كماليـة فـي مرتبـة الـذات, بـل وجـوده البحـت          

تكثّـرة فـي   البسيط نفـس النعـوت واألوصـاف الكماليـة، غيـر أنّهـا مـع الـذات م        
  المفهوم وواحدة بالهوية والوجود.

ــر       ــرض غيــ ــروض، والعــ ــوف معــ ــراض، والموصــ ــن األعــ ــي مــ ــفة هــ والصــ
المعروض, ولكن ال غرو في أن يكون هناك علم قائم بالذات، ولكن تصور 

ــك لمــن يمــارس األُ   ــر       مــورذل ــة وال يجــرد نفســه عــن هــذا المضــيق أم الممكن
  مشكل.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا محمد بن عبد اهللا وآله الطاهرين.والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا محمد بن عبد اهللا وآله الطاهرين.والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا محمد بن عبد اهللا وآله الطاهرين.والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا محمد بن عبد اهللا وآله الطاهرين.
ة، وهي كلّهـا  ة، وهي كلّهـا  ة، وهي كلّهـا  ة، وهي كلّهـا  قدسقدسقدسقدسسؤالي هو: إن كانت صفات اهللا الثبوتية هي عين ذاته المسؤالي هو: إن كانت صفات اهللا الثبوتية هي عين ذاته المسؤالي هو: إن كانت صفات اهللا الثبوتية هي عين ذاته المسؤالي هو: إن كانت صفات اهللا الثبوتية هي عين ذاته الم

        لذات, فلماذا إذاً تختلف في معانيها؟لذات, فلماذا إذاً تختلف في معانيها؟لذات, فلماذا إذاً تختلف في معانيها؟لذات, فلماذا إذاً تختلف في معانيها؟مصداق واحد مع امصداق واحد مع امصداق واحد مع امصداق واحد مع ا
وإن كانت صفتي العلم والقدرة في وجود اهللا تعالى هما شيء واحد، فلماذا وإن كانت صفتي العلم والقدرة في وجود اهللا تعالى هما شيء واحد، فلماذا وإن كانت صفتي العلم والقدرة في وجود اهللا تعالى هما شيء واحد، فلماذا وإن كانت صفتي العلم والقدرة في وجود اهللا تعالى هما شيء واحد، فلماذا 

        ن في المعاني؟ن في المعاني؟ن في المعاني؟ن في المعاني؟اااايختلفيختلفيختلفيختلف
        ودمتم برعاية الكريم.ودمتم برعاية الكريم.ودمتم برعاية الكريم.ودمتم برعاية الكريم.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ة مــن الصــفات  كــلّ واحــد  ته إذا كانــإن الســؤال الــذي ذكرتمــوه إنّمــا يتوجــ  
نا بأن حتلّ موضعاً معيناً من ذاته سبحانه، ولكن إذا قلل جزءاً خاصّاً وتشكّاتية تالذ

تهـا وأسـرها، فحينئـذ ال يبقـى     ل تمـام الـذات برم  شـكّ كلّ واحدة من هذه الصفات ت
 م عــن تعــدر التركيــب المتــوهإذ ال  د معــاني الصــفات الثبوتيــة الذاتيــة؛ مجــال لتصــو

الكمال يكون فيهـا كلّـه علمـاً وكلّـه قـدرة وكلّـه        يمتنع كون الشيء على درجة من
مـــة إنّمــا هـــي فــي عـــالم   فــالكثرة المتوه  ،حيــاة، دون أن تظهــر أيـــة كثــرة فـــي ذاتــه    
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 ،هالمفهوم دون الواقع الخارجي، فذاته سبحانه تكـون مصـداق العلـم ومطابقـ    
  بال مغايرة وال تعدد. ،ومصداق الحياة ومطابقها ،ومصداق القدرة ومطابقها

فـي وحـدة    يـؤثّر إن اختالف معـاني الصـفات الثبوتيـة ال     عبارة موجزة:عبارة موجزة:عبارة موجزة:عبارة موجزة:وبوبوبوب
لمكان عينية الذات مـع الصـفات فـي مقـام المصـداق وأُفـق        ؛الذات وبساطتها

الواقع الخارجي، والبحـث الكالمـي والعقائـدي نـاظر إلـى هـذا المقـام ال إلـى         
ختلف عن مقام المفهوم، فالمفاهيم المذكورة للصفات تختلف فيما بينها وت

  مفهوم الذات، وهذا ال أثر له في البحث العقائدي.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

        ؟؟؟؟ألن صفاته عين ذاتهألن صفاته عين ذاتهألن صفاته عين ذاتهألن صفاته عين ذاته    : هل اهللا عزّ وجلّ مقيد بصفاته؛: هل اهللا عزّ وجلّ مقيد بصفاته؛: هل اهللا عزّ وجلّ مقيد بصفاته؛: هل اهللا عزّ وجلّ مقيد بصفاته؛سؤالي هوسؤالي هوسؤالي هوسؤالي هو
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحم
من جهة المفاهيم نستطيع القول أن مفهـوم الـذات مقيـد بصـفة العلـم والقـدرة       
والحيــاة وغيرهــا مــن الصــفات، لكــن مــن جهــة المصــداق فــإن الــذات واحــدة، فهــو   
عــالم وقــادر وحــي فــال تعــدد فــي المصــداق، فلــيس هنــاك ذات وهنــاك فــي قبالهــا     

  الصفات عين الذات.صفة العلم، أو غيرها من الصفات، بل 



  
  

E(
W-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*� ١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥ .......................................................  א

 

IIIIóäÈßóäÈßóäÈßóäÈßZZZZ@@@@éäÇ@pbÐ–Ûa@ïÐãéäÇ@pbÐ–Ûa@ïÐãéäÇ@pbÐ–Ûa@ïÐãéäÇ@pbÐ–Ûa@ïÐãHHHH@ @@ @@ @@ @
����دل���,מ��«��

��2�3$�

«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ألنّه يسـتحيل  ألنّه يسـتحيل  ألنّه يسـتحيل  ألنّه يسـتحيل      عدماً؛عدماً؛عدماً؛عدماً؛قال لي: من ينفي الصفات عن اهللا فهو يعبد قال لي: من ينفي الصفات عن اهللا فهو يعبد قال لي: من ينفي الصفات عن اهللا فهو يعبد قال لي: من ينفي الصفات عن اهللا فهو يعبد     همهمهمهمأحدأحدأحدأحد

        فأرجو توضيح هذا األمر؟فأرجو توضيح هذا األمر؟فأرجو توضيح هذا األمر؟فأرجو توضيح هذا األمر؟ وجود شيء بدون صفات.وجود شيء بدون صفات.وجود شيء بدون صفات.وجود شيء بدون صفات.
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  حمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ور
نحن ال ننفي الصفات عن اهللا، بل نثبتها له سبحانه وتعالى، إنّما الذي ننفيه 

ثنينيــة، ويســتلزم ال يلــزم منـه اال حتّـى   ؛كــون تلـك الصــفات زائـدة عــن ذاتــه   :هـو 
خارجة عن ذاتـه، فهـو    أُموراها إلى افتقاره سبحانه في العلم باألشياء وخلقه إي

تــه، ويخلــق بقــدرة هــي خارجــة عــن حقيقتــه، وهكــذا.     يعلــم بعلــم هــو ســوى ذا  
  حتياج إلى غير ذاته.عن اال والواجب بالذات منزّه

: ما معنى: لشهادة كلّ صفة أنّها غيـر  C(معنى قوله :وارجع إلى العناوين
  الموصوف) و(عينية الصفات لذات اهللا)، وغيرها لزيادة التوضيح.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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قال اإلمام عليقال اإلمام عليقال اإلمام عليقال اإلمام عليCCCC  لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبهـا  : (لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبهـا  : (لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبهـا  : (لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبهـا) :
        عن واجب معرفته).عن واجب معرفته).عن واجب معرفته).عن واجب معرفته).

        ؟؟؟؟كالمكالمكالمكالمبهذا البهذا البهذا البهذا ال    CCCCإلى ماذا يشير اإلمامإلى ماذا يشير اإلمامإلى ماذا يشير اإلمامإلى ماذا يشير اإلمام
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  اهللا وبركاته.. السالم عليكم ورحمة
الجــواب عــن الشــق األول: هــو أن الصــفات لمــا كانــت عــين الــذات فمــن   

إذ معنـى ذلـك هـو     ؛المستحيل معرفتها بشكلها وصورتها التفصيلية والحقيقية
ه, فالعقل قاصر عن كما ثبت في محلّ ،معرفة اهللا بكنهه وحقيقته، وهذا محال

نّــه محــدود، ومــن المســتحيل  أل ؛دراك كنــه اهللا وصــفاته التــي هــي عــين ذاتــه  إ
  إحاطة المحدود بالالمحدود.

ــالى      ــن أن يـــدرك وجـــود اهللا تعـ ــو أن العقـــل يمكـ ــاني: وهـ ــا الشـــق الثـ وأمـ
متكلّمـــاً، ويمكــن أن يعـــرف   ،حيــاً  ،عالمــاً  :مــن كونـــه  ،وصــفاته المالزمــة لـــه  

ويــدرك العقــل هـــذه الصــفات بشـــكل يتناســب مــع عظمـــة اهللا تعــالى، وعـــدم       
ــه، وعــدم ح  دوثــه، ومــا إلــى ذلــك مــن المالزمــات. فهــذه هــي المعرفــة         ماديت

الواجبة التي يجب على كلّ مكلّف معرفتها, أما المعرفة بالشكل األول فهي 
ذاتها.المعرفة المحر مة، بل مستحيلة في حد  

ــة، وصــحة         ــول المشــبهة والمعطّل ــى بطــالن ق ــة عل وهــذا مــن أوضــح األدلّ
  المذهب الحق في التوحيد.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        في موضوع عينية الصفات، يعلّق صديقي األشعري بقوله:في موضوع عينية الصفات، يعلّق صديقي األشعري بقوله:في موضوع عينية الصفات، يعلّق صديقي األشعري بقوله:في موضوع عينية الصفات، يعلّق صديقي األشعري بقوله:

ظواهر الشريعة تصف اهللا تعـالى بصـفات عديـدة، كالقـدرة واإلرادة والعلـم      ظواهر الشريعة تصف اهللا تعـالى بصـفات عديـدة، كالقـدرة واإلرادة والعلـم      ظواهر الشريعة تصف اهللا تعـالى بصـفات عديـدة، كالقـدرة واإلرادة والعلـم      ظواهر الشريعة تصف اهللا تعـالى بصـفات عديـدة، كالقـدرة واإلرادة والعلـم      
صـاف ذات مـا بصـفات مـا؟     صـاف ذات مـا بصـفات مـا؟     صـاف ذات مـا بصـفات مـا؟     صـاف ذات مـا بصـفات مـا؟     تّتّتّتّوالحياة والكالم والسمع والبصر؛ فهل يمنع العقـل ا والحياة والكالم والسمع والبصر؛ فهل يمنع العقـل ا والحياة والكالم والسمع والبصر؛ فهل يمنع العقـل ا والحياة والكالم والسمع والبصر؛ فهل يمنع العقـل ا 

        ف ذات بصفات يعد تكثّراً في تلك الذات؟ف ذات بصفات يعد تكثّراً في تلك الذات؟ف ذات بصفات يعد تكثّراً في تلك الذات؟ف ذات بصفات يعد تكثّراً في تلك الذات؟اتّصااتّصااتّصااتّصاوهل وهل وهل وهل 
فالجوهر ذات ليست منقسمة، ومـع ذلـك هـي متّصـفة بصـفات عديـدة، ولـم        فالجوهر ذات ليست منقسمة، ومـع ذلـك هـي متّصـفة بصـفات عديـدة، ولـم        فالجوهر ذات ليست منقسمة، ومـع ذلـك هـي متّصـفة بصـفات عديـدة، ولـم        فالجوهر ذات ليست منقسمة، ومـع ذلـك هـي متّصـفة بصـفات عديـدة، ولـم        

    تلـك الصـفات، بـل وكثيـر مـن البسـائط؛      تلـك الصـفات، بـل وكثيـر مـن البسـائط؛      تلـك الصـفات، بـل وكثيـر مـن البسـائط؛      تلـك الصـفات، بـل وكثيـر مـن البسـائط؛      يدع أحد أن الجوهر يتكثّر عنـد وصـفه ب  يدع أحد أن الجوهر يتكثّر عنـد وصـفه ب  يدع أحد أن الجوهر يتكثّر عنـد وصـفه ب  يدع أحد أن الجوهر يتكثّر عنـد وصـفه ب  
        الذات؟الذات؟الذات؟الذات؟    ر فير فير فير فيف اهللا تعالى بالصفات اإللهية يستلزم التكثّف اهللا تعالى بالصفات اإللهية يستلزم التكثّف اهللا تعالى بالصفات اإللهية يستلزم التكثّف اهللا تعالى بالصفات اإللهية يستلزم التكثّاتّصااتّصااتّصااتّصافهل فهل فهل فهل 

        أرجو البيان.أرجو البيان.أرجو البيان.أرجو البيان.
يقول هو: إن اإلمامية خلطوا بـين معنـى الـذات ومعنـى الصـفات, ولـم نسـمع        يقول هو: إن اإلمامية خلطوا بـين معنـى الـذات ومعنـى الصـفات, ولـم نسـمع        يقول هو: إن اإلمامية خلطوا بـين معنـى الـذات ومعنـى الصـفات, ولـم نسـمع        يقول هو: إن اإلمامية خلطوا بـين معنـى الـذات ومعنـى الصـفات, ولـم نسـمع        

        ؟؟؟؟))))العينيةالعينيةالعينيةالعينيةـ(ـ(ـ(ـ(عن عاقل يقول: بأن مفهوم الذات هو مفهوم الصفة, فماذا تعنون بعن عاقل يقول: بأن مفهوم الذات هو مفهوم الصفة, فماذا تعنون بعن عاقل يقول: بأن مفهوم الذات هو مفهوم الصفة, فماذا تعنون بعن عاقل يقول: بأن مفهوم الذات هو مفهوم الصفة, فماذا تعنون ب
        ن رأي المعتزلة أقرب إلى القبول من مذهبكم.ن رأي المعتزلة أقرب إلى القبول من مذهبكم.ن رأي المعتزلة أقرب إلى القبول من مذهبكم.ن رأي المعتزلة أقرب إلى القبول من مذهبكم.: إ: إ: إ: إويردفويردفويردفويردف

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  عينية الصفات لذات اهللا عزّ وجلّ, هو الرأي الحق الذي ال مناص عنه.رأي 
إن البسيط لو احتاج إلى غيـر ذاتـه فقـد افتقـر. وهنـا نتسـاءل: هـل أن اهللا         وبيانه:وبيانه:وبيانه:وبيانه:

ـــ إلــى خــارج ذاتــه؟ وأن الصــفات المــذكورة هــي        ـــ مــثالً ـ تعــالى يحتــاج فــي علمــه ـ
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م علينـا أن نلتـزم بعينيـة    كالين يتحـتّ قديمة في جنـب قـدم ذاتـه؟ فحـذراً مـن هـذين اإلشـ       
ال يحتاج ذاته عزّ وجلّ لشيء آخر خارج عنها, وهذا المعنـى هـو   حتّى  الصفات لذاته

   ح بــه علــى لســان اإلمــام أميــر المــؤمنين علــيالمصــرCنفــي خــالص لــه: (وكمــال اإل :
لشهادة كـلّ صـفة أنّهـا غيـر الموصـوف, وشـهادة كـلّ موصـوف أنّـه غيـر            الصفات عنه؛

  .)١(اه...)فمن وصف اهللا سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّ ،صفةال
فــإن الجــوهر تعريــف تحليلــي ال    ه؛وأمــا التمثيــل بــالجوهر, فهــو فــي غيــر محلّــ   

فه بصـفة أو مواصـفة, فمصـداقية التعينيـة     اتّصـا يوجد له مصداق في الخـارج بـدون   
  نتكلّم عنه؟!حتّى  فةفه بالصفات, إذ أين الجوهر بال صاتّصاعلى  توقّفتحتاج وت

ثم ال يخفى عليكم أن اإلمامية قد حقّقوا ودقّقـوا بمـا ال مزيـد عليـه، بـأن ذات      
ــا تتّ      ــفاته, ولكنّهـ ــاً عـــن صـ ــف مفهومـ ــالى تختلـ ــبحانه وتعـ ــا مصـــداقاً   اهللا سـ ــد معهـ حـ

ــم تختلــف عــن ذات           :وخارجــاً, أي ـــ مــن جهــة مفهــوم العل ــثالً ـ ـــ م ــم ـ أن صــفة العل
ــذات      البــاري عــزّ وجــلّ, ف  ـــ ال لــيس اهللا تعــالى هــو بمعنــى العلــم, ولكــن مصــداقهما ـ

ينـاقش,  حتّـى   والعينيـة فـي حـوزة المفهـوم     تّحـاد والعلم ــ متحد فـي ذاتـه, فلـيس اال   
وعـــدم التمـــايز والتغـــاير هـــو فـــي جهـــة المصـــداق, أي أن الواقـــع فـــي     تّحـــادبـــل اال

  رةً بـ(العالم).وتا ،الخارج هو وجود واحد, ولكن يسمى أحياناً باسم الجاللة
ظــواهر الشــريعة  حتّــى إنفهــو مــردود عقــالً ونقــالً, و  ،وأمــا مــا تقولــه األشــاعرة 

ف الــذات بتلــك الصــفات, وأمــا أن  اتّصــاوا بهــا ال تــدلّ علــى أزيــد مــن  تمســكالتــي 
هذه الصفات تكون زائدةً علـى الـذات فـال داللـة فيهـا, بـل الـدليل العقلـي والنقلـي          

  مع الذات.الصفات  اتّحاد يؤكّد
                                                 

�F١��F�$��א{"�E١�W١٥��$Otא�F١KE� �
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وأمــا رأي المعتزلــة فــي المقــام، فهــو وإن كــان فــي بعــض جزئياتــه أقــرب إلــى    
لتفـادي الوقـوع فـي     ؛الواقع من رأي األشاعرة, ولكنّه أيضاً خلـط وخطـأ وقعـوا فيـه    

وهو ،محذور أشد:      زيادة الصفات على الذات, فهم عرفوا ـــ خالفـاً لألشـاعرة ـــ أن
راً ال مخلــص عنــه, فحــذراً منــه نفــوا واقعيــة       زيــادة الصــفات توجــب إشــكاالً عســي    

  الصفات في مجال ذاته تعالى وأعطوا للذات النيابة عن الصفات.
ولكن يالحـظ علـيهم أن عـدم زيـادة الصـفات علـى الـذات ال يـدلّ بالمالزمـة          
على نفي واقعية الصـفات, بـل الحـلّ أن نلتـزم بوحـدة الصـفات مـع الـذات مصـداقاً          

  ما عليه اإلمامية.واختالفهما مفهوماً, ك

HbèîÜÇ@ñ†öa‹@ü@éma‡@´Ç@émbÐ•IHbèîÜÇ@ñ†öa‹@ü@éma‡@´Ç@émbÐ•IHbèîÜÇ@ñ†öa‹@ü@éma‡@´Ç@émbÐ•IHbèîÜÇ@ñ†öa‹@ü@éma‡@´Ç@émbÐ•I@ @@ @@ @@ @

»��������

��
�א�$�ود�
  »�@��ن�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
ــ هل أن السنّة يؤمنون أن اهللا صفة وموصـوف؟ وإذا كـان كـذلك أال    ــ هل أن السنّة يؤمنون أن اهللا صفة وموصـوف؟ وإذا كـان كـذلك أال    ــ هل أن السنّة يؤمنون أن اهللا صفة وموصـوف؟ وإذا كـان كـذلك أال    ــ هل أن السنّة يؤمنون أن اهللا صفة وموصـوف؟ وإذا كـان كـذلك أال    ١١١١

أن اهللا لـم يكـن   أن اهللا لـم يكـن   أن اهللا لـم يكـن   أن اهللا لـم يكـن       ::::ألن الصـفة خارجـة عـن الـذات، أي    ألن الصـفة خارجـة عـن الـذات، أي    ألن الصـفة خارجـة عـن الـذات، أي    ألن الصـفة خارجـة عـن الـذات، أي        : التركيـب؛ : التركيـب؛ : التركيـب؛ : التركيـب؛ يعني ذلكيعني ذلكيعني ذلكيعني ذلك
        ت قديمة معه؟ت قديمة معه؟ت قديمة معه؟ت قديمة معه؟وحيداً، بل كانت الصفاوحيداً، بل كانت الصفاوحيداً، بل كانت الصفاوحيداً، بل كانت الصفا

ــ هل أن الشيعة يؤمنـون بـأن صـفات اهللا سـبحانه هـي ذاتيـة؟ أال يعنـي        ــ هل أن الشيعة يؤمنـون بـأن صـفات اهللا سـبحانه هـي ذاتيـة؟ أال يعنـي        ــ هل أن الشيعة يؤمنـون بـأن صـفات اهللا سـبحانه هـي ذاتيـة؟ أال يعنـي        ــ هل أن الشيعة يؤمنـون بـأن صـفات اهللا سـبحانه هـي ذاتيـة؟ أال يعنـي        ٢٢٢٢
        مثالً؟مثالً؟مثالً؟مثالً؟    اًاًاًاًأنّه إذا كان اهللا قادر، هو ليس عالمأنّه إذا كان اهللا قادر، هو ليس عالمأنّه إذا كان اهللا قادر، هو ليس عالمأنّه إذا كان اهللا قادر، هو ليس عالم    ::::أيأيأيأي    ،،،،تعدد الذواتتعدد الذواتتعدد الذواتتعدد الذوات    ::::ذلكذلكذلكذلك
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 قــول أهـــل الســنّة (األشـــعرية): بــأن صـــفات اهللا الثبوتيــة زائـــدة علــى ذاتـــه،     
تعـالى عـن   وتبارك  ،ب عليه القول بتعدد القدماء، ووجود الشركاء للبارييترتّ

  ، أو القول بتركيبه.ذلك علواً كبيراً
ــدة علــى        وعليــه فــنحن نقــول: يســتحيل أن يتّصــف اهللا عــزّ وجــلّ بصــفة زائ

وجـــوب الوجـــود  ؛أو حـــاالً، أم صـــفة غيرهمـــا ذاتـــه، ســـواء جعلناهـــا معنـــى ألن
تغناء عـن كـلّ شـيء، فـال يفتقـر فـي كونـه قـادراً إلـى صـفة           بالذات يقتضي االس

ــاني          ــن المعـ ــك مـ ــر ذلـ ــم، وال غيـ ــفة العلـ ــى صـ ــاً إلـ ــه عالمـ ــي كونـ ــدرة، وال فـ القـ
  واألحوال.

 :أن صفاته عـزّ وجـلّ الثبوتيـة عـين ذاتـه، أي      :كما يعتقد الشيعة اًفالحق إذ
ب عليــه تعــدد  أن ذاتــه عــين العلــم، وذاتــه عــين القــدرة، وهكــذا، وهــذا ال يترتّــ    

الذوات، فالـذات واحـدة، وصـفات الـذات هـي عـين الـذات، بـال اخـتالف، وال          
ثبـــوت الوحـــدة وامتنـــاع التركيـــب وعـــدم إمكـــان تعـــدد   :معيـــة، ومعنـــاه بالتـــالي

  القدماء.
ــة          ــن جهـ ــا مـ ــذات، ولكنّهـ ــايرة للـ ــفات مغـ ــوم، فالصـ ــة المفهـ ــن جهـ ــم، مـ نعـ

ادر، وقـادر مـن حيـث هـو     المصداق عينها، فاهللا عـزّ وجـلّ حـي مـن حيـث هـو قـ       
ــة   ــيس   ألن ؛عــالم مــن دون اثنيني ــذات ���  وجــود الصــفات ل ــه،  ،وجــود ال فقدرت
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ــم  ــه، وهــو هــو عــزّ شــأنه          ،وكــذلك العل ــه قدرت ــه وحيات ــث الوجــود حيات مــن حي
  واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. لى جدهوتعا

IIII@HÕÛb¨a@pbÐ•@µg@ÖìÜ‚½a@pbÐ•@òj�ã@HÕÛb¨a@pbÐ•@µg@ÖìÜ‚½a@pbÐ•@òj�ã@HÕÛb¨a@pbÐ•@µg@ÖìÜ‚½a@pbÐ•@òj�ã@HÕÛb¨a@pbÐ•@µg@ÖìÜ‚½a@pbÐ•@òj�ã@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

أن صفات اهللا تعالى عين ذاته، وذاته غير متناهية, فلذلك فإن صفاته أن صفات اهللا تعالى عين ذاته، وذاته غير متناهية, فلذلك فإن صفاته أن صفات اهللا تعالى عين ذاته، وذاته غير متناهية, فلذلك فإن صفاته أن صفات اهللا تعالى عين ذاته، وذاته غير متناهية, فلذلك فإن صفاته     ::::قلتمقلتمقلتمقلتم
        كالعلم مثالً... فعلمنا ال شيء بالنسبة لعلمه جلّ جالله.كالعلم مثالً... فعلمنا ال شيء بالنسبة لعلمه جلّ جالله.كالعلم مثالً... فعلمنا ال شيء بالنسبة لعلمه جلّ جالله.كالعلم مثالً... فعلمنا ال شيء بالنسبة لعلمه جلّ جالله.    ،،،،غير متناهيةغير متناهيةغير متناهيةغير متناهية

، فنحن لسـنا  ، فنحن لسـنا  ، فنحن لسـنا  ، فنحن لسـنا  ))))١١١١((((����هو الْحي الْقَيومهو الْحي الْقَيومهو الْحي الْقَيومهو الْحي الْقَيوم��� ��� ��� ��� إِلَه إِلَه إِلَه إِلَه     الَالَالَالَاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه ����الحياة: الحياة: الحياة: الحياة: وقلت أيضاً عن وقلت أيضاً عن وقلت أيضاً عن وقلت أيضاً عن 
ته، ولكنّنا كالصورة بالمرآة تعكس الواقع، فنحن صور ته، ولكنّنا كالصورة بالمرآة تعكس الواقع، فنحن صور ته، ولكنّنا كالصورة بالمرآة تعكس الواقع، فنحن صور ته، ولكنّنا كالصورة بالمرآة تعكس الواقع، فنحن صور بقيموميبقيموميبقيموميبقيمومي    ةًةًةًةًبأحياء مقارنبأحياء مقارنبأحياء مقارنبأحياء مقارن

        لقدرة اهللا عزّ وجلّ فقط.لقدرة اهللا عزّ وجلّ فقط.لقدرة اهللا عزّ وجلّ فقط.لقدرة اهللا عزّ وجلّ فقط.
تَحسبن الَّـذين قُتلُـوا   تَحسبن الَّـذين قُتلُـوا   تَحسبن الَّـذين قُتلُـوا   تَحسبن الَّـذين قُتلُـوا       الَالَالَالَوووو����ولكن ماذا عن قول الباري في كتابه الكريم: ولكن ماذا عن قول الباري في كتابه الكريم: ولكن ماذا عن قول الباري في كتابه الكريم: ولكن ماذا عن قول الباري في كتابه الكريم: 

ي سفي سفي سفي سفزَقُونري هِمبر نْداٌء عيلْ أَحاتاً بوأَم بِيلِ اللَّهزَقُونري هِمبر نْداٌء عيلْ أَحاتاً بوأَم بِيلِ اللَّهزَقُونري هِمبر نْداٌء عيلْ أَحاتاً بوأَم بِيلِ اللَّهزَقُونري هِمبر نْداٌء عيلْ أَحاتاً بوأَم ٢٢٢٢((((����بِيلِ اللَّه((((....        
وإن كانــت حيــاة البشــر صــورة لقــدرة اهللا فقــط، فمــاذا عــن حيــاة الكفّــار     وإن كانــت حيــاة البشــر صــورة لقــدرة اهللا فقــط، فمــاذا عــن حيــاة الكفّــار     وإن كانــت حيــاة البشــر صــورة لقــدرة اهللا فقــط، فمــاذا عــن حيــاة الكفّــار     وإن كانــت حيــاة البشــر صــورة لقــدرة اهللا فقــط، فمــاذا عــن حيــاة الكفّــار     

        والعاصين؟والعاصين؟والعاصين؟والعاصين؟
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        ....وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ق, فعلـم اهللا عـزّ   اعلم أنّه ال توجد ثمـة مقارنـة بـين شـؤون الخـالق وشـؤون المخلـو       

صـفات اإلنسـان, وذلـك لسـبب     ب وسائر صـفاته ال يمكـن مقارنتهـا    وجلّ وحياته وقدرته
بسيط واحد، وهو: أن المتناهي بالنسبة إلى الالمتناهي عدم, وعادة ما يـدرك ذلـك مـن    

ــين   ــبة بـ ــم النسـ ــالل فهـ ــدد    خـ ــين العـ ــة وبـ ــداد المتناهيـ ــاهي األعـ ــر المتنـ ــة  ،غيـ أو الالنهايـ
ي الرياضــيات, فـإن نســبة الواحـد أو المليــون مـثالً إلــى الالمتنـاهي تســاوي     االفتراضـية فـ  

  صفراً.
فـــإن الصـــفات الموجــودة لـــدى الخلـــق مـــن حيــاة وعلـــم وقـــدرة هـــي    ،ومــع ذلـــك 

  صفات حقيقة في حد ذاتها وليست عدماً.
  نعم، هي تصير عدماً بالقياس إلى واهبها الذي ال يقاس وال يدرك بالحواس.

ن أشرف من حياة الفاسـقين وأعلـى رتبـة, كمـا ثبـت ذلـك بالتجربـة        وحياة المؤمني
؛ ؛ فإن لـديهم روح اإليمـان التـي ال توجـد عنـد ذوي المعاصـي      Fوبأقوال أهل البيت

فإن لسائر الناس ثالثة أرواح، هـي: روح القـوة, وروح الشـهوة, وروح البـدن, ويتفـوق      
  المؤمنون بروح رابعة، هي: روح اإليمان.

هـي: المعنـى الحاصـل مـن الـروح، فكلّمـا كانـت األرواح أكثـر كلّمـا          والحياة، 
كانت الحياة أرقى, وهكذا فـإن لألنبيـاء روح خامسـة، هـي: روح القـدس, فتكـون       

   حياتهم أرقى رتبة من سائر المؤمنين.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ــأأأأبمــا بمــا بمــا بمــا  ــنّ ــنّ ــنّ ــين الخلــق والخــالق      ه توجــده توجــده توجــده توجــدنّ ــين الخلــق والخــالق  صــفات مشــتركة ب ــين الخلــق والخــالق  صــفات مشــتركة ب ــين الخلــق والخــالق  صــفات مشــتركة ب     ::::ومــن هــذه الصــفات ومــن هــذه الصــفات ومــن هــذه الصــفات ومــن هــذه الصــفات     ،،،،صــفات مشــتركة ب

        ....مثالًمثالًمثالًمثالً    ،،،،الحياةالحياةالحياةالحياة
    ،،،،ن تكـون فـي الخـالق   ن تكـون فـي الخـالق   ن تكـون فـي الخـالق   ن تكـون فـي الخـالق   أأأأيجـوز  يجـوز  يجـوز  يجـوز      فلماذا بعض الصفات التي توجد في الخلق الفلماذا بعض الصفات التي توجد في الخلق الفلماذا بعض الصفات التي توجد في الخلق الفلماذا بعض الصفات التي توجد في الخلق ال

بينمــا الخلــق لهــم صــورة بينمــا الخلــق لهــم صــورة بينمــا الخلــق لهــم صــورة بينمــا الخلــق لهــم صــورة     ،،،،محــدودةمحــدودةمحــدودةمحــدودة    اهللا لــه صــورة الاهللا لــه صــورة الاهللا لــه صــورة الاهللا لــه صــورة ال    ننننأأأأولنفتــرض ولنفتــرض ولنفتــرض ولنفتــرض     ،،،،الصــورةالصــورةالصــورةالصــورة    ::::مثــلمثــلمثــلمثــل
        فما الضير من ذلك؟فما الضير من ذلك؟فما الضير من ذلك؟فما الضير من ذلك؟    ،،،،محدودةمحدودةمحدودةمحدودة
تجـوز  تجـوز  تجـوز  تجـوز      بعـض الصـفات ال  بعـض الصـفات ال  بعـض الصـفات ال  بعـض الصـفات ال      ننننأأأألهـا نعـرف   لهـا نعـرف   لهـا نعـرف   لهـا نعـرف   ة التـي مـن خال  ة التـي مـن خال  ة التـي مـن خال  ة التـي مـن خال  هي القاعدة العامـ هي القاعدة العامـ هي القاعدة العامـ هي القاعدة العامـ     وماوماوماوما

        ؟؟؟؟على اهللا تعالى بشكل عقليعلى اهللا تعالى بشكل عقليعلى اهللا تعالى بشكل عقليعلى اهللا تعالى بشكل عقلي
        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

كلّ ما يكون صفة لجسم فهـو ممتنـع علـى اهللا تعـالى، بـل كـلّ مـا يكـون صـفة          
  لمخلوق من حيث هو مخلوق فهو ممتنع على الخالق.

مــا نّإالصــورة  نأل ؛معقولــة رة والوا الصــورة غيــر المحــدودة فهــي غيــر متصــمــأ
ا مـا تسـمعه مـن قـول الفالسـفة:      مـ أو ..وال وجود لصورة ال مادة لهـا  ،تفتقر إلى مادة

 ة والحاصـــلة فـــي عـــالم  :فـــالمراد بهـــا ،دة)(الصــورة المجـــرالصـــورة المفارقـــة للمـــاد
  ل منها الصور..ن تتشكّأولعالم المثال عناصر لطيفة يمكن  .المثال.
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فـــاض علـــى   أوهـــو الـــذي   ،بـــدع المـــواد والصـــور  أتعـــالى هـــو الـــذي   واهللا 
جــراه، وال أيجــري عليــه مــا هــو    جراهــا علــى ذواتهــا, وال أو ،الكائنــات صــفاتها 

ــه  ــفاتها ن يتّأينبغـــي لـ ــة    نأل ..صـــف بعـــين صـ ــفاتها محـــدودة، وهـــي فـــي رتبـ صـ
  وهو في رتبة الوجوب. ،مكاناإل

يس صفة ذاتية لها كمـا هـي   صف بها بعض الكائنات فلا الحياة التي يتّمأو
  .له عزّ وجلّ

 نسـان هـي نفسـها الحيـاة التـي عنـد الحـي       ن قلت: هل الحياة التـي عنـد اإل  إف
  ؟سبحانه وتعالى

نسـان عارضـة عليـه تـزول بـالموت، وهـي عنـد اهللا باقيـة         فالحياة عند اإل ،كال :نقول
نيــة الزائلــة المناســبة  صــف بالحيــاة الفانســان متّوحينئــذ اإل ؛هــا عــين ذاتــه نّأل ؛ال زوال لهــا

  ها عين ذاته.نّأل ؛صف بالحياة الحقيقية الباقية بقاء ذاتهواهللا متّ ،لعالم الممكنات

HÖìÜ‚½aë@ÕÛb¨a@¿@ñbî§a@óäÈßIHÖìÜ‚½aë@ÕÛb¨a@¿@ñbî§a@óäÈßIHÖìÜ‚½aë@ÕÛb¨a@¿@ñbî§a@óäÈßIHÖìÜ‚½aë@ÕÛb¨a@¿@ñbî§a@óäÈßI@ @@ @@ @@ @

»��������

��
�א�$�ود�
ط�����د�א��/��«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

            ....بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
        ........على محمد وآل محمدعلى محمد وآل محمدعلى محمد وآل محمدعلى محمد وآل محمد    اللّهم صلّاللّهم صلّاللّهم صلّاللّهم صلّ

         ....����يموتُيموتُيموتُيموتُ    الَالَالَالَالْحي الَّذي الْحي الَّذي الْحي الَّذي الْحي الَّذي ����وووو    ،،،،����يحيِي ويميتُيحيِي ويميتُيحيِي ويميتُيحيِي ويميتُ����    ::::لىلىلىلىقال تعاقال تعاقال تعاقال تعا    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
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هـي  هـي  هـي  هـي  ، ، ، ، التي فـي ذات اهللا التي فـي ذات اهللا التي فـي ذات اهللا التي فـي ذات اهللا     ����يموتُيموتُيموتُيموتُ    الَالَالَالَالْحي الَّذي الْحي الَّذي الْحي الَّذي الْحي الَّذي ����    ::::هل الحياة والموت في قوله تعالىهل الحياة والموت في قوله تعالىهل الحياة والموت في قوله تعالىهل الحياة والموت في قوله تعالى: : : : ؤالؤالؤالؤالسسسس
        ة؟ة؟ة؟ة؟التي هي في ذات الكائنات الحيالتي هي في ذات الكائنات الحيالتي هي في ذات الكائنات الحيالتي هي في ذات الكائنات الحي    ����يحيِي ويميتُيحيِي ويميتُيحيِي ويميتُيحيِي ويميتُ����    ::::نفس الحياة والموت في قولهنفس الحياة والموت في قولهنفس الحياة والموت في قولهنفس الحياة والموت في قوله

        هل اهللا تعالى كائن حي؟هل اهللا تعالى كائن حي؟هل اهللا تعالى كائن حي؟هل اهللا تعالى كائن حي؟    ::::سؤالسؤالسؤالسؤال
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
، الحيــاة هنــا صــفة ذات ال صــفة فعــل، )١(�يمــوتُيمــوتُيمــوتُيمــوتُ    الَالَالَالَالْحــي الَّــذي الْحــي الَّــذي الْحــي الَّــذي الْحــي الَّــذي �فــي قولــه تعــالى: 

أن الحيــاة فــي رتبــة الــذات لــيس ضــدها  :وصــفات الــذات عــين الــذات، فــال ضــد لهــا، أي
  الموت، كما هو ظاهر من اآلية.
وجلّ، فهي صفة مضافة وصـفات اإلضـافة لهـا أضـداد،      وأما الحياة في رتبة فعله عزّ

  فيكون الموت هو ضدها، فكلّ حي سوى اهللا عزّ وجلّ مائت.
أن يكــون مــن ضـــمن    :أمــا الســؤال: هــل اهللا تعــالى كــائن حـــي؟ فــإن كنــت تقصــد        

  ى.خرالكائنات الحية اُأل
لــه حيــاة كســائر    فنقــول: إن اهللا تعــالى حــي ألنّــه واهــب الحيــاة، ولكنّــه لــيس كائنــاً        

   ألن حياته هي ذاته، بينما حياة الكائنات ليست ذاتها. الكائنات الحية؛

IIII_òq…by@òîÜÈÐÛa@pbÐ–Ûa@Ýç_òq…by@òîÜÈÐÛa@pbÐ–Ûa@Ýç_òq…by@òîÜÈÐÛa@pbÐ–Ûa@Ýç_òq…by@òîÜÈÐÛa@pbÐ–Ûa@ÝçHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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        علية مخلوقة؟علية مخلوقة؟علية مخلوقة؟علية مخلوقة؟هل أن صفات اهللا عزّ وجلّ الفهل أن صفات اهللا عزّ وجلّ الفهل أن صفات اهللا عزّ وجلّ الفهل أن صفات اهللا عزّ وجلّ الف
        أرجو توضيح اإلجابة في حالة النفي أو اإلثبات، وشكراً.أرجو توضيح اإلجابة في حالة النفي أو اإلثبات، وشكراً.أرجو توضيح اإلجابة في حالة النفي أو اإلثبات، وشكراً.أرجو توضيح اإلجابة في حالة النفي أو اإلثبات، وشكراً.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

قــال الســيد العالّمــة الطباطبــائي فــي (الميــزان) فــي بيــان الصــفات الفعليــة:   
 ،كـالخلق والـرزق   ،ه إلى فرض تحقّق الذات قبالًتحقّقومنها ما يحتاج في ((

  الفعلية, وهي زائدة على الذات منتزعة عن مقام الفعل. الصفات :وهي
        م بهـا  ومعنى انتزاعها عن مقام الفعـل: أنّـا مـثالً نجـد هـذه الـنعم التـي نتـنع

ب فيها نسبتها إلى اهللا سبحانه نسبة الرزق المقرر للجيش من قبل الملك ونتقلّ
 :رازقـاً, ومثلـه   :يهرزقاً, وإذ كان منتهيـاً إليـه تعـالى نسـم     :فنسميها ،إلى الملك

فهـي تطلـق عليـه     ؛الخلق والرحمة والمغفرة وسائر الصفات واألسـماء الفعليـة  
    ــب ــر أن يتل ــاة والقــدرة،    تعــالى، ويســمى بهــا مــن غي س بمعانيهــا، كتلبســه بالحي

  .)١())وغيرها من الصفات الذاتية
وبــذلك يتبــين أن الصــفات الفعليــة حادثــة مخلوقــة (إذا صــح هــذا التعبيــر  

وهــي  ،ال حقــائق خارجيــة عينيــة) ،د وضــوح أنّهــا انتزاعيــة مــن مقــام الفعــل بعــ
الحــوادث والمخلوقــات   تحقّــقألنّهــا منتزعــة بعــد   ؛ليســت كالصــفات الذاتيــة 

حقيقيـاً ثابتـاً قـديماً هللا     هـا معنـى  ءمضافة إلى الذات، مع صـحة القـول بـأن ورا   
كالقيومية،  ،لفعليةتعالى يكون أصالً ومبدأً في الذات لجميع تلك الصفات ا

  واهللا العالم. .وهذا األصل الذاتي هو منبع بعث كلّ كمال وكلّ خير
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
هللا عظـم  هللا عظـم  هللا عظـم  هللا عظـم  ن اهللا تعالى خالق، وصفة (خالق) هذه هي صفة أزليـة  ن اهللا تعالى خالق، وصفة (خالق) هذه هي صفة أزليـة  ن اهللا تعالى خالق، وصفة (خالق) هذه هي صفة أزليـة  ن اهللا تعالى خالق، وصفة (خالق) هذه هي صفة أزليـة  إإإإ    ::::نحن نقولنحن نقولنحن نقولنحن نقول

ال بــد مــن وجــود مخلوقــات أزليــة تــالزم هــذه الصــفة عنــد اهللا ســبحانه ال بــد مــن وجــود مخلوقــات أزليــة تــالزم هــذه الصــفة عنــد اهللا ســبحانه ال بــد مــن وجــود مخلوقــات أزليــة تــالزم هــذه الصــفة عنــد اهللا ســبحانه ال بــد مــن وجــود مخلوقــات أزليــة تــالزم هــذه الصــفة عنــد اهللا ســبحانه     إذنإذنإذنإذنشــأنه. شــأنه. شــأنه. شــأنه. 
        وتعالى.وتعالى.وتعالى.وتعالى.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن صفة الخالقية والرازقية وما شابههما ليست صـفات أزليـة، بـل هـي صـفات      

علــه جـلّ وعــال،  تنتــزع مـن ف  :فعليـة تنســب إلـى البــاري بعـد قيامــه عـزّ وجــلّ بهـا، أي     
واهللا قادر على الخلق، وما لم يخلق، فال يقال له: خالق، بل يقال له: قادر، والقـدرة  

  هي من الصفات األزلية.

IIII@HåØà½a@âbØycë@òí�¨a@pbÐ–Ûa@HåØà½a@âbØycë@òí�¨a@pbÐ–Ûa@HåØà½a@âbØycë@òí�¨a@pbÐ–Ûa@HåØà½a@âbØycë@òí�¨a@pbÐ–Ûa@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بركاته..بركاته..بركاته..بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و

        ........تحية طيبة وبعدتحية طيبة وبعدتحية طيبة وبعدتحية طيبة وبعد
        ؟؟؟؟ــ ما هي الصفات الخبريةــ ما هي الصفات الخبريةــ ما هي الصفات الخبريةــ ما هي الصفات الخبرية١١١١
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        ، فما هي، مع الشرح؟، فما هي، مع الشرح؟، فما هي، مع الشرح؟، فما هي، مع الشرح؟ةةةةمتعددمتعددمتعددمتعدد    اًاًاًاًكن أحكامكن أحكامكن أحكامكن أحكامن للممن للممن للممن للممــ إــ إــ إــ إ٢٢٢٢
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

اس المحترم..األخ عب  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ــة وخبريــة، والمــراد مــن         ـ ــى: ذاتي قســم بعــض المتكلّمــين صــفاته ســبحانه إل
مـــن العلـــم والقـــدرة والحيـــاة،   ة،ف بهـــا الـــذات اإللهيـــصـــالصـــفات التـــي تتّ ولـــىاُأل

مــا أثبتتــه ظــواهر اآليــات واألحاديــث لــه ســبحانه: مــن العلــو،          :والمــراد مــن الثانيــة  
  والوجه واليدين، إلى غير ذلك.

  وقد اختلفت آراء المتكلّمين في تفسير هذا القسم من الصفات إلى أقوال.
 ،٣١٧ص ١للشـيخ السـبحاني ج   ،وللتفصيل يمكنكم مراجعة كتاب (اإللهيات

  ).Cة اإلمام الصادقمؤسسالطبعة الصادرة عن 
  :ةيمكن حصرها في ثالث ،أو خواصّه ،أحكام الممكن ــــــــ٢٢٢٢

به مـن اآلخـر،    أولىالوجود والعدم ــ  :أن ال يكون أحد الطرفين ــ نعني األول:األول:األول:األول:
  صار واجباً أو ممتنعاً.��� و

 :ألنّـــه لمـــا اســـتوى الطرفـــان ـــــ نعنـــي ؛رمـــؤثّأن الممكـــن محتـــاج إلـــى ال الثـــاني:الثـــاني:الثـــاني:الثـــاني:
ــر      ــتحال تـــرجيح أحـــدهما علـــى اآلخـ ــه، اسـ ــبة إلـــى ذاتـ ـــ بالنسـ ���  الوجـــود والعـــدم ــ

ح ح،بمرجمؤثّرالـ(هو ما نعنيه ب وذلك المرج(.  
باعتبار أن اإلمكـان الزم لماهيـة    مؤثّرأن الممكن الباقي محتاج إلى ال الثالث:الثالث:الثالث:الثالث:

صار واجبـاً أو ممتنعـاً، ومـن الثابـت أن االحتيـاج      ��� الممكن ويستحيل رفعه عنه، و
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كمــا تقــدم، واإلمكــان الزم لماهيــة الممكــن، والزم الــالزم الزم،       ،الزم لإلمكــان
  فيكون االحتياج الزماً لماهية الممكن.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ....بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        لدي مجموعة أسئلة حول األسماء والصفات:لدي مجموعة أسئلة حول األسماء والصفات:لدي مجموعة أسئلة حول األسماء والصفات:لدي مجموعة أسئلة حول األسماء والصفات:
        قال لي أحد الوهابية: ما هي علّة إثبات كلّ الصفات بال تأويل؟قال لي أحد الوهابية: ما هي علّة إثبات كلّ الصفات بال تأويل؟قال لي أحد الوهابية: ما هي علّة إثبات كلّ الصفات بال تأويل؟قال لي أحد الوهابية: ما هي علّة إثبات كلّ الصفات بال تأويل؟

        فمثالً: نثبت صفة اليد والساق وغيرها، ما المشكلة في ذلك؟فمثالً: نثبت صفة اليد والساق وغيرها، ما المشكلة في ذلك؟فمثالً: نثبت صفة اليد والساق وغيرها، ما المشكلة في ذلك؟فمثالً: نثبت صفة اليد والساق وغيرها، ما المشكلة في ذلك؟
        في الذات.في الذات.في الذات.في الذات.    ؤؤؤؤلتجزّلتجزّلتجزّلتجزّفأجبته: ذلك يستلزم افأجبته: ذلك يستلزم افأجبته: ذلك يستلزم افأجبته: ذلك يستلزم ا

؟! فنحن نقول: إن هذه الصفات هي عين ؟! فنحن نقول: إن هذه الصفات هي عين ؟! فنحن نقول: إن هذه الصفات هي عين ؟! فنحن نقول: إن هذه الصفات هي عين ؤؤؤؤفأجابني قائالً: لماذا يستلزم التجزّفأجابني قائالً: لماذا يستلزم التجزّفأجابني قائالً: لماذا يستلزم التجزّفأجابني قائالً: لماذا يستلزم التجزّ
ئ أساساً, فلو قلت: هللا يد، وهللا ساق، وهللا وجـه، كـلّ هـذه    ئ أساساً, فلو قلت: هللا يد، وهللا ساق، وهللا وجـه، كـلّ هـذه    ئ أساساً, فلو قلت: هللا يد، وهللا ساق، وهللا وجـه، كـلّ هـذه    ئ أساساً, فلو قلت: هللا يد، وهللا ساق، وهللا وجـه، كـلّ هـذه    الذات، فال يوجد تجزّالذات، فال يوجد تجزّالذات، فال يوجد تجزّالذات، فال يوجد تجزّ

ن صفات اهللا ن صفات اهللا ن صفات اهللا ن صفات اهللا إإإإ    ::::ألنّها عين ذات اهللا, فكما أنّكم تقولونألنّها عين ذات اهللا, فكما أنّكم تقولونألنّها عين ذات اهللا, فكما أنّكم تقولونألنّها عين ذات اهللا, فكما أنّكم تقولون    ؛؛؛؛ؤؤؤؤالصفات ال تستلزم التجزّالصفات ال تستلزم التجزّالصفات ال تستلزم التجزّالصفات ال تستلزم التجزّ
        ئ.ئ.ئ.ئ.فنحن نقول ذلك بدون تجزّفنحن نقول ذلك بدون تجزّفنحن نقول ذلك بدون تجزّفنحن نقول ذلك بدون تجزّ    هي عين ذاته،هي عين ذاته،هي عين ذاته،هي عين ذاته،

        فالسؤال هنا: ما هي علّة إثبات صفة اليد والساق والوجه هللا تبارك وتعالى؟فالسؤال هنا: ما هي علّة إثبات صفة اليد والساق والوجه هللا تبارك وتعالى؟فالسؤال هنا: ما هي علّة إثبات صفة اليد والساق والوجه هللا تبارك وتعالى؟فالسؤال هنا: ما هي علّة إثبات صفة اليد والساق والوجه هللا تبارك وتعالى؟
علّـة منطقيـة مقنعـة، مـع العلـم أنّهـم يعتقـدون        علّـة منطقيـة مقنعـة، مـع العلـم أنّهـم يعتقـدون        علّـة منطقيـة مقنعـة، مـع العلـم أنّهـم يعتقـدون        علّـة منطقيـة مقنعـة، مـع العلـم أنّهـم يعتقـدون            ؤؤؤؤالسؤال الثاني: هل علّة التجـزّ السؤال الثاني: هل علّة التجـزّ السؤال الثاني: هل علّة التجـزّ السؤال الثاني: هل علّة التجـزّ 

        بعينية هذه الصفات مع الذات؟بعينية هذه الصفات مع الذات؟بعينية هذه الصفات مع الذات؟بعينية هذه الصفات مع الذات؟
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بصر، وكلّه كلّه أنّه سبحانه كلّه سمع و :صفاته عين ذاته، تعني جواب األول:جواب األول:جواب األول:جواب األول:
علــم وكلّـــه حيـــاة... الـــخ, ال أن هـــذه المعـــاني (الســـمع، والبصـــر، والعلـــم، والحيـــاة،  

: منهــا الــذات، فــإن هــذا عــين التركيــب, وهــو يعنــي    تركّــبونحوهــا) هــي صــفات ت 
ة الـذات  يـ (عين :وهو باطل بالضرورة, وارجع إلـى عنـوان   ،فتقار, بل تعدد القديماال

  ة لزيادة التوضيح.هالمشابوالعناوين  ،مع الصفات)
هذا من حيث إثبـات أصـل الصـفات الذاتيـة لـه سـبحانه، وأمـا بعـض الصـفات          

كالوجــه، والســاق، والعــين، واليــد، فإنّــه ال يمكــن المصــير  ،التــي أخبــر القــرآن عنهــا
فإنّهـا باإلضـافة إلـى محـذور التجسـيم وأن التركيـب        ؛إلى إثباتها كما هـي بظاهرهـا  

  ..بها في المقام لتزامال يمكن اال أُخرىم محاذيراً الزم للجسم, تستلز
لِ لِ لِ لِ الَالَالَالَويبقَـى وجـه ربـك ذُو الْجـ    ويبقَـى وجـه ربـك ذُو الْجـ    ويبقَـى وجـه ربـك ذُو الْجـ    ويبقَـى وجـه ربـك ذُو الْجـ     � كُـلُّ مـن علَيهـا فَـان    كُـلُّ مـن علَيهـا فَـان    كُـلُّ مـن علَيهـا فَـان    كُـلُّ مـن علَيهـا فَـان    �ففي مثل قوله تعـالى:  

ذلــك  :ن المــراد مــن الوجــه (فــي هــذه اآليــة) هــو  أال يمكــن االلتــزام بــ )١(�كْــرامِكْــرامِكْــرامِكْــرامِإلِإلِإلِِإلواواواوا
ى لـو سـلّمنا   مـن أجـزاء المركّـب ـــ حتّـ     المعنى المعروف للوجـه الـذي يكـون جـزءاً     

 :ـ فإن الزم هذا المعنـى هـو  ـبالتجزئة والتركيب، ونحن ال نسلّم، بل نتعوذ من ذلك 
يمكــن  فنــاء بقيــة األجــزاء مــن ســاق ويــد وغيرهــا وبقــاء الوجــه وحــده، وهــو ممــا ال   

  االلتزام به مطلقاً..
ب يــتالءم مـع ســياقات  ال بــد مـن التأويــل وحمـل المــراد علـى معنــى مناسـ    اً فـإذ 

(الوجـه) مـثالً فـي     مـن اللسان العربي في التعبيـر عـن بعـض المعـاني, فيكـون المـراد       
فهـو الجليـل الكـريم، وأن الفنـاء هـو مصـير        ،اآلية السابقة: أن العزّة تبقى هللا سبحانه

                                                 

�F١P�E��E�F٥٥�WE٢٦��77٢٧Kא �
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كلّ ما عداه.. فالتعبير بالوجه جاء كنايـة عـن عزّتـه ومنعتـه سـبحانه عـن الفنـاء، فهـو         
حانه) الذي يجـلّ ويترفّـع عـن معنـى الفنـاء أبـداً, ال أن وجهـه يكـون هـو البـاقي           (سب

ومـــا عـــداه مـــن األجـــزاء يصـــيبها الفنـــاء والهـــالك.. والقائـــل بإثبـــات الصـــفات علـــى  
ظواهرها عليه أن يـؤمن بإلـه مفـرق األعضـاء ال يبقـى لـه مـن الوجـود سـوى الوجـه!           

 ه ونــاقص، ويــا تــرى هــل يصــحمــن هــو علــى هــذه الشــاكلة أن  ولكــن هــذا إلــه مشــو
  يكون إلهاً؟!!

  فعلى القوم أصحاب هذه المقاالت أن يصححوا عقائدهم من هذه الناحية.
أجبنا عن هذا السـؤال ضـمن جـواب السـؤال األول، فـإن عينيـة        جواب الثاني:جواب الثاني:جواب الثاني:جواب الثاني:

كلّـه حيـاة، وكلّـه    أنّـه سـبحانه كلّـه علـم، وكلّـه سـمع، وكلّـه بصـر، و         :الصفات تعنـي 
ب منها الذات، فهو سمع مـن  ك.. ال أن هذه الصفات أجزاء تتركّارلّه إدقدرة، وك

حيث هو بصر، وهو بصر من حيث هو سمع، وهـو علـم مـن حيـث هـو سـمع، وهـو        
، فذاتــه صــفاته، وصــفاته ذاتــه, ال  ســمع مــن حيــث هــو علــم, وهكــذا بقيــة الصــفات   

فــي الصــفات  ؤوال تجــزّ ،ثنينيــة بــين الــذات والصــفات، كمــا هــو شــأننا نحــن البشــر  ا
بـل قـدم    افتقـار المركّـب إلـى أجزائـه،     :االفتقـار, أي  :يعنـي  ؤنفسها, فإن هـذا التجـزّ  
ألنّـه مـن الضـرورة صـيرورة المركّـب مركّبـاً إنّمـا يكـون بعـد           األجزاء علـى الـذات؛  

  ها عليه, وهذا كلّه باطل بالضرورة..تقدمتمامية أجزائه, وهذا يعني 
أجبنـا عليـه ضـمناً فـي جـواب السـؤال األول        هذا السـؤال أيضـاً   جواب الثالث:جواب الثالث:جواب الثالث:جواب الثالث:

  عند الحديث عن اآلية الكريمة المتعلّقة بالوجه؛ فراجع!
  اتّضح من جواب السؤال األول. جواب الرابع:جواب الرابع:جواب الرابع:جواب الرابع:
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مهما تحدث الطرف اآلخر عن كون ما يقوله مـن الصـفات    جواب الخامس:جواب الخامس:جواب الخامس:جواب الخامس:
ل بالتشــبيه والتمثيــل, يمنــع عنــه صــفة القــو بأنّــه ال يريــد بــه التشــبيه والتمثيــل، فهــو ال 

  لأللفــاظ معـان وذلـك ألن    ـا أنــا أن يثبـت جوارحــاً، وإملهــا, إذ  معلومــة، فهـو إميتأو
 الحمل على الظاهر وأن معناها الحقيقي هو المراد مع دعـوى تقريـر القـرآن لـذلك    

ألن ظواهرها تدلّ على الجوارح، وهـي تفيـد التبعـيض,     يكون ظاهراً في التجسيم؛
التأويـل, وهـم ال يلتزمـون بـه، فثبـت عليـه مـا         :ى غيـر ظاهرهـا فهـو يعنـي    وحملها علـ 

  يدعي الفرار منه!!
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ....بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        يكم ورحمة اهللا وبركاته..يكم ورحمة اهللا وبركاته..يكم ورحمة اهللا وبركاته..يكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم علالسالم علالسالم علالسالم عل
   العقلي على الشـبهة القائلـة بـأن ما الرد   العقلي على الشـبهة القائلـة بـأن ما الرد   العقلي على الشـبهة القائلـة بـأن ما الرد   العقلي على الشـبهة القائلـة بـأن ـا      ،،،،العلـم بالمحـدود محـدود   العلـم بالمحـدود محـدود   العلـم بالمحـدود محـدود   العلـم بالمحـدود محـدود       ::::ما الردـا  ممـا  ممـا  مممم

        والعياذ باهللا؟والعياذ باهللا؟والعياذ باهللا؟والعياذ باهللا؟    ،،،،الذات اإللهيةالذات اإللهيةالذات اإللهيةالذات اإللهية    ::::أيأيأيأي    ،،،،ب العلم اإللهيب العلم اإللهيب العلم اإللهيب العلم اإللهييستلزم منه تركّيستلزم منه تركّيستلزم منه تركّيستلزم منه تركّ
        اهللا لكلّ خير.اهللا لكلّ خير.اهللا لكلّ خير.اهللا لكلّ خير.    وفّقكموفّقكموفّقكموفّقكم

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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بالحــــدود ال علمــــاً  اًون علمــــإن العلــــم بالمحــــدود بمــــا هــــو محــــدود يكــــ
إذ ال مالزمـــة  ين محدوديـــة العلـــم والعلـــم بالحـــدود؛ محـــدوداً، وكـــم فـــرق بـــ 

  ؟!بينهما
فنقــول: إن اهللا قــادر علــى المحــدودات  بيانــه عــن طريــق الــنقض؛ويمكــن 

في العلم  تركّبالعلم بالحدود ال يستلزم ال ثم إنولكن قدرته غير محدودة. 
ألن علمـــه تعـــالى باألشـــياء هـــو علـــى نحـــو العلـــم   ؛ةأو الـــذات اإللهيـــ ،اإللهـــي

العلــم  :اإلجمــالي فــي عــين الكشــف التفصــيلي, والمــراد هنــا بــالعلم اإلجمــالي 
  وبيانه: ..البسيط قبال المركّب

لحضور ذاته عند ذاته, وهو علمه  ؛إن لكلّ مجرد عن المادة علماً بذاته
 ال يحـدها حـد وال يشـذّ    بذاتـه, وبمـا أن الـذات المتعاليـة هـي صـرف الوجـود       

عنها وجود أو كمال وجـودي، فمـا فـي تفاصـيل الخلقـة مـن وجـود أو كمـال         
ــين        ــي عـ ــاً فـ ــاً إجماليـ ــدها علمـ ــود عنـ ــو موجـ ــودي, فهـ ــا الوجـ ــودي بنظامهـ وجـ

  باً في الذات اإللهية.راً وتركّالكشف التفصيلي, وهو ال يلزم تكثّ
ه تعــالى بوجــود واحــد  أو كمــا يقــول المعلّــم الثــاني (الفــارابي): فكمــا أنّــ   

كــذلك بعلــم واحــد يعلــم جميــع      ،مظهــر لجميــع الموجــودات بنحــو البســاطة    
  الموجودات. وهذا معنى العلم اإلجمالي في عين الكشف التفصيلي.

ــم حصــولي بارتســام األشــياء          ــالى عل ــى أن علمــه تع وكــأن هــذه مبنيــة عل
اقشـة أن علمـه   (المحدودات) في ذاته سبحانه، ولكنّه يثبت بما ال مجـال للمن 

 حضوري.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

كيف يتناسب علم اهللا عزّ وجلّ بالمادكيف يتناسب علم اهللا عزّ وجلّ بالمادكيف يتناسب علم اهللا عزّ وجلّ بالماديات مع علمه الحضوري باألشياء؟يات مع علمه الحضوري باألشياء؟يات مع علمه الحضوري باألشياء؟يات مع علمه الحضوري باألشياء؟كيف يتناسب علم اهللا عزّ وجلّ بالماد        
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
شياء في علمه باأل نأو ،جودهه سبحانه وتعالى يعلم بكلّ شيء يخلقه قبل ونّإ

  جمالي في عين الكشف التفصيلي.إمرتبة ذاته قبل وجودها هو علم 
  :ماتضح هذا الجواب ال بد من مقدولكي يتّ

أ :: ذكر الحكماءولىمة اُألالمقدل ثالثة أنواعللتعقّ ن:  
أوأوأوالً:الً:الً:الً:أو  ــالقو ــل بـــ ــل  نإ: ةالعقـــ ـــ  وأالطفـــ ــد لديــ ــد ال توجـــ ــا يولـــ ــات ل مـــ ه معلومـــ

مـا تكـون   نّإو ،سـاس فـالمعقوالت ال تكـون لديـه بالفعـل     كات، وعلى هـذا األ دراإو
 ؛ةبـالقو �        ــمعالس ـلَ لَكُـمعجشَــيئاً و ـونكُم الَ تَعلَمـاتهأُم طُـونــن بكُم مجأَخـر اللّـه        ــمعالس ـلَ لَكُـمعجشَــيئاً و ـونكُم الَ تَعلَمـاتهأُم طُـونــن بكُم مجأَخـر اللّـه        ــمعالس ـلَ لَكُـمعجشَــيئاً و ـونكُم الَ تَعلَمـاتهأُم طُـونــن بكُم مجأَخـر اللّـه        ــمعالس ـلَ لَكُـمعجشَــيئاً و ـونكُم الَ تَعلَمـاتهأُم طُـونــن بكُم مجأَخـر اللّـه

  .)١(�واَألبصَار واَألفئدةَواَألبصَار واَألفئدةَواَألبصَار واَألفئدةَواَألبصَار واَألفئدةَ
 فالعقــل يكــون هنــا مجــرت، والــنفس د قابليــة لقبــول المعقــوالد اســتعداد، مجــر

ة المعلومات.تكون خالية من عام  
                                                 

�F١V#`��E�F١٦�WE٧٨Kא �
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وتحصل لديه معقـوالت   ،ل المعقوالتالعقل التفصيلي: يبدأ العقل بتعقّ ::::ثانياًثانياًثانياًثانياً
فيحصل  ،ز بعض هذه المعقوالت عن بعضها اآلخرويستطيع أن يمي ،كثيرة بالفعل

  ويكون عالماً باألشياء علماً فعلياً. ،عنده علم تفصيلي باألشياء
ز بعضها ن تحصل معقوالت كثيرة لديه ولكن ال يتميألعقل اإلجمالي: ا ::::ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

أن  :ه يشـتمل علـى كـلّ التفاصـيل، يعنـي     ل بسـيطاً ولكنّـ  من بعض، وهنا يكون التعقّـ 
  ه في الوقت نفسه يشتمل على كلّ التفاصيل.جمالياً ولكنّإون العقل عقالً يك

 ــه قــد يطلــق   )اإلجمــالي( :مصــطلح وينبغــي اإلشــارة إلــى أن اإلجمــال  :ويــراد ب
  وهو ما نقصده هنا. ،البساطة نىعمب

 :نـى عمب ،ي)إجمـال (علـم   :يقولـون  إذ ؛يصـول المعنـى األُ  :وقد يطلـق ويـراد منـه   
  وقد يراد غيره. ترديد،علم مع إبهام و

لوا ومثّ ،عقالً بسيطاً :أي ،عقالً إجمالياً :يعني ،ا هنا فالمقصود به هو البساطةمأ
راد أن يقــرأ قصــيدة حفظهــا مــن قبــل، فهــذه القصــيدة ال   أان لــو اإلنســ نإلــه بمثــال: 

ــي اللحظــة عينهــا بتفاصــيلها، و         ــه ف ــى لوحــة عقل مــا هــي  نّإتكــون كلّهــا موجــودة عل
هـا تنبـع مـن    ق بشـكل تـدريجي، وكأنّ  تبـدأ تتـدفّ  ثـم  ي بسيط، إجمالموجودة بشكل 

  وهذا المنبع تجري منه تمام التفاصيل. ،منبع
د يكون حاضراً لذاته وعالماً بها، فالباري سبحانه كلّ مجر نإة الثانية: مقدمال

باعتباره مجرعالم بها بالعلم الحضوري. ،لذاته داً فهو حاضر  
ولكـلّ مـا    مكـان إلاه سبحانه هو المفيض والمبدأ لكـلّ عـالم   ة الثالثة: أنّمقدمال

  سواه في عالم الوجود.
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 نأل ؛ال بـد أن يكـون واجـداً لـه     لكمـالٍ المفيض والمعطي  ة الرابعة: أنمقدمال
  فاقد الشيء ال يعطيه.

ــاره مفــيض لهــذا الوجــود    نّــإنقــول:  ،اتمقــدموبعــد ذكــر هــذه ال  ه تعــالى باعتب
فهو واجد له في مقام ذاته، فهـو عـالم بـالوجودات وكماالتهـا      ،والكمال الوجودي

ي جمــالإشــياء قبــل وجودهــا علــم  علمــه باألو ،فــي مقــام ذاتــه قبــل اإليجــاد والخلــق  
ي فـي  جمـال بنحـو العلـم اإل   يجـاد علمـه باألشـياء قبـل اإل    :أي ،يشتمل على التفاصـيل 

شــياء بعضــها مــن   ز األتميــ :عــين الكشــف التفصــيلي، ولــيس المــراد بالتفصــيل هنــا      
مـا المـراد مـن التفصـيل هنـا      نّإو ،لكما في النوع الثاني المار الذكر من التعقّ ،بعض

  اً بسيطاً واضحاً.ه يعلم بها علمنّإف ؛الوضوح :هو
كلّ ما سواه من الموجودات هي معلولة لـه،   نأما يكون هذا العلم باعتبار نّإو

أو بوسائط، وبالتالي هي قائمة الذات  ،أو بواسطة ،ا بال واسطةمإ ،وهي منتهية إليه
 ،ةمجـــردن كانـــت إقل، فتكـــون حاضـــرة عنـــده بوجوداتهـــا  بـــه قيـــام الـــرابط بالمســـت 

ــورها ال  ــرة بصـ ــوحاضـ ــة إة ردمجـ ــت ماديـ ــل     ،ن كانـ ــره قبـ ــه بغيـ ــة علمـ ــن جهـ ــذا مـ هـ
  ..يجاداإل

نه له علم حضوري تفصـيلي  أفهو جلّ ش ،يجادا من جهة علمه بغيره بعد اإلمأ
بمـا ســوى ذاتــه مـن الموجــودات فــي مرتبـة ذواتهــا، يعنــي بعـد وجودهــا، لكــن هــذا     

  علم. نعلمه بها يقتضي العلم بما لديها م نأالعلم خارج عن ذاته، و
مـن  وردوه أا مـا  مـ أفعلـه، و  :هـو  يجـاد شـياء بعـد اإل  علمـه باأل  نإ: أُخـرى وبعبارة 

ــه التغيــ   ،رةوهــي متغيــ  ،العلــم بالجزئيــات  نأ ــم ر فــييلــزم من العــالم وهــو واجــب    عل
  .الوجود
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 بـأن  وبالحـلّ  ،فمـا يقـال فيهـا يقـال فـي العلـم       ،جيب عنها بالنقض بالقـدرة أُفقد 
 نأاح ضـ تّاتوضّح الجـواب بعـد   وي .فوق الزمان والمكان هذه التغييرات زمانية واهللا

  علمه سبحانه حضوري واألشياء حاضرة عنده.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــوات  ــوات فــي إحــدى القن ــوات فــي إحــدى القن ــوات فــي إحــدى القن ــنّة اتّ       فــي إحــدى القن ــامج ألحــد علمــاء أهــل الس ــنّة اتّ   كــان برن ــامج ألحــد علمــاء أهــل الس ــنّة اتّ   كــان برن ــامج ألحــد علمــاء أهــل الس ــنّة اتّ   كــان برن ــامج ألحــد علمــاء أهــل الس ــه أحــد  كــان برن ــه أحــد  صــل ب ــه أحــد  صــل ب ــه أحــد  صــل ب صــل ب
الملحدين سائالً إيالملحدين سائالً إيالملحدين سائالً إيإن كـان اهللا سـبحانه جـلّ وعـال قـادراً علـى كـلّ        إن كـان اهللا سـبحانه جـلّ وعـال قـادراً علـى كـلّ        إن كـان اهللا سـبحانه جـلّ وعـال قـادراً علـى كـلّ        إن كـان اهللا سـبحانه جـلّ وعـال قـادراً علـى كـلّ        ((((((((اه بما معنـاه:  اه بما معنـاه:  اه بما معنـاه:  اه بما معنـاه:  الملحدين سائالً إي

        ، جلّ وعال سبحانه..، جلّ وعال سبحانه..، جلّ وعال سبحانه..، جلّ وعال سبحانه..))))))))؟؟؟؟شيء، فهل يستطيع أن يخلق حجراً هو ال يستطيع حملهشيء، فهل يستطيع أن يخلق حجراً هو ال يستطيع حملهشيء، فهل يستطيع أن يخلق حجراً هو ال يستطيع حملهشيء، فهل يستطيع أن يخلق حجراً هو ال يستطيع حمله
        قين لكلّ خير.قين لكلّ خير.قين لكلّ خير.قين لكلّ خير.موفّموفّموفّموفّ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــيس ذلــك تضــييقاً       إن قــدرة اهللا عــزّ وجــلّ ال تتعلّــق بالمحــال (الممتنعــات)، ول

    ي لقدرته تعالى، وإنّما لقصور في القابل، وفرض سعة قدرتـه للمحـال العقلـي يـؤد
ــام         ــة المعروفــة مــن ســؤال اإلم ــى الخلــف، أو اجتمــاع النقيضــين، كمــا فــي الرواي إل

علــيC  دون أن يصــغر العــالم أو تكبــر  يجعــل العــالم فــي بيضــة ألنعــن قــدرة اهللا
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إذ يلـزم   ه مسـتحيل وممتنـع عقـالً؛   ، أي أنّ)١(ذلك ال يكون :بأنC فأجاب ؟البيضة
  أن يكون العالم كبيراً وصغيراً في نفس الوقت، وهو اجتماع النقيضين.

 :اه: هل أن اهللا قادر على إلغاء قدرته, أيفإن مؤد ،وكذا في السؤال المذكور
ــادر علــى   ــادر؟! وهــذا محــال     هــل هــو ق ــر ق ــؤد ؛جعــل نفســه غي ــى اجتمــاع  إذ ي ي إل

  !تأملوهو محال؛ ف .النقيضين
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        رة اهللا تعالى:رة اهللا تعالى:رة اهللا تعالى:رة اهللا تعالى:سؤالي: عن قدسؤالي: عن قدسؤالي: عن قدسؤالي: عن قد
يختلـــف عـــن مفهومنـــا نحـــن    يختلـــف عـــن مفهومنـــا نحـــن    يختلـــف عـــن مفهومنـــا نحـــن    يختلـــف عـــن مفهومنـــا نحـــن    إن مفهـــوم المســـيحيين فـــي قـــدرة اهللا تعـــالى     إن مفهـــوم المســـيحيين فـــي قـــدرة اهللا تعـــالى     إن مفهـــوم المســـيحيين فـــي قـــدرة اهللا تعـــالى     إن مفهـــوم المســـيحيين فـــي قـــدرة اهللا تعـــالى     

    اًاًاًاًثانيــثانيــثانيــثانيــ    اًاًاًاًلنــا: هــل اهللا تعــالى يقــدر أن يخلــق خالقــلنــا: هــل اهللا تعــالى يقــدر أن يخلــق خالقــلنــا: هــل اهللا تعــالى يقــدر أن يخلــق خالقــلنــا: هــل اهللا تعــالى يقــدر أن يخلــق خالقــ    فــإنّهم يطرحــون ســؤاالًفــإنّهم يطرحــون ســؤاالًفــإنّهم يطرحــون ســؤاالًفــإنّهم يطرحــون ســؤاالً    المســلمين؛المســلمين؛المســلمين؛المســلمين؛
        ووو؟ووو؟ووو؟ووو؟    نفس المستوى ال يكون فرق بينهم أبداً، يكون أزلي وال زمان وال مكان...نفس المستوى ال يكون فرق بينهم أبداً، يكون أزلي وال زمان وال مكان...نفس المستوى ال يكون فرق بينهم أبداً، يكون أزلي وال زمان وال مكان...نفس المستوى ال يكون فرق بينهم أبداً، يكون أزلي وال زمان وال مكان...بببب

        تّة عشر؟تّة عشر؟تّة عشر؟تّة عشر؟هل يقدر أن يجعل رقم خمسة سهل يقدر أن يجعل رقم خمسة سهل يقدر أن يجعل رقم خمسة سهل يقدر أن يجعل رقم خمسة س    ::::أوأوأوأو
ألنّه يعتبر من التنـاقض،  ألنّه يعتبر من التنـاقض،  ألنّه يعتبر من التنـاقض،  ألنّه يعتبر من التنـاقض،      : ال يمكن ذلك؛: ال يمكن ذلك؛: ال يمكن ذلك؛: ال يمكن ذلك؛ن نقولن نقولن نقولن نقولووووحسب علمي نحن المسلمحسب علمي نحن المسلمحسب علمي نحن المسلمحسب علمي نحن المسلم

        لكن هذا ال يعني أن اهللا تعالى محدود.لكن هذا ال يعني أن اهللا تعالى محدود.لكن هذا ال يعني أن اهللا تعالى محدود.لكن هذا ال يعني أن اهللا تعالى محدود.
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        فممكن من سماحتكم أن توضّحوا لي كيف يكون ذلك؟فممكن من سماحتكم أن توضّحوا لي كيف يكون ذلك؟فممكن من سماحتكم أن توضّحوا لي كيف يكون ذلك؟فممكن من سماحتكم أن توضّحوا لي كيف يكون ذلك؟
        فقد يقال عنه: أنّه غير قادر على كلّ شيء، وإن كان متناقضاً.فقد يقال عنه: أنّه غير قادر على كلّ شيء، وإن كان متناقضاً.فقد يقال عنه: أنّه غير قادر على كلّ شيء، وإن كان متناقضاً.فقد يقال عنه: أنّه غير قادر على كلّ شيء، وإن كان متناقضاً.

        وشكراً لسماحتكم.وشكراً لسماحتكم.وشكراً لسماحتكم.وشكراً لسماحتكم.
        آل محمد.آل محمد.آل محمد.آل محمد.وصلوات اهللا على محمد ووصلوات اهللا على محمد ووصلوات اهللا على محمد ووصلوات اهللا على محمد و

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

القــدرة ال تتعلّــق بمــا هــو مســتحيل أو ممتنــع، بــل تتعلّــق بمــا هــو ممكــن، فــاهللا  
تعــالى علــى كــلّ شــيء قــدير، ولكــن ال تتعلّــق قدرتــه بخلــق خــالق آخــر مثلــه مــن   

  جميع الجهات، عزّ شأنه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
ألنّه مخلـوق، والمخلـوق    ؛ألن اإلله المخلوق ال يمكن أن يكون إلهاً وذلك

كيــف يصــح أن يكــون إلهــاً فضــالً عــن أن يكــون مثلــه، فلــو فرضــنا أن اهللا تعــالى     
مثــل هــذا اإللــه، فهــل تتعلّــق قدرتــه بجعــل المقــدور والمخلــوق   إيجــادقــادر علــى 

  بعينه! قادراً وخالقاً غير مقدور وال مخلوق؟! هذا هو التناقض
ألن اإلله الثاني؛ المفروض أنّه مثله تعالى في جميع الجهات، فإما أن نقول: 

بأنّه غير مخلوق، فكيف جاز أن  :نّه غير مخلوق، أو نقول: إنّه مخلوق، فإذا قلناإ
نفرضه إلهاً ثانياً مقدوراً هللا وهو عدم غير موجود؟ وهل معنى أن يوجده اهللا بعد 

  ؟!لهأنّه مخلوق ���  ذلك
إذ  ؛مخلوق، فكيف يكـون مثلـه تعـالى مـن جميـع الجهـات       بأنّه :قلنا ذاوأما إ

  اهللا تعالى غير مخلوق؟!
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فثبت أن القدرة اإللهيـة ال تتعلّـق بإيجـاد هـذا اإللـه، وال يقـدح ذلـك فـي         
ألنّــه قــادر علـى الممكــن دون المســتحيل   شـيء؛  كونـه تعــالى قـادراً علــى كــلّ  

ن اهللا تعـــالى غيـــر قـــادر علـــى المســـتحيل     : إيقـــال والممتنـــع الـــذاتي، فإنّـــه ال  
والممتنع، بل يقال: أن قدرته ال تتعلّق بالمستحيالت الذاتية، التي لو أمكنت 
لكان قادراً عليها، ولكنّها تأبى عن اإلمكـان فـال تتعلّـق بهـا القـدرة، فالقصـور       

  ليس من الفاعل وإنّما من القابل.
ــى ال    ــة بمعنـ ــه عالقـ ــيس لـ ــر لـ ــذا األمـ ــلمين   وهـ ــرفين (المسـ ــد الطـ ــدرة عنـ قـ

وهـو شـبيه مـن هـذه الجهـة       ،والمسيحيين) بقـدر مـا لـه عالقـة بالبداهـة العقليـة      
  .ثبقولهم بالثالو
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        م عليكم..م عليكم..م عليكم..م عليكم..سالسالسالسال

        الباري لكلّ خير ورعاكم.الباري لكلّ خير ورعاكم.الباري لكلّ خير ورعاكم.الباري لكلّ خير ورعاكم.    وفّقكموفّقكموفّقكموفّقكم
ن اهللا يمكنه أن يتجسد ن اهللا يمكنه أن يتجسد ن اهللا يمكنه أن يتجسد ن اهللا يمكنه أن يتجسد إإإإ    ::::كيف يمكننا أن نبطل حجة بعض المغالين القائلينكيف يمكننا أن نبطل حجة بعض المغالين القائلينكيف يمكننا أن نبطل حجة بعض المغالين القائلينكيف يمكننا أن نبطل حجة بعض المغالين القائلين

فيكون, وهو القادر على كلّ فيكون, وهو القادر على كلّ فيكون, وهو القادر على كلّ فيكون, وهو القادر على كلّ     ،،،،كنكنكنكن    ::::ألنّه سبحانه يقول للشيءألنّه سبحانه يقول للشيءألنّه سبحانه يقول للشيءألنّه سبحانه يقول للشيء    ه؛ه؛ه؛ه؛ائائائائبصورة أحد أوليبصورة أحد أوليبصورة أحد أوليبصورة أحد أولي
        شيء؟شيء؟شيء؟شيء؟

        ........ولكم الشكر واالمتنانولكم الشكر واالمتنانولكم الشكر واالمتنانولكم الشكر واالمتنان
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

فقدرتــه ال تتعلّــق  المســتحيالت الذاتيــة؛ال تتعلّــق قدرتــه تعــالى بالمحــاالت أو  
بـــأن يصـــير ســـبحانه وتعـــالى (وهـــو المنـــزّه عـــن شـــوب المـــادة والصـــورة) ذا جســـد   

شـيء فـي شـيء    قيـام   :الحلـول هـو   ألن ؛فيتجسد في نبي أو ولـي أو مـن هـو دونهمـا    
، وهـو محـال   ،ه تعـالى إلـى المحـلّ   حاطة، وهـو يسـتلزم افتقـار   على سبيل التبعية واإل

  ال واجب. فإن المحتاج إلى محلّ ممكن وينافي وجوب وجوده؛
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

    متناهيـة متناهيـة متناهيـة متناهيـة     الالالال    نفـس نفـس نفـس نفـس ) ) ) ) الالمتناهيـة الالمتناهيـة الالمتناهيـة الالمتناهيـة ((((    حـدود حـدود حـدود حـدود     لهـا لهـا لهـا لهـا     لـيس لـيس لـيس لـيس     التيالتيالتيالتي    اهللاهللاهللاهللا    قدرةقدرةقدرةقدرة    مسألة: هلمسألة: هلمسألة: هلمسألة: هل
        الزمان؟الزمان؟الزمان؟الزمان؟    فيفيفيفي    العدديةالعدديةالعدديةالعددية    القيمالقيمالقيمالقيم

    اهللاهللاهللاهللا    ننننإإإإ    قلنا:قلنا:قلنا:قلنا:    فإذافإذافإذافإذا    ....أيامأيامأيامأيام    ستّةستّةستّةستّة    فيفيفيفي    واألرضواألرضواألرضواألرض    السماواتالسماواتالسماواتالسماوات    خلقخلقخلقخلق    تعالىتعالىتعالىتعالى    اهللاهللاهللاهللا    ننننإإإإ    مثالً:مثالً:مثالً:مثالً:
    أوأوأوأو    ،،،،))))ثانيـة ثانيـة ثانيـة ثانيـة     ربـع ربـع ربـع ربـع     ٤٤٤٤////١١١١((((    فيفيفيفي    أوأوأوأو    ،،،،))))ثانيةثانيةثانيةثانية    نصفنصفنصفنصف    ٢٢٢٢////١١١١((((    فيفيفيفي    يخلقهميخلقهميخلقهميخلقهم    أنأنأنأن    يستطيعيستطيعيستطيعيستطيع    تعالىتعالىتعالىتعالى

        ....ال متناهيةال متناهيةال متناهيةال متناهية    أعدادأعدادأعدادأعداد    ............أو أوأو أوأو أوأو أو    سدس)سدس)سدس)سدس)    ٦٦٦٦////١١١١أو في (أو في (أو في (أو في (    خمس)،خمس)،خمس)،خمس)،    ٥٥٥٥////١١١١((((في في في في 
        تعالى؟تعالى؟تعالى؟تعالى؟    اهللاهللاهللاهللا    ال متناهيةال متناهيةال متناهيةال متناهية    نفسنفسنفسنفس    هيهيهيهي    األعداداألعداداألعداداألعداد    ال متناهيةال متناهيةال متناهيةال متناهية    فهلفهلفهلفهل

        تعالى؟تعالى؟تعالى؟تعالى؟    اهللاهللاهللاهللا    محدوديةمحدوديةمحدوديةمحدودية    الالالال    نفسنفسنفسنفس    هيهيهيهي    األعداداألعداداألعداداألعداد    محدوديةمحدوديةمحدوديةمحدوديةال ال ال ال     هلهلهلهل    أوأوأوأو
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    يخلـق يخلـق يخلـق يخلـق     أنأنأنأن    تعالىتعالىتعالىتعالى    اهللاهللاهللاهللا    يستطيعيستطيعيستطيعيستطيع    طالقطالقطالقطالقاإلاإلاإلاإل    علىعلىعلىعلى    زمنيةزمنيةزمنيةزمنية    مدةمدةمدةمدة    أقصرأقصرأقصرأقصر    ما هيما هيما هيما هي    ////سؤالسؤالسؤالسؤال
        الشيء؟الشيء؟الشيء؟الشيء؟

        ؟؟؟؟))))بدايةبدايةبدايةبداية    لهلهلهله    ليسليسليسليس((((    العدمالعدمالعدمالعدم    دوندوندوندون    منمنمنمن    ئاًئاًئاًئاًشيشيشيشي    يخلقيخلقيخلقيخلق    أنأنأنأن    اهللاهللاهللاهللا    يستطيعيستطيعيستطيعيستطيع    هلهلهلهل    ////سؤالسؤالسؤالسؤال
 التوضيح، وشكراً.التوضيح، وشكراً.التوضيح، وشكراً.التوضيح، وشكراً.    اااانرجونرجونرجونرجو

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

تعــالى ال يقــاس باألشــياء وال باإلعــداد، فالالتنــاهي اإللهــي يختلــف     إن اهللا
عن الالتناهي الهندسي أو الرياضي أو العـددي، ومـن جهـة ثانيـة فـإن خلـق اهللا       

إِنَّمــا قَولُنَــا لشَــيٍء إِذَا أَردنَــاه أَن إِنَّمــا قَولُنَــا لشَــيٍء إِذَا أَردنَــاه أَن إِنَّمــا قَولُنَــا لشَــيٍء إِذَا أَردنَــاه أَن إِنَّمــا قَولُنَــا لشَــيٍء إِذَا أَردنَــاه أَن �لألشــياء ال يتقيــد بقيــود زمانيــة، قــال تعــالى:  
كُونفَي كُن نَقُولَ لَهكُونفَي كُن نَقُولَ لَهكُونفَي كُن نَقُولَ لَهكُونفَي كُن قُولَ �، وقال عزّ من قائل: )١(�نَقُولَ لَهي ئاً أَنشَي ادإِذَا أَر هرا أَمقُولَ إِنَّمي ئاً أَنشَي ادإِذَا أَر هرا أَمقُولَ إِنَّمي ئاً أَنشَي ادإِذَا أَر هرا أَمقُولَ إِنَّمي ئاً أَنشَي ادإِذَا أَر هرا أَمإِنَّم

كُونفَي كُن لَهكُونفَي كُن لَهكُونفَي كُن لَهكُونفَي كُن على األشياء في ���  ، فالنسب الزمانية التي ذكرتها ال تجري)٢(�لَه
هــذا الكــون المــادي، وال تجــري علــى اهللا تعــالى، يضــاف إلــى ذلــك أن الزمــان    

  نفسه مخلوق من مخلوقات اهللا.
ــ ــارجع إلــى موضــوع      وأم  :ا ســؤالك بخصــوص خلــق الســماوات واألرض ف

  (علّة خلق السماوات واألرض في ستّة أيام). :عنوان ضمن ،(الخلق والخليقة)
ألن كــلّ مقــدار مــن الزمــان لــه جــزء،       ؛وأقصــر مــدة زمانيــة غيــر متصــورة    

ال ولجزئه جزء، وهكذا إلى غير نهاية، فالسؤال غير صحيح! وبما أن قدرة اهللا 
إذ كلّ مقـدار يوجـد مـا هـو      ؛حدود لها فهي خارجة عن طوق الزمان والمكان

                                                 

�F١V#`��E�F١٦�WE٤٠Kא �
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منــه أو أكثــر، إلــى غيــر نهايــة، فلــو تعلّقــت قــدرة خلقــه عــزّ وجــلّ لألشــياء     أقــلّ 
  بالزمان لكانت قدرته محدودة، وهذا خلف.

  ؟القديم الزماني ):الذي ليس له بدايةـ(وإن كنت تعني ب
نفسـه لـيس لـه بدايـة زمانيـة لعـدم وجـود زمـان         فـإن الزمـان    ؛فالجواب: نعم

  قبله، وأما القديم بالذات، أو القديم الذاتي، فهو اهللا عزّ وجلّ.

IIIIŠ–jÛaë@Éà�Ûa@�Ð•Š–jÛaë@Éà�Ûa@�Ð•Š–jÛaë@Éà�Ûa@�Ð•Š–jÛaë@Éà�Ûa@�Ð•HHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ض العلماء في معنـى السـمع والبصـر بالنسـبة إلـى اهللا سـبحانه       ض العلماء في معنـى السـمع والبصـر بالنسـبة إلـى اهللا سـبحانه       ض العلماء في معنـى السـمع والبصـر بالنسـبة إلـى اهللا سـبحانه       ض العلماء في معنـى السـمع والبصـر بالنسـبة إلـى اهللا سـبحانه       اختلف بعاختلف بعاختلف بعاختلف بع
        ريد بيان معنى كونه تعالى سميعاً بصيراً؟ريد بيان معنى كونه تعالى سميعاً بصيراً؟ريد بيان معنى كونه تعالى سميعاً بصيراً؟ريد بيان معنى كونه تعالى سميعاً بصيراً؟وتعالى؛ أُوتعالى؛ أُوتعالى؛ أُوتعالى؛ أُ

ــين العلمــاء فــي كــون الســمع والبصــر صــفتان فعليتــان، أم     ــين العلمــاء فــي كــون الســمع والبصــر صــفتان فعليتــان، أم    وقــع خــالف ب ــين العلمــاء فــي كــون الســمع والبصــر صــفتان فعليتــان، أم    وقــع خــالف ب ــين العلمــاء فــي كــون الســمع والبصــر صــفتان فعليتــان، أم    وقــع خــالف ب وقــع خــالف ب
        ذاتيتان؛ أريد بيان منشأ الخالف مع بيان أدلّة كلّ من الفريقين؟ذاتيتان؛ أريد بيان منشأ الخالف مع بيان أدلّة كلّ من الفريقين؟ذاتيتان؛ أريد بيان منشأ الخالف مع بيان أدلّة كلّ من الفريقين؟ذاتيتان؛ أريد بيان منشأ الخالف مع بيان أدلّة كلّ من الفريقين؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
    وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن هـــذين الوصـــفين ـــــ الســـمع والبصـــر ـــــ وردا فـــي    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
قولــه تعــالى:   :منهــا ،القــرآن الكــريم بمــا يزيــد عــن األربعــين مــرة فــي حقّــه ســبحانه    

�يرصب يعمس اللَّه ا إِنكُمراوتَح عسمي اللَّهويرصب يعمس اللَّه ا إِنكُمراوتَح عسمي اللَّهويرصب يعمس اللَّه ا إِنكُمراوتَح عسمي اللَّهويرصب يعمس اللَّه ا إِنكُمراوتَح عسمي اللَّه١(�و(.  
                                                 

�F١�E���F٥٨�WE١Kא�
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األشــياء التــي  :أي ،: أن جميــع المســموعاتومعنــى كونــه تعــالى ســميعاً بصــيراً 
حاضـرة   ،بصـر األشـياء التـي يصـح أنّهـا تُ     :أي ،وجميـع المبصـرات  ، سمعيصح أنّها تُ

  !؟عنده، عالم بها، كيف ال وهي مخلوقاته وأفعاله جلّ في عاله
نذكر بيان مـوجز عـن ضـوابط جعـل صـفة مـا، صـفة ذاتيـة أو صـفة فعليـة            ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

  الى، فنقول:للمولى سبحانه وتع
كلّ صفة أمكـن نفيهـا عـن الواجـب القـديم وصـح إثبـات نقيضـها لـه، فهـي            ــــــــ١١١١

  فهي ذاتية.��� فعلية، و
إذ الذاتيـة عـين الـذات، وال ضـد      ؛كـلّ صـفة لهـا ضـد وجـودي، فهـي فعليـة        ــــــــ٢٢٢٢

وأما إذا لم يكن لها ضد فال يجب أن تكون ذاتيـة، فالمالزمـة مـن     .للذات الواجبة
  ن في هذا المقام.أحد الطرفي

ــ كـلّ صـفة اعتبـرت فـي مفهومهـا اإلضـافة، فهـي فعليـة، الحتياجهـا إلـى غيـر            ٣
  الواجب، فال يعقل كونها ذاتية، وكلّ صفة لم تكن إضافية محضة فهي ذاتية.

كــلّ مــا وقــع تحــت قدرتــه فهــو مــن الصــفات الفعليــة، ومــا لــم يقــع فهــو مــن    ــــــــــــــــ٤٤٤٤
  الواجب.���  ة ليسفإن الخارج عن القدر ة؛الصفات الذاتي

  فهي ذاتية.��� كلّ صفة وقعت تحت اإلرادة، فهي فعلية، و ــــــــ٥٥٥٥
كلّ صفة وقعت في حيز ألفاظ دالّة على الحدوث واإلمكان، فهي فعلية  ــــــــ٦٦٦٦

  ال محالة.
وإذا أصبح لدينا هذا الميزان أو الضابطة في تمييز ما هو ذاتـي أو فعلـي مـن    

    ج اآلن علـى ذكــر أقـوال علمـاء المســلمين    الصـفات للمـولى سـبحانه وتعــالى، نعـر
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في حقيقة (السـمع والبصـر) بالنسـبة إليـه تعـالى، وأمامنـا الميـزان المتقـدم ليتّضـح          
  األمر من مرادهم في كونها من الصفات الذاتية.

(الســـمع والبصـــر) عنـــد العلمـــاء أقـــوال  تيصـــف فـــي معنـــى حقيقـــة فنقـــول: إن
  يمكن حصرها في قولين:

ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ فهمــا فــردان لمطلــق   العلــم بالمســموعات والمبصــرات؛  ة عــننّهمــا عبــار إ ـ
كمــا قيــل، أو الفالســفة النــافون لعلمــه بالجزئيــات علــى    ،العلــم، قــال بــه الفالســفة 

الكعبــي، وأبـو الحســين  قـال بــه أيضـاً:   و ــــ.فـي (األسفار) ذكــره كمـا   ــــ وجـه جزئـي  
ــي (        ــة فـ ــاالت)، والعالّمـ ــل المقـ ــي (أوائـ ــد فـ ــار المفيـ ــذا مختـ ــري، وهـ ــرح البصـ شـ

  العقائد)، وبعض آخر من علماء اإلمامية.
باعتبـار أنّهمـا فـردان لمطلـق      ؛من الصفات الذاتية :وحسب هذا التفسير فهما

  العلم، والعلم صفة ذاتية ثبوتية للمولى سبحانه.
ـــــــــ٢٢٢٢ ــــــ ــــــ نّهمــــا زائــــدتان علــــى العلــــم، كمــــا عــــن جمهــــور األشــــاعرة والمعتزلــــة   إ ـــ

ثم وقع عليه البصـر يوجـد بـين الحـالتين تفرقـة       فإنّه إذا علم شيئاً جلياً ؛والكرامية
دراك، فــإن الحالــة الثانيــة تشــتمل علــى زيــادة  هــو الفــرق بــين العلــم واإل  ،ضــرورة

اآللـــة، أمــا الواجـــب فيحصـــل لـــه   حصــول العلـــم فيهمـــا، وفـــي البشــر يحتـــاج إلـــى  
فـأرجع علمـه    ؛ديربصار بال آلة، وقـد يكـون هـذا هـو مـا ذهـب إليـه السـهرو        اإل

  ه، وصاحب األسفار ومن تبعه.إلى بصر
صـفة ذاتيـة، لكـن     :بصـار يسـتفاد منـه أنّـه    وهـذا الوجـه فـي تفسـير حقيقـة اإل     

  االختالف أنّها ليست فرداً من العلم، وإنّما صفة زائدة عليه.



  
  

١٦٦١٦٦١٦٦١٦٦  .......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٦٦٦٦EEEEجFجFجFج����א������א

 

IIII�@òîma‡@òÐ•@â†čÔÛa�@òîma‡@òÐ•@â†čÔÛa�@òîma‡@òÐ•@â†čÔÛa�@òîma‡@òÐ•@â†čÔÛaHHHH@ @@ @@ @@ @

�א�7«
�Bא(�א��و�א�����������

«� �

        سؤال:سؤال:سؤال:سؤال:الالالال
        السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته..

 يذكر المتكلّمون بأن يذكر المتكلّمون بأن يذكر المتكلّمون بأن فقـد يوصـف الممكـن    فقـد يوصـف الممكـن    فقـد يوصـف الممكـن    فقـد يوصـف الممكـن        ؛؛؛؛ليس صـفة ذاتيـة  ليس صـفة ذاتيـة  ليس صـفة ذاتيـة  ليس صـفة ذاتيـة      ))))القدمالقدمالقدمالقدم((((يذكر المتكلّمون بأن
هل بإمكـان سـماحتكم التفضـل باإلشـارة إلـى الفـرق بـين أن يكـون         هل بإمكـان سـماحتكم التفضـل باإلشـارة إلـى الفـرق بـين أن يكـون         هل بإمكـان سـماحتكم التفضـل باإلشـارة إلـى الفـرق بـين أن يكـون         هل بإمكـان سـماحتكم التفضـل باإلشـارة إلـى الفـرق بـين أن يكـون             بالقدم.بالقدم.بالقدم.بالقدم.

        القدم صفة ذاتية هللا تعالى أم ال؟القدم صفة ذاتية هللا تعالى أم ال؟القدم صفة ذاتية هللا تعالى أم ال؟القدم صفة ذاتية هللا تعالى أم ال؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
بالقديم إنّما يكـون بالنسـبة إلـى ممكـن غيـره، أمـا وصـف        وصف الممكن 

ــه          ــق يتفــرد ب المــولى ســبحانه وتعــالى بهــذه الصــفة، إنّمــا هــو وصــف ثابــت مطل
  سبحانه دون الموجودات كلّها، وقد ورد في أحاديث كثيرة هذا المعنى:

  .)١(: (اللّهم أنت اهللا... الشهيد القديم، العلي العظيم)7كقوله
  .)٢(مد هللا الملك الرحيم، األول القديم...): (الح7وقوله

: (إن األشياء ال تخلـو أن تكـون خلقـت مـن شـيء      Cوعن اإلمام الصادق
 أو من غير شيء، فإن كانت خلقت من شيء كان معه، فإن ذلك الشيء قديم، 

  .)٣(والقديم ال يكون حديثاً وال يفنى وال يتغير)
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ــ قـديم،       ـــ   الخيـر علّمـك اهللا ــ م علَ: (اCوعن اإلمام الرضا ــ تبـارك وتعـالى ـ إن اهللا ـ
  .)١(والقدم صفته التي دلّت العاقل على أنّه ال شيء قبله وال شيء معه في ديمومته)

  هي صفة ذاتية هللا باين بها جميع المخلوقات. )القدم(ل: أن والمتحصّ
ة التـي  والضابط في كون الصفة ذاتية أو ال، هو أن الصفة الذاتيـة، هـي تلـك الصـف    

ــادر         ــا: عــالم، حــي، ق فإنّنــا ال  ؛يتّصــف بهــا المــولى ســبحانه وال يتّصــف بضــدها، كقولن
نســتطيع وصــفه بأضــداد هــذه الصــفات مــن الجهــل والمــوت والعجــز.. وكــذلك صــفة        

  الحدوث. :، فالمولى سبحانه يتّصف بها وال يتّصف بضدها، وهو)القدم(
  وما ذكرتموه عن المتكلّمين لم نجد مصدره.
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         السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
     ـماهللا األشـياء؟ ومـن ه في ماذا تجلَّت وتتجلَّى المشيئةُ اإللهية التي بها خلـق     ـماهللا األشـياء؟ ومـن ه في ماذا تجلَّت وتتجلَّى المشيئةُ اإللهية التي بها خلـق     ـماهللا األشـياء؟ ومـن ه في ماذا تجلَّت وتتجلَّى المشيئةُ اإللهية التي بها خلـق     ـماهللا األشـياء؟ ومـن ه في ماذا تجلَّت وتتجلَّى المشيئةُ اإللهية التي بها خلـق

        مشيئته تعالى؟مشيئته تعالى؟مشيئته تعالى؟مشيئته تعالى؟    محالّمحالّمحالّمحالّ
سـائر الموجـودات،   سـائر الموجـودات،   سـائر الموجـودات،   سـائر الموجـودات،       اااابهـ بهـ بهـ بهـ التي خلق اهللا بها األشـياء وأظهـر   التي خلق اهللا بها األشـياء وأظهـر   التي خلق اهللا بها األشـياء وأظهـر   التي خلق اهللا بها األشـياء وأظهـر       ولىولىولىولىهل المشيئة اُألهل المشيئة اُألهل المشيئة اُألهل المشيئة اُأل

        مخلوقة كسائر المخلوقات، بمعنى أن المشيئة أيضاً ظهرت بالمشيئة؟مخلوقة كسائر المخلوقات، بمعنى أن المشيئة أيضاً ظهرت بالمشيئة؟مخلوقة كسائر المخلوقات، بمعنى أن المشيئة أيضاً ظهرت بالمشيئة؟مخلوقة كسائر المخلوقات، بمعنى أن المشيئة أيضاً ظهرت بالمشيئة؟
    أُخـرى أُخـرى أُخـرى أُخـرى فإنّهـا تحتـاج إلـى مشـيئة     فإنّهـا تحتـاج إلـى مشـيئة     فإنّهـا تحتـاج إلـى مشـيئة     فإنّهـا تحتـاج إلـى مشـيئة         ،،،،فإذا كانت المشـيئة مـن جملـة المخلوقـات    فإذا كانت المشـيئة مـن جملـة المخلوقـات    فإذا كانت المشـيئة مـن جملـة المخلوقـات    فإذا كانت المشـيئة مـن جملـة المخلوقـات    

        لتخلقها، وهكذا يتحقّق التسلسل الباطل. هذا من جهة.لتخلقها، وهكذا يتحقّق التسلسل الباطل. هذا من جهة.لتخلقها، وهكذا يتحقّق التسلسل الباطل. هذا من جهة.لتخلقها، وهكذا يتحقّق التسلسل الباطل. هذا من جهة.
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لـدور  لـدور  لـدور  لـدور  كيف يمكن تفسـير خلقـة الشـيء بنفسـه؟ فنـدخل با     كيف يمكن تفسـير خلقـة الشـيء بنفسـه؟ فنـدخل با     كيف يمكن تفسـير خلقـة الشـيء بنفسـه؟ فنـدخل با     كيف يمكن تفسـير خلقـة الشـيء بنفسـه؟ فنـدخل با     : : : : أُخرىأُخرىأُخرىأُخرىومن جهة ومن جهة ومن جهة ومن جهة 
        وهذا باطل.وهذا باطل.وهذا باطل.وهذا باطل.    ،،،،والسلسلةوالسلسلةوالسلسلةوالسلسلة

: (المشية واإلرادة من صفات : (المشية واإلرادة من صفات : (المشية واإلرادة من صفات : (المشية واإلرادة من صفات CCCCوألن هذا الحديث أخافنا كثيراً: قال الرضاوألن هذا الحديث أخافنا كثيراً: قال الرضاوألن هذا الحديث أخافنا كثيراً: قال الرضاوألن هذا الحديث أخافنا كثيراً: قال الرضا
        األفعال، فمن زعم أن اهللا تعالى لم يزل مريداً شائياً فليس بموحد).األفعال، فمن زعم أن اهللا تعالى لم يزل مريداً شائياً فليس بموحد).األفعال، فمن زعم أن اهللا تعالى لم يزل مريداً شائياً فليس بموحد).األفعال، فمن زعم أن اهللا تعالى لم يزل مريداً شائياً فليس بموحد).

أرجو الجواب بجواب شافأرجو الجواب بجواب شافأرجو الجواب بجواب شافمدعوماً بالدليل العقلي والنقليمدعوماً بالدليل العقلي والنقليمدعوماً بالدليل العقلي والنقليمدعوماً بالدليل العقلي والنقلي    ،،،،واسع تفصيليواسع تفصيليواسع تفصيليواسع تفصيلي    أرجو الجواب بجواب شاف،،،،    
        مع ذكر المصادر.مع ذكر المصادر.مع ذكر المصادر.مع ذكر المصادر.

        خير الجزاء، حفظكم اهللا وسدد خطاكم في خدمة الدين والمذهب.خير الجزاء، حفظكم اهللا وسدد خطاكم في خدمة الدين والمذهب.خير الجزاء، حفظكم اهللا وسدد خطاكم في خدمة الدين والمذهب.خير الجزاء، حفظكم اهللا وسدد خطاكم في خدمة الدين والمذهب.    جزاكم اهللاجزاكم اهللاجزاكم اهللاجزاكم اهللا
        والسالم عليكم.والسالم عليكم.والسالم عليكم.والسالم عليكم.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

المشــيئة مــن صــفات األفعــال كمــا هــو فــي الحــديث المــذكور عــن اإلمــام       
لصـارت  ��� ، ولكونها من صفات األفعال فهـي ليسـت عـين ذاتـه، و    )١(Cالرضا

حــال للحــوادث، وهــو باطــل، بــل حــال هــذه الصــفة كحــال كــلّ  الــذات اإللهيــة م
ــا  خـــرىالصـــفات الفعليـــة اُأل ــة والخالقيـــة واإلماتـــة واإلحيـــاء وغيرهـ  ،، كالرازقيـ

  منتزعة من أفعاله.
ثم خلق  ،: (خلق اهللا المشيئة بنفسهاCصادقأما تلك الرواية عن اإلمام ال

نــاه: أنّــه ال يحتــاج إلــى مشــيئة ، فــإن خلــق المشــيئة بنفســها مع)٢(األشــياء بالمشــية)
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، بل في حال خلقه لتلك المشيئة انتزعنا من هـذا الفعـل الـذي صـدر منـه      أُخرى
  كونه تعالى شائياً. :تعالى صفة، وهي

ن األولويـة  إ((ويقول آية اهللا الميرزا جـواد التبريـزي فـي (صـراط النجـاة):      
  ســــالم اهللا علــــيهم فــــي تعلّــــق مشــــيئته ســــبحانه وتعــــالى بــــالخلق للنبــــي واألئمــــة 

  .)١())أجمعين
 للمتكلّمـين والفالسـفة تعـد اإلرادة مـن الصـفات       أُخرىوهناك آراء  هذا..

 الذاتية، وكلٌّ أخذها بمعنى معين، ولك مراجعتها في مظانّها.

Hñ…a‰⁄a@¿@ÞaìÓþaIHñ…a‰⁄a@¿@ÞaìÓþaIHñ…a‰⁄a@¿@ÞaìÓþaIHñ…a‰⁄a@¿@ÞaìÓþaI@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ــذين ذهبــوا إلــى      ــا هــو تعريــف اإلرادة عنــد ال ــذين ذهبــوا إلــى     م ــا هــو تعريــف اإلرادة عنــد ال ــذين ذهبــوا إلــى     م ــا هــو تعريــف اإلرادة عنــد ال ــذين ذهبــوا إلــى     م ــا هــو تعريــف اإلرادة عنــد ال أن اإلرادة مــن الصــفات  أن اإلرادة مــن الصــفات  أن اإلرادة مــن الصــفات  أن اإلرادة مــن الصــفات      م
        الفعلية، وکذلک الذين ذهبوا إلی أنّها من صفات الذات؟الفعلية، وکذلک الذين ذهبوا إلی أنّها من صفات الذات؟الفعلية، وکذلک الذين ذهبوا إلی أنّها من صفات الذات؟الفعلية، وکذلک الذين ذهبوا إلی أنّها من صفات الذات؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
هـل هـي مـن صـفات الـذات، أو مـن صـفات         ):اإلرادة(اختلف العلماء فـي  

فبعضــهم تبنّـى رأي الفالســفة القــائلين بأنّهـا مــن صـفات الــذات، وهــو     ؟األفعـال 
رادة من صـفات الـذات، وأن اهللا لـم    فقد قالوا: إن اإل ؛أيضاً رأي عامة المجبرة

  يزل مريداً لكلّ ما يكون من فعله وفعل غيره.
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الـــذي ذهـــب إلـــى كونهـــا مـــن صـــفات الـــذات،   ،وقـــال صـــاحب (الكفايـــة)
 بالنظــام علــى النحــو الكامــل التــام.  تكوينيــة وهــي: العلــمالرادة اإلمها إلــى: وقســ

  .)١(فلّوهي: العلم بالمصلحة في فعل المك ،واإلرادة التشريعية
فوهـا:  وتعريف صاحب (الكفاية) لإلرادة قد أخذه من الحكماء الذين عر

   .)٢(العلم بالنظام األتم
مي اإلمامية ذهبوا إلى كون اإلرادة من صفات الفعل، وذلـك تبعـاً   ولكن متقد

الـــذين  ،ليــه الفالســفة واألشــاعرة   وا علــى مــا ذهــب إ   ، ولــم يوافقــ  Fألهــل البيــت  
  .ية الثبوتية.جعلوها من الصفات الذات

: (خلـق اهللا المشـيئة بنفسـها، ثـم خلـق األشـياء       Cفقد ورد عن اإلمـام الصـادق  
  اإلرادة. )فعلية(هذا نص في  C، وقوله)٣(بالمشيئة)
إن ((د الشــيخ المفيــد أن اإلرادة مــن صــفات الفعــل، وهــي حادثــة، قــائالً:    وأكّــ

ل خلقــه أمــره باألفعــال،   إرادة اهللا تعــالى ألفعالــه هــي نفــس أفعالــه.. وإرادتــه ألفعــا      
 وهو مـذهب سـائر اإلماميـة،   Fوبهذا جاءت اآلثار عن أئمة الهدى من آل محمد

  .)٤())منها عن قرب وفارق ما كان عليه األسالف من شذّ��� 
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ومشهور متكلّمي اإلمامية بعد المفيد الموافقـة مـع قـول الحكمـاء، كالخواجـة      
رين قـــد ميـــز بـــين  لمائنـــا المتـــأخّالطوســـي، والعالّمـــة، والالهيجـــي، ولكـــن بعـــض ع 

إرادتــين: اإلرادة فــي مقــام الــذات، واإلرادة فــي مقــام الفعــل، وفــي طليعــتهم الشــيخ  
 .)١(محمد حسين األصفهاني في (نهاية الدراية)
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ما معنى اإلرادة التكوينية واإلرادة التشريعية؟ما معنى اإلرادة التكوينية واإلرادة التشريعية؟ما معنى اإلرادة التكوينية واإلرادة التشريعية؟ما معنى اإلرادة التكوينية واإلرادة التشريعية؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــة ــي: ال اإلرادة التكوينيـ ــرفهـ ــق   تصـ ــالم الخلـ ــؤون عـ ــي شـ ــع فـ ــي تقـ ــن ات التـ ، مـ
ــوين واإل ــاجز التكــ ــداع والمعــ ــل اإلرادة     ،بــ ــي مقابــ ــال, فــ ــال واألعمــ ــق األفعــ ومطلــ

  ن والشرائع اإللهية.أحكام الدي :التشريعية التي هي بمعنى
ـــ إثباتــاً       أُخــرىوبعبــارة  : كــلّ مــا كــان مــن شــأنه أن يــدخل فــي دائــرة الوجــود ـ

ــ تتواله اإلرادة التكوينية هللا عزّ وجلّ، فيحكم بوجوده تارةً فيصبح موجـوداً,   ونفياً
  أو ينفي وجوده أحياناً فيدخل أو يبقى في ظلمات العدم.
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مــر والنــواهي الصــادرة مــن اهللا تبــارك     األوا :ولكــن اإلرادة التشــريعية هــي  
  .Fوالتي تصل إلى ذوي العقول بصورة نزول الوحي إلى األنبياء ،وتعالى

ــام الحـــالل     ــزم بأحكـ ــريعية, فيلتـ ــان يجـــب أن يتبـــع اإلرادة التشـ ــه, فاإلنسـ وعليـ
والحرام والدين بصورة عامة, ولكن ال يسـتطيع أن يخـرج فـي أفعالـه وأعمالـه عـن       

ــرة اإلرادة الت ــةدائـ ــة  ؛كوينيـ ــرفألن كافّـ ــون    اته وتقلّتصـ ــود تكـ ــالم الوجـ ــي عـ ــه فـ باتـ
  ية التي تعطى له من جانب اهللا جلّ وعال.مكانبالقدرة واإل
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..

، ما هي الحكمة من نهيهما عن األكل من الشجرة، ، ما هي الحكمة من نهيهما عن األكل من الشجرة، ، ما هي الحكمة من نهيهما عن األكل من الشجرة، ، ما هي الحكمة من نهيهما عن األكل من الشجرة، HHHHة آدم وحواءة آدم وحواءة آدم وحواءة آدم وحواءفي قضيفي قضيفي قضيفي قضي
        في حين أن اهللا كان يريدهما أن يأكال؟في حين أن اهللا كان يريدهما أن يأكال؟في حين أن اهللا كان يريدهما أن يأكال؟في حين أن اهللا كان يريدهما أن يأكال؟

ــام الصــادق   ــام الصــادق  فعــن اإلم ــام الصــادق  فعــن اإلم ــام الصــادق  فعــن اإلم ــين: مشــيئة حــتم،     أأأأ    CCCCفعــن اإلم ــال: (إن هللا مشــيئتين وإرادت ــه ق ــين: مشــيئة حــتم،     نّ ــال: (إن هللا مشــيئتين وإرادت ــه ق ــين: مشــيئة حــتم،     نّ ــال: (إن هللا مشــيئتين وإرادت ــه ق ــين: مشــيئة حــتم،     نّ ــال: (إن هللا مشــيئتين وإرادت ــه ق نّ
ومشيئة عزم، وقد ينهى اهللا وهو يريد، وقـد يـأمر وهـو ال يريـد، فعنـدما نهـى آدم       ومشيئة عزم، وقد ينهى اهللا وهو يريد، وقـد يـأمر وهـو ال يريـد، فعنـدما نهـى آدم       ومشيئة عزم، وقد ينهى اهللا وهو يريد، وقـد يـأمر وهـو ال يريـد، فعنـدما نهـى آدم       ومشيئة عزم، وقد ينهى اهللا وهو يريد، وقـد يـأمر وهـو ال يريـد، فعنـدما نهـى آدم       

جرة كــان يريــدهما أن يــأكال، ولــو لــم يــأكال لغلبــت  جرة كــان يريــدهما أن يــأكال، ولــو لــم يــأكال لغلبــت  جرة كــان يريــدهما أن يــأكال، ولــو لــم يــأكال لغلبــت  جرة كــان يريــدهما أن يــأكال، ولــو لــم يــأكال لغلبــت  وزوجــه عــن األكــل مــن الشــوزوجــه عــن األكــل مــن الشــوزوجــه عــن األكــل مــن الشــوزوجــه عــن األكــل مــن الشــ
إرادتهما إرادتـه، وأمـر إبـراهيم بـذبح إسـماعيل وهـو ال يريـد، ولـو ذبحـه لغلبـت           إرادتهما إرادتـه، وأمـر إبـراهيم بـذبح إسـماعيل وهـو ال يريـد، ولـو ذبحـه لغلبـت           إرادتهما إرادتـه، وأمـر إبـراهيم بـذبح إسـماعيل وهـو ال يريـد، ولـو ذبحـه لغلبـت           إرادتهما إرادتـه، وأمـر إبـراهيم بـذبح إسـماعيل وهـو ال يريـد، ولـو ذبحـه لغلبـت           

        إرادته إرادة اهللا تعالى).إرادته إرادة اهللا تعالى).إرادته إرادة اهللا تعالى).إرادته إرادة اهللا تعالى).
        ق بين األمرين؟ق بين األمرين؟ق بين األمرين؟ق بين األمرين؟فكيف نوفّفكيف نوفّفكيف نوفّفكيف نوفّ
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        ....أفيدونا جزاكم اهللا خيراًأفيدونا جزاكم اهللا خيراًأفيدونا جزاكم اهللا خيراًأفيدونا جزاكم اهللا خيراً
         الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 Cتكوينيــــة، فبــــاإلرادة التشــــريعية نهــــى آدم  أُخــــرىو إن هللا إرادة تشــــريعية

وحواء عن األكل مـن الشـجرة، وكـذلك أمـر إبـراهيم بـذبح ابنـه إسـماعيل، ومعنـى          
اإلرادة التشريعية منه تعالى: أنّه أرشد آدم وحواء إلـى عـدم المصـلحة باألكـل مـن      

 Cمالشــجرة، وشــرع بحــق إبــراهيم ذبــح ابنــه إســماعيل، ولمــا تعلّقــت مشــيئة آد         
ومـا  ومـا  ومـا  ومـا  �ألنّـه تعـالى يقـول:     ؛وحواء باألكل مـن الشـجرة كـان ذلـك بمشـيئة منـه تعـالى       

 ونتَشَاؤ ونتَشَاؤ ونتَشَاؤ ونتَشَاؤ ��� ��� ��� ���  ينـالَمالع بر شَاَء اللَّـهأَن ي  ينـالَمالع بر شَاَء اللَّـهأَن ي  ينـالَمالع بر شَاَء اللَّـهأَن ي  ينـالَمالع بر شَاَء اللَّـه١(�أَن ي(    أو كمـا قـال اإلمـام الرضـا ،C   يـا بـن) :
  .)٢(آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء)

 وعلـــم اهللا، Cذبح ابنـــه إســـماعيلوإرادتـــه بـــ Cولمـــا تعلّقـــت مشـــيئة إبـــراهيم
ــه تعــالى مشــيئة وإرادة       صــدقه ــت ل ــار، وكان ــك ونجاحــه باالختب ــاير  أُخــرىفــي ذل تغ

عدم تحقّق الذبح إلسـماعيل، فهنـا حصـلت إرادتـه      وهي: ،Cمشيئة وإرادة إبراهيم
ــراهيم  ــالى دون إرادة إب ــالى هــي اإلرادة      Cتع ــي صــدرت منــه تع , وهــذه اإلرادة الت

  ألن األمر كان لمحض االختبار. ؛مع اإلرادة التشريعية ضت، وتعارالتكوينية
ــا   ــر المـــذكور فقـــد روي عـــن اإلمـــام الرضـ ــا الخبـ ــام   ،Cوأمـ ولـــيس عـــن اإلمـ

  .)٣(والمتن فيه بعض االختالف Cالصادق
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

وبالتــالي قبــل الزمــان ال كــالم، وخــارج حيــز  وبالتــالي قبــل الزمــان ال كــالم، وخــارج حيــز  وبالتــالي قبــل الزمــان ال كــالم، وخــارج حيــز  وبالتــالي قبــل الزمــان ال كــالم، وخــارج حيــز      الكــالم حــده الزمــان والمكــان،الكــالم حــده الزمــان والمكــان،الكــالم حــده الزمــان والمكــان،الكــالم حــده الزمــان والمكــان،
        والوهم غير معرف.والوهم غير معرف.والوهم غير معرف.والوهم غير معرف.    ،،،،المكان يوجد الوهمالمكان يوجد الوهمالمكان يوجد الوهمالمكان يوجد الوهم

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــاه مــن الســؤال   ــد اهللا عــزّ       :مــا فهمن ــراض علــى صــفة الكــالم عن أنّــك بصــدد االعت
  إذ من غير المعقول أن يكون ثمة كالم قبل الزمان والمكان. ؛وجلّ

ــ ــع األصــوات، أو هــو   :ا: الكــالم هــو وجوابن ــد،    :تقطي اللفــظ المركّــب المفي
الــذي هــو خصــوص الحــروف الهجائيــة ذات المعنــى، وهــي قائمــة بــالهواء قيــام  

وهي تحتاج إلى الزمان دون المكان، وصفة الكالم ليست من الصفات  ،تحقّق
ا الذاتيــة للبــاري عــزّ وجــلّ، بــل هــي مــن الصــفات الحادثــة، فــال مــانع مــن قيامهــ     

  بالهواء. 
كمــا يــدلّ عليــه قولــه تعــالى:  ،والكــالم باالصــطالح القرآنــي علــى ثالثــة أنحــاء

�   اللَّــه ــهكَلِّمي شَــرٍ أَنبل ــا كَــانمو   اللَّــه ــهكَلِّمي شَــرٍ أَنبل ــا كَــانمو   اللَّــه ــهكَلِّمي شَــرٍ أَنبل ــا كَــانمو   اللَّــه ــهكَلِّمي شَــرٍ أَنبل ــا كَــانمــوالً   ��� ��� ��� ��� وســلَ رسري ــابٍ أَوجاِء حرو ــنم ــاً أَو ــاً أَو مــن وراِء حجــابٍ أَو يرســلَ رســوالً   وحي ــاً أَو مــن وراِء حجــابٍ أَو يرســلَ رســوالً   وحي ــاً أَو مــن وراِء حجــابٍ أَو يرســلَ رســوالً   وحي وحي
يمكح يلع شَاُء إِنَّها يم بِإِذْنِه يوحفَييمكح يلع شَاُء إِنَّها يم بِإِذْنِه يوحفَييمكح يلع شَاُء إِنَّها يم بِإِذْنِه يوحفَييمكح يلع شَاُء إِنَّها يم بِإِذْنِه يوح١(�فَي(:  
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  حياً: ومنه اإللهام القلبي.ــ و
ــ من وراء حجاب: كأن يكلّـم اهللا تعـالى البشـر مـن دون أن يـراه، كتكلّمـه مـع        

  ط الشجرة.بتوسC موسى
  ملكاً يكلّم النبي بإذن اهللا تعالى. :أي ــ يرسل رسوالً،

IIIIénîãa†yë@óÜÇ@ÝîÛ†Ûaë@†îyìnÛa@pbàî�Ôménîãa†yë@óÜÇ@ÝîÛ†Ûaë@†îyìnÛa@pbàî�Ôménîãa†yë@óÜÇ@ÝîÛ†Ûaë@†îyìnÛa@pbàî�Ôménîãa†yë@óÜÇ@ÝîÛ†Ûaë@†îyìnÛa@pbàî�ÔmHHHH@ @@ @@ @@ @


�א���אق������س�«

��������$�ن�
«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ما التوحيد؟ وما هي أنواعه؟ وما هي دالئل وحدانية اهللا عزّ وجلّ؟ما التوحيد؟ وما هي أنواعه؟ وما هي دالئل وحدانية اهللا عزّ وجلّ؟ما التوحيد؟ وما هي أنواعه؟ وما هي دالئل وحدانية اهللا عزّ وجلّ؟ما التوحيد؟ وما هي أنواعه؟ وما هي دالئل وحدانية اهللا عزّ وجلّ؟

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــد ألّ   ــر، وق ــك      ســؤالك واســع وكبي ــذكر ل ــد مجلّــدات، ولكــن ن ــي التوحي فــت ف
  إحدى تقسيماته، ودليالً واحداً على وحدانيته.

  ينقسم التوحيد إلى:ف
  التوحيد الذاتي، الواحدي بمعنى: أنّه ال ثاني له، واألحدي بمعنى: أن ال جزء له. ــــــــ١١١١
  التوحيد في الصفات. ــــــــ٢٢٢٢
  التوحيد في الخالقية. ــــــــ٣٣٣٣
  التوحيد في الربوبية. ــــــــ٤٤٤٤
  التوحيد في الحاكمية. ــــــــ٥٥٥٥
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  التوحيد في الطاعة. ــــــــ٦٦٦٦
  التوحيد في التشريع. ــــــــ٧٧٧٧
  في العبادة. التوحيد ــــــــ٨٨٨٨
  التوحيد في الشفاعة والمغفرة. ــــــــ٩٩٩٩

  أما الدليل العقلي على وحدانيته:
  ..(دليل التمانع) :يذكر المتكلّمون دليالً يسموه

فلــو  ، وهــو باطــل؛لــزم فســاد نظــام الوجــود  لوتقريــره: أنّــه لــو كــان معــه شــريك   
     إرادة فــال يخلــو أن يكــون لآلخـــر     ،كتعلّقــت إرادة أحــدهما بإيجــاد جســم متحــر

ين، أو فيفيلـزم اجتمـاع المتنـا    ،فـال يخلـو إمـا أن يقـع مرادهمـا      ،سكونه، أو ال، فإن أمكن
ال يقع مرادهما، فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسـكون، أو يقـع مـراد أحـدهما، ففيـه      

كــن لآلخــر معجــز اآلخــر، فــإن لــم ي  :، وثانيهمــامــرجحالتــرجيح بــال  :فســادان: أحــدهما
تعلّق إرادة ذلك الغير، لكـن عجـز اإللـه باطـل،     ���  إذ ال مانع ؛عجزهإرادة سكونه فيلزم 

  .)١(وهو محال أيضاً ،محال، فيلزم فساد النظام مرجحوالترجيح بال 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
أودأودأودأود    من السمن السمن السماء القائمين على المركز بإرسال شروط ونواقض التوحيد ماء القائمين على المركز بإرسال شروط ونواقض التوحيد ماء القائمين على المركز بإرسال شروط ونواقض التوحيد ماء القائمين على المركز بإرسال شروط ونواقض التوحيد ادة العلادة العلادة العلادة العلمن الس

        بحثي.بحثي.بحثي.بحثي.    دى إخواننا الشيعة، فهذا سيساعدني كثيراً فيدى إخواننا الشيعة، فهذا سيساعدني كثيراً فيدى إخواننا الشيعة، فهذا سيساعدني كثيراً فيدى إخواننا الشيعة، فهذا سيساعدني كثيراً فيلللل
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        والسالم عليكم.والسالم عليكم.والسالم عليكم.والسالم عليكم.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
تختلــف المــذاهب اإلســالمية فــي تقســيمها للتوحيــد، ومــا يــذكره اإلماميــة مــن   

  فها ناقض للتوحيد، فمن أقسام التوحيد:أقسام التوحيد سيكون كلّ ما هو خال
ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ــذاتي؛  ـ ــد ال ــاه التوحي ــر وال شــبيه وال     :ومعن ــه وال نظي ــل ل أن اهللا واحــد ال مثي

عــديل، وأن الــذات اإللهيــة بســيطة ال كثــرة فيهــا وال تركيــب، فالــذي يعتقــد بتعــدد   
لهيــة الــذات مــن كــون لهــا نظيــر أو مثيــل أو شــبيه أو عــديل، أو يعتقــد أن الــذات اإل 

  مركّبة، يكون ناقضاً للتوحيد الذاتي.
أن صفات اهللا عين ذاته، فهي قديمة وأزلية، ومعناه:  التوحيد في الصفات؛ ــــــــ٢٢٢٢

أو أنّهـا ليسـت قديمـة     ،والذي يقول بخالف ذلك من كون صفاته ليست عين ذاته
  وال أزلية، فهو ناقض للتوحيد الصفاتي.

فالـذي يعتقـد عـدم قـدرة      ،اهللا���   خـالق أن ال :بمعنـى  حيد في الخالقية؛التو ــــــــ٣٣٣٣
قـدار اهللا تعـالى   بعـض المخلوقـات علـى الخلـق مـن دون إ     أو قـدرة   ،اهللا على الخلـق 

  يكون ناقضاً للتوحيد في الخالقية. ،لها على ذلك
ـــ٤٤٤٤ ــــ ــــ ــــ ــة؛   ـ ــي الربوبي ــد ف ــى التوحي ــذي      :بمعن ــدبر الكــون واإلنســان، وال أن اهللا هــو م

لكون فوض أمر تدبيره وإدارته إلى اآلخرين، أو الـذي  يعتقد أن اهللا بعد أن خلق ا
ة علـى نحـو   مـؤثّر يعتقد أن هناك أرباب متفرقون، أو الذي يعتقد أن بعض األشـياء  

 أُولئكستقالل، أي: أنّها فاعلة في صفحة الكون من دون إذن اهللا ومشيئته، كلّ اال
  يكونون ناقضي التوحيد الربوبي.
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أن تــدبير أمــر اإلنســان فــي صــعيد  :بمعنـى  والتقنــين؛ التوحيــد فــي الحاكميــة ـــ ـــ ـــ ـــ ٥٥٥٥
أو  ،أو الشــــفاعة ،أو الطاعــــة ،أو التقنــــين ،ســــواء علــــى مجــــال الحكومــــة ،الشــــريعة
برمته بيده تعالى ومن شؤونه الخاصّة به، فال يحق ألحـد أن يتصـرف فـي     ،المغفرة

ذلــك  هــذه المجــاالت واألصــعدة مــن دون إذن اهللا تعــالى، والــذي يعتقــد بخــالف    
  يكون ناقضاً للتوحيد في الحاكمية والتقنين.

وجوب عبادة اهللا وحده واالجتناب عـن عبـادة    :بمعنى التوحيد في العبادة؛ ــــــــ٦٦٦٦
      فيـت  العبـادة التـي نُ   غيره، فالذي يعبد غيـره يكـون ناقضـاً للتوحيـد فـي العبـادة، وأن

باعتقـاد   خضـوع اإلنسـان أمـام شـخص أو شـيء      :عنهـا عبـارة عـن    عن غير اهللا ونهـى 
ــار اإلنســان ومصــيره وأنّــه مالــك     ،أن بيــده مصــير العــالم كلّــه أو بعضــه   أو بيــده اختي

أما إذا كان الخضوع أمام كائن مـا ال بهـذا االعتقـاد دائمـاً      ..ربه :أمره، وبتعبير آخر
حســـان حب فضـــيلة وكرامـــة، أو لكونـــه منشـــأ إ مـــن جهـــة كونـــه عبـــداً صـــالحاً هللا وصـــا 

  .)١(تكريم وتعظيم ال عبادة له مجردن، كان مثل هذا العمل وصاحب يد على اإلنسا
  تذكر للتوحيد. أُخرىهذه بعض أقسام التوحيد وبعض نواقضها، وهناك أقسام 
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 السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ــا ال أؤمــن  ــا ال أؤمــن أن ــا ال أؤمــن أن ــا ال أؤمــن أن ــاهللا.. لكــن يمكــن أن تقــول      )،)،)،)،الواحــدالواحــدالواحــدالواحــد((((    ::::أن اهللاأن اهللاأن اهللاأن اهللا    ::::بقــولبقــولبقــولبقــول    أن ــاذ ب ــاهللا.. لكــن يمكــن أن تقــول  والعي ــاذ ب ــاهللا.. لكــن يمكــن أن تقــول  والعي ــاذ ب ــاهللا.. لكــن يمكــن أن تقــول  والعي ــاذ ب     ::::والعي
فــرد فــرد فــرد فــرد ((((    ::::ألن اهللاألن اهللاألن اهللاألن اهللا    .. ال.... ال.... ال.... ال..فقــطفقــطفقــطفقــط    ))))واحــدواحــدواحــدواحــد((((.. لكــن أن يكــون .. لكــن أن يكــون .. لكــن أن يكــون .. لكــن أن يكــون ))))األحداألحداألحداألحدـ(ـ(ـ(ـ(إذا اقترنــت بــإذا اقترنــت بــإذا اقترنــت بــإذا اقترنــت بــ    ،،،،واحــدواحــدواحــدواحــد
        اهللا أحد..اهللا أحد..اهللا أحد..اهللا أحد..    ) غير داخل في عدد..) غير داخل في عدد..) غير داخل في عدد..) غير داخل في عدد..صمدصمدصمدصمد
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ولإلشارة: فعلى الموالي أن يحلّ رمز الحقولإلشارة: فعلى الموالي أن يحلّ رمز الحقولإلشارة: فعلى الموالي أن يحلّ رمز الحقويعرف ماهيـة األحـد والواحـد    ويعرف ماهيـة األحـد والواحـد    ويعرف ماهيـة األحـد والواحـد    ويعرف ماهيـة األحـد والواحـد        ،،،،ولإلشارة: فعلى الموالي أن يحلّ رمز الحق
        ة والهداية.ة والهداية.ة والهداية.ة والهداية.النجاالنجاالنجاالنجاففيها ففيها ففيها ففيها     ؛؛؛؛والوحدانيةوالوحدانيةوالوحدانيةوالوحدانية

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  الحق في مسألة (معنى التوحيد) هو: أن الوحدة على قسمين:
كــون شــيء واقعــاً تحــت مفهــوم  :وحــدة عدديــة، وهــي عبــارة عــن األول:األول:األول:األول:

) الـذي هـو مفهـوم    الشـمس (مفهوم  :عام وجد منه مصداق واحد، وذلك مثل
مصــداق ���  علــى كثيــر، غيــر أنّــه لــم يوجــد فــي عــالم الحــس منــه  نطبــاق وســيع قابــل لال

 ،(الواحد العـددي) وهذا هو المصـطلح عليـه بــ    مع إمكان وجود مصاديق كثيرة، ،واحد
  وهو ال يجوز عليه سبحانه.

الوحدة الحقيقيـة: وهـي عبـارة عـن كـون الوجـود ال ثـاني لـه، بمعنـى أنّـه ال            الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:
عـن كـلّ خلـيط،     مجـرد وال التكـرر، وذلـك كصـرف الشـيء ال    يقبل االثنينية وال التكثّر 

ألنّـه ال ثـاني لـه وال مثيـل      ؛الوجود المطلـق عـن كـلّ قيـد واحـد بالوحـدة الحقيقيـة        :مثالً
  .)١(وال شبيه وال نظير

ــه بــاب      Cوقــد ورد عــن أميــر المــؤمنين   أنّــه قــال: (فقــول القائــل: واحــد، يقصــد ب
 ثـاني لـه ال يـدخل فـي بـاب األعـداد، أمـا تـرى أنّـه          ألن مـا ال  عداد، فهذا ما ال يجـوز؛ األ

  ؟))ثالث ثالثة((كفر من قال: 
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: فقول القائل: هو واحد لـيس لـه فـي األشـياء شـبه، كـذلك ربنـا، وقـول         Cثم قال
ــه: أنّــه ال ينقســم فــي وجــود وال عقــل وال وهــم،        القائــل: إنّــه عــزّ وجــلّ أحــدي، يعنــي ب

  .)١(كذلك ربنا عزّ وجلّ)
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

        ما األدلّة العقلية على وحدانية اهللا؟ما األدلّة العقلية على وحدانية اهللا؟ما األدلّة العقلية على وحدانية اهللا؟ما األدلّة العقلية على وحدانية اهللا؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 ،ي نفـي الشـريك عنـه: للسـمع    قال العالّمة الحلّي فـي (البـاب الحـادي عشـر): فـ     

ــانع ــب    ؛وللتمـ ــتلزامه التركيـ ــود، والسـ ــام الوجـ ــد نظـ ــي   ؛فيفسـ ــواجبين فـ ــتراك الـ الشـ
  فال بد من مائز. ،كونهما واجب الوجود

المتكلّمــون والحكمــاء  اتّفــقوقــال المقــداد الســيوري فــي شــرحه علــى البــاب:   
  على سلب الشريك عنه تعالى لوجوه:

وهو حجة هنا لعـدم   ،Fالّة عليه, وإجماع األنبياءاألول: الدالئل السمعية الد
  صدقهم على ثبوت الوحدانية. توقّف
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هـو مـأخوذ مـن قولـه تعـالى:      و ،دليـل التمـانع   :الثاني: دليل المتكلّمين, ويسـمى 
لــزم لوتقريــره: أنّـه لــو كــان معــه شــريك   ؛)١(�اللَّــه لَفَســدتَااللَّــه لَفَســدتَااللَّــه لَفَســدتَااللَّــه لَفَســدتَا��� ��� ��� ��� لَـو كَــان فيهِمــا آلهــةٌ  لَـو كَــان فيهِمــا آلهــةٌ  لَـو كَــان فيهِمــا آلهــةٌ  لَـو كَــان فيهِمــا آلهــةٌ  �

  وجود, وهو باطل.فساد نظام ال
بيان ذلك: أنّـه لـو تعلّقـت إرادة أحـدهما بإيجـاد جسـم متحـرك، فـال يخلـو إمـا           

 ،أو ال, فـإن أمكــن, فــال يخلـو إمــا أن يقــع مرادهمــا   ،أن يكـون لآلخــر إرادة ســكونه 
ــا   ــاع المتنـــافيين, أو ال يقـــع مرادهمـ ــة    ،فيلـــزم اجتمـ ــو الجســـم عـــن الحركـ فيلـــزم خلـ

  هما، ففيه فسادان:والسكون, أو يقع مراد أحد
  .مرجحأحدهما: الترجيح بال 
  وثانيهما: عجز اآلخر.

تعلّــق إرادة ���  إذ ال مــانع ، فيلــزم عجــزه؛ وإن لــم يمكــن لآلخــر إرادة ســكونه  
 ،محـال, فيلـزم فسـاد النظـام     مـرجح لكن عجز اإلله باطل, والترجيح بال  ،ذلك الغير

  وهو محال أيضاً.
لــزم  ،ه: أنّــه لــو كــان فــي الوجــود واجــب الوجــود   وتقريــر ؛الثالــث: دليــل الحكمــاء 

  إمكانهما.
وبيــان ذلــك: أنّهمــا حينئــذ يشــتركان فــي وجــوب الوجــود, فــال يخلــو إمــا أن           

ـ  يتميب كـلّ واحـد   زا لـزم تركّـ  زا، أو ال, فإن لم يتميزا لم تحصل االثنينيـة، وإن تمي
يكونـان ممكنـين,   ف ،منهما مما به المشاركة ومما به الممايزة, وكلّ مركّـب ممكـن  

  .)٢(هذا خلف
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�D5��«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ليسـت الفرجـة   ليسـت الفرجـة   ليسـت الفرجـة   ليسـت الفرجـة   أأأأة على وحدانيته عزّ وجلّ دليل الفرجـة, لكـن   ة على وحدانيته عزّ وجلّ دليل الفرجـة, لكـن   ة على وحدانيته عزّ وجلّ دليل الفرجـة, لكـن   ة على وحدانيته عزّ وجلّ دليل الفرجـة, لكـن   من األدلّمن األدلّمن األدلّمن األدلّ

بدليل بدليل بدليل بدليل     نستدلّنستدلّنستدلّنستدلّ    ذاًذاًذاًذاًإإإإفكيف فكيف فكيف فكيف     !!!!يخضع للمكانيخضع للمكانيخضع للمكانيخضع للمكان    وواجب الوجود الوواجب الوجود الوواجب الوجود الوواجب الوجود ال    ،،،،خاضعة للمكانخاضعة للمكانخاضعة للمكانخاضعة للمكان
        الفرجة؟الفرجة؟الفرجة؟الفرجة؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

: (أنّه Fأن هنالك قاعدة لدينا واردة عن بعض أئمتنا أيها األخ الفاضلاعلم 
، ودليـل الفرجـة إنّمـا هـو وجـه      )١(بمـا هـا هنـا)   ���  هنـاك  ال يمكن االستدالل على مـا 

، )٢(Cمن وجوه االستدالل على استحالة وجود إلهين، أخذناه من إمامنا الصـادق 
اذ لو أمكن ذلك لوجب أن تكون بينهما فرجة قديمة معهما، فتصير اآللهـة ثالثـة،   
ــة،          ــر نهاي ــى غي ــوا خمســة، وهكــذا يتسلســل األمــر إل ــزم أن يكون ــة ل ــإذا كــانوا ثالث ف

  والتسلسل باطل، فإذا ثبت عدم إمكان أكثر من إله، ثبت التوحيد.
إذ ال بــد  مــا اثنــين؛ لمميــز بينهمــا ليصــح كونه والمــراد مــن الفرجــة: الفاصــل وا  

ــو الزم         ــز، وهـ ــوه التمييـ ــد وجـ ــاني أحـ ــالمعنى المكـ ــة بـ ــز، والفرجـ ــن مميـ ــين مـ لالثنـ
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للمحسوسات والجسمانيات، وقد وقع التمييز بينهما باألجناس والفصول؛ وقـد  
يراد بها: المتوسينط بين شيئين متضاد، ر المانويـة وجـود فرجـة بـين     كما تصو

  وكلّ المعاني الزمة لإلمكانيات. النور والظلمة مختلطة منهما،
افتراض الفرجة في عالم واجـب الوجـود، غيـر أن المشـكّك     صح نعم، ال ي

ألنّـه يقبـل بوجـود إلهـين،      ى واجـب الوجـود؛  في التوحيد ال يتصور حقيقـة معنـ  
واحـــد، أو يكـــون ثنويـــاً مـــن المجـــوس ���  وواجـــب الوجـــود بالـــذات ال يكـــون

ماً يعتقـد بوجـود المكـان    ان، أو يكون مجسمتضاديعتقد بالنور والظلمة، وهما 
لهمـا، فـإذا طلـب الـدليل علـى التوحيــد ناسـب االسـتدالل، بـل بـدليل يبطلـه مــن           

  عالم اإلمكان؛ فالحظ!

Hñ…bjÈÛa@¿@†îyìnÛaë@ïmaˆÛa@†îyìnÛaIHñ…bjÈÛa@¿@†îyìnÛaë@ïmaˆÛa@†îyìnÛaIHñ…bjÈÛa@¿@†îyìnÛaë@ïmaˆÛa@†îyìnÛaIHñ…bjÈÛa@¿@†îyìnÛaë@ïmaˆÛa@†îyìnÛaI@ @@ @@ @@ @
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�א���אق�
  »'�א����د�א�'��מ�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ؟؟؟؟ال والعبادةال والعبادةال والعبادةال والعبادةفعفعفعفعتوحيد األتوحيد األتوحيد األتوحيد األوووو    ،،،،ما هو توحيد الذاتما هو توحيد الذاتما هو توحيد الذاتما هو توحيد الذات    ل:ل:ل:ل:وووواألاألاألاأل
لَو لَو لَو لَو ����    ::::لهة في قوله تعالىلهة في قوله تعالىلهة في قوله تعالىلهة في قوله تعالىد اآلد اآلد اآلد اآلبة على القول بتعدبة على القول بتعدبة على القول بتعدبة على القول بتعدالثاني: ما هي المفاسد المترتّالثاني: ما هي المفاسد المترتّالثاني: ما هي المفاسد المترتّالثاني: ما هي المفاسد المترتّ

كَانكَانكَانةٌ     كَانها آليهِمةٌ فها آليهِمةٌ فها آليهِمةٌ فها آليهِمتَا��� ��� ��� ��� فدلَفَس تَااللَّهدلَفَس تَااللَّهدلَفَس تَااللَّهدلَفَس ؟؟؟؟))))١١١١((((����اللَّه        
        ؟؟؟؟نبياءنبياءنبياءنبياءالثالث: ما هي الحاجة للزوم بعثة األالثالث: ما هي الحاجة للزوم بعثة األالثالث: ما هي الحاجة للزوم بعثة األالثالث: ما هي الحاجة للزوم بعثة األ
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

اهللا سبحانه وتعالى واحد ال ثاني لـه، فهـو ال مثيـل     أن :التوحيد الذاتي معناه ــــــــ١١١١
أنّـه بسـيط ال جـزء     :له، وقد يطلق التوحيد الذاتي على كونـه سـبحانه واحـداً بمعنـى    

، وقد )التوحيد األحديـ(، ويسمى الثاني: ب)التوحيد الواحديـ(له، ويسمى األول: ب
، وإلـى الثـاني   )١(�ه كُفُـواً أَحـد  ه كُفُـواً أَحـد  ه كُفُـواً أَحـد  ه كُفُـواً أَحـد  ولَـم يكُـن لَـ   ولَـم يكُـن لَـ   ولَـم يكُـن لَـ   ولَـم يكُـن لَـ   �أشار سبحانه إلـى األول بقولـه تعـالى:    

  .)٢(�قُلْ هو اللَّه أَحدقُلْ هو اللَّه أَحدقُلْ هو اللَّه أَحدقُلْ هو اللَّه أَحد�بقوله: 
والتوحيد في العبادة معناه: تخصيص العبادة باهللا وحده، فلـو عملهـا لـه ولغيـره     

  لم يكن موحداً.
  لف في معنى العبادة، وفي تشخيص مصاديقها وجزئياتها عن غيرها.نعم، اختُ

وهو: نسـبة األفعـال كلّهـا     ،و مصطلح ذكره الحكماءوأما التوحيد األفعالي، فه
  ن إرادته أبداً.ها ال تخرج عإلى الحق المتعال، أو أن الحوادث كلّ

لَـو كَـان فيهِمـا    لَـو كَـان فيهِمـا    لَـو كَـان فيهِمـا    لَـو كَـان فيهِمـا    �قال السيد الطباطبائي في (تفسير الميزان) في قوله تعـالى:   ــــــــ٢٢٢٢
فرض للعالم آلهة فـوق الواحـد   وتقرير حجة اآلية: أنّه لو ((: �اللَّه لَفَسدتَااللَّه لَفَسدتَااللَّه لَفَسدتَااللَّه لَفَسدتَا��� ��� ��� ��� آلهةٌ آلهةٌ آلهةٌ آلهةٌ 

 ، وتبــاين حقــائقهم يقضــى بتبــاين تــدبيرهم،  نين حقيقــةًمتبــايلكــانوا مختلفــين ذاتــاً،  
ــد    تتف ــام واحـ ــام الجـــاري نظـ فاســـد التـــدبيرات وتفســـد الســـماء واألرض، لكـــن النظـ

  .)٣())وهو المطلوب ،متالئم األجزاء في غاياتها، فليس للعالم آلهة فوق الواحد
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إن مسألة لزوم إرسـال الرسـل   ((جعفر السبحاني في (اإللهيات):  قال الشيخ ــــــــ٣٣٣٣
فالعقل الـذي يـدرك بـأن    ــ  التحسين والتقبيح العقليينــ أيضاً تبتني على هذه مسألة 

 اإلنســان لــم ي بالهدايــة  ���  لــق لغايــة، يــدرك بأنّــه ال يصــل إليهــا     بــل خُ  خلــق ســدى
  .)١())ة من اهللا تعالى لهداية البشرالتشريعية اإللهية، فيستقلّ بلزوم بعث الدعا
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ــالى لـــيس مركّبـــ     ــى: إن اهللا ســـبحانه وتعـ ــا معنـ ــالى لـــيس مركّبـــ    مـ ــى: إن اهللا ســـبحانه وتعـ ــا معنـ ــالى لـــيس مركّبـــ    مـ ــى: إن اهللا ســـبحانه وتعـ ــا معنـ ــالى لـــيس مركّبـــ    مـ ــى: إن اهللا ســـبحانه وتعـ ــا معنـ ــزاء العقليـــة       اًاًاًاًمـ ــزاء العقليـــة   مـــن األجـ ــزاء العقليـــة   مـــن األجـ ــزاء العقليـــة   مـــن األجـ مـــن األجـ

        والمقدارية؟والمقدارية؟والمقدارية؟والمقدارية؟
         الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  مة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورح
ــو      ــلّ هـ ــزّ وجـ ــذاتي هللا عـ ــد الـ ــن مراتـــب التوحيـ ــدي، أي  :إن مـ ــد األحـ  :التوحيـ

إذ  عقلـي؛ االعتقاد بأنّه ـــ تبـارك وتعـالى ـــ بسـيط منـزّه عـن أي تركيـب خـارجي أو          
  ..أي نوع من التركيب ــ لو فرض ــ فإنّه يتنافى مع وحدانيته

ن كن هنا نشير إلى نقطـة، وهـي: إ  ول، وتوضيح المقام يحتاج إلى مجال أوسع
ة, وعليــه فالمحتــاج اً فــي وجــوده إلــى أجزائــه التركيبيــ الكــلّ المركّــب يحتــاج دائمــ
  لوهية.وال يوصف بوجوب الوجود واإل إلى غيره معلول لذلك الغير،
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أو المقــــداري، هــــو: المجموعــــة ذات األجــــزاء   ،ثــــم إن المركّــــب الخــــارجي
  ة.مواد كيمياوياألشياء من عناصر معدنية، أو  تركيب :الخارجية المحسوسة، مثل

وأمـا المــراد مــن التركيــب العقلـي فهــو: اشــتمال الشــيء علـى أجــزاء عقليــة ــــ ال    
هـو   )اإلنسـان (واقـع   :ه في الخارج, مـثالً اتّحادتقسيمات ذهنية مع  :أي : .خارجية ــ

يـوان نـاطق)   (ح :شيء واحد في الخـارج ولكنّـه ينحـلّ فـي الـذهن عنـد تعريفـه بأنّـه        
(النـاطق)، فهـذا التقسـيم ال أثـر لـه       :وهو ،فصل :(الحيوان)، وإلى :وهو ،جنس :إلى

  .)التركيب العقليـ(في الخارج ولكن يتصوره العقل والفكر, وهذا يسمى ب

  تعليق:

»��������


�א�����ن�
  »�زא��
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

إلـى أجزائـه   إلـى أجزائـه   إلـى أجزائـه   إلـى أجزائـه       أن الكلّ المركّب يحتاج دائماً في وجودهأن الكلّ المركّب يحتاج دائماً في وجودهأن الكلّ المركّب يحتاج دائماً في وجودهأن الكلّ المركّب يحتاج دائماً في وجوده((((((((قلتم في إجابتكم: قلتم في إجابتكم: قلتم في إجابتكم: قلتم في إجابتكم: 
        ....))))))))التركيبية, وعليه فالمحتاج إلى غيره معلول لذلك الغيرالتركيبية, وعليه فالمحتاج إلى غيره معلول لذلك الغيرالتركيبية, وعليه فالمحتاج إلى غيره معلول لذلك الغيرالتركيبية, وعليه فالمحتاج إلى غيره معلول لذلك الغير

فقد يشكل أحدهم فيقول: إن أجزاءه التركيبية هي عين ذاته ال غيرها... فقد يشكل أحدهم فيقول: إن أجزاءه التركيبية هي عين ذاته ال غيرها... فقد يشكل أحدهم فيقول: إن أجزاءه التركيبية هي عين ذاته ال غيرها... فقد يشكل أحدهم فيقول: إن أجزاءه التركيبية هي عين ذاته ال غيرها... 
        ب محتاج إلى غيره. فكيف نجيب؟ب محتاج إلى غيره. فكيف نجيب؟ب محتاج إلى غيره. فكيف نجيب؟ب محتاج إلى غيره. فكيف نجيب؟وعليه فلم يثبت أن المركّوعليه فلم يثبت أن المركّوعليه فلم يثبت أن المركّوعليه فلم يثبت أن المركّ

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ب ألجزائــه، ن المركّــب ذاتـاً، فيثبــت احتيـاج المركّــ  األجـزاء التركيبيــة أقـدم مــ  
  وإن كانت هي عين الذات خارجاً.
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وبعبــارة ثانيــة: المركّــب هــو مجموعــة أجزائــه، وكــلّ جــزء بــانفراده أقــدم مــن      
  المركّب ذاتاً، وإن كان مقارناً له زماناً.

ابق فـي  ر عنـه: أنّـه سـ   والمراد بالقدم ها هنا: القدم الـذاتي، ال الزمـاني، وقـد يعبـ    
الرتبة، فالعقل يحكم بتقدم األجزاء على الكلّ ذاتـاً، فـإذا فـرض أن الـذات اإللهيـة      

ب (الـذات اإللهيـة) ـــ معـاذ اهللا ـــ      مركّبة من أجزاء، يثبت تقدم األجزاء علـى المركّـ  
ب، والمحتـاج  أن الذات احتاجت إلى أجزائها ألجل تحقّقها وحصول المركّـ  :أي

  لى علّته دائماً.معلول أبداً، وفقير إ
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  السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

حينما نتحدحينما نتحدحينما نتحدإإإإ    ::::فنقولفنقولفنقولفنقول    ،،،،ون خلق المخلوقاتون خلق المخلوقاتون خلق المخلوقاتون خلق المخلوقاتؤؤؤؤث عن شث عن شث عن شث عن شحينما نتحدننناهللا سبحانه وتعالى هـو  اهللا سبحانه وتعالى هـو  اهللا سبحانه وتعالى هـو  اهللا سبحانه وتعالى هـو      ن
ــات  ــق المخلوق ــات مــن يخل ــق المخلوق ــات مــن يخل ــق المخلوق ــات مــن يخل ــق المخلوق ــه الكــريم     ، ، ، ، مــن يخل ــي كتاب ــالى ف ــال اهللا ســبحانه وتع ــه الكــريم     ولكــن لمــاذا ق ــي كتاب ــالى ف ــال اهللا ســبحانه وتع ــه الكــريم     ولكــن لمــاذا ق ــي كتاب ــالى ف ــال اهللا ســبحانه وتع ــه الكــريم     ولكــن لمــاذا ق ــي كتاب ــالى ف ــال اهللا ســبحانه وتع      ::::ولكــن لمــاذا ق

        ؟؟؟؟))))١١١١((((����القينالقينالقينالقينفَتَبارك اللَّه أَحسن الْخَفَتَبارك اللَّه أَحسن الْخَفَتَبارك اللَّه أَحسن الْخَفَتَبارك اللَّه أَحسن الْخَ����
غير اهللا سبحانه غير اهللا سبحانه غير اهللا سبحانه غير اهللا سبحانه     اًاًاًاًهناك خالقهناك خالقهناك خالقهناك خالق    ننننأأأأن ن ن ن يتبييتبييتبييتبي    ة،ة،ة،ة،ييييفمن خالل المعنى الظاهري لآلفمن خالل المعنى الظاهري لآلفمن خالل المعنى الظاهري لآلفمن خالل المعنى الظاهري لآل

        حسن الخالقين.حسن الخالقين.حسن الخالقين.حسن الخالقين.أأأأولكن اهللا سبحانه وتعالى هو ولكن اهللا سبحانه وتعالى هو ولكن اهللا سبحانه وتعالى هو ولكن اهللا سبحانه وتعالى هو     ،،،،وتعالىوتعالىوتعالىوتعالى
        ؟؟؟؟تعالىتعالىتعالىتعالى    هللاهللاهللاهللااااكين بوجود كين بوجود كين بوجود كين بوجود على بعض المشكّعلى بعض المشكّعلى بعض المشكّعلى بعض المشكّ    ية للردية للردية للردية للردفما معنى هذه اآلفما معنى هذه اآلفما معنى هذه اآلفما معنى هذه اآل

        ....وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

د اإليجــاد، وهــو بهــذا اللحــاظ ال يمنــع مــن تعــد  :عــام يعنــي الخلــق بشــكل
أَنِّي أَخْلُـق لَكُـم   أَنِّي أَخْلُـق لَكُـم   أَنِّي أَخْلُـق لَكُـم   أَنِّي أَخْلُـق لَكُـمC :�   الخالقين، كما جاء في قوله تعالى حكاية عن عيسى

        ـهاَألكْم ـرِئأُبو اللَّـه ـراً بِـإِذْنطَي كُـونفَي يـهرِ فَأَنْفُخُ فالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه نم        ـهاَألكْم ـرِئأُبو اللَّـه ـراً بِـإِذْنطَي كُـونفَي يـهرِ فَأَنْفُخُ فالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه نم        ـهاَألكْم ـرِئأُبو اللَّـه ـراً بِـإِذْنطَي كُـونفَي يـهرِ فَأَنْفُخُ فالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه نم        ـهاَألكْم ـرِئأُبو اللَّـه ـراً بِـإِذْنطَي كُـونفَي يـهرِ فَأَنْفُخُ فالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه نم
ــه     واَألبــرصَ وأُحيِــي واَألبــرصَ وأُحيِــي واَألبــرصَ وأُحيِــي واَألبــرصَ وأُحيِــي  ــوتَى بِــإِذْن اللَّ الْم ــه ــوتَى بِــإِذْن اللَّ الْم ــه ــوتَى بِــإِذْن اللَّ الْم ــه ــوتَى بِــإِذْن اللَّ ــه تعــالى:  )١(�الْم ــا �، وأيضــاً ورد قول ــا إِنَّم ــا إِنَّم ــا إِنَّم إِنَّم

  .)٢(�تَعبدون من دون اللَّه أَوثَاناً وتَخْلُقُون إِفْكاًتَعبدون من دون اللَّه أَوثَاناً وتَخْلُقُون إِفْكاًتَعبدون من دون اللَّه أَوثَاناً وتَخْلُقُون إِفْكاًتَعبدون من دون اللَّه أَوثَاناً وتَخْلُقُون إِفْكاً
ــالخلق بمعنــى  ــى غيــره     ،اإليجــاد :ف ذكــره فــي   تقــدمكمــا  ،يصــدق عليــه تعــالى وعل

���  فـال يصـدق   ،لقـدرة الذاتيـة  اإليجاد من عـدم وبا  :ولكن الخلق بمعنى ،اآليات الكريمة
  .)٣(�أَال يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الْخَبِيرأَال يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الْخَبِيرأَال يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الْخَبِيرأَال يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير�قال تعالى:  ؛عليه سبحانه

IIIIāaŠßÿÛ@Š‘bj½a@‰†–½a@�a@ÝçāaŠßÿÛ@Š‘bj½a@‰†–½a@�a@ÝçāaŠßÿÛ@Š‘bj½a@‰†–½a@�a@ÝçāaŠßÿÛ@Š‘bj½a@‰†–½a@�a@Ýç____HHHH@ @@ @@ @@ @

�א���אق��«

�������وא,ق�א�$��د-�
«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

أودأودأودـ ـ ـ ـ         وكمـا يقـال  وكمـا يقـال  وكمـا يقـال  وكمـا يقـال      ـ ـ ـ ـ         هل هو من اهللا؟ وهل هـو هل هو من اهللا؟ وهل هـو هل هو من اهللا؟ وهل هـو هل هو من اهللا؟ وهل هـو     ،،،،ل عن مصدر المرضل عن مصدر المرضل عن مصدر المرضل عن مصدر المرضأأأأأن أسأن أسأن أسأن أس    أود::::    
        جند من جنود اهللا؟جند من جنود اهللا؟جند من جنود اهللا؟جند من جنود اهللا؟
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        أرجو الفائدة جزاكم اهللا خير جزاء المحسنين.أرجو الفائدة جزاكم اهللا خير جزاء المحسنين.أرجو الفائدة جزاكم اهللا خير جزاء المحسنين.أرجو الفائدة جزاكم اهللا خير جزاء المحسنين.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 ــيس     اهللا تبــارك وتعــالى مســب ب األســباب، ينتهــي إليــه كــلّ ســبب، ولكــن ل

ــبب المبا   ــو السـ ــه هـ ــة   معنـــى ذلـــك أنّـ ــباب القريبـ ــراض، فاألسـ ــر لحـــدوث األمـ شـ
ــا،    لألمـــراض هـــي الميكروبـــات والجـــراثيم واخـــتالل وظـــائف األعضـــاء وغيرهـ

فإذا لم يشأ أن يمرض  ،بإذنه ومشيئته���  شيء من هذه األسباب يؤثّرولكن ال 
فالن يحول بينه وبـين السـبب القريـب بـأن يوجـد المـانع عـن اإلصـابة بالـداء أو          

 ،األدوية التي جعلها فـي خصـائص بعـض األشـياء     :الموانعالمرض، ومن جملة 
  كالنباتات والمركّبات.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
هل اإلمام عليهل اإلمام عليهل اإلمام عليهل اإلمام عليCCCC    وات واألرض؟ وشكراً.وات واألرض؟ وشكراً.وات واألرض؟ وشكراً.وات واألرض؟ وشكراً.ااااخالق السمخالق السمخالق السمخالق السم        

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم ع

ة باالسـتقالل هـي مـن شـؤون     ن الـذي ال ريـب فيـه أن الخالقيـ    إن من المتيقّ
وال مجــال ألي تــوهم علــى خالفــه، وهــذا المعنــى أطبقــت عليــه كافّــة    ،الربوبيــة

إذ هـو أقـلّ مراتـب االعتقـاد بالتوحيــد.      ديـان السـماوية فضـالً عـن المـذاهب؛     األ
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ــى اآل   ــذا المعنـ ــرح بهـ ــدة  وتصـ ــة العديـ ــات القرآنيـ ــن    ،يـ ــواترة مـ ــات المتـ والروايـ
  الفريقين في أبواب التوحيد وصفات الباري في المجاميع الروائية.

إمـا   ه بعضـهم علـى خـالف هـذا المعنـى فهـو      وبناًء على ذلك فما يتحدث بـ 
من الموضوعات ــ أو علـى أقـلّ تقـدير لـم يثبـت سـنداً ـــ وإمـا مـؤول بتفاسـير ال           

  قل والنقل.يردها الع
ـــ ال   ة فــي بعــض المــواردإذا كانــت الخالقيــ ،فــي موضــوع الســؤال :فمــثالً ـ

لـه إذا  فهـذا أمـر آخـر يمكـن تعقّ     ،خول بإذن اهللا إلى مخلوقــ تُ  على اإلطالق
وإِذْ تَخْلُـق مـن الطِّـينِ    وإِذْ تَخْلُـق مـن الطِّـينِ    وإِذْ تَخْلُـق مـن الطِّـينِ    وإِذْ تَخْلُـق مـن الطِّـينِ    �: Cثبت نصّاً، نظير مـا جـاء فـي ذكـر معـاجز عيسـى      

  .)١(�كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِيكَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِيكَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِيكَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِي
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  ::::السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

     واتواتواتواتاااا: قبل خلق السم: قبل خلق السم: قبل خلق السم: قبل خلق السمعليهعليهعليهعليه    طرح علي هذا السؤال ولألسف لم أستطع اإلجابةطرح علي هذا السؤال ولألسف لم أستطع اإلجابةطرح علي هذا السؤال ولألسف لم أستطع اإلجابةطرح علي هذا السؤال ولألسف لم أستطع اإلجابة

        واألرض ماذا كان يصنع خالف الربوبية؟واألرض ماذا كان يصنع خالف الربوبية؟واألرض ماذا كان يصنع خالف الربوبية؟واألرض ماذا كان يصنع خالف الربوبية؟
        أرجو منكم اإليضاح مع الشكر الجزيل.أرجو منكم اإليضاح مع الشكر الجزيل.أرجو منكم اإليضاح مع الشكر الجزيل.أرجو منكم اإليضاح مع الشكر الجزيل.

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم 
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ال ينحصـــر عـــالم اإلمكـــان بالســـماوات واألرض، بـــل ال ينحصـــر بالعـــالم        ــــــــــــــــ١١١١
التـي ربمـا يعبـر عنهـا      ،من عـالم المثـال والعقـل    ،خرىالطبيعي فضالً عن العوالم اُأل

  بعالم األمر أو الملكوت، وربما بالعرش والكرسي، وغيرها.
ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ ات للعلــل والمعاليــل، وبمــا أن  مســببوالتهيئــة األســباب  :إن المدبريــة تعنــي ـ

         ريــة بالحقيقــة ال تنفــكالمدب عــن   العــالم يفــاض عليــه الحــدوث آنــاً بعــد آن، فــإن
  الخالقية.

نتزع بعـد وجـود   تُ :إن صفة المدبرية وصفة الخالقية هي صفات أفعال، أي ــــــــ٣٣٣٣
ابتــة لــه خــالق ومــدبر، وليســت هــي مــن صــفات الــذات الث :لــق، فيوصــف اهللا بأنّــهالخَ

بعــد الخلــق ���  لــق أو ال. وعليــه فــال يكــون خالقــاً ومــدبراًجــلّ جاللــه ســواء وجــد خَ
ــى       ــة بمعن ــذات اإللهي ــدأ هــذه الصــفات فــي ال القــدرة علــى   :واإليجــاد مــع ثبــوت مب

قـادر علـى    :أو ربما يعبر عنها بأنّـه  ،الخلق والتدبير، وبالتالي ترجع إلى صفة القدرة
  شأنه أن يخلق ويدبر. من :أي ،الخلق والتدبير

نتزع من هـذه األفعـال   من هنا يتّضح أن الخلق والتدبير أفعاله جلّ جالله وي ــــــــ٤٤٤٤
إن شاء فعل وإن شاء ترك. وبالتـالي ال   ،صفة الخالقية والمدبرية، وهو قادر مختار

ــدبير   ــالخلق والت ــا يكــون      ���  يصــح وصــفه ب ــدبير. ومــن هن بعــد أن يفعــل الخلــق والت
ألنّــه كلّمــا فرضــنا لــه فعــالً  ؛غيــر صــحيح كــان يفعــل قبــل الربوبيــة ســؤاالً مــا :الســؤال
زع منه أيضاً صفة نتُاوكلّما فرضنا فعالً قبل هذه الصفة  ،زع منه صفة فعليةسابقاً انتُ

  هذا باإلضافة إلى ما ذكرناه في النقاط السابقة. ،هفعلية تخصّ
إن شـاء فعـل وان    ،ت قبـل الخلـق  وهو سبحانه كان حياً عالماً قادراً مريداً بالذا

  زع من فعله وخلقه صفة الخالقية والمدبرية.فإذا فعل وخلق انتُ ،شاء ترك
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ....السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

إن اهللا وجود مطلق، وكرم مطلق، ورحمة مطلقة، وغيرها... كلّ صفاته، إن اهللا وجود مطلق، وكرم مطلق، ورحمة مطلقة، وغيرها... كلّ صفاته، إن اهللا وجود مطلق، وكرم مطلق، ورحمة مطلقة، وغيرها... كلّ صفاته، إن اهللا وجود مطلق، وكرم مطلق، ورحمة مطلقة، وغيرها... كلّ صفاته، 
مـرآة، فمـاذا   مـرآة، فمـاذا   مـرآة، فمـاذا   مـرآة، فمـاذا       ::::فأين هـو وجـود الكائنـات، بـل مـاذا يعنـي الوجـود، يقـال بأنّـه         فأين هـو وجـود الكائنـات، بـل مـاذا يعنـي الوجـود، يقـال بأنّـه         فأين هـو وجـود الكائنـات، بـل مـاذا يعنـي الوجـود، يقـال بأنّـه         فأين هـو وجـود الكائنـات، بـل مـاذا يعنـي الوجـود، يقـال بأنّـه         

        وماذا تعكس هذه المرآة؟وماذا تعكس هذه المرآة؟وماذا تعكس هذه المرآة؟وماذا تعكس هذه المرآة؟    ؟؟؟؟وهل تعاقب وتثاب هذه المرآةوهل تعاقب وتثاب هذه المرآةوهل تعاقب وتثاب هذه المرآةوهل تعاقب وتثاب هذه المرآة    ؟؟؟؟تعنيتعنيتعنيتعني
        أرجو أن ال يعتبر هذا..أرجو أن ال يعتبر هذا..أرجو أن ال يعتبر هذا..أرجو أن ال يعتبر هذا..

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركا

إن جميع الوجودات غير اهللا التي نسب إليها الخلق والتدبير والغنى والعـزّة والقـوة   
واإلحياء واإلماتة ونحـو ذلـك، إنّمـا هـي مظـاهر وتجلّيـات وآيـات لخالقيـة اهللا وتـدبيره          

  ..وآمريته وواليته سبحانه, وإن وجودها وجود (آيتي)
ثــــر ســــتعان بمثــــال يكولكــــي تتّضــــح فكــــرة التجلّــــي والظهــــور واآليتيــــة ي

، Fاستلهموه من استدالالت أهل البيت استعماله في كلمات أهل المعرفة،
ففي مثال الصورة المرآتية التـي   ؛مثال الصورة التي تنعكس في المرآة :وهو

تعكس صاحبها، من الواضح أن الصورة التي في المـرآة غيـر صـاحبها، فهـي     
عالمــة دالّــة علــى صــاحبها،    ليســت عينــه، لكنّهــا فــي الوقــت ذاتــه هــي آيــة و       

  وليست شيئاً بأزاء صاحب الصورة.
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ــة        ــام المــرآة، فســتبدو الصــورة المرآتي ــاراً أم ــال آخــر: إذا وضــعت ن وبمث
يقيـة، لكـن مـن دون أن    وكأنّها جامعة لكـلّ الخصـائص الموجـودة للنـار الحق    

بداخل المرآة، بل هي تعكس النار الخارجية وحسـب, ال   يكون هناك شيء
  أيضاً. أُخرىخل المرآة ناراً أن في دا

فالســـراب خيـــال ووهـــم ال واقـــع لـــه،   ؛وهنـــاك فـــرق بـــين اآليـــة والســـراب 
 أُخرى وإنّما هي تعكس حقيقةفإنّها حقيقة، لكن ال في نفسها  ؛بعكس اآلية

ثابتة هللا سبحانه، فالسراب كاذب بيد أن اآلية صادقة في كـلّ مـا تحكيـه عـن     
اآليــــة والتجلّـــي بحســـب االســــتعمال   خصـــائص ذي اآليـــة، وهــــذا هـــو معنـــى     

وفــي أَنْفُســهِم حتَّــى يتَبــين لَهــم أَنَّــه  وفــي أَنْفُســهِم حتَّــى يتَبــين لَهــم أَنَّــه  وفــي أَنْفُســهِم حتَّــى يتَبــين لَهــم أَنَّــه  وفــي أَنْفُســهِم حتَّــى يتَبــين لَهــم أَنَّــه      فَــاقِفَــاقِفَــاقِفَــاقِآلآلآلآلااااســنُرِيهِم آياتنَــا فــي ســنُرِيهِم آياتنَــا فــي ســنُرِيهِم آياتنَــا فــي ســنُرِيهِم آياتنَــا فــي �القرآنــي: 
قالْحقالْحقالْحقـى     �أو قوله تعالى:  ،)١(�الْحوسم خَـركّـاً ود لَـهعلِ جبلْجل هبلَّى را تَجـى     فَلَموسم خَـركّـاً ود لَـهعلِ جبلْجل هبلَّى را تَجـى     فَلَموسم خَـركّـاً ود لَـهعلِ جبلْجل هبلَّى را تَجـى     فَلَموسم خَـركّـاً ود لَـهعلِ جبلْجل هبلَّى را تَجفَلَم
   .)٢(�صَعقاًصَعقاًصَعقاًصَعقاً

أنّــه ســبحانه   :فــي Cوص عــن اإلمــام أميــر المــؤمنين   وقــد تكاثفــت النصــ  
ــل فـــي األشـــياء ال بممازجـــة    ــارج عنهـــا ال بمزايلـــة, فوضّـــ    ،داخـ ح البينونـــة وخـ

بينونـة صـفة ال بينونـة عزلـة، والمسـألة       :والتمييز بينه سـبحانه وبـين األشـياء بأنّهـا    
  تحتاج إلى تصوير.

ــا  ــابئي إلـــى ل فـــي محاججتـــه Cوقـــد عمـــد اإلمـــام الرضـ ــران الصـ ــال  عمـ مثـ
 المـــرآة؛ فبعـــد ســـؤال عمـــران عـــن اهللا: أهــــو فـــي الخلـــق أم الخلـــق فيـــه؟ قــــال         

                                                 
�F١,�-.�E�F٤١�WE٥٣K� �
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تعـالى   ،ليس هو في الخلق وال الخلـق فيـه   ،: (جلّ يا عمران عن ذلكCالرضا
بــاهللا, أخبرنــي عــن   ���  وال حــول وال قــوة  ،مك مــا تعرفــه بــه  وســأٌعلّ ،عــن ذلــك 

 ا فـي صـاحبه فبـأي   أنت فيها أم هـي فيـك؟ فـإن كـان لـيس واحـد منكمـ        :المرآة
  .)١(لت بها على نفسك...)دلشيء است

مثال يستعان به في فهـم أن  ���  ثم إنّنا ال بد أن نفهم أن ذكر المرآة ما هو
ــي   ــودات مـــا هـ ــماء اهللا وصـــفاته  ���  الموجـ ــاهر وآيـــات لـــه    ،تجلّيـــات ألسـ ومظـ

ر ذلـك  كمـا تصـو   ،ن التكليـف يقـع عليهـا   وأ سبحانه، ال أن هناك مرآة حقيقية،
  في السؤال.

ومـــن خـــالل هـــذا المثـــال نســـتطيع فهـــم مـــا ينســـبه القـــرآن الكـــريم إلـــى اهللا  
ويحصره بـه مـن أفعـال الخلـق واإلحيـاء واإلماتـة والتـوفّي وغيـر ذلـك ثـم يعـود            

علــى نحــو الصــورة المرآتيــة، فهــذه المخلوقــات  أُخــرىلينســبها إلــى مخلوقــات 
مظهــر لخالقيــة اهللا جــلّ جاللــه   حيــث ينســب إليهــا الخلــق فإنّمــا يكــون بمــا هــي   

وبما هي آيـة لخالقيتـه سـبحانه، ال أن هـذه المخلوقـات تملـك شـيئاً         ،وتجلٍّ لها
ال عرضــاً وال طــوالً، فكــلّ مــا تملكــه هــذه المخلوقــات وتمــام مــا      ،فــي قبــال اهللا

موجـود عنـد اهللا سـبحانه، فالمالـك والقـادر هـو        ة لما هـو راءيوجد لديها إنّما هو إ
  ا عند اإلنسان وبقية الموجودات فهو من عنده.اهللا، وم

                                                 

�F١��777):�@��Eא�،�W٤٣٤�9��7777-�7777وق:�F١E�F�=
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

انه وتعالى على حسب انه وتعالى على حسب انه وتعالى على حسب انه وتعالى على حسب نود أن نسأل بعض األسئلة في خصوص وجوده سبحنود أن نسأل بعض األسئلة في خصوص وجوده سبحنود أن نسأل بعض األسئلة في خصوص وجوده سبحنود أن نسأل بعض األسئلة في خصوص وجوده سبح
        برهان كلّ من الحكيم والمتكلّم مع مراعاة اختالف بعض المباني بينهما:برهان كلّ من الحكيم والمتكلّم مع مراعاة اختالف بعض المباني بينهما:برهان كلّ من الحكيم والمتكلّم مع مراعاة اختالف بعض المباني بينهما:برهان كلّ من الحكيم والمتكلّم مع مراعاة اختالف بعض المباني بينهما:

أنّـه مسـتحق   أنّـه مسـتحق   أنّـه مسـتحق   أنّـه مسـتحق   بـين  بـين  بـين  بـين  ـــ هـل هنـاك مالزمـة بـين إثبـات وجـوده سـبحانه وتعـالى و         ـــ هـل هنـاك مالزمـة بـين إثبـات وجـوده سـبحانه وتعـالى و         ـــ هـل هنـاك مالزمـة بـين إثبـات وجـوده سـبحانه وتعـالى و         ـــ هـل هنـاك مالزمـة بـين إثبـات وجـوده سـبحانه وتعـالى و         ١١١١
للعبادة؟ (لو أثبتنا بأنّه سبحانه موجود من خالل أيللعبادة؟ (لو أثبتنا بأنّه سبحانه موجود من خالل أيللعبادة؟ (لو أثبتنا بأنّه سبحانه موجود من خالل أيفهل ذلك فهل ذلك فهل ذلك فهل ذلك     ،،،،برهان من البراهينبرهان من البراهينبرهان من البراهينبرهان من البراهين    للعبادة؟ (لو أثبتنا بأنّه سبحانه موجود من خالل أي

        لواجب مستحق للعبادة؟).لواجب مستحق للعبادة؟).لواجب مستحق للعبادة؟).لواجب مستحق للعبادة؟).يلزم أن يكون هذا الموجود ايلزم أن يكون هذا الموجود ايلزم أن يكون هذا الموجود ايلزم أن يكون هذا الموجود ا
ــ هل هناك مالزمة في كونـه سـبحانه وتعـالى مسـتحق للعبـادة وأنّـه عـادل؟        ــ هل هناك مالزمة في كونـه سـبحانه وتعـالى مسـتحق للعبـادة وأنّـه عـادل؟        ــ هل هناك مالزمة في كونـه سـبحانه وتعـالى مسـتحق للعبـادة وأنّـه عـادل؟        ــ هل هناك مالزمة في كونـه سـبحانه وتعـالى مسـتحق للعبـادة وأنّـه عـادل؟        ٢٢٢٢

        (هل يجب على اإلنسان أن يعبد إلهاً عادالً).(هل يجب على اإلنسان أن يعبد إلهاً عادالً).(هل يجب على اإلنسان أن يعبد إلهاً عادالً).(هل يجب على اإلنسان أن يعبد إلهاً عادالً).
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  على السؤال األول ال بد من بيان عدة نقاط: جابةلإل
  ن:ين للمالزمة معنيإ ــــــــ١١١١

ــوالً  األ ــالزم معلـ ــون الـ ــى أن يكـ ــين علّ   ول: بمعنـ ــين المتالزمـ ــون بـ ــزوم فيكـ ــة للملـ يـ
  ومعلولية.
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كالزوجية بالنسبة لألربعة. وأعتقد أنّك تريـد المعنـى    ،والثاني: بمعنى ال ينفك
  الثاني في السؤال.

هل السؤال مختص باهللا سبحانه وتعالى أو يشمل كلّ ما يعتقده البشر أنّهم  ــــــــ٢٢٢٢
أن السـؤال هـل يعـم كـلّ مصـاديق مفهـوم (اإللـه) عنـد النـاس أو أنـت            آلهة، بمعنى

  تريد معرفة المالزمة بين إثبات وجود اهللا وعبادته بالخصوص؟!
ــك نقــول:    ــه وصــفاته       إولتوضــيح ذل ــد مفهــوم اإلل ــي تحدي ــاس ف ــه ربمــا أخطــأ الن نّ

ن ثــم بــالمعنى الصــحيح، أو اكتفــوا بمفهــوم مجمــل أو مــبهم دون التحديــد الــدقيق، ومــ 
ونه علـى مصـاديق غيـر صـحيحة لمفهـوم اإللـه، ومـن هنـا يظهـر الشـرك عنـد أقـوام             يطبق

بهامــه ذهــان النــاس علــى إالمالزمــة بمــا فــي أ :يظنّــون مــا لــيس باإللــه بأنّــه اهللا، فهــل تريــد
  اهللا سبحانه وتعالى؟ :وخطأه، أم تريده بخصوص المصداق الوحيد لإلله، وهو

األديان تقر بوجود اهللا سبحانه وتعـالى، ولكنّهـا   ونتيجة لهذا الخطأ تجد بعض 
هــم مــن  :مــن يســتحقّون العبــادة، أو  :المــدبرون، أو أنّهــم :تعبــد غيــره بــدعوى أنّهــم 

يوصـلوهم زلفـى إلــى اهللا، ومـن هنـا قــد تالحـظ بـأن مــا وقـع فـي الخــارج مـن البشــر          
      ــد ــا ق ــى م ــة، ولكــن مرجــع النفــي يعــود إل ــي ت  ينفــي المالزم ــد منا مــن الخطــأ ف حدي

  المفهوم، وبالتالي دخول مصاديق غير حقيقية فيه.
مصــداق ���  والـذي ال يوجـد لـه    ،وأمـا إذا كـان المفهـوم دقيقـاً وصـحيحاً لإللـه      

  في لحاظين.. تصوراهللا، فإن المالزمة سوف تُ :وهو ،واحد
فــإن   : فــي عــالم الثبــوت والواقــع؛    ن لتصــور المالزمــة: األول  اهنــاك لحاظــ   ــــــــــــــــ٣٣٣٣

للعبـادة واقعـاً؛    تثبت فيه بمعنى ال ينفـك، فـإن اهللا سـبحانه وتعـالى مسـتحق      المالزمة
  لوهية والربوبية والحاكمية.لمقام اإل



  
  

E(
W-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*� ١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧ .......................................................  א

 

كلّما  :أي ،العلّة والمعلول :والمالزمة تتم بمعنى الثاني: في عالم اإلثبات؛
 ،سـيكون هـذا الـدليل الزم إلثبـات اسـتحقاقه للعبـادة       ،أثبتنا وجود اهللا بدليل مـا 

ات مقـــدموجـــوده إحــدى   إثبــات بـــأن يكــون دليـــل   ،واء بواســـطة أو وســائط ســ 
ة مقدمـ أم  ،ة في دليل العبادة المباشـر مقدمسواء كان  ،إثبات استحقاقه للعبادة

  ات االستدالل على استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى.مقدمفي سلسلة 
ن أن تكــون يمكــ :هــل كــلّ أدلّــة إثبــات وجــوده يلــزم منهــا (أي  :والســؤال بأنّــه

  إثبات استحقاقه للعبادة؟ ات في االستدالل)مقدم
ة فأدلّــ ؛ع لألدلّــةن األمـر يحتــاج إلـى تحقيــق وتتبـ   إ :مكـن أن نقــول فـي جوابــه  ي

فربمـا وجـدنا دلـيالً     ،وتقريـرات متعـددة   ،ثبات وجوده عديدة ولها أسماء معروفـة إ
لـى اسـتحقاقه للعبـادة،    ة لالسـتدالل ع مقدمـ ال يـدخل ك  :أي منها ال يلزم منه ذلـك، 

ات لالسـتدالل علـى اسـتحقاقه العبـادة ولكـن      مقـدم مع أن معظم األدلّـة الباقيـة هـي    
الخالقيــة والربوبيــة، وتطبيــق مــا قلنــا نتركــه فــي عهــدتك   إثبــاتط الظــاهر أنّهــا بتوســ

  لتراجع كتب الكالم بخصوصه.
  ثبــات وجــود اهللا الزمــة إل إثبــاتغلــب أدلّــة أومــن هنــا يمكــن القــول: إن

ن أدلّـة  إ ففـي الجملـة:   يوجـد هنـاك دليـل غيـر الزم؛     استحقاقه للعبادة، وربما
أنّهـا   :كمـا قلنـا   ،إثبات وجوده الزمة إلثبات استحقاقه للعبادة، ولكـن الظـاهر  

ط الربوبية.بتوس  
أما الجواب على السؤال الثاني: ربمـا تثبـت المالزمـة بالمالزمـات البعيـدة بـين       

ألن صـفة العدالـة    فـي عـالم الثبـوت؛    ة واسـتحقاق العبـادة خاصّـة   ثبوت صفة العدالـ 
صفة كمالية ثابتة هللا سبحانه وتعالى، واهللا مسـتحق للعبـادة قطعـاً خاصّـة إذا الحظنـا      

  العالقة المتبادلة بين التكليف والعدالة وبين التكليف والعبادة.
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ن، ان متباينـ اة مفهومـ فالظاهر أن مفهومي العدالة والعبـاد  ثباتوأما في مقام اإل
خاصّة إذا الحظنا ذلك في المولى العرفي مع عبده، وإن العبـد يجـب عليـه الطاعـة     

  سواء كان من يملكه عادالً أم ظالماً؛ واهللا أعلم.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ما هي العبادة لغةً وشرعاً؟ما هي العبادة لغةً وشرعاً؟ما هي العبادة لغةً وشرعاً؟ما هي العبادة لغةً وشرعاً؟

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  حمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ور

  الخضوع والذلّ. :الطاعة والتذلّل، والعبودية هي :هي العبادة لغة
  غاية الخضوع والتذلّل لمن يعتقد الخاضع فيه أوصاف الربوبية. :هيف أما العبادة شرعاً

أنّــه عبــده شــرعاً، فهــذا الشــيء قــد يســمى     :فــال يقــال لمــن خضــع وذلّ إلنســان  
  ة شرعاً.عبادة لغة، ولكنّه ليس عباد
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..
    ،،،،ل على بعض النقـاط مـن كتـاب (ليـالي بيشـاور)     ل على بعض النقـاط مـن كتـاب (ليـالي بيشـاور)     ل على بعض النقـاط مـن كتـاب (ليـالي بيشـاور)     ل على بعض النقـاط مـن كتـاب (ليـالي بيشـاور)     هناك من استشكل أو تساءهناك من استشكل أو تساءهناك من استشكل أو تساءهناك من استشكل أو تساء

        أرجو الرد على ما يأتي:أرجو الرد على ما يأتي:أرجو الرد على ما يأتي:أرجو الرد على ما يأتي:
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ــه: يقــول الســيد الشــيرازي  يقــول الســيد الشــيرازي  يقــول الســيد الشــيرازي  يقــول الســيد الشــيرازي   ــه: فــي كتاب ــه: فــي كتاب ــه: فــي كتاب ــأن   ((((((((فــي كتاب ــأن   الشــرك فــي الصــفات، وهــو: أن يعتقــد ب ــأن   الشــرك فــي الصــفات، وهــو: أن يعتقــد ب ــأن   الشــرك فــي الصــفات، وهــو: أن يعتقــد ب الشــرك فــي الصــفات، وهــو: أن يعتقــد ب
هي أشياء زائدة على ذاته هي أشياء زائدة على ذاته هي أشياء زائدة على ذاته هي أشياء زائدة على ذاته     ،،،،صفات الباري عزّ وجلّ، كعلمه وحكمته وقدرته وحياتهصفات الباري عزّ وجلّ، كعلمه وحكمته وقدرته وحياتهصفات الباري عزّ وجلّ، كعلمه وحكمته وقدرته وحياتهصفات الباري عزّ وجلّ، كعلمه وحكمته وقدرته وحياته

        ....))))))))سبحانه، وهي أيضاً قديمة كذاته جلّ وعال، فحينئذ يلزم تعدد القديم وهو شركسبحانه، وهي أيضاً قديمة كذاته جلّ وعال، فحينئذ يلزم تعدد القديم وهو شركسبحانه، وهي أيضاً قديمة كذاته جلّ وعال، فحينئذ يلزم تعدد القديم وهو شركسبحانه، وهي أيضاً قديمة كذاته جلّ وعال، فحينئذ يلزم تعدد القديم وهو شرك
د شيء د شيء د شيء د شيء ستشكال: أنا أفهم أن الصفات الزمة للموصوف، وال يمكن وجوستشكال: أنا أفهم أن الصفات الزمة للموصوف، وال يمكن وجوستشكال: أنا أفهم أن الصفات الزمة للموصوف، وال يمكن وجوستشكال: أنا أفهم أن الصفات الزمة للموصوف، وال يمكن وجواالاالاالاال

بحد ذاتـه،  بحد ذاتـه،  بحد ذاتـه،  بحد ذاتـه،      مستقالًمستقالًمستقالًمستقالًئاً ئاً ئاً ئاً آخر ــ أو ليست شيآخر ــ أو ليست شيآخر ــ أو ليست شيآخر ــ أو ليست شي    اًاًاًاًمجرد عن الصفة، والصفة ليست مخلوقمجرد عن الصفة، والصفة ليست مخلوقمجرد عن الصفة، والصفة ليست مخلوقمجرد عن الصفة، والصفة ليست مخلوق
        الستلزمت هي أيضاً صفة وجودية!الستلزمت هي أيضاً صفة وجودية!الستلزمت هي أيضاً صفة وجودية!الستلزمت هي أيضاً صفة وجودية!��� ��� ��� ��� وووو

وببساطة شديدة كلّنا يعرف ويفهم أن هللا أسماء كثيرة، وهـو سـبحانه واحـد    وببساطة شديدة كلّنا يعرف ويفهم أن هللا أسماء كثيرة، وهـو سـبحانه واحـد    وببساطة شديدة كلّنا يعرف ويفهم أن هللا أسماء كثيرة، وهـو سـبحانه واحـد    وببساطة شديدة كلّنا يعرف ويفهم أن هللا أسماء كثيرة، وهـو سـبحانه واحـد    
حد، حد، حد، حد، ن تعددت ذاته، فهذه بديهية ال تخفى على أن تعددت ذاته، فهذه بديهية ال تخفى على أن تعددت ذاته، فهذه بديهية ال تخفى على أن تعددت ذاته، فهذه بديهية ال تخفى على أأأأأه ه ه ه ئئئئأحد، فلم يستلزم تعدد أسماأحد، فلم يستلزم تعدد أسماأحد، فلم يستلزم تعدد أسماأحد، فلم يستلزم تعدد أسما

؛ لــبطالن ؛ لــبطالن ؛ لــبطالن ؛ لــبطالن قــول باطــلقــول باطــلقــول باطــلقــول باطــل    ))))))))ن تعــدد الصــفات يســتلزم تعــدد الــذات ن تعــدد الصــفات يســتلزم تعــدد الــذات ن تعــدد الصــفات يســتلزم تعــدد الــذات ن تعــدد الصــفات يســتلزم تعــدد الــذات إإإإ((((((((    ::::وبالتــالي فقولــهوبالتــالي فقولــهوبالتــالي فقولــهوبالتــالي فقولــه
        ستلزامه أصالً.ستلزامه أصالً.ستلزامه أصالً.ستلزامه أصالً.اااا

ألنّهم جعلوا لـذات البـاري جـلّ وعـال قرنـاء فـي القـدم        ألنّهم جعلوا لـذات البـاري جـلّ وعـال قرنـاء فـي القـدم        ألنّهم جعلوا لـذات البـاري جـلّ وعـال قرنـاء فـي القـدم        ألنّهم جعلوا لـذات البـاري جـلّ وعـال قرنـاء فـي القـدم        ((((((((ويقول السيد أيضاً: ويقول السيد أيضاً: ويقول السيد أيضاً: ويقول السيد أيضاً: 
        ....))))))))وجعلوا الذات مركّباًوجعلوا الذات مركّباًوجعلوا الذات مركّباًوجعلوا الذات مركّباً    ،،،،واألزليةواألزليةواألزليةواألزلية
ــرهم    االاالاالاال ــن ذكـ ــد ممـ ــل أحـ ــم يقـ ــكال: لـ ــرهم    ستشـ ــن ذكـ ــد ممـ ــل أحـ ــم يقـ ــكال: لـ ــرهم    ستشـ ــن ذكـ ــد ممـ ــل أحـ ــم يقـ ــكال: لـ ــرهم    ستشـ ــن ذكـ ــد ممـ ــل أحـ ــم يقـ ــكال: لـ ــالوا إإإإ    ::::ستشـ ــاء، وال قـ ــالوا ن هللا قرنـ ــاء، وال قـ ــالوا ن هللا قرنـ ــاء، وال قـ ــالوا ن هللا قرنـ ــاء، وال قـ ن اهللا ن اهللا ن اهللا ن اهللا إإإإ    ::::ن هللا قرنـ

بمـا وصـف بـه نفسـه، أو وصـفه بـه       بمـا وصـف بـه نفسـه، أو وصـفه بـه       بمـا وصـف بـه نفسـه، أو وصـفه بـه       بمـا وصـف بـه نفسـه، أو وصـفه بـه       ��� ��� ��� ���     أهل السـنّة ال يصـفون اهللا  أهل السـنّة ال يصـفون اهللا  أهل السـنّة ال يصـفون اهللا  أهل السـنّة ال يصـفون اهللا      بل إنبل إنبل إنبل إن    (مركّب)،(مركّب)،(مركّب)،(مركّب)،
        ون ذلك.ون ذلك.ون ذلك.ون ذلك.وال يتعدوال يتعدوال يتعدوال يتعد    ،،،،رسولهرسولهرسولهرسوله

ه هـو وعقلـه هـو،    ه هـو وعقلـه هـو،    ه هـو وعقلـه هـو،    ه هـو وعقلـه هـو،    نـاتج عـن فهمـ   نـاتج عـن فهمـ   نـاتج عـن فهمـ   نـاتج عـن فهمـ       ،،،،ل علـى اآلخـرين  ل علـى اآلخـرين  ل علـى اآلخـرين  ل علـى اآلخـرين  تقـو تقـو تقـو تقـو ��� ��� ��� ���     وال يعدو قوله هذاوال يعدو قوله هذاوال يعدو قوله هذاوال يعدو قوله هذا
        دعى عليهم ذلك بشيء.دعى عليهم ذلك بشيء.دعى عليهم ذلك بشيء.دعى عليهم ذلك بشيء.وهذا ال يلزم من اوهذا ال يلزم من اوهذا ال يلزم من اوهذا ال يلزم من ا

حانه بسيط ال ذات أجزاء، وصفاته حانه بسيط ال ذات أجزاء، وصفاته حانه بسيط ال ذات أجزاء، وصفاته حانه بسيط ال ذات أجزاء، وصفاته والحال أن ذات الباري سبوالحال أن ذات الباري سبوالحال أن ذات الباري سبوالحال أن ذات الباري سب((((((((ويقول السيد: ويقول السيد: ويقول السيد: ويقول السيد: 
        ....))))))))عين ذاتهعين ذاتهعين ذاتهعين ذاته
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أو أحد من األئمة مثل هذه الجملـة؟  أو أحد من األئمة مثل هذه الجملـة؟  أو أحد من األئمة مثل هذه الجملـة؟  أو أحد من األئمة مثل هذه الجملـة؟      7777كال: هل قال رسول اهللاكال: هل قال رسول اهللاكال: هل قال رسول اهللاكال: هل قال رسول اهللاستشستشستشستشاالاالاالاال 
ن ن ن ن إإإإ    ::::ن ذات اهللا (بســيط)؟ وهــل قــال أحــد مــنهم ن ذات اهللا (بســيط)؟ وهــل قــال أحــد مــنهم ن ذات اهللا (بســيط)؟ وهــل قــال أحــد مــنهم ن ذات اهللا (بســيط)؟ وهــل قــال أحــد مــنهم إإإإ    ::::هــل قــال أحــد مــنهم هــل قــال أحــد مــنهم هــل قــال أحــد مــنهم هــل قــال أحــد مــنهم     ::::أعنــيأعنــيأعنــيأعنــي

        صفات اهللا هي عين ذاته؟صفات اهللا هي عين ذاته؟صفات اهللا هي عين ذاته؟صفات اهللا هي عين ذاته؟
    حب الخوض في كالم لم يخـض فيـه مـن سـبقنا، فـإن لـم يكـن       حب الخوض في كالم لم يخـض فيـه مـن سـبقنا، فـإن لـم يكـن       حب الخوض في كالم لم يخـض فيـه مـن سـبقنا، فـإن لـم يكـن       حب الخوض في كالم لم يخـض فيـه مـن سـبقنا، فـإن لـم يكـن       عامة ال أُعامة ال أُعامة ال أُعامة ال أُ

ورد عن رسول اهللا واألئمورد عن رسول اهللا واألئمورد عن رسول اهللا واألئمدإذ ال يعدو إذ ال يعدو إذ ال يعدو إذ ال يعدو     ة مثل هذا الكالم فال حاجة لي به؛ة مثل هذا الكالم فال حاجة لي به؛ة مثل هذا الكالم فال حاجة لي به؛ة مثل هذا الكالم فال حاجة لي به؛ورد عن رسول اهللا واألئمدمجردمجردمجرمجر    
ــا أنّنــي ال أحــب         اااا ــا للصــواب، كم ــا أنّنــي ال أحــب         ســتدالالت عقليــة تخضــع للخطــأ أكثــر منه ــا للصــواب، كم ــا أنّنــي ال أحــب         ســتدالالت عقليــة تخضــع للخطــأ أكثــر منه ــا للصــواب، كم ــا أنّنــي ال أحــب         ســتدالالت عقليــة تخضــع للخطــأ أكثــر منه ــا للصــواب، كم ســتدالالت عقليــة تخضــع للخطــأ أكثــر منه

بالخبر الصحيح، ليس باالستنتاج العقلي في بالخبر الصحيح، ليس باالستنتاج العقلي في بالخبر الصحيح، ليس باالستنتاج العقلي في بالخبر الصحيح، ليس باالستنتاج العقلي في ��� ��� ��� ���     ما ال سبيل لعلمهما ال سبيل لعلمهما ال سبيل لعلمهما ال سبيل لعلمه    الخوض فيالخوض فيالخوض فيالخوض في
        الغيبيات.الغيبيات.الغيبيات.الغيبيات.

ــائالً:   ــائالً:  ويكمــل الســيد ق ــائالً:  ويكمــل الســيد ق ــائالً:  ويكمــل الســيد ق ــبعض      ::::ال، وهــوال، وهــوال، وهــوال، وهــوالشــرك فــي األفعــ الشــرك فــي األفعــ الشــرك فــي األفعــ الشــرك فــي األفعــ ((((((((ويكمــل الســيد ق ــأن ل ــبعض  االعتقــاد ب ــأن ل ــبعض  االعتقــاد ب ــأن ل ــبعض  االعتقــاد ب ــأن ل االعتقــاد ب
كـــالخلق كـــالخلق كـــالخلق كـــالخلق     ،،،،األشـــخاص أثـــراً اســـتقاللياً فـــي األفعـــال الربوبيـــة والتـــدابير اإللهيـــة األشـــخاص أثـــراً اســـتقاللياً فـــي األفعـــال الربوبيـــة والتـــدابير اإللهيـــة األشـــخاص أثـــراً اســـتقاللياً فـــي األفعـــال الربوبيـــة والتـــدابير اإللهيـــة األشـــخاص أثـــراً اســـتقاللياً فـــي األفعـــال الربوبيـــة والتـــدابير اإللهيـــة 

        ....))))))))والرزق، أو يعتقدون أن لبعض األشياء أثراً استقاللياً في الكونوالرزق، أو يعتقدون أن لبعض األشياء أثراً استقاللياً في الكونوالرزق، أو يعتقدون أن لبعض األشياء أثراً استقاللياً في الكونوالرزق، أو يعتقدون أن لبعض األشياء أثراً استقاللياً في الكون
ستقالل) ستقالل) ستقالل) ستقالل) اشتراك بين اثنين أو أكثر... فكيف يكون (االاشتراك بين اثنين أو أكثر... فكيف يكون (االاشتراك بين اثنين أو أكثر... فكيف يكون (االاشتراك بين اثنين أو أكثر... فكيف يكون (االالسؤال: معلوم أن الشرك السؤال: معلوم أن الشرك السؤال: معلوم أن الشرك السؤال: معلوم أن الشرك 

        ....اًاًاًاًشركاً؟! أريد توضيحشركاً؟! أريد توضيحشركاً؟! أريد توضيحشركاً؟! أريد توضيح
أو أشرك معه أو أشرك معه أو أشرك معه أو أشرك معه     ،،،،وأما إذا نوى النذر لغير اهللا سبحانهوأما إذا نوى النذر لغير اهللا سبحانهوأما إذا نوى النذر لغير اهللا سبحانهوأما إذا نوى النذر لغير اهللا سبحانه((((((((ه: ه: ه: ه: يكمل السيد ما نصّيكمل السيد ما نصّيكمل السيد ما نصّيكمل السيد ما نصّ

        آخر، سواء كان نبياً أو إماماً أو غيره، فالنذر باطل.آخر، سواء كان نبياً أو إماماً أو غيره، فالنذر باطل.آخر، سواء كان نبياً أو إماماً أو غيره، فالنذر باطل.آخر، سواء كان نبياً أو إماماً أو غيره، فالنذر باطل.
    وإذا نذر على الصورة األخيـرة عالمـاً بالمسـألة، فـإن    وإذا نذر على الصورة األخيـرة عالمـاً بالمسـألة، فـإن    وإذا نذر على الصورة األخيـرة عالمـاً بالمسـألة، فـإن    عملـه حـرام وشـرك    عملـه حـرام وشـرك    عملـه حـرام وشـرك    عملـه حـرام وشـرك        وإذا نذر على الصورة األخيـرة عالمـاً بالمسـألة، فـإن

        ....))))))))))))١١١١((((����به أَحداًبه أَحداًبه أَحداًبه أَحداًيشْرِك بِعبادة ريشْرِك بِعبادة ريشْرِك بِعبادة ريشْرِك بِعبادة ر    الَالَالَالَوووو����فقد قال تعالى: فقد قال تعالى: فقد قال تعالى: فقد قال تعالى:     باهللا عزّ وجلّ؛باهللا عزّ وجلّ؛باهللا عزّ وجلّ؛باهللا عزّ وجلّ؛
        السؤال: هل هذا الكالم مقصور على النذر فقط؟السؤال: هل هذا الكالم مقصور على النذر فقط؟السؤال: هل هذا الكالم مقصور على النذر فقط؟السؤال: هل هذا الكالم مقصور على النذر فقط؟
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ه بهـذا الكـالم السـخيف،    ه بهـذا الكـالم السـخيف،    ه بهـذا الكـالم السـخيف،    ه بهـذا الكـالم السـخيف،    فبعد ذلـك التفصـيل كلّـه، تتفـو    فبعد ذلـك التفصـيل كلّـه، تتفـو    فبعد ذلـك التفصـيل كلّـه، تتفـو    فبعد ذلـك التفصـيل كلّـه، تتفـو    ((((((((يقول السيد: يقول السيد: يقول السيد: يقول السيد: 
        وتقول: بأن طلب الحاجة من األئمة شرك!!وتقول: بأن طلب الحاجة من األئمة شرك!!وتقول: بأن طلب الحاجة من األئمة شرك!!وتقول: بأن طلب الحاجة من األئمة شرك!!

        فإذا كان طلب الحاجة من المخلوقين شرك، فكلّ الناس مشركون!فإذا كان طلب الحاجة من المخلوقين شرك، فكلّ الناس مشركون!فإذا كان طلب الحاجة من المخلوقين شرك، فكلّ الناس مشركون!فإذا كان طلب الحاجة من المخلوقين شرك، فكلّ الناس مشركون!
ي قضـاء الحـوائج شـرك، فلمـاذا كـان      ي قضـاء الحـوائج شـرك، فلمـاذا كـان      ي قضـاء الحـوائج شـرك، فلمـاذا كـان      ي قضـاء الحـوائج شـرك، فلمـاذا كـان      فإذا كانت االسـتعانة بـاآلخرين فـ   فإذا كانت االسـتعانة بـاآلخرين فـ   فإذا كانت االسـتعانة بـاآلخرين فـ   فإذا كانت االسـتعانة بـاآلخرين فـ   

        ....))))))))؟؟؟؟األنبياء يستعينون بالناس في بعض حوائجهماألنبياء يستعينون بالناس في بعض حوائجهماألنبياء يستعينون بالناس في بعض حوائجهماألنبياء يستعينون بالناس في بعض حوائجهم
ة من غيـر اهللا) جـاء   ة من غيـر اهللا) جـاء   ة من غيـر اهللا) جـاء   ة من غيـر اهللا) جـاء   ر (طلب الحاجر (طلب الحاجر (طلب الحاجر (طلب الحاجكال: لماذا عندما أراد أن يبركال: لماذا عندما أراد أن يبركال: لماذا عندما أراد أن يبركال: لماذا عندما أراد أن يبرستشستشستشستشاالاالاالاال

        ستعانة بغير اهللا)؟!ستعانة بغير اهللا)؟!ستعانة بغير اهللا)؟!ستعانة بغير اهللا)؟!بمثال عن (االبمثال عن (االبمثال عن (االبمثال عن (اال
مـا هـم قـادرون عليـه، فأنـا      مـا هـم قـادرون عليـه، فأنـا      مـا هـم قـادرون عليـه، فأنـا      مـا هـم قـادرون عليـه، فأنـا          ستعانة باآلخرين ال إشكال فيها إن كانـت فـي  ستعانة باآلخرين ال إشكال فيها إن كانـت فـي  ستعانة باآلخرين ال إشكال فيها إن كانـت فـي  ستعانة باآلخرين ال إشكال فيها إن كانـت فـي  فاالفاالفاالفاال

أو أن يصــلح لــي عطــل ســيارتي، أو أن  أو أن يصــلح لــي عطــل ســيارتي، أو أن  أو أن يصــلح لــي عطــل ســيارتي، أو أن  أو أن يصــلح لــي عطــل ســيارتي، أو أن      ،،،،ليحمــل عنّــي حقيبتــي ليحمــل عنّــي حقيبتــي ليحمــل عنّــي حقيبتــي ليحمــل عنّــي حقيبتــي     اســتعين بأحــدهماســتعين بأحــدهماســتعين بأحــدهماســتعين بأحــدهم
        ستعانة بالمخلوق فيستعانة بالمخلوق فيستعانة بالمخلوق فيستعانة بالمخلوق فيشفاء اهللا لي... وهكذا. أما االشفاء اهللا لي... وهكذا. أما االشفاء اهللا لي... وهكذا. أما االشفاء اهللا لي... وهكذا. أما اال    يصف لي دواء يكون فيه سببيصف لي دواء يكون فيه سببيصف لي دواء يكون فيه سببيصف لي دواء يكون فيه سبب

        ما هو من اختصاص الخالق فهذا شيء آخر تماماً.ما هو من اختصاص الخالق فهذا شيء آخر تماماً.ما هو من اختصاص الخالق فهذا شيء آخر تماماً.ما هو من اختصاص الخالق فهذا شيء آخر تماماً.
فالمريض يذهب عند الطبيب ويتوسل به ويستغيث به فالمريض يذهب عند الطبيب ويتوسل به ويستغيث به فالمريض يذهب عند الطبيب ويتوسل به ويستغيث به فالمريض يذهب عند الطبيب ويتوسل به ويستغيث به ((((((((يكمل السيد بقوله: يكمل السيد بقوله: يكمل السيد بقوله: يكمل السيد بقوله: 

        ....))))))))ضه، فهل هذا شرك؟!ضه، فهل هذا شرك؟!ضه، فهل هذا شرك؟!ضه، فهل هذا شرك؟!ويريد منه معالجة مرويريد منه معالجة مرويريد منه معالجة مرويريد منه معالجة مر
كال: الطبيب ال يفعل أكثر من وصف الدواء, فهذا هو مقدوره فقط، كال: الطبيب ال يفعل أكثر من وصف الدواء, فهذا هو مقدوره فقط، كال: الطبيب ال يفعل أكثر من وصف الدواء, فهذا هو مقدوره فقط، كال: الطبيب ال يفعل أكثر من وصف الدواء, فهذا هو مقدوره فقط، ستشستشستشستشاالاالاالاال

ألن الشفاء ألن الشفاء ألن الشفاء ألن الشفاء     ؛؛؛؛لك بشكل تام أنّك سوف تشفىلك بشكل تام أنّك سوف تشفىلك بشكل تام أنّك سوف تشفىلك بشكل تام أنّك سوف تشفى    يؤكّديؤكّديؤكّديؤكّدوال يستطيع أن يضمن لك أو وال يستطيع أن يضمن لك أو وال يستطيع أن يضمن لك أو وال يستطيع أن يضمن لك أو 
نفس الدواء أحياناً ال يأتي بنفس النتيجة نفس الدواء أحياناً ال يأتي بنفس النتيجة نفس الدواء أحياناً ال يأتي بنفس النتيجة نفس الدواء أحياناً ال يأتي بنفس النتيجة     حتّىحتّىحتّىحتّىشيء ووصف الدواء شيء آخر، فشيء ووصف الدواء شيء آخر، فشيء ووصف الدواء شيء آخر، فشيء ووصف الدواء شيء آخر، ف

وإِذَا مرِضْــتُ فَهــو  وإِذَا مرِضْــتُ فَهــو  وإِذَا مرِضْــتُ فَهــو  وإِذَا مرِضْــتُ فَهــو  ����ســبحانه وهــو القــادر عليــه:    ســبحانه وهــو القــادر عليــه:    ســبحانه وهــو القــادر عليــه:    ســبحانه وهــو القــادر عليــه:        مــع كــلّ النــاس، الشــفاء مــن اهللا    مــع كــلّ النــاس، الشــفاء مــن اهللا    مــع كــلّ النــاس، الشــفاء مــن اهللا    مــع كــلّ النــاس، الشــفاء مــن اهللا    
أو يذهب ألحدهم لكي يشفيه أو يذهب ألحدهم لكي يشفيه أو يذهب ألحدهم لكي يشفيه أو يذهب ألحدهم لكي يشفيه     ،،،،، وبالتالي فمن يظن أن أحدهم يشفي، وبالتالي فمن يظن أن أحدهم يشفي، وبالتالي فمن يظن أن أحدهم يشفي، وبالتالي فمن يظن أن أحدهم يشفي))))١١١١((((����يشْفينِيشْفينِيشْفينِيشْفينِ

        فقد أشرك، أسأل اهللا أن يهدينا سواء السبيل.فقد أشرك، أسأل اهللا أن يهدينا سواء السبيل.فقد أشرك، أسأل اهللا أن يهدينا سواء السبيل.فقد أشرك، أسأل اهللا أن يهدينا سواء السبيل.
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        متنان.متنان.متنان.متنان.هذا وأرجو الرد مع االهذا وأرجو الرد مع االهذا وأرجو الرد مع االهذا وأرجو الرد مع اال
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  :ــ الشرك في الصفات

علـم مـن العلـوم    هـو  و ،يجب أن تعلم بأن علم الكـالم متـأخّر   ،أيها األخ العزيز
الوضــعية التــي وضــع مصــطلحاتها علمــاء المســلمين، وال يطالــب صــاحب العلــم أن    

  وهذا متّفق عليه. ،يستدلّ على مصطلحاته التي وضعها في مجال علمه
وخصوصـــاً  ،يءثـــم إن إعمـــال العقـــل والتفكّـــر والتـــدبر مطلـــوب فـــي كـــلّ شـــ  

فيطمــئن بهــا  ،ويصــدق بهــا بعــد تصــورها  يفهمهــا اإلنســانلكــي  ،الغيبيــات والعقائــد
كما هو  ،فتكون لقلقة لسان وترديد ألفاظ ؛اإلخبار مجردال ب ،ويعتقد بها عن علم

  ومن قبلهم الحشوية. ،الحال عند السلفيين والوهابيين
 ،س كبيــرة وعريقــةولـذلك حصــلت االختالفــات فــي هــذه المسـائل إلــى مــدار  

 ،كاألشعرية والمعتزلة والجهمية والمعطّلة والمجسمة والسلف والخلف واإلماميـة 
  ولكن الحق واحد قطعاً. ،ها وأدلّتهاأُصولوما إلى ذلك، وكلّ مدرسة لها 

ــين هــذه المــذاهب، فهــو يثبــت           ــي عشــرية هــو وســط ب ــة االثن ومــذهب اإلمامي
فتــرق ي، فخــرىتغــاير مفهومــاً الصــفة األُ  الصــفات هللا تعــالى، ويــؤمن بــأن كــلّ صــفة  

عتقد بأن هذه الصـفات  نفسه يبذلك عن المعتزلة والمعطّلة والجهمية، وفي الوقت 
فتـــرق بـــذلك عـــن في هـــي عـــين ذات البـــاري عـــزّ وجـــلّ وليســـت زائـــدة علـــى ذاتـــه، 

  األشاعرة وأهل الحديث والسلف والخلف.
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وقادر وحكيم وحي حقيقة، وبذلك نثبت حقيقة الصفات هللا تعالى وأنّه عالم 
منـا  ، لوجـود محـاذير إن التز  ولكن هذه الصفات ليست زائدة على الذات المقدسة

  بالزيادة، والتي منها:
ــ ــأ ــأ ــأ عـن ذاتـه تعـالى فيجـب أن      تكون هذه الصفات غيـر اهللا تعـالى، وبمـا أنّهـا ال تنفـك      أ

ذات اإللهيـة المقدسـة   نقول بأنّها قديمة، وإذا أثبتنا قدم هذه الصفات فسوف نثبـت مـع الـ   
  أشياء غير الذات، قديمة أزلية مع اهللا تعالى، وهذا هو عين الشرك والشركاء.

أن  :التي تثبت إن قلنا بالزيادة على الـذات هـي   خرىة اُألوالمسألة المهم ب ــب ــب ــب ــ
إذ بـدون هـذه الصـفات تكـون الـذات       ت تكون فقيرة محتاجة لهـذه الصـفات؛  الذا

ــادر    ــت قـ ــة وليسـ ــت عالمـ ــيم،     ليسـ ــالف التعظـ ــول خـ ــذا القـ ــة وو.. وهـ ــت حيـ ة وليسـ
فاهللا تعـالى بذاتـه عـالم قـادر حـي ال يمكـن تصـور ذاتـه          ؛وخالف الجالل واإلكرام
  دون علم أو قدرة أو حياة.

 ؛فال يمكن التزام زيادة الصفات على الذات وغيريتها لها فـي عـالم المصـداق   
، فهـو غنـي بنفسـه،    )١(�اللَّـه الصَّـمد  اللَّـه الصَّـمد  اللَّـه الصَّـمد  اللَّـه الصَّـمد      �د د د د اللَّه أَحاللَّه أَحاللَّه أَحاللَّه أَح�ألن اهللا تعالى وصف نفسه بقوله: 

  لبتة.، وال فقر اببسيط أحد، ال تعدد فيه وال تركّ
ــر المــؤمنين   كمــا جــاء فــي (نهــج    ،فــي توحيــد الصــفات   Cوقــد ورد عــن أمي

ــه نفــي الصــفات عنــه؛   خــالصالبالغــة): (وكمــال اإل  ــر     ل لشــهادة كــلّ صــفة أنّهــا غي
الصــفة، فمــن وصــف اهللا فقــد قرنــه،    الموصــوف، وشــهادة كــلّ موصــوف بأنّــه غيــر  

  .)٢(أه فقد جهله)أه، ومن جزّومن قرنه فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جزّ
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 الغيبيـة، فلـم نتفلسـف ولـم نـأت      مـور هذا النص وغيره هي مستندنا في هذه اُأل
فــي هــذا األمــر   Fبجديــد، وإنّمــا فقــط نفهــم الكتــاب والســنّة وأقــوال أهــل البيــت   

  نزلق فيه الكثير.المعقّد الصعب الذي ا

: (لـــم يــزل اهللا جـــلّ وعــزّ ربنـــا،   Cومــن هــذه النصـــوص أيضــاً قـــول الصــادق    
والعلم ذاته وال معلوم، والسمع ذاته وال مسموع، والبصر ذاتـه وال مبصـر، والقـدرة    

  .)١(ذاته وال مقدور)
ــذا      ــد النصـــوص الكثيـــرة جـــداً فـــي هـ ــا فـــي التوحيـــد تجـ وراجـــع كتـــب علمائنـ

  وغيرها. ،واالحتجاج ،والبحار ،دوقكتوحيد الص :المجال
أما قولـك بـأن الصـفات الزمـة للموصـوف، فهـذا أول الكـالم وهـذا هـو قيـاس           
الخــالق علــى المخلــوق المــادي، وبالتــالي فــالالزم هــو األمــر الخــارج الزائــد، وهــذه   

  المغايرة تثبت االثنينية والقرن والغيرية، فيثبت الشريك.
كالم السي ونقول أيضاً: إن        نـه باألمثلـة المقربـة، علـى أناً، وقـد بيد واضـح جـد

فــي الممكنــات والماديــات،  حتّــى  الصــفة يمكــن أن تكــون عــين ذات الموصــوف  
ألنّـه تعـالى    ؛عن المادة والغني عـن كـلّ شـيء زائـد     مجردفكيف بالخالق العظيم ال

  بسيط غير مركّب وال مجزّأ.
: هــل حــالوة  وال مناقشــة فــي األمثــال ــــومثالــه تقريبــاً لألذهــان ــــ ((فقــال الســيد: 

 ،ر ذاتـه حلـو  ر؟ وهل دهنية السمن شيء غير السمن؟ فالسـكّ ر شيء غير السكّالسكّ
  كلّه. :أي ،أي: كلّه، والسمن ذاته دهن
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ر وحالوته وبين السمن ودهنـه، كـذلك   وحيث ال يمكن التفريق بين السكّ
تفريـق بينهـا وبـين ذاتـه عـزّ      صفات اهللا سبحانه فإنّها عين ذاته بحيث ال يمكن ال

وجلّ، فكلمـة (اهللا) التـي تطلـق علـى الـذات الربوبيـة مسـتجمعة لجميـع صـفاته,          
آخــــــر صــــــفاته الجالليــــــة حكـــــيم... إلــــــى   ،قــــــادر ،حــــــي ،فـــــاهللا يعنــــــي: عــــــالم 

  .)١())والجمالية...
فلو كان اهللا تعالى مركّباً ذا أجزاء الحتاج كلّ جزء إلـى غيـره وهـذا هـو عـين      

جزء يكون مختصاً بشيء ال يوجد عند غيره مـن األجـزاء، فـيمكن أن     الفقر، وكلّ
يوصف تعالى على هذا القول بـأن جـزءاً منـه عـالم وجـزءاً آخـر غيـر عـالم، وجـزءاً          
منه قـادر وجـزءاً آخـر غيـر قـادر، وهـذا عـين االحتيـاج والفقـر والتركيـب، وبالتـالي            

  المسلمين. إجماعهذا القول يكون كفراً ب
ألن اهللا تعـالى   ؛نا بالبساطة والعينية، فال يبقى محذور عنـدنا بعـد ذلـك   أما إن قل

يكــون عالمــاً مــن حيــث هــو قــادر، وقــادراً مــن حيــث هــو حــي، وحيــاً مــن حيــث هــو  
  موجود، وهكذا. فيكون غنياً كامالً غير محتاج وال فقير.

تبـاري،  أن األسماء عبارة عن عنـوان اع  :فهو ،أما الفرق بين األسماء والصفات
حيثية اعتبارية، تطلق على الذات المقدسة الواحدة، فال يلزم من تعدد ���  لال يمثّ

ـنّة        ؛محذور األسماء أيـا الصـفات التـي يثبتهـا أهـل السفيقولـون   ،ألنّها اعتباريـة، أم
فيلـزم تعـدد القـدماء واحتيـاج      ؛وهـي قديمـة   ،وزائـدة عليهـا   ،غيـر الـذات   :عنها بأنّهـا 

  منه وننكره. ا هو المحذور الذي نفرالذات، وهذ
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  ــ الشرك في األفعال:
 اًومتصــرف ،اً آخــر غيـر اهللا تعــالى فـي الكــون  مـؤثّر إذا اعتقـد شــخص بـأن هنــاك   

ــتقلّ   ــالى مسـ ــر اهللا تعـ ــر غيـ ــدبير      آخـ ــي التـ ــريكاً فـ ــأن هللا شـ ــد بـ ــد اعتقـ ــون قـ ــه، يكـ عنـ
بالتصـرف   و مسـتقلّ ه مؤثّروالتصرف والملك ما دام يعتقد بأن ذلك المتصرف وال

فهـو يمتلـك قـدرة     ،قـداره عليـه  وإ من دون إذن اهللا تعـالى لـه بـذلك،    :يعني ،والتأثير
ــاد       ــو االعتقـ ــذا هـ ــه، وهـ ــأثير بذاتـ ــرف والتـ ــتطيع التصـ ــبحانه، فيسـ ــن اهللا سـ ــتقلّة عـ مسـ

ــق   ــي الخلـ ــالى فـ ــريك هللا تعـ ــرزق ،بالشـ ــرف ،أو الـ ــأثير ،أو التصـ ــع ،أو التـ أو  ،أو النفـ
ــاهللا تعــالى هــو أن تجعــل مــع اهللا شــيئاً آخــر يســاعد اهللا تعــالى فــي      الضــر، فالشــرك   ب

  إنجاز شيء الحتياج اهللا تعالى إليه حاشاه.
  النذر: عنــ الشرك في العبادات، والكالم 

أن هـو:   الكالم في النذر هو عام في كلّ العبادات، ولكـن الفـرق بيننـا وبيـنكم    
وترموننـا   ،يس بعبـادة فـي العبـادة   فتـدخلون مـا لـ    ؛مفهوم العبادة عندكم غيـر واضـح  

  بعد ذلك بالشرك!
أو يشـرك مـع اهللا تعـالى بهـا غيـره جـلّ        ،صرف إلى غير اهللا تعـالى فكلّ عبادة تُ

  أو بالشراكة مع اهللا، فهي شرك باهللا تعالى. ،بها إليه توجهال يوعال وينو
ــا كـــون الشـــيء عبـــادة أم ال؟ فهـــذه هـــي المشـــكلة بـــين الوهـــابيين وســـائر           أمـ

  مسلمين!ال
ــاد ب       ــن االعتقـ ــئ عـ ــي الناشـ ــي أو العملـ ــوع اللفظـ ــي: (الخضـ ــادة هـ ــةفالعبـ  إلوهيـ

  المخضوع له).
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أو هــي: (الخضــوع أمــام مــن يعتقــد بأنّــه يملــك شــأناً مــن شــؤون وجــود العابــد      
  وحياته وآجله وعاجله).

فــي وجــوده وفعلــه أمــام مــن    أو هــي: (الخضــوع ممــن يــرى نفســه غيــر مســتقلّ  
  .يكون مستقالً فيهما)

  عبادة. :يه ألحدرها ليكون ما يفعله الشخص وما يؤدفهذه الشروط يجب توفّ
 ،ذلــك فــي النــذر كمثــال للشــرك فــي العبــادات عمومــاً   Rولــذلك ذكــر الســيد

  !تأمل؛ ف)١(�يشْرِك بِعبادة ربه أَحداًيشْرِك بِعبادة ربه أَحداًيشْرِك بِعبادة ربه أَحداًيشْرِك بِعبادة ربه أَحداً    الَالَالَالَوووو�واستدلّ بقوله تعالى: 
الحاجـة مـن غيـر اهللا) جـاء بمثـال      ر (طلـب  لماذا عندما أراد أن يبـر ((أما قولك: 

  ..))؟!عن (االستعانة بغير اهللا)
تقولـوا  حتّـى   فنقول: ال ندري ما الفـرق عنـدكم بـين االسـتعانة وطلـب الحاجـة      

  هذا الكالم؟!! فالدعاء واالستعانة واالستغاثة كلّها طلب لقضاء حاجة.
حــوائج  ألنّــه يشــمل طلــب قضــاء  ؛نعــم، الــدعاء أعــم مــن االســتعانة واالســتغاثة  

  خروية، ومع ذلك فالكلّ يصدق عليها بأنّها طلب حاجة!دنيوية أو أُ
يضرب هذه األمثال لنقض إشكال قـولكم: بـأن كـلّ طلـب حاجـة،       Rسيدوال

أو كلّ استغاثة بغير اهللا فهي شـرك، ولـذلك بـين بـأن هـذه الضـابطة        ،أو كلّ استعانة
مخلوقـات وطلـب حاجـة خارقـة     بال Cغير صحيحة، وبين استعانة نبي اهللا سليمان

  غير مقدورة عادة للبشر منهم ولم يكن بذلك الطلب مشركاً حاشاه!!!
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، اًبعـد ذلـك الضـابطة فـي كـون طلـب الحاجـة شـرك         Rولذلك ذكـر السـيد  
أو  ،حيــث إن الشــرك أمــر قلبــي، فــإذا طلــب اإلنســان حاجتــه مــن آخــر     ((فقــال: 

لوهيتــه وال إال يعتقــد باســتعان فــي تحقّــق مــراده والوصــول إلــى مقصــوده بمــن     
���  وهو إنسـان مثلـه   ،يجعله شريكاً للباري وإنّما يعتقد أنّه مخلوق هللا عزّ وجلّ

ن مـن إعانتـه فـي تحقّـق مـراده      أن اهللا عزّ وجلّ خلقـه قويـاً وقـادراً بحيـث يـتمكّ     
  .)١())فال يكون شركاً... وقضاء حاجته،

اجتـك ممـن ال يقـدر    نقول: ولو كانت الضابطة في الشرك هو أن تطلب ح
اهللا تعــالى، لكــان طلــب النصــارى مــن عيســى إحيــاء موتــاهم أو شــفاء     ���  عليهــا

  مرضاهم شركاً، وهذا ال يقول به عاقل!!
إن ئه الدواء للمريض باطل وغيـر صـحيح؛  عطاحصرك عمل الطبيب بإ ثم 

فالطبيـــب يقـــوم بتشـــخيص المـــرض ومـــن ثـــم وصـــف العـــالج المناســـب لـــذلك  
للعيــــون والقلــــب وســــائر جراحيــــة جراء عمليــــات يقــــوم بــــإ وكــــذلك المــــرض،

ويخـيط الشـقوق،    ،ويجبر العظام المكسورة ،األعضاء، وكذلك يضمد الجراح
فكــلّ ذلــك عــالج وشــفاء مــن األمــراض يجريــه اهللا تعــالى علــى يــد الطبيــب أو       

ــدواء، أو أي ــالى لغيــره         ال ــي جعلهــا اهللا تع شــيء آخــر مــن األســباب والعلــل الت
اها بعد أن كانت من مختصاته سبحانه، وبذلك سار الكون والخلق وأعطاهم إي
  على ذلك.

ألنّـه   ؛وهذه األسباب كلّها بيد اهللا تعالى، إن شـاء أعملهـا، وإن شـاء عطّلهـا    
وهــو الضــار، وهــو النــافع، وهــو    ،وم، وهــو المعطــي، وهــو المــانع تعــالى هــو القيــ 

  ت من شاء.الشافي، وهو المعافي، يشافي من يشاء، ويصيب أو يمي
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ه لشخص دون شخص هو إرادة اهللا ئفيكون الضابط في عمل الدواء وشفا
  تعالى ومشيئته، مع أن الدواء هذا سبب للشفاء.

إن الطلـب مـن اآلخـرين     :لشرك، وهولعدم افتبين خطأ ما جعلتموه ضابطاً 
 مــورألن اُألأيضــاً؛ باطــل  وال يكــون شــركاً مطلقــاً، وهــفــمقــدور  لشــيٍءإذا كــان 

لّها بيد اهللا تعالى، إن شاء أعمل ذلك السبب فقضى حاجتك، وإن شاء تعالى ك
كمــا هــو الحــال فــي النــار التــي جعلهــا بــرداً وســالماً  ،عطّلــه، فلــم يقــض حاجتــك

حراق هنا عن اإل ، بعد أن جعلها تعالى سبباً لإلحراق، فتخلّفهاCعلى إبراهيم
حتّــى  ،ه وإرادتــهتصــرف يجعلنــا نعتقــد بــأن كــلّ شــيء مملــوك هللا تعــالى وتحــت  
  باهللا.���  حولنا وقوتنا يمكن أن يسلبها اهللا منّا، فال حول وال قوة

  تعليق:
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        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..

        كاالت:كاالت:كاالت:كاالت:ستشستشستشستشالرجاء الرد على هذه التعليقات واالالرجاء الرد على هذه التعليقات واالالرجاء الرد على هذه التعليقات واالالرجاء الرد على هذه التعليقات واال
أن األسماء عبارة عـن عنـوان   أن األسماء عبارة عـن عنـوان   أن األسماء عبارة عـن عنـوان   أن األسماء عبارة عـن عنـوان       ::::فهوفهوفهوفهو    ،،،،ــ (أما الفرق بين األسماء والصفاتــ (أما الفرق بين األسماء والصفاتــ (أما الفرق بين األسماء والصفاتــ (أما الفرق بين األسماء والصفات١١١١

حيثية اعتبارية تطلق على الذات المقدسـة الواحـدة، فـال    حيثية اعتبارية تطلق على الذات المقدسـة الواحـدة، فـال    حيثية اعتبارية تطلق على الذات المقدسـة الواحـدة، فـال    حيثية اعتبارية تطلق على الذات المقدسـة الواحـدة، فـال    ��� ��� ��� ���     اعتباري ال يمثلاعتباري ال يمثلاعتباري ال يمثلاعتباري ال يمثل
د األسماء أييلزم من تعدد األسماء أييلزم من تعدد األسماء أييلزم من تعدد األسماء أيـا الصـفات التـي يثبتهـا           ؛؛؛؛محـذور محـذور محـذور محـذور     يلزم من تعدـا الصـفات التـي يثبتهـا       ألنّهـا اعتباريـة، أمـا الصـفات التـي يثبتهـا       ألنّهـا اعتباريـة، أمـا الصـفات التـي يثبتهـا       ألنّهـا اعتباريـة، أمألنّهـا اعتباريـة، أم

فيلـزم  فيلـزم  فيلـزم  فيلـزم      ،،،،وهـي قديمـة  وهـي قديمـة  وهـي قديمـة  وهـي قديمـة      ،،،،غير الذات وزائدة عليهـا غير الذات وزائدة عليهـا غير الذات وزائدة عليهـا غير الذات وزائدة عليهـا     ::::أهل السنّة فيقولون عنها بأنّهاأهل السنّة فيقولون عنها بأنّهاأهل السنّة فيقولون عنها بأنّهاأهل السنّة فيقولون عنها بأنّها
منــه وننكــره). منــه وننكــره). منــه وننكــره). منــه وننكــره).     القــدماء واحتيـاج الــذات، وهـذا هــو المحـذور الــذي نفـر    القــدماء واحتيـاج الــذات، وهـذا هــو المحـذور الــذي نفـر    القــدماء واحتيـاج الــذات، وهـذا هــو المحـذور الــذي نفـر    القــدماء واحتيـاج الــذات، وهـذا هــو المحـذور الــذي نفـر    تعـدد  تعـدد  تعـدد  تعـدد  
        ومن ثم يعلّق):ومن ثم يعلّق):ومن ثم يعلّق):ومن ثم يعلّق):    ،،،،هذا قولكم المباركهذا قولكم المباركهذا قولكم المباركهذا قولكم المبارك    ::::(أقول(أقول(أقول(أقول
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قريش كان يخوض في الكـالم مـن عينـة: هـل     قريش كان يخوض في الكـالم مـن عينـة: هـل     قريش كان يخوض في الكـالم مـن عينـة: هـل     قريش كان يخوض في الكـالم مـن عينـة: هـل         من مشركيمن مشركيمن مشركيمن مشركي    اًاًاًاًال أظن أحدال أظن أحدال أظن أحدال أظن أحد
        الصفات زائدة على الذات أم هي الذات نفسها؟الصفات زائدة على الذات أم هي الذات نفسها؟الصفات زائدة على الذات أم هي الذات نفسها؟الصفات زائدة على الذات أم هي الذات نفسها؟

ثة، ووجـود آيـات   ثة، ووجـود آيـات   ثة، ووجـود آيـات   ثة، ووجـود آيـات   نا على أن هذا من علوم المتأخّرين المسـتحد نا على أن هذا من علوم المتأخّرين المسـتحد نا على أن هذا من علوم المتأخّرين المسـتحد نا على أن هذا من علوم المتأخّرين المسـتحد اتّفقاتّفقاتّفقاتّفقفقد فقد فقد فقد 
م السـابقة،  م السـابقة،  م السـابقة،  م السـابقة،  نـاقش مشـركي قـريش أو مشـركي اُألمـ     نـاقش مشـركي قـريش أو مشـركي اُألمـ     نـاقش مشـركي قـريش أو مشـركي اُألمـ     نـاقش مشـركي قـريش أو مشـركي اُألمـ     الشرك الكثيرة جداً التـي تٌ الشرك الكثيرة جداً التـي تٌ الشرك الكثيرة جداً التـي تٌ الشرك الكثيرة جداً التـي تٌ 

يعني ببساطة أنّه لديهم نوع آخر خطير جداً من الشرك قـاتلهم بسـببه رسـول    يعني ببساطة أنّه لديهم نوع آخر خطير جداً من الشرك قـاتلهم بسـببه رسـول    يعني ببساطة أنّه لديهم نوع آخر خطير جداً من الشرك قـاتلهم بسـببه رسـول    يعني ببساطة أنّه لديهم نوع آخر خطير جداً من الشرك قـاتلهم بسـببه رسـول    
اهللا وذمه القرآن ووضع عليه عقوبة شديدة مغلّظة أيما تغليظ، بل هي المنتهى اهللا وذمه القرآن ووضع عليه عقوبة شديدة مغلّظة أيما تغليظ، بل هي المنتهى اهللا وذمه القرآن ووضع عليه عقوبة شديدة مغلّظة أيما تغليظ، بل هي المنتهى اهللا وذمه القرآن ووضع عليه عقوبة شديدة مغلّظة أيما تغليظ، بل هي المنتهى 

م ومنع التشفع فيهم، بل وغلقها عليهم م ومنع التشفع فيهم، بل وغلقها عليهم م ومنع التشفع فيهم، بل وغلقها عليهم م ومنع التشفع فيهم، بل وغلقها عليهم جهنّجهنّجهنّجهنّفي العقاب، فليس بعد الخلود في في العقاب، فليس بعد الخلود في في العقاب، فليس بعد الخلود في في العقاب، فليس بعد الخلود في 
        ونسيانهم فيها، ليس بعد هذا من عقاب.ونسيانهم فيها، ليس بعد هذا من عقاب.ونسيانهم فيها، ليس بعد هذا من عقاب.ونسيانهم فيها، ليس بعد هذا من عقاب.

ار بعيد جداً عن تقريـر  ار بعيد جداً عن تقريـر  ار بعيد جداً عن تقريـر  ار بعيد جداً عن تقريـر  اعتباعتباعتباعتباره أن الشرك في الصفات هو رقم (واحد) اره أن الشرك في الصفات هو رقم (واحد) اره أن الشرك في الصفات هو رقم (واحد) اره أن الشرك في الصفات هو رقم (واحد) اعتباعتباعتباعتبفففف
القرآن الكريم، وأرد في بساطة شديدة على قوله هذا ــ وأترك التفصيل فيما بعد القرآن الكريم، وأرد في بساطة شديدة على قوله هذا ــ وأترك التفصيل فيما بعد القرآن الكريم، وأرد في بساطة شديدة على قوله هذا ــ وأترك التفصيل فيما بعد القرآن الكريم، وأرد في بساطة شديدة على قوله هذا ــ وأترك التفصيل فيما بعد 

        قول:قول:قول:قول:أن نقرر الشرك الخطير عند قريش ــ وأأن نقرر الشرك الخطير عند قريش ــ وأأن نقرر الشرك الخطير عند قريش ــ وأأن نقرر الشرك الخطير عند قريش ــ وأ
ــه تحــدث ســبحانه عــن نفســه وعــن        ــاب اهللا، وفــي كتاب ــا أؤمــن بكت ــه تحــدث ســبحانه عــن نفســه وعــن       ببســاطة أن ــاب اهللا، وفــي كتاب ــا أؤمــن بكت ــه تحــدث ســبحانه عــن نفســه وعــن       ببســاطة أن ــاب اهللا، وفــي كتاب ــا أؤمــن بكت ــه تحــدث ســبحانه عــن نفســه وعــن       ببســاطة أن ــاب اهللا، وفــي كتاب ــا أؤمــن بكت ببســاطة أن

 صــفاته، وذكرهــا وعــد صــفاته، وذكرهــا وعــد صــفاته، وذكرهــا وعــد ــا أؤمــن بهــذه الصــفات التــي هــو ســبحانه    صــفاته، وذكرهــا وعــد ــا أؤمــن بهــذه الصــفات التــي هــو ســبحانه    دها، وبالتــالي فأن ــا أؤمــن بهــذه الصــفات التــي هــو ســبحانه    دها، وبالتــالي فأن ــا أؤمــن بهــذه الصــفات التــي هــو ســبحانه    دها، وبالتــالي فأن دها، وبالتــالي فأن
        وصف بها نفسه... لماذا توجد مشكلة في هذا؟وصف بها نفسه... لماذا توجد مشكلة في هذا؟وصف بها نفسه... لماذا توجد مشكلة في هذا؟وصف بها نفسه... لماذا توجد مشكلة في هذا؟

        كالمه؟كالمه؟كالمه؟كالمه؟    كذّب اهللا وأردكذّب اهللا وأردكذّب اهللا وأردكذّب اهللا وأردهل الصح أن أُهل الصح أن أُهل الصح أن أُهل الصح أن أُ
        ــ (الشرك في األفعال:ــ (الشرك في األفعال:ــ (الشرك في األفعال:ــ (الشرك في األفعال:٢٢٢٢

إذا اعتقد شخص بأنإذا اعتقد شخص بأنإذا اعتقد شخص بأنف      مـؤثّر مـؤثّر مـؤثّر مـؤثّر هناك هناك هناك هناك     إذا اعتقد شخص بأنف      اً آخـر غيـر اهللا تعـالى فـي الكـون ومتصـرف      اً آخـر غيـر اهللا تعـالى فـي الكـون ومتصـرف      اً آخـر غيـر اهللا تعـالى فـي الكـون ومتصـراًاًاًاًاً آخـر غيـر اهللا تعـالى فـي الكـون ومتصـر    
عنــه، يكــون قــد اعتقــد بــأن هللا شــريكاً فــي التــدبير        عنــه، يكــون قــد اعتقــد بــأن هللا شــريكاً فــي التــدبير        عنــه، يكــون قــد اعتقــد بــأن هللا شــريكاً فــي التــدبير        عنــه، يكــون قــد اعتقــد بــأن هللا شــريكاً فــي التــدبير            آخــر غيــر اهللا تعــالى مســتقلّ   آخــر غيــر اهللا تعــالى مســتقلّ   آخــر غيــر اهللا تعــالى مســتقلّ   آخــر غيــر اهللا تعــالى مســتقلّ   

هو مستقل بالتصرف هو مستقل بالتصرف هو مستقل بالتصرف هو مستقل بالتصرف     مؤثّرمؤثّرمؤثّرمؤثّروالتصرف والملك ما دام يعتقد بأن ذلك المتصرف والوالتصرف والملك ما دام يعتقد بأن ذلك المتصرف والوالتصرف والملك ما دام يعتقد بأن ذلك المتصرف والوالتصرف والملك ما دام يعتقد بأن ذلك المتصرف وال
        ....يعني من دون إذن اهللا)يعني من دون إذن اهللا)يعني من دون إذن اهللا)يعني من دون إذن اهللا)    ،،،،والتأثيروالتأثيروالتأثيروالتأثير
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        عيد عليه:عيد عليه:عيد عليه:عيد عليه:ة)... وأُة)... وأُة)... وأُة)... وأُما سبق عن (مستقلّما سبق عن (مستقلّما سبق عن (مستقلّما سبق عن (مستقلّ    أشكلت فيأشكلت فيأشكلت فيأشكلت في
اعتقـد  اعتقـد  اعتقـد  اعتقـد      ::::عتقد وجود قدرة (مشتركة) مع اهللا في التدبير والملـك ـــ أي  عتقد وجود قدرة (مشتركة) مع اهللا في التدبير والملـك ـــ أي  عتقد وجود قدرة (مشتركة) مع اهللا في التدبير والملـك ـــ أي  عتقد وجود قدرة (مشتركة) مع اهللا في التدبير والملـك ـــ أي  هل لو اهل لو اهل لو اهل لو ا

    اًاًاًاًاده هـذا يكـون موحـد   اده هـذا يكـون موحـد   اده هـذا يكـون موحـد   اده هـذا يكـون موحـد   اعتقـ اعتقـ اعتقـ اعتقـ أن األمر اإللهي يتم شركة بين اهللا وبين فـالن، فهـل ب  أن األمر اإللهي يتم شركة بين اهللا وبين فـالن، فهـل ب  أن األمر اإللهي يتم شركة بين اهللا وبين فـالن، فهـل ب  أن األمر اإللهي يتم شركة بين اهللا وبين فـالن، فهـل ب  
        ؟؟؟؟اًاًاًاًوليس مشركوليس مشركوليس مشركوليس مشرك

ا كـون الشـيء عبـادة أم ال؟ فهـذه هـي المشـكلة بـين الوهـابيين وسـائر          ا كـون الشـيء عبـادة أم ال؟ فهـذه هـي المشـكلة بـين الوهـابيين وسـائر          ا كـون الشـيء عبـادة أم ال؟ فهـذه هـي المشـكلة بـين الوهـابيين وسـائر          ا كـون الشـيء عبـادة أم ال؟ فهـذه هـي المشـكلة بـين الوهـابيين وسـائر          ممممأأأأــ (ــ (ــ (ــ (٣٣٣٣
    إلوهيـة إلوهيـة إلوهيـة إلوهيـة فالعبادة هي: الخضوع اللفظي أو العملي الناشئ عن االعتقاد بفالعبادة هي: الخضوع اللفظي أو العملي الناشئ عن االعتقاد بفالعبادة هي: الخضوع اللفظي أو العملي الناشئ عن االعتقاد بفالعبادة هي: الخضوع اللفظي أو العملي الناشئ عن االعتقاد ب    ؛؛؛؛المسلمينالمسلمينالمسلمينالمسلمين

        المخضوع له).المخضوع له).المخضوع له).المخضوع له).
        كال:كال:كال:كال:ستشستشستشستشاالاالاالاال

اد اد اد اد اجتهـ اجتهـ اجتهـ اجتهـ عن معصوم، بـل هـو   عن معصوم، بـل هـو   عن معصوم، بـل هـو   عن معصوم، بـل هـو       اًاًاًاًأوالً: تعريفه للعبادة ليس آية قرآنية وال حديثأوالً: تعريفه للعبادة ليس آية قرآنية وال حديثأوالً: تعريفه للعبادة ليس آية قرآنية وال حديثأوالً: تعريفه للعبادة ليس آية قرآنية وال حديث
        منه، وبالتالي فهو قابل للخطأ بمثل ما هو قابل للصواب.منه، وبالتالي فهو قابل للخطأ بمثل ما هو قابل للصواب.منه، وبالتالي فهو قابل للخطأ بمثل ما هو قابل للصواب.منه، وبالتالي فهو قابل للخطأ بمثل ما هو قابل للصواب.

زم، فمـا معنـى اإللوهيـة التـي     زم، فمـا معنـى اإللوهيـة التـي     زم، فمـا معنـى اإللوهيـة التـي     زم، فمـا معنـى اإللوهيـة التـي     ثانياً: هـذا التعريـف محتـاج لتعريـف أصـلي وال     ثانياً: هـذا التعريـف محتـاج لتعريـف أصـلي وال     ثانياً: هـذا التعريـف محتـاج لتعريـف أصـلي وال     ثانياً: هـذا التعريـف محتـاج لتعريـف أصـلي وال     
        يتحدث عنها التعريف؟يتحدث عنها التعريف؟يتحدث عنها التعريف؟يتحدث عنها التعريف؟

ار كـون  ار كـون  ار كـون  ار كـون  عتبعتبعتبعتباد باإللوهية هو شرط أساسي الاد باإللوهية هو شرط أساسي الاد باإللوهية هو شرط أساسي الاد باإللوهية هو شرط أساسي العتقعتقعتقعتقأن االأن االأن االأن اال    ::::ثالثا: تعريفه هذا يعنيثالثا: تعريفه هذا يعنيثالثا: تعريفه هذا يعنيثالثا: تعريفه هذا يعني
        الفعل عبادة أم ال، وهذا خرق شنيع في التعريف.الفعل عبادة أم ال، وهذا خرق شنيع في التعريف.الفعل عبادة أم ال، وهذا خرق شنيع في التعريف.الفعل عبادة أم ال، وهذا خرق شنيع في التعريف.

        ولبيان ذلك أقول:ولبيان ذلك أقول:ولبيان ذلك أقول:ولبيان ذلك أقول:
لو خضعت لفظياً وعملياً ــ حسب التعريف ــ لشيء ما.. هل أكون عبدتـه؟...  لو خضعت لفظياً وعملياً ــ حسب التعريف ــ لشيء ما.. هل أكون عبدتـه؟...  لو خضعت لفظياً وعملياً ــ حسب التعريف ــ لشيء ما.. هل أكون عبدتـه؟...  لو خضعت لفظياً وعملياً ــ حسب التعريف ــ لشيء ما.. هل أكون عبدتـه؟...  

        ته.ته.ته.ته.حسب التعريف ال بد أن أعتقد أيضاً بإلوهيحسب التعريف ال بد أن أعتقد أيضاً بإلوهيحسب التعريف ال بد أن أعتقد أيضاً بإلوهيحسب التعريف ال بد أن أعتقد أيضاً بإلوهيفففف    ؛؛؛؛الالالال
      طيب: لو جـاء أحـدهم بتمثـال ـــ وهـو ال يعتقـد بإلوهي      طيب: لو جـاء أحـدهم بتمثـال ـــ وهـو ال يعتقـد بإلوهي      طيب: لو جـاء أحـدهم بتمثـال ـــ وهـو ال يعتقـد بإلوهي      سـجد لـه     طيب: لو جـاء أحـدهم بتمثـال ـــ وهـو ال يعتقـد بإلوهي سـجد لـه     تـه ـــ ثـم سـجد لـه     تـه ـــ ثـم سـجد لـه     تـه ـــ ثـم ألنّـه  ألنّـه  ألنّـه  ألنّـه      ؛؛؛؛تـه ـــ ثـم

 لــه لكنّــه ال يعتقــد بإلوهييحترمــه ويبج لــه لكنّــه ال يعتقــد بإلوهييحترمــه ويبج لــه لكنّــه ال يعتقــد بإلوهييحترمــه ويبج لــه لكنّــه ال يعتقــد بإلوهيــه لمزيــد مــن إثبــات   يحترمــه ويبج ــه لمزيــد مــن إثبــات   تــه، ثــم نــذر ل ــه لمزيــد مــن إثبــات   تــه، ثــم نــذر ل ــه لمزيــد مــن إثبــات   تــه، ثــم نــذر ل امــه امــه امــه امــه احتراحتراحتراحترتــه، ثــم نــذر ل
رجـوه أن يعينـه   رجـوه أن يعينـه   رجـوه أن يعينـه   رجـوه أن يعينـه   ثم أخذ يدعو التمثال ويثم أخذ يدعو التمثال ويثم أخذ يدعو التمثال ويثم أخذ يدعو التمثال وي    ،،،،وتبجيله للتمثــال وهو ال يعتقد بإلوهيتهوتبجيله للتمثــال وهو ال يعتقد بإلوهيتهوتبجيله للتمثــال وهو ال يعتقد بإلوهيتهوتبجيله للتمثــال وهو ال يعتقد بإلوهيته
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ل ذلك بقدرته هو بل بقدرة ل ذلك بقدرته هو بل بقدرة ل ذلك بقدرته هو بل بقدرة ل ذلك بقدرته هو بل بقدرة اده الجازم بأن التمثال ال يفعاده الجازم بأن التمثال ال يفعاده الجازم بأن التمثال ال يفعاده الجازم بأن التمثال ال يفعاعتقاعتقاعتقاعتقفي كذا وكذا، مع في كذا وكذا، مع في كذا وكذا، مع في كذا وكذا، مع 
        لن يكون من فعل ذلك مشركاً عندئذ؟لن يكون من فعل ذلك مشركاً عندئذ؟لن يكون من فعل ذلك مشركاً عندئذ؟لن يكون من فعل ذلك مشركاً عندئذ؟    اهللا..اهللا..اهللا..اهللا..

اهللا.. ويــدعو اهللا.. ويــدعو اهللا.. ويــدعو اهللا.. ويــدعو     يســجد هللا.. ويســجد للتمثــال، ويــدعويســجد هللا.. ويســجد للتمثــال، ويــدعويســجد هللا.. ويســجد للتمثــال، ويــدعويســجد هللا.. ويســجد للتمثــال، ويــدعومــع أنّــه مــع أنّــه مــع أنّــه مــع أنّــه     اًاًاًاًلــن يكــون مشــركلــن يكــون مشــركلــن يكــون مشــركلــن يكــون مشــرك
ــذر للت  ــذر هللا.. وين ــال، وين ــذر للت التمث ــذر هللا.. وين ــال، وين ــذر للت التمث ــذر هللا.. وين ــال، وين ــذر للت التمث ــذر هللا.. وين ــال، وين ــذبح للتمثــ  التمث ــذبح هللا.. وي ــال، وي ــذبح للتمثــ  مث ــذبح هللا.. وي ــال، وي ــذبح للتمثــ  مث ــذبح هللا.. وي ــال، وي ــذبح للتمثــ  مث ــذبح هللا.. وي ــال، وي ـــ حســب      ال؛ال؛ال؛ال؛مث ــه ـ ـــ حســب  ألنّ ــه ـ ـــ حســب  ألنّ ــه ـ ـــ حســب  ألنّ ــه ـ ألنّ

        التعريف ــ ال يؤمن وال يعتقد مطلقاً بإلوهية.. التمثال؟التعريف ــ ال يؤمن وال يعتقد مطلقاً بإلوهية.. التمثال؟التعريف ــ ال يؤمن وال يعتقد مطلقاً بإلوهية.. التمثال؟التعريف ــ ال يؤمن وال يعتقد مطلقاً بإلوهية.. التمثال؟
هللا، هللا، هللا، هللا، ��� ��� ��� ���     هللا، وال يـذبح هللا، وال يـذبح هللا، وال يـذبح هللا، وال يـذبح ��� ��� ��� ���     اهللا، وال ينـذر اهللا، وال ينـذر اهللا، وال ينـذر اهللا، وال ينـذر ��� ��� ��� ���     هللا، وال يدعوهللا، وال يدعوهللا، وال يدعوهللا، وال يدعو��� ��� ��� ���     ل من ال يسجدل من ال يسجدل من ال يسجدل من ال يسجدفهفهفهفه

من يمن يمن ي؟؟؟؟في أفعاله هذهفي أفعاله هذهفي أفعاله هذهفي أفعاله هذه    اًاًاًاًومن يجعل هللا نصيبومن يجعل هللا نصيبومن يجعل هللا نصيبومن يجعل هللا نصيب    أيستوى هوأيستوى هوأيستوى هوأيستوى هو    ،،،،قصر هذا هللا وحدهقصر هذا هللا وحدهقصر هذا هللا وحدهقصر هذا هللا وحدهمن ي        
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
صـاحب كتـاب (ليـالي بيشـاور) لـم       Rينبغي أن تعلـم بـأن السـيد الشـيرازي     ــــــــ١١١١

يـــتكلّم فـــي توحيـــد الصـــفات أو الشـــرك فـــي الصـــفات أوالً، وإنّمـــا تكلّـــم بحســـب   
 ؛التسلسل المنطقي والمألوف والمعروف عند كـلّ مـن تكلّـم فـي العقائـد والكـالم      

  فقد قسم الشرك إلى:
  أ ــ الشرك في الذات.

  ب ــ الشرك في الصفات.
  ج ــ الشرك في األفعال.
  .)١(د ــ الشرك في العبادات

كمـا هـو    ،ألنّـه راعـى فيـه األشـرفية     ؛فال كالم على ترتيـب السـيد وال اعتـراض   
ــع ومصــطلح عنــد الجميــع، وتقــديمهم الخــالق علــى المخلــوق        ولــيس باعتبــار   ،متّب
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ء وعـدم االبـتالء  أو االبتال ،أو الكثرة والقلّة ،ية وعدمهااألهم،   عتـرض  وهكـذا فـال ي
ــل   ــداً، ب ــه أب ــد      حتّــى  علي ــة حينمــا يتكلّمــون فــي التوحي ــة والســلفية والوهابي ــن تيمي اب

ــون ــد اإل   :يقولـ ــة وتوحيـ ــد الربوبيـ ــةتوحيـ ــفات   لوهيـ ــماء والصـ ــد األسـ ــم  ،وتوحيـ فهـ
  .لوهيةيقدمون توحيد الربوبية على اإل

فالسـؤال   رتيب فيه بحسـب السـؤال؛  فقد كان الت ،أما بالنسبة إلى كالمنا السابق
واإلشكال وردنا وعرض علينا بهذا الترتيب ولسنا نحن من جعـل توحيـد الصـفات    
     على الشـرك فـي األفعـال، ثـم الً، بل اإلشكال كان على الشرك في الصفات، ثمأو

فكأن المستشكل لم يكن له إشكال أو اعتراض  ،أشكل على الشرك في العبادات
 الشـرك فـي الصـفات هـو           ،ل منـه على القسـم األو وهـو الشـرك فـي الـذات، وبمـا أن

  كل عليه أوالً وجعله أول األقسام.فقد استشكل المستش الثاني في الترتيب
ــو إذ ــال     اًفهـ ــلّ حـ ــى كـ ــب علـ ــي الترتيـ ــيس األول فـ ــد    ،لـ ــيد وال عنـ ــد السـ ال عنـ

 ض عليهـا، عتـر شكل وال نحن جعلناه أول األقسام، وإنّمـا هـو أول األقسـام الم   ستالم
  عترض عليه.ونحن فقط رددنا على من ا

وكأنّـــه لـــم يطّلـــع علـــى  ،وبالتـــالي فهـــذا االدعـــاء غريـــب جـــداً مـــن المستشـــكل
  !السؤال وال على كالم السيد الشيرازي أبداً

مـن مشـركي قـريش كـان يخـوض فـي الكـالم مـن          اًال أظن أحد((أما قوله:  ــــــــ٢٢٢٢
  .))، أم هي الذات نفسها؟..عينة: هل الصفات زائدة على الذات

  فنقول وباهللا التوفيق:
عــدم خــوض مشــركي قــريش فــي الصــفات ال يعنــي عدمــه، فمشــركي قــريش   
ليسـوا حجــة علينـا بــل اإلسـالم حجــة علــيهم، واإلسـالم ديــن عـالمي خالــد ومســتمر      
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 ،قيـام السـاعة   حتّىم، وعلوم ويناقش جميع األديان واُألموخاتم، ويحاكي جميع ال
�يهمويهمويهمويهموهلَيناً عمهلَيناً عمهلَيناً عمهلَيناً ع١(�م(.  

فعدم معرفة األعراب والجهلـة بهـذه العلـوم وهـذه المصـطلحات ال يعنـي أبـداً        
ــةيتهــا، مــع أنّهــا ذكــرت كثيــراً فــي القــرآن الكــريم وفــي مــوارد      عــدم أهمبــل  ،مهم

  أساسية وفي صلب العقيدة واإليمان.
 العلــوم تتطــو إن ــثــمر الكثيــر مــن ثــاع واالنفتــاح علــى العــالم والعلــوم أ ر وتتوس

المســائل الجديــدة التــي لــم تكــن مطروحــة عنــد المســلمين فــي الجيــل األول وال          
، فكفّر وضلّل من خالفـه فيهـا،   همالثاني، وأصبحت من ضروريات الدين عند بعض
على العرش، وغيرها. فهـل   ستواءومنها: مسألة خلق القرآن، وعدالة الصحابة، واال

  دكم ألن المشركين ال يعرفونها ولم يمارسوها؟!هذه المسائل ال قيمة لها أيضاً عن
، بـــل مـــن أعظـــم  مهمـــةأمـــا مســـألة الشـــرك فـــي العبـــادة فهـــي مســـألة عظيمـــة و  

رســـل الرســـل وبعثـــوا للنـــاس لتصـــحيح عبـــاداتهم وتوحيـــد اهللا بهـــا  المســـائل، وقـــد أُ
 مهمـة  أُمـور ولكـن هنـاك أيضـاً     د،نـدا ، وعـدم اتّخـاذ الشـركاء واأل   وصرفها له تعالى

 ،ةقدســـتوحيــد الــذات الم   :مثــل  ،وعظيمــة, بــل أعظــم مــن توحيـــد العبــادة      رىأُخــ 
اإليمـــان بـــاهللا تعـــالى وإثبـــات وجـــوده. فالكـــافر والملحـــد والزنـــديق    :وأعظـــم منهـــا

رت فال أدري كيف جعلـت وصـو   ،والدهري أعظم جرماً بكلّ تأكيد من المشرك
قــرآن الكــريم مملــوء  مــع أن ال ،وأشــدهم عــذاباً ،المشــرك بأنّــه أعظــم النــاس جرمــاً  

  بالرد على الدهريين وذم الكافرين والمعاندين والجاحدين؟
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فقد قال تعالى  ؛ثم إن هناك صنفاً أعظم عذاباً من المشركين، وهم المنافقون
، مـع  )١(�سـفَلِ مـن النَّـارِ ولَـن تَجِـد لَهـم نَصـيراً       سـفَلِ مـن النَّـارِ ولَـن تَجِـد لَهـم نَصـيراً       سـفَلِ مـن النَّـارِ ولَـن تَجِـد لَهـم نَصـيراً       سـفَلِ مـن النَّـارِ ولَـن تَجِـد لَهـم نَصـيراً       ألَألَألََألإِن الْمنَافقين في الدرك اإِن الْمنَافقين في الدرك اإِن الْمنَافقين في الدرك اإِن الْمنَافقين في الدرك ا�عنهم: 

م لـم يمارسـوا الشـرك ظـاهراً، بـل إنّهـم يتظـاهرون باإليمـان واإلسـالم ويبطنـون           أنّهـ 
  الكفر، فلماذا نسيتهم وغفلت عنهم؟!

توحيــد العبــادة أو الشــرك فــي العبــادة هــو   :مــت هــذا األمــر، وهــوألنّــك توه أن
مت أنت، ومن علـى  وهو ليس كذلك، ثم توه ،أعظم الذنوب وأعظم المخالفات

كما فعله عبـاد األوثـان    ،بأن المسلمين واقعون فيه ويمارسونه ،لكقولك هذا بعد ذ
  وبهتاناً وجهالً. ،كذباً وزوراً )القبوريينـ(واألصنام، فوسموهم ب

كمــا  ،أمـا كــون المشـركين موعــودين بأشــد العـذاب، بــل المنتهــى فـي العقــاب    
  عبرتم، فيرد هذه الدعوى قوله تعالى:

إِن الَّذين كَفَروا وماتُوا وهم كُفَّار أُولَئـك  إِن الَّذين كَفَروا وماتُوا وهم كُفَّار أُولَئـك  إِن الَّذين كَفَروا وماتُوا وهم كُفَّار أُولَئـك  إِن الَّذين كَفَروا وماتُوا وهم كُفَّار أُولَئـك  ����عموماً:  كفّارحينما يتكلّم عن ال ــــــــ١١١١
الْمو نَةُ اللَّهلَع هِملَيعالْمو نَةُ اللَّهلَع هِملَيعالْمو نَةُ اللَّهلَع هِملَيعالْمو نَةُ اللَّهلَع هِملَيالَالَالَالَع ينعمالنَّاسِ أَجو كَةئ ينعمالنَّاسِ أَجو كَةئ ينعمالنَّاسِ أَجو كَةئ ينعمالنَّاسِ أَجو كَةا     �ئيهف يندا خَاليهف يندا خَاليهف يندا خَاليهف يندالَالَالَالَخَال     ذَابالْع منْهع خَفَّفي ذَابالْع منْهع خَفَّفي ذَابالْع منْهع خَفَّفي ذَابالْع منْهع خَفَّفي

وووالَالَالَالَو    وننْظَري مهوننْظَري مهوننْظَري مهوننْظَري م٢(�ه(.  
� رتَغِ غَيبي نمو رتَغِ غَيبي نمو رتَغِ غَيبي نمو رتَغِ غَيبي نمإلِإلِإلِِإلااااوسسسين    مِمِمِمِالَالَالَالَسيندينديندي     اًاًاًاًدف وهو نْهلَ مقْبي ي فَلَنف وهو نْهلَ مقْبي ي فَلَنف وهو نْهلَ مقْبي ي فَلَنف وهو نْهلَ مقْبي آلآلآلآلاااافَلَنةرخةرخةرخةرخ      ـرِينالْخَاس نم  ـرِينالْخَاس نم  ـرِينالْخَاس نم  ـرِينالْخَاس نم�    

كَفَــروا بعــد إِيمــانِهِم وشَــهِدوا أَن الرســولَ حــق وجــاَءهم   كَفَــروا بعــد إِيمــانِهِم وشَــهِدوا أَن الرســولَ حــق وجــاَءهم   كَفَــروا بعــد إِيمــانِهِم وشَــهِدوا أَن الرســولَ حــق وجــاَءهم   كَفَــروا بعــد إِيمــانِهِم وشَــهِدوا أَن الرســولَ حــق وجــاَءهم       اًاًاًاًكَيــف يهــدي اللَّــه قَومــ كَيــف يهــدي اللَّــه قَومــ كَيــف يهــدي اللَّــه قَومــ كَيــف يهــدي اللَّــه قَومــ 
  اللَّــهنَــاتُ ويالْب  اللَّــهنَــاتُ ويالْب  اللَّــهنَــاتُ ويالْب  اللَّــهنَــاتُ ويالَالَالَالَالْب      ينمــال ــالمين  يهــدي الْقَــوم الظَّ ــالمين  يهــدي الْقَــوم الظَّ ــالمين  يهــدي الْقَــوم الظَّ ــه  أُولَئــك جــزَا أُولَئــك جــزَا أُولَئــك جــزَا أُولَئــك جــزَا     �يهــدي الْقَــوم الظَّ ــه  ؤهم أَن علَــيهِم لَعنَــةَ اللَّ ــه  ؤهم أَن علَــيهِم لَعنَــةَ اللَّ ــه  ؤهم أَن علَــيهِم لَعنَــةَ اللَّ ؤهم أَن علَــيهِم لَعنَــةَ اللَّ

الْموالْموالْموالْمالَالَالَالَو  ــينعمالنَّــاسِ أَجو كَــةئ  ــينعمالنَّــاسِ أَجو كَــةئ  ــينعمالنَّــاسِ أَجو كَــةئ  ــينعمالنَّــاسِ أَجو كَــةــا      �ئ يهف ينــدــا  خَال يهف ينــدــا  خَال يهف ينــدــا  خَال يهف ينــدالَالَالَالَخَال     و ــذَابالْع مــنْهع خَفَّــفي و ــذَابالْع مــنْهع خَفَّــفي و ــذَابالْع مــنْهع خَفَّــفي و ــذَابالْع مــنْهع خَفَّــفالَالَالَالَي     ــمه ــمه ــمه ــمه
وننْظَريوننْظَريوننْظَريوننْظَر٣(�ي(.  

                                                 

�F١�EZ
�`��F٤�WE١٤٥Kא �
�F٢}E�$��E�F٢�WE١٦١��77١٦٢Kא �
�Fאن٣Eل�����E�F٣�WE٨٥��77٨٨K� �
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هم جهــنَّم هم جهــنَّم هم جهــنَّم هم جهــنَّم متَــاع قَليــلٌ ثُــم مــأْوامتَــاع قَليــلٌ ثُــم مــأْوامتَــاع قَليــلٌ ثُــم مــأْوامتَــاع قَليــلٌ ثُــم مــأْوا    �د د د د الَالَالَالَيغُرنَّــك تَقَلُّــب الَّــذين كَفَــروا فــي الْــبِيغُرنَّــك تَقَلُّــب الَّــذين كَفَــروا فــي الْــبِيغُرنَّــك تَقَلُّــب الَّــذين كَفَــروا فــي الْــبِيغُرنَّــك تَقَلُّــب الَّــذين كَفَــروا فــي الْــبِ    الَالَالَالَ�
ادهالْم بِئْسوادهالْم بِئْسوادهالْم بِئْسوادهالْم بِئْس١(�و(.  

كُلَّما نَضجتْ جلُودهم بدلْنَاهم كُلَّما نَضجتْ جلُودهم بدلْنَاهم كُلَّما نَضجتْ جلُودهم بدلْنَاهم كُلَّما نَضجتْ جلُودهم بدلْنَاهم     اًاًاًاًإِن الَّذين كَفَروا بِآياتنَا سوف نُصْليهِم نَارإِن الَّذين كَفَروا بِآياتنَا سوف نُصْليهِم نَارإِن الَّذين كَفَروا بِآياتنَا سوف نُصْليهِم نَارإِن الَّذين كَفَروا بِآياتنَا سوف نُصْليهِم نَار�
  .)٢(�غَيرها ليذُوقُوا الْعذَابغَيرها ليذُوقُوا الْعذَابغَيرها ليذُوقُوا الْعذَابغَيرها ليذُوقُوا الْعذَاب    اًاًاًاًجلُودجلُودجلُودجلُود
ومثْلَــه معــه ليفْتَــدوا بِــه مــن  ومثْلَــه معــه ليفْتَــدوا بِــه مــن  ومثْلَــه معــه ليفْتَــدوا بِــه مــن  ومثْلَــه معــه ليفْتَــدوا بِــه مــن      اًاًاًاًجميعــجميعــجميعــجميعــ    رضِرضِرضِرضِألَألَألََألإِن الَّــذين كَفَــروا لَــو أَن لَهــم مــا فــي ا إِن الَّــذين كَفَــروا لَــو أَن لَهــم مــا فــي ا إِن الَّــذين كَفَــروا لَــو أَن لَهــم مــا فــي ا إِن الَّــذين كَفَــروا لَــو أَن لَهــم مــا فــي ا �

يمأَل ذَابع ملَهو منْهلَ ما تُقُبم ةاميمِ الْقوذَابِ يعيمأَل ذَابع ملَهو منْهلَ ما تُقُبم ةاميمِ الْقوذَابِ يعيمأَل ذَابع ملَهو منْهلَ ما تُقُبم ةاميمِ الْقوذَابِ يعيمأَل ذَابع ملَهو منْهلَ ما تُقُبم ةاميمِ الْقوذَابِ ي٣(�ع(.  
أُعذِّبـه  أُعذِّبـه  أُعذِّبـه  أُعذِّبـه      الَالَالَالَ    اًاًاًاًقَالَ اللَّه إِنِّي منَزِّلُهـا علَـيكُم فَمـن يكْفُـر بعـد مـنْكُم فَـإِنِّي أُعذِّبـه عـذَاب         قَالَ اللَّه إِنِّي منَزِّلُهـا علَـيكُم فَمـن يكْفُـر بعـد مـنْكُم فَـإِنِّي أُعذِّبـه عـذَاب         قَالَ اللَّه إِنِّي منَزِّلُهـا علَـيكُم فَمـن يكْفُـر بعـد مـنْكُم فَـإِنِّي أُعذِّبـه عـذَاب         قَالَ اللَّه إِنِّي منَزِّلُهـا علَـيكُم فَمـن يكْفُـر بعـد مـنْكُم فَـإِنِّي أُعذِّبـه عـذَاب         �

  .)٤(�من الْعالَمينمن الْعالَمينمن الْعالَمينمن الْعالَمين    اًاًاًاًأَحدأَحدأَحدأَحد
يدخُلُون يدخُلُون يدخُلُون يدخُلُون     الَالَالَالَتُفَتَّح لَهم أَبواب السماءِ وتُفَتَّح لَهم أَبواب السماءِ وتُفَتَّح لَهم أَبواب السماءِ وتُفَتَّح لَهم أَبواب السماءِ و    الَالَالَالَإِن الَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا واستَكْبروا عنْها إِن الَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا واستَكْبروا عنْها إِن الَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا واستَكْبروا عنْها إِن الَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا واستَكْبروا عنْها �

 ينرِمجزِي الْمنَج ككَذَلو اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلتَّى ينَّةَ حالْج ينرِمجزِي الْمنَج ككَذَلو اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلتَّى ينَّةَ حالْج ينرِمجزِي الْمنَج ككَذَلو اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلتَّى ينَّةَ حالْج ينرِمجزِي الْمنَج ككَذَلو اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلتَّى ينَّةَ حـ      �الْجم ـمـ  لَهم ـمـ  لَهم ـمـ  لَهم ـملَه  ـنَّمهج ن  ـنَّمهج ن  ـنَّمهج ن  ـنَّمهج ن
ينمزِي الظَّالنَج ككَذَلاشٍ وغَو هِمقفَو نمو ادهمينمزِي الظَّالنَج ككَذَلاشٍ وغَو هِمقفَو نمو ادهمينمزِي الظَّالنَج ككَذَلاشٍ وغَو هِمقفَو نمو ادهمينمزِي الظَّالنَج ككَذَلاشٍ وغَو هِمقفَو نمو اده٥(�م(.  

الَّـذين كَانَـتْ أَعيـنُهم فـي غطَـاٍء عـن       الَّـذين كَانَـتْ أَعيـنُهم فـي غطَـاٍء عـن       الَّـذين كَانَـتْ أَعيـنُهم فـي غطَـاٍء عـن       الَّـذين كَانَـتْ أَعيـنُهم فـي غطَـاٍء عـن           �    اًاًاًاًوعرضْنَا جهنَّم يومئذ للْكَافرِين عرضوعرضْنَا جهنَّم يومئذ للْكَافرِين عرضوعرضْنَا جهنَّم يومئذ للْكَافرِين عرضوعرضْنَا جهنَّم يومئذ للْكَافرِين عرض�
ين كَفَـروا أَن يتَّخـذُوا عبـادي مـن     ين كَفَـروا أَن يتَّخـذُوا عبـادي مـن     ين كَفَـروا أَن يتَّخـذُوا عبـادي مـن     ين كَفَـروا أَن يتَّخـذُوا عبـادي مـن     أَفَحسـب الَّـذ  أَفَحسـب الَّـذ  أَفَحسـب الَّـذ  أَفَحسـب الَّـذ      �    اًاًاًاًيسـتَطيعون سـمع  يسـتَطيعون سـمع  يسـتَطيعون سـمع  يسـتَطيعون سـمع      الَالَالَالَذكْرِي وكَانُوا ذكْرِي وكَانُوا ذكْرِي وكَانُوا ذكْرِي وكَانُوا 

    �أَعمـاالً أَعمـاالً أَعمـاالً أَعمـاالً     خْسـرِين خْسـرِين خْسـرِين خْسـرِين ألَألَألََألبِابِابِابِاقُـلْ هـلْ نُنَبـئُكُم    قُـلْ هـلْ نُنَبـئُكُم    قُـلْ هـلْ نُنَبـئُكُم    قُـلْ هـلْ نُنَبـئُكُم        �    دونِي أَولياَء إِنَّا أَعتَدنَا جهنَّم للْكَـافرِين نُـزُالً  دونِي أَولياَء إِنَّا أَعتَدنَا جهنَّم للْكَـافرِين نُـزُالً  دونِي أَولياَء إِنَّا أَعتَدنَا جهنَّم للْكَـافرِين نُـزُالً  دونِي أَولياَء إِنَّا أَعتَدنَا جهنَّم للْكَـافرِين نُـزُالً  
أُولَئــك أُولَئــك أُولَئــك أُولَئــك     �    اًاًاًاًنُون صُــنْعنُون صُــنْعنُون صُــنْعنُون صُــنْعالَّــذين ضَــلَّ ســعيهم فــي الْحيــاة الــدنْيا وهــم يحســبون أَنَّهــم يحســ  الَّــذين ضَــلَّ ســعيهم فــي الْحيــاة الــدنْيا وهــم يحســبون أَنَّهــم يحســ  الَّــذين ضَــلَّ ســعيهم فــي الْحيــاة الــدنْيا وهــم يحســبون أَنَّهــم يحســ  الَّــذين ضَــلَّ ســعيهم فــي الْحيــاة الــدنْيا وهــم يحســبون أَنَّهــم يحســ  
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    �اًاًاًاًنُقـيم لَهـم يـوم الْقيامـة وزْنـ     نُقـيم لَهـم يـوم الْقيامـة وزْنـ     نُقـيم لَهـم يـوم الْقيامـة وزْنـ     نُقـيم لَهـم يـوم الْقيامـة وزْنـ         الَالَالَالَالَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم ولقَائه فَحبِطَتْ أَعمـالُهم فَـ  الَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم ولقَائه فَحبِطَتْ أَعمـالُهم فَـ  الَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم ولقَائه فَحبِطَتْ أَعمـالُهم فَـ  الَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم ولقَائه فَحبِطَتْ أَعمـالُهم فَـ  
  .)١(�اًاًاًاًذَلك جزَاؤهم جهنَّم بِما كَفَروا واتَّخَذُوا آياتي ورسلي هزُوذَلك جزَاؤهم جهنَّم بِما كَفَروا واتَّخَذُوا آياتي ورسلي هزُوذَلك جزَاؤهم جهنَّم بِما كَفَروا واتَّخَذُوا آياتي ورسلي هزُوذَلك جزَاؤهم جهنَّم بِما كَفَروا واتَّخَذُوا آياتي ورسلي هزُو

� اللَّه إِن اللَّه إِن اللَّه إِن اللَّه يرإِنعس ملَه دأَعو رِينالْكَاف نيرلَععس ملَه دأَعو رِينالْكَاف نيرلَععس ملَه دأَعو رِينالْكَاف نيرلَععس ملَه دأَعو رِينالْكَاف ند    �    اًاًاًاًلَعا أَبيهف ينددخَالا أَبيهف ينددخَالا أَبيهف ينددخَالا أَبيهف يندالَالَالَالَ    اًاًاًاًخَال    يلو ونجِدييلو ونجِدييلو ونجِدييلو ونجِداًاًاًاًي    
وووــير    الَالَالَالَوــيرنَصــيرنَصــيرنَصــا           �    اًاًاًاًنَص ــه وأَطَعنَ ــا اللَّ ــا أَطَعنَ ــا لَيتَنَ ي قُولُــونــارِ ي ــوم تُقَلَّــب وجــوههم فــي النَّ ــا       ي ــه وأَطَعنَ ــا اللَّ ــا أَطَعنَ ــا لَيتَنَ ي قُولُــونــارِ ي ــوم تُقَلَّــب وجــوههم فــي النَّ ــا       ي ــه وأَطَعنَ ــا اللَّ ــا أَطَعنَ ــا لَيتَنَ ي قُولُــونــارِ ي ــوم تُقَلَّــب وجــوههم فــي النَّ ــا       ي ــه وأَطَعنَ ــا اللَّ ــا أَطَعنَ ــا لَيتَنَ ي قُولُــونــارِ ي ــوم تُقَلَّــب وجــوههم فــي النَّ ي

  .)٢(�الَالَالَالَالرسوالرسوالرسوالرسو
حتَّى إِذَا جاُءوهـا فُتحـتْ أَبوابهـا وقَـالَ     حتَّى إِذَا جاُءوهـا فُتحـتْ أَبوابهـا وقَـالَ     حتَّى إِذَا جاُءوهـا فُتحـتْ أَبوابهـا وقَـالَ     حتَّى إِذَا جاُءوهـا فُتحـتْ أَبوابهـا وقَـالَ         اًاًاًاًإِلَى جهنَّم زُمرإِلَى جهنَّم زُمرإِلَى جهنَّم زُمرإِلَى جهنَّم زُمر    وسيق الَّذين كَفَرواوسيق الَّذين كَفَرواوسيق الَّذين كَفَرواوسيق الَّذين كَفَروا�

لَهم خَزَنَتُها أَلَم يأْتكُم رسـلٌ مـنْكُم يتْلُـون علَـيكُم آيـات ربكُـم وينْـذرونَكُم لقَـاَء         لَهم خَزَنَتُها أَلَم يأْتكُم رسـلٌ مـنْكُم يتْلُـون علَـيكُم آيـات ربكُـم وينْـذرونَكُم لقَـاَء         لَهم خَزَنَتُها أَلَم يأْتكُم رسـلٌ مـنْكُم يتْلُـون علَـيكُم آيـات ربكُـم وينْـذرونَكُم لقَـاَء         لَهم خَزَنَتُها أَلَم يأْتكُم رسـلٌ مـنْكُم يتْلُـون علَـيكُم آيـات ربكُـم وينْـذرونَكُم لقَـاَء         
قيـلَ ادخُلُـوا   قيـلَ ادخُلُـوا   قيـلَ ادخُلُـوا   قيـلَ ادخُلُـوا       �ذَابِ علَـى الْكَـافرِين   ذَابِ علَـى الْكَـافرِين   ذَابِ علَـى الْكَـافرِين   ذَابِ علَـى الْكَـافرِين   يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكن حقَّتْ كَلمـةُ الْعـ  يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكن حقَّتْ كَلمـةُ الْعـ  يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكن حقَّتْ كَلمـةُ الْعـ  يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكن حقَّتْ كَلمـةُ الْعـ  

رِينتَكَبى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندخَال نَّمهج ابوأَبرِينتَكَبى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندخَال نَّمهج ابوأَبرِينتَكَبى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندخَال نَّمهج ابوأَبرِينتَكَبى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندخَال نَّمهج ابو٣(�أَب(.  
أُولَئـك أَصْـحاب النَّـارِ خَالـدين فيهـا وبِـئْس       أُولَئـك أَصْـحاب النَّـارِ خَالـدين فيهـا وبِـئْس       أُولَئـك أَصْـحاب النَّـارِ خَالـدين فيهـا وبِـئْس       أُولَئـك أَصْـحاب النَّـارِ خَالـدين فيهـا وبِـئْس        والَّذين كَفَروا وكَـذَّبوا بِآياتنَـا   والَّذين كَفَروا وكَـذَّبوا بِآياتنَـا   والَّذين كَفَروا وكَـذَّبوا بِآياتنَـا   والَّذين كَفَروا وكَـذَّبوا بِآياتنَـا   �

يرصالْميرصالْميرصالْميرص٤(�الْم(.  
يذُوقُون يذُوقُون يذُوقُون يذُوقُون     الَالَالَالَ    �بِثين فيها أَحقَاباً بِثين فيها أَحقَاباً بِثين فيها أَحقَاباً بِثين فيها أَحقَاباً الَالَالَالَ    �للطَّاغين مآباً للطَّاغين مآباً للطَّاغين مآباً للطَّاغين مآباً     �م كَانَتْ مرصَاداً م كَانَتْ مرصَاداً م كَانَتْ مرصَاداً م كَانَتْ مرصَاداً ان جهنَّان جهنَّان جهنَّان جهنَّ�

داً ورا بيهفداً ورا بيهفداً ورا بيهفداً ورا بيهاباً     الَالَالَالَفاباً شَراباً شَراباً شَرـاقاً  ��� ��� ��� ���     �شَرغَسيماً ومـاقاً  حغَسيماً ومـاقاً  حغَسيماً ومـاقاً  حغَسيماً ومـزَاًء وِفَاقـاً       �حـزَاًء وِفَاقـاً   جـزَاًء وِفَاقـاً   جـزَاًء وِفَاقـاً   جكَـانُوا       �ج ـمكَـانُوا   إِنَّه ـمكَـانُوا   إِنَّه ـمكَـانُوا   إِنَّه ـمالَالَالَالَإِنَّه      ـونجري  ـونجري  ـونجري  ـونجري
فَــذُوقُوا فَلَــن  فَــذُوقُوا فَلَــن  فَــذُوقُوا فَلَــن  فَــذُوقُوا فَلَــن      �شَــيٍء أَحصَــينَاه كتَابــاً   شَــيٍء أَحصَــينَاه كتَابــاً   شَــيٍء أَحصَــينَاه كتَابــاً   شَــيٍء أَحصَــينَاه كتَابــاً       وكُــلَّوكُــلَّوكُــلَّوكُــلَّ    �وكَــذَّبوا بِآياتنَــا كــذَّاباً   وكَــذَّبوا بِآياتنَــا كــذَّاباً   وكَــذَّبوا بِآياتنَــا كــذَّاباً   وكَــذَّبوا بِآياتنَــا كــذَّاباً       �حســاباً حســاباً حســاباً حســاباً 

 كُمنَزِيد كُمنَزِيد كُمنَزِيد كُمذَاباً��� ��� ��� ��� نَزِيدذَاباًعذَاباًعذَاباًع٥(����ع(.  
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إِن اللَّـه جـامع   إِن اللَّـه جـامع   إِن اللَّـه جـامع   إِن اللَّـه جـامع   �وكذلك تكلّم اهللا تعالى فـي المنـافقين، فقـال عـزّ مـن قائـل:       ــــــــ٢٢٢٢
 كري الدف ينقنَافالْم يعاً... إنمج نَّمهي جف رِينالْكَافو ينقنَافالْم كري الدف ينقنَافالْم يعاً... إنمج نَّمهي جف رِينالْكَافو ينقنَافالْم كري الدف ينقنَافالْم يعاً... إنمج نَّمهي جف رِينالْكَافو ينقنَافالْم كري الدف ينقنَافالْم يعاً... إنمج نَّمهي جف رِينالْكَافو ينقنَاففَلِألَألَألََألااااالْمفَلِسفَلِسفَلِسالنَّارِ     س نالنَّارِ م نالنَّارِ م نالنَّارِ م نم

  .)١(�ولَن تَجِد لَهم نَصيراًولَن تَجِد لَهم نَصيراًولَن تَجِد لَهم نَصيراًولَن تَجِد لَهم نَصيراً
� مهبسح يا هيهف يندخَال نَّمهج نَار الْكُفَّارو قَاتنَافالْمو ينقنَافالْم اللَّه دعو مهبسح يا هيهف يندخَال نَّمهج نَار الْكُفَّارو قَاتنَافالْمو ينقنَافالْم اللَّه دعو مهبسح يا هيهف يندخَال نَّمهج نَار الْكُفَّارو قَاتنَافالْمو ينقنَافالْم اللَّه دعو مهبسح يا هيهف يندخَال نَّمهج نَار الْكُفَّارو قَاتنَافالْمو ينقنَافالْم اللَّه دعو

يمقم ذَابع ملَهو اللَّه منَهلَعويمقم ذَابع ملَهو اللَّه منَهلَعويمقم ذَابع ملَهو اللَّه منَهلَعويمقم ذَابع ملَهو اللَّه منَهلَع٢(�و(.  
�نَــافالْم اللَّــه ــذِّبعيلنَــافالْم اللَّــه ــذِّبعيلنَــافالْم اللَّــه ــذِّبعيلنَــافالْم اللَّــه ــذِّبعيل اللَّــه تُــوبيو شْــرِكَاتالْمو ينشْــرِكالْمو قَــاتنَافالْمو ينق اللَّــه تُــوبيو شْــرِكَاتالْمو ينشْــرِكالْمو قَــاتنَافالْمو ينق اللَّــه تُــوبيو شْــرِكَاتالْمو ينشْــرِكالْمو قَــاتنَافالْمو ينق اللَّــه تُــوبيو شْــرِكَاتالْمو ينشْــرِكالْمو قَــاتنَافالْمو ينق

        ....)٣(�علَى الْمؤمنِين والْمؤمنَات وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماًعلَى الْمؤمنِين والْمؤمنَات وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماًعلَى الْمؤمنِين والْمؤمنَات وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماًعلَى الْمؤمنِين والْمؤمنَات وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً
�  بِاللَّـه الظَّـانِّين شْرِكَاتالْمو ينشْرِكالْمو قَاتنَافالْمو ينقنَافالْم ذِّبعيو  بِاللَّـه الظَّـانِّين شْرِكَاتالْمو ينشْرِكالْمو قَاتنَافالْمو ينقنَافالْم ذِّبعيو  بِاللَّـه الظَّـانِّين شْرِكَاتالْمو ينشْرِكالْمو قَاتنَافالْمو ينقنَافالْم ذِّبعيو  بِاللَّـه الظَّـانِّين شْرِكَاتالْمو ينشْرِكالْمو قَاتنَافالْمو ينقنَافالْم ذِّبعيو      ظَـن  ظَـن  ظَـن  ظَـن

السوِء علَيهِم دائرةُ السوِء وغَضب اللَّـه علَـيهِم ولَعـنَهم وأَعـد لَهـم جهـنَّم وسـاَءتْ        السوِء علَيهِم دائرةُ السوِء وغَضب اللَّـه علَـيهِم ولَعـنَهم وأَعـد لَهـم جهـنَّم وسـاَءتْ        السوِء علَيهِم دائرةُ السوِء وغَضب اللَّـه علَـيهِم ولَعـنَهم وأَعـد لَهـم جهـنَّم وسـاَءتْ        السوِء علَيهِم دائرةُ السوِء وغَضب اللَّـه علَـيهِم ولَعـنَهم وأَعـد لَهـم جهـنَّم وسـاَءتْ        
  وأقرأ سورة المنافقين. ..)٤(�مصيراًمصيراًمصيراًمصيراً
وكذلك الحال مع الدهريين وغير المؤمنين بالمعاد، والمكذّبين آليـات اهللا   ــــــــ٣٣٣٣

لَقَد لَقَد لَقَد لَقَد �المشركين في الذات وفي الصفات، فقد قال تعالى: ورسله، وأهل الكتاب و
إِلَـه واحـد وإِن لَـم ينْتَهـوا عمـا      إِلَـه واحـد وإِن لَـم ينْتَهـوا عمـا      إِلَـه واحـد وإِن لَـم ينْتَهـوا عمـا      إِلَـه واحـد وإِن لَـم ينْتَهـوا عمـا      ��� ��� ��� ��� ثَة وما من إِلَـه  ثَة وما من إِلَـه  ثَة وما من إِلَـه  ثَة وما من إِلَـه  الَالَالَالَكَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه ثَالثُ ثَكَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه ثَالثُ ثَكَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه ثَالثُ ثَكَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه ثَالثُ ثَ

يمأَل ذَابع منْهوا مكَفَر ينالَّذ نسملَي قُولُونييمأَل ذَابع منْهوا مكَفَر ينالَّذ نسملَي قُولُونييمأَل ذَابع منْهوا مكَفَر ينالَّذ نسملَي قُولُونييمأَل ذَابع منْهوا مكَفَر ينالَّذ نسملَي قُولُون٥(�ي(.  
الَت الْيهود عزَير ابن اللَّه وقَالَت النَّصَارى الْمسيح ابـن اللَّـه ذَلـك قَـولُهم     الَت الْيهود عزَير ابن اللَّه وقَالَت النَّصَارى الْمسيح ابـن اللَّـه ذَلـك قَـولُهم     الَت الْيهود عزَير ابن اللَّه وقَالَت النَّصَارى الْمسيح ابـن اللَّـه ذَلـك قَـولُهم     الَت الْيهود عزَير ابن اللَّه وقَالَت النَّصَارى الْمسيح ابـن اللَّـه ذَلـك قَـولُهم     وقَوقَوقَوقَ�

 فَكُونؤأَنَّى ي اللَّه ملُ قَاتَلَهقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذقَو ئُونضَاهي هِماهبِأَفْو فَكُونؤأَنَّى ي اللَّه ملُ قَاتَلَهقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذقَو ئُونضَاهي هِماهبِأَفْو فَكُونؤأَنَّى ي اللَّه ملُ قَاتَلَهقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذقَو ئُونضَاهي هِماهبِأَفْو فَكُونؤأَنَّى ي اللَّه ملُ قَاتَلَهقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذقَو ئُونضَاهي هِماهاتَّخَذُوا اتَّخَذُوا اتَّخَذُوا اتَّخَذُوا     �بِأَفْو
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ليعبـدوا  ليعبـدوا  ليعبـدوا  ليعبـدوا  ��� ��� ��� ��� رباباً من دون اللَّه والْمسـيح ابـن مـريم ومـا أُمـروا      رباباً من دون اللَّه والْمسـيح ابـن مـريم ومـا أُمـروا      رباباً من دون اللَّه والْمسـيح ابـن مـريم ومـا أُمـروا      رباباً من دون اللَّه والْمسـيح ابـن مـريم ومـا أُمـروا      أَحبارهم ورهبانَهم أَأَحبارهم ورهبانَهم أَأَحبارهم ورهبانَهم أَأَحبارهم ورهبانَهم أَ
  .)١(�هو سبحانَه عما يشْرِكُونهو سبحانَه عما يشْرِكُونهو سبحانَه عما يشْرِكُونهو سبحانَه عما يشْرِكُون��� ��� ��� ��� إِلَه إِلَه إِلَه إِلَه     الَالَالَالَإِلَهاً واحداً إِلَهاً واحداً إِلَهاً واحداً إِلَهاً واحداً 

� دأَح اللَّه وقُلْ ه دأَح اللَّه وقُلْ ه دأَح اللَّه وقُلْ ه دأَح اللَّه وقُلْ ه�     دالصَّم اللَّه دالصَّم اللَّه دالصَّم اللَّه دالصَّم اللَّه�     ولَدي لَمو دلي لَم ولَدي لَمو دلي لَم ولَدي لَمو دلي لَم ولَدي لَمو دلي لَ    �لَم كُني لَملَو كُني لَملَو كُني لَملَو كُني لَمودكُفُواً أَح هدكُفُواً أَح هدكُفُواً أَح هدكُفُواً أَح ٢(�ه(.  
ــه ا� ــه اوللَّـ ــه اوللَّـ ــه اوللَّـ ــمائه     ألَألَألََألوللَّـ ــي أَسـ ــدون فـ ــذين يلْحـ ــا وذَروا الَّـ ــادعوه بِهـ ــنَى فَـ ــماُء الْحسـ ــمائه     سـ ــي أَسـ ــدون فـ ــذين يلْحـ ــا وذَروا الَّـ ــادعوه بِهـ ــنَى فَـ ــماُء الْحسـ ــمائه     سـ ــي أَسـ ــدون فـ ــذين يلْحـ ــا وذَروا الَّـ ــادعوه بِهـ ــنَى فَـ ــماُء الْحسـ ــمائه     سـ ــي أَسـ ــدون فـ ــذين يلْحـ ــا وذَروا الَّـ ــادعوه بِهـ ــنَى فَـ ــماُء الْحسـ سـ

لُونمعا كَانُوا يم نزَوجيسلُونمعا كَانُوا يم نزَوجيسلُونمعا كَانُوا يم نزَوجيسلُونمعا كَانُوا يم نزَوجي٣(�س(.  
  .)٤(�نَىنَىنَىنَىسماُء الْحسسماُء الْحسسماُء الْحسسماُء الْحسألَألَألََألقُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما تَدعوا فَلَه اقُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما تَدعوا فَلَه اقُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما تَدعوا فَلَه اقُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما تَدعوا فَلَه ا�
أَأَرباب متَفَرقون أَأَرباب متَفَرقون أَأَرباب متَفَرقون أَأَرباب متَفَرقون �وقال تعالى في حق شرك الربوبية والملك والتدبير:  ــــــــ٤٤٤٤

  .)٥(�خَير أَم اللَّه الْواحد الْقَهارخَير أَم اللَّه الْواحد الْقَهارخَير أَم اللَّه الْواحد الْقَهارخَير أَم اللَّه الْواحد الْقَهار
  .)٦(�علَىعلَىعلَىعلَىاَألاَألاَألاَألربكُم ربكُم ربكُم ربكُم فَقَالَ أَنَا فَقَالَ أَنَا فَقَالَ أَنَا فَقَالَ أَنَا �
  .�اتَّخَذوا أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً من دون اللَّهاتَّخَذوا أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً من دون اللَّهاتَّخَذوا أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً من دون اللَّهاتَّخَذوا أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً من دون اللَّه�
ولَـم يكُـن لَـه    ولَـم يكُـن لَـه    ولَـم يكُـن لَـه    ولَـم يكُـن لَـه        �لَـم يلـد ولَـم يولَـد     لَـم يلـد ولَـم يولَـد     لَـم يلـد ولَـم يولَـد     لَـم يلـد ولَـم يولَـد         �اللَّـه الصَّـمد   اللَّـه الصَّـمد   اللَّـه الصَّـمد   اللَّـه الصَّـمد       �حد حد حد حد قُلْ هو اللَّه أَقُلْ هو اللَّه أَقُلْ هو اللَّه أَقُلْ هو اللَّه أَ�

دكُفُواً أَحدكُفُواً أَحدكُفُواً أَحدكُفُواً أَح�.  
  .)٧(�وال يتَّخذَ بعضُنَا بعضاً أَرباباً من دون اللَّهوال يتَّخذَ بعضُنَا بعضاً أَرباباً من دون اللَّهوال يتَّخذَ بعضُنَا بعضاً أَرباباً من دون اللَّهوال يتَّخذَ بعضُنَا بعضاً أَرباباً من دون اللَّه�
� لَمفي الْملْك و لَه شَريك كني لَملَداً وتَّخذْ وي د للَّه الَّذي لَممقل الْحو لَمفي الْملْك و لَه شَريك كني لَملَداً وتَّخذْ وي د للَّه الَّذي لَممقل الْحو لَمفي الْملْك و لَه شَريك كني لَملَداً وتَّخذْ وي د للَّه الَّذي لَممقل الْحو لَمفي الْملْك و لَه شَريك كني لَملَداً وتَّخذْ وي د للَّه الَّذي لَممقل الْحو
  .)٨(�ًه ولي من الذّلّ وكَبره تَكْبيراه ولي من الذّلّ وكَبره تَكْبيراه ولي من الذّلّ وكَبره تَكْبيراه ولي من الذّلّ وكَبره تَكْبيرايكن لَيكن لَيكن لَيكن لَ
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� ينالَّذو اللَّه بكَح مونَهبحاداً يأَنْد اللَّه وند نذُ متَّخي نالنَّاسِ م نمو ينالَّذو اللَّه بكَح مونَهبحاداً يأَنْد اللَّه وند نذُ متَّخي نالنَّاسِ م نمو ينالَّذو اللَّه بكَح مونَهبحاداً يأَنْد اللَّه وند نذُ متَّخي نالنَّاسِ م نمو ينالَّذو اللَّه بكَح مونَهبحاداً يأَنْد اللَّه وند نذُ متَّخي نالنَّاسِ م نمو
للَّــه للَّــه للَّــه للَّــه آمنُـوا أَشَــد حبـاً للَّــه ولَـو يــرى الَّـذين ظَلَمــوا إِذْ يـرون الْعــذَاب أَن الْقُـوةَ       آمنُـوا أَشَــد حبـاً للَّــه ولَـو يــرى الَّـذين ظَلَمــوا إِذْ يـرون الْعــذَاب أَن الْقُـوةَ       آمنُـوا أَشَــد حبـاً للَّــه ولَـو يــرى الَّـذين ظَلَمــوا إِذْ يـرون الْعــذَاب أَن الْقُـوةَ       آمنُـوا أَشَــد حبـاً للَّــه ولَـو يــرى الَّـذين ظَلَمــوا إِذْ يـرون الْعــذَاب أَن الْقُـوةَ       

إِذْ تَبرأَ الَّذين اتُّبِعوا من الَّذين اتَّبعوا ورأَوا إِذْ تَبرأَ الَّذين اتُّبِعوا من الَّذين اتَّبعوا ورأَوا إِذْ تَبرأَ الَّذين اتُّبِعوا من الَّذين اتَّبعوا ورأَوا إِذْ تَبرأَ الَّذين اتُّبِعوا من الَّذين اتَّبعوا ورأَوا     �جميعاً وأَن اللَّه شَديد الْعذَابِ جميعاً وأَن اللَّه شَديد الْعذَابِ جميعاً وأَن اللَّه شَديد الْعذَابِ جميعاً وأَن اللَّه شَديد الْعذَابِ 
 تْ بِهِمتَقَطَّعو ذَابالْع تْ بِهِمتَقَطَّعو ذَابالْع تْ بِهِمتَقَطَّعو ذَابالْع تْ بِهِمتَقَطَّعو ذَاباَألاَألاَألاَألالْعاببساببساببساببأَ           �    سـرةً فَنَتَبلَنَـا كَـر أَن ـوا لَـوعاتَّب ينقَالَ الَّـذأَ       وـرةً فَنَتَبلَنَـا كَـر أَن ـوا لَـوعاتَّب ينقَالَ الَّـذأَ       وـرةً فَنَتَبلَنَـا كَـر أَن ـوا لَـوعاتَّب ينقَالَ الَّـذأَ       وـرةً فَنَتَبلَنَـا كَـر أَن ـوا لَـوعاتَّب ينقَالَ الَّـذو

برُءوا منَّـا كَـذَلك يـرِيهِم اللَّـه أَعمـالَهم حسـرات علَـيهِم ومـا هـم          برُءوا منَّـا كَـذَلك يـرِيهِم اللَّـه أَعمـالَهم حسـرات علَـيهِم ومـا هـم          برُءوا منَّـا كَـذَلك يـرِيهِم اللَّـه أَعمـالَهم حسـرات علَـيهِم ومـا هـم          برُءوا منَّـا كَـذَلك يـرِيهِم اللَّـه أَعمـالَهم حسـرات علَـيهِم ومـا هـم          منْهم كَما تَمنْهم كَما تَمنْهم كَما تَمنْهم كَما تَ
  .)١(�بِخَارِجِين من النَّارِبِخَارِجِين من النَّارِبِخَارِجِين من النَّارِبِخَارِجِين من النَّارِ

ــؤمنِين ومــن يفْعــلْ ذَلــك          الَالَالَالَ� الْم وند ــنــاَء م يلأَو رِينــاف ــؤمنِين ومــن يفْعــلْ ذَلــك      يتَّخــذ الْمؤمنُــون الْكَ الْم وند ــنــاَء م يلأَو رِينــاف ــؤمنِين ومــن يفْعــلْ ذَلــك      يتَّخــذ الْمؤمنُــون الْكَ الْم وند ــنــاَء م يلأَو رِينــاف ــؤمنِين ومــن يفْعــلْ ذَلــك      يتَّخــذ الْمؤمنُــون الْكَ الْم وند ــنــاَء م يلأَو رِينــاف يتَّخــذ الْمؤمنُــون الْكَ
  .)٢(�يٍء...يٍء...يٍء...يٍء...فَلَيس من اللَّه في شَفَلَيس من اللَّه في شَفَلَيس من اللَّه في شَفَلَيس من اللَّه في شَ

�يلو طَانالشَّي ذتَّخي نمويلو طَانالشَّي ذتَّخي نمويلو طَانالشَّي ذتَّخي نمويلو طَانالشَّي ذتَّخي نمان    اًاًاًاًورخُس رخَس فَقَد اللَّه وند نانمرخُس رخَس فَقَد اللَّه وند نانمرخُس رخَس فَقَد اللَّه وند نانمرخُس رخَس فَقَد اللَّه وند نبِين    اًاًاًاًمبِينمبِينمبِينماًاًاًاًم    �       نِّـيهِمميو مهـدعي   نِّـيهِمميو مهـدعي   نِّـيهِمميو مهـدعي   نِّـيهِمميو مهـدعي
 طَانالشَّي مهدعا يمو طَانالشَّي مهدعا يمو طَانالشَّي مهدعا يمو طَانالشَّي مهدعا يمور��� ��� ��� ��� وورغُرورغُرورغُراًاًاًاًغُر    �    و نَّمهج ماهأْوم كأُولَئو نَّمهج ماهأْوم كأُولَئو نَّمهج ماهأْوم كأُولَئو نَّمهج ماهأْوم كيص    الَالَالَالَأُولَئحا منْهع ونجِديصيحا منْهع ونجِديصيحا منْهع ونجِديصيحا منْهع ونجِد٣(�اًاًاًاًي(.  

�الَّذالَّذالَّذالَّذ اتاومالس لْكم ي لَه اتاومالس لْكم ي لَه اتاومالس لْكم ي لَه اتاومالس لْكم اَألي لَهاَألواَألواَألوضِوضِرضِرضِرلَد    رذْ وتَّخي لَملَدوذْ وتَّخي لَملَدوذْ وتَّخي لَملَدوذْ وتَّخي لَماًاًاًاًو     لْكي الْمف شَرِيك لَه كُني لَمو لْكي الْمف شَرِيك لَه كُني لَمو لْكي الْمف شَرِيك لَه كُني لَمو لْكي الْمف شَرِيك لَه كُني لَمو
وهم يخْلَقُون وهم يخْلَقُون وهم يخْلَقُون وهم يخْلَقُون     اًاًاًاًيخْلُقُون شَيئيخْلُقُون شَيئيخْلُقُون شَيئيخْلُقُون شَيئ    الَالَالَالَواتَّخَذُوا من دونِه آلهةً واتَّخَذُوا من دونِه آلهةً واتَّخَذُوا من دونِه آلهةً واتَّخَذُوا من دونِه آلهةً     �    اًاًاًاًوخَلَق كُلَّ شَيٍء فَقَدره تَقْديروخَلَق كُلَّ شَيٍء فَقَدره تَقْديروخَلَق كُلَّ شَيٍء فَقَدره تَقْديروخَلَق كُلَّ شَيٍء فَقَدره تَقْدير

وووالَالَالَالَو     كُونلمي كُونلمي كُونلمي كُونلمألَألَألََألينْفُسنْفُسنْفُسنْفُسهِمهِمهِمهِم    ضَرضَرضَراًاًاًاًضَر    ووواًاًاًاًنَفْعنَفْعنَفْعنَفْع    الَالَالَالَو    وووت    الَالَالَالَووم كُونلمتيوم كُونلمتيوم كُونلمتيوم كُونلماًاًاًاًي    وووالَالَالَالَو    اةً ويحاةً ويحاةً ويحاةً وي٤(�اًاًاًاًنُشُورنُشُورنُشُورنُشُور    الَالَالَالَح(.  
وغيرهــا الكثيــر مــن اآليــات الكريمــة التــي تــتكلّم عــن أنــواع متعــددة ومعروفــة   
ومختلفة ومتنوعـة فـي تعـاملهم وعقيـدتهم مـع اهللا تعـالى، ولـم تقتصـر علـى توحيـد           

فقط أبداً، وإنّما  لوهيةم تنتقد الشرك في العبودية أو اإلأو العبادة أبداً، ول لوهيةاإل
  تنوعت اآليات الكريمة بحسب التوحيد كلّه والشرك كلّه.
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كرتمـوه مـن موضـوع    فإن أردتم الكثرة، فهذه اآليات إن لم تكن أكثـر ممـا ذ  
أيضـاً إن تنزلنـا معكـم فـي هـذه القاعـدة غيـر الصـحيحة،          كثيـر  شرك العبوديـة فهـي  

  ي اآلية واآليتين في إثبات مواضيع التوحيد والشرك وما إلى ذلك.فتكف��� و
وهـو: أن   ،فهذه القاعدة ال نسلّم بها أبداً وننقضها بمثال واحد وبسيط وواضـح 

موضـوع   على ما هـو الحـق   نفي التجسيم والتمثيل والتشبيه، وفهم صفات اهللا تعالى
هـذه  جـرى الخـالف فـي    ، وقـد  جداً وال يستطيع أن ينكر ذلـك أحـد   مهم وحساس

قولـه   :هـو  هـا اُألمـة، ولكـن الفيصـل والـدليل في    المسألة بشكل كبير وواسع في هـذه  
، هــذه اآليــة الكريمــة هــي     )١(�لَــيس كَمثلــه شَــيٌء وهــو الســميع البصــير      لَــيس كَمثلــه شَــيٌء وهــو الســميع البصــير      لَــيس كَمثلــه شَــيٌء وهــو الســميع البصــير      لَــيس كَمثلــه شَــيٌء وهــو الســميع البصــير      �تعــالى: 

الوحيـدة فــي فهــم الصــفات ونفــي التشــبيه والتمثيــل والتجســيم، فــأين قاعــدة الكثــرة  
  مة؟!!هالمتووالقلّة 

فمفاهيم اإلسالم وأحكامه وعقائـده ال تؤخـذ أهميتهـا بحسـب القلّـة والكثـرة،       
 ؛سيدهم وأشرفهم وخـاتمهم  7أفضل وأهم من نبينا محمد Cلكان موسى��� و

لـم يـذكر اسـمه سـوى      7) مرة ونبينا١٢٩ذكر في القرآن باالسم ( Cألن موسى
يرة.كث أُخرىات! وهكذا في مسائل أربع مر  

إِن اللَّه الَ يغْفـر أَن يشْـرك بِـه ويغْفـر مـا دون      إِن اللَّه الَ يغْفـر أَن يشْـرك بِـه ويغْفـر مـا دون      إِن اللَّه الَ يغْفـر أَن يشْـرك بِـه ويغْفـر مـا دون      إِن اللَّه الَ يغْفـر أَن يشْـرك بِـه ويغْفـر مـا دون      �فقد قال اهللا تعالى عن الشـرك:  
ــاءُ  ــاءُ ذَلــك لمــن يشَ ــاءُ ذَلــك لمــن يشَ ــاءُ ذَلــك لمــن يشَ كمــا فــي  مــن الكبــائر، بــل أكبرهــا،    7النبــي األكــرم  ، وجعلــه)٢(�ذَلــك لمــن يشَ

، والمشـرك ال تنالـه الشـفاعة يـوم القيامـة التـي       )٣(س الجهنـي يحديث عبـد اهللا بـن أنـ   
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من أَذن لَه من أَذن لَه من أَذن لَه من أَذن لَه ��� ��� ��� ��� يومئذ ال تَنْفَع الشَّفَاعة يومئذ ال تَنْفَع الشَّفَاعة يومئذ ال تَنْفَع الشَّفَاعة يومئذ ال تَنْفَع الشَّفَاعة �ألنّها مشروطة بالتوحيد:  ؛نالها أهل الكبائري
 7، وفـي المقابـل مـع أن الكفـر كفـر، لـم يجعلـه النبـي        )١(�الرحمن ورضي لَه قَوالًالرحمن ورضي لَه قَوالًالرحمن ورضي لَه قَوالًالرحمن ورضي لَه قَوالً

  من الشرك. أمع الكبائر كالشرك، وهذا ينبئ عن أنّه أشد وأعظم وأسو
هذا كلّه جعل توحيـد العبوديـة هـو التوحيـد الوحيـد المطلـوب       فال يمكن بعد 

والمشـهور والمهــم، ونــأتي فنقلّـل مــن شــأن توحيــد الـذات والصــفات، مــع أن جــرم    
الكافر والملحد والزنديق أكبر من جرم من يؤمن باهللا تعالى ولكنّه يشرك معه في 

ألنّـه   هللا تعـالى؛ ���  ي يجـب أن ال تصـرف  العبادة نداً وشريكاً يصرف لـه العبـادة التـ   
تعــالى اهللا عمــا يشــرك    ،الخــالق الغنــي المالــك  ���  ال يســتحق أحــد أن يعبــده أحــد   
  الظالمون الجاهلون علواً كبيراً.

وكذلك الحال في المنافق، فهو مظهر لإليمان واإلسالم والتوحيد وال يشـرك  
حـاالً مـن المشـرك     ومـع كـلّ ذلـك جعلـه اهللا تعـالى أسـوأ      باهللا تعالى وال يعبد غيره، 

وربمــا الكــافر أيضــاً، فجعلــه وتوعــده فــي الــدرك األســفل مــن النــار، فجعلــه تعــالى      
مستحقّاً لعذاب وعقاب أشد من غيره، فهذا الجرم يعتبر أخطر وأعظم من الشـرك  

 7عليــه، وكــان موجــوداً بــل كثيــراً ومنتشــراً منــذ زمــن رســول اهللا  ركّــزبــأن ن أولــىو
  وم القيامة!!وإلى يومنا هذا وإلى ي

عظيمـة والتركيـز علـى شـرك العبوديـة فقـط مـع أنّـه          مـور همال ُألفلماذا هذا اإل
عظيم، ولكن المسلمين عـادة هـم موحـدون ويعرفـون حـدود اهللا وال يتعـدونها فـي        
هذه المسـألة، فلـم نـر ولـم نسـمع بـأن أحـد المسـلمين مهمـا كـان بسـيطاً أو عاميـاً أو             
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ه شخصـاً، وصـلّى أو صـام أو ذبـح      أو من دونه سبحانه، وألّـ إلهاً مع اهللا اتّخذجاهالً 
  ..له، أو حج لغير بيت اهللا الحرام

وعالمة من عالمات نبوته حينما أخبر عـن حـال أُمتـه     7وهذا مصداق ما قاله
: (إنّــي واهللا مــا أخــاف علــيكم أن تشــركوا بعــدي، ولكــن أخــاف  7مــن بعــده فقــال

واإلمامـة  بأبي هو وأُمي من التنافس على الخالفة  ، فحذّر)١(عليكم أن تنافسوا فيها)
 7أو الــدنيا عمومــاً، وأكّــد بــأن أُمتــه ســوف لــن يقــع الشــرك األكبــر فيهــا, ولــذلك أكّــد  

 ،ة إلــى التنــافس علــى خالفتــهضــافعلــى الخطــر الــذي يخــاف علــى أُمتــه أن تقــع فيــه باإل 
حـديث آخـر يوجـه     ففـي  ؛ه مباشـرة ألصـحابه  والموج مذكورالذي ذكره في حديثه ال

: 7فيخـــاطبهم ويحـــذّرهم بقولـــه ،تحـــذيره ًألمتـــه عمومـــاً وخوفـــه علـــيهم مـــن الشـــرك 
، وفـي روايـة: (الشـرك فـيكم     )٢((الشرك أخفـى فـي أُمتـي مـن دبيـب النمـل علـى الصـفا)        

  .)٣(أخفى من دبيب النمل)
وأخبــر عــن عالمــات يــوم القيامــة وعجائــب مــا سيحصــل فــي أُمتــه   7ولــذلك قــال

مسلمة من النسـاء ترجـع إلـى عبـادة      هناك فئةهم عن الدين واندراس العلم، بأن وابتعاد
تضـــطرب أليـــات نســـاء دوس علــــى ذي    حتّــــى  : (ال تقـــوم الســـاعة  7فقـــال  ؛األصـــنام 
  طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، وغيرها. :وذو الخلصة، )٤(الخلصة)
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ــأن النبــي األكــرم    ــاه يعنــي ب علــى أُمتــه مــن الوقــوع فــي    لــم يخــف  7وكــلّ مــا ذكرن
وتبيينـه   ،وتبليغـه حـق بالغـه    ،لوضوح دعـوة التوحيـد   ؛الشرك األكبر وعبادة غير اهللا تعالى

بيانه، فال يمكن ألي ته حقللعبـادة      ُألم عالم أو جاهل أن يعتقد بوجود إلـه آخـر مسـتحق
د:     ظ بالشـهادتين ليـل  ويعتـرف ويـتلفّ   غير اهللا سبحانه وتعالى بعد أن يقرنهـار، ويقـرأ ويـرد

�ينتَعنَس اكإِيو دبنَع اكإِيينتَعنَس اكإِيو دبنَع اكإِيينتَعنَس اكإِيو دبنَع اكإِيينتَعنَس اكإِيو دبنَع اكة على  )١(�إِيتقديرأقلّ يومياً سبعة عشر مر.  
للطفــل فــي أُمـة اإلســالم والمســلمين،  حتّـى   فهـذا األمــر مـن الوضــوح والبداهــة  

من عجائب وعالمات قيام القيامة طواف وعبادة بعض  7بحيث يجعل رسول اهللا
  ..حول وثن في أقاصي البالد، وقرية نائية من قراهالنساء المسلمات 

ابـن تيميـة    وناشـره فكـرهم   مـروج و مؤسـس فكيف يأتي الوهابية ــ ومن قـبلهم  
الحر           ـة اإلسـالم ويرمونهـا بـالوقوع فـي الشـرك فـي العبوديـة، وأناني ـــ فيكفّـرون أُم

اً يقـول الجـاهلون علـو    كلّهـا تعبـد غيـر اهللا، تعـالى اهللا عمـا      ،سـواهم  ،اُألمة اإلسالمية
  كبيراً!!

مـن فعلهـم، وقـالوا     أفقد فعل سلفهم الخـوارج أسـو   ،ولكن ال غرابة من فعلهم
بأعظم من قولهم، فكفّـروا إمـام الموحـدين، وأول المسـلمين، علـي بـن أبـي طالـب         
ــي أهــون وأســهل لــيطعن بتوحيــدهم          ــالمين، فمــن هــم دون عل ــه ســالم رب الع علي

  إسالمهم التكفيريون!!الجاهلون، ويشكّك ب
  يــة علــى ومــع ذلــك كلّــه فــإيرادك علــى تقــديم الشــرك فــي الصــفات فــي األهم

عنــد ورود الســؤال عنــه أوالً وقبــل غيــره، أو ���  ألنّنــا لــم نقدمــه ؛العبوديــة غيــر وارد
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ــواع التوحيــد     ــر المتكلّمــين     ..عنــد التصــنيف والتقســيم وذكــر أن ــه أكث ــد فعل وهــذا ق
لف الفرق اإلسالمية، وقدموه لألشرفية فقط، لتقديم الخالق والعقائديين ومن مخت

لين والعلمـاء  صطالحي ليس من دأب المحصّـ اعلى المخلوق، وهو تقديم وضعي 
  وضع واصطالح وترتيب ال أكثر. مجردألنّه  ؛وال تخطئته االعتراض عليه عادةً

ث سـبحانه  وأقول: ببساطة أنا أؤمن بكتاب اهللا، وفـي كتابـه تحـد   ((وأما قولك: 
ؤمن بهذه الصفات التـي هـو   عن نفسه وعن صفاته وذكرها وعددها، وبالتالي فأنا أُ

كـذّب اهللا  سبحانه وصف بها نفسه.. لمـاذا توجـد مشـكلة فـي هـذا؟ هـل الصـح أن أُ       
كالمه؟ وأرد((.  

  فنقول وباهللا التوفيق:
 ونحن معك نثبـت الصـفات وننكـر علـى مـن يردهـا أو يعطلهـا، ولكـن يـا أخـي          

ال نقـع فـي محـذور،    حتّـى   المشكلة هي: كيف نثبت هذه الصفات، وكيف نفهمها
  وهذا كما نعتقد يوافقنا عليه الجميع ولكن المشكلة في التطبيق.

وهـو: اإليمـان بالصـفات     ،ولنضرب لك مثالً ينقض كالمـك هـذا الـذي تدعيـه    
  التي وصف اهللا تعالى بها نفسه، فنقول:
فهـم معنـى: وأقـرب    ، وتقريـب  :ف نفسـه بأنّـه  كيف تثبت قوله تعالى حين وص

ونَحـــن أَقْـــرب إِلَيـــه مـــن حبـــلِ ونَحـــن أَقْـــرب إِلَيـــه مـــن حبـــلِ ونَحـــن أَقْـــرب إِلَيـــه مـــن حبـــلِ ونَحـــن أَقْـــرب إِلَيـــه مـــن حبـــلِ �فقـــد قـــال عـــزّ مـــن قائـــل:  ؛إلينـــا مـــن حبـــل الوريـــد
رِيدالْورِيدالْورِيدالْورِيد١(�الْو(نَا�: ، وعم اللَّه نَاإنعم اللَّه نَاإنعم اللَّه نَاإنعم اللَّه إن�)٢(و ، :�فَإنّي قَريبفَإنّي قَريبفَإنّي قَريبفَإنّي قَريب�)؟)٣  
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��� ��� ��� ��� كُــــلّ شَــــيء هالــــك كُــــلّ شَــــيء هالــــك كُــــلّ شَــــيء هالــــك كُــــلّ شَــــيء هالــــك �وكــــذلك كيــــف تفهــــم وتثبــــت وتــــؤمن بقولــــه تعــــالى:  
جوجوجوجهوهههههه١(�ه(و ، :�ا فَانهلَيع نكُلُّ ما فَانهلَيع نكُلُّ ما فَانهلَيع نكُلُّ ما فَانهلَيع نكُلُّ م    �    ذُو الْج كبر هجقَى وبيوذُو الْج كبر هجقَى وبيوذُو الْج كبر هجقَى وبيوذُو الْج كبر هجقَى وبياِإللِ لِ لِ لِ الَالَالَالَواِإلواِإلواِإلوامِوامِكْرامِكْرامِكْركْر�)؟)٢  

هــا ســتواجه مشــكلة إن آمنــت بهــا وأثبتّ  لكنّــكفــاهللا تعــالى يصــف نفســه بــالقرب، و 
ويــل مـا يعارضــها ممـا ورد مــن اآليـات، كقولــه تعــالى:    أأو ت ،علـى ظاهرهــا دون تأويلهـا  

� ثُم ثُم ثُم شِ  ثُمـرلَـى الْعى عتَوشِ  اسـرلَـى الْعى عتَوشِ  اسـرلَـى الْعى عتَوشِ  اسـرلَـى الْعى عتَو٣(�اس(ى    �، وـتَوش اسـرلَـى الْعن عمحى    الـرـتَوش اسـرلَـى الْعن عمحى    الـرـتَوش اسـرلَـى الْعن عمحى    الـرـتَوش اسـرلَـى الْعن عمحالـر�)وكـذلك هـالك   )٤ ،
ألنّك إن أثبتَّ هـذه اآليـة    ؛وجه اهللا، فهو مشكل على عقيدتكم وفهمكم���  كلّ شيء

        هللا  وآمنت بها فستثبت الوجه فقـط، مـع إنّـك يجـب أن تـؤمن ببقـاء اهللا تعـالى كلّـه، وأن
جـل والسـاق والقـدم واليـدين واألصـابع، ومـا إلـى        هنـاك الرِ إلـى الوجـه   تعالى باإلضـافة  

  وو...ب ستواء ونزول وهرولة وضحك وتعجاذلك من 
فكيــف ســتفهم هــذه اآليــات الكريمــة التــي تثبــت فنــاء كــلّ شــيء ســوى وجــه اهللا    

  ؟فأين يد اهللا ورجله وو.. وبقية أجزائه وأعضاءه تعالى ؟تعالى
د قــولَ اهللا تعــالى، وإنّمــا طـــّل أو رلــك: كــذّب أو ع ولــذلك يــا أخــي نحــن ال نقــول

هــه فهــم وكــون فكــرة كاملــة ونظريــة متكاملــة تثبــت بهــا هللا تعــالى الكمــال، وتنزّ  انقــول: 
  !تأملتعالى عن كلّ نقص؛ ف

ـــ الشــرك فــي األفعــال: أشــكلت فــي  ٢((ا قولــك: وأمـــّ مــا ســبق عــن (مســتقلّة)...   ـ
  :درة (مشتركة) مـع اهللا فـي التـدبير والملـك ـــ أي     عتقد وجود قد عليه: هل لو اعيوأُ
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عتقــاده هــذا يكــون  افهــل ب ،اعتقــد أن األمــر اإللهــي يــتم شــركةً بــين اهللا وبــين فــالن   
  <موحداً وليس مشركاً؟

نقول: أنت لم تفهم كالم السيد، ولذلك أشكلت بمثـل هـذا اإلشـكال، فـنحن     
ــأن اال  ــافع أو...  عتقــاد بــأي مــؤثّر أو متصــر والســيد نقــول: ب ف أو مالــك أو ضــار أو ن

ســـتقالل، فكـــال شـــتراك أو االأو... مـــع اهللا تعـــالى فهـــو شـــرك، بغـــضّ النظـــر عـــن اال 
عتقاد بتصرف أو تدبير أو ملـك أو  ستقالل بأن االاألمرين سيان؛ ألنّنا نقصد من اال

ــى ذلـــك      ــداره علـ ــه وإقـ ــالى لـ ــن دون إذن اهللا تعـ ــالى مـ ــوى اهللا تعـ أو... أي شـــيء سـ
عتقاد شـرك، فيكـون االشـتراك فـرداً مـن      اؤه هذه القدرة والقابلية فإن هذا االوإعط

  أفراد االستقالل ال مقابالً له.
إن مـا نعنيـه باالسـتقالل هـو: إثبـات شـيء، ولـو بمقـدار          :والخالصة: فإنّنا نقـول 

ذرة أو خردلة، خـارج عـن قـدرة اهللا تعـالى وإذنـه وحولـه وقوتـه، سـواء جعلنـاه نـداً           
تعــالى، أي بمعنــى: إحتياجــه تعــالى لــه، ســبحانه وتعــالى  تعــالى أو جعلنــاه مــع اهللا  هللا

  عما يصفه الجاهلون علواً كبيراً..
فقد نفى تعالى االستقالل والشراكة على حد سواء؛ فالشراكة توجب الـنقص  
واالحتيـاج والفقــر هللا تعــالى الغنـي الحميــد، مالــك كـلّ شــيء، ورب كــلّ شــيء، إذ    

        فيفيفيفي    شَرِيكشَرِيكشَرِيكشَرِيك    لَهلَهلَهلَه    يكُنيكُنيكُنيكُن    ولَمولَمولَمولَم    ولَداولَداولَداولَدا    يتَّخذْيتَّخذْيتَّخذْيتَّخذْ    لَملَملَملَم    الَّذيالَّذيالَّذيالَّذي    للَّهللَّهللَّهللَّه    الْحمدالْحمدالْحمدالْحمد    وقُلِوقُلِوقُلِوقُلِ{من قائل: قال عزّ 
لْكالْملْكالْملْكالْملْكالْم    لَمولَمولَمولَمو    كُنيكُنيكُنيكُني    لَهلَهلَهلَه    يلويلويلويلو    نمنمنمنالذُّلِّالذُّلِّالذُّلِّالذُّلِّ    م    هركَبوهركَبوهركَبوهركَبا    واتَكْبِيراتَكْبِيراتَكْبِير١(}تَكْبِير(  
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ولَـم  ولَـم  ولَـم  ولَـم      اًاًاًاًولَـد ولَـد ولَـد ولَـد رضِ ولَـم يتَّخـذْ   رضِ ولَـم يتَّخـذْ   رضِ ولَـم يتَّخـذْ   رضِ ولَـم يتَّخـذْ   لَـه ملْـك السـماوات واألَ   لَـه ملْـك السـماوات واألَ   لَـه ملْـك السـماوات واألَ   لَـه ملْـك السـماوات واألَ       الَّذيالَّذيالَّذيالَّذي�وقال تعالى أيضاً: 
  .)١(�اًاًاًاًيكُن لَه شَرِيك في الْملْك وخَلَق كُلَّ شَيٍء فَقَدره تَقْديريكُن لَه شَرِيك في الْملْك وخَلَق كُلَّ شَيٍء فَقَدره تَقْديريكُن لَه شَرِيك في الْملْك وخَلَق كُلَّ شَيٍء فَقَدره تَقْديريكُن لَه شَرِيك في الْملْك وخَلَق كُلَّ شَيٍء فَقَدره تَقْدير

  .)٢(�فَإن اللَّه غَني عن الْعالَمينفَإن اللَّه غَني عن الْعالَمينفَإن اللَّه غَني عن الْعالَمينفَإن اللَّه غَني عن الْعالَمين�وقال تعالى: 
لَـه  لَـه  لَـه  لَـه  لَـذَهب كُـلُّ إِ  لَـذَهب كُـلُّ إِ  لَـذَهب كُـلُّ إِ  لَـذَهب كُـلُّ إِ      اًاًاًاًما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معـه مـن إِلَـه إِذ   ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معـه مـن إِلَـه إِذ   ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معـه مـن إِلَـه إِذ   ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معـه مـن إِلَـه إِذ   �وقال تعالى: 

لَعو ا خَلَقبِملَعو ا خَلَقبِملَعو ا خَلَقبِملَعو ا خَلَقالَالَالَالَبِم    فُونصا يمع اللَّه انحبضٍ سعلَى بع مضُهعبفُونصا يمع اللَّه انحبضٍ سعلَى بع مضُهعبفُونصا يمع اللَّه انحبضٍ سعلَى بع مضُهعبفُونصا يمع اللَّه انحبضٍ سعلَى بع مضُهع٣(�ب(.  
وقد ذكر تعالى الشريك الـذي بمعنـى االسـتقالل ال الشـراكة والمسـاعدة      

ــل:         ــد)، فقــال عــزّ مــن قائ ــاج إليــه، أي بمعنــى: (الن أَم لَهــم شُــركَاُء  أَم لَهــم شُــركَاُء  أَم لَهــم شُــركَاُء  أَم لَهــم شُــركَاُء  �واالحتي
الد نم موا لَهعشَرالد نم موا لَهعشَرالد نم موا لَهعشَرالد نم موا لَهعشَراللَّه بِه أْذَني ا لَمينِ ماللَّه بِه أْذَني ا لَمينِ ماللَّه بِه أْذَني ا لَمينِ ماللَّه بِه أْذَني ا لَم٤(�ينِ م(.  

ليقَربونَـا  ليقَربونَـا  ليقَربونَـا  ليقَربونَـا  ��� ��� ��� ��� والَّذين اتَّخَذُوا من دونِه أَولياَء ما نَعبـدهم  والَّذين اتَّخَذُوا من دونِه أَولياَء ما نَعبـدهم  والَّذين اتَّخَذُوا من دونِه أَولياَء ما نَعبـدهم  والَّذين اتَّخَذُوا من دونِه أَولياَء ما نَعبـدهم  �وقال تعالى: 
 اللَّه إِن فُونخْتَلي يهف ما هي مف منَهيب كُمحي اللَّه زُلْفَى إِن إِلَى اللَّه اللَّه إِن فُونخْتَلي يهف ما هي مف منَهيب كُمحي اللَّه زُلْفَى إِن إِلَى اللَّه اللَّه إِن فُونخْتَلي يهف ما هي مف منَهيب كُمحي اللَّه زُلْفَى إِن إِلَى اللَّه اللَّه إِن فُونخْتَلي يهف ما هي مف منَهيب كُمحي اللَّه زُلْفَى إِن ي     الَالَالَالَإِلَى اللَّهدهي يدهي يدهي يدهي

مممم كَفَّار بكَاذ وه ن كَفَّار بكَاذ وه ن كَفَّار بكَاذ وه ن كَفَّار بكَاذ وه لَد    �نذَ وتَّخي أَن اللَّه ادأَر لَدلَوذَ وتَّخي أَن اللَّه ادأَر لَدلَوذَ وتَّخي أَن اللَّه ادأَر لَدلَوذَ وتَّخي أَن اللَّه ادأَر ـا  الَالَالَالَ    اًاًاًاًلَوم خْلُقا يمـا  صْطَفَى مم خْلُقا يمـا  صْطَفَى مم خْلُقا يمـا  صْطَفَى مم خْلُقا يمصْطَفَى م
     ـارالْقَه ـداحالْو اللَّـه ـوه انَهحبشَاُء سي     ـارالْقَه ـداحالْو اللَّـه ـوه انَهحبشَاُء سي     ـارالْقَه ـداحالْو اللَّـه ـوه انَهحبشَاُء سي     ـارالْقَه ـداحالْو اللَّـه ـوه انَهحبشَاُء سا      �يو اتاوـمالس ا  خَلَـقو اتاوـمالس ا  خَلَـقو اتاوـمالس ا  خَلَـقو اتاوـمالس ألَألَألََألخَلَـق  قضَ بِـالْحر  قضَ بِـالْحر  قضَ بِـالْحر  قضَ بِـالْحر

س والْقَمـر  س والْقَمـر  س والْقَمـر  س والْقَمـر  هار علَى اللَّيـلِ وسـخَّر الشَّـم   هار علَى اللَّيـلِ وسـخَّر الشَّـم   هار علَى اللَّيـلِ وسـخَّر الشَّـم   هار علَى اللَّيـلِ وسـخَّر الشَّـم   يكَور اللَّيلَ علَى النَّهارِ ويكَور النَّيكَور اللَّيلَ علَى النَّهارِ ويكَور النَّيكَور اللَّيلَ علَى النَّهارِ ويكَور النَّيكَور اللَّيلَ علَى النَّهارِ ويكَور النَّ
خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة     �هو الْعزِيزُ الْغَفَّار هو الْعزِيزُ الْغَفَّار هو الْعزِيزُ الْغَفَّار هو الْعزِيزُ الْغَفَّار     الَالَالَالَجلٍ مسمى أَجلٍ مسمى أَجلٍ مسمى أَجلٍ مسمى أَكُلٌّ يجرِي َألكُلٌّ يجرِي َألكُلٌّ يجرِي َألكُلٌّ يجرِي َأل

فـي  فـي  فـي  فـي  نْعـامِ ثَمانِيـةَ أَزْواجٍ يخْلُقُكُـم    نْعـامِ ثَمانِيـةَ أَزْواجٍ يخْلُقُكُـم    نْعـامِ ثَمانِيـةَ أَزْواجٍ يخْلُقُكُـم    نْعـامِ ثَمانِيـةَ أَزْواجٍ يخْلُقُكُـم    ألَألَألََألثُم جعلَ منْها زَوجها وأَنْزَلَ لَكُم مـن ا ثُم جعلَ منْها زَوجها وأَنْزَلَ لَكُم مـن ا ثُم جعلَ منْها زَوجها وأَنْزَلَ لَكُم مـن ا ثُم جعلَ منْها زَوجها وأَنْزَلَ لَكُم مـن ا 
ث ذَلكُم اللَّه ربكُـم لَـه   ث ذَلكُم اللَّه ربكُـم لَـه   ث ذَلكُم اللَّه ربكُـم لَـه   ث ذَلكُم اللَّه ربكُـم لَـه   الَالَالَالَمن بعد خَلْقٍ في ظُلُمات ثَمن بعد خَلْقٍ في ظُلُمات ثَمن بعد خَلْقٍ في ظُلُمات ثَمن بعد خَلْقٍ في ظُلُمات ثَ    اًاًاًاًبطُون أُمهاتكُم خَلْقبطُون أُمهاتكُم خَلْقبطُون أُمهاتكُم خَلْقبطُون أُمهاتكُم خَلْق
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 لْكالْم لْكالْم لْكالْم لْكالَالَالَالَالْم     إِلَه إِلَه إِلَه إِلَه ��� ��� ��� ��� فُونفَأَنَّى تُصْر وه فُونفَأَنَّى تُصْر وه فُونفَأَنَّى تُصْر وه فُونفَأَنَّى تُصْر وه�    و نْكُمع غَنِي اللَّه وا فَإِنتَكْفُر إِنو نْكُمع غَنِي اللَّه وا فَإِنتَكْفُر إِنو نْكُمع غَنِي اللَّه وا فَإِنتَكْفُر إِنو نْكُمع غَنِي اللَّه وا فَإِنتَكْفُر الَالَالَالَإِن    
تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرى ثُم تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرى ثُم تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرى ثُم تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرى ثُم     الَالَالَالَشْكُروا يرضَه لَكُم وشْكُروا يرضَه لَكُم وشْكُروا يرضَه لَكُم وشْكُروا يرضَه لَكُم ويرضَى لعباده الْكُفْر وإِن تَيرضَى لعباده الْكُفْر وإِن تَيرضَى لعباده الْكُفْر وإِن تَيرضَى لعباده الْكُفْر وإِن تَ

    �إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُون إِنَّه عليم بِذَات الصُّدورِ إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُون إِنَّه عليم بِذَات الصُّدورِ إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُون إِنَّه عليم بِذَات الصُّدورِ إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُون إِنَّه عليم بِذَات الصُّدورِ 
 سإِذَا مو سإِذَا مو سإِذَا مو سإِذَا ماِإلاِإلاِإلاِإلواننْساننْساننْساننِيب    نْسم هبا رعد نِيبضُرم هبا رعد نِيبضُرم هبا رعد نِيبضُرم هبا رعد إِذَا خَ    اًاًاًاًضُر ثُم هإِذَا خَإِلَي ثُم هإِذَا خَإِلَي ثُم هإِذَا خَإِلَي ثُم هإِلَي ا كَانم ينَس نْهةً ممنِع لَهو ا كَانم ينَس نْهةً ممنِع لَهو ا كَانم ينَس نْهةً ممنِع لَهو ا كَانم ينَس نْهةً ممنِع لَهو

ليضـلَّ عـن سـبِيله قُـلْ تَمتَّـع بِكُفْـرِك       ليضـلَّ عـن سـبِيله قُـلْ تَمتَّـع بِكُفْـرِك       ليضـلَّ عـن سـبِيله قُـلْ تَمتَّـع بِكُفْـرِك       ليضـلَّ عـن سـبِيله قُـلْ تَمتَّـع بِكُفْـرِك           اًاًاًاًيدعو إِلَيه من قَبلُ وجعلَ للَّه أَنْـداد يدعو إِلَيه من قَبلُ وجعلَ للَّه أَنْـداد يدعو إِلَيه من قَبلُ وجعلَ للَّه أَنْـداد يدعو إِلَيه من قَبلُ وجعلَ للَّه أَنْـداد 
  .)١(�إِنَّك من أَصْحابِ النَّارِإِنَّك من أَصْحابِ النَّارِإِنَّك من أَصْحابِ النَّارِإِنَّك من أَصْحابِ النَّارِ    قَليالًقَليالًقَليالًقَليالً

اعبدوا اللَّـه مـا لَكُـم    اعبدوا اللَّـه مـا لَكُـم    اعبدوا اللَّـه مـا لَكُـم    اعبدوا اللَّـه مـا لَكُـم        قَالَ يا قَومِقَالَ يا قَومِقَالَ يا قَومِقَالَ يا قَومِ    اًاًاًاًوإِلَى عاد أَخَاهم هودوإِلَى عاد أَخَاهم هودوإِلَى عاد أَخَاهم هودوإِلَى عاد أَخَاهم هود�وقوله تعالى: 
 أَنْتُم إِن هرغَي إِلَه نم أَنْتُم إِن هرغَي إِلَه نم أَنْتُم إِن هرغَي إِلَه نم أَنْتُم إِن هرغَي إِلَه نم ��� ��� ��� ���ونفْتَرمونفْتَرمونفْتَرمونفْتَر٢(�م(.  

إِن إِن إِن إِن     �وما نَحـن بِتَـارِكي آلهتنَـا عـن قَولـك ومـا نَحـن لَـك بِمـؤمنِين          وما نَحـن بِتَـارِكي آلهتنَـا عـن قَولـك ومـا نَحـن لَـك بِمـؤمنِين          وما نَحـن بِتَـارِكي آلهتنَـا عـن قَولـك ومـا نَحـن لَـك بِمـؤمنِين          وما نَحـن بِتَـارِكي آلهتنَـا عـن قَولـك ومـا نَحـن لَـك بِمـؤمنِين          �وقال تعالى: 
بــرِيٌء ممــا بــرِيٌء ممــا بــرِيٌء ممــا بــرِيٌء ممــا     د اللَّــه واشْــهدوا أَنِّــيد اللَّــه واشْــهدوا أَنِّــيد اللَّــه واشْــهدوا أَنِّــيد اللَّــه واشْــهدوا أَنِّــياعتَــراك بعــضُ آلهتنَــا بِســوٍء قَــالَ إِنِّــي أُشْــهِ اعتَــراك بعــضُ آلهتنَــا بِســوٍء قَــالَ إِنِّــي أُشْــهِ اعتَــراك بعــضُ آلهتنَــا بِســوٍء قَــالَ إِنِّــي أُشْــهِ اعتَــراك بعــضُ آلهتنَــا بِســوٍء قَــالَ إِنِّــي أُشْــهِ ��� ��� ��� ��� نَقُــولُ نَقُــولُ نَقُــولُ نَقُــولُ 

 تُشْرِكُون تُشْرِكُون تُشْرِكُون يع    �تُشْرِكُونمونِي جيدفَك ونِهد نيعممونِي جيدفَك ونِهد نيعممونِي جيدفَك ونِهد نيعممونِي جيدفَك ونِهد ناًاًاًاًم     ثُم ثُم ثُم الَالَالَالَثُم     ونرتُنْظ ونرتُنْظ ونرتُنْظ ونرلَى     �تُنْظكَّلْتُ علَى إِنِّي تَوكَّلْتُ علَى إِنِّي تَوكَّلْتُ علَى إِنِّي تَوكَّلْتُ عإِنِّي تَو
     ـةابد ـنـا مم كُـمبري وبر اللَّه     ـةابد ـنـا مم كُـمبري وبر اللَّه     ـةابد ـنـا مم كُـمبري وبر اللَّه     ـةابد ـنـا مم كُـمبري وبر اللَّه ��� ��� ��� ���       اطـرلَـى صـي عبر ا إِنهتـيـذٌ بِنَاصآخ ـوه       اطـرلَـى صـي عبر ا إِنهتـيـذٌ بِنَاصآخ ـوه       اطـرلَـى صـي عبر ا إِنهتـيـذٌ بِنَاصآخ ـوه       اطـرلَـى صـي عبر ا إِنهتـيـذٌ بِنَاصآخ ـوه

  .)٣(�مستَقيمٍمستَقيمٍمستَقيمٍمستَقيمٍ
  .)٤(�أَحدأَحدأَحدأَحد    اًاًاًاًولَم يكُن لَه كُفُوولَم يكُن لَه كُفُوولَم يكُن لَه كُفُوولَم يكُن لَه كُفُو�وقال تعالى: 

وغيرها كثير، يذكر فيها تعالى أنّهم يتّخذون غير اهللا رباً وإلهاً أو أنداداً 
أو أولياء أو شفعاء أو مشـرعين، ومـا إلـى ذلـك، وهـذا المعنـى واضـح وظـاهر         

                                                 

�F١E����E�F٣٩�WE٣��77٨Kא �
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�Fد٣�b�E�F١١�WE٥٣��77٥٦K� �
�Fص٤�����E�F١١٢�WE٤Kא �
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قبــل اهللا تعــالى،   بأنّــه ال يــراد منــه الشــريك بمعنــى المعــين والمحتــاج إليــه مــن    
فالنوعان منفيـان وكالهمـا شـرك قطعـاً، بـل الـذي علـى نحـو االسـتقالل أظهـر           

  وأوضح بكونه شريكاً.
مر الواضح لى هذا األفال ندري وجه سؤالكم وإصراركم للمرة الثانية ع

مع كلّ ما قدمناه هنا وهنـاك مـن كـون كـال النـوعين (االسـتقالل، والشـراكة)        
ــتقال  ــى االسـ ــان بمعنـ ــن    يكونـ ــالى اهللا عـ ــد بالشـــريك هللا، تعـ ــد أحـ ــا يعتقـ ل حينمـ
اً كبيراً.الشريك بكلّ معانيه علو  

االستشـــكال: أوالً: تعريفـــه للعبـــادة لـــيس آيـــة قرآنيـــة وال      ((: قـــولوأمـــا 
  .))حديث عن معصوم...
وهل أصبحت التعاريف في اإلسالم منحصرة فـي اآليـات    !فنقول: سبحان اهللا

  ية؟!!القرآنية واألحاديث النبو
وهل تعريف ابن تيمية ومن تبعه للعبادة آية قرآنية أو حديث نبـوي؟! فلمـاذا   

  رجل؟! باؤهم تجر وباؤنا ال تجر يا
 لوهيـة ثانياً: هذا التعريف محتاج لتعريف أصلي والزم، فما معنى اإل((ثم قال: 

  .))التي يتحدث عنها التعريف؟
وهـــذا المصـــطلح قرآنـــي  نقـــول: إن لـــم تعـــرف اإللوهيـــة فمـــاذا بقـــي لتعرفـــه؟! 

 ومذكور بكثرة وتكرر فـي القـرآن الكـريم، فلمـاذا يحتـاج إلـى تعريـف يـا أخـي؟!         
  ؟!ألنّه مخالف لتعريف الوهابية ومن لف حولهمأ
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أو التأليــه: أن تعتقــد بــأن المخضــوع لــه إلهــاً وربــاً وغنيــاً ومســتحقّاً          لوهيــةفاإل
ادة لغير اهللا تعالى والشرك فيهـا إن  العب تحقّقللعبادة، وهذا هو المحذور، وعندئذ ت
  فهم!فا صرفت بهذه الشروط لغير اهللا تعالى؛

ــم قــال:   ــي أن االعتقــاد باإل    ((ث هــو شــرط أساســي    لوهيــةثالثــاً: تعريفــه هــذا يعن
  .))العتبار كون الفعل عبادة أم ال، وهذا خرق شنيع في التعريف

و الخضـــوع أو نقـــول: بالتأكيـــد هـــذا هـــو الشـــرط والفيصـــل فـــي كـــون الفعـــل أ 
  التعظيم عبادة أم ليس بعبادة؛ فافهم!

ولبيـان ذلـك أقـول: لـو خضـعت لفظيـاً وعمليـاً لشـيء مـا.. هـل أكـون            ((ثم قال: 
  .))لوهيته!يضاً بإعبدته؟ ال، فحسب التعريف ال بد أن أعتقد أ

  نقول: نعم. فلماذا هذا االستغراب؟!!
، وســجود إخــوة Cمدفنقــول: ســجود المالئكــة آل  ل لــذلك كــي تفهــم، ونمثّــ

  هل كان خضوعاً أم ال؟ Cيوسف وأبويه ليوسف
قطعاً السجود هو أعظم مصاديق الخضـوع، ولكـن اهللا تعـالى أمـر بـه، وكـذلك       
فعلــه األنبيــاء والمالئكــة وقبلــه اهللا تعــالى وأنبيائــه ومالئكتــه، فهــذا الســجود تســمونه  

اهللا تعـالى ال يـأمر بعبـادة     ألن ؛مع أنّـه لـيس بعبـادة    ،عبادة :أنتم اآلن وعلى تعريفكم
هذا  :وال تقل لي .غيره في كلّ زمان ومكان، فإن اهللا تعالى ال يرضى لعباده الكفر

  فهذا العذر والتبرير مضحك للثكلى! ؛شرع من قبلنا
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ــا بالخضـــوع ال  ــالى أمرنـ ــردثـــم إن اهللا تعـ ــةعـــن اإل مجـ ــراً فـــي القـــرآن   لوهيـ كثيـ
واخْفـــضْ واخْفـــضْ واخْفـــضْ واخْفـــضْ �ة غيــره؟ فقــد قـــال عــزّ مـــن قائــل:     الكــريم، فهــل أمرنـــا اهللا تعــالى بعبـــاد   

نِينمؤالْم نم كعنِ اتَّبمل كنَاحجنِينمؤالْم نم كعنِ اتَّبمل كنَاحجنِينمؤالْم نم كعنِ اتَّبمل كنَاحجنِينمؤالْم نم كعنِ اتَّبمل كنَاح١(�ج(.  
  .)٢(�واخْفضْ لَهما جنَاح الذُّلِّ من الرحمةواخْفضْ لَهما جنَاح الذُّلِّ من الرحمةواخْفضْ لَهما جنَاح الذُّلِّ من الرحمةواخْفضْ لَهما جنَاح الذُّلِّ من الرحمة�وقال تعالى: 
  .)٣(�أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزَّة علَى الْكَافرِينأَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزَّة علَى الْكَافرِينأَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزَّة علَى الْكَافرِينأَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزَّة علَى الْكَافرِين�وقال تعالى: 
  .)٤(�دمدمدمدمآلآلآلآلسجدوا سجدوا سجدوا سجدوا اااا�وقال تعالى: 

فقـال   ؛قن أصـواتهن ونهى تعالى النسـاء أن يخضـعن بـالقول لألجانـب بـأن يـرقّ      
, فلـو كـان مطلـق    )٥(�تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي فـي قَلْبِـه مـرضٌ   تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي فـي قَلْبِـه مـرضٌ   تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي فـي قَلْبِـه مـرضٌ   تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي فـي قَلْبِـه مـرضٌ       الَالَالَالَفَفَفَفَ�عزّ وجلّ: 

نّـه  الخضوع منهياً عنه لما نهى تعالى عن خضوعها بالقول لألجانـب، وهـذا يعنـي بأ   
 يجوز لها أن تخضع بالقول لزوجها، بل قد يسـتحب، فلـو كـان كـلّ خضـوع عبـادة      

  عن مطلق الخضوع والذل، وهذا كما رأينا ليس موجوداً في ديننا وقرآننا!! لنهى
إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ �وقد ذكر تعالى الخضوع دون إرادة العبادة، فقال عزّ من قائل: 

خَاشـعةً  خَاشـعةً  خَاشـعةً  خَاشـعةً  �، وقال عزّ وجـلّ:  )٦(�فَظَلَّتْ أَعنَاقُهم لَها خَاضعينفَظَلَّتْ أَعنَاقُهم لَها خَاضعينفَظَلَّتْ أَعنَاقُهم لَها خَاضعينفَظَلَّتْ أَعنَاقُهم لَها خَاضعين    علَيهِم من السماء آيةًعلَيهِم من السماء آيةًعلَيهِم من السماء آيةًعلَيهِم من السماء آيةً
, فهـل كـلّ خضـوع    )الخاضعةـ(، والكـلّ فسـر (خاشـعة) بـ    )٧(�أَبصَارهم تَرهقهم ذلَّةٌأَبصَارهم تَرهقهم ذلَّةٌأَبصَارهم تَرهقهم ذلَّةٌأَبصَارهم تَرهقهم ذلَّةٌ
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فالســجود خضــوع كمــا فســروه، واالحتــرام والتعظــيم    ؛وخشــوع وذلّ عبــادة؟!! أبــداً
  كلّ خضوع عبادة؟!!والذلّ كلّها خضوع, فكيف يكون 

، ثـم قـال   )١())وأصل الخشوع: التواضع والتذلّل واالسـتكانة ((وقد قال الطبري: 
ل وقـــد بينــــا فيمـــا مضـــى قبــــل مـــن كتابنــــا أن الخشـــوع: التــــذلّ     ((فـــي مكـــان آخــــر:   

قـال): والـذين هـم فـي      حتّـى والخضوع، بما أغنى عن إعادتـه فـي هـذا الموضـع... (    
  !!)٢())لون هللاصالتهم متذلّ

ــك اهللا  ــافهم رحمــ ــد أو      ،فــ ــى واحــ ــوع بمعنــ ــوع والخشــ ــذلّ والخضــ ــرف أن الــ تعــ
متقــارب، فــال يمكــن أن يــأمر اهللا تعــالى عبــاده بالــذلّ والخضــوع والســجود ألحــد وهــو   

هو شـرط فـي محلّـه لكـي تـتم       لوهيةعبارة عن عبادة أبداً!! وبالتالي فإن شرط اعتقاد اإل
  مون.كما تظنّون وتتوه ،عبادة ديعفالخضوع لشخص أو شيء  مجردالعبادة ال 

  وأما التمثيل بمثال التمثال، فنقول:
ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ــر موجــود        ـ ــداً، فهــذا مــن األوهــام وغي ــك أب ــي ���  ال يوجــد مســلم فعــل ذل ف

في  7فقط، كما بينا سابقاً، فراجع أقوال النبي 7خياالت التكفيريين ُألمة محمد
  أُمته وقارن!

سواء كـان النـذر    ،وهو شرك ،ذر والذبح لغير اهللاثم إن الشارع نهى عن الن ــــــــ٢٢٢٢
ات اهللا أم ادعــاء عدمــه!! ألن النــذر والــذبح مــن مختصّــ  لوهيــةوالــذبح مــع اعتقــاد اإل
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فهـو   ،أو يـذبح بـذكر غيـر اسـم اهللا     ،فإن من ينذر لغيـر اهللا  ؛ومن لوازم التأليه ،تعالى
أو ميـت أو نبـي أو    سواء فعل ذلـك لصـنم أو وثـن أو تمثـال أو قبـر أو حـي       ،مشرك

شيطان، فكلّ ذلك ال يمكن تصور صدوره مـن مسـلم، وال يمكـن تصـور صـدوره      
ذبح لهدون تأليه أو عبادة لمن ي، نذر له.أو ي  

  وهذا األمر ال يفعله أحد وقد نصّ عليه السيد وفصّله؛ فراجع!  
ولكنّـه إن   عبـادة،  دأما السجود والطلب واالستعانة، فإن كان دون تأليه فال يع

فــال يمكــن   ،وخصوصــاً إن كــان لتمثــال أو صــنم أو وثــن   ،عــل لشــيء غيــر محتــرم فُ
ــادة     ــرام والتعظــيم دون العب ــه لالحت ــاً أو صــنماً أو      ؛تصــور فعل ــرم وثن ــه لمــاذا يحت ألنّ

  مع كونه غير محترم عندنا؟!! ،لعبادته وتأليهه���  ،ويعظمه ويقدسه ،تمثاالً
بيِ السجنِ أَأَرباب متَفَرقُون خَير أَمِ اللّـه الْواحـد   بيِ السجنِ أَأَرباب متَفَرقُون خَير أَمِ اللّـه الْواحـد   بيِ السجنِ أَأَرباب متَفَرقُون خَير أَمِ اللّـه الْواحـد   بيِ السجنِ أَأَرباب متَفَرقُون خَير أَمِ اللّـه الْواحـد   يا صَاحيا صَاحيا صَاحيا صَاح����ولذلك قال تعالى: 

 ونِهن دم وندبا تَعم ارالْقَه ونِهن دم وندبا تَعم ارالْقَه ونِهن دم وندبا تَعم ارالْقَه ونِهن دم وندبا تَعم ارن ��� ��� ��� ��� الْقَها مبِه ا أَنزَلَ اللّهكُم مآؤآبو ا أَنتُموهتُميماء سمن أَسا مبِه ا أَنزَلَ اللّهكُم مآؤآبو ا أَنتُموهتُميماء سمن أَسا مبِه ا أَنزَلَ اللّهكُم مآؤآبو ا أَنتُموهتُميماء سمن أَسا مبِه ا أَنزَلَ اللّهكُم مآؤآبو ا أَنتُموهتُميماء سمأَس
   كْـمالْح إِن ـلْطَانس   كْـمالْح إِن ـلْطَانس   كْـمالْح إِن ـلْطَانس   كْـمالْح إِن ـلْطَانس ��� ��� ��� ���   ـرأَم لّـهل   ـرأَم لّـهل   ـرأَم لّـهل   ـرأَم لّـهل ��� ��� ��� إِيــاه ذَلـك الـدين الْقَـيم ولَــكن أَكْثَــر     إِيــاه ذَلـك الـدين الْقَـيم ولَــكن أَكْثَــر     إِيــاه ذَلـك الـدين الْقَـيم ولَــكن أَكْثَــر     إِيــاه ذَلـك الـدين الْقَـيم ولَــكن أَكْثَــر     ��� ��� ��� ���     تَعبـدواْ تَعبـدواْ تَعبـدواْ تَعبـدواْ     ���

ونلَمعالنَّاسِ الَ يونلَمعالنَّاسِ الَ يونلَمعالنَّاسِ الَ يونلَمع١(�النَّاسِ الَ ي(.  
أَتُجادلُونَنِي في أَسماء سميتُموها أَنتُم وآبآؤكُم ما نَزَّلَ اللّه بِها أَتُجادلُونَنِي في أَسماء سميتُموها أَنتُم وآبآؤكُم ما نَزَّلَ اللّه بِها أَتُجادلُونَنِي في أَسماء سميتُموها أَنتُم وآبآؤكُم ما نَزَّلَ اللّه بِها أَتُجادلُونَنِي في أَسماء سميتُموها أَنتُم وآبآؤكُم ما نَزَّلَ اللّه بِها �وقال تعالى: 

نتَظالْم نكُم معواْ إِنِّي مرفَانتَظ لْطَانن سمنتَظالْم نكُم معواْ إِنِّي مرفَانتَظ لْطَانن سمنتَظالْم نكُم معواْ إِنِّي مرفَانتَظ لْطَانن سمنتَظالْم نكُم معواْ إِنِّي مرفَانتَظ لْطَانن سمرِينرِينرِين٢(�رِين(.  
أَلَكُـم  أَلَكُـم  أَلَكُـم  أَلَكُـم      �    خْـرى خْـرى خْـرى خْـرى ألُألُألُُألااااومنَاةَ الثَّالثَةَ ومنَاةَ الثَّالثَةَ ومنَاةَ الثَّالثَةَ ومنَاةَ الثَّالثَةَ     �تَ والْعزَّى تَ والْعزَّى تَ والْعزَّى تَ والْعزَّى الَّالَّالَّالَّأَفَرأَيتُم الأَفَرأَيتُم الأَفَرأَيتُم الأَفَرأَيتُم ال�وقال عزّ من قائل: 

 لَهو الذَّكَر لَهو الذَّكَر لَهو الذَّكَر لَهو ـيزَى     �    نثَـى نثَـى نثَـى نثَـى ألُألُألُُألااااالذَّكَرةٌ ضـمسإِذاً ق لْـكـيزَى    تةٌ ضـمسإِذاً ق لْـكـيزَى    تةٌ ضـمسإِذاً ق لْـكـيزَى    تةٌ ضـمسإِذاً ق لْـكت�   ـيه إِن  ـيه إِن  ـيه إِن  ـيه إِن ��� ��� ��� ���    ا أَنـتُموهتُميـماء سـمأَس    ا أَنـتُموهتُميـماء سـمأَس    ا أَنـتُموهتُميـماء سـمأَس    ا أَنـتُموهتُميـماء سـمأَس
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بِه ا أَنزَلَ اللَّهكُم ماؤآبوبِه ا أَنزَلَ اللَّهكُم ماؤآبوبِه ا أَنزَلَ اللَّهكُم ماؤآبوبِه ا أَنزَلَ اللَّهكُم ماؤآبو ونتَّبِعإِن ي لْطَانن سا م ونتَّبِعإِن ي لْطَانن سا م ونتَّبِعإِن ي لْطَانن سا م ونتَّبِعإِن ي لْطَانن سى ��� ��� ��� ��� ا موا تَهمو ى الظَّنوا تَهمو ى الظَّنوا تَهمو ى الظَّنوا تَهمو ألَألَألََألااااالظَّننفُسنفُسنفُسنفُس      لَقَـدو  لَقَـدو  لَقَـدو  لَقَـدو
  .)١(�جاءهم من ربهِم الْهدىجاءهم من ربهِم الْهدىجاءهم من ربهِم الْهدىجاءهم من ربهِم الْهدى

لهــة كــان دون وجــه وهكــذا يثبــت ســبحانه تعــالى بــأن تعظــيم واحتــرام تلــك اآل
ة ال تسـتحق العبـاد   أولـى حق ودون دليل، وهي ال تستحق ذلك التعظيم، فمن بـاب  

  فكيف تعبدونها وهي بتلك الحالة؟!!
أمـا قياس التماثيل واألصنام على دعاء واستعانة وتوسل المسلمين بأنبياء 
ــنفس         ــم يخاطــب تعــالى النصــارى ب ــذلك ل ــادح؛ ول ــه، فهــذا خطــأ ف اهللا وأوليائ

وأمـه عبـدان    Cخطابه لمن يعبد األصنام وإنّما أثبت لهـم تعـالى بـأن عيسـى    
ــأكالن،  ــال       هللا تعــالى، ي ــين بأنفســهما وذاتيهمــا، ف ــران، محتاجــان، ليســا غني فقي

يستحقّان العبادة، ولم يقـل لهـم: (مـا أنـزل اهللا بهمـا مـن سـلطان) كمـا خاطـب          
  من يعبد األصنام.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ....عن تعريفات للشرك لدى الوهابيةعن تعريفات للشرك لدى الوهابيةعن تعريفات للشرك لدى الوهابيةعن تعريفات للشرك لدى الوهابية    نسمع كثيراًنسمع كثيراًنسمع كثيراًنسمع كثيراً

        فأرجو إعطائي تعريف للشرك عند الشيعة مع التفصيل؟فأرجو إعطائي تعريف للشرك عند الشيعة مع التفصيل؟فأرجو إعطائي تعريف للشرك عند الشيعة مع التفصيل؟فأرجو إعطائي تعريف للشرك عند الشيعة مع التفصيل؟
        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.
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  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إن تعريــف الشــرك هــو: أن يجعــل اإلنســان هللا نــداً، ســواء فــي الــذات أم فــي          
أو الربوبيـة أو   ةلوهيـ الصفات أم في األفعال، وكذلك من يخضع لمن يعتقد فيه اإل

ــأثير والتــدبير   ــادة. وال يفــرق أن يحصــل    ديعــحتّــى  االســتقاللية فــي الت خضــوعه عب
  الخضوع بسجود أو صالة أو نذر أو ذبح أو دعاء أو استغاثة...

عنوان (الضابطة في التوحيـد والشـرك)، وللتفصـيل يراجـع      :وللتوضيح أكثر راجع
  جد فيه مرادك إن شاء اهللا تعالى.ت ،(التوحيد والشرك) للشيخ السبحاني :كتاب
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
أنّه ناقش قومـه بـالمنطق فـي مسـألة عبـادتهم لألوثـان،       أنّه ناقش قومـه بـالمنطق فـي مسـألة عبـادتهم لألوثـان،       أنّه ناقش قومـه بـالمنطق فـي مسـألة عبـادتهم لألوثـان،       أنّه ناقش قومـه بـالمنطق فـي مسـألة عبـادتهم لألوثـان،           CCCCجاء من سيرة الخليلجاء من سيرة الخليلجاء من سيرة الخليلجاء من سيرة الخليل

    ،،،،خاصّـة فـي الحـج   خاصّـة فـي الحـج   خاصّـة فـي الحـج   خاصّـة فـي الحـج       ،،،،، ولكن إذا أخـذنا الطقـوس الدينيـة   ، ولكن إذا أخـذنا الطقـوس الدينيـة   ، ولكن إذا أخـذنا الطقـوس الدينيـة   ، ولكن إذا أخـذنا الطقـوس الدينيـة   بمثل أنّهم ال ينطقون وغيرهابمثل أنّهم ال ينطقون وغيرهابمثل أنّهم ال ينطقون وغيرهابمثل أنّهم ال ينطقون وغيرها
كتقبيل الحجر األسود، أو التمسكتقبيل الحجر األسود، أو التمسكتقبيل الحجر األسود، أو التمسح على أركان الكعبة، أو إحرامها، فننـاقش المسـألة   ح على أركان الكعبة، أو إحرامها، فننـاقش المسـألة   ح على أركان الكعبة، أو إحرامها، فننـاقش المسـألة   ح على أركان الكعبة، أو إحرامها، فننـاقش المسـألة   كتقبيل الحجر األسود، أو التمس

        كما فعل إبراهيم في استدالله على ربه، نرى وثنية في ما يفعله المسلمون.كما فعل إبراهيم في استدالله على ربه، نرى وثنية في ما يفعله المسلمون.كما فعل إبراهيم في استدالله على ربه، نرى وثنية في ما يفعله المسلمون.كما فعل إبراهيم في استدالله على ربه، نرى وثنية في ما يفعله المسلمون.    ،،،،منطقياًمنطقياًمنطقياًمنطقياً
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
نّـا نعبـد الكعبـة أو الحجـر األسـود ونجعلهـا أربابـاً مـن دون اهللا لصـح          نعم، لـو ك 

مـن عبـادتهم لألوثـان، ولكنّنـا نعبـد       Cأن يحتج علينا بما احتج علـى قـوم إبـراهيم   
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اهللا وحده، وما نفعله من عمـل فـي بيتـه الحـرام فهـو بـأمره ورضـاه، لـذا صـح عملنـا،           
  وصي. وأما عبادة األوثان فلم يأمر بها نبي وال
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
علي بن محمعلي بن محمعلي بن محمـ  علي بن محمـ  د، عن سهل بن زياد، عن ابن محبـوب، عمـ  د، عن سهل بن زياد، عن ابن محبـوب، عمـ  د، عن سهل بن زياد، عن ابن محبـوب، عمن ذكـره، عـن أبـي    ن ذكـره، عـن أبـي    ن ذكـره، عـن أبـي    ن ذكـره، عـن أبـي    د، عن سهل بن زياد، عن ابن محبـوب، عم

        ::::CCCCاهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد
        ....قال: قال رجل عنده: اهللا أكبرقال: قال رجل عنده: اهللا أكبرقال: قال رجل عنده: اهللا أكبرقال: قال رجل عنده: اهللا أكبر((((((((

فقال: اهللا أكبر من أيفقال: اهللا أكبر من أيفقال: اهللا أكبر من أي؟؟؟؟يءيءيءيءشششش    فقال: اهللا أكبر من أي        
        يء.يء.يء.يء.فقال: من كلّ شفقال: من كلّ شفقال: من كلّ شفقال: من كلّ ش

        !!!!: حددته: حددته: حددته: حددتهCCCCاهللاهللاهللاهللا    بدبدبدبدعععع    فقال أبوفقال أبوفقال أبوفقال أبو
        فقال الرجل: كيف أقول؟فقال الرجل: كيف أقول؟فقال الرجل: كيف أقول؟فقال الرجل: كيف أقول؟

قال: قل: اهللا أكبر مقال: قل: اهللا أكبر مقال: قل: اهللا أكبر م١١١١(((())))))))ن أن يوصفن أن يوصفن أن يوصفن أن يوصفقال: قل: اهللا أكبر م((((....        
فـي ذلـك   فـي ذلـك   فـي ذلـك   فـي ذلـك       ألنألنألنألن    ؛؛؛؛أكبر من كلّ شـيء أكبر من كلّ شـيء أكبر من كلّ شـيء أكبر من كلّ شـيء     ::::بمعنىبمعنىبمعنىبمعنى    )،)،)،)،اهللا أكبراهللا أكبراهللا أكبراهللا أكبر((((    ::::مام نفى معنىمام نفى معنىمام نفى معنىمام نفى معنىهل اإلهل اإلهل اإلهل اإل

    ،،،،اهللا مع كـلّ شـيء فـال شـيء منفصـل عنـه      اهللا مع كـلّ شـيء فـال شـيء منفصـل عنـه      اهللا مع كـلّ شـيء فـال شـيء منفصـل عنـه      اهللا مع كـلّ شـيء فـال شـيء منفصـل عنـه          في ذلك مخالفة لما أنفي ذلك مخالفة لما أنفي ذلك مخالفة لما أنفي ذلك مخالفة لما أن    أم ألنأم ألنأم ألنأم ألن    ،،،،مقارنةمقارنةمقارنةمقارنة
        هللا أكبر من ذلك الشيء؟هللا أكبر من ذلك الشيء؟هللا أكبر من ذلك الشيء؟هللا أكبر من ذلك الشيء؟واواواوا    ،،،،يكون هو في جانب واهللا في جانبيكون هو في جانب واهللا في جانبيكون هو في جانب واهللا في جانبيكون هو في جانب واهللا في جانبحتّى حتّى حتّى حتّى 
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هل يجـوز القـول   هل يجـوز القـول   هل يجـوز القـول   هل يجـوز القـول       ::::بمعنىبمعنىبمعنىبمعنى    ؟؟؟؟المقارنة تجوزالمقارنة تجوزالمقارنة تجوزالمقارنة تجوز    فهل معنى هذا أنفهل معنى هذا أنفهل معنى هذا أنفهل معنى هذا أن    ،،،،إذا كان الثانيإذا كان الثانيإذا كان الثانيإذا كان الثاني
بأنبأنبأناهللا أعلم من فالناهللا أعلم من فالناهللا أعلم من فالناهللا أعلم من فالن    بأن،،،،    مع عدم قصد أنمع عدم قصد أنمع عدم قصد أنكيفية علمه هي نفس الكيفية التي نحن كيفية علمه هي نفس الكيفية التي نحن كيفية علمه هي نفس الكيفية التي نحن كيفية علمه هي نفس الكيفية التي نحن     مع عدم قصد أن

        نعلم بها؟نعلم بها؟نعلم بها؟نعلم بها؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــين شــيئين    همــا كليهمــا فــي عــرض واحــد  ألنّ مــا تجــوز فإنّ ،إذا جــازت النســبة ب

ــا هــو مشــترك بينهمــا،    ــة بينهمــا، فيقــال:     فتصــح ويوجــد م ــذلك المفاضــلة والمقارن ل
أو أجمل ،أو أعلم ،أو أطول ،ل أكبر من الثانيالشيء األو، اًوهلم جر...  

فهو دليل على عدم كونهما فـي عـرضٍ واحـد، أي     ،وإذا لم تجز النسبة بينهما
معدومـة بينهمــا،  شـتراك أو المماثلـة   فاال ،رتبـة اآلخـر   ت فـي عـرض  يسـ رتبـة أحـدهما ل   أن

ــة بينهمــا   إذ االشــتراك فــي أمــر   ؛لعــدم وجــود مــا يشــتركان فيــه   ،فــال يمكــن لــذلك المقارن
  ، وقد فرضناهما في رتبتين مختلفتين.في رتبة واحدةبينهما دليل على كونهما 

و صقع الوجود بالـذات وصقعه ه ،اهللا عزّ وجلّ رتبته هي رتبة األزل وبما أن، 
 أو ،شـياء شـيء مـن األ   ثلـه امفال يوأن عظمته ذاتية مطلقة ال تقاس إلى شيء آخر، 

ــه    ؛يضــارعه فــي صــفة مــن الصــفات    ــه وفــائض عن وجميــع  ،إذ كــلّ شــيء موجــود ب
 فلـذا ال يمكـن أن تكـون محـال     ،الرتب الوجوديـة الصـادرة عنـه هـي رتـب إمكانيـة      

 ،هــا، كمــا ال يمكــن مقارنــة المحــدود بغيــر المحــدود للمفاضــلة أو المقارنــة مــع بارئ
 ــين أي ــين الالمحــدود تســاوي صــفراً     فالنســبة ب ــك    ،شــيء محــدود وب كمــا ثبــت ذل

فالنســبة بينهمــا أبــداً  ،العــدد المتنــاهي والعــدد الالمتنــاهي :بالــدليل الرياضــي، ومثالــه
  ه ال يمكن المقارنة والمناسبة بينهما.تساوي صفراً، أي أنّ



  
  

E(
W-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*� ٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩ .......................................................  א

 

فـــي المقطـــع الـــذي أوردتـــه فـــي   Cاإلمـــام الصـــادقنفهـــم مـــراد وعلـــى هـــذا 
م مــن ال يعــرف  مــا هــو لــدفع تــوه   ، إنّ)اهللا أكبــر مــن أن يوصــف  (ســؤالك، فقولــه:  

أكبر مـن هـذه    أنّهيحسبه حين النطق بكلمة (اهللا أكبر)  إذ ؛شأنه عظمة الخالق جلّ
رتبـة واحـدة    األشياء المشاهدة المعهودة لدينا، وبذلك يضع الخالق والمخلوق في

  .مع فرق أن اهللا كبير مع زيادة على بقية األشياء
 هــا تبقــى  ألنّ ؛اهللا عــزّ وجــلّ أجــلّ مــن أن يقــارن باألشــياء مهمــا عظمــت    ولكــن

  .وهو غير محدود وال متناه ،محدودة ومتناهية
الكبـر   ))من كـلّ شـيء  ((وبجواب آخر: إن الظاهر من كالم المجيب لما قال: 

ن الجسـمية، فكـان فـي    عـ ه م مـن صـفات الجسـميات، واهللا منـزّ    في الحجـم، والحجـ  
ح لـــه اإلمـــامقولـــه نـــوع مـــن التحديـــد، فلـــذا صـــحC  اهللا أكبـــر مـــن أن) قولـــه: بـــأن

يوصف)، تنزيهاً هللا سبحانه عما يم منه الجسمية والحدود.توه  
 .تعالى قك اهللاوفّ !فافهم تُرشد

  تعليق:
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لو صحلو صحلو صحالمكم المتنعت النسبة في كلّ شيء ال في كونه أكبر فقط. ولكن المكم المتنعت النسبة في كلّ شيء ال في كونه أكبر فقط. ولكن المكم المتنعت النسبة في كلّ شيء ال في كونه أكبر فقط. ولكن المكم المتنعت النسبة في كلّ شيء ال في كونه أكبر فقط. ولكن كككك    لو صح

    ،،،،))))١١١١((((����اللَّـه أَعلَـم حيـثُ يجعـلُ رِسـالَتَه     اللَّـه أَعلَـم حيـثُ يجعـلُ رِسـالَتَه     اللَّـه أَعلَـم حيـثُ يجعـلُ رِسـالَتَه     اللَّـه أَعلَـم حيـثُ يجعـلُ رِسـالَتَه     ����    ::::القرآن ال يكتفي بوصـفه أكبـر، بـل يقـول    القرآن ال يكتفي بوصـفه أكبـر، بـل يقـول    القرآن ال يكتفي بوصـفه أكبـر، بـل يقـول    القرآن ال يكتفي بوصـفه أكبـر، بـل يقـول    
����ينماحالر محأَر وهوينماحالر محأَر وهوينماحالر محأَر وهوينماحالر محأَر وه٢٢٢٢((((����و((((....        
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        ).).).).أكرم األكرمين، أحلم األحلمينأكرم األكرمين، أحلم األحلمينأكرم األكرمين، أحلم األحلمينأكرم األكرمين، أحلم األحلمين((((وفي الدعاء: وفي الدعاء: وفي الدعاء: وفي الدعاء: 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

   وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا
ــه,        ــين اهللا عــزّ وجــلّ ومخلوقات ــارات علــى وجــود نســبة ب ــة بعــض العب دالل

ــه ــإ :كقول  فهــذا صــحيح ال ينكــر بحســب الفهــم العرفــي      ،رحــم الــراحمين أه نّ
  ..المفاهيم) :(أي ،واللغوي

ه وذلك ألن بعض المفاهيم يلزم منها المشاكلة والمماثلة في صفات ينزّ
ي كـلّ الصـفات الخاصّـة بالجسـمية أو المالزمـة      اهللا سبحانه وتعالى عنها، وهـ 

لها، فإذا قيل بالمقايسة بين اهللا وغيره في مثل هذه الصفات، وقع منه محذور 
وهناك بعض المفاهيم غير مختصة وال الزمة للجسـميات،   التشبيه والتجسيم.

  والتجسيم. هم من المقايسة فيها محذور التشبييلزال كالعلم والحياة مثالً، ف
فـال مقارنـة وال مقايسـة فـي هـذه الصـفات        ،ينا الدقّة العقليـة ، إذا توخّنعم

أيضاً بين الخالق والمخلوق، فأين الممكن من الواجب، وأين المحـدود مـن   
ــة المفــاهيم؛          الكمــال المطلــق، ولكــن ذلــك مــن ناحيــة المصــداق ال مــن ناحي

  فافهم!

IIII@…ìuë@òèj‘@…ìuë@òèj‘@…ìuë@òèj‘@…ìuë@òèj‘ČîÈß@òèu@¿@�aČîÈß@òèu@¿@�aČîÈß@òèu@¿@�aČîÈß@òèu@¿@�aòäòäòäòäHHHH@ @@ @@ @@ @

�א�����ن��«
�د���;�����������

�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
على الشبهة التي تقول بوجود اهللا في جهة معي كيف نردعلى الشبهة التي تقول بوجود اهللا في جهة معي كيف نردعلى الشبهة التي تقول بوجود اهللا في جهة معي كيف نردعلى الشبهة التي تقول بوجود اهللا في جهة معي نة؟نة؟نة؟نة؟كيف نرد        



  
  

E(
W-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*� ٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١ .......................................................  א

 

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

   ــو كــان فــي جهــة معي نّــه لــيس فــي  إ :نــة, يصــدق أن يقــال اهللا ســبحانه وتعــالى ل
قـال أميـر    ؛حدوداً, تعـالى اهللا عـن ذلـك علـواً كبيـراً     , وبذلك يكون مخرىالجهة اُأل
: (...ومن جهله فقد أشـار إليـه, ومـن أشـار إليـه فقـد حـده, ومـن حـده          Cالمؤمنين

فقد عده, ومن قال: (فيم) فقـد ضـمنه, ومـن قـال: (عـالم) فقـد أخلـى منـه. كـائن ال          
ــة, وغيــر كــلّ       شــيء ال  عــن حــدث, موجــود ال عــن عــدم, مــع كــلّ شــيء ال بمقارن

  .)١(بمزايلة, فاعل ال بمعنى الحركات واآللة...)
ــاً  ــال أيضـ ــوب     Cوقـ ــه القلـ ــن تدركـ ــان, ولكـ ــاهدة العيـ ــون بمشـ ــراه العيـ : (ال تـ

  .)٢(بحقائق اإليمان, قريب من األشياء غير مالمس, بعيد عنها غير مباين...)
النـواظر,   : (الحمد هللا الذي ال تدركه الشواهد, وال تحويه المشاهد, وال تـراه Cوقال

  .)٣(على قدمه بحدوث خلقه, وبحدوث خلقه على وجوده...) وال تحجبه السواتر, الدالّ
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
عنــي أنّــه فــي  عنــي أنّــه فــي  عنــي أنّــه فــي  عنــي أنّــه فــي  ، فهــذا ي، فهــذا ي، فهــذا ي، فهــذا يCCCCكمــا قــال اإلمــام علــي كمــا قــال اإلمــام علــي كمــا قــال اإلمــام علــي كمــا قــال اإلمــام علــي     ،،،،إذا كــان اهللا فــي كــلّ مكــان إذا كــان اهللا فــي كــلّ مكــان إذا كــان اهللا فــي كــلّ مكــان إذا كــان اهللا فــي كــلّ مكــان 

        دورات المياه، والعياذ باهللا!دورات المياه، والعياذ باهللا!دورات المياه، والعياذ باهللا!دورات المياه، والعياذ باهللا!
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  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  ال يخفى أن الموجود إما مادي، وإما غير مادي.
 :ذو أبعـاد ثالثـة   :والموجود المادي، هو: الموجود الذي لـه مـادة وجسـم ـــ أي    

خاصّـة، وال   طول وعرض وعمق ــ والجسم يستدعي كونه في مكان خاص وجهـة 
ــر، و      ــين أو أكث لصــار جســمين أو  ��� يمكــن للجســم أن يكــون فــي مكــانين أو جهت

  أكثر ال جسم واحد.
ــه مــادة وجســم، بــل هــو       والموجــود غيــر المــادي، هــو: الموجــود الــذي لــيس ل
ــانون          ــة، إذ ال يخضــع لق ــه مكــان خــاص وال جهــة خاصّ ــيس ل مجــرد مفــارق فهــو ل

  المكان. :ومنها ،المادة
ه المقدمة، نقـول: إن وجـود اهللا تعـالى وجـود غيـر مـادي، فهـو موجـود         بعد هذ

 حاطـة ز والمحدوديـة، بـل بمعنـى اإل   التحيـ في كلّ مكان، وفي كلّ جهة، ال بمعنى 
ة شراقية. وال يكون إلى مكان أقرب من مكان، بل نسبة جميع األمكنـ القيومية واإل

لّه المشرق والمغرب فأَينَما تولّـوا  لّه المشرق والمغرب فأَينَما تولّـوا  لّه المشرق والمغرب فأَينَما تولّـوا  لّه المشرق والمغرب فأَينَما تولّـوا  ولولولول�قال تعالى:  إليه سبحانه وتعالى على السواء؛
   ــيم ــه واســع عل ــه إن اللّ ــثَم وجــه اللّ ــيم   ف ــه واســع عل ــه إن اللّ ــثَم وجــه اللّ ــيم   ف ــه واســع عل ــه إن اللّ ــثَم وجــه اللّ ــيم   ف ــه واســع عل ــه إن اللّ ــثَم وجــه اللّ ــين المشــرق     :. أي)١(�ف أن اهللا تعــالى يملــك مــا ب

  هــوا وجــوهكم، والمغــرب، فلــه تعــالى الســلطة والقــدرة علــى مــا بينهمــا، فأينمــا توج
كلّ شيء قيامـاً   عسوال يخلو منه تعالى مكان وال جهة، وقد  :فهنالك وجه اهللا، أي

شــراقاً وعلمــاً وقــدرة ورحمــة وتوســعة علــى عبــاده، وعلــيم بمصــالح الكــلّ، ومــا      وإ
  يصدر عن الكلّ في كلّ مكان وجهة، وال يخفى عليه خافية.
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، وجـاء فـي (االحتجـاج)    )١(�ونَحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيـد ونَحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيـد ونَحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيـد ونَحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيـد �وقال تعالى: 
حلـت  ذكـرت اهللا فأ  فقـال ابـن أبـي العوجـا:    ((ه اآليـة:  للشيخ الطبرسي، فـي ذيـل هـذ   

  على الغائب.
: (ويلك! كيف يكون غائباً من هو مع خلقه Cفقال أبو عبد اهللا الصادق

ويــرى أشخاصــهم،  ،شــاهد، وإلــيهم أقــرب مــن حبــل الوريــد، يســمع كالمهــم  
  ويعلم أسرارهم؟!).

الســماء فقــال ابــن أبــي العوجــا: فهــو فــي كــلّ مكــان، ألــيس إذا كــان فــي      
  كيف يكون في األرض، وإذا كان في األرض كيف يكون في السماء؟

: (إنّما وصفت المخلـوق الـذي إذا انتقـل مـن مكـان      Cفقال أبو عبد اهللا
اشتغل به مكان، وخال منـه مكـان، فـال يـدري فـي المكـان الـذي صـار إليـه مـا           

    ا اهللا العظـيم الشـأن، الملـك الـديان، فـال  حدث في المكان الذي كان فيه، فأم
يخلــو منــه مكــان وال يشــتغل بــه مكــان، وال يكــون إلــى مكــان أقــرب منــه إلــى    

  .)٢())مكان)
سـؤالكم، فالموجوديـة ليسـت موجوديـة      وبعد هذا البيـان يتّضـح الجـواب عـن    

مادية، بل هي موجودية غيـر ماديـة، فهـو تعـالى مطّلـع عليهـا، وال يخفـى عليـه منهـا          
  يلزم جهله بها.��� وشيء، وله السلطة والقدرة عليها، 
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  تعليق:
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        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

اهللا موجود في كلّ مكان، وهو موجود علـى األرض, قبـل أن يخلـق اهللا عـزّ     اهللا موجود في كلّ مكان، وهو موجود علـى األرض, قبـل أن يخلـق اهللا عـزّ     اهللا موجود في كلّ مكان، وهو موجود علـى األرض, قبـل أن يخلـق اهللا عـزّ     اهللا موجود في كلّ مكان، وهو موجود علـى األرض, قبـل أن يخلـق اهللا عـزّ     
فيهــا، صــحيح؟ فهــل صــار وجــوده بعــد خلـــق       فيهــا، صــحيح؟ فهــل صــار وجــوده بعــد خلـــق       فيهــا، صــحيح؟ فهــل صــار وجــوده بعــد خلـــق       فيهــا، صــحيح؟ فهــل صــار وجــوده بعــد خلـــق           اًاًاًاًوجــلّ األرض لــم يكــن موجــود    وجــلّ األرض لــم يكــن موجــود    وجــلّ األرض لــم يكــن موجــود    وجــلّ األرض لــم يكــن موجــود    

        األرض؟ وبما أن الوجود غير مادي فما طبيعة هذا الوجود؟األرض؟ وبما أن الوجود غير مادي فما طبيعة هذا الوجود؟األرض؟ وبما أن الوجود غير مادي فما طبيعة هذا الوجود؟األرض؟ وبما أن الوجود غير مادي فما طبيعة هذا الوجود؟
..هناك ركاكة في التعبير لصعوبته بالنسبة إلي طبعاً أنا أشعر أن..هناك ركاكة في التعبير لصعوبته بالنسبة إلي طبعاً أنا أشعر أن..هناك ركاكة في التعبير لصعوبته بالنسبة إلي طبعاً أنا أشعر أن..هناك ركاكة في التعبير لصعوبته بالنسبة إلي طبعاً أنا أشعر أن        

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

اهللا موجود في كلّ مكان قبل وجـود األرض وبعـد وجودهـا، وال يحتـاج إلـى      
األرض كي يوجد فيها، فهذه من خصائص المادة في احتياجها إلـى مكـان تسـتقر    

زّه عــن المــادة والجســم، ووجــوده لــيس وجــوداً ماديــاً، بــل كمــا قلنــا:     عليــه، واهللا منــ
  وله القدرة عليه. ،وجود غير مادي مطّلع على ما موجود في كلّ مكان

ألنّـه هـو الـذي أيـن األيـن (المكـان)، وخلـق الزمـان،          ؛وال يقال هللا: أيـن، ومتـى  
  ر عنده.ويعبر عن ذلك بقولهم: اهللا محيط بكلّ شيء، بل كلّ شيء حاض
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        حاطة، أم ماذا؟حاطة، أم ماذا؟حاطة، أم ماذا؟حاطة، أم ماذا؟د في كلّ مكان؟ هل هو وجود علم وإد في كلّ مكان؟ هل هو وجود علم وإد في كلّ مكان؟ هل هو وجود علم وإد في كلّ مكان؟ هل هو وجود علم وإأن اهللا موجوأن اهللا موجوأن اهللا موجوأن اهللا موجو    ::::ما معنىما معنىما معنىما معنى
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
   وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا

ال بد لنا قبل اإلجابة عن هذا السؤال مـن التنبيـه إلـى أن اهللا تعـالى ال يحـلّ      
ألن الــذي يحــلّ فــي مكــان واحــد أو فــي    ســائر األشــياء فيــه؛  بمكــان كمــا تحــلّ 

   دة، فهـــو محـــوي ومــة متعـــد حـــاط بـــه أو بهـــا، وذلـــك يقتضـــي أن يكـــون      أمكنـ
  من شؤون رب البريات.محدوداً، والمحدودية من صفات الممكنات ال 

وعليــه فــإن كونــه عــزّ وجــلّ فــي كــلّ مكــان ال يعنــي صــيرورته فــي أمكنــة      
ــة، فــإن اهللا عــزّ وجــلّ هــو الــذي أمكــن المكــان فكيــف         كثيــرة هــي كــلّ األمكن

وهو الذي خلق الزمـان فكيـف يجـري عليـه حكـم       !يجري عليه حكم المكان؟
  ؟!الزمان

 ،وقـائم بفعلـه   ،شـيء موجـود بـه    ولكنّه تبارك وتعالى موجود فياض، فكلّ
  ت لــه مــن دون علّتــه، وكــلّ شــيء   قيــام صــدور وقيــام تحقّــق، فــالمعلول ال تــذو

معلول له وفقير إليه.. فيكون وجوده عزّ وجلّ في األمكنة واألزمنة لـيس علـى   
وهذا الطور بل على طور القيومية واإلحاطة واإلفاضة،  ؛نحو الحواية والظرفية
ألن الشــيء إذا حــلّ بمكــان فهــو محــدود فــي ذلــك         يــة؛ أعلــى مــن طــور الظرف  

 خــرىأن ســائر األمكنــة اُأل :وذاتــه قابعــة فيــه ال تخــرج إلــى ســواه، أي   ،المكــان
  خالية عنه..

وم عزّ وجلّ له هيمنة كلّية على جميع مخلوقاته الفائضة عنه، فال بينما القي
 يعزب عنه منها شيء..
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ــذا يســـتلزم أن يكـــون فـــي     ــان ســـبحانه، هـ ــذا يســـتلزم أن يكـــون فـــي    تعـــالى اهللا أن يكـــون فـــي كـــلّ مكـ ــان ســـبحانه، هـ ــذا يســـتلزم أن يكـــون فـــي    تعـــالى اهللا أن يكـــون فـــي كـــلّ مكـ ــان ســـبحانه، هـ ــذا يســـتلزم أن يكـــون فـــي    تعـــالى اهللا أن يكـــون فـــي كـــلّ مكـ ــان ســـبحانه، هـ تعـــالى اهللا أن يكـــون فـــي كـــلّ مكـ

��� ��� ��� ���     المــراحيض، وأحشــاء الكــالب، وأن يكــون تحــت قــدميك، وهــل يعتقــد هــذا   المــراحيض، وأحشــاء الكــالب، وأن يكــون تحــت قــدميك، وهــل يعتقــد هــذا   المــراحيض، وأحشــاء الكــالب، وأن يكــون تحــت قــدميك، وهــل يعتقــد هــذا   المــراحيض، وأحشــاء الكــالب، وأن يكــون تحــت قــدميك، وهــل يعتقــد هــذا   
        ق؟! وليس في العقل ما يمنع وجود ذات قديمة متحيزة..ق؟! وليس في العقل ما يمنع وجود ذات قديمة متحيزة..ق؟! وليس في العقل ما يمنع وجود ذات قديمة متحيزة..ق؟! وليس في العقل ما يمنع وجود ذات قديمة متحيزة..ييييزندزندزندزند
        اب:اب:اب:اب:الجوالجوالجوالجو

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
تعــالى ربنــا عمــا يقــول المشــبهون الجــاهلون علــواً كبيــراً، وتقدســت ذاتــه أن          

فيحويـه المكـان، ويجـري عليـه الحـدثان، ويشـار إليـه         ؛تكون متحيـزة، أو فـي جهـة   
بالبنان، فيدرص إليه باألنظار، قـال تعـالى:   شخَك باألبصار، وي� الَّ تُدرِكُـه الَّ تُدرِكُـه الَّ تُدرِكُـه الَّ تُدرِكُـه      اَألبصَـار  اَألبصَـار  اَألبصَـار  اَألبصَـار

اَألبصَار درِكي وهواَألبصَار درِكي وهواَألبصَار درِكي وهواَألبصَار درِكي وه١(�و(.  
 ؛ممـا نربـأ بأنفسـنا عـن إعادتـه      ،ال يلـزم منـه مـا ذكرتـه     ،))في كلّ مكـان ((قولنا: 

ــى نحـــو الحلـــول       ــلّ مكـــان ال علـ ــه فـــي كـ ــتمكن فـــي المكـــان      ،فإنّـ ــا يحـــلّ المـ كمـ
والمظروف في الظرف، فهو ال يحلّ بمكان وال يخلو منه مكـان، وهـو أقـرب إلـى     

حاطــاً، ولكــان الحيــز شــيء مــن نفســه، فلــو كــان متحيــزاً كمــا تزعمــون لصــار م  كــلّ 
  شيء ال كإحاطة شيء بشيء! والمحيط أكبر منه، واهللا تعالى محيط بكلّ
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ــب      ــي طال ــن أب ــر المــؤمنين علــي ب ــئل أمي سC    ــك؟ فقــال: (بمــا ــم عرفــتَ رب : ب
  عرفني نفسه).

  قيل: وكيف عرفك نفسه؟
يحس بـالحواس، وال يقـاس بالنـاس، قريـب فـي بعـده،        قال: (ال يشبهه صورة، وال
أمـام،   :شيء فوقه، أمـام كـلّ شـيء وال يقـال لـه      :ال يقالوبعيد في قربه، فوق كلّ شيء 

داخـل فــي األشــياء ال كشــيء داخــل فــي شــيء، وخــارج مــن األشــياء ال كشــيء خــارج   
  .)١()أولكلّ شيء مبتد ،من شيء، سبحان من هو هكذا وال هكذا غيره

ــد ســـ  ــلوقـ ــمه ،أله رجـ ــب :اسـ ــر       ،ذعلـ ــا أميـ ــال: يـ ــة، فقـ ــر الكوفـ ــى منبـ ــو علـ وهـ
  ك؟هل رأيت رب ،المؤمنين

  .اً لم أره)ما كنت أعبد رب !قال: (ويلك يا ذعلب
كيف رأيته؟ فقال: يا أمير المؤمنين  
لـم تـره العيـون بمشـاهدة األبصـار، ولكـن رأتـه القلـوب          !قال: (ويلك يا ذعلـب 

  ..بحقائق اإليمان
إن ربي لطيف اللطافـة ال يوصـف بـاللطف، عظـيم العظمـة ال       !علبويلك يا ذ

ــف        ــة ال يوصـ ــل الجاللـ ــالكبر، جليـ ــف بـ ــاء ال يوصـ ــر الكبريـ ــالعظم، كبيـ ــف بـ يوصـ
بعـد، شـاء    :شـيء قبلـه، وبعـد كـلّ شـيء ال يقـال لـه        :بالغلظ، قبل كـلّ شـيء ال يقـال   

بها وال بـائن منهـا،    في األشياء كلّها غير متمازج ،ة، دراك ال بخديعةاألشياء ال بهم
ال باســتهالل رؤيــة, نــاٍء ال بمســافة، قريــب ال    ظــاهر ال بتأويــل المباشــرة، متجــلٍّ 
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بمــداناة، لطيــف ال بتجســم، موجــود ال بعــد عــدم، فاعــل ال باضــطرار، مقــدر ال     
بحركة، مريد ال بهمامة، سميع ال بآلـة، بصـير ال بـأداة، ال تحويـه األمـاكن، وال      

نات، سبق األوقات كونـه،  تحده الصفات، وال تأخذه الس تضمنه األوقات، وال
والعـــدم وجـــوده، واالبتـــداء أزلـــه، بتشــــعيره المشـــاعر عـــرف أن ال مشـــعر لــــه,        
ــره الجــواهر عــرف أن ال ضــد لــه، وبمقارنتــه بــين األشــياء عــرف أن ال          وبتجهي

  .)١(قرين له...)
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ........السالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللا
ونفـي  ونفـي  ونفـي  ونفـي  ، ، ، ، أو تركيـب عنـه تعـالى   أو تركيـب عنـه تعـالى   أو تركيـب عنـه تعـالى   أو تركيـب عنـه تعـالى       ،،،،تحديـد تحديـد تحديـد تحديـد     ييييأأأأصول التوحيد عندنا نفي صول التوحيد عندنا نفي صول التوحيد عندنا نفي صول التوحيد عندنا نفي أًأًأًأًمن من من من     ننننإإإإ

    ،،،،كمـال كمـال كمـال كمـال     حد الالمتناهي البسيط الواجد لكـلّ حد الالمتناهي البسيط الواجد لكـلّ حد الالمتناهي البسيط الواجد لكـلّ حد الالمتناهي البسيط الواجد لكـلّ فهو الواحد األفهو الواحد األفهو الواحد األفهو الواحد األ    ....حيثيةحيثيةحيثيةحيثية    ييييأأأأوووو    ،،،،جهةجهةجهةجهة    ييييأأأأ
        وهو فوق ما ال يتناهى بما ال يتناهى.وهو فوق ما ال يتناهى بما ال يتناهى.وهو فوق ما ال يتناهى بما ال يتناهى.وهو فوق ما ال يتناهى بما ال يتناهى.

بــل هــو مــن شــروط بــل هــو مــن شــروط بــل هــو مــن شــروط بــل هــو مــن شــروط     ،،،،ههههمــن التوجــمــن التوجــمــن التوجــمــن التوجــ    دددده حــين الصــالة أو الــدعاء ال بــه حــين الصــالة أو الــدعاء ال بــه حــين الصــالة أو الــدعاء ال بــه حــين الصــالة أو الــدعاء ال بــنّــنّــنّــنّــأأأأالمشــكلة المشــكلة المشــكلة المشــكلة 
    وهذا ال يخلو من شـوائب جعـل جهـة لـه تعـالى، ويكـاد يكـون مسـتحيالً        وهذا ال يخلو من شـوائب جعـل جهـة لـه تعـالى، ويكـاد يكـون مسـتحيالً        وهذا ال يخلو من شـوائب جعـل جهـة لـه تعـالى، ويكـاد يكـون مسـتحيالً        وهذا ال يخلو من شـوائب جعـل جهـة لـه تعـالى، ويكـاد يكـون مسـتحيالً            الدعاء،الدعاء،الدعاء،الدعاء،

التوجالتوجالتوجنّنّنّنّأأأأى لو كانت هذه الجهة ذهنية. كما وى لو كانت هذه الجهة ذهنية. كما وى لو كانت هذه الجهة ذهنية. كما وى لو كانت هذه الجهة ذهنية. كما وحتّحتّحتّحتّ    ،،،،ه من غير جهةه من غير جهةه من غير جهةه من غير جهةالتوجه مجره مجره مجرد االلتفات د االلتفات د االلتفات د االلتفات ه مجر
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عـاله  عـاله  عـاله  عـاله  أأأألمـا ذكـرت   لمـا ذكـرت   لمـا ذكـرت   لمـا ذكـرت       ،،،،والمدعو تعالى ال يخلو من نقضوالمدعو تعالى ال يخلو من نقضوالمدعو تعالى ال يخلو من نقضوالمدعو تعالى ال يخلو من نقض    النفس)النفس)النفس)النفس)    ناــناــناــناــإلى الداعي (األإلى الداعي (األإلى الداعي (األإلى الداعي (األ
        عن التوحيد.عن التوحيد.عن التوحيد.عن التوحيد.

        ؟؟؟؟ههههوالدعاء مع التوجوالدعاء مع التوجوالدعاء مع التوجوالدعاء مع التوج    ،،،،التوحيد الخالصالتوحيد الخالصالتوحيد الخالصالتوحيد الخالص    مرين:مرين:مرين:مرين:فما هو السبيل للجمع بين األفما هو السبيل للجمع بين األفما هو السبيل للجمع بين األفما هو السبيل للجمع بين األ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
لى ، وحينئذ ال يتنافى التوجه إ)١(�فَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّهفَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّهفَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّهفَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّه�قال تعالى: 

ى ال يــراد منــه ه إلــى اهللا تعــالألن التوجــ جهــة مخصوصــة مــع التوحيــد الخــالص؛
ى حتّى يلزم منافاته لخلوص التوحيد، فالمؤمن أُخراالعتقاد أنّه في جهة دون 

ه في الصالة إلى موضع الكعبة المشراهللا تعـالى قـد     الذي يتوج فة ال يعتقـد بـأن
حلّ فيها (معاذ اهللا)، وإنّما هو ألجـل تحصـيل الحضـور، فقلـب اإلنسـان يتقلّـب       

ال يكاد ينضبط.. والمطلوب حال العبادة أو الدعاء  في األسباب، وطائر الخيال
  هو حضور القلب، وال يحضر القلب من دون توجه.

ى جهـالً فقـد شـاب    أُخـر نعم، من يستحضر وجود اهللا تعالى في جهة دون 
بالتوجه بهم إلى  Fتوحيده بشائبة عدم الخلوص، ولذلك أرشدنا أهل البيت

تزول تلك الشائبة، ومـن ينظـر فـي أدعيـة آل     اهللا تعالى، فبهذا النوع من التوجه 
بلفـظ: (وإنّـي أتوجـه بكـم إلـى       محمد(صلوات اهللا وسالمه عليهم) يجـدها ملئـاً  

  ، أو التوجه إلى اهللا بواحد منهم(سالم اهللا عليهم).)٢(اهللا)
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

   ف الكيف فال كيـف لـه، فنسـتنتج أنن األين فال أين له، وكيإذا كان اهللا أي   ف الكيف فال كيـف لـه، فنسـتنتج أنن األين فال أين له، وكيإذا كان اهللا أي   ف الكيف فال كيـف لـه، فنسـتنتج أنن األين فال أين له، وكيإذا كان اهللا أي   ف الكيف فال كيـف لـه، فنسـتنتج أنن األين فال أين له، وكيإذا كان اهللا أي    
        وال يمكن رؤيته...وال يمكن رؤيته...وال يمكن رؤيته...وال يمكن رؤيته...    اهللا غير مادياهللا غير مادياهللا غير مادياهللا غير مادي

فبمــا أن اهللا غيــر مــادي، وأن عالمنــا عــالم المــادة، فهــل: اهللا غيــر موجــود فــي   فبمــا أن اهللا غيــر مــادي، وأن عالمنــا عــالم المــادة، فهــل: اهللا غيــر موجــود فــي   فبمــا أن اهللا غيــر مــادي، وأن عالمنــا عــالم المــادة، فهــل: اهللا غيــر موجــود فــي   فبمــا أن اهللا غيــر مــادي، وأن عالمنــا عــالم المــادة، فهــل: اهللا غيــر موجــود فــي   
        عالمنا (سبحان اهللا، استغفر اهللا) وهو موجود في عالم الملكوت؟عالمنا (سبحان اهللا، استغفر اهللا) وهو موجود في عالم الملكوت؟عالمنا (سبحان اهللا، استغفر اهللا) وهو موجود في عالم الملكوت؟عالمنا (سبحان اهللا، استغفر اهللا) وهو موجود في عالم الملكوت؟

        ....وشكراً لكموشكراً لكموشكراً لكموشكراً لكم
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن اهللا عــــزّ وجــــلّ لــــيس كمثلــــه شــــيء، وال تجــــري علــــى اهللا تعــــالى أحكــــام   

ات فـي جميـع عـوالم اإلمكـان، سـواء فـي الغيـب أم الشـهادة،         مجردالماديات وال ال
يقـال: إن لـم يكـن ماديـاً فهـو      حتّـى   لـيس علـى نحـو الحلـول فـي األمكنـة،       ووجوده

بمكـان مـع ذلـك ال يخلـو      غير موجود فـي عالمنـا، بـل هـو فضـالً عـن كونـه ال يحـلّ        
ألن قوام كلّ شيء وحقيقته به عزّ وجلّ، وال يمكن لشـيء مـن األشـياء     منه مكان؛

ــه؛    أن يو ــو انقطــع فيضــه عن ــى   ألن المو جــد لحظــة واحــدة ل جــودات كافّــة تفتقــر إل
جـوده، وقـد ثبـت فـي الفلسـفة إن مـالك االحتيـاج إلـى العلّـة          وفيض اهللا عزّ وجلّ و

 كمــا زعــم المعتزلـة، والممكــن الــذي يوجــد ال ينقلــب  ،ال الحــدوث ،اإلمكــان :هـو 
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بوجـوده إلــى غنـي فيســتغني عنــه عـزّ وجــلّ، بــل يبقـى دائــم الحاجــة إليـه فــي كــلّ      
  ال يفارقه اإلمكان الذاتي وإن صار واجباً بغيره.ألنّه ممكن بذاته  ؛حين

  فيجب عليك أن تعلم:
  إن اهللا تعالى خالق كلّ شيء وليس كمثله شيء. ــــــــ١١١١
فالـذي كيـف الكيـف ال     ؛ال يجري عليه سبحانه ما هـو أجـراه علـى خلقـه     ــــــــ٢٢٢٢

  كيف له، والذي أين األين ال أين له، وهكذا.
ألن الخلـق جميعـاً فـي عـالم اإلمكـان وهـو        اتـه؛ بمخلوق ال يقـاس ربنـا عـزّ وجـلّ     ــــــــ٣٣٣٣

  عالم الفقر والحاجة، بينما هو سبحانه واجب الوجود بذاته وغني عن العالمين.
ـــــ٤٤٤٤ ـــ ـــ هــو أقــرب إلينــا مــن حبــل الوريــد لــيس علــى نحــو القــرب المكــاني, وهــو     ـ

محيط بكلّ شيء ليس على نحو السعة واالحتواء فيكون ظرفاً, تعـالى عـن ذلـك    
إفاضة وإاً، بل إحاطته إحاطة علم ووجود واً كبيرعلوومية.شراق وقي  
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
  ورد عن اإلمـام علـي  ورد عن اإلمـام علـي  ورد عن اإلمـام علـي  ورد عن اإلمـام علـيCCCC             فـي كـالم لـه، فـي معـرض التنزيـه هللا تعـالى؛ حيـث         فـي كـالم لـه، فـي معـرض التنزيـه هللا تعـالى؛ حيـث         فـي كـالم لـه، فـي معـرض التنزيـه هللا تعـالى؛ حيـث         فـي كـالم لـه، فـي معـرض التنزيـه هللا تعـالى؛ حيـث

شـياء ال كشـيء داخـل فـي شـيء، وخـارج عـن األشـياء ال         شـياء ال كشـيء داخـل فـي شـيء، وخـارج عـن األشـياء ال         شـياء ال كشـيء داخـل فـي شـيء، وخـارج عـن األشـياء ال         شـياء ال كشـيء داخـل فـي شـيء، وخـارج عـن األشـياء ال         : (داخل في األ: (داخل في األ: (داخل في األ: (داخل في األCCCCقالقالقالقال
        . فما معنى هذا القول؟. فما معنى هذا القول؟. فما معنى هذا القول؟. فما معنى هذا القول؟))))١١١١((((كشيء خارج من شيء...)كشيء خارج من شيء...)كشيء خارج من شيء...)كشيء خارج من شيء...)
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(وحدة الوجود)؟ ومـا هـو الموقـف اإلسـالمي     (وحدة الوجود)؟ ومـا هـو الموقـف اإلسـالمي     (وحدة الوجود)؟ ومـا هـو الموقـف اإلسـالمي     (وحدة الوجود)؟ ومـا هـو الموقـف اإلسـالمي         ::::ثم ما هو المقصود بمصطلحثم ما هو المقصود بمصطلحثم ما هو المقصود بمصطلحثم ما هو المقصود بمصطلح
        من القائلين بوحدة الوجود؟من القائلين بوحدة الوجود؟من القائلين بوحدة الوجود؟من القائلين بوحدة الوجود؟

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  نقول:أما عن الشق األول من السؤال، ف
فقــد أورد ؛ ال بـد أوالً مـن مالحظـة نـص الحـديث كـامالً، كمـا ورد فـي محلّـه         

  من الكافي) الحديث هكذا: صولفي (اُأل Rالكليني
))ئل أمير المؤمنينسCك؟بم عرفت رب ،  

  قال: (بما عرفني نفسه).
وال  ،وال يحـس بـالحواس   ،قيل: وكيـف عرفـك نفسـه؟ قـال: (ال يشـبهه صـورة      

شــيء  :بعيــد فــي قربــه، فــوق كــلّ شــيء وال يقــال    ،قريــب فــي بعــده  ،سيقــاس بالنــا
أمــام، داخــل فــي األشــياء ال كشــيء داخــل فــي   :فوقــه، أمــام كــلّ شــيء وال يقــال لــه 

شيء، وخارج مـن األشـياء ال كشـيء خـارجٍ مـن شـيء، سـبحان مـن هـو هكـذا وال           
  هذا تمام الحديث. ..)١()أهكذا غيره، ولكلّ شيء مبتد

  الوارد في السؤال نقول: Cمن كالم اإلمامولبيان المراد 
ــا قولــه: (داخــل فــي األشــياء)، فــالمعنى: أنّــه ال يوجــد أيشــيء مــن األشــياء، وال  أم

ف وتــدبير اهللا (ســبحانه وتعــالى)، وال   ،جــزء مــن أجــزاء العــالم  أيخــارج  خــارج تصــر
شيء أن يستغني في وجوده عن فيضه تعالى. حضوره العلمي، وال يمكن ألي  
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أمــا قولــه: (ال كشــيء داخــل فــي شــيء)، أي: هــو داخــل فــي األشــياء ال علــى   و
نحو دخول الجزء في الكلّ ــ كدخول الدسـم فـي الحليـب ـــ وال علـى نحـو دخـول        
ــى نحــو           ـــ وال عل ــي المــاء ـ ـــ كــدخول الحــرارة ونفوذهــا ف ــي المعــروض ـ العــارض ف

األقسـام الثالثــة   دخـول المــتمكن فـي المكــان ـــ كــالجلوس علـى الســرير ـــ ألن هــذه     
  حاالتٌ وصفات ألجسام، وهو تعالى منزّه عن ذلك.

ة بعيــدة عــن أن   وأمــا قولــه: (خــارج عــن األشــياء)، فبمعنــى: أن ذاتــه المقدســ       
  ف بصفاتها.تّصاةً عن االمنزّهكون متلبسةً باألشياء، وت

وقوله: (ال كشيء خارجٍ من شـيء)، فإنّـه سـبحانه وتعـالى خـارج عـن األشـياء        
لى نحو الخروج المتعلّق بالبعدين المكاني واالنتقـالي، فهـو مـع األشـياء وقيـوم      ال ع

ــر     ،عليهــا ــاين    ،وقريــب منهــا ومحــيط بهــا، ولكــن دون شــبيه أو نظي وهــو ســبحانه مب
  لجميع األشياء بال نظير.

ـــ       ــالٍ يوضّـ ــتعين بمثــ ــا أن نســ ــن لنــ ــح، يمكــ ــه أوضــ ــى وجعلــ ــب المعنــ ح ولتقريــ
  :لروح بالبدن أو النفس الناطقة بالجسدالمقصود، وهو مأخوذ من عالقة ا

فمــن المؤكّـــد أن كافّــة أعضـــاء الجســد خاضـــعة فــي التصـــرف والتـــدبير     
ال نسـتطيع أن  نفسه الوقت  فيللنفس، وهي محيطةٌ به من كلّ جانب، ولكن 

ــي مــن الجســد دون الجــزء      إ :نقــول ــنفس هــي فــي الجــزء الفالن ــروح أو ال ن ال
  اآلخر.

داخلـة   :إن الروح هي فـي الجسـد، وخارجـه، أي    :قولوبهذا المعنى نستطيع ال
فيـــه علـــى نحـــو الســـيطرة واإلحاطـــة والتـــدبير، وخارجـــة عنـــه علـــى نحـــو االنفصـــال   
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 والمغايرة، ولكن دون أن يشبه دخولها وخروجها الحاالت الثالثة التي مـرت معنـا  
دخـول الجــزء فـي الكــلّ والعـارض فــي المعــروض     :آنفـاً فــي صـفات األجســام (أي  

  متمكن في المكان).وال
وبكالم أوضح: إن الروح قريبة للجسم من حيث التصـرف واإلحاطـة وبعيـدة    

  هها عن عوارض الجسد.عنه من حيث مقام الذات واالستقالل، وتنزّ
ه، هـو  ألشياء العـالم وأجزائـ   وال يخفى أن قرب الخالق (جلّ وعال) نسبةً

ن إدراك عـ ن عـاجزاً  فوق قـرب الـروح وبعـدها عـن الجسـد، وإذا كـان اإلنسـا       
عاجزاً عن إدراك  أولىكيفية قرب وبعد الروح عن الجسد، فسيكون بشكلٍ 

 ،دركـه بعـد الهمــم  فسـبحان الـذي ال ي   ؛كيفيـة قـرب وبعـد اهللا سـبحانه وتعــالى    
  وال يناله غوص الفطن.

فــإن القــائلين بوحــدة الوجــود ليســوا علــى     :ن الشــق الثــاني مــن الســؤال  عــوأمــا 
ــإ ؛مــذهبٍ واحــد  إن الوجــود الحقيقــي واحــد، والموجــودات    ((ن بعضــهم يقــول:  ف

(البحر بـــلــون ذلــك الكثيــرة، هــي صــور وتجلّيــات للموجــود الحقيقــي الواحــد، ويمثّ 
وأمواجــه) فــالبحر فــي مقــام الوجــود الحقيقــي، والمــوج المتكــاثر تجلّيــات وصــور      

  .))لحقيقة البحر
التصــديق بــأن كــلّ هــذه  فــإن العقــالء ال يمكــنهم ؛وهــذا الكــالم يرفضــه العقــل

 ،بمناشــئها المختلفــة وآثارهــا الخاصّــة والمتنوعــة، هــي وهــم   ،الموجــودات الكثيــرة
  وأن الوجود الحقيقي ال يعدو أن يكون وجوداً واحداً.
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ممـــا يـــدلّ علـــى المقصـــود  ،وأمـــا تمثـــيلهم بـــالبحر وأمواجـــه، أو غيـــر ذلـــك
لَـيس كَمثلـه   لَـيس كَمثلـه   لَـيس كَمثلـه   لَـيس كَمثلـه   �هـو تعـالى   فال يلتفت إليه وال يكترث به، ف ،ويكشف عن المراد

  .)٢(�سبحان اللَّه عما يصفُونسبحان اللَّه عما يصفُونسبحان اللَّه عما يصفُونسبحان اللَّه عما يصفُون�، و)١(�شَيٌءشَيٌءشَيٌءشَيٌء
(وحدة الوجود) يستلزم الخروج عن الدين عند بـالقول  هذا مضافاً إلى أن

فقــــد ورد فــــي (مستمســــك العــــروة الــــوثقى) للمرحــــوم الســــيد  ؛بعــــض الفقهــــاء
ـــ وهــو مــن كبــار مراجــع التقليــد فــي النجــف ا   Rالحكــيم ي ســنة تــوفّ ،ألشــرفـ

ـــ.)١٣٩٠( ــو شـــرح علـــى     )المستمســـك(و، هـ ــتداللي، وهـ ــه االسـ كتـــاب فـــي الفقـ
هـذه المسـألة بعـد أن عـدد آراء      عـن ـــ قولـه    Rللسـيد اليـزدي   )العروة الـوثقى (

حسـن الظـن بهـؤالء القـائلين     ((القائلين بوحدة الوجود، يقول (رحمه المـولى):  
لمأمور بـه شـرعاً، يوجبـان حمـل هـذه      والحمل على الصحة ا ،بالتوحيد الخاص

وجــود  ،علــى هــذه األقــوال   ،كيــف يصــح ��� األقــوال علــى خــالف ظاهرهــا، و   
  .)٣())والراحم والمرحوم ،الخالق والمخلوق، واآلمر والمأمور

IIIIHæbßŒÛaë@æbØ½a@åÇ@êČŒäß@µbÈm@�aHæbßŒÛaë@æbØ½a@åÇ@êČŒäß@µbÈm@�aHæbßŒÛaë@æbØ½a@åÇ@êČŒäß@µbÈm@�aHæbßŒÛaë@æbØ½a@åÇ@êČŒäß@µbÈm@�a@ @@ @@ @@ @
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         السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
 اهللا ســبحانه وتعــالى موجــود فــي عــالم الخــارج، وعــالم الخــارج هــو عــالم      اهللا ســبحانه وتعــالى موجــود فــي عــالم الخــارج، وعــالم الخــارج هــو عــالم      اهللا ســبحانه وتعــالى موجــود فــي عــالم الخــارج، وعــالم الخــارج هــو عــالم      اهللا ســبحانه وتعــالى موجــود فــي عــالم الخــارج، وعــالم الخــارج هــو عــالم      ((((((((

الجزئيات، وال يمكن أن يكون حاوياً علـى الكلّيـات، فيتعـين أن تكـون ذات اهللا     الجزئيات، وال يمكن أن يكون حاوياً علـى الكلّيـات، فيتعـين أن تكـون ذات اهللا     الجزئيات، وال يمكن أن يكون حاوياً علـى الكلّيـات، فيتعـين أن تكـون ذات اهللا     الجزئيات، وال يمكن أن يكون حاوياً علـى الكلّيـات، فيتعـين أن تكـون ذات اهللا     
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أنّه شيء ال كاألشياء وال تتصـوره  أنّه شيء ال كاألشياء وال تتصـوره  أنّه شيء ال كاألشياء وال تتصـوره  أنّه شيء ال كاألشياء وال تتصـوره  ��� ��� ��� ���     سبحانه وتعالى من الجزئيات بهذا المعنى,سبحانه وتعالى من الجزئيات بهذا المعنى,سبحانه وتعالى من الجزئيات بهذا المعنى,سبحانه وتعالى من الجزئيات بهذا المعنى,
        ....))))))))العقولالعقولالعقولالعقول

        ولكم في هذه المقالة؟ولكم في هذه المقالة؟ولكم في هذه المقالة؟ولكم في هذه المقالة؟ما قما قما قما ق
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
م بأن ال وجود واقعيلعلّ القائل توه  ���يهفي العالم المادي الذي يسم: 

  صات)!ات (المتشخّيئوالذي يحوي الجزعالم الخارج، 
أو أن يحويـــه مكـــان، ألن  ؛ولكـــن اهللا تعـــالى أجـــلّ مـــن أن يحـــلّ بمكـــان 

ــي الم  ــالّ فـ ــن     الحـ ــدود ممكـ ــدوداً, والمحـ ــون محـ ــده، فيكـ ــان يحـ ــان فالمكـ كـ
  مخلوق ال واجب.

ولــيس اهللا تعــالى حاويــاً للكلّيــات حوايــة المحــلّ لــذي المحــلّ، وليســت     
ة, والحوايـة  مجـرد  ألن الكلّيـات مفـاهيم عقليـة ومعـان     ؛الكلّيات مما يحتـوى 

  ة.مجردشأن المصاديق الخارجية الجزئية ال المفاهيم العقلية ال
          وعلى ذلـك يبطـل االسـتدالل علـى كـون ذاتـه تعـالى مـن الجزئيـات, ألن

  الجزئيات تعتريها صفات الممكنات, وكذلك الكلّيات.
، والصواب: إن اهللا تعالى ليس بكلّي، وال جزئي، وال جـوهر، وال عـرض  

  .)١(�لَيس كَمثله شَيٌء وهو السميع البصيرلَيس كَمثله شَيٌء وهو السميع البصيرلَيس كَمثله شَيٌء وهو السميع البصيرلَيس كَمثله شَيٌء وهو السميع البصير� بل
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

ه ه ه ه ن نحدن نحدن نحدن نحدأأأأولذلك ال يمكن ولذلك ال يمكن ولذلك ال يمكن ولذلك ال يمكن     ،،،،اهللا سبحانه وتعالى هو الذي خلق المكاناهللا سبحانه وتعالى هو الذي خلق المكاناهللا سبحانه وتعالى هو الذي خلق المكاناهللا سبحانه وتعالى هو الذي خلق المكان    ننننأأأأفي عقيدتنا في عقيدتنا في عقيدتنا في عقيدتنا 
بهذا الحدبهذا الحدبهذا الحده (المكان)ه (المكان)ه (المكان)ه (المكان)إيجادإيجادإيجادإيجادقبل قبل قبل قبل     بهذا الحد ، ، ، ،أمأمأموجلّوجلّوجلّوجلّ    فهو كذلك مخلوق من قبل اهللا عزّفهو كذلك مخلوق من قبل اهللا عزّفهو كذلك مخلوق من قبل اهللا عزّفهو كذلك مخلوق من قبل اهللا عزّ    ،،،،ا الزمانا الزمانا الزمانا الزمانأم....        

        ولكن السؤال:ولكن السؤال:ولكن السؤال:ولكن السؤال:
        سبحانه وتعالى خلق الزمان, بالتالي سيوجد لدينا احتماالن:سبحانه وتعالى خلق الزمان, بالتالي سيوجد لدينا احتماالن:سبحانه وتعالى خلق الزمان, بالتالي سيوجد لدينا احتماالن:سبحانه وتعالى خلق الزمان, بالتالي سيوجد لدينا احتماالن:    اهللاهللاهللاهللا    ننننأأأأبما بما بما بما 

    وجـلّ وجـلّ وجـلّ وجـلّ     اهللا عـزّ اهللا عـزّ اهللا عـزّ اهللا عـزّ     ننننأأأأ    ::::ر مـع اهللا سـبحانه وتعـالى, أي   ر مـع اهللا سـبحانه وتعـالى, أي   ر مـع اهللا سـبحانه وتعـالى, أي   ر مـع اهللا سـبحانه وتعـالى, أي   الزمان يمشـي ويتغيـ  الزمان يمشـي ويتغيـ  الزمان يمشـي ويتغيـ  الزمان يمشـي ويتغيـ      ننننإإإإ    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
        ....يعيش لحظات الزمن معنا نحن المخلوقاتيعيش لحظات الزمن معنا نحن المخلوقاتيعيش لحظات الزمن معنا نحن المخلوقاتيعيش لحظات الزمن معنا نحن المخلوقات

ن يكـون الزمـان انتهـى    ن يكـون الزمـان انتهـى    ن يكـون الزمـان انتهـى    ن يكـون الزمـان انتهـى    أأأألـيس كـذلك, وجـب    لـيس كـذلك, وجـب    لـيس كـذلك, وجـب    لـيس كـذلك, وجـب    االحتمـال األول  االحتمـال األول  االحتمـال األول  االحتمـال األول      ذا كانذا كانذا كانذا كانإإإإ    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
الزمان من حيث التأثر, وهذا الزمان من حيث التأثر, وهذا الزمان من حيث التأثر, وهذا الزمان من حيث التأثر, وهذا بببباهللا سبحانه ال عالقة له اهللا سبحانه ال عالقة له اهللا سبحانه ال عالقة له اهللا سبحانه ال عالقة له     ننننحيث إحيث إحيث إحيث إبببب    ،،،،بالنسبة هللا تعالىبالنسبة هللا تعالىبالنسبة هللا تعالىبالنسبة هللا تعالى

        ....ينافي كوننا نعيش اآلن هذه اللحظاتينافي كوننا نعيش اآلن هذه اللحظاتينافي كوننا نعيش اآلن هذه اللحظاتينافي كوننا نعيش اآلن هذه اللحظات
واستغفر اهللا ربواستغفر اهللا ربواستغفر اهللا ربن ن ن ن أأأأرجـو مـن اهللا تعـالى    رجـو مـن اهللا تعـالى    رجـو مـن اهللا تعـالى    رجـو مـن اهللا تعـالى    أأأأ    ....ذنـب عظـيم  ذنـب عظـيم  ذنـب عظـيم  ذنـب عظـيم      ليـه مـن كـلّ   ليـه مـن كـلّ   ليـه مـن كـلّ   ليـه مـن كـلّ   إإإإتوب توب توب توب أأأأي وي وي وي وواستغفر اهللا رب

        ....فاسدةفاسدةفاسدةفاسدة    فكاراًفكاراًفكاراًفكاراًأأأأن كانت ن كانت ن كانت ن كانت إإإإفكار فكار فكار فكار لي هذه األلي هذه األلي هذه األلي هذه األ    يغفريغفريغفريغفر
        ....من سماحتكممن سماحتكممن سماحتكممن سماحتكم    جابةجابةجابةجابةاإلاإلاإلاإل    ااااونرجوونرجوونرجوونرجو

        ....وآله الطيبين الطاهرينوآله الطيبين الطاهرينوآله الطيبين الطاهرينوآله الطيبين الطاهريند د د د ى اهللا على محمى اهللا على محمى اهللا على محمى اهللا على محموصلّوصلّوصلّوصلّ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  :هذه المسألة اً قبل الخوض في حلّمن توضيح أمر مهم جد بد ال
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شــياء ومقيــاس الحــوادث, نـا نتعامــل مــع الزمــان باعتبــاره مقــدار حركــة األ إنّ
الحـوادث  وكذلك ما يعتريها من  ،يةجسام مادأما هي ك إنّشياء التي تتحرواأل

  ية تلحقها من جهة الحركة.ما هي عوارض مادإنّ
عـن   منزّهه وأنّ ،جساماهللا تعالى ليس جسماً من األ ومن هنا فإذا أدركنا أن

الزمـان   أي أن ،ه عن الزمـان ه منزّأن ندرك كذلك بأنّ فال بد ،المكان والحركة
ليه شـيء  ال يجري عليه كما يجري على األجسام, ولكن عدم جريان الزمان ع

ال يعـزب عنـه    يءشـ  اهللا تعـالى عـالم بكـلّ    ذلـك ألن  ؛وعلمه بالزمان شيء آخـر 
مثقال ذرفال يقي د الزمان علم اهللا تعالى, بـل اهللا تعـالى محـيط بـه مـن      ة, وحينئذ

 نأيــرد اإلشــكال بــ حتّــى  طرفيــه, وهــذه اإلحاطــة العلميــة بالزمــان ليســت زمانيــة  
اهللا تعـــالى يعـــيش معنـــا لحظـــات  اذ اهللا), أو أنر مـــع اهللا تعـــالى (معـــالزمـــان يتغيـــ

الزمان, بل هي إحاطة علمية مجريترتّـب فـال   ،ر الزمـانيين م والتأخّدة عن التقد 
ر كمــا يطــري التغيــ ،أو علــى صــفاته ،وجــلّ ر علــى ذاتــه عــزّالتــأثّ طــرو اًعليهــا إذ

  على ذواتنا وصفاتنا نحن المخلوقات الزمانية.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
هللا تعــالى، كقولنــا: إن اهللا يغضــب  هللا تعــالى، كقولنــا: إن اهللا يغضــب  هللا تعــالى، كقولنــا: إن اهللا يغضــب  هللا تعــالى، كقولنــا: إن اهللا يغضــب      ىىىىكيــف يمكــن أن نفســر الغضــب والرضــ  كيــف يمكــن أن نفســر الغضــب والرضــ  كيــف يمكــن أن نفســر الغضــب والرضــ  كيــف يمكــن أن نفســر الغضــب والرضــ  

        لرضاه؟لرضاه؟لرضاه؟لرضاه؟    ويرضىويرضىويرضىويرضى    7777لغضب الرسوللغضب الرسوللغضب الرسوللغضب الرسول
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  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

لإلنسـان, واهللا سـبحانه   والغضب من الصفات النفسـانية   ىمن الواضح أن الرض
وتعالى ليس بجسم فال صفات نفسانية لـه, ولـذا يكـون وصـف اهللا سـبحانه وتعـالى       
بالغضب وصفاً مجازياً، ومرادهم من هذا: أن الغضب من اهللا سبحانه وتعالى 

  الرحمة والثواب. :ىالعذاب, ومن الرض :هو
ازي, طالق مجـ إلعناوين على اهللا سبحانه وتعالى طالق مثل هذه اإ والحاصل:

أن اهللا سبحانه وتعالى يثيب كلّ محسـن إذا عمـل    :طالقات هووالمراد من هذه اإل
  .هللا سبحانه وتعالى, ويعذّب كلّ من عصاه وخالف أوامره ونواهيه.

عن جعفر بن محمـد بـن عمـارة، عـن أبيـه، قـال: سـألت        ((روى الصدوق: 
 ىهـــل لـــه رضـــ ، فقلـــت لـــه: يـــا بـــن رســـول اهللا!Cالصــادق جعفـــر بـــن محمـــد 

وســخط؟ فقــال: (نعــم، ولــيس ذلــك علــى مــا يوجــد مــن المخلــوقين، ولكــن           
  . )١())ثوابه :عقابه، ورضاه :غضب اهللا

  تعليق:


��و��دא��«
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نحن ال نريد حلّ اإلشكال فقط فنذهب إلى القول بأن المسألة مجازية نحن ال نريد حلّ اإلشكال فقط فنذهب إلى القول بأن المسألة مجازية نحن ال نريد حلّ اإلشكال فقط فنذهب إلى القول بأن المسألة مجازية نحن ال نريد حلّ اإلشكال فقط فنذهب إلى القول بأن المسألة مجازية 
        نه وتعالى.نه وتعالى.نه وتعالى.نه وتعالى.هللا سبحاهللا سبحاهللا سبحاهللا سبحا    ىىىىفي أمثال نسبة الغضب والرضفي أمثال نسبة الغضب والرضفي أمثال نسبة الغضب والرضفي أمثال نسبة الغضب والرض
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النص القرآني يقول: بأن اهللا يغضب، وأن اهللا يرضـى، وهـي مـن ضـمن     النص القرآني يقول: بأن اهللا يغضب، وأن اهللا يرضـى، وهـي مـن ضـمن     النص القرآني يقول: بأن اهللا يغضب، وأن اهللا يرضـى، وهـي مـن ضـمن     النص القرآني يقول: بأن اهللا يغضب، وأن اهللا يرضـى، وهـي مـن ضـمن     
        أفعاله سبحانه، كقولك: يخلق، ويرزق، ولم يكن ذلك على سبيل المجاز.أفعاله سبحانه، كقولك: يخلق، ويرزق، ولم يكن ذلك على سبيل المجاز.أفعاله سبحانه، كقولك: يخلق، ويرزق، ولم يكن ذلك على سبيل المجاز.أفعاله سبحانه، كقولك: يخلق، ويرزق، ولم يكن ذلك على سبيل المجاز.

فعـال نفسـاني، يبعثنـا علـى     فعـال نفسـاني، يبعثنـا علـى     فعـال نفسـاني، يبعثنـا علـى     فعـال نفسـاني، يبعثنـا علـى     غـوران وهيـاج عـاطفي وان   غـوران وهيـاج عـاطفي وان   غـوران وهيـاج عـاطفي وان   غـوران وهيـاج عـاطفي وان       ::::الغضب فينا نحنالغضب فينا نحنالغضب فينا نحنالغضب فينا نحن
        يقاع عقوبة بمن نغضب عليه.يقاع عقوبة بمن نغضب عليه.يقاع عقوبة بمن نغضب عليه.يقاع عقوبة بمن نغضب عليه.السخط وإالسخط وإالسخط وإالسخط وإ

يطلق الغضب على نحو يطلق الغضب على نحو يطلق الغضب على نحو يطلق الغضب على نحو     ،،،،وضوع لروح المعنىوضوع لروح المعنىوضوع لروح المعنىوضوع لروح المعنىأن اللفظ مأن اللفظ مأن اللفظ مأن اللفظ م    ::::وبحسب نظريةوبحسب نظريةوبحسب نظريةوبحسب نظرية
على اهللا سبحانه، ولكن بتنزيهه سبحانه عن ما يرافق ذلك على اهللا سبحانه، ولكن بتنزيهه سبحانه عن ما يرافق ذلك على اهللا سبحانه، ولكن بتنزيهه سبحانه عن ما يرافق ذلك على اهللا سبحانه، ولكن بتنزيهه سبحانه عن ما يرافق ذلك     ،،،،ال المجازال المجازال المجازال المجاز    ،،،،الحقيقةالحقيقةالحقيقةالحقيقة

        ونسبته إليه سبحانه بما يليق بمرتبته الوجودية.ونسبته إليه سبحانه بما يليق بمرتبته الوجودية.ونسبته إليه سبحانه بما يليق بمرتبته الوجودية.ونسبته إليه سبحانه بما يليق بمرتبته الوجودية.    ،،،،ر باطني خاصر باطني خاصر باطني خاصر باطني خاصمن انفعال، وتأثّمن انفعال، وتأثّمن انفعال، وتأثّمن انفعال، وتأثّ
راً راً راً راً ر تـأثّ ر تـأثّ ر تـأثّ ر تـأثّ عندما يوقع أثر الغضـب، ال يعنـي أنّـه تـأثّ    عندما يوقع أثر الغضـب، ال يعنـي أنّـه تـأثّ    عندما يوقع أثر الغضـب، ال يعنـي أنّـه تـأثّ    عندما يوقع أثر الغضـب، ال يعنـي أنّـه تـأثّ        ،،،،أن اهللا غضبأن اهللا غضبأن اهللا غضبأن اهللا غضب    ::::فيطلقفيطلقفيطلقفيطلق

اطنيــاً محتاجــاً إلــى الجســم والعواطــف واالنفعــال، فــاهللا فاعــل مطلقــاً وغيــر    اطنيــاً محتاجــاً إلــى الجســم والعواطــف واالنفعــال، فــاهللا فاعــل مطلقــاً وغيــر    اطنيــاً محتاجــاً إلــى الجســم والعواطــف واالنفعــال، فــاهللا فاعــل مطلقــاً وغيــر    اطنيــاً محتاجــاً إلــى الجســم والعواطــف واالنفعــال، فــاهللا فاعــل مطلقــاً وغيــر    بببب
        منفعل مطلقاً.منفعل مطلقاً.منفعل مطلقاً.منفعل مطلقاً.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ت فــي الخبـر اآلتـي المـروي فــي    تأملـ يمكـن أن يتّضـح لـك األمــر أخـي العزيـز إذا      
  (الكافي):

، )١(�سـفُونَا انتَقَمنَـا مـنهم   سـفُونَا انتَقَمنَـا مـنهم   سـفُونَا انتَقَمنَـا مـنهم   سـفُونَا انتَقَمنَـا مـنهم   فَلَما آفَلَما آفَلَما آفَلَما آ�في قول اهللا عزّ وجلّ:  Cعن أبي عبد اهللا((
ــاء لنفســـه يأســـفون      ــه خلـــق أوليـ ــزّ وجـــلّ ال يأســـف كأســـفنا، ولكنّـ فقـــال: (إن اهللا عـ

نفسـه وسـخطهم سـخط     ىويرضون وهـم مخلوقـون مربوبـون، فجعـل رضـاهم رضـ      
ــدعاة إليــه واألد   ؛نفســه ــيس أن    ألنّــه جعلهــم ال ــه، فلــذلك صــاروا كــذلك، ول الء علي
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ن هذا معنى ما قال من ذلـك، وقـد قـال: مـن أهـان لـي       ذلك يصل إلى خلقه، لك
من يطعِ الرسـولَ فَقَـد أَطَـاع    من يطعِ الرسـولَ فَقَـد أَطَـاع    من يطعِ الرسـولَ فَقَـد أَطَـاع    من يطعِ الرسـولَ فَقَـد أَطَـاع    �ولياً فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها، وقال: 

 اللّـــه اللّـــه اللّـــه وقــــال: )١(�اللّـــه ،�  فَــــوق اللَّــــه ــــدي اللَّــــه ونــــايِعبـــا يإِنَّم ونَــــكايِعبي ينالَّــــذ إِن  فَــــوق اللَّــــه ــــدي اللَّــــه ونــــايِعبـــا يإِنَّم ونَــــكايِعبي ينالَّــــذ إِن  فَــــوق اللَّــــه ــــدي اللَّــــه ونــــايِعبـــا يإِنَّم ونَــــكايِعبي ينالَّــــذ إِن  فَــــوق اللَّــــه ــــدي اللَّــــه ونــــايِعبـــا يإِنَّم ونَــــكايِعبي ينالَّــــذ إِن
  .)٢(�أَيديهِمأَيديهِمأَيديهِمأَيديهِم

والغضـب وغيرهمـا مـن     ىشبهه على ما ذكرتُ لـك، وهكـذا الرضـ   فكلّ هذا و
األشــياء ممــا يشــاكل ذلــك، ولــو كــان يصــل إلــى اهللا األســف والضــجر، وهــو الــذي    

ألنّـه إذا دخلـه    الخالق يبيد يوماً مـا؛  خلقهما وأنشأهما لجاز لقائل هذا أن يقول: إن
ــادة، ثــم لــم   الغضــب والضــجر دخلــه التغييــر، وإذا دخلــه التغييــر لــم يــؤمن عل    يــه اإلب

يعــــرف المكــــون مــــن المكــــون وال القــــادر مــــن المقــــدور عليــــه، وال الخــــالق مــــن   
المخلوق، تعالى اهللا عن هذا القول علـواً كبيـراً، بـل هـو الخـالق لألشـياء ال لحاجـة،        

  .)٣())إن شاء اهللا تعالى) فافهمفإذا كان ال لحاجة استحال الحد والكيف فيه، 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        سالم عليكم..سالم عليكم..سالم عليكم..سالم عليكم..

        ر؟ر؟ر؟ر؟أو يتأثّأو يتأثّأو يتأثّأو يتأثّ    مؤثّرمؤثّرمؤثّرمؤثّرهل اهللا هل اهللا هل اهللا هل اهللا 
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        أن هللا رد فعل على فعل اإلنسان؟أن هللا رد فعل على فعل اإلنسان؟أن هللا رد فعل على فعل اإلنسان؟أن هللا رد فعل على فعل اإلنسان؟    ::::إذا كان اهللا يغضب فهل هذا يعنيإذا كان اهللا يغضب فهل هذا يعنيإذا كان اهللا يغضب فهل هذا يعنيإذا كان اهللا يغضب فهل هذا يعني
        عل اهللا؟عل اهللا؟عل اهللا؟عل اهللا؟أنّنا رد فعل على فأنّنا رد فعل على فأنّنا رد فعل على فأنّنا رد فعل على ف    ::::فهل هذا يعنيفهل هذا يعنيفهل هذا يعنيفهل هذا يعني    يؤثّريؤثّريؤثّريؤثّرإذا كان إذا كان إذا كان إذا كان 
        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــا نغضــب عــن         ــم أيهــا األخ الكــريم! إن اهللا عــزّ وجــلّ ال يغضــب كغضــبنا, فإنّن اعل
    .رات نفسية وفسيولوجية ينجم عنهاي إلى حدوث تغير نفساني يؤدانفعال وتأثّ

ــك, وهكــذا الرضــ        ــا ذكــرت ل ــى م وغيرهــا مــن  والغضــب  ىفكــلّ هــذا وشــبهه عل
ولـــو كـــان يصـــل إلـــى اهللا األســـف والضـــجر، وهـــو الـــذي  األشـــياء ممـــا يشـــاكل ذلـــك، 

  ه إذا دخلــه ألنّــ ؛مــا الخــالق يبيــد يومــاً  خلقهمــا وأنشــأهما لجــاز لقائــل هــذا أن يقــول: إن
لـم يعـرف   ثـم  الغضب والضجر دخله التغيير، وإذا دخلـه التغييـر لـم يـؤمن عليـه اإلبـادة،       

ال القادر من المقدور عليه، وال الخـالق مـن المخلـوق، تعـالى اهللا     المكون من المكون و
ــواً    ــراً عــن هــذا القــول عل ــإذا كــان ال لحاجــة        ،كبي ــل هــو الخــالق لألشــياء ال لحاجــة، ف ب

١()فافهم إن شاء اهللا تعالى ؛والكيف فيه استحال الحد(.  

IIIIü@ČÝuë@ČŒÇ@�a@Čægü@ČÝuë@ČŒÇ@�a@Čægü@ČÝuë@ČŒÇ@�a@Čægü@ČÝuë@ČŒÇ@�a@Čæg@@@@NNüë@ùŒèn�í@üë@Š‚�íNNüë@ùŒèn�í@üë@Š‚�íNNüë@ùŒèn�í@üë@Š‚�íNNüë@ùŒèn�í@üë@Š‚�íHNHNHNHN@ @@ @@ @@ @
»�����

�����«    

  السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

 ما معنى اآليات التي يظهر منها بأن اهللا يستخدم أساليب السخرية واالستهزاء ما معنى اآليات التي يظهر منها بأن اهللا يستخدم أساليب السخرية واالستهزاء ما معنى اآليات التي يظهر منها بأن اهللا يستخدم أساليب السخرية واالستهزاء ما معنى اآليات التي يظهر منها بأن اهللا يستخدم أساليب السخرية واالستهزاء 

        ؟؟؟؟مورمورمورمورن هذه اُألن هذه اُألن هذه اُألن هذه اُألعععع؟ أليس اهللا عزّ وجلّ منزّه ؟ أليس اهللا عزّ وجلّ منزّه ؟ أليس اهللا عزّ وجلّ منزّه ؟ أليس اهللا عزّ وجلّ منزّه كفّاركفّاركفّاركفّاروالمكر والخدعة بالنسبة إلى الوالمكر والخدعة بالنسبة إلى الوالمكر والخدعة بالنسبة إلى الوالمكر والخدعة بالنسبة إلى ال  
                                                 

�F١�4
5
=�א@�:(��E١�W١٤٤�9��:�F٦א@A�E=
>�،�KDאد�`�א �



  
  

E(
W-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*�
)EאW-
)�Fא��
�Zوא)*� ٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣ .......................................................  א

 

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

، وعـن قولـه:   )١(�سـخر اُهللا مـنهم  سـخر اُهللا مـنهم  سـخر اُهللا مـنهم  سـخر اُهللا مـنهم  �عـن قولـه عـزّ وجـلّ:      Cالرضـا  سـئل اإلمـام  
، )٣(�ومكَـروا ومكَـر اُهللا واُهللا خَيـر المـاكرِين    ومكَـروا ومكَـر اُهللا واُهللا خَيـر المـاكرِين    ومكَـروا ومكَـر اُهللا واُهللا خَيـر المـاكرِين    ومكَـروا ومكَـر اُهللا واُهللا خَيـر المـاكرِين    �، وعـن قولـه:   )٢(�اُهللا يستَهزِئ بِهِـم اُهللا يستَهزِئ بِهِـم اُهللا يستَهزِئ بِهِـم اُهللا يستَهزِئ بِهِـم �

  ؟)٤(�يخادعون اهللا وهو خادعهميخادعون اهللا وهو خادعهميخادعون اهللا وهو خادعهميخادعون اهللا وهو خادعهم�وعن قوله: 
يمكـر وال يخـادع، ولكنّـه     ، والئفقال: (إِن اهللا عـزّ وجـلّ ال يسـخر وال يسـتهز    

عـــزّ وجـــلّ يجـــازيهم جـــزاء الســـخرية، وجـــزاء االســـتهزاء، وجـــزاء المكـــر، وجـــزاء   
  .)٥(المون علواً كبيراً)خديعة، تعالى اهللا عما يقول الظال

ČŒämIČŒämIČŒämIČŒämIHÕÜ¨a@pbÐ•ë@ŠÇb’½a@åÇ@µbÈm@éçHÕÜ¨a@pbÐ•ë@ŠÇb’½a@åÇ@µbÈm@éçHÕÜ¨a@pbÐ•ë@ŠÇb’½a@åÇ@µbÈm@éçHÕÜ¨a@pbÐ•ë@ŠÇb’½a@åÇ@µbÈm@éç@ @@ @@ @@ @
»��������


�א�����ن�
  »ز������د�א���$ن�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

منـزّه عـن كـلّ المشـاعر اإلنسـانية التـي يحـس بهـا         منـزّه عـن كـلّ المشـاعر اإلنسـانية التـي يحـس بهـا         منـزّه عـن كـلّ المشـاعر اإلنسـانية التـي يحـس بهـا         منـزّه عـن كـلّ المشـاعر اإلنسـانية التـي يحـس بهـا             هل اهللا سبحانه وتعالىهل اهللا سبحانه وتعالىهل اهللا سبحانه وتعالىهل اهللا سبحانه وتعالى
        كالسعادة؟كالسعادة؟كالسعادة؟كالسعادة؟    ،،،،اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان
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وإن كان منزّهاً عن المشاعر اإلنسانية، فكيف نوفّق بين ذلك وبين كونه وإن كان منزّهاً عن المشاعر اإلنسانية، فكيف نوفّق بين ذلك وبين كونه وإن كان منزّهاً عن المشاعر اإلنسانية، فكيف نوفّق بين ذلك وبين كونه وإن كان منزّهاً عن المشاعر اإلنسانية، فكيف نوفّق بين ذلك وبين كونه 
الحـب والكـره مـن    الحـب والكـره مـن    الحـب والكـره مـن    الحـب والكـره مـن        دددد؟ أال يعـ ؟ أال يعـ ؟ أال يعـ ؟ أال يعـ أُخـرى أُخـرى أُخـرى أُخـرى يحب بعض صفات العبد ويكره صـفات  يحب بعض صفات العبد ويكره صـفات  يحب بعض صفات العبد ويكره صـفات  يحب بعض صفات العبد ويكره صـفات  

        المشاعر؟المشاعر؟المشاعر؟المشاعر؟
ها ها ها ها تتتتا، أو يمكن نسبا، أو يمكن نسبا، أو يمكن نسبا، أو يمكن نسبوأرجو التعمق في صفة السعادة، وإن كان اهللا منزّه عنهوأرجو التعمق في صفة السعادة، وإن كان اهللا منزّه عنهوأرجو التعمق في صفة السعادة، وإن كان اهللا منزّه عنهوأرجو التعمق في صفة السعادة، وإن كان اهللا منزّه عنه

        إليه.إليه.إليه.إليه.
        اهللا لكلّ خير.اهللا لكلّ خير.اهللا لكلّ خير.اهللا لكلّ خير.    وفّقكموفّقكموفّقكموفّقكم

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

نعــم، إن اهللا عــزّ وجــلّ منــزّه عــن جميــع المشــاعر اإلنســانية، ولكــن يجــب   
قي بين المعاني التي يصلح أن يوصف بهـا اهللا تعـالى   عليكرادةكـاإل  ،أن تفر 

   ،شـباهها، وبـين مـا ال يصـلح أن يوصـف      أووالنفع والرحمة والمغفـرة والحـب
 ولـى وذلـك ألن األوصـاف األُ   ؛به: كاللّذة واأللـم والحـزن والفـرح، ومـا أشـبه     

ليست تصدر بالضرورة عن المشاعر، بل هي معان كماليـة وجالليـة، يتّصـف    
دم المعـاني صـفات ذات أم صـفات فعـل، فالقـ      كانت هـذه سواء أ ،بها الكامل

ع والبصـر صـفات ذات، واإلرادة والكراهـة والرحمـة     واألزلية والحيـاة والسـم  
  والمغفرة صفات فعل.

متّصف بجميع الصفات الكمالية، ومنزّه عن  طالقثم إن الكامل على اإل
جميع صفات المخلـوقين، أمـا مـا يشـترك بـه مـع اإلنسـان فـي بعـض الصـفات،           

ــه تعــالى     ــق ب ــا يلي ــد واهللا عــزّ   ؛كــاإلرادة ،فهــو بمالحظــة م وجــلّ  فاإلنســان مري
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 ،وإجالـة النظـر   ،الرؤيـة  :مريد، ولكن إرادة اإلنسان تفتقر إلى مقـدمات، مثـل  
وغيرها.. بينما ال تفتقر إرادته تعالى إلى هـذه المقـدمات، فهـو فعـال      ،والعزم

يحصــل إذا  ،الفعــل :وهــو ،لمــا يريــد, وأيضــاً فــإن متعلّــق اإلرادة عنــد اإلنســان 
انع، بينمـا إرادة اهللا عـزّ وجـلّ ال تحتـاج     م المـ اتوفّر المقتضي والشـرط والنعـد  

ألنّه تبارك وتعالى إذا  بين الفعل مانع؛إلى مقتضٍٍ وال شرط وال يحول بينه و
  فيكون. ،كن :أراد شيئاً فإنّما يقول له

H_Ùzší@�a@ÝçIH_Ùzší@�a@ÝçIH_Ùzší@�a@ÝçIH_Ùzší@�a@ÝçI@ @@ @@ @@ @
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����ط�����
  »����*�$מ�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
مسألة (ضحك اهللا) من ناحية عقلية ونقليـة, ورأينـا   مسألة (ضحك اهللا) من ناحية عقلية ونقليـة, ورأينـا   مسألة (ضحك اهللا) من ناحية عقلية ونقليـة, ورأينـا   مسألة (ضحك اهللا) من ناحية عقلية ونقليـة, ورأينـا       فيفيفيفيلتفصيلي لتفصيلي لتفصيلي لتفصيلي ما هو رأينا اما هو رأينا اما هو رأينا اما هو رأينا ا

لّقـة بضـحكه سـبحانه, وإذا كـان     لّقـة بضـحكه سـبحانه, وإذا كـان     لّقـة بضـحكه سـبحانه, وإذا كـان     لّقـة بضـحكه سـبحانه, وإذا كـان     األحاديث الواردة في كتب أهل السنّة المتعاألحاديث الواردة في كتب أهل السنّة المتعاألحاديث الواردة في كتب أهل السنّة المتعاألحاديث الواردة في كتب أهل السنّة المتع    فيفيفيفي
ــ ــتكل ــتكل ــتكل ــق اهللا     تكل ــم ال يجــوز أن يخل ــالى لألصــوات، فل ــاد بخلقــه ســبحانه وتع ــق اهللا     يم اهللا للعب ــم ال يجــوز أن يخل ــالى لألصــوات، فل ــاد بخلقــه ســبحانه وتع ــق اهللا     يم اهللا للعب ــم ال يجــوز أن يخل ــالى لألصــوات، فل ــاد بخلقــه ســبحانه وتع ــق اهللا     يم اهللا للعب ــم ال يجــوز أن يخل ــالى لألصــوات، فل ــاد بخلقــه ســبحانه وتع يم اهللا للعب

        صوت الضحك، فيقال: إن اهللا يضحك لفالن وفالن مثالً؟صوت الضحك، فيقال: إن اهللا يضحك لفالن وفالن مثالً؟صوت الضحك، فيقال: إن اهللا يضحك لفالن وفالن مثالً؟صوت الضحك، فيقال: إن اهللا يضحك لفالن وفالن مثالً؟
        ....راًراًراًراًوشكوشكوشكوشك

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

أصــل الضــحك أنّــه يحصــل بســبب التعجــب، ولــذلك عرفــوا اإلنســان بأنّــه حيــوان      
ب، وعن سائر صفات المخلوقين.ضاحك، واهللا عزّ وجلّ يجلّ عن التعج  
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قـــال وهـــب بـــن وهـــب  (((التوحيـــد)، قـــال:  فـــي كتابـــه �روى الصـــدوق
عـن أبيـه   ،فر بن محمد، عن أبيه البـاقر ثني الصادق جعالقرشي: وحدF: أن 

       أهـل البصـرة كتبـوا إلـى الحسـين بـن علـيH  فكتــب  ؟الصـمد  :، يسـألونه عـن
  إليهم:

فـال تخوضـوا فـي القـرآن، وال تجـادلوا       ،ا بعـد بسم اهللا الرحمن الـرحيم، أمـ  
من قال (يقول:  7ي رسول اهللافقد سمعت جد ؛موا فيه بغير علمفيه، وال تتكلّ

  ..)ء مقعده من النارفليتبو ؛رآن بغير علمفي الق
ـــ  وإنفقـــال: ؛ر الصـــمداهللا ســـبحانه قـــد فس �  ــد ــه أَحـ ــو اللَّـ ــلْ هـ ــد  قُـ ــه أَحـ ــو اللَّـ ــلْ هـ ــد  قُـ ــه أَحـ ــو اللَّـ ــلْ هـ ــد  قُـ ــه أَحـ ــو اللَّـ ــلْ هـ ــه     �قُـ ــه اللَّـ ــه اللَّـ ــه اللَّـ اللَّـ
دــم ــ ثــم ،)١(�الصَّــمدالصَّــمدالصَّــمدالصَّ فقــال:  :رهفس�   ــد ــد   لَــم يلــد ولَــم يولَ ــد   لَــم يلــد ولَــم يولَ ــد   لَــم يلــد ولَــم يولَ ــواً       �لَــم يلــد ولَــم يولَ ــه كُفُ ــواً   ولَــم يكُــن لَ ــه كُفُ ــواً   ولَــم يكُــن لَ ــه كُفُ ــواً   ولَــم يكُــن لَ ــه كُفُ ولَــم يكُــن لَ

دأَحدأَحدأَحد٢(�أَح(.  
�دلي لَمدلي لَمدلي لَمدلي ولـد وسـائر األشـياء الكثيفـة     كال ،كثيـف  يءلـم يخـرج منـه شـ     ،�لَم

ب منـــه كـــالنفس، وال يتشـــع ،لطيـــف يءالتـــي تخـــرج مـــن المخلـــوقين، وال شـــ
 ،والضـحك  ،والبهجـة  ،والحـزن  ،والهـم  ،والخطـرة  ،والنـوم  ،نةكالسـ  ،البدوات
والشـبع، تعـالى أن    ،والجـوع  ،والسـأمة  ،والرغبـة  ،والرجاء ،والخوف ،والبكاء

  كثيف أو لطيف. يءد منه ش، وأن يتولّيءيخرج منه ش
�ولَــدي لَــموولَــدي لَــموولَــدي لَــموولَــدي لَــمكمــا يخــرج  ،يءولــم يخــرج مــن شــ  يءد مــن شــلــم يتولّــ ،�و

ــن عناصـــرها   ــة مـ ــياء الكثيفـ ــ ،األشـ ــن الشـــ  يءكالشـ ــ يء،مـ ــن الدابـــ والدابـ  ،ةة مـ
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ــابيع  ،والنبـــات مـــن األرض ــاء مـــن الينـ ــا   ،والمـ ــار مـــن األشـــجار، وال كمـ والثمـ
 ،والسـمع مـن األذن   ،كالبصـر مـن العـين    ،يخرج األشـياء اللطيفـة مـن مراكزهـا    

ز مـن  والمعرفة والتمي ،والكالم من اللسان ،والذوق من الفم ،والشم من األنف
وال فــي  يء،وكالنــار مــن الحجــر، ال بــل هــو اهللا الصــمد الــذي ال مــن شــ  ،القلــب

ومنشئ األشياء بقدرتـه، يتالشـى    ،، مبدع األشياء وخالقهايءوال على ش يء،ش
الذي لم  ،فذلكم اهللا الصمد ،ا خلق للبقاء بعلمهما خلق للفناء بمشيته، ويبقى م

 الكبيــر المتعـــال، ولــم يكــن لــه كفـــواً     ،يلــد ولــم يولــد، عـــالم الغيــب والشــهادة     
  .)١())أحد

ومن جهة ثانية: يرفض الشيعة كلّ الروايات التي وردت في السنن عنـد  
 العامــة، والتــي تصــور أن اهللا عــزّ وجــلّ يضــحك، أو يضــع قدمــه فــي النــار، أو    

رى يــوم القيامــة، فكــلّ هــذه وأمثالهــا نصــوص    ينــزل إلــى الســماء الــدنيا، أو يــ  
تؤدي إلى التشبيه والتجسيم. ويميل الشيعة إلى تأويل ما جـاء مـن النصـوص    

   والعـــرش  ،لــون اليــد فــي اآليــات بالقــدرة     المتعلّقــة بأســماء اهللا وصــفاته. فيؤو
ــذات، ومجــيء اهللا بم   ،باالســتيالء جــيء أمــره، والضــحك  أو العلــم والوجــه بال

  بالرضا.. إلى آخر اآليات والروايات التي تتعلّق باألسماء والصفات.
وذكر مجموعة من علماء أهل السنّة أن المراد من الضحك فـي الروايـات   

  .ىالرض :هو
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IIIIòîjÜ�Ûa@pbÐ–Ûa@åß@æbî�äÛa@â†ÇòîjÜ�Ûa@pbÐ–Ûa@åß@æbî�äÛa@â†ÇòîjÜ�Ûa@pbÐ–Ûa@åß@æbî�äÛa@â†ÇòîjÜ�Ûa@pbÐ–Ûa@åß@æbî�äÛa@â†ÇHHHH@ @@ @@ @@ @


�א���אق+�دמ�!����א�����Gن���«
����������

�«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

نَسـوا اللَّـه فَنَسـيهم إِن    نَسـوا اللَّـه فَنَسـيهم إِن    نَسـوا اللَّـه فَنَسـيهم إِن    نَسـوا اللَّـه فَنَسـيهم إِن    �تعالى: تعالى: تعالى: تعالى:     ية نسبة النسيان إلى اهللا في قولهية نسبة النسيان إلى اهللا في قولهية نسبة النسيان إلى اهللا في قولهية نسبة النسيان إلى اهللا في قولهمن الصفات السلبمن الصفات السلبمن الصفات السلبمن الصفات السلب
قُونالْفَاس مه ينقنَافالْمقُونالْفَاس مه ينقنَافالْمقُونالْفَاس مه ينقنَافالْمقُونالْفَاس مه ينقنَافعلى ذلك؟)١(�الْم على ذلك؟، فكيف نرد على ذلك؟، فكيف نرد على ذلك؟، فكيف نرد فكيف نرد ،        

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ليس من صـفات اهللا تعـالى السـلبية نسـبة النسـيان إليـه بـل عـدم النسـيان هـو           
نَسوا اللّه نَسوا اللّه نَسوا اللّه نَسوا اللّه �عن قول اهللا عزّ وجلّ:  Cل الرضائالصفة السلبية له تعالى، وقد س

  ؟�فَنَسيهمفَنَسيهمفَنَسيهمفَنَسيهم
ــهو    ــى وال يسـ ــالى ال ينسـ ــارك وتعـ ــال: (إن اهللا تبـ ــهو    ،فقـ ــى ويسـ ــا ينسـ وإنّمـ

المخلوق الماً�جلّ يقول: تسمعه عزّ و ، أالثحدينَس كبر ا كَانماًوينَس كبر ا كَانماًوينَس كبر ا كَانماًوينَس كبر ا كَانموإنّما )٢(�و ,
ــأن ي   ي مــن نســيه ونســي  يجــاز ــه ب ــاء يوم ــال عــزّ وجــلّ:     لق وال وال وال وال �نســيهم أنفســهم، كمــا ق

قُونالفَاس مه كم أُولَئهم أَنفُساهفَأَنس وا اللَّهنَس ينتَكُونُوا كَالَّذقُونالفَاس مه كم أُولَئهم أَنفُساهفَأَنس وا اللَّهنَس ينتَكُونُوا كَالَّذقُونالفَاس مه كم أُولَئهم أَنفُساهفَأَنس وا اللَّهنَس ينتَكُونُوا كَالَّذقُونالفَاس مه كم أُولَئهم أَنفُساهفَأَنس وا اللَّهنَس ينوجـلّ:   , وقوله عـزّ )٣(�تَكُونُوا كَالَّذ
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ــاهم كَ � نَنس ومــالي ــاهم كَ فَ نَنس ومــالي ــاهم كَ فَ نَنس ومــالي ــاهم كَ فَ نَنس ومــالي ــومهِم هــذَا    فَ قَــاء يــوا ل ــا نَســذَا    مهِم هــوم قَــاء يــوا ل ــا نَســذَا    مهِم هــوم قَــاء يــوا ل ــا نَســذَا    مهِم هــوم قَــاء يــوا ل ــا نَســركهم كمــا تركــوا    :أي ،)١(�م نت
  .)٢(االستعداد للقاء يومهم هذا)
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ï�⁄a@Þ†ÈÛaIï�⁄a@Þ†ÈÛaIï�⁄a@Þ†ÈÛaIï�⁄a@Þ†ÈÛaIHHHH*         
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ـــ : (أصــول     * ـــ مــا يتعلّــق بهــذا الموضــوع ـ الدين)(اإللهيات/األســماء  انظــر ـ
ــار جبر)(التكليفوالصــفات)(ال (القضــاء العقل))(الخلق والخليقة)(واالختي

 .(المعاد)لقدر)وا



@ @@ @@ @@ @
  



IIII@�a@pbÐ•@åÇ@ê…aŠÏg@kj�@�a@pbÐ•@åÇ@ê…aŠÏg@kj�@�a@pbÐ•@åÇ@ê…aŠÏg@kj�@�a@pbÐ•@åÇ@ê…aŠÏg@kj�@µbÈm@µbÈm@µbÈm@µbÈmé�cŠi@!ý•c@éÜÈuëé�cŠi@!ý•c@éÜÈuëé�cŠi@!ý•c@éÜÈuëé�cŠi@!ý•c@éÜÈuëHHHH@ @@ @@ @@ @


�א�$�4�ل��«
ط���د������������

«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ما هـي الفلسـفة الموجـودة فـي العـدل اإللهـي حتّـى يعـده الشـيعة مـن أُصـول            ما هـي الفلسـفة الموجـودة فـي العـدل اإللهـي حتّـى يعـده الشـيعة مـن أُصـول            ما هـي الفلسـفة الموجـودة فـي العـدل اإللهـي حتّـى يعـده الشـيعة مـن أُصـول            ما هـي الفلسـفة الموجـودة فـي العـدل اإللهـي حتّـى يعـده الشـيعة مـن أُصـول            
        الدين؟الدين؟الدين؟الدين؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  مة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورح
  قال الشيخ كاشف الغطاء في كتابه (أصل الشيعة وأُصولها):

ــا       (( ــل مـ ــداً, وال يفعـ ــم أحـ ــبحانه ال يظلـ ــأن اهللا سـ ــاد بـ ــه: االعتقـ ــراد بـ ــدل: ويـ العـ
يستقبحه العقل السليم. ولـيس هـذا فـي الحقيقـة أصـالً مسـتقالً, بـل هـو منـدرج فـي           

ه لصـفات الجمـال والكمـال, فهـو     ووجوب وجوده المسـتلزم لجامعيتـ   ،نعوت الحق
شـــأن مـــن شـــؤون التوحيـــد, ولكـــن األشـــاعرة لمـــا خـــالفوا العدليـــة, وهـــم المعتزلـــة   

مـــا حســـنه ���  واإلماميـــة, فـــأنكروا الحســـن والقـــبح العقليـــين, وقـــالوا: لـــيس الحســـن
مــا قبحــه الشــرع, وأنّــه تعــالى لــو خلّــد المطيــع فــي جهــنّم,    ���  الشــرع, ولــيس القــبح 

يسـأَلُ عمـا يفْعـلُ    يسـأَلُ عمـا يفْعـلُ    يسـأَلُ عمـا يفْعـلُ    يسـأَلُ عمـا يفْعـلُ        الَالَالَالَ�ألنّه يتصرف فـي ملكـه،    ؛ي الجنّة, لم يكن قبيحاًوالعاصي ف
أَلُونسي مهوأَلُونسي مهوأَلُونسي مهوأَلُونسي مه١(�و(..  
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هـــم أثبتـــوا وجـــوب معرفـــة الصـــانع, ووجـــوب النظـــر فـــي المعجـــزة  حتّـــى إنّ
ألنّــه ســاقط عــن  ق الســمع والشــرع ال مــن طريــق العقــل؛مــن طريــ ،لمعرفــة النبــي

  تحالة والدور الواضح.منصة الحكم, فوقعوا في االس
أمـا العدليــة فقـالوا: إن الحــاكم فــي تلـك النظريــات هـو العقــل مســتقالً, وال     

تأكيـــداً وإرشــاداً, والعقــل يســتقلّ بحســن بعـــض     ���  ســبيل لحكــم الشــرع فيهــا    
 ألنّــه  ؛القبــيح محــال علــى اهللا تعــالى :األفعـال وقــبح الــبعض اآلخــر, ويحكــم بــأن

حكمة, وتعذيب المطيع ظلم, والظلم قبيح, وهـو  حكيم, وفعل القبيح مناف لل
ــه تعــالى. وبهــذا أثبتــوا هللا صــفة العــدل, وأفردوهــا بالــذكر دون ســائر        ال يقــع من

  .)١())الصفات، إشارة إلى خالف األشاعرة

IIIIÞbÈÏþa@pbÐ•@åß@Þ†ÈÛaÞbÈÏþa@pbÐ•@åß@Þ†ÈÛaÞbÈÏþa@pbÐ•@åß@Þ†ÈÛaÞbÈÏþa@pbÐ•@åß@Þ†ÈÛaHHHH@ @@ @@ @@ @

�א�����ن�«
��������������

«  

        ل:ل:ل:ل:السؤاالسؤاالسؤاالسؤا
        هل العدل من صفات الذات، أو من صفات األفعال؟هل العدل من صفات الذات، أو من صفات األفعال؟هل العدل من صفات الذات، أو من صفات األفعال؟هل العدل من صفات الذات، أو من صفات األفعال؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..  
   الفعل. اتوصف ،الذات اتصف :قسم المتكلّمون صفاته سبحانه إلى

ل: ما يكفي في وصف الذات بـه, فـرض نفـس الـذات فحسـب, كالقـدرة       األو
  والحياة والعلم.

                                                 

�F١�W
*�]dRو���)g��V]R�E٢٢٩Kא �
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فعلـه   :وهـو  ،ه علـى فـرض الغيـر وراء الـذات    الـذات بـ  وصف  توقّفالثاني: ما ي
  سبحانه. 

فصفات الفعل هي المنتزعة من مقام الفعـل, بمعنـى: أن الـذات توصـف بهـذه      
ــرزق       ــالخلق والـ ــك كـ ــل, وذلـ ــع الفعـ ــا مـ ــد مالحظتهـ ــفات عنـ ــن   ،الصـ ــا مـ ونظائرهمـ

  الصفات الفعلية الزائدة على الذات بحكم انتزاعها من مقام الفعل.
  فصفة العدل من صفات األفعال ال صفات الذات. وبموجب هذا التقسيم

  ):١تعليق (


��و��دא��$��د�«

�������!��د�!�و�א��$�ن�
«  
ـ قبــل صــدور أي ـ قبــل صــدور أيهــل قبــل الخلــق ـــ ـ قبــل صــدور أيهــل قبــل الخلــق ـــ ـ قبــل صــدور أيهــل قبــل الخلــق ـــ علــى فــرض عــدم علــى فــرض عــدم علــى فــرض عــدم علــى فــرض عــدم     ،،،،فعــل عنــه ســبحانهفعــل عنــه ســبحانهفعــل عنــه ســبحانهفعــل عنــه ســبحانه    هــل قبــل الخلــق ـــ

        صدور فعل عنه سبحانه في ما قبل الخلق ــ هل لم يكن عادالً وال ظالماً؟صدور فعل عنه سبحانه في ما قبل الخلق ــ هل لم يكن عادالً وال ظالماً؟صدور فعل عنه سبحانه في ما قبل الخلق ــ هل لم يكن عادالً وال ظالماً؟صدور فعل عنه سبحانه في ما قبل الخلق ــ هل لم يكن عادالً وال ظالماً؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  بركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا و
القـــول بـــأن العـــدل صـــفة مـــن صـــفات الفعـــل هـــو ممـــا ذهـــب إليـــه أكـــابر    

تنزيـه البـاري    :، وهـو يـراد بـه   Rالمحقّقين في علـم الكـالم، كالعالّمـة الحلّـي    
ــه         عــن فعــل القبــيح واإلخــالل بالواجــب. وهــو بهــذا المعنــى يكــون موصــوفاً ب

منشــأ، وهــو   أن لهــذا العــدل ���  بلحــاظ مــا يصــدر عنــه مــن فعــل فــي الخــارج،   
كمالـه الــذاتي ســبحانه، كمــا هــو الشــأن فـي ســائر صــفاته الفعليــة التــي منشــأها   

  كماله الذاتي.
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 :ر العـدل بمعنـى  سـ وهناك من يعـد العـدل صـفة ثبوتيـة كماليـة، هـذا إن فُ      
تناسب األجزاء واستوائها واعتدالها، وهو خارج عن محلّ الكالم، كما أنّه ال 

  ..أوصاف المركّبات فإنّه من ق بجنابه تعالى؛يلي
ألن كالمنا في العدل الذي هو ضـد   الالزم جعل العدل من صفات الفعل؛ بل

ــة منتزعــة مــ   الظلــم، ومــن الم  ن مقــام الفعــل، وخارجــة عــن   علــوم أن الصــفات الفعلي
  ..الذات، ومتأخّرة عنه

شـيء   مـن أنّـه سـبحانه قبـل خلـق أي      ،فيصح ما ذكرتموه في مفـروض السـؤال  
ليس بعادل. نعم يمكن إرجاع العدل إلى  :أو ،عادل :قال في حقّه أنّهال يصح أن ي

ــه الــذاتي، فــيمكن أن يقــال:   ئــهمبد اتّصــاف ذاتــه تعــالى   :ن العــدل هــو إ، وهــو كمال
  وتنزيهه عن الظلم والقبيح. ،بفعل حسن وجميل

  ):٢تعليق (


�א���אق��«

��������$ن�
«  
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

مون من العلماء عندما صنّفوا الصفات اإللهية إلـى: صـفات ذات،   مون من العلماء عندما صنّفوا الصفات اإللهية إلـى: صـفات ذات،   مون من العلماء عندما صنّفوا الصفات اإللهية إلـى: صـفات ذات،   مون من العلماء عندما صنّفوا الصفات اإللهية إلـى: صـفات ذات،   المتكلّالمتكلّالمتكلّالمتكلّ
: أن الصــفة التــي يتّصــف الحــق ســبحانه : أن الصــفة التــي يتّصــف الحــق ســبحانه : أن الصــفة التــي يتّصــف الحــق ســبحانه : أن الصــفة التــي يتّصــف الحــق ســبحانه وضــعوا ضــابطة، وهــيوضــعوا ضــابطة، وهــيوضــعوا ضــابطة، وهــيوضــعوا ضــابطة، وهــيوصـفات فعــل،  وصـفات فعــل،  وصـفات فعــل،  وصـفات فعــل،  

        وتعالى بما يقابلها فهي صفة فعل، والتي ال يتّصف بما يقابلها فهي صفة ذات.وتعالى بما يقابلها فهي صفة فعل، والتي ال يتّصف بما يقابلها فهي صفة ذات.وتعالى بما يقابلها فهي صفة فعل، والتي ال يتّصف بما يقابلها فهي صفة ذات.وتعالى بما يقابلها فهي صفة فعل، والتي ال يتّصف بما يقابلها فهي صفة ذات.
    ألنّــه ســبحانه وتعـالى خلــق فــالن ولــم يخلــق فــالن، ألنّــه ســبحانه وتعـالى خلــق فــالن ولــم يخلــق فــالن، ألنّــه ســبحانه وتعـالى خلــق فــالن ولــم يخلــق فــالن، ألنّــه ســبحانه وتعـالى خلــق فــالن ولــم يخلــق فــالن،     ة فعــل؛ة فعــل؛ة فعــل؛ة فعــل؛فالخالقيـة صــف فالخالقيـة صــف فالخالقيـة صــف فالخالقيـة صــف 
        ألنّه سبحانه وتعالى ال يمكن أن يتّصف بالموت.ألنّه سبحانه وتعالى ال يمكن أن يتّصف بالموت.ألنّه سبحانه وتعالى ال يمكن أن يتّصف بالموت.ألنّه سبحانه وتعالى ال يمكن أن يتّصف بالموت.    ؛؛؛؛وصفة الحياة ذاتيةوصفة الحياة ذاتيةوصفة الحياة ذاتيةوصفة الحياة ذاتية

    صفة العدل صفة فعلية، فهـل معنـى ذلـك أن فعليه إذا كنتم تقولون: بأن    صفة العدل صفة فعلية، فهـل معنـى ذلـك أن فعليه إذا كنتم تقولون: بأن    صفة العدل صفة فعلية، فهـل معنـى ذلـك أن فعليه إذا كنتم تقولون: بأن    صفة العدل صفة فعلية، فهـل معنـى ذلـك أن فعليه إذا كنتم تقولون: بأن
سبحانه وتعالى يمكن أن يتّصف بالظلم، تعالى اهللا عن ذلك علو الحقسبحانه وتعالى يمكن أن يتّصف بالظلم، تعالى اهللا عن ذلك علو الحقسبحانه وتعالى يمكن أن يتّصف بالظلم، تعالى اهللا عن ذلك علو الحقسبحانه وتعالى يمكن أن يتّصف بالظلم، تعالى اهللا عن ذلك علو كبيراًكبيراًكبيراًكبيراً    اًاًاًاًالحق....        
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        كيف التوفيق بين ذلك؟كيف التوفيق بين ذلك؟كيف التوفيق بين ذلك؟كيف التوفيق بين ذلك؟    إذنإذنإذنإذن
        جزاكم اهللا خير الجزاء.جزاكم اهللا خير الجزاء.جزاكم اهللا خير الجزاء.جزاكم اهللا خير الجزاء.

        جواب:جواب:جواب:جواب:الالالال
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــين صــفات           ــز ب ــا فيمــا مضــى مــن الجــواب الضــابطة األساســية للتميي لقــد ذكرن
صــفة ذات، ومــا  :الــذات وصــفات الفعــل، وهــي: إن مــا ينتــزع مــن مقــام الــذات فهــو 

  صفة فعل. :ينتزع من مقام الفعل والرابطة بين اهللا ومخلوقاته فهو
ر للتمييـز بينهمـا، مـن أن صـفات الـذات قديمـة بقـدم        خوذكر العلماء ضوابط أُ

ــة بحــدوث األفعــال اإللهيــة، وأن صــفات الــذات ال         ــذات، وصــفات الفعــل حادث ال
  يصح سلبها عنه تعالى، وصفات الفعل يصح سلبها في بعض األحيان.

فإذا لم تنطبق إحدى هذه الضوابط علـى بعـض الصـفات، وانطبقـت الضـوابط      
كمـا هـو فــي    ،ذلـك خـروج هـذه الصـفة عـن كونهـا صـفة فعـل        ، فلـيس معنـى   خـر اُأل

  صفة العدل.
ــذي تبنّ ــل      فالـ ــفة فعـ ــا صـ ــو كونهـ ــوه، هـ ــذي قرأتمـ ــا الـ ــي جوابنـ ــاه فـ ــالن ينـ ق اطبـ

لخصوصـية   ؛ضابطتان، وأمـا الضـابطة المـذكورة فـال تكـاد تنطبـق فـي مـورد العـدل         
  الظلم. :وهو ،فإن اهللا ال يوصف بضدها ؛في نفس صفة العدل

إلـى   ،فـي (عقائـد اإلماميـة)    مظفّركالشيخ ال ،ما ألجأ بعض علمائناوهذا رب
العــدل مــن الصــفات الثبوتيــة الكماليــة، فلــزم أن يكــون العــدل عنــده وصــفاً    عــد

، وهـو  ))إعطـاء كـلّ ذي حـق حقّـه    (( فإن معنـى العـدل، هـو:    ولكنّه ممنوع؛ ..للذات
ــذا الحـــ        ــة هـ ــه حـــق، برعايـ ــت لـ ــود يثبـ ــات موجـ ــي أوالً إثبـ ــون العـــدل،  يقتضـ ق يكـ
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وبالتجاوز عنه يكون الظلم، وإذا عرفنا العدل بـ(وضع كلّ شـيء فـي موضـعه)،    
سيكون العدل مرادفاً لصفة الحكمة، وقد عدها العلماء من صفات الفعل بهذا 

  ..المعنى أيضاً
مضافاً إلى  ،وأما العدل بمعنى: (تناسب األجزاء واستوائها واعتدالها)، فهو

  .فإنّه من أوصاف المركّبات ؛ال يليق بجنابه تعالى ،حلّ الكالمأنّه خارج عن م
كمــا ذهــب إليــه األكــابر،   ،فــالالزم جعــل العــدل مــن صــفات الفعــل  ،وعليــه

لبـاب الحـادي عشـر للعالّمـة     العالّمة المقداد السيوري في شـرحه علـى ا   :ومنهم
القبــيح، والمــراد بالعــدل، هــو: تنزيــه البــاري تعــالى عــن فعــل    ((قــال:  إذ الحلّــي؛

  .)١())واإلخالل بالواجب
كســائر صــفاته الفعليــة، وإليــه يــؤول مــا    ،نعــم، يكــون منشــأه كمالــه الــذاتي 

صـــاف ذات هـــو: اتّ الالهيجـــي مـــن أن المـــراد مـــن العـــدل حكـــي عـــن المحقّـــق 
  .)٢(الواجب بفعل حسن جميل، وتنزيهها عن فعل الظلم والقبح

  ):٣تعليق (


�א�����ن��«
�������������

«  
        يف يكون العدل من صفات األفعال هللا تعالى؟يف يكون العدل من صفات األفعال هللا تعالى؟يف يكون العدل من صفات األفعال هللا تعالى؟يف يكون العدل من صفات األفعال هللا تعالى؟كككك

إذا كنّا نعرإذا كنّا نعرإذا كنّا نعرالصفات التي يتّصف بها اهللا بمالحظة ما الصفات التي يتّصف بها اهللا بمالحظة ما الصفات التي يتّصف بها اهللا بمالحظة ما الصفات التي يتّصف بها اهللا بمالحظة ما     ::::ف صفات األفعال بأنّهاف صفات األفعال بأنّهاف صفات األفعال بأنّهاف صفات األفعال بأنّهاإذا كنّا نعر
وقــد يتّصــف بأضــدادها، فهــل يمكــن أن يتّصــف اهللا بضــد  وقــد يتّصــف بأضــدادها، فهــل يمكــن أن يتّصــف اهللا بضــد  وقــد يتّصــف بأضــدادها، فهــل يمكــن أن يتّصــف اهللا بضــد  وقــد يتّصــف بأضــدادها، فهــل يمكــن أن يتّصــف اهللا بضــد      ،،،،يصــدر عنــه مــن فعــل يصــدر عنــه مــن فعــل يصــدر عنــه مــن فعــل يصــدر عنــه مــن فعــل 

        العدل؟العدل؟العدل؟العدل؟
                                                 

�F١gCم�א���y.
`
د�EEL�WEg��GאCא�=
$�،�א�V-WאEא<�9#$��Wyא��ل٦٤K\�rEא �
�F٢Eא��!�
�E�FF�WNk)b��EEن
f٥٧�Kل��
"�4�WNא[
=�א$�א �



  
  

EQN*�
)�Fא��ل�אQ)*�
)�Fא��ل�א�*EQNאQ)*�
)�Fא��ل�א�*EQNאQ)*�
)�Fא��ل�א�*EQNאQ)*� ٢٧٩ ........................................................................ א

 

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
    السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

قة لتمييز الصفات عن كونهـا ذاتيـة أو فعليـة، هـو     إن الضابطة الصحيحة والدقي
فتكـون ذاتيـة، أو عـدم كفايـة وصــفه      ،كفايـة وصـفه تعـالى بهـا فـرض ذاتــه فحسـب      

ات، فتكون تلك الصفة فعليـة  صدور الفعل منه، وفرض شيء غير الذ���  تعالى بها
  من فعله سبحانه. منتزعة

    ــذلك يتّضــح مــراد مشــهور المتكلّمــين مــن أن ــل النفــي  كــلّ وصــ  :وب ف ال يقب
صفة الذات، وما ال يكون كذلك ويقع في  :فهو ،حادي التعلّقويكون أُ ،واإلثبات

صــفة الفعـل، وأنّهــم نـاظرين بالحقيقــة إلــى    :ى فهــوأُخـر إطـار النفــي تـارة واإلثبــات   
  تلك الضابطة السابقة.

صفات الفعل متعلّقة بصدور الفعل، وهي قبل صدور الفعـل يمكـن نفيهـا عـن     
حانه وتعـالى، فيكـون نفـي العـدل صـحيحاً ال بـالظلم وإنّمـا قبـل الخلـق وقبـل           اهللا سب
إذ ال ظلــم وال عــدل حينئــذ، إذ ال فعــل صــادر هللا تعــالى حينئــذ كــي يصــدق  ؛الفعـل 

  معه وصف اهللا تعالى بالعدل أو بغيره.
فهـو متعلّـق بصـدور     .فعـل مـا ينبغـي، وعـدم فعـل مـا ال ينبغـي        :ثم إن العدل هو

يمكن انتزاع العدل منه، فحينئذ ال يمكن تصور صدور ما ال ينبغي عنه  الفعل كي
سبحانه، وإنّما كان العدل صفة فعل لكونه منتزعاً من الفعـل، وال يصـح عـد العـدل     

صف ألنّه منتزع من الفعل ومتعلّق به, فالذات بما هي ذات ال تتّ ؛بكونه صفة ذاتية
صـف بالعـدل أو   من الـذات يمكـن أن تتّ   بالعدل أو الظلم، ولكن بعد صدور الفعل

  الظلم، ولكن اهللا تعالى منزّه فعله عن الظلم.
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وبذلك يتبـين أن العـدل مـن صـفات الفعـل حتّـى مـع عـدم صـحة سـلبه عـن اهللا            
تعــالى فــي مقــام الفعــل، ولكــن يمكــن ســلبه عنــه عــزّ وجــلّ فــي مقــام الــذات, وهــذا   

أعــم مــن مقــام الــذات ومقــام      إذ الســلب فــي الصــفات الفعليــة    ؛يكفــي فــي المقــام  
  واهللا العالم. ..األفعال

IIIIéîÜÇ@ÝîÛ†ÛaéîÜÇ@ÝîÛ†ÛaéîÜÇ@ÝîÛ†ÛaéîÜÇ@ÝîÛ†ÛaHHHH    
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ........بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        ل بإعطائي بعض األدلّة على العدل اإللهي.ل بإعطائي بعض األدلّة على العدل اإللهي.ل بإعطائي بعض األدلّة على العدل اإللهي.ل بإعطائي بعض األدلّة على العدل اإللهي.أرجو التفضّأرجو التفضّأرجو التفضّأرجو التفضّ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  حمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ور
هنـاك أفعـاالً   أن ذهبـت العدليـة إلـى    ((يقول الشـيخ السـبحاني فـي (اإللهيـات):     

أنّهـا حسـنة يجـب القيـام      ،من دون استعانة من الشـرع  ،يدرك العقل من صميم ذاته
ونهــى عــن الثانيــة فهــو   ولىه عنهــا، ولــو أمــر الشــارع بــاألُ  بهــا، أو قبيحــة يجــب التنــزّ 

عقــل ومرشــد إليــه، ولــيس للشــرع أن يعكــس القضــية بــأن        كاشــف عمــا يدركــه ال  
  يحسن ما قبحه العقل أو يقبح ما حسنه..

ف تّصـا ثم إن القائلين بالحسن والقبح العقليين يقسمون األفعـال مـن حيـث اال   
  بهما إلى أقسام ثالثة:
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األول: مــا يكــون الفعــل بنفســه علّــة تامــة للحســن والقــبح، وهــذا مــا يســمى     
���  العدل والظلم، فالعدل بما هو عدل ال يكون :القبح الذاتيين، مثلبالحسن و

حسناً أبداً، ومتى ما وجـد ال بـد أن يمـدح فاعلـه ويعـد محسـناً، وكـذلك الظلـم         
ــم ال يكـــون    ــا هـــو ظلـ ــه مـــذموم ومســـيء،       ���  بمـ قبيحـــاً، ومتـــى مـــا وجـــد ففاعلـ

  .)١())ويستحيل أن يكون العدل قبيحاً والظلم حسناً...
بحــث العدليــة مــع غيــرهم فــي مــالك الــدخيل لكــون الشــيء حســناً أو   وقــد 

قبيحاً، فقالوا: إن ما استحق من األفعال مدح فاعله عد عند العقـالء حسـناً، ومـا    
استحق منها ذماً عد عندهم قبيحاً، وذلك بمالحظـة الفعـل نفسـه مـن حيـث هـو       

علــى نفــع   هــو مــن دون ضــم شــيء إليــه، ومــن دون أن يالحــظ كونــه مشــتمالً        
ــه      ــوعي، فيســتقل العقــل بحســنه ووجــوب فعل أو قبحــه ووجــوب   ،شخصــي أو ن

  تركه.
وإن شئت قلت: إذا وقع الفعل في إطار العقـل البشـري مـن دون فـرق بـين      

   ــر الفعــل نفســه، وجــده العقــل      األفــراد ومــع غــضّ النظــر عــن أي شــيء آخــر غي
ا الحـظ جـزاء   أو علـى العكـس, وهـذا كمـا إذ     ،موصوفاً بالحسـن وقـابالً للمـدح   

اإلحسان باإلحسان فيحكم بحسنه، وجزاءه باإلساءة فيحكم بقبحه، فالعقل في 
حكمه هذا ال يالحظ سوى نفس الموضوع من دون أن يتصـور كونـه يتضـمن    

ــذا ���  فمبحـــث الحســـن والقـــبح الـــذاتيين ال يهـــدف  ،صـــالحاً أو فســـاداً إلـــى هـ
  .)٢(القسم
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نــزاع بــين األشــاعرة والعدليــة نــأتي  وألجــل زيــادة البيــان فــي تعيــين محــلّ ال 
  بالتوضيح التالي:

إن كثيــراً مــن البــاحثين عــن التحســين والتقبــيح العقليــين يعلّلــون حســن العــدل     
ــة       ــى مصــلحة عام ــم والعــدوان باشــتمال األول عل ــبح الظل وباشــتمال  ،واإلحســان وق

قـبح  وألجل تلـك النتـائج عـم االعتـراف بحسـن األول و      ،الثاني على مفسدة كذلك
وأن المســألة   ،الثــاني الجميــع، ولكنّــك عرفــت أن مــالك البحــث أوســع مــن ذلــك        

النظــر عــن تواليــه وتوابعــه، هــل يــدرك   مــع غــضّ ،مركّــزة علــى لحــاظ نفــس الفعــل 
العقل حسنه أو قبحه، أو ال؟ وهل العقل يمـدح إحسـان المحسـن باإلحسـان ويـذم      

ف اإلنسان بما ال يطيقه ح تكليجزاء المحسن باإلساءة أو ال؟ وهل العقل يقب
أو ال؟ وهــل العقــل يحســن عمــل العامــل بالميثــاق أو ال؟ فالنقــاش علــى هــذا      

  فردية كانت أم اجتماعية. ،الصعيد ال بالنظر إلى األغراض والمصالح
ــل مميــز يجــد مــن          ــين يقولــون: إن كــلّ عاق ــالتقبيح والتحســين العقلي ــائلون ب فالق

ضــها اآلخــر، وأن هــذه األحكــام نابعــة مــن  صــميم ذاتــه حســن بعــض األفعــال وقــبح بع 
  ...)١(صميم القوة العاقلة والهوية اإلنسانية المثالية

وإذا كان محلّ النزاع ما ذكرنا من إدراك حسن الفعل أو قبحه بالنظر إلـى ذاتـه   
عليه من التوالي، فيقع الكالم فـي أن العقـل كيـف يقضـي      ترتّبمع غض النظر عما ي

  هو المالك في قضائه؟ وما ؟بالحسن والقبح
أنّه يجد بعـض األفعـال موافقـاً للجانـب األعلـى مـن        :إن المالك لقضاء العقل هو

  وعدم موافقة بعضها اآلخر لذلك. ،اإلنسان والوجه المثالي في الوجود البشري
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بعــض األفعــال كمــال للموجــود الحــي المختــار،  أن نّــه يــدرك إوإن شــئت قلــت: 
ــيح    ــه، ف ــزوم اال وبعضــها اآلخــر نقــص ل ــاني   تّصــاكم بحســن األول ول ــبح الث ــه، وق ف ب

  ...)١(ولزوم تركه
أن العقـل بمـا هـو     :وإن مقتضى التحسين والتقبيح العقليين ــ على ما عرفت ـــ هـو  

ن أحـد هـذين الوصـفين ثابـت     وأ هو يدرك أن هذا الشيء بما هو هو حسن أو قبيح،
و قيـد مـن القيـود، ومـن دون     للشيء بما هو هو، من دون دخالة ظرف من الظـروف أ 

  دخالة درك مدرك خاص.
فالعقل في تحسينه وتقبيحه يـدرك واقعيـة عامـة متسـاوية بالنسـبة       ؛وعلى ذلك

إلــى جميــع المــدركين والفــاعلين، مــن غيــر فــرق بــين الممكــن والواجــب، فالعــدل     
وعلــى  ..يــذم فاعلـه عنــد الجميـع  وحسـن ويمــدح فاعلـه عنــد الجميـع، والظلــم قبـيح     

استحقاق الفاعـل للمـدح    :ألساس فاهللا سبحانه المدرك للفعل ووصفه ــ أعنيهذا ا
ما يحكم بأن فاعلـه مسـتحق    أو الذم ــ من غير خصوصية للفاعل، كيف يقوم بفعلٍ

  للذم، أو يقوم بفعل ما يحكم بأنّه يجب التنزّه عنه؟
نــه، وال فــاهللا ســبحانه عــادل ألن الظلــم قبــيح وممــا يجــب التنــزّه ع   ؛وعلــى ذلــك

ــا ينبغـــي اال    ــيم, والعـــدل حســـن وممـ ــيح مـــن الحكـ ــايصـــدر القبـ ــون  تّصـ ــه، فيكـ ف بـ
  اً عما ال ينبغي.منزّهف بالعدل من شؤون كونه حكيماً تّصااال

وإن شـــئت قلـــت: إن اإلنســـان يـــدرك أن القيـــام بالعـــدل كمـــال لكـــلّ أحـــد،         
ـــ عنــ           ـــ حســب إدراك العقــل ـ ــم نقــص لكــلّ أحــد، وهــو كــذلك ـ ده وارتكــاب الظل
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  سبحانه, ومعه كيف يجوز أن يرتكب الواجب خالف الكمال ويقوم بما يجـر
  النقص إليه؟!

كون الشيء حسناً أو قبيحاً عند اإلنسان ال يدلّ على كونه إما يقال: ورب ن
كــذلك عنــد اهللا ســبحانه، فكيــف يمكــن استكشــاف أنّــه ال يتــرك الواجــب وال      

  يرتكب القبيح؟
أن اإلنســان  :أن مغــزى القاعــدة الســالفة هــو واإلجابــة عنــه واضــحة: وذلــك  

يدرك حسن العـدل وقـبح الظلـم لكـلّ مـدرك شـاعر، ولكـلّ عاقـل حكـيم، مـن           
فالعقــل  ؛غيــر فــرق بــين الظــروف والفواعــل، وهــذا نظيــر درك الزوجيــة لألربعــة 

فلـيس المقـام مـن    .. يدرك كونها زوجاً عند الجميع، ال عند خصوص الممكـن 
الممكــن إلــى الواجــب تعــالى، بــل المقــام مــن قبيــل    بــاب إســراء حكــم اإلنســان 

استكشاف قاعدة عامة ضرورية بديهية عند جميع المدركين من غير فرق بين 
وال يخــتص هــذا األمــر بهــذه القاعــدة، بــل جميــع القواعــد    .خــالقهم ومخلــوقهم

  العامة في الحكمة النظرية كذلك.
فه بكــلّ كمــال فــي اتّصــاوعلــى هــذا يثبــت تنزّهــه ســبحانه عــن كــلّ قبــيح، و 

مقام الفعل، فيثبت كونه تعالى حكيمـاً ال يرتكـب اللغـو ومـا يجـب التنـزّه عنـه،        
  .)١(وال يعتدي ،وال يظلم ،عادل ال يجور :وبالتالي فهو

ويشهد لما قلناه من عدله تعالى كثير من اآليـات القرآنيـة والروايـات عـن     
  .Fالمعصومين
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  تعليق:
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        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
        قضية الحسن والقبح العقليين!قضية الحسن والقبح العقليين!قضية الحسن والقبح العقليين!قضية الحسن والقبح العقليين!    عنعنعنعنأسئلتي: أسئلتي: أسئلتي: أسئلتي: 

حسب ما فهمت من كـالم الشـيخ جعفـر السـبحاني فـي كتـاب       حسب ما فهمت من كـالم الشـيخ جعفـر السـبحاني فـي كتـاب       حسب ما فهمت من كـالم الشـيخ جعفـر السـبحاني فـي كتـاب       حسب ما فهمت من كـالم الشـيخ جعفـر السـبحاني فـي كتـاب           ،،،،يقول الشيعةيقول الشيعةيقول الشيعةيقول الشيعة
ن الشـــيعة تقـــول بالحســـن والقـــبح ن الشـــيعة تقـــول بالحســـن والقـــبح ن الشـــيعة تقـــول بالحســـن والقـــبح ن الشـــيعة تقـــول بالحســـن والقـــبح إإإإ(اإللهيـــات) مـــن الجـــزء الـــذي نقلـــتم كالمـــه: (اإللهيـــات) مـــن الجـــزء الـــذي نقلـــتم كالمـــه: (اإللهيـــات) مـــن الجـــزء الـــذي نقلـــتم كالمـــه: (اإللهيـــات) مـــن الجـــزء الـــذي نقلـــتم كالمـــه: 

        بالحسن!بالحسن!بالحسن!بالحسن!��� ��� ��� ���     العقليين, فإن اهللا عادل ال يفعل وال يأمرالعقليين, فإن اهللا عادل ال يفعل وال يأمرالعقليين, فإن اهللا عادل ال يفعل وال يأمرالعقليين, فإن اهللا عادل ال يفعل وال يأمر
وردوردوردورد    اإلمامية قول الذين قالوا بأناإلمامية قول الذين قالوا بأناإلمامية قول الذين قالوا بأنحـه          ::::اإلمامية قول الذين قالوا بأنـنه الشـرع والقبـيح مـا قبحـه      الحسن ما حسـنه الشـرع والقبـيح مـا قبحـه      الحسن ما حسـنه الشـرع والقبـيح مـا قبحـه      الحسن ما حسـنه الشـرع والقبـيح مـا قبالحسن ما حس

        الشرع!الشرع!الشرع!الشرع!
ــ ــطيــطيــطيــيس اهللا ال يشــرع   إإإإ    ::::ب, لمــاذا ال نقــول ب, لمــاذا ال نقــول ب, لمــاذا ال نقــول ب, لمــاذا ال نقــول طي ــنه الشــرع؟ أل الحســن مــا حس ــيس اهللا ال يشــرع   ن ــنه الشــرع؟ أل الحســن مــا حس ــيس اهللا ال يشــرع   ن ــنه الشــرع؟ أل الحســن مــا حس ــيس اهللا ال يشــرع   ن ــنه الشــرع؟ أل الحســن مــا حس ن     ��� ��� ��� ���

        الحسن؟الحسن؟الحسن؟الحسن؟
مــن اُألمــور التــي جــاءت فــي الشــرع قــد ال نعلــم    مــن اُألمــور التــي جــاءت فــي الشــرع قــد ال نعلــم    مــن اُألمــور التــي جــاءت فــي الشــرع قــد ال نعلــم    مــن اُألمــور التــي جــاءت فــي الشــرع قــد ال نعلــم        اًاًاًاًمــع مالحظــة أن كثيــر مــع مالحظــة أن كثيــر مــع مالحظــة أن كثيــر مــع مالحظــة أن كثيــر 

ظاهرهـا قبـيح ولكنّهـا حسـنة, وهـذا      ظاهرهـا قبـيح ولكنّهـا حسـنة, وهـذا      ظاهرهـا قبـيح ولكنّهـا حسـنة, وهـذا      ظاهرهـا قبـيح ولكنّهـا حسـنة, وهـذا          حسنها ولكن اهللا أمرنـا بهـا, فقـد يكـون    حسنها ولكن اهللا أمرنـا بهـا, فقـد يكـون    حسنها ولكن اهللا أمرنـا بهـا, فقـد يكـون    حسنها ولكن اهللا أمرنـا بهـا, فقـد يكـون    
الحسن ما حس ة مقالة من قال بأنيدلّل على صحالحسن ما حس ة مقالة من قال بأنيدلّل على صحالحسن ما حس ة مقالة من قال بأنيدلّل على صحالحسن ما حس ة مقالة من قال بأنحه يدلّل على صححه نه الشرع والقبيح ما قبحه نه الشرع والقبيح ما قبحه نه الشرع والقبيح ما قبنه الشرع والقبيح ما قب

كُتب علَيكُم القتَالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَن تَكرهوا كُتب علَيكُم القتَالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَن تَكرهوا كُتب علَيكُم القتَالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَن تَكرهوا كُتب علَيكُم القتَالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَن تَكرهوا ����قال تعالى: قال تعالى: قال تعالى: قال تعالى:     الشرع؛الشرع؛الشرع؛الشرع؛
شَر وهوا شَيئاً وبى أَن تُحسعلَكُم و خَير وهشَيئاً وشَر وهوا شَيئاً وبى أَن تُحسعلَكُم و خَير وهشَيئاً وشَر وهوا شَيئاً وبى أَن تُحسعلَكُم و خَير وهشَيئاً وشَر وهوا شَيئاً وبى أَن تُحسعلَكُم و خَير وهأَنتُم     شَيئاً وو علَمي اللَّهأَنتُم لَكُم وو علَمي اللَّهأَنتُم لَكُم وو علَمي اللَّهأَنتُم لَكُم وو علَمي اللَّهالَالَالَالَلَكُم و    

ونتَعلَمونتَعلَمونتَعلَمون١١١١((((����تَعلَم((((....        
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القصد: أن العقل وحده غيـر كـاف إلدراك كـلّ المحاسـن فـال يصـح القـول        القصد: أن العقل وحده غيـر كـاف إلدراك كـلّ المحاسـن فـال يصـح القـول        القصد: أن العقل وحده غيـر كـاف إلدراك كـلّ المحاسـن فـال يصـح القـول        القصد: أن العقل وحده غيـر كـاف إلدراك كـلّ المحاسـن فـال يصـح القـول        
لهم ولكن بحقيقته لهم ولكن بحقيقته لهم ولكن بحقيقته لهم ولكن بحقيقته     بحسن ما حسنه العقل, وهذه اآلية تدلّل أن القتال كان كرهاًبحسن ما حسنه العقل, وهذه اآلية تدلّل أن القتال كان كرهاًبحسن ما حسنه العقل, وهذه اآلية تدلّل أن القتال كان كرهاًبحسن ما حسنه العقل, وهذه اآلية تدلّل أن القتال كان كرهاً

القتال خير القتال خير القتال خير القتال خير     حسن لهم, فعقل اإلنسان يستكره القتال مجمالً, ولكن قد يكون هذاحسن لهم, فعقل اإلنسان يستكره القتال مجمالً, ولكن قد يكون هذاحسن لهم, فعقل اإلنسان يستكره القتال مجمالً, ولكن قد يكون هذاحسن لهم, فعقل اإلنسان يستكره القتال مجمالً, ولكن قد يكون هذا
        فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع.فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع.فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع.فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع.    ؛؛؛؛لإلنسانلإلنسانلإلنسانلإلنسان

والعقل معروالعقل معروالعقل معرض لألهواء, وهو أيضاً قاصر عن إدراك مقاصد الشريعة, فكيف ض لألهواء, وهو أيضاً قاصر عن إدراك مقاصد الشريعة, فكيف ض لألهواء, وهو أيضاً قاصر عن إدراك مقاصد الشريعة, فكيف ض لألهواء, وهو أيضاً قاصر عن إدراك مقاصد الشريعة, فكيف والعقل معر
        يكون هو الحاكم على حسن الشيء أو قبحه؟يكون هو الحاكم على حسن الشيء أو قبحه؟يكون هو الحاكم على حسن الشيء أو قبحه؟يكون هو الحاكم على حسن الشيء أو قبحه؟

ص الكالم: أن القول بحسن ما حسنه العقل وقبح ما قبحه العقل, قول ال ص الكالم: أن القول بحسن ما حسنه العقل وقبح ما قبحه العقل, قول ال ص الكالم: أن القول بحسن ما حسنه العقل وقبح ما قبحه العقل, قول ال ص الكالم: أن القول بحسن ما حسنه العقل وقبح ما قبحه العقل, قول ال ملخّملخّملخّملخّ
فتحسين فتحسين فتحسين فتحسين     ........ألنّه ال يعلم وال يحيط بكلّ محاسن اُألمورألنّه ال يعلم وال يحيط بكلّ محاسن اُألمورألنّه ال يعلم وال يحيط بكلّ محاسن اُألمورألنّه ال يعلم وال يحيط بكلّ محاسن اُألمور    ؛؛؛؛العقل ذاتهالعقل ذاتهالعقل ذاتهالعقل ذاته    يمكن أن يقبلهيمكن أن يقبلهيمكن أن يقبلهيمكن أن يقبله

ألن الشــرع هــو األكمــل  ألن الشــرع هــو األكمــل  ألن الشــرع هــو األكمــل  ألن الشــرع هــو األكمــل      وتقبــيح مــا قبحــه الشــرع هــو الصــحيح؛  وتقبــيح مــا قبحــه الشــرع هــو الصــحيح؛  وتقبــيح مــا قبحــه الشــرع هــو الصــحيح؛  وتقبــيح مــا قبحــه الشــرع هــو الصــحيح؛  مــا حســنه الشــرع مــا حســنه الشــرع مــا حســنه الشــرع مــا حســنه الشــرع 
        والمحيط بكلّ شيء.والمحيط بكلّ شيء.والمحيط بكلّ شيء.والمحيط بكلّ شيء.

        فما رأيكم بهذا الكالم؟فما رأيكم بهذا الكالم؟فما رأيكم بهذا الكالم؟فما رأيكم بهذا الكالم؟
        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــيس كمــا فهم   ــون:    خ الكــريم؛تهــا أيهــا األ إن المســألة ل ــذين يقول ــإن قصــد ال ف
والقبيح ما قبحه الشارع؛ أنّـه ال يوجـد هنـاك حسـن وقـبح       :الحسن ما حسنه الشارع

جــواز أن يفعــل  :منهــا، وهــذا معنــاه بالتــالي  أن يدركــهذاتــي لألفعــال يمكــن للعقــل  
اء النـار، وإدخـال   الشارع ــ على قولهم هذا ــ القبـائح، مثـل: إدخـال المـؤمنين واألنبيـ     

  الكافرين والمجرمين المستحقّين العذاب الجنّة.
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ى: أن الشارع إذا فعل فعـالً ـــ وإن كـان فـي واقعـه ظلمـاً وقبيحـاً،        أُخرأو بعبارة 
  كإدخال األنبياء إلى النار ــ فهو حسن إذا حسنه هو..

ــيح مــا قبحــه            ــا حســنه الشــارع، والقب هــذا هــو المقصــود مــن فكــرة: (الحســن م
  الشارع)، وليس ما ذكرتم!

كلّ ما صدر من الشـارع هـو حسـن،    أ فنحن نقر العقـل ال يـدرك حسـن    وأن ن
وقبح كلّ األشياء، ولكن الحديث في هذه المسألة هو على نحو القضـية الحقيقيـة   

  والقضية الموجبة الجزئية ال الكلّية؛ فالحظ! ،وليس الخارجية
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
: أفعــال اهللا ســبحانه وتعــالى ومتعلّقاتهــا هــي نفــس الواقــع الخــارجي،  : أفعــال اهللا ســبحانه وتعــالى ومتعلّقاتهــا هــي نفــس الواقــع الخــارجي،  : أفعــال اهللا ســبحانه وتعــالى ومتعلّقاتهــا هــي نفــس الواقــع الخــارجي،  : أفعــال اهللا ســبحانه وتعــالى ومتعلّقاتهــا هــي نفــس الواقــع الخــارجي،  ١١١١سسسس

فقتهـا  فقتهـا  فقتهـا  فقتهـا  وإنّما ينظر إلـى أفعـال المخلوقـات ومطابقتهـا للواقـع الخـارجي، فـإن وا       وإنّما ينظر إلـى أفعـال المخلوقـات ومطابقتهـا للواقـع الخـارجي، فـإن وا       وإنّما ينظر إلـى أفعـال المخلوقـات ومطابقتهـا للواقـع الخـارجي، فـإن وا       وإنّما ينظر إلـى أفعـال المخلوقـات ومطابقتهـا للواقـع الخـارجي، فـإن وا       
كانت متوافقة مع المصلحة، وإن خالفتها وافقت المفسدة، فإن صح ما سـبق  كانت متوافقة مع المصلحة، وإن خالفتها وافقت المفسدة، فإن صح ما سـبق  كانت متوافقة مع المصلحة، وإن خالفتها وافقت المفسدة، فإن صح ما سـبق  كانت متوافقة مع المصلحة، وإن خالفتها وافقت المفسدة، فإن صح ما سـبق  
فهو المقصود مـن أن أفعـال اهللا سـبحانه تابعـة للمصـالح والمفاسـد، وإن كـان        فهو المقصود مـن أن أفعـال اهللا سـبحانه تابعـة للمصـالح والمفاسـد، وإن كـان        فهو المقصود مـن أن أفعـال اهللا سـبحانه تابعـة للمصـالح والمفاسـد، وإن كـان        فهو المقصود مـن أن أفعـال اهللا سـبحانه تابعـة للمصـالح والمفاسـد، وإن كـان        

        األصح هو أن األفعال اإللهية متبوعة المصلحة وليست تابعة المصلحة؟األصح هو أن األفعال اإللهية متبوعة المصلحة وليست تابعة المصلحة؟األصح هو أن األفعال اإللهية متبوعة المصلحة وليست تابعة المصلحة؟األصح هو أن األفعال اإللهية متبوعة المصلحة وليست تابعة المصلحة؟
ه، ومـن لـوازم   ه، ومـن لـوازم   ه، ومـن لـوازم   ه، ومـن لـوازم   : إذا كان مـن لـوازم العـدل تصـرف الفاعـل بمـا يملكـ       : إذا كان مـن لـوازم العـدل تصـرف الفاعـل بمـا يملكـ       : إذا كان مـن لـوازم العـدل تصـرف الفاعـل بمـا يملكـ       : إذا كان مـن لـوازم العـدل تصـرف الفاعـل بمـا يملكـ       ٢٢٢٢سسسس

الظلم تصرف الفاعل بما ال يملكه، ومن هذا المنطلق ال يمكن صدور الظلم الظلم تصرف الفاعل بما ال يملكه، ومن هذا المنطلق ال يمكن صدور الظلم الظلم تصرف الفاعل بما ال يملكه، ومن هذا المنطلق ال يمكن صدور الظلم الظلم تصرف الفاعل بما ال يملكه، ومن هذا المنطلق ال يمكن صدور الظلم 
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ن األفعال مملوكة له، هل هذا الكالم صحيح أم ن األفعال مملوكة له، هل هذا الكالم صحيح أم ن األفعال مملوكة له، هل هذا الكالم صحيح أم ن األفعال مملوكة له، هل هذا الكالم صحيح أم حيث إحيث إحيث إحيث إالتكويني منه تعالى، التكويني منه تعالى، التكويني منه تعالى، التكويني منه تعالى، 
        ال، ولماذا؟ال، ولماذا؟ال، ولماذا؟ال، ولماذا؟

ن هللا تعالى أن يتصرف فيما يشاء بما يشـاء مـن غيـر    ن هللا تعالى أن يتصرف فيما يشاء بما يشـاء مـن غيـر    ن هللا تعالى أن يتصرف فيما يشاء بما يشـاء مـن غيـر    ن هللا تعالى أن يتصرف فيما يشاء بما يشـاء مـن غيـر    إإإإ    ::::: هل يصح القول: هل يصح القول: هل يصح القول: هل يصح القول٣٣٣٣سسسس
ــاً      ننننأأأأ ــك قبحــاً أو ذم ــع ذل ــاً  يتب ــك قبحــاً أو ذم ــع ذل ــاً  يتب ــك قبحــاً أو ذم ــع ذل ــاً  يتب ــك قبحــاً أو ذم ــع ذل ــره، وال يصــح االســتدالل        ،،،،أو شــناعةأو شــناعةأو شــناعةأو شــناعة    يتب ــره، وال يصــح االســتدالل    مــن عقــل أو غي ــره، وال يصــح االســتدالل    مــن عقــل أو غي ــره، وال يصــح االســتدالل    مــن عقــل أو غي مــن عقــل أو غي

ب عبده بما ب عبده بما ب عبده بما ب عبده بما بانحصار أفعاله بما وراء القبائح العقلية، بأنّا نرى المالك لعبد إذا عذّبانحصار أفعاله بما وراء القبائح العقلية، بأنّا نرى المالك لعبد إذا عذّبانحصار أفعاله بما وراء القبائح العقلية، بأنّا نرى المالك لعبد إذا عذّبانحصار أفعاله بما وراء القبائح العقلية، بأنّا نرى المالك لعبد إذا عذّ
ال يجوال يجوال يجوالعقالء عليه عملـه، فهـو مـن قبيـل االسـتدالل علـى       ال يجو العقالء عليه عملـه، فهـو مـن قبيـل االسـتدالل علـى       زه العقل استقبحه وذم العقالء عليه عملـه، فهـو مـن قبيـل االسـتدالل علـى       زه العقل استقبحه وذم العقالء عليه عملـه، فهـو مـن قبيـل االسـتدالل علـى       زه العقل استقبحه وذم زه العقل استقبحه وذم

        ........هذا من ناحيةهذا من ناحيةهذا من ناحيةهذا من ناحية    ....شيء بحكم ما يباينهشيء بحكم ما يباينهشيء بحكم ما يباينهشيء بحكم ما يباينه
ف يوجب العقل على اهللا سبحانه شيئاً وهو عـزّ وجـلّ   ف يوجب العقل على اهللا سبحانه شيئاً وهو عـزّ وجـلّ   ف يوجب العقل على اهللا سبحانه شيئاً وهو عـزّ وجـلّ   ف يوجب العقل على اهللا سبحانه شيئاً وهو عـزّ وجـلّ   كيكيكيكي    ::::ىىىىأُخرأُخرأُخرأُخرومن ناحية ومن ناحية ومن ناحية ومن ناحية 

        خالق العقل؟خالق العقل؟خالق العقل؟خالق العقل؟
إنّـه ال  إنّـه ال  إنّـه ال  إنّـه ال  ��� ��� ��� ���     : ما معنى قولنا: بأنّه تعالى ال يصدر منه القبيح وهو قـادر عليـه  : ما معنى قولنا: بأنّه تعالى ال يصدر منه القبيح وهو قـادر عليـه  : ما معنى قولنا: بأنّه تعالى ال يصدر منه القبيح وهو قـادر عليـه  : ما معنى قولنا: بأنّه تعالى ال يصدر منه القبيح وهو قـادر عليـه  ٤٤٤٤سسسس

يفعلــه لحكمتــه، مــع مالحظــة أن صــفاته عــين ذاتــه واالخــتالف بينهــا إنمــا يكــون   يفعلــه لحكمتــه، مــع مالحظــة أن صــفاته عــين ذاتــه واالخــتالف بينهــا إنمــا يكــون   يفعلــه لحكمتــه، مــع مالحظــة أن صــفاته عــين ذاتــه واالخــتالف بينهــا إنمــا يكــون   يفعلــه لحكمتــه، مــع مالحظــة أن صــفاته عــين ذاتــه واالخــتالف بينهــا إنمــا يكــون   
        ........جهةجهةجهةجهةهذا من هذا من هذا من هذا من     ....بالمفهوم، فال معنى للتفريق بينها بالواقعبالمفهوم، فال معنى للتفريق بينها بالواقعبالمفهوم، فال معنى للتفريق بينها بالواقعبالمفهوم، فال معنى للتفريق بينها بالواقع

فإن صدور القبيح والظلم نقص، وهو كمال مطلـق، وبـين   فإن صدور القبيح والظلم نقص، وهو كمال مطلـق، وبـين   فإن صدور القبيح والظلم نقص، وهو كمال مطلـق، وبـين   فإن صدور القبيح والظلم نقص، وهو كمال مطلـق، وبـين       ::::ىىىىأُخرأُخرأُخرأُخرومن جهة ومن جهة ومن جهة ومن جهة 
سـبحانه وتعـالى   سـبحانه وتعـالى   سـبحانه وتعـالى   سـبحانه وتعـالى       مما يعني استحالته عليهمما يعني استحالته عليهمما يعني استحالته عليهمما يعني استحالته عليه    ،،،،الكمال المطلق والنقص تناقض واضحالكمال المطلق والنقص تناقض واضحالكمال المطلق والنقص تناقض واضحالكمال المطلق والنقص تناقض واضح

وعــدم إمكانــه، وبــه يكــون اهللا فــاعالً موجبــاً ولــيس فــاعالً مختــاراً، فكيــف يكــون   وعــدم إمكانــه، وبــه يكــون اهللا فــاعالً موجبــاً ولــيس فــاعالً مختــاراً، فكيــف يكــون   وعــدم إمكانــه، وبــه يكــون اهللا فــاعالً موجبــاً ولــيس فــاعالً مختــاراً، فكيــف يكــون   وعــدم إمكانــه، وبــه يكــون اهللا فــاعالً موجبــاً ولــيس فــاعالً مختــاراً، فكيــف يكــون   
        هذه الشبهة؟هذه الشبهة؟هذه الشبهة؟هذه الشبهة؟    ننننالجواب عالجواب عالجواب عالجواب ع

كالرحمـة  كالرحمـة  كالرحمـة  كالرحمـة      ،،،،ب اهللا عـزّ وجـلّ أُمـوراً علـى نفسـه     ب اهللا عـزّ وجـلّ أُمـوراً علـى نفسـه     ب اهللا عـزّ وجـلّ أُمـوراً علـى نفسـه     ب اهللا عـزّ وجـلّ أُمـوراً علـى نفسـه     : مـا الحكمـة مـن إيجـا    : مـا الحكمـة مـن إيجـا    : مـا الحكمـة مـن إيجـا    : مـا الحكمـة مـن إيجـا    ٥٥٥٥سسسس
        والعدل وغيرها؟والعدل وغيرها؟والعدل وغيرها؟والعدل وغيرها؟

نســأل اهللا لنــا ولكــم الهدايــة وســـعة العلــم، والســالم علــيكم ورحمـــة اهللا        نســأل اهللا لنــا ولكــم الهدايــة وســـعة العلــم، والســالم علــيكم ورحمـــة اهللا        نســأل اهللا لنــا ولكــم الهدايــة وســـعة العلــم، والســالم علــيكم ورحمـــة اهللا        نســأل اهللا لنــا ولكــم الهدايــة وســـعة العلــم، والســالم علــيكم ورحمـــة اهللا        
        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  سؤالكم األول بالجواب التالي: ما فهمناه منيمكننا اإلجابة ع ــــــــ١١١١
أن أفعالــه  :لّمــين مـن اإلماميــة والمعتزلـة وبعــض األشـاعرة   إن الـذي عليـه المتك  

سبحانه تابعة للمصالح وإن كنّا غير عالمين بها، وكذا األحكام الشرعية فهي تابعة 
لمفســدة فــي ���  وال حــرام ،لمصــلحة فــي فعلــه���  فــال واجــب ؛للمصــالح والمفاســد

إِنَّما يرِيـد الشَّـيطَان   إِنَّما يرِيـد الشَّـيطَان   إِنَّما يرِيـد الشَّـيطَان   إِنَّما يرِيـد الشَّـيطَان   �لى: قوله تعا :منها ،اقترافه، وقد استشهدوا لذلك بجملة آيات
أَن يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضَاَء في الْخَمرِ والْميسرِ ويصُدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ أَن يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضَاَء في الْخَمرِ والْميسرِ ويصُدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ أَن يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضَاَء في الْخَمرِ والْميسرِ ويصُدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ أَن يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضَاَء في الْخَمرِ والْميسرِ ويصُدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ 

، فاآليـــة الكريمـــة تعلّـــل حرمـــة الخمـــر والميســـر      )١(�ة فَهـــلْ أَنْـــتُم منْتَهـــون  ة فَهـــلْ أَنْـــتُم منْتَهـــون  ة فَهـــلْ أَنْـــتُم منْتَهـــون  ة فَهـــلْ أَنْـــتُم منْتَهـــون  الَالَالَالَالصَّـــالصَّـــالصَّـــالصَّـــ
وأَقـمِ  وأَقـمِ  وأَقـمِ  وأَقـمِ  �اوة والبغضاء وصدهما عـن ذكـر اهللا. وأيضـاً قولـه سـبحانه:      باستتباعهما العد

  .)٢(�عنِ الْفَحشَاِء والْمنْكَرِعنِ الْفَحشَاِء والْمنْكَرِعنِ الْفَحشَاِء والْمنْكَرِعنِ الْفَحشَاِء والْمنْكَرِ ةَ تَنْهىةَ تَنْهىةَ تَنْهىةَ تَنْهىالَالَالَالَةَ إِن الصَّةَ إِن الصَّةَ إِن الصَّةَ إِن الصَّالَالَالَالَالصَّالصَّالصَّالصَّ
األحكــام الشــرعية    أنF: وأيضــاً ورد مــن النصــوص عــن أئمــة أهــل البيــت       

بـارك وتعـالى لـم    : (إن اهللا تCقال اإلمام علي بن موسى الرضا تخضع لمالكات؛
ــبح أكــالً وال شــراباً   ــم يحــرم    ���  ي ــه المنفعــة والصــالح، ول ــه الضــرر   ���  لمــا في ــا في م

  .)٣(والتلف والفساد)
والقـدر الـذي فهمنـاه مـن كالمــك أنّـه محاولـة لتقريـر اعتـراض األشــاعرة         

 إذ هـو  ؛هتوسـط للفعـل وب  يحصـل تبعـاً   ،غرض الفعـل خـارج عنـه    نإ((بقولهم: 
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له ال  فعالً���  فال يكون شيء من الكائنات ،جميع األشياء ابتداًءتعالى فاعل ل
ولـيس جعـل    ،لـذلك الفعـل   بـه ليصـلح غرضـاً   ���  لفعـل آخـر ال يحصـل    غرضاً

  .)١())لى من البعضأو البعض غرضاً
   وكـون   الموجـودات واألفعـال بعضـها علـى بعـض،      ترتّـب وجوابه واضـح: فـإن

ي مســلّم ال يمكــن إنكــاره، والغــرض مــن  ل عقلــأصــ ،بعضــها غرضــاً للــبعض اآلخــر 
كمالهـا، وهـذه الغايـة ال تعـود      :الكلّ هو الوصول إلى غايتهـا العليـا والسـامية، وهـي    

إلى الفاعل، وهو اهللا جلّ جالله حتّى يلزم النقص له ــ نعوذ بـاهللا ـــ وإنّمـا تعـود إلـى      
اعـل حكـيم ال   ألنّـه ف  ليخرج فعله بذلك عن العبـث واللغـو؛   ،مخلوقاته :وهو الفعل،

  ما يناسب شأنه وكماله.���  يختار من األفعال
وهذا أيضاً أحد أدلّـة األشـاعرة علـى نفـي الحسـن والقـبح العقليـين، ونقـول          ــ٢٢٢٢

عـدم فعـل القبـيح، وعـدم      :في جوابه: يعرف العدل ــ كما في المتون الكالمية ــ بأنّه
  .)٢(اإلخالل بالواجب، وعدم التكليف بما ال مصلحة فيه

فمـــا ذكرتمـــوه مـــن الـــالزم، وهـــو لـــيس الزم حقيقـــة، مشـــروط بمـــا تقـــدم مـــن  
مــا يملكــه  ألن تصــرف الفاعــل فــي عــدالً؛ عــدفــال ي��� و ،التعريــف، فــإن شــمله فهــو

وإن لم يكن في  ،د ظالماً لنفسهع��� و ،ينبغي أن يكون وفق الضوابط المشار إليها
يرمــي مالــه فــي البحــر بــال غــرض قطعــاً،    ون مــن فــإن العقــالء يــذم  ؛فعلــه ظلــم للغيــر 

  ويحكمون بسفاهته وقبح فعله.
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م من دليل األشـاعرة، وجوابـه: إن اهللا سـبحانه ال    وهذا السؤال بيان آخر لما تقد ــ٣٣٣٣
كــان ال داعــي لــه إلــى فعــل  يفعــل القبــيح، فهــو ال داعــي لــه إلــى فعــل القبــيح، وكــلّ مــن 

  وبيان ذلك: ..متنع وقوعه منهالقبيح ا
 ــق         إن ــه، ومــع تحقّ ــه عــن فعل ــه صــارف ل ــاه عن ــيح وغن علمــه ســبحانه بقــبح القب

  الجتماع الضدين. ؛الصارف يمتنع الداعي
وأمــا قــولكم: أنّــه كيــف يوجــب العقــل علــى اهللا ســبحانه شــيئاً وهــو عــزّ وجــلّ      

وا بهـا التحسـين والتقبـيح العقليـين،     ي رد خالق العقل، فهـذه دعـوى األشـاعرة الـت    
قــل ال يوجــب علـى المــولى شــيئاً، وإنمــا هـو يــدرك الحقــائق ال غيــر،   والواقـع أن الع 

لمـا   ؛ومن الحقائق التـي أدركهـا أن اهللا سـبحانه ال يفعـل القبـيح وال يقـع منـه القبـيح        
  تقدم بيانه من االستدالل السابق.

    ــأنه أن ي ــن شـ ــا مـ ــدرة علـــى إدراك مـ ــل قـ ــفة أن للعقـ ــلوقـــد أثبـــت الفالسـ  ،عمـ
 ،علـم أو حكمة عملية، وأيضـاً إدراك مـا مـن شـأنه أن ي     ،عملياًعقالً  :ويسمى حينئذ
  .)١(أو حكمة نظرية ،عقالً نظرياً :ويسمى حينئذ

 :المسـماة  ،وهذه المدركات هي مما أنعم بها المولى سـبحانه علـى هـذه القـوة    
والتي بها يستطيع اإلنسان أن يميز بين الحق والباطل،  ،المودعة عند اإلنسان ،عقالً

  الخير والشر، والنافع والضار.و
 ،وقد أثبـت العلمـاء بأدلّـة وافيـة التحسـين والتقبـيح العقليـين قبـال المنكـرين لـه          

ين على أنحه الشارع :والقبيح هو ،ما حسنّه الشارع :الحسن هو :والمصرالذي قب، 
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ال غيـر.. ويمكــنكم أن تراجعــوا فـي هــذا الجانــب مــا ذكـره الشــيخ جعفــر الســبحاني    
  ابه (رسالة في التحسين والتقبيح).في كت
قد تقدم بيان علّة عدم صدور القبيح من المولى تعالى، وقد بينـا أن القبـيح    ــــــــ٤٤٤٤

ممتنع على اهللا سبحانه من جهة عدم الداعي الستحالة وجود المعلول بدون العلّـة.  
ت وكون المولى قادراً على القبيح ــ والقـدرة صـفة كمـال لـه ـــ وهـو فـي نفـس الوقـ         

فيحصـل   ،هذا األمر نقصـاً فـي الصـفة    يعدال  ،يستحيل وقوعه منه لعدم الداعي إليه
عــدم وقــوع القبــيح وصــدوره منــه ــــ   :رتموه، بــل هــو ــــ أيكمــا تصــو ،بــذلك التنــافي

كــالعلم، والتــي نعتقــد بــأن  ،ىخــرمحــض كمــال للصــفة بلحــاظ الصــفات العينيــة األُ 
رة، وهــو قــدرة مــن حيــث هــو علــم..  صــفاته عــين ذاتــه، فهــو علــم مــن حيــث هــو قــد 

  وهكذا بقية الصفات..
ـة علـى      م بكونه فاعالً موجباً لـيس بصـحيح؛  لت من الزوما تخيقدرتـه تام فـإن

مــا يناســب شــأنه  ���  فعــل الحســن والقــبح، ولكنّــه ال يفعلــه لحكمتــه، فهــو ال يفعــل    
  وكماله من دون إيجاب موجب عليه ــ نعوذ باهللا ــ.

ـــ   ــا  ــرى أنّن ــائح     أال ت ــى فعــل القب ــادرون عل ـــ ق ــر حــق   ،ـ نحــن البشــر ـ ــل بغي  ،كالقت
وأمثال ذلك، ولكن االمتناع عنها وعدم صـدورها منّــا    ،وسرقة مال الغير ،والكذب

عــدــا         ،كمــاالً لنــا  يــك الحســنات إنم وحســنة تامــة مــن حســناتنا.. وهــذا الكمــال وتل
ــذي يعــد  ،ناعتبــرت بلحــاظ اإليمــان والحكمــة وتمــام المــروءة فــي اإلنســا      فعــل  ال

  ماً ونقصاً لها.القبائح خر
إنّه يظهر من كالمك أنّك تعد اتيـة،  صفة الحكمة من الصـفات الثبوتيـة الذ   ثم

  فالحكمة من الصفات الفعلية؛ فالحظ! وهذا غير صحيح؛
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نعمتـه   إن المـولى سـبحانه وتعـالى أوجـب علـى نفسـه الرحمـة والعـدل ليـتم          ـــ ـــ ـــ ـــ ٥٥٥٥
ليعطي كلّ ذي حق حقّه بما أوجبـه   ،ي يوم ال ريب فيهبأن يجمعهم ف ،على عباده

 ،وليفوز في ذلك اليـوم المؤمنـون ويخسـر المبطلـون     ،عليه من الطاعات والتكاليف
  وتلك غاية الغايات في خلق الخلق وإيجاده.

نّــه أوجــب علــى نفســه الرحمــة والعــدل، أن هنــاك مــا هــو خــارج إولـيس قولنــا:  
ن تمـام هـذه الصـفات هـو مقتضـى كمالـه       : أمـراد عن ذاته أوجب عليـه ذلـك، بـل ال   

  وحكمته، ومما يناسب شأنه.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

نـاع  نـاع  نـاع  نـاع  تتتتققققيـف يـتم اال  يـف يـتم اال  يـف يـتم اال  يـف يـتم اال  العـدل اإللهـي فـي الـدنيا واآلخـرة, ك     العـدل اإللهـي فـي الـدنيا واآلخـرة, ك     العـدل اإللهـي فـي الـدنيا واآلخـرة, ك     العـدل اإللهـي فـي الـدنيا واآلخـرة, ك         ::::في معتقدات الشيعةفي معتقدات الشيعةفي معتقدات الشيعةفي معتقدات الشيعة
        مسه واقعياً؟مسه واقعياً؟مسه واقعياً؟مسه واقعياً؟ن لم نلن لم نلن لم نلن لم نلبالعدل اإللهي في الدنيا إبالعدل اإللهي في الدنيا إبالعدل اإللهي في الدنيا إبالعدل اإللهي في الدنيا إ

        ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــة يكــون محلّهــا القلــب، وهــي          ـــ مســائل اعتقادي ـــ ومنهــا العــدل ـ ــدين ـ أُصــول ال

 والحـج، وغيرهـا مـن    ،والصـوم  ،الصـالة :  ـكـ  :كما نعلـم  ،ليست من أعمال الجوارح
  فروع الدين...
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كـي   ؛لذا كان وجوب االعتقاد واإليمان بها عن طريق النظـر والفكـر والـدليل   
  يكون هذا االعتقاد قوياً متيناً ال يتزعزع...

بـالنظر   :ومنها يكـون اإليمـان بالعـدل اإللهـي وفـق الضـوابط المشـار إليهـا ـــ أي         
نجــد أن الظلــم، وهــو  والفكــر والــدليل ــــ فإنّنــا عنــدما نبحــث عــن عدالــة اهللا ســبحانه  

  من خالل أُمور أربعة:���  المضاد أو المقابل للعدل، ال يوجد
  االحتياج إليه. ــــــــ١١١١
  يوقعه المرء وهو جاهل بأن هذا ظلم. :جهله؛ أي ــــــــ٢٢٢٢
  ط بفعل الظلم.األمر به؛ كأن يأمر السلطان أو المتسلّ ــــــــ٣٣٣٣
  ط.يفعل عبثاً ال لحاجة وال جهل وال لتسلّ :العبث؛ أي ــــــــ٤٤٤٤

  وال يوجد شق خامس لفعل الظلم..
ألن اهللا  ؛وعندما نبحث عن هذه األربعة في الشأن اإللهي نجـدها منتفيـة تمامـاً   

سبحانه غني عن العالمين, غير محتاج ألي  كـان، وهـو سـبحانه عـالم      شيء مـن أي
 ؛بكلّ شيء وال يجهل حقائق اُألمور، وأيضـاً ال يمكـن أن يـأمره أحـد بفعـل الظلـم      

ألنّـه   ؛القوي القادر، والقاهر فوق عباده، وكـذلك ال يفعـل الظلـم أو غيـره عبثـاً     ألنّه 
الحكيم العليم.. فعندما تنتفي أسباب فعل الظلم عنـد اهللا سـبحانه يكـون فعلـه     

  فعالً عادالً أمراً مفروغاً منه..
  ــا هــذا، يجــب أن نفــر ــا نجــد     وإذا عرفن ــين فعــل النــاس وفعــل اهللا، فإنّن ق ب

كثير من األغنيـاء يعتـدون   يفعلون ما يشاؤون، أو نجد ال ألرضالظالمين في ا
  على أموال الفقراء البسيطة ويأخذونها ليضموها إلى أموالهم، ونجد ونجد...
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لـم ال ينـتقم اهللا مـن الظـالمين؟! لـم ال      النـاس  بعـض  يتساءل ومع هذا فقد 
  تظهر العدالة اإللهية في حق هؤالء؟!

الخلــق والحســاب، فهــو ســبحانه ال يأخــذ أحــداً     إن هللا قــوانين فــي  نقــول:نقــول:نقــول:نقــول:
ومــا كُنَّــا معــذِّبِين حتَّــى ومــا كُنَّــا معــذِّبِين حتَّــى ومــا كُنَّــا معــذِّبِين حتَّــى ومــا كُنَّــا معــذِّبِين حتَّــى �بــذنب حتّــى يقــيم الحجــة عليــه، كمــا قــال ســبحانه:  

نَّمـا نُملـي لَهـم    نَّمـا نُملـي لَهـم    نَّمـا نُملـي لَهـم    نَّمـا نُملـي لَهـم    والَ يحسبن الَّذين كَفَروا أَوالَ يحسبن الَّذين كَفَروا أَوالَ يحسبن الَّذين كَفَروا أَوالَ يحسبن الَّذين كَفَروا أَ�، وقال تعـالى:  )١(�نَبعثَ رسوالًنَبعثَ رسوالًنَبعثَ رسوالًنَبعثَ رسوالً
وأُملي لَهـم  وأُملي لَهـم  وأُملي لَهـم  وأُملي لَهـم  �، وقال تعالى: )٢(�هم ليزْدادوا إِثْماًهم ليزْدادوا إِثْماًهم ليزْدادوا إِثْماًهم ليزْدادوا إِثْماًنْفُسهِم إِنَّما نُملي لَنْفُسهِم إِنَّما نُملي لَنْفُسهِم إِنَّما نُملي لَنْفُسهِم إِنَّما نُملي لَخَير َألخَير َألخَير َألخَير َأل

ــينتي مــدكَي إِنــينتي مــدكَي إِنــينتي مــدكَي إِنــينتي مــدكَي فالعــدل ��� يعطيــه المهلــة لعلّــه يصــلح مــن شــأنه، و   :، أي)٣(�إِن
    �    فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيراً يرهفَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيراً يرهفَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيراً يرهفَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيراً يره�اإللهي قائم ال محالة، وكما قال سبحانه: 

والَ يظْلــم ربــك والَ يظْلــم ربــك والَ يظْلــم ربــك والَ يظْلــم ربــك �... وقــال جــلّ شــأنه:  )٤(�ذَرة شَــراً يــرهذَرة شَــراً يــرهذَرة شَــراً يــرهذَرة شَــراً يــرهومــن يعمــلْ مثْقَــالَ  ومــن يعمــلْ مثْقَــالَ  ومــن يعمــلْ مثْقَــالَ  ومــن يعمــلْ مثْقَــالَ  
  .)٥(�أَحداًأَحداًأَحداًأَحداً

وهـــو لـــه  ،ولـــئن أمهـــل الظـــالم فلـــن يفـــوت أخـــذه : (Cوقـــال أميـــر المـــؤمنين
  .)٦()وبموضع الشجى من مساغ ريقه، بالمرصاد على مجاز طريقه

 يقصـم جبـاري دهـر   اهللا تبـارك وتعـالى لـم     فـإن  ،ا بعـد أمـ : (Cوقال أمير المؤمنين
  .)٧(...)بعد أزل وبالء���  ممولم يجبر كسر عظم من اًأل ،من بعد تمهيل ورخاء��� 
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فـــال يحـــق لنـــا بعـــد معرفتنـــا بـــاهللا، واعتقادنـــا بعدلـــه اعتقـــاداً مبتنيـــاً علـــى الـــدليل   
والبرهان أن نسيء فهم العـدل اإللهـي، أو ننظـر إلـى اخـتالل المـوازين الناتجـة مـن         

  ال نلمس العدل بشكل واقعي.. : أنّناونقولفعل البشر، 
   خـت الكريمـة   ب، لـذا ننصـح األُ  وهذا الحديث طويل بحسـب مفرداتـه ومتشـع

فـإن فيـه جـواب سـؤالها بشـكل       مـة المطهـري؛  بمراجعة كتاب (العدل اإللهي) للعالّ
للصواب. موفّقواهللا ال ع..موس  

IIII@Ñî×@Ñî×@Ñî×@Ñî×�⁄a@Þ†ÈÛa@Éß@Êì¦a@åß@÷bäÛa@pì¹�⁄a@Þ†ÈÛa@Éß@Êì¦a@åß@÷bäÛa@pì¹�⁄a@Þ†ÈÛa@Éß@Êì¦a@åß@÷bäÛa@pì¹�⁄a@Þ†ÈÛa@Éß@Êì¦a@åß@÷bäÛa@pì¹_ï_ï_ï_ïHHHH@ @@ @@ @@ @
  »מ/�*�$מ��«
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
كما عرفنا أن ال يأخذ رزق العبد كلّ اهتمامه مبالغاً فيه، أو يغتم العبد برزقه كما عرفنا أن ال يأخذ رزق العبد كلّ اهتمامه مبالغاً فيه، أو يغتم العبد برزقه كما عرفنا أن ال يأخذ رزق العبد كلّ اهتمامه مبالغاً فيه، أو يغتم العبد برزقه كما عرفنا أن ال يأخذ رزق العبد كلّ اهتمامه مبالغاً فيه، أو يغتم العبد برزقه 

المخلوقات، المخلوقات، المخلوقات، المخلوقات، للغد، فإن اهللا تبارك وتعالى هو الرزّاق، وهو الذي يضمن رزق جميع للغد، فإن اهللا تبارك وتعالى هو الرزّاق، وهو الذي يضمن رزق جميع للغد، فإن اهللا تبارك وتعالى هو الرزّاق، وهو الذي يضمن رزق جميع للغد، فإن اهللا تبارك وتعالى هو الرزّاق، وهو الذي يضمن رزق جميع 
        لجوع ومن الفقر محرومين من الرزق؟لجوع ومن الفقر محرومين من الرزق؟لجوع ومن الفقر محرومين من الرزق؟لجوع ومن الفقر محرومين من الرزق؟فما حال الناس الذي يموتون من افما حال الناس الذي يموتون من افما حال الناس الذي يموتون من افما حال الناس الذي يموتون من ا

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..  

إن اهللا جعــل فــي نظــام األســباب والمســبباب رزق الفقــراء فــي أمــوال األغنيــاء،  
ــبهم علـــى ذلـــك،      ــر األغنيـــاء فـــي ذلـــك، سيحاسـ لحكمـــة مـــن وراء ذلـــك، فـــإذا قصّـ

لهـم، فـاهللا سـبحانه وتعـالى     حرمـانهم مـن حقـوقهم المفروضـة      نويعوض الفقراء عـ 
هــو الــرزّاق، وال نقــص مــن جهتــه، لكــن جعــل نظامــاً لــذلك، وإذا خــالف أحــداً فــي   
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إلـى حرمـان أحـد فـالنقص لـيس فـي الـرازق، بـل فـي المـانع،            يـؤدي هذا النظام بمـا  
  للمظلوم من الظالم. وعدالته سبحانه تقتضي أن يقتصّ

HáÜÃ@bîã†Ûa@¿@æb�ã⁄a@ÕÜ�@¿@�îÛIHáÜÃ@bîã†Ûa@¿@æb�ã⁄a@ÕÜ�@¿@�îÛIHáÜÃ@bîã†Ûa@¿@æb�ã⁄a@ÕÜ�@¿@�îÛIHáÜÃ@bîã†Ûa@¿@æb�ã⁄a@ÕÜ�@¿@�îÛI@ @@ @@ @@ @


�����ن�F<�د��«
�������

«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        بسم اهللا الرحمن الرحيم.بسم اهللا الرحمن الرحيم.بسم اهللا الرحمن الرحيم.بسم اهللا الرحمن الرحيم.
        يا بقية اهللا في أرضه.يا بقية اهللا في أرضه.يا بقية اهللا في أرضه.يا بقية اهللا في أرضه.    ........فرجهمفرجهمفرجهمفرجهم    عجلعجلعجلعجلاللّهم صلّ على محمد وآل محمد واللّهم صلّ على محمد وآل محمد واللّهم صلّ على محمد وآل محمد واللّهم صلّ على محمد وآل محمد و
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        ــ ما هو سر وجودنا، ولماذا خلقنا اهللا تبارك وتعالى؟ــ ما هو سر وجودنا، ولماذا خلقنا اهللا تبارك وتعالى؟ــ ما هو سر وجودنا، ولماذا خلقنا اهللا تبارك وتعالى؟ــ ما هو سر وجودنا، ولماذا خلقنا اهللا تبارك وتعالى؟
نا عندما خلقنا في هذه الـدنيا  نا عندما خلقنا في هذه الـدنيا  نا عندما خلقنا في هذه الـدنيا  نا عندما خلقنا في هذه الـدنيا  ن اهللا ظلمن اهللا ظلمن اهللا ظلمن اهللا ظلمإإإإ    ::::هل نستطيع أن نقولهل نستطيع أن نقولهل نستطيع أن نقولهل نستطيع أن نقول    ،،،،ــ والعياذ باهللاــ والعياذ باهللاــ والعياذ باهللاــ والعياذ باهللا

        الدنيئة؟الدنيئة؟الدنيئة؟الدنيئة؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ألن الظلــم فــرع العجــز والــنقص، واهللا تعــالى هــو    ؛نقــول: تعــالى اهللا عــن الظلــم 

إِن اللَّـه ال يظلـم مثقَـالَ ذَرة وإِن تَـك حسـنَةً      إِن اللَّـه ال يظلـم مثقَـالَ ذَرة وإِن تَـك حسـنَةً      إِن اللَّـه ال يظلـم مثقَـالَ ذَرة وإِن تَـك حسـنَةً      إِن اللَّـه ال يظلـم مثقَـالَ ذَرة وإِن تَـك حسـنَةً      �قـال تعـالى:    ؛العزيز والغني والكامـل 
  .)١(�ها ويؤت من لَدنه أَجراً عظيماًها ويؤت من لَدنه أَجراً عظيماًها ويؤت من لَدنه أَجراً عظيماًها ويؤت من لَدنه أَجراً عظيماًيضَاعفيضَاعفيضَاعفيضَاعف

                                                 

�F١Z
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ق بنـا، وبمـا أنّنـا مخلوقـون مـن      خلقنا اهللا تعالى ألجل إيصالنا إلى الكمـال الالئـ  
ين: األول مادي، واآلخـر روحـاني، فإنّنـا يجـب أن نقطـع مراحـل مـن التكامـل         جزء

شــرائع اهللا  بانتهــاج ���  المناســب للــروح والمــادة كــلّ بحســبه، وال يكــون التكامــل      
ــار أن الغايــة مــن خلــق اإلنســان هــي المعرفــة       ، )١(وأحكامــه، وقــد دلّــت بعــض األخب

أي:  ،)٢(�ليعبــدونليعبــدونليعبــدونليعبــدون��� ��� ��� ��� ومــا خَلَقــتُ الجِــن واِألنــس  ومــا خَلَقــتُ الجِــن واِألنــس  ومــا خَلَقــتُ الجِــن واِألنــس  ومــا خَلَقــتُ الجِــن واِألنــس  �وجــاء فــي تفســير قولــه تعــالى:   
مـن اهللا وتقربـه   إلـى  ، فمعرفة اهللا تعالى تؤدي إلى تكامل اإلنسان وتزلّفه )٣(ليعرفون

  عزّ وجلّ. إليهولذلك كانت العبادات مقيدة بقصد القربة إليه، 
وجـدناه وجـوداً، وإذا    ،خيـر  :لنا ما يقال لـه وأيضاً الوجود خير محض، فإذا تأم

لنا ما يقال لهتأم: شر،       ولكـن إذا تأم ،وجـدناه عـدماً، فالقتـل مـثالً شـر   لنـاه وجـدنا أن
ن من العدمشراً مـن حيـث       ؛ق الـروح إزهـا  :وهـو  ،يته باعتبار ما يتضمفإنّـه لـيس شـر

 ؛ن اآللـة قاطعـة  حيـث إ وال مـن   ؛فـإن القـدرة كمـال لإلنسـان    ��� قدرة القادر عليه، و
وال مــن حيــث قبــول   ،وال مــن حيــث حركــة أعضــاء القاتــل   ،فإنّهــا أيضــاً كمــال لهــا 

  ..هذا العدم وباقي القيود الوجودية خيرات���  فليس الشر ،العضو للتقطيع
والعقائـد الفاسـدة،    ،ما يحصـل فـي هـذه الـدنيا مـن الجهـاالت المركّبـة       وهكذا 

عـدام  أ���  األخـالق الذميمـة، فلـيس ذلـك    و ،والملكـات الرذيلـة   ،واألوهام الخرافية
وأفـاض عليهـا نعمـة     ،واهللا تعالى قد خلق اإلنسان وسـائر المخلوقـات   ،ال حقيقة لها

ال تحصــى، فــال ينبغــي أن ينظــر وأردفهــا بأصــناف اآلالء والمواهــب التــي  ،الوجــود
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عــدام اإلضــافية علــى أنّهــا شــرور مخلوقــة   إلــى بعــض موجبــات الشــقاء مــن تلــك األ  
  وظلم من الباري عزّ وجلّ.

IIII‰ëŠ’Ûa@òÛd�½@ðìi�Ûaë@ïÐ�ÜÐÛa@ÝîÜznÛa‰ëŠ’Ûa@òÛd�½@ðìi�Ûaë@ïÐ�ÜÐÛa@ÝîÜznÛa‰ëŠ’Ûa@òÛd�½@ðìi�Ûaë@ïÐ�ÜÐÛa@ÝîÜznÛa‰ëŠ’Ûa@òÛd�½@ðìi�Ûaë@ïÐ�ÜÐÛa@ÝîÜznÛaHHHH@ @@ @@ @@ @

»���
�א�$�ود�
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«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        لق اهللا الشر؟لق اهللا الشر؟لق اهللا الشر؟لق اهللا الشر؟هل خهل خهل خهل خ
        فهل الخير والشر متساويان، أم الخير أكثر من الشر، أم العكس؟فهل الخير والشر متساويان، أم الخير أكثر من الشر، أم العكس؟فهل الخير والشر متساويان، أم الخير أكثر من الشر، أم العكس؟فهل الخير والشر متساويان، أم الخير أكثر من الشر، أم العكس؟    ،،،،وإذا خلقهوإذا خلقهوإذا خلقهوإذا خلقه

        شاكرة لكم.شاكرة لكم.شاكرة لكم.شاكرة لكم.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  نورد هنا اختصاراً من بحث الشيخ السبحاني في هذا الموضوع:

بـين  إن البحث عن الشرور ليس مسألة جديدة، بل هي مسألة قديمة طرحـت  
إن ((فالسـفة اإلغريــق والمتـأخّرين مــن فالسـفة اإلســالم، فقـد اشــتهر قـول أرســطو:      

  الموجودات الممكنة بالقسمة العقلية في بادئ االحتمال تنقسم إلى خمسة أقسام:
  ــ ما هو خير كلّه ال شر فيه أصالً.١
  ــ ما هو خير كثير مع شر قليل.٢
  ــ ما فيه شر كثير مع خير قليل.٣



  
  

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠  .......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٦٦٦٦EEEEجFجFجFج����א������א

 

  ما يتساوى فيه الخير والشر.ــ ٤
  ــ ما هو شر مطلق ال خير فيه أصالً.٥

ــا        ــالم، وإنّمـ ــي العـ ــودة فـ ــر موجـ ــرة غيـ ــة األخيـ ــام الثالثـ ــأن األقسـ ــرحوا بـ ــم صـ ثـ
  .)١())الموجود من الخمسة المذكورة قسمان

والتحليل الفلسفي لمسألة الشـرور هـو: أن مـا يظنّـه بعـض النـاس مـن أن هنـاك         
تهم الضيقة المحدودة ة مدمرة فإنّما هو ناشئ من نظرظمة أو ضارحوادث غير منت

ــو نظــروا إلــى هــذه الحــوادث فــي إطــار النظــام الكــوني العــام        ،إلــى هــذه اُألمــور  ول
تها ويكون موقف المسألة كما قاله الحكيم السبزواري: ألذعنوا بأنّها خير برم  

ــاً لـــبعض مـــن نغـــم  ــاً لـــبعض مـــن نغـــم مـــا لـــيس موزونـ ــاً لـــبعض مـــن نغـــم مـــا لـــيس موزونـ ــاً لـــبعض مـــن نغـــم مـــا لـــيس موزونـ ـــ                   مـــا لـــيس موزونـ ــلّ منــ ــلّ كـــ ــام الكـــ ــي نظـــ ـــ   ففـــ ــلّ منــ ــلّ كـــ ــام الكـــ ــي نظـــ ـــ   ففـــ ــلّ منــ ــلّ كـــ ــام الكـــ ــي نظـــ ـــ   ففـــ ــلّ منــ ــلّ كـــ ــام الكـــ ــي نظـــ         تظمتظمتظمتظمففـــ
وتفصــيل هــذا اإلجمــال هــو: أن وصــف هــذه الظــواهر المــذكورة بأنّهــا شــاذّة عــن     

وجعلهـا محـوراً    ،النظام ينبـع مـن نظـرة اإلنسـان إلـى الكـون مـن خـالل نفسـه ومصـالحها          
ــيم هــذه اُألمــور   ــو نظــر إليهــا مــن هــذا        ،ومالكــاً لتقي ــر نفســه فــي العــالم، ول ويتجاهــل غي

  ر والصالح، واكتست ثوب الحكمة والعدل والنظم.المنظار العام النقلبت إلى الخي
حلقات مترابطة متسلسلة في سلسـلة  ���  هذا باإلضافة إلى أن الحوادث ما هي

ممتــدة، فمــا يقــع اآلن منهــا يــرتبط بمــا وقــع فــي أعمــاق الماضــي، وبمــا ســيقع فــي         
  بات.في سلسلة من العلل والمعلوالت واألسباب والمسب ،المستقبل
ــ أن الشــر أمــر قياســي لــيس لــه      فلســفي آخــر للشــرور، حاصــله   اك تحليــل وهن

  وجود نفسي، وإنّما يتجلّى عند النفس إذا قيست بعض الحوادث إلى بعض آخر.
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فكيـف   ،ن اهللا سـبحانه خيـر محـض   إوبيان ذلـك: أن القـائلين بالثنويـة يقولـون:     
غفلـوا عـن    ولكـنّهم  ؟خلق العقارب السامة والحيـات القاتلـة والحيوانـات المفترسـة    

 فـالعقرب   ؛ف نفسـي اتّصـا ف قياسي وليس باتّصاف هذه الظواهر بالشرور اتّصاأن
    وإنّمـا يتّصــف بـه إذا قـيس إلـى اإلنسـان الـذي يتـأذّى مــن          بمـا هـو لـيس فيـه أي شـر

لدغته، فليس للشر واقعية في صفحة الوجود بل هو أمر انتزاعي تنتقل إليـه الـنفس   
  ما كان للشر مفهوم وحقيقة.ولوالها ل ،من حيث المقايسة

  وإلى هذا المعنى تؤول كلمات الفالسفة القدامى، إذ قالوا:
  ــ الشر أمر عدمي وليس أمراً موجوداً محتاجاً إلى العلّة.١
  ــ الشر ليس مجعوالً بالذات بل مجعول بالعرض.٢
ـــ إذا تصـــفّ ٣ ــالم المســـماة عنـــد        ــ ــي هـــذا العـ ــع األشـــياء الموجـــودة فـ حت جميـ

شـروراً، لـم تجـدها فـي أنفسـها شـروراً، بـل هـي شـرور بـالعرض خيـرات             :رالجمهـو 
  بالذات.

إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة، وهي: أن هناك عاملين دفعاً اإلنسـان إلـى تصـور    
أمر عيني خارجي ي الشر أنوأنّـه عصـيان    ،إيجاده على خالف الحكمة والعدل عد

  عن النظم، وهما:
  بمنظار األنانية وتناسي سائر الموجودات.ــ النظرة إلى األشياء ١
خارجية كالموصـوف، والغفلـة عـن أنّـه أمـر عـدمي        ــ تصور أن الشر له عينية٢

  يتوجه إليه الذهن عند المقايسة.
  هذا كلّه تحليل لمسألة الشرور من وجهة نظر فلسفية.
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مهمـة فـي   أما التحليل التربوي للشـرور، فهـو: أن لهـذه الحـوادث آثـاراً تربويـة       
، الغفلـة عـن الضـمائر والعقـول ثانيـة     وفـي إزاحـة الغـرور و    ،حياة البشـر الماديـة تـارة   

كمـا عليـه    ،وألجل هذه الفوائد صـح إيجادهـا سـواء قلنـا بـأن الشـر موجـود بالـذات        
  كما حقّقناه. ،أو موجود بالعرض ،المعترض

اليا والمصـائب  هو: أن الب تربوية المهمة لتلك الحوادثوتفصيل تلك اآلثار ال
ــاة البشــرية، فهــاهم علمــاء         ــات وتقــدم العلــوم ورقــي الحي ــر الطاق خيــر وســيلة لتفجي

ــر     ــم تزدهـ ــارات لـ ــر الحضـ ــأن أكثـ ــرحون بـ ــارة يصـ ــي أجـــ ���  الحضـ ــروب فـ واء الحـ
فاإلنسان إذا لم يتعرض للمشاكل في حياتـه فـإن طاقاتـه     والصراعات والمنافسات؛

بـــل تمـــوت تلـــك المواهـــب، وخـــروج   ،حتفـــتّســـتبقى جامـــدة هامـــدة ال تنمـــو وال ت 
الطاقات من القوة إلى الفعليـة رهـن وقـوع اإلنسـان فـي مهـب المصـائب والشـدائد.         

فَعسـى أَن تَكرهـوا شَـيئاً ويجعـلَ اللَّـه فيـه       فَعسـى أَن تَكرهـوا شَـيئاً ويجعـلَ اللَّـه فيـه       فَعسـى أَن تَكرهـوا شَـيئاً ويجعـلَ اللَّـه فيـه       فَعسـى أَن تَكرهـوا شَـيئاً ويجعـلَ اللَّـه فيـه       �وإلى هذه الحقيقـة يشـير قولـه سـبحانه:     
  .)١(�خَيراً كَثيراًخَيراً كَثيراًخَيراً كَثيراًخَيراً كَثيراً

ع بالمواهـب الماديـة واالسـتغراق    تمتّـ أن ال :ثم إن مـن اآلثـار التربويـة أيضـاً هـو     
فــي اللذائــذ والشــهوات يوجـــب غفلــة كبــرى عـــن القــيم األخالقيــة، وكلّمـــا ازداد        

ذائذ والنعم ازداد ابتعاداً عن الجوانب المعنوية، فال بد النتبـاه  الً في اللاإلنسان توغّ
ه مـن  هـ وينب ،ره ويـوقظ فطرتـه  اإلنسان من هـذه الغفلـة مـن هـزّة وجـرس إنـذار يـذكّ       

غفلتـه, ولــيس هنـاك مــا هــو أنفـع فــي هــذا المجـال مــن بعــض الحـوادث التــي تقطــع      
نظام الحياة الناعمة بشيء من المزعجات حتّى يـدرك عجـزه ويتخلّـى عـن غـروره      

  ف من طغيانه.ويخفّ
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وألجل هذا يعلّل القرآن الكـريم بعـض النـوازل والمصـائب بأنّهـا تنـزل ألجـل        
أَخَـذنَا  أَخَـذنَا  أَخَـذنَا  أَخَـذنَا  ��� ��� ��� ��� وما أَرسلنَا فـي قَريـة مـن نَبـي     وما أَرسلنَا فـي قَريـة مـن نَبـي     وما أَرسلنَا فـي قَريـة مـن نَبـي     وما أَرسلنَا فـي قَريـة مـن نَبـي     �تعالى:  الذكرى والرجوع إلى اهللا، يقول

عونضَّرلَّهم ياء لَعالضَّراء وأسا بالبأَهلَهعونضَّرلَّهم ياء لَعالضَّراء وأسا بالبأَهلَهعونضَّرلَّهم ياء لَعالضَّراء وأسا بالبأَهلَهعونضَّرلَّهم ياء لَعالضَّراء وأسا بالبلَقَـد أَخَـذنَا آلَ   �, يقول تعالى أيضـاً:  )١(�أَهلَهلَقَـد أَخَـذنَا آلَ   ولَقَـد أَخَـذنَا آلَ   ولَقَـد أَخَـذنَا آلَ   وو
  .)٢(�فرعون بالسنين ونَقص من الثَّمرات لَعلَّهم يذَّكَّرونفرعون بالسنين ونَقص من الثَّمرات لَعلَّهم يذَّكَّرونفرعون بالسنين ونَقص من الثَّمرات لَعلَّهم يذَّكَّرونفرعون بالسنين ونَقص من الثَّمرات لَعلَّهم يذَّكَّرون

ن بقاء الحياة على نمط واحد يوجب أن ال تتجلّـى  أ :ومن اآلثار التربوية أيضاً
والجميــل  ،والحلـو  وهـذا بخــالف مـا إذا تراوحــت بـين المــر    ،الحيـاة لذيـذة محبوبــة  

���  الصـحة علـى  وال  ،بـالوقوف علـى العيـب   ���  والقبيح، فال يمكـن معرفـة السـالمة   
���  ة الحـالوة درك لـذّ وال تُـ  ،عنـد نـزول الـبالء   ���  العافيـة علـى  وال  ،بلمس المـرض 

ق المرارة.بتذو  
ثم إن هناك من المحن مـا ينسـبه اإلنسـان الجاهـل إلـى خـالق الكـون، والحـال         

          بت تلـك  أنّها من كسـب نفسـه ونتيجـة منهجـه، بـل األنظمـة الطاغوتيـة هـي التـي سـب
ة على قيم إلهية لمـا  المحن وأوجدت تلك الكوارث، ولو كانت هناك أنظمة قائم

  لك المحن.لت تعرض البشر
ــة          ــروة عنــد ثلّــة قليل ــروات هــو الــذي صــار ســبباً لتجمــع الث فالتقســيم الظــالم للث

ولـى بكـلّ وسـائل    ع الطائفـة األُ وانحسارها عن جماعات كثيرة، كما صار سبباً لتمتّـ 
ــة مــن األمــراض والحــوادث    ــة والحماي ــة منهــا،    ،الوقاي فهــذه وحرمــان الطائفــة الثاني

وال مزكّيــة  ،ار البحـث، فـال تكــون موقظـة للفكـر    طـ الباليـا المصـطنعة خارجـة عــن إ   
  للنفوس، بل تهيئ أرضية صالحة لالنتفاضات والثورات.
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إلى هنا خرجنـا بهـذه النتيجـة وهـي: أن الظـواهر غيـر المتوازنـة بحسـب النظـرة          
وال  ،متوازنــة بالقيــاس إلــى مجمــل النظــام، ولهــا آثــار اجتماعيــة وتربويــة  ،الســطحية

مناقضة للـنظم السـائد، وال لحكمـة الخـالق،      عدية منها، فال تُمناص في الحياة البشر
  .)١(وال لعدله وقسطه سبحانه وتعالى
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«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        خلق الشر: هل خلق اهللا الشر؟خلق الشر: هل خلق اهللا الشر؟خلق الشر: هل خلق اهللا الشر؟خلق الشر: هل خلق اهللا الشر؟
        اهللا وهو الخير المطلق؟اهللا وهو الخير المطلق؟اهللا وهو الخير المطلق؟اهللا وهو الخير المطلق؟    وكيف يعقل أن يصدر الشر منوكيف يعقل أن يصدر الشر منوكيف يعقل أن يصدر الشر منوكيف يعقل أن يصدر الشر من

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

فقــد قســم أرســطو  ؛إن البحــث عــن الشــرور الموجــودة فــي العــالم بحــث قــديم 
  الموجودات إلى خمسة أقسام:

  الموجود منهما اثنان: ما هو خير كلّه، وما خيره أكثر من شره.
مـا تسـاوى فيـه الخيـر والشـر، ومـا كـان        وأما الثالثة الباقية فغير موجودة، وهي: 

  وما كان كلّه شر. ،شره أكثر
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ومن هذا يتّضح أن ال وجود لشر مطلق أو شيء هو شر محض، وبالتالي 
إذ الموجود الذي كلّـه خيـر    حث في الموجود الذي فيه شر قليل؛ينحصر الب

  خارج عن البحث.
ــر من     تظمــة أو ضــارة  فمــا يظنّــه النــاس مــن مالحظــة أن هنــاك حــوادث غي

    قة المحـدودة لمجـاري اُألمـور، ولـو نظـروا إليهـا فـي        ناشـئ عـن نظـرتهم الضـي
فإن اإلنسان عادة ينظر من منظار نفسـه   لنظام الكوني ألقروا بأنّها خير؛إطار ا

ومصالحه، فإنّه يحكم على العاصفة أو الفيضان أو الزالزل بأنّهـا شـر، ولكـن    
ير والزمـة لنظـام األرض، وكـذا مـن نظـر إلـى سـم        علماء الطبيعة أثبتوا أنّها خ

العقرب وجـده شـراً بالنسـبة إليـه ولكنّـه خيـر بالنسـبة للعقـرب، وعلـى العمـوم           
فالنظر إلى الحوادث بانفرادها منعزلة عن إطارها العام فـي سلسـلة الحـوادث    

  .هذا من جانب. .الطويلة نظرة خاطئة ناقصة
ت مر نسـبي قياسـي إلـى الغيـر النحلّـ     ومن جانب آخر، لو عرفنا أن الشر أ

فــإن الشــر أمــر انتزاعـــي ينتزعــه الــذهن بالمقايســة، فهــو بالحقيقـــة         المشــكلة؛ 
وصـف ال واقعيـة لـه وإنّمـا هـو كـالكبر والصـغر، فـإن األرض أكبـر مـن القمـر            

  .ولكنّها أصغر من الشمس
بـر  ؛ فإنّـك تعت لت فـي الشـر لـم تجـد لـه واقعيـة      ففي الحقيقة لو تأم ،وعليه

دراك للنفس وصدوره من سبب فهو واقع وخيـر، وأخيـراً   األلم شر ولكنّه كإ
ال يعــزب عــن بالــك مـــا للشــرور والمصــائب مــن أمـــر تربــوي مهــم فــي حيـــاة          

  البشر.
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�א���אق��«

�������$��د���د�'�Dמ�
«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ........ الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيمبسم اهللابسم اهللابسم اهللابسم اهللا
أال يأال يأال يععععأال يدددلبعض النـاس دون  لبعض النـاس دون  لبعض النـاس دون  لبعض النـاس دون      ،،،،ما يحصل من كوارث طبيعية والفقر وغير ذلكما يحصل من كوارث طبيعية والفقر وغير ذلكما يحصل من كوارث طبيعية والفقر وغير ذلكما يحصل من كوارث طبيعية والفقر وغير ذلك    د

        للعدل اإللهي؟للعدل اإللهي؟للعدل اإللهي؟للعدل اإللهي؟    اًاًاًاًمنافيمنافيمنافيمنافي    ،،،،غيرهمغيرهمغيرهمغيرهم
        مع جزيل الشكر.مع جزيل الشكر.مع جزيل الشكر.مع جزيل الشكر.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

فإن حاصل ما يظنّه بعض الناس مـن أن   ،أما مسألة الشرور والباليا والمصائب
 قةتهم الضــيئ مــن نظــررة، فإنمــا هــو ناشــيــر منتظمــة أو ضــارة مــدمهنــاك حــوادث غ

النظـام  ولـو نظـروا إلـى هـذه الحـوادث فـي إطـار         المحدودة إلى هـذه اُألمـور،  
تها.الكوني العام ألذعنوا بأنّها خير برم  

ه وذويـه  إلى الحوادث ويرى أنّها تعود علـى شخصـ  اإلنسان فعندما ينظر 
ألنّــه ���  ى وصــفها بالشــرور واآلفــات، ومــا هــذا  ضــرار ينبــري مــن فــوره إلــ  باأل

إلى هذه الظواهر من منظار خاص ويتجاهل غير نفسه في العـالم، مـن    توجهي
غير فرق بين مـن مضـى مـن غـابر الزمـان ومـن يعـيش فـي الحاضـر فـي منـاطق            

  ..العالم، أو سوف يأتي ويعيش فيها



  
  

EQN*�
)�Fא��ل�אQ)*�
)�Fא��ل�א�*EQNאQ)*�
)�Fא��ل�א�*EQNאQ)*�
)�Fא��ل�א�*EQNאQ)*� ٣٠٧ ........................................................................ א

 

ــرة األُ  ــي النظـ ــىففـ ــراً وبليـــ     ولـ ــوادث شـ ــى تلـــك الحـ ــن هـــذه   ،ةتتجلّـ ولكـ
الحوادث في الوقت نفسه وبنظرة ثانية تنقلب إلى الخير والصالح، وتكتسي 
ــبه اإلنســـان فـــي مثـــل هـــذه الرؤيـــة           ــع الحكمـــة والعـــدل والـــنظم، ومـــا أشـ خلـ

محدثة ضوضاء  تهدم بناًءر األرض أو افة تحفالمحدودة بعابر سبيل يرى جر
وره بأنّـه عمـل ضــار   ومثيـرة الغبـار والتــراب فـي الهـواء، فيقضـي مــن فـ       ةشـديد 
ــر يســتقبل         وســي ــداً لبنــاء مستشــفى كبي ــتم تمهي ــك ي ــدري بــأن ذل ء، وهــو ال ي

 ء للمحتـاجين إلـى العـالج وسـائل المعالجـة      المرضى ويعالج المصابين ويهـي
  والتمريض.

ولــو وقــف علــى تلــك األهــداف النبيلــة لقضــى بغيــر مــا قضــى، ولوصــف ذلــك    
  .)١(حصل من الضوضاء وتصاعد من األغبرةالتهديم بأنّه خير، وأنّه ال ضير فيما 

IIII‰ëŠ’Ûa@ÝÇbÏ‰ëŠ’Ûa@ÝÇbÏ‰ëŠ’Ûa@ÝÇbÏ‰ëŠ’Ûa@ÝÇbÏHHHH@ @@ @@ @@ @

�������א��وא����«

�����ن�
«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــم يخلــق         ــه، وأنّــه ل ــم يخلــق        ســمعت بعــض العلمــاء يقــول: إن الشــر ال وجــود ل ــه، وأنّــه ل ــم يخلــق        ســمعت بعــض العلمــاء يقــول: إن الشــر ال وجــود ل ــه، وأنّــه ل ــم يخلــق        ســمعت بعــض العلمــاء يقــول: إن الشــر ال وجــود ل ــه، وأنّــه ل ســمعت بعــض العلمــاء يقــول: إن الشــر ال وجــود ل

أنّه ناتج عن سوء ما اقترفت يد أنّه ناتج عن سوء ما اقترفت يد أنّه ناتج عن سوء ما اقترفت يد أنّه ناتج عن سوء ما اقترفت يد     أيأيأيأيالبشر (البشر (البشر (البشر (    أصالً، ولكنّه وجد بسبب أفعالأصالً، ولكنّه وجد بسبب أفعالأصالً، ولكنّه وجد بسبب أفعالأصالً، ولكنّه وجد بسبب أفعال
        البشرية).البشرية).البشرية).البشرية).
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وســؤالي هــو: إن لــم يكــن للشــر وجــود أصــالً، فكيــف تســتطيع أفعــال         وســؤالي هــو: إن لــم يكــن للشــر وجــود أصــالً، فكيــف تســتطيع أفعــال         وســؤالي هــو: إن لــم يكــن للشــر وجــود أصــالً، فكيــف تســتطيع أفعــال         وســؤالي هــو: إن لــم يكــن للشــر وجــود أصــالً، فكيــف تســتطيع أفعــال         
    ن الشـر ال يعـد  ن الشـر ال يعـد  ن الشـر ال يعـد  ن الشـر ال يعـد  إإإإ    ::::اإلنسان السيئة أن تكون مصدراً لوجوده؟ ــ بفـرض القـول  اإلنسان السيئة أن تكون مصدراً لوجوده؟ ــ بفـرض القـول  اإلنسان السيئة أن تكون مصدراً لوجوده؟ ــ بفـرض القـول  اإلنسان السيئة أن تكون مصدراً لوجوده؟ ــ بفـرض القـول  

ن أفعال اإلنسان الشـريرة هـي   ن أفعال اإلنسان الشـريرة هـي   ن أفعال اإلنسان الشـريرة هـي   ن أفعال اإلنسان الشـريرة هـي   إإإإ    ::::شراً في باطنه ــ لكن يبقى التساؤل, لم قيلشراً في باطنه ــ لكن يبقى التساؤل, لم قيلشراً في باطنه ــ لكن يبقى التساؤل, لم قيلشراً في باطنه ــ لكن يبقى التساؤل, لم قيل
        الشر؟ وكيف ذلك؟الشر؟ وكيف ذلك؟الشر؟ وكيف ذلك؟الشر؟ وكيف ذلك؟    مصدرمصدرمصدرمصدر
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن الخير والشر كالهما منسوبان إلى اهللا تعالى، حيث قال عزّ مـن قائـل:   

�اللَّه نْدع نقُلْ كُلٌّ ماللَّه نْدع نقُلْ كُلٌّ ماللَّه نْدع نقُلْ كُلٌّ ماللَّه نْدع نمنسوب إلى اإلنسان ابتداًء ���  ،)١(�قُلْ كُلٌّ م الشر الفرق أن أن
مــا ���  ال وجــود لــه ؛ إذور النســبيةوإليــه عــزّ وجــلّ بالواســطة, والشــر مــن اُألمــ  

   .على األعمال الصادرة من اإلنسان. ترتّبينطبق على األثر الم
ــر مــوت الفجــأة)       ــا مــن بعــدي كث ، )٢(وقــد ورد فــي الحــديث: (إذا ظهــر الزن

 اًأو ســوء ،ســواء كــان خيــراً وصــالحاً   ،وأمثــال ذلــك مــن اآلثــار، فــإن كــلّ عمــل   
فـإن   بـة علـى األشـياء؛   شـأنها شـأن اآلثـار المترتّ    عليه أثر يناسبه، ترتّبي ،وطالحاً

مثالً ي ،معروفة نة الفالنية فيها آثارالنبتة المعي الموت،  ترتّبوعلى شرب السم
 روايـات تحـثّ   تفالشرور هي نتائج أعمال اإلنسان وأفعاله، وألجل ذلك ورد

ار سـيئة.  على أفعاله مـن آثـ   ترتّباإلنسان على التفكّر في عواقب اُألمور، وما ي
 نسأل اهللا التوفيق والهداية.
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�א�'و�(��«

��������$ن�
«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
    ،،،،هـي عـدم  هـي عـدم  هـي عـدم  هـي عـدم      ::::الشـرور الشـرور الشـرور الشـرور ((((((((    يقـول فيـه:  يقـول فيـه:  يقـول فيـه:  يقـول فيـه:      ،،،،ريريريريمطهـ مطهـ مطهـ مطهـ الالالالكتاب التوحيد للشهيد كتاب التوحيد للشهيد كتاب التوحيد للشهيد كتاب التوحيد للشهيد وأنا أقرأ وأنا أقرأ وأنا أقرأ وأنا أقرأ 

مـوت  مـوت  مـوت  مـوت  وأُمور عدمية, فالموت ليس سوى عدم الحياة, وخـالق الحيـاة لـم يخلـق ال    وأُمور عدمية, فالموت ليس سوى عدم الحياة, وخـالق الحيـاة لـم يخلـق ال    وأُمور عدمية, فالموت ليس سوى عدم الحياة, وخـالق الحيـاة لـم يخلـق ال    وأُمور عدمية, فالموت ليس سوى عدم الحياة, وخـالق الحيـاة لـم يخلـق ال    
بعـد  بعـد  بعـد  بعـد      مـا مـا مـا مـا     ننننإإإإ, ف, ف, ف, فة بحدة بحدة بحدة بحددددددامت محدودامت محدودامت محدودامت محدو    الحياة ماالحياة ماالحياة ماالحياة ما    وغاية األمر هي أنوغاية األمر هي أنوغاية األمر هي أنوغاية األمر هي أن    ....كوجود مستقل..كوجود مستقل..كوجود مستقل..كوجود مستقل..

هذا الحدهذا الحدهذا الحدهو العدمهو العدمهو العدمهو العدم    هذا الحد((((((((....        
    ،،،،علمائنا والفالسفة, وهو موجود فـي مـوقعكم  علمائنا والفالسفة, وهو موجود فـي مـوقعكم  علمائنا والفالسفة, وهو موجود فـي مـوقعكم  علمائنا والفالسفة, وهو موجود فـي مـوقعكم  كلّ كلّ كلّ كلّ وأمثال هذا الكالم يقوله وأمثال هذا الكالم يقوله وأمثال هذا الكالم يقوله وأمثال هذا الكالم يقوله 

        ....لعت عليهلعت عليهلعت عليهلعت عليهواطّواطّواطّواطّ
    ؛؛؛؛يخـالف هـذا المعتقـد مخالفـة صـريحة     يخـالف هـذا المعتقـد مخالفـة صـريحة     يخـالف هـذا المعتقـد مخالفـة صـريحة     يخـالف هـذا المعتقـد مخالفـة صـريحة         القـرآن القـرآن القـرآن القـرآن     ننننإإإإ    ::::ولكن السـؤال يبقـى هـو   ولكن السـؤال يبقـى هـو   ولكن السـؤال يبقـى هـو   ولكن السـؤال يبقـى هـو   

الَّذي الَّذي الَّذي الَّذي ����يقول تعالى: يقول تعالى: يقول تعالى: يقول تعالى: ، و، و، و، و))))١١١١((((����من شَر ما خَلَقمن شَر ما خَلَقمن شَر ما خَلَقمن شَر ما خَلَق    �قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ ����: : : : يقول تعالىيقول تعالىيقول تعالىيقول تعالى
نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحتَ ووالْم خَلَقنسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحتَ ووالْم خَلَقنسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحتَ ووالْم خَلَقنسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحتَ ووالْم الً    خَلَقمالًعمالًعمالًعم٢٢٢٢((((����ع((((....        

عدمية لـم يخلقهـا   عدمية لـم يخلقهـا   عدمية لـم يخلقهـا   عدمية لـم يخلقهـا       أُمورأُمورأُمورأُمورالشرور والموت والفقر والجهل الشرور والموت والفقر والجهل الشرور والموت والفقر والجهل الشرور والموت والفقر والجهل     ننننإإإإ    ::::فكيف تقولونفكيف تقولونفكيف تقولونفكيف تقولون
        وخلق الموت؟!وخلق الموت؟!وخلق الموت؟!وخلق الموت؟!    ه خلق الشره خلق الشره خلق الشره خلق الشرح بأنّح بأنّح بأنّح بأنّواهللا تعالى يصرواهللا تعالى يصرواهللا تعالى يصرواهللا تعالى يصر    ،،،،اهللا تعالىاهللا تعالىاهللا تعالىاهللا تعالى

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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 ن نعــرف معنــى  أالً فيجــب أو  ،(خلــق المــوت)  :ذا أردنــا أن نعــرف مــا معنــى   إ

ــإالمــوت،  ــف ــاة      :هرنا المــوت بأنّــ ذا فس ــا مــن شــأنه الحي ــاة فــي م أصــبحت  ،عــدم الحي
فيكـون المـوت عـدمي، ويكـون      ،العالقة بين الحياة والموت عالقة العدم والملكـة 

التقــدير، والتقــدير  :الخلــق يــأتي بمعنــى نإفــ ،ر المــوت والحيــاةه قــدأنّــ :معنــى اآليــة
  ..ق بالحياة والموتيتعلّ

ضـافي، ومـن   إعـدم   :فهـو  ،مـن الوجـود   ظّالموت عـدم ملكـة فلـه حـ     بما أن :أو
حيـــاةه خلـــق الألنّـــ ؛ه خلـــق المـــوت بـــالعرضنّـــأأو  ،أن يوصـــف بـــالخلق هنـــا صـــح، 

  لى غير ذلك من المعاني.إ ..فبانعدامها يحدث الموت
فيكــون  ،لم اآلخــرةالــى عــإانتقــال مــن عــالم الــدنيا  :هرنا المــوت بأنّــذا فســإا وأمــ
ويخرج  ،اًوال يكون عند ذلك شر ،شكال في وصفه بالخلقإوبالتالي فال  ،وجودياً

ألنّ ؛عدماً عن بحث كون الشرإلى عالم البرزخ.ة ه انتقال من عالم الماد  
الْفَلَقِ � :ا معنى قولهوأم بوذُ بِرالْفَلَقِ قُلْ أَع بوذُ بِرالْفَلَقِ قُلْ أَع بوذُ بِرالْفَلَقِ قُلْ أَع بوذُ بِرقُلْ أَع�        ـا خَلَـقم شَـر ـنم    ـا خَلَـقم شَـر ـنم    ـا خَلَـقم شَـر ـنم    ـا خَلَـقم شَـر ـنفلـيس لـه عالقـة     �م

  .سبحانه وتعالى األشياء التي خلقها اهللا ه استعاذة من شرألنّ ؛بالموضوع
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«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ........بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

أنّه ما دام اهللا خلقنا في أحسن تقويم، وفي أحسـن  أنّه ما دام اهللا خلقنا في أحسن تقويم، وفي أحسـن  أنّه ما دام اهللا خلقنا في أحسن تقويم، وفي أحسـن  أنّه ما دام اهللا خلقنا في أحسن تقويم، وفي أحسـن      همهمهمهمبعضبعضبعضبعضأتساءل ويتساءل أتساءل ويتساءل أتساءل ويتساءل أتساءل ويتساءل 
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، واهللا هـو العـدل   ، واهللا هـو العـدل   ، واهللا هـو العـدل   ، واهللا هـو العـدل   ))))١١١١((((����وصَـوركُم فَأَحسـن صُـوركُم   وصَـوركُم فَأَحسـن صُـوركُم   وصَـوركُم فَأَحسـن صُـوركُم   وصَـوركُم فَأَحسـن صُـوركُم   ����كما أخبـر عـزّ وجـلّ:    كما أخبـر عـزّ وجـلّ:    كما أخبـر عـزّ وجـلّ:    كما أخبـر عـزّ وجـلّ:        ،،،،صورةصورةصورةصورة
        ....الذي ال يجورالذي ال يجورالذي ال يجورالذي ال يجور

هين والمعاقين والمعتوهين والناقصين هين والمعاقين والمعتوهين والناقصين هين والمعاقين والمعتوهين والناقصين هين والمعاقين والمعتوهين والناقصين ولئك المشوولئك المشوولئك المشوولئك المشوفأوالً: كيف نفسر والدة أُفأوالً: كيف نفسر والدة أُفأوالً: كيف نفسر والدة أُفأوالً: كيف نفسر والدة أُ
        والمعاقين جسدياً؟والمعاقين جسدياً؟والمعاقين جسدياً؟والمعاقين جسدياً؟    ،،،،فين عقلياًفين عقلياًفين عقلياًفين عقلياًوالمعلولين والمتخلّوالمعلولين والمتخلّوالمعلولين والمتخلّوالمعلولين والمتخلّ

أو أو أو أو     اًاًاًاًأخــرس أو معاقــأخــرس أو معاقــأخــرس أو معاقــأخــرس أو معاقــوثانيــاً: فمــا ذنــب الطفــل الــذي يولــد أعمــى أو أصــم أو    وثانيــاً: فمــا ذنــب الطفــل الــذي يولــد أعمــى أو أصــم أو    وثانيــاً: فمــا ذنــب الطفــل الــذي يولــد أعمــى أو أصــم أو    وثانيــاً: فمــا ذنــب الطفــل الــذي يولــد أعمــى أو أصــم أو    
تقــويم تقــويم تقــويم تقــويم ومــع حســن التصــوير وال  ومــع حســن التصــوير وال  ومــع حســن التصــوير وال  ومــع حســن التصــوير وال  تعــالى تعــالى تعــالى تعــالى لــة اهللا لــة اهللا لــة اهللا لــة اهللا اااادددديصــطدم هــذا مــع ع  يصــطدم هــذا مــع ع  يصــطدم هــذا مــع ع  يصــطدم هــذا مــع ع      ... أال... أال... أال... أالاًاًاًاًمتخلّفــمتخلّفــمتخلّفــمتخلّفــ

        اإللهي؟اإللهي؟اإللهي؟اإللهي؟
وثالثاً: ما ذنب األهل أن يرزقـوا بأمثـال هـؤالء األوالد؟ مـع أنّهـم قـد يكونـوا        وثالثاً: ما ذنب األهل أن يرزقـوا بأمثـال هـؤالء األوالد؟ مـع أنّهـم قـد يكونـوا        وثالثاً: ما ذنب األهل أن يرزقـوا بأمثـال هـؤالء األوالد؟ مـع أنّهـم قـد يكونـوا        وثالثاً: ما ذنب األهل أن يرزقـوا بأمثـال هـؤالء األوالد؟ مـع أنّهـم قـد يكونـوا        

        صلحاء وملتزمين؟صلحاء وملتزمين؟صلحاء وملتزمين؟صلحاء وملتزمين؟
تَزِر وازِرةٌ وِزْر تَزِر وازِرةٌ وِزْر تَزِر وازِرةٌ وِزْر تَزِر وازِرةٌ وِزْر     الَالَالَالَوووو����ورابعاً: على فرض انحراف الوالدين! فما ذنب أطفالهم ورابعاً: على فرض انحراف الوالدين! فما ذنب أطفالهم ورابعاً: على فرض انحراف الوالدين! فما ذنب أطفالهم ورابعاً: على فرض انحراف الوالدين! فما ذنب أطفالهم 

        هين!هين!هين!هين!لكان أوالد المنحرفين مشولكان أوالد المنحرفين مشولكان أوالد المنحرفين مشولكان أوالد المنحرفين مشو    ؟ ولو كان هذا هو السبب؟ ولو كان هذا هو السبب؟ ولو كان هذا هو السبب؟ ولو كان هذا هو السبب))))٢٢٢٢((((����أُخْرىأُخْرىأُخْرىأُخْرى
لو كان الطعام والمآكل هي السبب لكان أوالد الغرب واألوروبيين لو كان الطعام والمآكل هي السبب لكان أوالد الغرب واألوروبيين لو كان الطعام والمآكل هي السبب لكان أوالد الغرب واألوروبيين لو كان الطعام والمآكل هي السبب لكان أوالد الغرب واألوروبيين     وخامساً:وخامساً:وخامساً:وخامساً:

كلّهـم أو  كلّهـم أو  كلّهـم أو  كلّهـم أو      ،،،،سـتمع الغنـاء  سـتمع الغنـاء  سـتمع الغنـاء  سـتمع الغنـاء  يييين يأكل الميتـة ويشـرب الخمـر و   ن يأكل الميتـة ويشـرب الخمـر و   ن يأكل الميتـة ويشـرب الخمـر و   ن يأكل الميتـة ويشـرب الخمـر و   مممممممموهم وهم وهم وهم     ،،،،قديماً وحديثاًقديماً وحديثاًقديماً وحديثاًقديماً وحديثاً
جلّهم مشوجلّهم مشوجلّهم مشوهين؟هين؟هين؟هين؟جلّهم مشو!!!!        

ر أكل الميتة وشرب الخمر ولقمـة الحـرام وغيرهـا مـن     ر أكل الميتة وشرب الخمر ولقمـة الحـرام وغيرهـا مـن     ر أكل الميتة وشرب الخمر ولقمـة الحـرام وغيرهـا مـن     ر أكل الميتة وشرب الخمر ولقمـة الحـرام وغيرهـا مـن     وسادساً: لماذا ال يؤثّوسادساً: لماذا ال يؤثّوسادساً: لماذا ال يؤثّوسادساً: لماذا ال يؤثّ
اآلخـر؟ ولمـاذا   اآلخـر؟ ولمـاذا   اآلخـر؟ ولمـاذا   اآلخـر؟ ولمـاذا       همهمهمهمر في بعضـ ر في بعضـ ر في بعضـ ر في بعضـ ؤثّؤثّؤثّؤثّينما يينما يينما يينما ي، ب، ب، ب، بمن الناسمن الناسمن الناسمن الناسالمعاصي والتجاوزات في نسل المعاصي والتجاوزات في نسل المعاصي والتجاوزات في نسل المعاصي والتجاوزات في نسل 

        هؤالء دون هؤالء؟هؤالء دون هؤالء؟هؤالء دون هؤالء؟هؤالء دون هؤالء؟
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    نْسـان نْسـان نْسـان نْسـان إلِإلِإلِِإلااااخَلَقْنَـا  خَلَقْنَـا  خَلَقْنَـا  خَلَقْنَـا  لَقَـد  لَقَـد  لَقَـد  لَقَـد  ����ما هو تفسير قوله تعالى: ما هو تفسير قوله تعالى: ما هو تفسير قوله تعالى: ما هو تفسير قوله تعالى:     ،،،،وسابعاً: وعلى ضوء هذا كلّهوسابعاً: وعلى ضوء هذا كلّهوسابعاً: وعلى ضوء هذا كلّهوسابعاً: وعلى ضوء هذا كلّه
        ؟؟؟؟����وصَوركُم فَأَحسن صُوركُموصَوركُم فَأَحسن صُوركُموصَوركُم فَأَحسن صُوركُموصَوركُم فَأَحسن صُوركُم����، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: ))))١١١١((((����في أَحسنِ تَقْوِيمٍفي أَحسنِ تَقْوِيمٍفي أَحسنِ تَقْوِيمٍفي أَحسنِ تَقْوِيمٍ

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

يعـود إلـى جملـة     ،ظـاهراً أو باطنـاً   ،بعض األفـراد مشـوهين أو معـاقين    ةدالن وإ
  من األسباب: منها أسباب سلوكية، ومنها موضوعية، ومنها غيبية.

أما األسباب السلوكية: فهي تلك المرتبطة بسلوك وتصرف الوالـدين قُبيـل أو   
رث العيـوب والعاهـات   أثناء الجماع، فإن عدم مراعـاة مـا ينبغـي حـال المجامعـة يـو      

  .ذلك. يؤيدلدى األبناء، وقد ورد في األخبار ما 
، و(أن مـن جـامع امرأتــه   )٢(منهـا: (أن وطـئ الحـائض يــورث الحـول فـي الولــد)     
    وعـنهم )٣(نفسـه) ���  وهي حائض فخرج الولد مجـذوماً أو أبـرص فـال يلـومن ،F :

ــا     ــأتون نسـ ــذين يـ ــن الـ ــوهين مـ ــؤالء المشـ ــر هـ ــث ء(أكثـ ــي الطمـ ، وروي أن )٤()هم فـ
الجماع بشـهوة غيرهـا يـورث تخنيـث الولـد، ومجامعتهـا مـن قيـام يـورث فيـه البـول            

يكــون أي: ( ، وأن الجمــاع ليلــة الفطــر يــورث عــدم الولــد فــي الولــد    )٥(فــي الفــراش 
الولـد عقيمــاً)، وليلـة األضــحى يـورث زيــادة األصـبع أو نقصــانها، وتحـت األشــجار      
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واإلقامـة يـورث    جـالّداً أو عريفـاً، وبـين اآلذان    المثمـرة يـورث فـي الولـد أن يكـون     
هــراق الــدماء، ومــع اســتقبال الشــمس بــدون ســتر يــورث فقــر     كونــه حريصــاً علــى إ 

الولــد وبؤســه حتّــى يمــوت، والجمــاع بغيــر وضــوء يــورث بخــل الولــد وعمــى قلبــه،  
  ..)١(وعلى سقوف البنيان يورث النفاق والرياء والبدعة

فـي   اًعلى أن لسلوك الزوجين حال الجماع تأثير ةدالّوغير ذلك من األخبار ال
  حصول العيوب والعاهات لدى األبناء.

وأمــا األســباب الموضــوعية: فإنّهــا تعــود إلــى مــا يقتضــيه النظــام التــام وارتبــاط      
بات.األسباب والمسب  

ى: فــإن الحكمــة اإللهيــة قاضــية بتفــاوت الخلــق فــي السلســلتين        أُخــروبعبــارة 
الموجـودات. وخلـق    ترتّبوضرورة التدرج في نظام الوجود و الطولية والعرضية،

ــدرة بدقّـــ        ــوبة ومقـ ــة محسـ ــنن إلهيـ ــة وسـ ــواميس ثابتـ ــع لنـ ــاس خاضـ ــاوت النـ ة، فالتفـ
ألجــل تبيــان النعمــة وحصــول   ،الملحــوظ فــي مراتــب الخلــق ممــا تقتضــيه الحكمــة  

لمـؤمن إنمـا   العبرة، فالجميل إنما يعرف بالقبيح، والكامل إنمـا يعـرف بالنـاقص، وا   
  .يعرف بالكافر.

إذ لو خلق اهللا الناس كلّهم متساوين في الخلقة ظاهراً وباطنـاً بحيـث ال يوجـد    
النتفت حكمة الخلق والتكليف وإرسال الرسل وإنـزال   ،عاهة وال عيب وال نقص

    ـز وجـه الحكمـة يـؤدز وجه الحكمة في الخلق، وعدم تميي إلـى  الشرائع، ولما تمي
ــا خَلَقْــتُ الْجِــن  �قــال تعــالى:   ؛لتــي هــي الغايــة مــن خلــق النــاس   عــدم المعرفــة ا  مو  ــا خَلَقْــتُ الْجِــن مو  ــا خَلَقْــتُ الْجِــن مو  ــا خَلَقْــتُ الْجِــن مو
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 اِألنْسو اِألنْسو اِألنْسو اِألنْسو ��� ��� ��� ���وندبعيلوندبعيلوندبعيلوندبعي١(�ل(تبعـاً لجملـة مـن     ،رت العبادة في هـذه اآليـة بالمعرفـة   ، وفُس
أن التفاوت بين الخلق ضروري لتبيين وجـه حكمـة الحكـيم     :األخبار المعتبرة، أي

ل وال أكمـل منـه، والعـالم وال أعلـم منـه، والغنـي       فيعـرف أنّـه الكامـ    ،تبارك وتعـالى 
  الذي ال يفتقر، واإلله الذي ال شريك له..

لبوا بعـض نعـم اهللا تعـالى التـي ال تحصـى فقـد       ثم إن أصحاب العاهات وإن سـ 
خذ مـنهم،  أسقط اهللا تعالى عنهم ما بإزائها من التكاليف، وذلك يعد تعويضاً عما أُ

دار اآلخــرة، ولــو قســنا عــدد هــؤالء بالنســبة إلــى ســائر   عــالوة علــى التعــويض فــي الــ 
مـــن عشــر معشـــار النـــاس، وبهـــم تحصـــل العبـــرة للبشـــر  أقـــلّ النــاس لتبـــين لنـــا أنّهـــم  

فيشـــكروا اهللا علـــى إتمـــام نعمتـــه علـــيهم، فتـــذهب عـــنهم الغفلـــة عـــن عظـــيم فضـــله    
  وجزيل إحسانه إليهم.

      عيــوب هــؤالء األفـــراد القالئــل تحــر نفــوس األكثريـــة  ك فــي  عــالوة علــى أن
ــى مســاعدة المعــاقين وإعــانتهم فيحصــل التواصــل         الشــفقة والرحمــة وتحملهــم عل

  .كافّة والتراحم بينهم، وهذا من صلب ما أمرت به كافة شرائع اهللا عزّ وجلّ
ولكنّــه مقتضــى رعايــة النظــام   ،أمــا مــا هــو ذنــب هــؤالء؟ فــال ذنــب لهــم ظــاهراً    

ولـيس بقـادح    ،وهو عين الحكمـة  ،الوجودج في سلّم الشامل التام، ومقتضى التدر
 رنا خلــوبعــد  ،الــدنيا عــن هــذه النقــائض والعيــوب فــي عدلــه عــزّ وجــلّ، بــل لــو تصــو

التسليم بأنّهـا دار بـالء وامتحـان، وأنّهـا ال تسـاوي عنـد اهللا جنـاح بعوضـة، كمـا ورد          
  !تأمللو تصورنا ذلك ألمكن أن نقدح في حكمته ــ معاذ اهللا ــ ف ،في الخبر
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، لصـعوبة مأخـذها   ،وأما األسباب الغيبية: فسنجمل الكالم عنها في هذا المقام
الع واسع على أخبار الباطن واألسرار، ويمكن اإلشـارة هنـا   طّوالفتقار فهمها إلى ا

ــذر       ــي عــالم ال ــة ف ــاط هــذه العيــوب والنقــائص باإلجاب ــى ارتب أو حصــول اللطــخ   ،إل
أو إلـــى أُمـــور تتعلّـــق  ،ينـــة الكـــافروالخلـــط فـــي الطينـــة بعـــد خلـــط طينـــة المـــؤمن بط 

  اهللا عزّ وجلّ.���  بالعوالم السابقة ال يعلمها
     ــدح خلــق هــؤالء المشــو ــا وجــه عــدم ق هين والمعــاقين وأصــحاب العاهــات   أم

والعيوب في عدالة اهللا عزّ وجلّ، فيمكن تقريبه بالمثال اآلتي: إن اهللا سبحانه خلق 
لقيــت فــي األرض الصــالحة للزراعــة   ا إذا أُالحنطــة لمصــلحة عبــاده وقــدر فيهــا أنّهــ   

فـإذا غصـب    ،أن اهللا تعالى ينبتها لمن يفعـل ذلـك   :وسقيت بالماء أنّها تنبت، بمعنى
أنبتهــا  ،وســقاها بمـاء مغصـوب   ،وزرعهــا فـي أرض مغصـوبة   ،الظـالم حنطـة المـؤمن   

ه اهللا سبحانه بمقتضى ما جعل في الحنطة وفي األرض وفي الماء من قابليـة، مـع أنّـ   
عزّ وجلّ لم يرضَ بغصب حنطة المؤمن وال غصب أرضه وال غصب مائه، ولكنّه 

  فعل ذلك إجراًء لما جعله سبباً في التأثير في مسبباته.
أنّــه إذا زنــى الرجــل   :وهنــاك مثــال آخــر أوضــح وأقــرب إلــى موضــوعنا، وهــو   

لولد وهـو  نّه تعالى يخلق منها اإالزاني وألقى نطفته في رحم المرأة التي زنى بها، ف
ال يرضــى بالزنــا وال إلقــاء النطفــة الحــرام فــي الــرحم الحــرام وال يرضــى بولــد الزنــا،  

وأخبرهم بأنّه ال يرضى بذلك، فـإذا   ،طبائعها نّه تعالى أعطى األشياء ما تقتضيهولك
ــل يعطيهــا            ــه، ب ــع الكــريم عــزّ وجــلّ عطيت ــم يمن ــه ل ــا أمــره ب فعــل العاصــي خــالف م

ضى فعل العاصي وإن لـم يرضـه، فكيـف يقـدح ذلـك      بمقتضى طبائعها، فيخلق مقت
  فإنّه دقيق. ،جيداً تأملبعدله وهو عين الحكمة، ف
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ات الخلقيــــة واالنحرافــــات الســــلوكية؛هوهكــــذا حــــال أصــــحاب التشــــو  فــــإن
للعيوب والنقائص أسباباً اقتضت ظهورها في أصحابها طبقاً لحكمة الخلق، وليس 

ــا    ــباب كلّهـ ــك األسـ ــون تلـ ــرورة أن تكـ ــة  بالضـ ــباب الطبيعيـ ــرة باألسـ ــيس  ،منحصـ ولـ
بالضــرورة كـــذلك أن تكـــون كلّهـــا منكشـــفة لنـــا، ومـــع ذلـــك فيجـــب اإليقـــان بأنّهـــا  
حصــلت طبقــاً للحكمــة مــن دون أن يكــون ذلــك قادحــاً فــي عدلــه عــزّ وجــلّ، فــاهللا     

  عكس ذلك.تصور تعالى عادل وال يمكن أن ن
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�«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
        عاهة؟عاهة؟عاهة؟عاهة؟    ييييناس ذوناس ذوناس ذوناس ذوكيف يتحقّق العدل اإللهي بخلق أُكيف يتحقّق العدل اإللهي بخلق أُكيف يتحقّق العدل اإللهي بخلق أُكيف يتحقّق العدل اإللهي بخلق أُ

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

لحيـاة الـدنيا فـي    إلـى ا بعاهـة  ال يخفى عليكم أن السبب في خروج أطفال مصابين 
جانب منه هو بفعل األبـوين ال بفعـل اهللا تعـالى حتّـى يخـلّ بعدلـه تعـالى, وذلـك بسـبب          
سوء تغذيتهما, أو بسبب اعتيادهما بعـض اُألمـور المضـرة, ومـا إلـى ذلـك مـن ارتكـاب         

ى لنــا العـدل اإللهــي فـي هــؤالء   مـا حـرم اهللا فــي النكـاح والمأكــل والمشـرب و... ويتجلّـ     
ضـهم برحمتـه الثـواب    ويعو ،حينما نسمع أنّه تعالى يرفع عنهم التكليف الشاقين عاقالم

  مه وابتالئه من األجر ما يكون أنفع بحاله.الجزيل. فيعطي للمتألم عوضاً لتألّ
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أنّــه قــال:  Cروى الشــيخ الصــدوق فــي كتابــه (التوحيــد) عــن اإلمــام الصــادق  
 وســى مــا خلقــت خلقــاً : أن يــا مCمــا أوحــى اهللا عــزّ وجــلّ إلــى موســى   (كــان فــي

عافيـه لمـا هـو خيـر لـه,      وإنّما أبتليه لما هو خير لـه، وأُ  ي من عبدي المؤمن,لَأحب إ
 وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر عبدي, فليصبر على بالئي, وليشكر نعمائي, وليـرضَ 

  .)١(بقضائي, أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضائي فأطاع أمري)

  تعليق:


�א�'�«
�'و,��������

  »�و�(�
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
ماذا تردون علـى مـن يقـول: ومـا ذنـب هـذا الطفـل إذا خـرج         ماذا تردون علـى مـن يقـول: ومـا ذنـب هـذا الطفـل إذا خـرج         ماذا تردون علـى مـن يقـول: ومـا ذنـب هـذا الطفـل إذا خـرج         ماذا تردون علـى مـن يقـول: ومـا ذنـب هـذا الطفـل إذا خـرج         ببببالسؤال األول: السؤال األول: السؤال األول: السؤال األول: 

معاقاً بسبب والديه أو ابن زنا ــ فال يصلّى خلفه وغيره من المذمومات في ابن الزنا معاقاً بسبب والديه أو ابن زنا ــ فال يصلّى خلفه وغيره من المذمومات في ابن الزنا معاقاً بسبب والديه أو ابن زنا ــ فال يصلّى خلفه وغيره من المذمومات في ابن الزنا معاقاً بسبب والديه أو ابن زنا ــ فال يصلّى خلفه وغيره من المذمومات في ابن الزنا 
ــ إذ لم يكن بيده أن يختار مصيره ــ هذا قبل خروجه إلـى الـدنيا ـــ وكيـف لنـا أن      ــ إذ لم يكن بيده أن يختار مصيره ــ هذا قبل خروجه إلـى الـدنيا ـــ وكيـف لنـا أن      ــ إذ لم يكن بيده أن يختار مصيره ــ هذا قبل خروجه إلـى الـدنيا ـــ وكيـف لنـا أن      ــ إذ لم يكن بيده أن يختار مصيره ــ هذا قبل خروجه إلـى الـدنيا ـــ وكيـف لنـا أن      

على قول: ربي لم جعلتني كـذا.. أو مـا   على قول: ربي لم جعلتني كـذا.. أو مـا   على قول: ربي لم جعلتني كـذا.. أو مـا   على قول: ربي لم جعلتني كـذا.. أو مـا       طفل أو البالغ إذا أصرطفل أو البالغ إذا أصرطفل أو البالغ إذا أصرطفل أو البالغ إذا أصرالالالالحدث مع ذلك حدث مع ذلك حدث مع ذلك حدث مع ذلك نتنتنتنت
        وما أشبه؟وما أشبه؟وما أشبه؟وما أشبه؟    ،،،،ذنبيذنبيذنبيذنبي

نقـول لـه: إنّمـا    نقـول لـه: إنّمـا    نقـول لـه: إنّمـا    نقـول لـه: إنّمـا    نّه لـيس مـن ظلـم اهللا تعـالى، بـل مـن والديـه، فهـل         نّه لـيس مـن ظلـم اهللا تعـالى، بـل مـن والديـه، فهـل         نّه لـيس مـن ظلـم اهللا تعـالى، بـل مـن والديـه، فهـل         نّه لـيس مـن ظلـم اهللا تعـالى، بـل مـن والديـه، فهـل         إإإإوإذا قلتم: وإذا قلتم: وإذا قلتم: وإذا قلتم: 
د الحقد والكراهية في نفسه تجـاه  د الحقد والكراهية في نفسه تجـاه  د الحقد والكراهية في نفسه تجـاه  د الحقد والكراهية في نفسه تجـاه  فذلك من البديهي سيولّفذلك من البديهي سيولّفذلك من البديهي سيولّفذلك من البديهي سيولّ    الذنب على والديك؟الذنب على والديك؟الذنب على والديك؟الذنب على والديك؟

        !!!!والديهوالديهوالديهوالديه
ذنب الطفل إذا كانـت أُمـه تأكـل مـن أكـل حـرام، ويكـون        ذنب الطفل إذا كانـت أُمـه تأكـل مـن أكـل حـرام، ويكـون        ذنب الطفل إذا كانـت أُمـه تأكـل مـن أكـل حـرام، ويكـون        ذنب الطفل إذا كانـت أُمـه تأكـل مـن أكـل حـرام، ويكـون            السؤال الثاني: ماالسؤال الثاني: ماالسؤال الثاني: ماالسؤال الثاني: ما

جســـمه قـــد تغـــذى علـــى الحـــرام وأصـــبح منبتـــه مـــن الحـــرام، ويكـــون مصـــيره          جســـمه قـــد تغـــذى علـــى الحـــرام وأصـــبح منبتـــه مـــن الحـــرام، ويكـــون مصـــيره          جســـمه قـــد تغـــذى علـــى الحـــرام وأصـــبح منبتـــه مـــن الحـــرام، ويكـــون مصـــيره          جســـمه قـــد تغـــذى علـــى الحـــرام وأصـــبح منبتـــه مـــن الحـــرام، ويكـــون مصـــيره          
                                                 

�F١�W�):�@
=�F١٣א�E٤٠٥�9��Cא>�،E�Fد%٦٢
$�>�V�W��_��
� �mא�Qنh�E  ���KB*���]א�� �



  
  

٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨  .......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٦٦٦٦EEEEجFجFجFج����א������א

 

(المفروض) أن تكون أخالقه سيئة مـثالً، أو يرتكـب المحرمـات، خـالف الـذي      (المفروض) أن تكون أخالقه سيئة مـثالً، أو يرتكـب المحرمـات، خـالف الـذي      (المفروض) أن تكون أخالقه سيئة مـثالً، أو يرتكـب المحرمـات، خـالف الـذي      (المفروض) أن تكون أخالقه سيئة مـثالً، أو يرتكـب المحرمـات، خـالف الـذي      
        ؟؟؟؟ةةةةكان منبته منبتاً طيباً غير خبيث فيه حرام أو شبهكان منبته منبتاً طيباً غير خبيث فيه حرام أو شبهكان منبته منبتاً طيباً غير خبيث فيه حرام أو شبهكان منبته منبتاً طيباً غير خبيث فيه حرام أو شبه

        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  رحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم و
يبقـى اإلنسـان علـى الـرغم مـن والدتـه مـن طريـق غيـر شـرعي، أو معاقـاً، أو             ــــــــ١١١١

ــى الكمــال         ــاراً فــي ســلوك طريــق الهدايــة والوصــول إل مــن لقمــة حــرام، يبقــى مخت
  الالئق به.

نعـم، يحـرم مـن بعـض األعمـال فـي الـدنيا، لكـن هـذا ال يمنـع مـن أن يصـل              ــــــــ٢٢٢٢
  طريق آخر.إلى الكمال المنشود من 

الت عطــي المــؤهثــم إن حســابه يــوم القيامــة يختلــف عــن حســاب غيــره ممــن أُ
واإلمكانــات الكثيــرة، فعلــى قـــدر العطــاء تكــون المحاســـبة، كمــا يختلــف الجـــزاء        

  والمثوبة في اآلخرة على اختالف االبتالء في الدنيا.

IIIIÈÛa@´i@ÕîÏìnÛaÈÛa@´i@ÕîÏìnÛaÈÛa@´i@ÕîÏìnÛaÈÛa@´i@ÕîÏìnÛaë‡@÷bã{c@ÕÜ�@´ië@ï�⁄a@Þ†ë‡@÷bã{c@ÕÜ�@´ië@ï�⁄a@Þ†ë‡@÷bã{c@ÕÜ�@´ië@ï�⁄a@Þ†ë‡@÷bã{c@ÕÜ�@´ië@ï�⁄a@Þ†ðððð@@@@òçbÇòçbÇòçbÇòçbÇHHHHIIIIRRRRHHHH@@@@@ @@ @@ @@ @
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«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        اللّهم صلّ على محمد وآل محمد، صالة ال منتهى ألمدها وال نهاية لعددها.اللّهم صلّ على محمد وآل محمد، صالة ال منتهى ألمدها وال نهاية لعددها.اللّهم صلّ على محمد وآل محمد، صالة ال منتهى ألمدها وال نهاية لعددها.اللّهم صلّ على محمد وآل محمد، صالة ال منتهى ألمدها وال نهاية لعددها.
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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أود أن أسأل عن األطفال الذين يولدون مصابين بحاالت إعاقة، فهناك من أود أن أسأل عن األطفال الذين يولدون مصابين بحاالت إعاقة، فهناك من أود أن أسأل عن األطفال الذين يولدون مصابين بحاالت إعاقة، فهناك من أود أن أسأل عن األطفال الذين يولدون مصابين بحاالت إعاقة، فهناك من 
هل من العدل أن هل من العدل أن هل من العدل أن هل من العدل أن     ::::لى حكم اهللا جلّ جالله في هذا األمر، والكثير يسأللى حكم اهللا جلّ جالله في هذا األمر، والكثير يسأللى حكم اهللا جلّ جالله في هذا األمر، والكثير يسأللى حكم اهللا جلّ جالله في هذا األمر، والكثير يسأليعترض عيعترض عيعترض عيعترض ع

        يولد هكذا أطفال آلباء مذنبين، فيكون عقاب األهل بأن رزقهم اهللا هكذا مولود؟يولد هكذا أطفال آلباء مذنبين، فيكون عقاب األهل بأن رزقهم اهللا هكذا مولود؟يولد هكذا أطفال آلباء مذنبين، فيكون عقاب األهل بأن رزقهم اهللا هكذا مولود؟يولد هكذا أطفال آلباء مذنبين، فيكون عقاب األهل بأن رزقهم اهللا هكذا مولود؟
        وما ذنب الطفل ليعيش هكذا حياة وهو ولد بال ذنب ارتكبه بيده؟وما ذنب الطفل ليعيش هكذا حياة وهو ولد بال ذنب ارتكبه بيده؟وما ذنب الطفل ليعيش هكذا حياة وهو ولد بال ذنب ارتكبه بيده؟وما ذنب الطفل ليعيش هكذا حياة وهو ولد بال ذنب ارتكبه بيده؟

ن يسـتوعب  ن يسـتوعب  ن يسـتوعب  ن يسـتوعب  كيف نستطيع أن نفسر عدل اهللا بهـذه الحالـة إلنسـان ال يمكـن أ    كيف نستطيع أن نفسر عدل اهللا بهـذه الحالـة إلنسـان ال يمكـن أ    كيف نستطيع أن نفسر عدل اهللا بهـذه الحالـة إلنسـان ال يمكـن أ    كيف نستطيع أن نفسر عدل اهللا بهـذه الحالـة إلنسـان ال يمكـن أ    
        الصبر على البالء والمصيبة؟الصبر على البالء والمصيبة؟الصبر على البالء والمصيبة؟الصبر على البالء والمصيبة؟

        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  ينبغي أن يعلم أن اُألمور التكوينية التي تجري في العالم هي على قسمين:

ظَهـر الفَسـاد   ظَهـر الفَسـاد   ظَهـر الفَسـاد   ظَهـر الفَسـاد   �أحدهما: يكون السبب عمـل النـاس، وإليـه يشـير قولـه سـبحانه:       
مـم السـابقة   . والعـذاب النـازل علـى األُ   )١(�رِ بِما كَسـبت أَيـدي النَّـاسِ   رِ بِما كَسـبت أَيـدي النَّـاسِ   رِ بِما كَسـبت أَيـدي النَّـاسِ   رِ بِما كَسـبت أَيـدي النَّـاسِ   في البر والبحفي البر والبحفي البر والبحفي البر والبح

  يندرج في هذا اإلطار، وخروج األوالد معاقين كثيراً ما يكون ألجل فعل آبائهم.
قـال اهللا سـبحانه:    ؛ل الطفل وزر أبويـه ومعلوم أنّه ال يمكن أن يتحم�وووالَالَالَالَو      تَـزِر  تَـزِر  تَـزِر  تَـزِر

فلو  ،بعض األفعال القبيحة تصبح كالنار في إحراقها ، ولكن)٢(�وازِرةٌ وِزر أُخرىوازِرةٌ وِزر أُخرىوازِرةٌ وِزر أُخرىوازِرةٌ وِزر أُخرى
ولـيس فـي ذلـك ظلـم مـن اهللا سـبحانه        ،ألقى أحد طفالً في النـار فهـو يحتـرق جزمـاً    

فمقطـوع الرقبـة سـوف     ،لو قطع أحد رقبة أحـد ه بل الظالم من ألقاه في النار، وعلي
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سـوف   إليه السـم  سفالذي د ،اً قاتالً في طعام غافلأو دس أحد سم ،يموت جزماً
ــة       ،يمــوت حتمــاً  ــيس فــي ذلــك ظلــم مــن اهللا ســبحانه بــل الظــالم هــو قــاطع الرقب  ،ول

والــذي دوخــروج األطفــال معــاقين فــي معظــم األحيــان ألجــل ســوء   س إليــه الســم ،
أو غيرهـا مـن األسـباب التـي      ،أو لشرب بعـض األدويـة   ،عمل األبوين عند المواقعة
علـي بـن   بواسـطة   ى اُألمـة مها إلـ نصيحة التـي قـد  في ال 7أشار إليها الرسول األكرم

وهـذا    سـبحانه (العيـاذ بـاهللا) علـى أحـد.     وليس في ذلك ظلـم مـن اهللا   Cطالب أبي
  كلّه في القسم األول.

درت ونظّمــت ورتّبــت طبــق  ثانيهمــا: الحــوادث التــي تحــدث فــي العــالم قــد قُــ  
ــأن         ــتحكّم ب ــي ت ــك الحكمــة هــي الت ــد ألحــد ولــد   اقتضــاء الحكمــة البالغــة، وتل يول

ولآلخر تولد البنت، واألعمار تقدر تحت هذه الحكمة اإللهيـة التـي تكـون ضـمن     
 7أن يكــون شــخص مــن ذريــة رســول اهللا   :اآلجــال الحتميــة، ويــدخل تحــت هــذا  

واآلخــر مــن ذريــة شــخص آخــر، ويــدخل فــي هــذا اإلطــار وفــي هــذا القســم وجــود  
وأوامـر   7ائح النبـي األكـرم  معاقين من صـلب أبـوين شـريفين ملتـزمين بجميـع نصـ      

  الشريعة الغراء ويكون في هذا البالء واالمتحان للمعاق ولغيره.
   ــبحانه، وال راد ــدرها اهللا ســ ــا قــ ــري كمــ ــادير تجــ ــد  إن المقــ ــائه، وال مبــ ل لقضــ

؛ ألن لحكمــه، وال تــدرك عقولنــا مغــزى الحكمــة، ولــيس يــدخل ذلــك فــي الظلــم      
اهللا ال يفعـل ذلـك، والصـابر علـى قضـاء اهللا      وضع الشيء في غير محلّـه، و  :هو الظلم

مــأجور، والجــازع مــأزور، كمــا ورد فــي بعــض الروايــات، وإلــى هــذا المعنــى يشــير   
فيوفينا أجور الصـابرين، وال   ،في بعض كلماته: (نصبر على بالئه Cسيد الشهداء

  اهللا رضانا أهل البيت). ، رضابالقلم طّمحيص عن يوم خُ
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وان اهللا عليــــه) بســـنده عــــن جـــابر بــــن يزيــــد   وقـــد روى الشــــيخ الصدوق(رضـــ  
نّـا نـرى   إ !: يا بن رسـول اهللا Hالجعفي، قال: قلت ألبي جعفر محمد بن علي الباقر

من األطفـال مـن يولـد ميتـاً، ومـنهم مـن يسـقط غيـر تـام، ومـنهم مـن يولـد أعمـى أو              
أخرس أو أصم، ومنهم من يمـوت مـن سـاعته إذا سـقط علـى األرض، ومـنهم مـن        

  االحتالم، ومنهم من يعمر حتّى يصير شيخاً، فكيف ذلك وما وجهه؟ يبقى إلى
بما يدبره من أمر خلقـه مـنهم، وهـو الخـالق      أولى: (إن اهللا تبارك وتعالى Cفقال

والمالك لهم، فمن منعه التعمير فإنّما منعه ما ليس لـه، ومـن عمـره فإنّمـا أعطـاه مـا لـيس        
  ل عما يفعل وهم يسألون).أل فيما منع، وال يسا أعطاه، وعادل بهله، وهو المتفضّ

  ل عما يفعل؟ال يسأوكيف  لت: يا بن رسول اهللا!قال جابر: فق
 ،مـــا كـــان حكمـــة وصـــواباً، وهـــو المتكبـــر الجبـــار ���  : (ألنّـــه ال يفعـــلCقـــال

الواحد القهار، فمن وجد في نفسه حرجاً فـي شـيء ممـا قضـى اهللا فقـد كفـر، ومـن        
  .)١(أفعاله جحد)أنكر شيئاً من 

IIIIköb–½aë@bíýjÛa@kj�köb–½aë@bíýjÛa@kj�köb–½aë@bíýjÛa@kj�köb–½aë@bíýjÛa@kj�HHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
لكنّهم يالقون الكثير من الباليـا  لكنّهم يالقون الكثير من الباليـا  لكنّهم يالقون الكثير من الباليـا  لكنّهم يالقون الكثير من الباليـا      ،،،،ذن اهللاذن اهللاذن اهللاذن اهللاإإإإيعصون اهللا بيعصون اهللا بيعصون اهللا بيعصون اهللا ب    هم الهم الهم الهم النّنّنّنّإإإإ    ::::يقوليقوليقوليقول    همهمهمهمبعضبعضبعضبعض

        ....والمصائبوالمصائبوالمصائبوالمصائب
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        ؟؟؟؟ذلكذلكذلكذلك    ررررفسفسفسفسييييفبماذا فبماذا فبماذا فبماذا 
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
هناك بعض الناس على الرغم من  نإ :ك تقولنّأ :الذي فهمناه من سؤالك

ك تريــد وكأنّــ ،ضــون للباليــا والمصــائب هم يتعرنّإفــ ،رتكــابهم للمعاصــياعــدم 
  .الباليا والمصائب سببها ارتكاب الذنوب والمعاصي نأالقول ب

ــتالءات    نأ���  ،مــن جهــة  ن كــان صــحيحاً إمــر ووهــذا األ ــاك بعــض االب هن
 ،ة إلى الفعـل براز كماالته من القوإو ،يته على غيرهظهار مزيخضع لها العبد إل

  و لرفع درجته.أ
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم
والباليــا والباليــا والباليــا والباليــا .. .. .. .. هــي الفاصــلة والضــابطة للباليــا التــي تكــون مــن ذنــوب العبــد        هــي الفاصــلة والضــابطة للباليــا التــي تكــون مــن ذنــوب العبــد        هــي الفاصــلة والضــابطة للباليــا التــي تكــون مــن ذنــوب العبــد        هــي الفاصــلة والضــابطة للباليــا التــي تكــون مــن ذنــوب العبــد            مــامــامــامــا

ه ه ه ه نّـ نّـ نّـ نّـ أأأأوووو    ،،،،يمانـه زاد الـبالء  يمانـه زاد الـبالء  يمانـه زاد الـبالء  يمانـه زاد الـبالء  إإإإما زاد ما زاد ما زاد ما زاد ه كلّه كلّه كلّه كلّنّنّنّنّأأأأيمان العبد، ويمان العبد، ويمان العبد، ويمان العبد، وإإإإبب بب بب بب والمصائب التي تكون بسوالمصائب التي تكون بسوالمصائب التي تكون بسوالمصائب التي تكون بس
        !!!!؟؟؟؟))))ابتالهابتالهابتالهابتاله    اهللا عبداًاهللا عبداًاهللا عبداًاهللا عبداً    حبحبحبحبأأأأذا ذا ذا ذا (إ(إ(إ(إ    ::::كما في الخبركما في الخبركما في الخبركما في الخبر

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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و ابتعـاده عـن اهللا، فاإلنسـان علـى نفسـه بصـيرة       أ همعرفـة اإلنسـان بقربـ    :الضابطة هي
قضــايا الطاعـة والمعصــية، وال يوجـد إنســان    لقــى معـاذيره، يعــرف نفسـه جيــداً فـي   أولـو  

  ه عصى إذا ارتكب معصيته..يجهل المعاصي جهالً مطبقاً بحيث ال يعرف أنّ
غلب أفعاله وأقواله تدخل في بـاب  أ نأه قريب من اهللا، وفإذا شعر اإلنسان بأنّ

  ما يصيبه هو ابتالء لرفع درجته عنده سبحانه. علم بعد ذلك أن ،الطاعات
هــا عقوبـة ولــيس  فلـيعلم أنّ  ،ا كـان مــن أهـل المعاصــي ونزلـت بـه الباليــا    ا إذوأمـ 

قولـه: (الـذنوب التـي تنـزل      Cبـن الحسـين   وقد جاء عن اإلمام علي ،لرفع الدرجة
ــالمعروف       :الــبالء ــة المظلــوم، وتضــييع األمــر ب ــة الملهــوف، وتــرك معاون تــرك إغاث

    .)١(والنهي عن المنكر)
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«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
إنإنإنإ، إ، إ، إاهللا سبحانه وتعالى يبتلي الناساهللا سبحانه وتعالى يبتلي الناساهللا سبحانه وتعالى يبتلي الناساهللا سبحانه وتعالى يبتلي الناس    إن ،مممعطـائهم النعمـة  عطـائهم النعمـة  عطـائهم النعمـة  عطـائهم النعمـة  إإإإأو بأو بأو بأو ب    ،،،،ا بحرمانهم من النعمـة ا بحرمانهم من النعمـة ا بحرمانهم من النعمـة ا بحرمانهم من النعمـة م ، ، ، ،

        أو يحرمهم من المال ويرى صبرهم..أو يحرمهم من المال ويرى صبرهم..أو يحرمهم من المال ويرى صبرهم..أو يحرمهم من المال ويرى صبرهم..    ،،،،يعطيهم المال فيرى ماذا يصنعون بهيعطيهم المال فيرى ماذا يصنعون بهيعطيهم المال فيرى ماذا يصنعون بهيعطيهم المال فيرى ماذا يصنعون به    أنأنأنأنأي: أي: أي: أي: 
        والحرمان امتحان أصعب من أن تتوافر النعمة..والحرمان امتحان أصعب من أن تتوافر النعمة..والحرمان امتحان أصعب من أن تتوافر النعمة..والحرمان امتحان أصعب من أن تتوافر النعمة..
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    فـالفقير قـد يشـعر بـأن    فـالفقير قـد يشـعر بـأن    فـالفقير قـد يشـعر بـأن    فـالفقير قـد يشـعر بـأن        ؟؟؟؟امتحان وابتالء جميع الناس سواسـية امتحان وابتالء جميع الناس سواسـية امتحان وابتالء جميع الناس سواسـية امتحان وابتالء جميع الناس سواسـية فلماذا ال يكون فلماذا ال يكون فلماذا ال يكون فلماذا ال يكون 
اهللا ابتلى الفقير أكثر مـن ابتالئـه للغنـي, وكـذلك قـد يشـعر       اهللا ابتلى الفقير أكثر مـن ابتالئـه للغنـي, وكـذلك قـد يشـعر       اهللا ابتلى الفقير أكثر مـن ابتالئـه للغنـي, وكـذلك قـد يشـعر       اهللا ابتلى الفقير أكثر مـن ابتالئـه للغنـي, وكـذلك قـد يشـعر           وأنوأنوأنوأن    ،،،،الغني أفضل منهالغني أفضل منهالغني أفضل منهالغني أفضل منه

        أو المحروم من نعمة األوالد.أو المحروم من نعمة األوالد.أو المحروم من نعمة األوالد.أو المحروم من نعمة األوالد.    ،،،،المريضالمريضالمريضالمريض
متحن متحن متحن متحن اااافي االبتالء, اهللا ابتلى وفي االبتالء, اهللا ابتلى وفي االبتالء, اهللا ابتلى وفي االبتالء, اهللا ابتلى و    نا نشعر بأننا نشعر بأننا نشعر بأننا نشعر بأنألنّألنّألنّألنّ    ؟؟؟؟ر نعاقب عليهار نعاقب عليهار نعاقب عليهار نعاقب عليهااااافكفكفكفكفهل هذه األفهل هذه األفهل هذه األفهل هذه األ

ناس أخفناس أخفناس أخفامتحان اآلخرين..امتحان اآلخرين..امتحان اآلخرين..امتحان اآلخرين..من من من من     ناس أخف        
وكيف السبيل ألن نثبوكيف السبيل ألن نثبوكيف السبيل ألن نثب؟؟؟؟قدامنا ونصبر على االبتالءقدامنا ونصبر على االبتالءقدامنا ونصبر على االبتالءقدامنا ونصبر على االبتالءأأأأت ت ت ت وكيف السبيل ألن نثب        

        ....وجزاكم اهللا خيراًوجزاكم اهللا خيراًوجزاكم اهللا خيراًوجزاكم اهللا خيراً
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
موضــوع االبــتالء واالمتحــان فــي دار الــدنيا مــن الموضــوعات الدقيقــة التــي   إن

إللهيــة التــي ال تبلـغ إلــى مرتبــة األســرار ا  ،وحكــم قويمــة ،ســس واقعيــةعلــى أُ يتبتنـ 
  سباب.وتيت من األوأُ ،يمكن أن تدركها عقول البشر مهما بلغت من العظمة

 ���تحصّلالم أن ممة الشريفةنّا ورد في القرآن الكريم والس: مـا  نّإاالبـتالء   أن
الذي أعده اهللا تعـالى   ،ليصل إلى الجزاء الموعود ،نسانظهار حقيقة اإلإهو ألجل 

فلــم يكــن االبــتالء واالمتحــان بحســب المنظــور القرآنــي ألجــل    فــي الــدار اآلخــرة،  
التـي ورد الـنص    مـوارد فـي بعـض ال  ���  أو الحصول على جزاء دنيـوي  ،ميزة دنيوية

  ..اًخيراً كان أو شر فيها
ا أن نسان ابتالءات، إما يعدها اإلمم ،فالفقر والمرض والمحن واآلالم وغيرها

ت الرفيعة والكماالت الواقعية والدرجات الراقيـة  بالً للوصول إلى المقاماتكون س
أو تكـون   ..في اآلخرة، فهي في الحقيقة سـاللم الكمـال ودرجـات الرفعـة والقـرب     
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ا هــي لزيـادة المقتضـى لنيــل   فإمـ  .نســان بـاآلخرة سـبباً فـي رفـع الموانــع عـن طريـق اإل     
تالًء في الواقع، فهي ال تعد بهذا المنظور اب ،زالة الموانع والعقباتأو إل ،الكماالت

  .بل سبباً لنيل الكمال ،فالفقر والمرض بهذا المقياس ال تكون محناً
فتكـون االبــتالءات والمحــن   ،قــد يكـون المقيــاس هــي المرتبـة فــي الــدنيا   ،نعـم 

 ،هــا األخفيخــتلط األمــر، كمــا ذكــرت أي ،بالنســبة إلــى المظــاهر الدنيويــة وحظوظهــا
عمـال الصــادرة  بـتالء ترجـع إلـى بعـض األ    مـا تكـون الـنعم والمحـن بـل مطلـق اال      فرب

وحينئـذ ال   ،أو تـؤثر فـي الخلـف    ،أو الصفات التي ترتكز في الـنفس  ،من الشخص
فهـي   ،ا ذكـره السـائل مـن دون سـبب    تكون اُألمور الحاصلة بالنسبة إلى األفـراد ممـ  

  أو أُمور دقيقة واقعية. ،تابعة ألسباب
  ق.واهللا الموفّ ،سائلق بسؤال الوالبحث طويل ذكرنا منه ما يتعلّ
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

        هل هي من غضب اهللا أم هي ابتالء؟هل هي من غضب اهللا أم هي ابتالء؟هل هي من غضب اهللا أم هي ابتالء؟هل هي من غضب اهللا أم هي ابتالء؟    ،،،،ما هي أسباب الزالزلما هي أسباب الزالزلما هي أسباب الزالزلما هي أسباب الزالزل
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ـــ   فـي بعـض األحيـان    ـــ ة مـن البـراكين   ب انفجار الغازات المنضغطة المتصـاعد يسب 

  ات تعرف بالزالزل البركانية.هزّ
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قـوى التشـويه التـي تحـدث فـي األرض       :لحدوث الزالزل هـو تفسير  وأحدث
مثـل ضـغوط    ،ض باسـتمرار لضـغوط وقـوى مختلفـة    فصخور األرض تتعر ؛صدوعاً

       عها،الغــازات وأبخــرة الميــاه، وتنتهــي مقاومــة الصــخور لهــذه الضــغوط بتصــد  ثــم
  تنزلق الكتل الصخرية واألتربة التي حولها.

ب شقوقاً طولية تمتـد لمسـافات،   إذا وصلت هذه الصدوع إلى سطح األرض تسب
وعندئــذ تســري الذبــذبات فــي موجــات اهتزازيــة خــالل القشــرة األرضــية وفــي باطنهــا،    

  وتصل إلى جهات بعيدة عن مركز الزلزال.
وال شك ة لإلنسـان، حالـه   يـ ات واالمتحانـات اإلله الزالزل نـوع مـن االبـتالء    أن

علــى  وقــد يكــون ناتجــاً عــن غضــب المــولى عــزّ وجــلّ حـال بقيــة الظــواهر الطبيعيــة. 
  .عصيان الناس ألوامره تعالى

فعــن  انتشــار الفاحشــة. :مــن أســباب الزلــزال هــو  ، أنFعــن أهــل البيــت فقــد ورد
ا الزنـا ظهـرت الـزالزل،    قال: (إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشـ  ،Cاإلمام الصادق

أمسـك القطـر مـن     وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جـار الحكّـام فـي القضـاء    
١(ة نصر المشركون على المسلمين)السماء، وإذا خفرت الذم(.  

ــر مــن الحــوادث         وهكــذا نجــد القــرآن الكــريم يعــد اإلنســان مســؤوالً عــن كثي
ظَهــر ظَهــر ظَهــر ظَهــر �قــال تعــالى:  ؛الــزالزل :نهــاالمؤلمــة والوقــائع الموجعــة فــي عــالم الكــون، وم  

  .)٢(�الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيدي النَّاسِالْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيدي النَّاسِالْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيدي النَّاسِالْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيدي النَّاسِ
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����ن�«

�������'��ل�
�«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        حمة اهللا وبركاته..حمة اهللا وبركاته..حمة اهللا وبركاته..حمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورالسالم عليكم ورالسالم عليكم ورالسالم عليكم ور
ق بـين هـذا الشـيء    ق بـين هـذا الشـيء    ق بـين هـذا الشـيء    ق بـين هـذا الشـيء    كيـف نوفّـ  كيـف نوفّـ  كيـف نوفّـ  كيـف نوفّـ      ::::بدر سؤال في ذهني عن موت األطفـال, وهـو  بدر سؤال في ذهني عن موت األطفـال, وهـو  بدر سؤال في ذهني عن موت األطفـال, وهـو  بدر سؤال في ذهني عن موت األطفـال, وهـو  

    ؟؟؟؟وبين عدم صدور القبيح من عند اهللا, خصوصـاً عنـدما يعـذّب اهللا بعـض األقـوام     وبين عدم صدور القبيح من عند اهللا, خصوصـاً عنـدما يعـذّب اهللا بعـض األقـوام     وبين عدم صدور القبيح من عند اهللا, خصوصـاً عنـدما يعـذّب اهللا بعـض األقـوام     وبين عدم صدور القبيح من عند اهللا, خصوصـاً عنـدما يعـذّب اهللا بعـض األقـوام     
أليس اهللا بقادر على إبقائهم عند نبي ذاك الزمان وينزل مالئكة وحور العين لكي أليس اهللا بقادر على إبقائهم عند نبي ذاك الزمان وينزل مالئكة وحور العين لكي أليس اهللا بقادر على إبقائهم عند نبي ذاك الزمان وينزل مالئكة وحور العين لكي أليس اهللا بقادر على إبقائهم عند نبي ذاك الزمان وينزل مالئكة وحور العين لكي 

        يساعدوه على تربيتهم؟يساعدوه على تربيتهم؟يساعدوه على تربيتهم؟يساعدوه على تربيتهم؟
        ريد رأيكم فيه:ريد رأيكم فيه:ريد رأيكم فيه:ريد رأيكم فيه:فسي بهذا الجواب، وأُفسي بهذا الجواب، وأُفسي بهذا الجواب، وأُفسي بهذا الجواب، وأُفأجبت نفأجبت نفأجبت نفأجبت ن

ألن األطفال ملك له، وله ألن األطفال ملك له، وله ألن األطفال ملك له، وله ألن األطفال ملك له، وله     ؛؛؛؛ن هذا األمر ال يعد قبيحاً على اهللا (جلّ وعال)ن هذا األمر ال يعد قبيحاً على اهللا (جلّ وعال)ن هذا األمر ال يعد قبيحاً على اهللا (جلّ وعال)ن هذا األمر ال يعد قبيحاً على اهللا (جلّ وعال)ــ إــ إــ إــ إ١١١١
        أن يفعل بهم ما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته.أن يفعل بهم ما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته.أن يفعل بهم ما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته.أن يفعل بهم ما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته.

ــ قد يمكن إبقاء األطفال, ال ألن اهللا ال يستطيع ذلك, ولكن لسـبب مـا هـم    ــ قد يمكن إبقاء األطفال, ال ألن اهللا ال يستطيع ذلك, ولكن لسـبب مـا هـم    ــ قد يمكن إبقاء األطفال, ال ألن اهللا ال يستطيع ذلك, ولكن لسـبب مـا هـم    ــ قد يمكن إبقاء األطفال, ال ألن اهللا ال يستطيع ذلك, ولكن لسـبب مـا هـم    ٢٢٢٢
        ....))))))))القصور في القابل وليس الفاعلالقصور في القابل وليس الفاعلالقصور في القابل وليس الفاعلالقصور في القابل وليس الفاعل((((((((: : : : غير قابلين للبقاء, وكما يقولونغير قابلين للبقاء, وكما يقولونغير قابلين للبقاء, وكما يقولونغير قابلين للبقاء, وكما يقولون

ــأن هــؤالء األطفــال      ٣٣٣٣ ـــ قــد يكــون بســبب العلــم المســبق هللا ســبحانه وتعــالى ب ــأن هــؤالء األطفــال      ـ ـــ قــد يكــون بســبب العلــم المســبق هللا ســبحانه وتعــالى ب ــأن هــؤالء األطفــال      ـ ـــ قــد يكــون بســبب العلــم المســبق هللا ســبحانه وتعــالى ب ــأن هــؤالء األطفــال      ـ ـــ قــد يكــون بســبب العلــم المســبق هللا ســبحانه وتعــالى ب ـ
        سيتّبعون آباءهم, وبالتالي لمحو الفساد يجب موتهم.سيتّبعون آباءهم, وبالتالي لمحو الفساد يجب موتهم.سيتّبعون آباءهم, وبالتالي لمحو الفساد يجب موتهم.سيتّبعون آباءهم, وبالتالي لمحو الفساد يجب موتهم.

        هذا والسالم عليكم.هذا والسالم عليكم.هذا والسالم عليكم.هذا والسالم عليكم.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  عليه ما يلي:الجواب صحيح على نحو الموجبة الجزئية، ونضيف 
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بل جميـع المخلوقـات هـي ملـك هللا تعـالى، لكـن ذلـك         ،صحيح أن األطفال ــــــــ١١١١
  ال يعني أن اهللا عزّ وجلّ يفعل بها ما يشاء من الظلم أو القبح.

ن اهللا إذا سـلب عبـداً شـيئاً سـوف يعوضـه عليـه فـي        إ :نظرية التعويض تقـول  ــــــــ٢٢٢٢
  الدنيا أو اآلخرة، أو كليهما.

على جعلهم في كنـف النبـي، ولكـن ذلـك لـيس الهـدف مـن بعـث         اهللا قادر  ــــــــ٣٣٣٣
 :التربية الروحية وليس التربية البدنيـة، بمعنـى   :إذ الهدف منهم هو ؛األنبياء والرسل

  ليس مهمته حضانة األطفال.
ـــــــ٤٤٤٤ ــــ ــــ هم الكــافرين هــو أحــد المحــتمالت، وهنالــك  بــاعهم آلبــائمــا ذكــرتم مــن اتّ  ـ

ون إماتتهم ألجل إثابـة أبـويهم مـثالً، أو ألجـل     إذ ربما يك ى أيضاً؛أُخراحتماالت 
  عن حكمته وعدله ولطفه، وإن لم نعلم بها.  ى ال تنفكأُخرمصالح 

  تعليق:


��و��دא��$��د�«

�������!��د�!�و�א��$�ن�
«  
صحيح أن األطفال، بل جميع المخلوقات هي ملك هللا تعالى، لكـن ذلـك ال   صحيح أن األطفال، بل جميع المخلوقات هي ملك هللا تعالى، لكـن ذلـك ال   صحيح أن األطفال، بل جميع المخلوقات هي ملك هللا تعالى، لكـن ذلـك ال   صحيح أن األطفال، بل جميع المخلوقات هي ملك هللا تعالى، لكـن ذلـك ال   

        لظلم أو القبح.لظلم أو القبح.لظلم أو القبح.لظلم أو القبح.يعني أن اهللا يفعل بها ما يشاء من ايعني أن اهللا يفعل بها ما يشاء من ايعني أن اهللا يفعل بها ما يشاء من ايعني أن اهللا يفعل بها ما يشاء من ا
أخي الكريم، اهللا يحكم ال معقّب لحكمه، له أن يفعل ما يشاء متـى مـا شـاء    أخي الكريم، اهللا يحكم ال معقّب لحكمه، له أن يفعل ما يشاء متـى مـا شـاء    أخي الكريم، اهللا يحكم ال معقّب لحكمه، له أن يفعل ما يشاء متـى مـا شـاء    أخي الكريم، اهللا يحكم ال معقّب لحكمه، له أن يفعل ما يشاء متـى مـا شـاء    
كيف شاء، فال نأتي نحن ونقول هذا قبيح وال يجوز له فعله وال يكون ظلماً، كيف شاء، فال نأتي نحن ونقول هذا قبيح وال يجوز له فعله وال يكون ظلماً، كيف شاء، فال نأتي نحن ونقول هذا قبيح وال يجوز له فعله وال يكون ظلماً، كيف شاء، فال نأتي نحن ونقول هذا قبيح وال يجوز له فعله وال يكون ظلماً، 

        بل هو منتهى العدل، فال يمكن لمخلوق أن يحدد تكليف الخالق.بل هو منتهى العدل، فال يمكن لمخلوق أن يحدد تكليف الخالق.بل هو منتهى العدل، فال يمكن لمخلوق أن يحدد تكليف الخالق.بل هو منتهى العدل، فال يمكن لمخلوق أن يحدد تكليف الخالق.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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القبــيح هــو مــا قبحــه الشــارع،       :الــذي ذكرتمــوه هــو مــذهب األشــعري، بــأن       هــذا 
القـبح هـو مـا قبحـه العقـل،       :والحسن هو ما حسـنه الشـارع، واإلماميـة والمعتزلـة يقولـون     

ــه   والحســن هــو مــا حســنه العقــل، وفيــه تفصــيل نتمنّــ    ى أن تطــالعوه فــي مظانّــه لتحيطــوا ب
ــق المصــادر التــي تخــدمك     م لشــموليتها بــذكر مختلــف المــذاهب فــي    علمــاً، ولعــلّ أوف

  للسيد محمد تقي الحكيم. ،كتاب (اُألصول العامة للفقه المقارن) :المسألة
وبعدها يأتي بحث آخر في علم الكـالم، هـو: أن اهللا سـبحانه ال يفعـل القبـيح،      

أنّه تعالى ال داعي له إلى فعل القبيح، وكلّ من كان كذلك امتنـع وقـوع    :وملخّصه
لفعـل القبـيح هـو علمـه تعـالى بقـبح القبـيح، وغنـاه          داعييح منه، وعدم تحقّق الـ القب

  المتناع اجتماع الضدين. ؛داعيعنه يصرفه عن فعله، ومع تحقّق الصارف يمتنع ال
 ــث برم ــة البحـ ــنكم مطالعـ ــهويمكـ ــقّ  ،تـ ــي شـ ــق فـ ــابق والالحـ ــاب   ،يه السـ ــي كتـ فـ

  للشيخ جعفر السبحاني. ،(اإللهيات)

IIII_Þ†ÈÜÛ@!bÏý�@†Èí@Ýç@òÔÜ¨a@pbÏýn�a_Þ†ÈÜÛ@!bÏý�@†Èí@Ýç@òÔÜ¨a@pbÏýn�a_Þ†ÈÜÛ@!bÏý�@†Èí@Ýç@òÔÜ¨a@pbÏýn�a_Þ†ÈÜÛ@!bÏý�@†Èí@Ýç@òÔÜ¨a@pbÏýn�aHHHH@ @@ @@ @@ @

�!:4��$5�ن��«
  »'��ل�א�د�ن�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

لق البشر على أشكال مختلفة، فمنهم: األعمى والبصير, والقبيح والجميل, لق البشر على أشكال مختلفة، فمنهم: األعمى والبصير, والقبيح والجميل, لق البشر على أشكال مختلفة، فمنهم: األعمى والبصير, والقبيح والجميل, لق البشر على أشكال مختلفة، فمنهم: األعمى والبصير, والقبيح والجميل, خُخُخُخُ
        واألسود واألبيض, والعاقل والمجنون, أفال يعد ذلك خالفاً للعدل؟واألسود واألبيض, والعاقل والمجنون, أفال يعد ذلك خالفاً للعدل؟واألسود واألبيض, والعاقل والمجنون, أفال يعد ذلك خالفاً للعدل؟واألسود واألبيض, والعاقل والمجنون, أفال يعد ذلك خالفاً للعدل؟

مثالً ال يستطيعان أن يستمتعان بالكثير من مبـاهج الـدنيا,   مثالً ال يستطيعان أن يستمتعان بالكثير من مبـاهج الـدنيا,   مثالً ال يستطيعان أن يستمتعان بالكثير من مبـاهج الـدنيا,   مثالً ال يستطيعان أن يستمتعان بالكثير من مبـاهج الـدنيا,   إذ األعمى والقبيح إذ األعمى والقبيح إذ األعمى والقبيح إذ األعمى والقبيح 
د أوضاعهما من قـدرتهما علـى عمـل    د أوضاعهما من قـدرتهما علـى عمـل    د أوضاعهما من قـدرتهما علـى عمـل    د أوضاعهما من قـدرتهما علـى عمـل    لى تحقيق أُمنياتهما, بل وتحلى تحقيق أُمنياتهما, بل وتحلى تحقيق أُمنياتهما, بل وتحلى تحقيق أُمنياتهما, بل وتحوال يقدران عوال يقدران عوال يقدران عوال يقدران ع

        الخير..الخير..الخير..الخير..
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        ين: هل يعوضهم اهللا على محروميتهم هذه في اآلخرة؟ين: هل يعوضهم اهللا على محروميتهم هذه في اآلخرة؟ين: هل يعوضهم اهللا على محروميتهم هذه في اآلخرة؟ين: هل يعوضهم اهللا على محروميتهم هذه في اآلخرة؟والسؤال بشقّوالسؤال بشقّوالسؤال بشقّوالسؤال بشقّ
يس يس يس يس وإذا مات أحدهم كافراً، هل يعذّب في اآلخرة, ويكون مصداقاً لمـن لـ  وإذا مات أحدهم كافراً، هل يعذّب في اآلخرة, ويكون مصداقاً لمـن لـ  وإذا مات أحدهم كافراً، هل يعذّب في اآلخرة, ويكون مصداقاً لمـن لـ  وإذا مات أحدهم كافراً، هل يعذّب في اآلخرة, ويكون مصداقاً لمـن لـ  

        له الدنيا واآلخرة؟له الدنيا واآلخرة؟له الدنيا واآلخرة؟له الدنيا واآلخرة؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن االختالف في خلقة البشـر مـن حيـث التفـاوت فـي القـبح والجمـال, وتمـام         

ى مـــن قبيـــل الفقـــر والغنـــى, والصـــحة  خـــرالخلقـــة أو نقصـــها, وســـائر العـــوارض اُأل
وبشــكلٍ عــام والســالمة والمــرض, إنّمــا تخضــع كــلّ واحــدة منهــا لحكمــة خاصّــة,     

نستطيع أن نشير إلى جوانب معينة من الحكمة المبتغاة في ذلك, من خالل النقاط 
  اآلتية:

طالما أن األشياء تعرف بأضـدادها، فـال مجـال إذاً لظهـور الجمـال بـدون        أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
  القبح, وال لتجلّي الكمال دون وجود النقص، وهكذا.

لظهـــور وتجلّــي القـــدرة اإللهيـــة  إن التفـــاوت المــذكور يكـــون ضــرورياً    ثانيــاً: ثانيــاً: ثانيــاً: ثانيــاً: 
المطلقة, ولكي يعرف سبحانه بأنّه على كلّ شيء قدير، أما بعض مـوارد التفـاوت   

  الموجودة، فهي مفيدة بما تظهره من صفتي اللطف والقهر اإللهي.
ــاً: ــاً:ثالث ــاً:ثالث ــاً:ثالث ــتالء  ،أو العمــى ،إن صــالح بعــض أفــراد البشــر يكمــن فــي القــبح     ثالث أو االب

ولــو دقّقنــا فــي بعــض الحــاالت لوجــدنا أن الصــالح   وغيــر ذلــك,  ،بــالفقر والمــرض
  ما اختاره اهللا تعالى. يكمن فعالً في

ــين البشــر, أن يكونــوا فــي معــرض االختبــار      رابعــاً:رابعــاً:رابعــاً:رابعــاً: ومــن حكمــة االختالفــات ب
ز مسلك السعادة عن مسلك الشقاء, ويفرز بين أصحاب المسلكين.اإللهي ليتمي.  
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يم, فينــــال الصــــابر مــــنهم مقــــام  متحنــــون بالصــــبر والتســــلفأصــــحاب االبــــتالء ي
  الصابرين.

ا األصحأممتحنون بالشكر وأداء ما عليهم من التكاليف اإللهيـة  اء المعافون في
ــك يقــول تعــالى:       ــي ذل ــين, وف وجعلْنَــا بعضَــكُم لــبعضٍ فتْنَــةً    وجعلْنَــا بعضَــكُم لــبعضٍ فتْنَــةً    وجعلْنَــا بعضَــكُم لــبعضٍ فتْنَــةً    وجعلْنَــا بعضَــكُم لــبعضٍ فتْنَــةً    �إزاء إخــوانهم المبتل

ونأَتَصْبِرونأَتَصْبِرونأَتَصْبِرون١(�أَتَصْبِر(.  
هـو الجـابر,    فـاهللا  شـك فـي ذلـك؛   لمحروميـة, فلـيس ثمـة    أما عن تعويض هذه ا

  ه الحسنى تبارك وتعالى.والجابر هو أحد أسمائ
ومن جهة ثانية؛ فقد ثبت في أبحاث علم الكالم أن اهللا سبحانه يعوض العبـاد  

 ىعما عانوه وواجهوه من ألوان اآلالم والمصائب والحرمـان, بمقـدار يسـاوي رضـ    
باهللا, كالقبح والحسن وتشويهات الخلقة, العبد بالبالء, وذلك في األشياء المتعلّقة 

  وغير ذلك مما ال يكون لإلنسان اختيار فيه.
شــكوت إلــى أبــي عبــد    ((وفــي (الكــافي) عــن عبــد اهللا بــن أبــي يعفــور، قــال:        

لـو يعلـم المـؤمن     !ما ألقى من األوجاع, وكان مسقاماً, فقال لي: (يا عبد اهللا Cاهللا
  .)٢())ه قرض بالمقاريض)ما له من األجر في المصائب لتمنّى أنّ

, وكــان أعمــى,  Cوفيــه أيضــاً، تقــرأ أن أبــا بصــير جــاء إلــى اإلمــام الصــادق        
        فطلب منه أن يفتح له عن بصره بـإذن اهللا تعـالى, فطلـب اإلمـام أن يقتـرب منـه, ثـم

: (أتحـب أن تكـون هكـذا    Cمسح بيده الكريمة على عينيه فأبصر, فقال له اإلمام
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أو تعـود كمـا كنـت ولـك الجنّـة       ،ا علـيهم يـوم القيامـة   ولك مـا للنـاس وعليـك مـ    
خالصـــاً)؟ فاختـــار أبـــو بصـــير الصـــبر علـــى العمـــى مـــع الجنّـــة, فعـــاد إلـــى حالتـــه    

  .)١(ولىاُأل
والـذي نسـتفيده مـن هـذا الحــديث, أن اهللا يعـوض مـا يتحملـه األعمـى فــي         

  ة موقف الحساب.هذه الدنيا, بأن يجعله في أمان من مشقّ
اديــث والروايــات بــأن اهللا ســبحانه يجــزل عطايــاه ومننــه فــي ونجــد فــي األح

ذلك يوم القيامة على من كان مبتليـاً فـي هـذه الـدنيا ويعوضـه عـن حرمانـه, وكـ        
ه وحاجاته لمصلحة معينة, فيعطيه ويجزل عليـه  يفعل بمن أخّر عنه إجابة دعائ

  ب له دعوة في الدنيا.ى المؤمن أنّه لم تستجالعطاء حتّى ليتمنّ
: (إن المـــؤمن Cقـــال يث المشـــهور عـــن اإلمـــام الصـــادق,ء فـــي الحـــدجـــا

أخّـروا إجابتـه, شـوقاً إلـى      :ليدعو اهللا عزّ وجلّ في حاجته, فيقول اهللا عـزّ وجـلّ  
صوته ودعائه, فإذا كان يوم القيامة قال اهللا عزّ وجلّ: عبدي! دعوتني فأخّرت 

ــوتني فـــي كـــذا وكـــذا فـــأخّرت    إجابتـــك,  إجابتـــك, وثوابـــك كـــذا وكـــذا، ودعـ
ب له دعوة في الدنيا ممـا  ى المؤمن أنّه لم يستجوثوابك كذا وكذا, قال: فيتمنّ

  .)٢(يرى من حسن الثواب)
ليت في الدنيا ببالءات أما ما جاء في سؤال السائل من أن فئة من الناس ابتُ

نــة, وأنّهــا تكــون مصــداقاً  أو بمصــالح معي ،خاصّــة لمصــالح تــرتبط بنظــام العــالم 
  د الدنيا واآلخرة, طالما كانت قد خرجت من الدنيا دون إيمان.لمن فق
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ــوء        ــرتبط بسـ ــة يـ ــذه الفئـ ــراد هـ ــبة ألفـ ــير بالنسـ ــذا المصـ ــول: إن هـ ــواب نقـ ــي الجـ ففـ
اختيارهم, فهؤالء رغم محروميتهم في الدنيا, كـانوا قـد اختـاروا بمـلء إرادتهـم طريـق       

  اإللهية في اآلخرة.الكفر وعدم اإليمان, لذلك فلن يكون لهم نصيب من الرحمة 

IIII�îÛ@bîã†Ûa@¿@ñbãbÈ½a�îÛ@bîã†Ûa@¿@ñbãbÈ½a�îÛ@bîã†Ûa@¿@ñbãbÈ½a�îÛ@bîã†Ûa@¿@ñbãbÈ½aoooo@@@@@å�§@!b�bîÔß@å�§@!b�bîÔß@å�§@!b�bîÔß@å�§@!b�bîÔß§a§a§a§a@Þb@Þb@Þb@Þb¿¿¿¿ñŠ�Ła@ñŠ�Ła@ñŠ�Ła@ñŠ�Ła@HHHH@ @@ @@ @@ @
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« 

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ــن الشــيع  يوجــد يوجــد يوجــد يوجــد  ــن الشــيع  بعــض م ــن الشــيع  بعــض م ــن الشــيع  بعــض م     ةةةةمــين بالمــال والجمــال واألوالد والرفاهيــ   مــين بالمــال والجمــال واألوالد والرفاهيــ   مــين بالمــال والجمــال واألوالد والرفاهيــ   مــين بالمــال والجمــال واألوالد والرفاهيــ   المــؤمنين منعالمــؤمنين منعالمــؤمنين منعالمــؤمنين منع    ةةةةبعــض م

ويعـانون  ويعـانون  ويعـانون  ويعـانون      ،،،،ر علـيهم فـي الـرزق   ر علـيهم فـي الـرزق   ر علـيهم فـي الـرزق   ر علـيهم فـي الـرزق   ، وبعـض مـن المـؤمنين مقتّـ    ، وبعـض مـن المـؤمنين مقتّـ    ، وبعـض مـن المـؤمنين مقتّـ    ، وبعـض مـن المـؤمنين مقتّـ    ةةةةوحياتهم حياة رغيدوحياتهم حياة رغيدوحياتهم حياة رغيدوحياتهم حياة رغيد    ،،،،ةةةةالمترفالمترفالمترفالمترف
        األحوال؟! األحوال؟! األحوال؟! األحوال؟!     ين في كلّين في كلّين في كلّين في كلّموفّقموفّقموفّقموفّقوغير وغير وغير وغير     ة،ة،ة،ة،واأللم والمعاناواأللم والمعاناواأللم والمعاناواأللم والمعانا    ،،،،شظف العيش وقسوة الحياةشظف العيش وقسوة الحياةشظف العيش وقسوة الحياةشظف العيش وقسوة الحياة

للمؤمنين بداعي للمؤمنين بداعي للمؤمنين بداعي للمؤمنين بداعي     ههههؤؤؤؤوابتالوابتالوابتالوابتال    ،،،،يجوريجوريجوريجور    عدل العدل العدل العدل ال    وجلّوجلّوجلّوجلّ    اهللا عزّاهللا عزّاهللا عزّاهللا عزّ    ننننأأأأأنا أعلم علم اليقين أنا أعلم علم اليقين أنا أعلم علم اليقين أنا أعلم علم اليقين 
    ،،،،يخالجني شـك يخالجني شـك يخالجني شـك يخالجني شـك     ماماماما    اًاًاًاًولكن كثيرولكن كثيرولكن كثيرولكن كثير    ........هم أحسن عمالًهم أحسن عمالًهم أحسن عمالًهم أحسن عمالًئذ أيئذ أيئذ أيئذ أينننن، ليعلم حي، ليعلم حي، ليعلم حي، ليعلم حيةةةةاالختبار والفتناالختبار والفتناالختبار والفتناالختبار والفتن

علـيهم الـدنيا   علـيهم الـدنيا   علـيهم الـدنيا   علـيهم الـدنيا       ةةةةلمـاذا بعـض المـؤمنين مقبلـ    لمـاذا بعـض المـؤمنين مقبلـ    لمـاذا بعـض المـؤمنين مقبلـ    لمـاذا بعـض المـؤمنين مقبلـ        ::::ههههنّـ نّـ نّـ نّـ أأأأفـي  فـي  فـي  فـي      ةةةةيطانييطانييطانييطانيي التسويالت الشي التسويالت الشي التسويالت الشي التسويالت الشننننوتنتابوتنتابوتنتابوتنتاب
ه لم يكن لهم نصيب فـي  ه لم يكن لهم نصيب فـي  ه لم يكن لهم نصيب فـي  ه لم يكن لهم نصيب فـي  نّنّنّنّألألألأل    ،،،،ةةةة، والبعض اآلخر لهم الجنّ، والبعض اآلخر لهم الجنّ، والبعض اآلخر لهم الجنّ، والبعض اآلخر لهم الجنّةةةةولهم نصيب في اآلخرولهم نصيب في اآلخرولهم نصيب في اآلخرولهم نصيب في اآلخر

والنعيم الخالد (هل يعقل أن يكونوا سواء والنعيم الخالد (هل يعقل أن يكونوا سواء والنعيم الخالد (هل يعقل أن يكونوا سواء والنعيم الخالد (هل يعقل أن يكونوا سواء     ةةةةختار لهم الحياة األبديختار لهم الحياة األبديختار لهم الحياة األبديختار لهم الحياة األبدياااااهللا اهللا اهللا اهللا     ننننألألألأل    ؛؛؛؛الدنياالدنياالدنياالدنيا
        !!!!!!!!!!!!؟؟؟؟))))ةةةةوالمنزلوالمنزلوالمنزلوالمنزل    ةةةةفي نفس الدرجفي نفس الدرجفي نفس الدرجفي نفس الدرج

ة األلم ة األلم ة األلم ة األلم ومن يعاني شدومن يعاني شدومن يعاني شدومن يعاني شد    ،،،،حياة الدنيا بخشونتها ومرارتهاحياة الدنيا بخشونتها ومرارتهاحياة الدنيا بخشونتها ومرارتهاحياة الدنيا بخشونتها ومرارتهاسؤالي: هل من يكابد السؤالي: هل من يكابد السؤالي: هل من يكابد السؤالي: هل من يكابد ال
د وآلـه األبـرار، والمرتـاح    د وآلـه األبـرار، والمرتـاح    د وآلـه األبـرار، والمرتـاح    د وآلـه األبـرار، والمرتـاح    له الدرجات العلى في الجنان مع محمله الدرجات العلى في الجنان مع محمله الدرجات العلى في الجنان مع محمله الدرجات العلى في الجنان مع محم    ةةةةوالقهر واللوعوالقهر واللوعوالقهر واللوعوالقهر واللوع

        في الدرجات؟في الدرجات؟في الدرجات؟في الدرجات؟    همهمهمهمفي هذه الدنيا يضحى دونفي هذه الدنيا يضحى دونفي هذه الدنيا يضحى دونفي هذه الدنيا يضحى دون    ةةةةبعض الشيء من الشيعبعض الشيء من الشيعبعض الشيء من الشيعبعض الشيء من الشيع
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        ولكم جزيل الشكر.. ولكم جزيل الشكر.. ولكم جزيل الشكر.. ولكم جزيل الشكر..     ،،،،من حضراتكممن حضراتكممن حضراتكممن حضراتكم    ةةةةالشافيالشافيالشافيالشافي    ةةةةأرجو اإلجابأرجو اإلجابأرجو اإلجابأرجو اإلجاب
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم 
 و عـدمها ألم والمعاناة فـي الـدنيا   خرة للثواب هو األليس المقياس في عالم اآل

اً لهـذا حظّـ   نإ :فـال يقـال   ،حـال فـي الـدنيا    أسـو أار مـن هـو فـي    فهناك من الكفّ فقط،
ــاس  نّإو ،خــرةفــي اآل  ،يمــان والعمــل الصــالح  اإل :خــرة هــو فــي اآلاألســاس مــا المقي

يمـان  صـحاب اإل ألذا فهناك مـن المـؤمنين    ،نسان عند اهللا كريماًفبالتقوى يكون اإل
علــى درجــة مــن أغنيــاء مــن هــو الصــحيح والعمــل الصــالح الكثيــر والخــالص مــن األ 

  ..يمان الضعيف والعمل الصالح القليلصحاب اإلأالفقراء 
  معاناة.الواهللا سبحانه يعوض اإلنسان على ما يصيبه في الدنيا من المصائب و

ينـال الصـابر علــى    ،تسـاوت درجـات هـذا وذاك مــن االعتقـاد والعمـل      لـو  ،نعـم 
  .البالء درجات ال ينالها غيره من المعافين

IIII��@ìèÏ@�a@éÜÈÐí@bß@ČÝ×@æì×@´i@òÓýÈÛa��@ìèÏ@�a@éÜÈÐí@bß@ČÝ×@æì×@´i@òÓýÈÛa��@ìèÏ@�a@éÜÈÐí@bß@ČÝ×@æì×@´i@òÓýÈÛa��@ìèÏ@�a@éÜÈÐí@bß@ČÝ×@æì×@´i@òÓýÈÛa@@@@@@@@
@@@@åíŠÏb×@åíìic@åß@†Ûìí@åß@´iëåíŠÏb×@åíìic@åß@†Ûìí@åß@´iëåíŠÏb×@åíìic@åß@†Ûìí@åß@´iëåíŠÏb×@åíìic@åß@†Ûìí@åß@´iëHHHH@ @@ @@ @@ @


�:�$ط�ن��«
  »מ/��<�*��
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. عليكم ورحمة اهللا وبركاته..     السالمالسالمالسالمالسالم
إنّنا نؤمن بأن كلّ مـا يفعلـه اهللا هـو خيـر. مـا هـو تفسـيركم فـي مـن يولـد غيـر            إنّنا نؤمن بأن كلّ مـا يفعلـه اهللا هـو خيـر. مـا هـو تفسـيركم فـي مـن يولـد غيـر            إنّنا نؤمن بأن كلّ مـا يفعلـه اهللا هـو خيـر. مـا هـو تفسـيركم فـي مـن يولـد غيـر            إنّنا نؤمن بأن كلّ مـا يفعلـه اهللا هـو خيـر. مـا هـو تفسـيركم فـي مـن يولـد غيـر            

        هل هذا خيراً له؟هل هذا خيراً له؟هل هذا خيراً له؟هل هذا خيراً له؟    ،،،،مسلممسلممسلممسلم
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

نحــن نعتقــد أن اهللا تعــالى ال يفعــل شــراً وال لغــواً وال عبثــاً, وإنّمــا كــلّ أفعالــه          
  والمصلحة والحكمة.صف بالخير تتّ

ــالخير والمصــلحة للمجتمــع واألُ      ــة تتّصــف ب ــد عملي ــة التوال ــه, فعملي ســرة, وعلي
وهي نتاج طبيعي القتراب الزوج من زوجته, فخروج الطفل إلـى الحيـاة الـدنيا فيـه     

  خير ومصلحة.
ى يخرج مـن  أُخرولكن تارة يخرج من أبوين مؤمنين، فذلك نور على نور, و

إذ أن اإلنســان يولــد علــى  ن ال البــاري عــزّ وجــلّ؛اببه األبــوســأبــوين كــافرين، فهــذا 
رانه.دانه وينصّالفطرة, وإنّما أبواه يهو  

ولكــن باعتبــار أن اهللا تعــالى عــادل, ســوف يحاســب كــلّ مــن الطفلــين بمقــدار    
كــافر, فهــو تعــالى يقــدر  ســعيه وعملــه, ويتوقّــع مــن المــؤمن أكثــر ممــا يتوقّــع مــن ال    

  في الوصول إليه تعالى. له من المشاقيتحمهما لما جهود كلّ من

  تعليق:


��و��دא��$��د�«

�������!��د�!�و�א��$�ن�
«   
لإلنسان استعدادات معينة ومراتـب معينـة يريـد أن يصـلها وال بـد أنّـه بالغهـا،        لإلنسان استعدادات معينة ومراتـب معينـة يريـد أن يصـلها وال بـد أنّـه بالغهـا،        لإلنسان استعدادات معينة ومراتـب معينـة يريـد أن يصـلها وال بـد أنّـه بالغهـا،        لإلنسان استعدادات معينة ومراتـب معينـة يريـد أن يصـلها وال بـد أنّـه بالغهـا،        

        وهذا ما يسمى بالتكامل.وهذا ما يسمى بالتكامل.وهذا ما يسمى بالتكامل.وهذا ما يسمى بالتكامل.
لـة مـن   لـة مـن   لـة مـن   لـة مـن   هو بالغه، يحتاج ذلـك إلـى جم  هو بالغه، يحتاج ذلـك إلـى جم  هو بالغه، يحتاج ذلـك إلـى جم  هو بالغه، يحتاج ذلـك إلـى جم      ومرتبة وكماالًومرتبة وكماالًومرتبة وكماالًومرتبة وكماالً    اًاًاًاًوبما أن لإلنسان مقاموبما أن لإلنسان مقاموبما أن لإلنسان مقاموبما أن لإلنسان مقام

ــره        ــة دث ــه بعــد محاول ــد أن يحيــي اإلســالم ويبقي ــذي يري ــره       اُألمــور، فمــثالً الرجــل ال ــة دث ــه بعــد محاول ــد أن يحيــي اإلســالم ويبقي ــذي يري ــره       اُألمــور، فمــثالً الرجــل ال ــة دث ــه بعــد محاول ــد أن يحيــي اإلســالم ويبقي ــذي يري ــره       اُألمــور، فمــثالً الرجــل ال ــة دث ــه بعــد محاول ــد أن يحيــي اإلســالم ويبقي ــذي يري اُألمــور، فمــثالً الرجــل ال
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والقضــاء عليــه، الرجــل المســتعد أن يضــحي بنفســه مــن أجــل إحيــاء الــدين،   والقضــاء عليــه، الرجــل المســتعد أن يضــحي بنفســه مــن أجــل إحيــاء الــدين،   والقضــاء عليــه، الرجــل المســتعد أن يضــحي بنفســه مــن أجــل إحيــاء الــدين،   والقضــاء عليــه، الرجــل المســتعد أن يضــحي بنفســه مــن أجــل إحيــاء الــدين،   
، فيولده اهللا سبحانه من صلب علي، ، فيولده اهللا سبحانه من صلب علي، ، فيولده اهللا سبحانه من صلب علي، ، فيولده اهللا سبحانه من صلب عليHHHH ،للزهراء وعليللزهراء وعليللزهراء وعليللزهراء وعلي    يحتاج أن يكون ابناًيحتاج أن يكون ابناًيحتاج أن يكون ابناًيحتاج أن يكون ابناً

        وينشئه في رحم الزهراء، ويربيه في حضنها.وينشئه في رحم الزهراء، ويربيه في حضنها.وينشئه في رحم الزهراء، ويربيه في حضنها.وينشئه في رحم الزهراء، ويربيه في حضنها.
وهـذا هـو   وهـذا هـو   وهـذا هـو   وهـذا هـو       ،،،،ن يكـون هدفـه وكمالـه قتـل األنبيـاء أو أوالد األنبيـاء      ن يكـون هدفـه وكمالـه قتـل األنبيـاء أو أوالد األنبيـاء      ن يكـون هدفـه وكمالـه قتـل األنبيـاء أو أوالد األنبيـاء      ن يكـون هدفـه وكمالـه قتـل األنبيـاء أو أوالد األنبيـاء      وأما مـ وأما مـ وأما مـ وأما مـ 

، فيحتاج ، فيحتاج ، فيحتاج ، فيحتاج ))))١١١١((((����ءِءِءِِءالَالَالَالَِء وهؤِء وهؤِء وهؤِء وهؤالَالَالَالَنُمد هؤنُمد هؤنُمد هؤنُمد هؤ    كُالكُالكُالكُال����واهللا يريد أن يوصله لكماله واهللا يريد أن يوصله لكماله واهللا يريد أن يوصله لكماله واهللا يريد أن يوصله لكماله     ،،،،كمالهكمالهكمالهكماله
        لكي يصل إلى ذلك الكمال أن يكون ابن هند ومعاوية وسواهم!لكي يصل إلى ذلك الكمال أن يكون ابن هند ومعاوية وسواهم!لكي يصل إلى ذلك الكمال أن يكون ابن هند ومعاوية وسواهم!لكي يصل إلى ذلك الكمال أن يكون ابن هند ومعاوية وسواهم!

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

أنّـه ال يظلـم أحـداً وال يبخسـه      :عادل، ومقتضـى عدالتـه   اهللا سبحانه خالق
سواء في الدنيا أم اآلخرة، ونحن ال نحيط علماً بما عنده سبحانه، وإنّما  ،حقّه

نــدرك أنّــه ســبحانه يعلــم كــلّ شــيء، فهــو يعلــم ماضــي كــلّ إنســان ومســتقبله      
 :وحاضره، حتّى قبل نشأته ووجوده، ومع علمنا بوجود هذين األمرين، نعني

   اإلحاطة العلمية بواقع كلّ إنسان، وكونه سبحانه عادالً، فنحن مطمئنـون بـأن
ن يصدق التكليـف فـي   كلّ إنسان ينال في هذه الدنيا ما يؤهله ألن يكون مم

حقّه، وأنّه لـيس مغبونـاً أو مظلومـاً فـي شـيء مـن ذلـك، فـرب ابـن نبـي يكـون            
، ورب ابــــن Cحضــــاالً عــــن الجــــادة، كمــــا حــــدث البــــن شــــيخ األنبيــــاء نــــو  

ين يكــون مــن أهــل البيــت مجوســيF،  كســلمان الفارسي(رضــوان اهللا عليــه)؛
  فتدبر ذلك!

                                                 

�F١ZאE����E�F١٧�WE٢٠Kא �
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�������!��د�
«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ــو مــن    العــدل اإللهــي: كمــا هــو معلــو   العــدل اإللهــي: كمــا هــو معلــو   العــدل اإللهــي: كمــا هــو معلــو   العــدل اإللهــي: كمــا هــو معلــو    ــذلك ه ــاد ب ــو مــن    م أن اهللا عــادل، وأن االعتق ــذلك ه ــاد ب ــو مــن    م أن اهللا عــادل، وأن االعتق ــذلك ه ــاد ب ــو مــن    م أن اهللا عــادل، وأن االعتق ــذلك ه ــاد ب م أن اهللا عــادل، وأن االعتق
        الضروريات.الضروريات.الضروريات.الضروريات.

        هذه المسألة:هذه المسألة:هذه المسألة:هذه المسألة:    بشأنبشأنبشأنبشأنتوضيحه توضيحه توضيحه توضيحه     ااااولكن لدينا استفسار نرجوولكن لدينا استفسار نرجوولكن لدينا استفسار نرجوولكن لدينا استفسار نرجو
فتكون لديه فرصة كبيرة ألن يلتزم، فتكون لديه فرصة كبيرة ألن يلتزم، فتكون لديه فرصة كبيرة ألن يلتزم، فتكون لديه فرصة كبيرة ألن يلتزم،     ،،،،يولد بعض الناس في محيط ملتزم دينياًيولد بعض الناس في محيط ملتزم دينياًيولد بعض الناس في محيط ملتزم دينياًيولد بعض الناس في محيط ملتزم دينياً

فتكــون فرصــة التــزامهم أقــلّ، إمــا لقلّــة فتكــون فرصــة التــزامهم أقــلّ، إمــا لقلّــة فتكــون فرصــة التــزامهم أقــلّ، إمــا لقلّــة فتكــون فرصــة التــزامهم أقــلّ، إمــا لقلّــة     ،،،،وكــذلك يولــد آخــرون فــي محــيط فاســدوكــذلك يولــد آخــرون فــي محــيط فاســدوكــذلك يولــد آخــرون فــي محــيط فاســدوكــذلك يولــد آخــرون فــي محــيط فاســد
        ::::    يني، وإما لقوة تأثير الفاسدين عليهم. فـيني، وإما لقوة تأثير الفاسدين عليهم. فـيني، وإما لقوة تأثير الفاسدين عليهم. فـيني، وإما لقوة تأثير الفاسدين عليهم. فـمستوى الوعي الدمستوى الوعي الدمستوى الوعي الدمستوى الوعي الد

        عدالً؟عدالً؟عدالً؟عدالً؟    هل سيحاسب اهللا الفئتين بنفس الميزان؟ وهل هذا يعدهل سيحاسب اهللا الفئتين بنفس الميزان؟ وهل هذا يعدهل سيحاسب اهللا الفئتين بنفس الميزان؟ وهل هذا يعدهل سيحاسب اهللا الفئتين بنفس الميزان؟ وهل هذا يعد    ))))١١١١سسسس
ــو      ))))٢٢٢٢سسسس ــكل مختلـــف، نرجـ ــين بشـ ــب الفئتـ ــان اهللا سيحاسـ ــو  إذا كـ ــكل مختلـــف، نرجـ ــين بشـ ــب الفئتـ ــان اهللا سيحاسـ ــو  إذا كـ ــكل مختلـــف، نرجـ ــين بشـ ــب الفئتـ ــان اهللا سيحاسـ ــو  إذا كـ ــكل مختلـــف، نرجـ ــين بشـ ــب الفئتـ ــان اهللا سيحاسـ ــذا      ااااإذا كـ ــين هـ ــذا  تبيـ ــين هـ ــذا  تبيـ ــين هـ ــذا  تبيـ ــين هـ تبيـ

        االختالف.االختالف.االختالف.االختالف.
ى بعد المـوت ليعوضـهم   ى بعد المـوت ليعوضـهم   ى بعد المـوت ليعوضـهم   ى بعد المـوت ليعوضـهم   أُخرأُخرأُخرأُخرهل سيعطي اهللا تعالى الفئة الثانية فرصة هل سيعطي اهللا تعالى الفئة الثانية فرصة هل سيعطي اهللا تعالى الفئة الثانية فرصة هل سيعطي اهللا تعالى الفئة الثانية فرصة     ))))٣٣٣٣سسسس

        في الدنيا؟في الدنيا؟في الدنيا؟في الدنيا؟    ولىولىولىولىالذي منحه للفئة اُألالذي منحه للفئة اُألالذي منحه للفئة اُألالذي منحه للفئة اُألعن فارق الفرص عن فارق الفرص عن فارق الفرص عن فارق الفرص 
وتقبوتقبوتقبوتقب   لــوا منّــا خــالص التحيــة والــدعاء، كمــا نســألكم الــدعاء، والحمــد هللا رب   لــوا منّــا خــالص التحيــة والــدعاء، كمــا نســألكم الــدعاء، والحمــد هللا رب   لــوا منّــا خــالص التحيــة والــدعاء، كمــا نســألكم الــدعاء، والحمــد هللا رب   لــوا منّــا خــالص التحيــة والــدعاء، كمــا نســألكم الــدعاء، والحمــد هللا رب

اللّهــم اللّهــم اللّهــم اللّهــم     عجــلعجــلعجــلعجــلبــين الطــاهرين، وبــين الطــاهرين، وبــين الطــاهرين، وبــين الطــاهرين، واهللا علــى محمــد وآل محمــد الطياهللا علــى محمــد وآل محمــد الطياهللا علــى محمــد وآل محمــد الطياهللا علــى محمــد وآل محمــد الطي    صــلّىصــلّىصــلّىصــلّىالعــالمين، والعــالمين، والعــالمين، والعــالمين، و
        هم، إنّك سميع الدعاء قريب مجيب.هم، إنّك سميع الدعاء قريب مجيب.هم، إنّك سميع الدعاء قريب مجيب.هم، إنّك سميع الدعاء قريب مجيب.فرجهم وفرجنا بفرجهم وفرجنا بفرجهم وفرجنا بفرجهم وفرجنا ب

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
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سوف تحاسـب عليهـا    إن ميزان العدل واحد، وألنّه واحد تكون المبادئ التي
فــإن الحســاب ســيكون علــى مقــدار العلــم والحجيــة الواصــلة إلــى      الفئتــان مختلفــة؛ 

  ..المكلّف، ومدى إخالصه وجهده مقابل إهماله وتقصيره
دينيـة غيـر    فالمقصّـر غيـر القاصـر، ومـن وصـلته الحجـة وعـاش فـي بيئـة          ،وعليه

أو بحـث   ،بعهـا تّة وامن لم تصله الحجة وعاش بعيداً عن الدين، ومن عـرف الحجـ  
  غير من تركها أو أهملها. ،عنها

اهللا عادل ال يظلم، وتضافرت األدلّة والنصوص علـى الفـرق    فقد أقر العقل أن
بين العالم والجاهل، وفر  7ق القرآن بين نسـاء النبـي  وغيـرهن   ن فـي  تيبـالثواب مـر
تين في حال المعصية، وقريب منه ورد في بني هاشم.حال الطاعة، والعقاب مر  

ــين مــ      ن وصــله األمــر والنهــي   والفــرق واضــح فــي مقــدار الجحــود والمعصــية ب
مـن  وعاش في مكان غير موبوء، ولكنّه ارتكب المعصية، وبين من لم يصله شـيء  

  ذلك وعاش في مكان كلّه مغريات؛ فالحظ!
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«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        في هذا الوقت، األكثرية هم من المسيحيين ثم المسلمين و...في هذا الوقت، األكثرية هم من المسيحيين ثم المسلمين و...في هذا الوقت، األكثرية هم من المسيحيين ثم المسلمين و...في هذا الوقت، األكثرية هم من المسيحيين ثم المسلمين و...
هل اهللا سبحانه وتعالى سيزجهل اهللا سبحانه وتعالى سيزجهل اهللا سبحانه وتعالى سيزجم وبئس المصير، في م وبئس المصير، في م وبئس المصير، في م وبئس المصير، في نار جهنّنار جهنّنار جهنّنار جهنّالعالم بكامله إلى العالم بكامله إلى العالم بكامله إلى العالم بكامله إلى     هل اهللا سبحانه وتعالى سيزج

        ؟؟؟؟ن أنعم اهللا علينا بأبوين مسلمين فصرنا مسلمينن أنعم اهللا علينا بأبوين مسلمين فصرنا مسلمينن أنعم اهللا علينا بأبوين مسلمين فصرنا مسلمينن أنعم اهللا علينا بأبوين مسلمين فصرنا مسلمينووووممممحين نحن المسلحين نحن المسلحين نحن المسلحين نحن المسل
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يولد على فطرة اإلسالم ولكـن  يولد على فطرة اإلسالم ولكـن  يولد على فطرة اإلسالم ولكـن  يولد على فطرة اإلسالم ولكـن  : أن اإلنسان : أن اإلنسان : أن اإلنسان : أن اإلنسان FFFFوكما مروي عن أهل البيتوكما مروي عن أهل البيتوكما مروي عن أهل البيتوكما مروي عن أهل البيت
ــوا ــواأب ــواأب ــواأب ــا نحــن المســلم    ه يهوه يهوه يهوه يهوأب ــه أو ينصّــرانه، فــاهللا ســبحانه وتعــالى اختصــر علين ــا نحــن المســلم    دان ــه أو ينصّــرانه، فــاهللا ســبحانه وتعــالى اختصــر علين ــا نحــن المســلم    دان ــه أو ينصّــرانه، فــاهللا ســبحانه وتعــالى اختصــر علين ــا نحــن المســلم    دان ــه أو ينصّــرانه، فــاهللا ســبحانه وتعــالى اختصــر علين     ،،،،ننننوووودان

    هذا الطريق في كوننا مسلمين ومن شيعة أهل البيت، ما هيهذا الطريق في كوننا مسلمين ومن شيعة أهل البيت، ما هيهذا الطريق في كوننا مسلمين ومن شيعة أهل البيت، ما هيهذا الطريق في كوننا مسلمين ومن شيعة أهل البيت، ما هي    ،،،،ننننوووووخصوصاً الموالوخصوصاً الموالوخصوصاً الموالوخصوصاً الموال
ــالى        ــا لهــذه النعمــة، وهــل اهللا ســبحانه وتع ــي اختيارن ــالى       فلســفة اهللا ســبحانه وتعــالى ف ــا لهــذه النعمــة، وهــل اهللا ســبحانه وتع ــي اختيارن ــالى       فلســفة اهللا ســبحانه وتعــالى ف ــا لهــذه النعمــة، وهــل اهللا ســبحانه وتع ــي اختيارن ــالى       فلســفة اهللا ســبحانه وتعــالى ف ــا لهــذه النعمــة، وهــل اهللا ســبحانه وتع ــي اختيارن فلســفة اهللا ســبحانه وتعــالى ف

وهل اهللا تعـالى يطلـب   وهل اهللا تعـالى يطلـب   وهل اهللا تعـالى يطلـب   وهل اهللا تعـالى يطلـب       نّه مسيحي واليهودي ألنّه يهودي؟نّه مسيحي واليهودي ألنّه يهودي؟نّه مسيحي واليهودي ألنّه يهودي؟نّه مسيحي واليهودي ألنّه يهودي؟سيحاسب المسيحي ألسيحاسب المسيحي ألسيحاسب المسيحي ألسيحاسب المسيحي أل
مت لنا هـذه النعمـة   مت لنا هـذه النعمـة   مت لنا هـذه النعمـة   مت لنا هـذه النعمـة   ددددمنه البحث عن الطريق الصحيح والديانة الصحيحة ونحن قُمنه البحث عن الطريق الصحيح والديانة الصحيحة ونحن قُمنه البحث عن الطريق الصحيح والديانة الصحيحة ونحن قُمنه البحث عن الطريق الصحيح والديانة الصحيحة ونحن قُ

        على طبق من ذهب؟!على طبق من ذهب؟!على طبق من ذهب؟!على طبق من ذهب؟!
البحــث عــن الطريــق الصــحيح والديانــة     البحــث عــن الطريــق الصــحيح والديانــة     البحــث عــن الطريــق الصــحيح والديانــة     البحــث عــن الطريــق الصــحيح والديانــة         يجــب علــيهم يجــب علــيهم يجــب علــيهم يجــب علــيهم     ::::بعــض النــاس يقــول  بعــض النــاس يقــول  بعــض النــاس يقــول  بعــض النــاس يقــول  

        ؟!؟!؟!؟!وهل نحن بحثناوهل نحن بحثناوهل نحن بحثناوهل نحن بحثنا    ن لم يبحثوا فمصيرهم النار!ن لم يبحثوا فمصيرهم النار!ن لم يبحثوا فمصيرهم النار!ن لم يبحثوا فمصيرهم النار!، وإ، وإ، وإ، وإالصحيحةالصحيحةالصحيحةالصحيحة
ألنّنـا نثـق بـديننا وعلمهـم،     ألنّنـا نثـق بـديننا وعلمهـم،     ألنّنـا نثـق بـديننا وعلمهـم،     ألنّنـا نثـق بـديننا وعلمهـم،         ؛؛؛؛فكما نحن أهل العامة نأخذ أحكامنا مـن علمائنـا  فكما نحن أهل العامة نأخذ أحكامنا مـن علمائنـا  فكما نحن أهل العامة نأخذ أحكامنا مـن علمائنـا  فكما نحن أهل العامة نأخذ أحكامنا مـن علمائنـا  

هم أيضاً يأخذون دينهم وأحكامه من علمائهم ويؤمنون بـأن ديـانتهم صـحيحة،    هم أيضاً يأخذون دينهم وأحكامه من علمائهم ويؤمنون بـأن ديـانتهم صـحيحة،    هم أيضاً يأخذون دينهم وأحكامه من علمائهم ويؤمنون بـأن ديـانتهم صـحيحة،    هم أيضاً يأخذون دينهم وأحكامه من علمائهم ويؤمنون بـأن ديـانتهم صـحيحة،    
دات إلثبـات بـأن المسـيحية    دات إلثبـات بـأن المسـيحية    دات إلثبـات بـأن المسـيحية    دات إلثبـات بـأن المسـيحية    فين من يكتب مجلّـ فين من يكتب مجلّـ فين من يكتب مجلّـ فين من يكتب مجلّـ ؤلّؤلّؤلّؤلّتاب الكبار والمتاب الكبار والمتاب الكبار والمتاب الكبار والموهناك من الكّوهناك من الكّوهناك من الكّوهناك من الكّ

        على الطريق الصحيح.على الطريق الصحيح.على الطريق الصحيح.على الطريق الصحيح.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
كمــا  ،بالنســبة لســؤالكم، نقــول: خلــق اهللا اإلنســان ومنحــه العقــل، وهــذا العقــل    

أكثـر شـيء قسـمة بالعـدل بـين بنـي البشـر، فـال يمكـن أن           :هـو  ،يقول أحد الفالسفة
الً مــن الً مــن الفرنســي، أو العربــي أكثـر عقــالً وتعقّــ أكثــر عقــالً وتعقّـ  يكـون الصــيني 

الهنــدي، وهكــذا ســائر البشــر علــى مختلــف قوميــاتهم وبلــدانهم، فــالجميع يملكــون  
  ..العقل :وهي ،هذه المنحة اإللهية
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فاإلنسان بعقله يدرك الخطأ من الصواب في شؤون حياته المختلفة، فهو عند 
بات ويدرك أن ال مسـبب مـن غيـر    ن يميز بين األسباب والمسببلوغه ووعيه ال بد أ

الــدين،  :وجــود الخــالق ــــ يعنــي :، وأن هــذا المعنــى ــــ أياًســبب، وأن للوجــود خالقــ
فيعــرف أن هنــاك أديانــاً فــي الوجــود اســتأثرت ببيــان العقائــد وتفســير علّــة الوجــود     

ــه البحــث والســؤال واالستفســ       ار عــن حقيقــة األشــياء   لهــذا العــالم، وهــذا يحــتم علي
وصدق الدعاوى، وخاصّة إذا تسامع بوجود الخالف بين هذه األديان، فهو حينئذ 
ال يمكــن لــه ــــ بحكــم كونــه عــاقالً ــــ أن يطمــئن إلــى ديانــة يجهــر الطــرف اآلخــر            

ن ديانته هذه باطلة، فهو حينئذ ال بد عليـه  إ :ببطالنها، ويتسامع أن اآلخرين يقولون
دفع الضرر المحتمل الذي يفرضه العقل عليه ــ ليصـل إلـى بـر األمـان     أن يبحث ــ لي

  في كلّ ذلك..
وهــذه الحالــة مــن البحــث عــن وجــود االخــتالف فــي األديــان والمــذاهب ال         

هم ؛ فهــم يبحثــون عنــد نشــوئعشــرية ا أحــد حتّــى أبنــاء اإلماميــة االثنــييتخلّــف عنهــ
عقائـد   ون بغربلةأويبد وبلوغهم درجة الوعي الذهني، يبحثون عن المذهب الحق

ى، خــر هم وأجــدادهم ومقارنتهــا مــع عقائــد اآلخــرين مــن أبنــاء المــذاهب األُ        آبــائ 
على مستوى الديانات هم يبحثون في ذلك، فإن وجدوا أن الـذي هـم عليـه     حتّىو

بقــوا عليــه وازدادوا إيمانــاً، وإن وجــدوا أن مــا       ،هــو الحــق الــذي نــزل مــن الســماء     
لوا عنه إلى ما يعتقدون تحو ،ب بقيعة يحسبه الظمآن ماًءوهو كسرا ،عندهم باطل

..بأنّه الحق  
فعملية البحث عن الحق والحقيقـة فـي األديـان عمليـة مسـتمرة مـا دام اإلنسـان        

  موجوداً في األرض، وما دام التكليف ثابتاً بثبوت العقل لدى اإلنسان..
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ــ أي    والتمحــيص فــي   مــن عــدم المحاســبة علــى البحــث    :نعــم، يســتثنى مــن ذلــك ــ
ــ من كان معزوالً تمامـاً عـن المعرفـة ولـم يسـمع بشـيء مـن دعـاوى االخـتالف           األديان 

وهـو مصـداق لقولـه     ،بين األديان والمـذاهب.. فهـذا أمـره موكـول إلـى المـولى سـبحانه       
ــا معـــذِّبِين حتَّـــى نَبعـــثَ رســـوالً �تعـــالى:  ــا معـــذِّبِين حتَّـــى نَبعـــثَ رســـوالً ومـــا كُنَّـ ــا معـــذِّبِين حتَّـــى نَبعـــثَ رســـوالً ومـــا كُنَّـ ــا معـــذِّبِين حتَّـــى نَبعـــثَ رســـوالً ومـــا كُنَّـ  مـــا لـــم يبلـــغ اإلنســـان البيـــان أي: , )١(�ومـــا كُنَّـ

  والمعرفة بوجود الدين ومطالبه ودعاواه ال تصل النوبة إلى المعاقبة والتعذيب.
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«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

 فــي عــالم الــذر كمــا يقــال: إن فــي عــالم الــذر كمــا يقــال: إن فــي عــالم الــذر كمــا يقــال: إن فــي عــالم الــذر ــه أُ     كمــا يقــال: إن ــه أُ كــلّ إنســان يختــار ل ــه أُ كــلّ إنســان يختــار ل ــه أُ كــلّ إنســان يختــار ل ــبــوأوأوأوأ    اًاًاًاًمــمــمــمــكــلّ إنســان يختــار ل ــب ــب ــا لــو كنــت  اًاًاًاًب ــا لــو كنــت  ، فأن ــا لــو كنــت  ، فأن ــا لــو كنــت  ، فأن ، فأن
    ،،،،ألنّي سوف أكون في كلّ طاقتيألنّي سوف أكون في كلّ طاقتيألنّي سوف أكون في كلّ طاقتيألنّي سوف أكون في كلّ طاقتي    ،،،،مي مسلمةمي مسلمةمي مسلمةمي مسلمة، فأكيد سأختار بأن تكون أُ، فأكيد سأختار بأن تكون أُ، فأكيد سأختار بأن تكون أُ، فأكيد سأختار بأن تكون أُاًاًاًاًموجودموجودموجودموجود

ــه     ــيختار أن يكـــون والديـ ــن المســـيحي هـــل سـ ــق والباطـــل، لكـ ــه    لكـــي أعـــرف الحـ ــيختار أن يكـــون والديـ ــن المســـيحي هـــل سـ ــق والباطـــل، لكـ ــه    لكـــي أعـــرف الحـ ــيختار أن يكـــون والديـ ــن المســـيحي هـــل سـ ــق والباطـــل، لكـ ــه    لكـــي أعـــرف الحـ ــيختار أن يكـــون والديـ ــن المســـيحي هـــل سـ ــق والباطـــل، لكـ لكـــي أعـــرف الحـ
        وهو يعلم بأن اإلسالم هو الصح؟وهو يعلم بأن اإلسالم هو الصح؟وهو يعلم بأن اإلسالم هو الصح؟وهو يعلم بأن اإلسالم هو الصح؟    مسيحيين لكي يكون مسيحياًمسيحيين لكي يكون مسيحياًمسيحيين لكي يكون مسيحياًمسيحيين لكي يكون مسيحياً

مي كما هما اآلن، مي كما هما اآلن، مي كما هما اآلن، مي كما هما اآلن، أبي وأُأبي وأُأبي وأُأبي وأُوالسؤال اآلخر: أنا ال أذكر بأنّي اخترت بأن يكون والسؤال اآلخر: أنا ال أذكر بأنّي اخترت بأن يكون والسؤال اآلخر: أنا ال أذكر بأنّي اخترت بأن يكون والسؤال اآلخر: أنا ال أذكر بأنّي اخترت بأن يكون 
فـي محكمـة   فـي محكمـة   فـي محكمـة   فـي محكمـة       لبوذي سـتكون لهـم صـوالت وجـوالت إذاً    لبوذي سـتكون لهـم صـوالت وجـوالت إذاً    لبوذي سـتكون لهـم صـوالت وجـوالت إذاً    لبوذي سـتكون لهـم صـوالت وجـوالت إذاً    فالمسيحي واليهودي وافالمسيحي واليهودي وافالمسيحي واليهودي وافالمسيحي واليهودي وا

ألن كلّ العالم أخذ دينه عن والديه، فهـم أصـبحوا مسـيحيين ألن    ألن كلّ العالم أخذ دينه عن والديه، فهـم أصـبحوا مسـيحيين ألن    ألن كلّ العالم أخذ دينه عن والديه، فهـم أصـبحوا مسـيحيين ألن    ألن كلّ العالم أخذ دينه عن والديه، فهـم أصـبحوا مسـيحيين ألن        ؛؛؛؛رب العالمينرب العالمينرب العالمينرب العالمين
فلو فلو فلو فلو     ،،،،بأنّنا ال نذكر عندما اخترنا والدينابأنّنا ال نذكر عندما اخترنا والدينابأنّنا ال نذكر عندما اخترنا والدينابأنّنا ال نذكر عندما اخترنا والدينا    ::::جلّ جاللهجلّ جاللهجلّ جاللهجلّ جالله    ههههوالديهم مسيحيون، سيخاطبونوالديهم مسيحيون، سيخاطبونوالديهم مسيحيون، سيخاطبونوالديهم مسيحيون، سيخاطبون

        لما اخترناهم.لما اخترناهم.لما اخترناهم.لما اخترناهم.    ،،،،أو يهوديونأو يهوديونأو يهوديونأو يهوديون    ،،،،بوذيونبوذيونبوذيونبوذيون    كنّا نعلم أنّهمكنّا نعلم أنّهمكنّا نعلم أنّهمكنّا نعلم أنّهم
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  لإلجابة على سؤالكم، نقول:
اإلنســان   بالنســبة لعــالم الــذر ومــا جــرى فيــه، فــالمهم أن تعــرف يــا أخــي أن

ليس مختاراً فـي كثيـر مـن شـؤون حياتـه، فهـو لـيس مختـاراً فـي أن يكـون أبـوه            
مـه فالنـة دون فالنـة، أو أنّـه مختـار فـي لونـه، أو        أن تكـون أُ  دون فالن، أو اًفالن

قومــه، أو األرض التــي يولــد فيهــا، وهكــذا هنــاك جملــة مــن اُألمــور ال يكــون          
فيهــا، ولكــن لــيس لهــذه اُألمــور مدخليــة فــي التكليــف بحيــث      اًاإلنســان مختــار 

  تكون شروطاً للوجود والعدم.
يكــون مولــوداً فــي منطقــة  أو ،مــن ولــد مــن أبــوين عــربيين :أي علــى فــرض

  فال!��� و ..هو مكلّفف ،الشرق األوسط
فالتكليف يدور مدار البلوغ الشرعي لعمـر اإلنسـان ووجـود العقـل، فأينمـا      

  فهو مكلّف. ،تجد إنساناً قد بلغ عمره بحسب الشرع وكان عاقالً
وقد أوضحنا في السؤال السابق أن لإلنسان القدرة ــ كعاقل ــ علـى البحـث   

لوصول إلى الدين الحق.. أما إذا أهمل اإلنسان هذا األمـر وعـاش حياتـه فـي     وا
ات والمالهي غير ملتفتاً إلى ما يطالبه العقل به مـن البحـث والسـؤال عـن     الملذّ

والَ تَقْـف  والَ تَقْـف  والَ تَقْـف  والَ تَقْـف  �إذ قـال تعـالى:    ؛الدين فهو يكون حينئذ محلّ المؤاخذة والمساءلة
ــه علْـــم إِن الســـ   ــيس لَـــك بِـ ــا لَـ ــه علْـــم إِن الســـ  مـ ــيس لَـــك بِـ ــا لَـ ــه علْـــم إِن الســـ  مـ ــيس لَـــك بِـ ــا لَـ ــه علْـــم إِن الســـ  مـ ــيس لَـــك بِـ ــا لَـ ــه   مـ ــان عنْـ ــلُّ أُولَئـــك كَـ ــؤاد كُـ ــر والْفُـ ــه   مع والْبصَـ ــان عنْـ ــلُّ أُولَئـــك كَـ ــؤاد كُـ ــر والْفُـ ــه   مع والْبصَـ ــان عنْـ ــلُّ أُولَئـــك كَـ ــؤاد كُـ ــر والْفُـ ــه   مع والْبصَـ ــان عنْـ ــلُّ أُولَئـــك كَـ ــؤاد كُـ ــر والْفُـ مع والْبصَـ

  .)١(�مسئُوالًمسئُوالًمسئُوالًمسئُوالً
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«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
نــاس ونحــن نعلــم بــأن اهللا نــاس ونحــن نعلــم بــأن اهللا نــاس ونحــن نعلــم بــأن اهللا نــاس ونحــن نعلــم بــأن اهللا كيــف يحاســب اهللا عــزّ وجــلّ هــؤالء الكيــف يحاســب اهللا عــزّ وجــلّ هــؤالء الكيــف يحاســب اهللا عــزّ وجــلّ هــؤالء الكيــف يحاســب اهللا عــزّ وجــلّ هــؤالء ال    ::::ســؤالي هــوســؤالي هــوســؤالي هــوســؤالي هــو

ة والدليل، وعلى أييحاسب بالحجة والدليل، وعلى أييحاسب بالحجة والدليل، وعلى أييحاسب بالحجة والدليل، وعلى أيدين؟دين؟دين؟دين؟    يحاسب بالحج        
ــس      ــن واإلنـ ــق الجـ ــاً، وخلـ ــماوات واألرض عبثـ ــق السـ ــم يخلـ ــم أن اهللا لـ ــس     ونعلـ ــن واإلنـ ــق الجـ ــاً، وخلـ ــماوات واألرض عبثـ ــق السـ ــم يخلـ ــم أن اهللا لـ ــس     ونعلـ ــن واإلنـ ــق الجـ ــاً، وخلـ ــماوات واألرض عبثـ ــق السـ ــم يخلـ ــم أن اهللا لـ ــس     ونعلـ ــن واإلنـ ــق الجـ ــاً، وخلـ ــماوات واألرض عبثـ ــق السـ ــم يخلـ ــم أن اهللا لـ ونعلـ

        ليعبدوا، فأين مكان هؤالء الناس في اآلخرة، ولماذا هذا؟ليعبدوا، فأين مكان هؤالء الناس في اآلخرة، ولماذا هذا؟ليعبدوا، فأين مكان هؤالء الناس في اآلخرة، ولماذا هذا؟ليعبدوا، فأين مكان هؤالء الناس في اآلخرة، ولماذا هذا؟
        ولكم جزيل الشكر والتقدير وجزاكم اهللا خير الجزاء ودمتم.ولكم جزيل الشكر والتقدير وجزاكم اهللا خير الجزاء ودمتم.ولكم جزيل الشكر والتقدير وجزاكم اهللا خير الجزاء ودمتم.ولكم جزيل الشكر والتقدير وجزاكم اهللا خير الجزاء ودمتم.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  رحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم و

، فهـذه  )١(�وما كُنَّا معـذِّبِين حتَّـى نَبعـثَ رسـوالً    وما كُنَّا معـذِّبِين حتَّـى نَبعـثَ رسـوالً    وما كُنَّا معـذِّبِين حتَّـى نَبعـثَ رسـوالً    وما كُنَّا معـذِّبِين حتَّـى نَبعـثَ رسـوالً    �قال تعالى في كتابه الكريم: 
عــذاب اهللا ال يقــع :منهــا فهــماآليــة الكريمــة ي ــة علــى العبــاد  ���  أنبعــد إتمــام الحج

ــه          ــم يبلغ ــة ول ــه الحج ــم تبلغ ــاك مــن ل ــو فــرض أن هن ــيهم، ول  ووصــول التكــاليف إل
  ..التكليف فأمره موكول إلى اهللا سبحانه يوم القيامة

ــات مــن  يفهــمو ــي يــوم القيامــة نفســه،       :بعــض الرواي أن اهللا ســبحانه يكلّفهــم ف
أو  ،الجنّـة إلـى  وبسبب استعدادهم لالختبـار فـي ذلـك اليـوم تكـون نتيجـة آخـرتهم        

  النار.إلى 
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«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        سؤالي هو كالتالي: من خلقنا من عدم؟سؤالي هو كالتالي: من خلقنا من عدم؟سؤالي هو كالتالي: من خلقنا من عدم؟سؤالي هو كالتالي: من خلقنا من عدم؟
        من خلق العقل؟من خلق العقل؟من خلق العقل؟من خلق العقل؟

        فلماذا يحاسبنا اهللا على شيء هو خلقه وحدده؟فلماذا يحاسبنا اهللا على شيء هو خلقه وحدده؟فلماذا يحاسبنا اهللا على شيء هو خلقه وحدده؟فلماذا يحاسبنا اهللا على شيء هو خلقه وحدده؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ار، فهــو يســتطيع أن اهللا خلــق اإلنســان وخلــق لــه العقــل وجعــل لــه حريــة االختيــ 

يختار طريق الهداية والرشاد، ويستطيع أن يختار طريق الغوايـة والضـالل، ويكـون    
كالمــك وجيهــاً لــو كــان العقــل ال يتــيح لنــا حريــة االختيــار، بــل يقســرنا علــى طريــق   

  طريق الضالل. :وهو ،واحد

IIII{þa@óÜÇ@k�bª@æb�ã⁄a{þa@óÜÇ@k�bª@æb�ã⁄a{þa@óÜÇ@k�bª@æb�ã⁄a{þa@óÜÇ@k�bª@æb�ã⁄aüa@‰ìßüa@‰ìßüa@‰ìßüa@‰ìßòí‰bîn�òí‰bîn�òí‰bîn�òí‰bîn�HHHH@ @@ @@ @@ @


�;ط���«
�د���;�����������

�«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

    ،،،،ختيار لإلنسان في وجودهختيار لإلنسان في وجودهختيار لإلنسان في وجودهختيار لإلنسان في وجودهاالاالاالاال    حقحقحقحق    اهللا تعالى لم يعطاهللا تعالى لم يعطاهللا تعالى لم يعطاهللا تعالى لم يعط    ننننإإإإ    ::::يقول بعض الوهابيةيقول بعض الوهابيةيقول بعض الوهابيةيقول بعض الوهابية
حتّى تشمله حتّى تشمله حتّى تشمله حتّى تشمله     ،،،،بعهبعهبعهبعهوعرض عليه ديناً يجب عليه أن يتّوعرض عليه ديناً يجب عليه أن يتّوعرض عليه ديناً يجب عليه أن يتّوعرض عليه ديناً يجب عليه أن يتّ    ،،،،فبالتالي (أجبره) على وجودهفبالتالي (أجبره) على وجودهفبالتالي (أجبره) على وجودهفبالتالي (أجبره) على وجوده

        دخل النار..دخل النار..دخل النار..دخل النار..��� ��� ��� ��� وووو    ،،،،رحمتهرحمتهرحمتهرحمته
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فما ردفما ردفما رديطعنـون فـي عدالـة اهللا   يطعنـون فـي عدالـة اهللا   يطعنـون فـي عدالـة اهللا   يطعنـون فـي عدالـة اهللا       هـم دائمـاً  هـم دائمـاً  هـم دائمـاً  هـم دائمـاً  نّنّنّنّأأأأ    إذإذإذإذكم عليهم.. كم عليهم.. كم عليهم.. كم عليهم.. فما رد،،،،    وأنوأنوأناهللا تعـالى  اهللا تعـالى  اهللا تعـالى  اهللا تعـالى      وأن
        العياذ باهللا ظلمهم؟العياذ باهللا ظلمهم؟العياذ باهللا ظلمهم؟العياذ باهللا ظلمهم؟وووو

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

لنـا مـن    بـد  اهللا سبحانه وتعالى وإن أوجب علينا الدين اإلسـالمي كـدين ال  
فَمـــن شَـــاَء فَلْيـــؤمن ومـــن شَـــاَء     فَمـــن شَـــاَء فَلْيـــؤمن ومـــن شَـــاَء     فَمـــن شَـــاَء فَلْيـــؤمن ومـــن شَـــاَء     فَمـــن شَـــاَء فَلْيـــؤمن ومـــن شَـــاَء     � ،ختيـــاره أبقـــى لنـــا حريـــة اال  أنّـــ ���  ،باعـــهتّا

كْفُــرفَلْيكْفُــرفَلْيكْفُــرفَلْيكْفُــرختــار الكفــر اوإن  ،ن أثابــه علــى إيمانــه ختــار اإلنســان اإليمــا اوإذا  ،)١(�فَلْي
 ،ختيار موجود عند اإلنسانفاال ،بعد إيضاح طريق الهداية له ،عاقبه على كفره

  وال أحد يستطيع إنكاره.
اهللا ســبحانه  فــإن ،ختيــاراا اُألمــور التــي حصــلت ولــيس لإلنســان فيهــا      وأمــ

ــر اال     ــور غيـ ــى اُألمـ ــبه علـ ــالى ال يحاسـ ــةوتعـ ــى   ،ختياريـ ــبه علـ ــل يحاسـ ــور  بـ اُألمـ
  وهي األعمال التي تصدر منه. ،ختيارية فقطاال

ــنّــإ ثــمه ياًســابق اًلهــذا العــالم وجــود  ذكر أن،  وهــو عــالم الــذر،  ر وفيــه تقــر
  بحسب اختيار اإلنسان وجودهم من عدمه.

 إثــمــ  نر اآلن بــين الوجــود والعــدمهــذا المعتــرض علــى الوجــود لــو يخي، 
يـار مـن جميـع العقـالء للوجـود علـى العـدم        وهـذا االخت  ،فحتماً يختار الوجـود 

 فإفاضــته علــى المخلوقــات لــيس فيــه أي  ،الوجــود خيــر محــض علــى أن يــدلّ
  ظلم.

                                                 

�F١K{5��E�F١٨�WE٢٩Kא �
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  تعليق:


�א�����ن��«
�����������

«  
        ........السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاتهالسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاتهالسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاتهالسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

خلـق اإلنسـان هـو خيـر محـض, فمـا هـو دلـيلكم         خلـق اإلنسـان هـو خيـر محـض, فمـا هـو دلـيلكم         خلـق اإلنسـان هـو خيـر محـض, فمـا هـو دلـيلكم         خلـق اإلنسـان هـو خيـر محـض, فمـا هـو دلـيلكم             ــ ذكرتم في جـوابكم بـأن  ــ ذكرتم في جـوابكم بـأن  ــ ذكرتم في جـوابكم بـأن  ــ ذكرتم في جـوابكم بـأن      أأأأ
        على ذلك؟على ذلك؟على ذلك؟على ذلك؟

        أم ال حياة؟أم ال حياة؟أم ال حياة؟أم ال حياة؟    ،،،،حياة مع سوء عاقبةحياة مع سوء عاقبةحياة مع سوء عاقبةحياة مع سوء عاقبة    ::::هما أفضلهما أفضلهما أفضلهما أفضلييييــ وأــ وأــ وأــ وأ    بببب
يخلقه يخلقه يخلقه يخلقه     ��� ��� ��� ��� الكافر سيكفر باختياره، أليس األجدر به الكافر سيكفر باختياره، أليس األجدر به الكافر سيكفر باختياره، أليس األجدر به الكافر سيكفر باختياره، أليس األجدر به     ــ إذا كان اهللا يعلم بأنــ إذا كان اهللا يعلم بأنــ إذا كان اهللا يعلم بأنــ إذا كان اهللا يعلم بأن    جججج

        رعاية له؟رعاية له؟رعاية له؟رعاية له؟
    يذهب إلى النار، فإنيذهب إلى النار، فإنيذهب إلى النار، فإنيذهب إلى النار، فإن    ه لو قارب زوجته ألنجبت طفالًه لو قارب زوجته ألنجبت طفالًه لو قارب زوجته ألنجبت طفالًه لو قارب زوجته ألنجبت طفالً: لو علم األب بأنّ: لو علم األب بأنّ: لو علم األب بأنّ: لو علم األب بأنّفمثالًفمثالًفمثالًفمثالً

األب ال يقاربها رحمة بهذا الطفل، فإناألب ال يقاربها رحمة بهذا الطفل، فإناألب ال يقاربها رحمة بهذا الطفل، فإنه سـيكون  ه سـيكون  ه سـيكون  ه سـيكون  ألنّألنّألنّألنّ    ؛؛؛؛من مجيئهمن مجيئهمن مجيئهمن مجيئهعدم مجيئه خير عدم مجيئه خير عدم مجيئه خير عدم مجيئه خير     األب ال يقاربها رحمة بهذا الطفل، فإن
        من أصحاب النار فيما لو جاء إلى الدنيا.من أصحاب النار فيما لو جاء إلى الدنيا.من أصحاب النار فيما لو جاء إلى الدنيا.من أصحاب النار فيما لو جاء إلى الدنيا.

فلماذا يخلق اهللا الكافر وهو األوفلماذا يخلق اهللا الكافر وهو األوفلماذا يخلق اهللا الكافر وهو األو؟؟؟؟لى برعاية مصالح خلقهلى برعاية مصالح خلقهلى برعاية مصالح خلقهلى برعاية مصالح خلقهفلماذا يخلق اهللا الكافر وهو األو        
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ما يقابله ونقيضه وهو  فإن ؛وبديهة العقل ،الوجدان :الدليل على ذلك ــــــــ١١١١
ــا يقابـــل الـــبطالن المحـــض هـــو خيـــر    نإ :فبالبداهـــة ،بطـــالن محـــض :العـــدم مـ

  محض.
ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ ــل     ال يوجــ ـ ــالجبر، ب ــة ب ــع ســوء عاقب ــاة م اهللا وهــب لإلنســان وجــوداً    نإد حي

عـدمي   نإ :لـه أن يقـول   ال يحـق  ،ختار بنفسـه سـوء العاقبـة   افإذا  ،وحياة مع االختيار
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ذنبـي   مـا  :لقـال  ،المعدوم لـو كـان لـه النطـق     بل لو فرضنا أن ،كان أفضل من البداية
ي كنـت أختـار   فلعلّـ  ؟إذ لم تهبني الحياة وتعرضني للخيـر والكمـال وحسـن العاقبـة    

  وأصل إلى نعمتي الحياة والكمال. ،حسن العاقبة
هل يريدها أم ال؟ :الحياةوعن أصل نعمة الوجود  إنسان ولك أن تسأل أي  

ر بصــــورة بــــل ال يســــتطيع أن يتصــــو .بــــأن نعــــم :فســــتجد الجــــواب الوجــــداني
  عدم وجوده وبطالنه.صحيحة 

ـــ٣٣٣٣ ــــ ــــ ــــ ــو أن ـ ــم يخلــق  ل ــذين يعلــم حســن عــاقبتهم   ���  اهللا ل ز لمــا تميــ  ،المــؤمنين وال
وقـد شـاءت كلمـة اهللا     ،وانقلب األمـر إلـى الجبـر    ،ولبطل التكليف ،اإليمان والكفر

ليظهر الخير الكثير بوجود الطيب. ،ز الخبيث من الطيبأن يتمي  
افر أو المــريض الزم لــوالدة أبنائــه اآلخــرين  والدة ابنــه الكــ فلــو علــم األب أن

 :بـل لـو علــم والدة ابـن مـؤمن واحـد الختـار والدة االثنــين       ،اءأو األصـح  ،المـؤمنين 
  وأمامك واقع حال البشر. ،(الكافر والمؤمن) من أجل المؤمن والسليم

القيــاس مــع الفــارق مــع أن، واهللا هــو البــاري  ،الوالــد أحــد أســباب الوجــود فــإن
علــى أصــل وجــوده وفطرتــه للخلــق ال يلغــي        ترتّــب كفــر الكــافر الم   نإفــ  األصــل،

  ل اهللا عليه بنعمة الحياة.خيرية هذا الوجود وتفضّ

IIIIČ̂ Èí@a‡b½Č̂ Èí@a‡b½Č̂ Èí@a‡b½Č̂ Èí@a‡b½_´àÜ�½a@µbÈm@�a@l_´àÜ�½a@µbÈm@�a@l_´àÜ�½a@µbÈm@�a@l_´àÜ�½a@µbÈm@�a@lHHHH@ @@ @@ @@ @

�א�����ن��«
�&�����������

«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

ار وهو الرحمن الرحيم؟ وكيـف تكـون النـار    ار وهو الرحمن الرحيم؟ وكيـف تكـون النـار    ار وهو الرحمن الرحيم؟ وكيـف تكـون النـار    ار وهو الرحمن الرحيم؟ وكيـف تكـون النـار    كيف يعذّب اهللا المسلمين بالنّكيف يعذّب اهللا المسلمين بالنّكيف يعذّب اهللا المسلمين بالنّكيف يعذّب اهللا المسلمين بالنّ
        ؟؟؟؟اًاًاًاًرحمة للناس وتطهيررحمة للناس وتطهيررحمة للناس وتطهيررحمة للناس وتطهير
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــى اللهــو واللعــب والراحــة، فلــو خلّــي وطبعــه زاغ عــن         ــال إل اإلنســان مي إن
ــه          ــه بهــا ودعــاه إليهــا، بانتخاب ــه وخصّ ــي رســمها اهللا ل جــادة الحــق والصــواب الت

بوعده ووعيده،  Fأن يسوقه إليها بلّغه على لسان أنبيائه واختياره، فمن أجل
  تحفيزاً له لنيل الثواب وتجنّباً للعقاب، وبالتالي بلوغ السعادة المرجوة. 

ــة   ــا يعلــم أن عقوب ــذات؛   ومــن هن ــه  اهللا لإلنســان غيــر مقصــودة بال ألن رحمت
نفعه في تعالى سبقت غضبه وانتقامه، بل هي وسيلة لتحقّق ما يصلح اإلنسان وي

أَيهـا  أَيهـا  أَيهـا  أَيهـا  �الدنيا واآلخرة، عبر االلتزام بأوامر اهللا واالنتهاء عـن نواهيـه، قـال تعـالى:     
يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لتَجِيبنُوا اسآم ينالَّذيِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لتَجِيبنُوا اسآم ينالَّذيِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لتَجِيبنُوا اسآم ينالَّذيِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لتَجِيبنُوا اسآم ين١(�الَّذ(.  

  تعليق:


��و��دא��$��د�«

�������!��د�!�و�א��$�ن�
«  
، هي أعمال اإلنسان تتجسم فتكون نعيماً ، هي أعمال اإلنسان تتجسم فتكون نعيماً ، هي أعمال اإلنسان تتجسم فتكون نعيماً ، هي أعمال اإلنسان تتجسم فتكون نعيماً اًاًاًاًال ينعم أحدال ينعم أحدال ينعم أحدال ينعم أحد، و، و، و، واًاًاًاًاهللا ال يعذّب أحداهللا ال يعذّب أحداهللا ال يعذّب أحداهللا ال يعذّب أحد

ن معصية ما، ولنفـرض أكـل مـال اليتـيم هـذا يتجسـم فـي بطـونهم         ن معصية ما، ولنفـرض أكـل مـال اليتـيم هـذا يتجسـم فـي بطـونهم         ن معصية ما، ولنفـرض أكـل مـال اليتـيم هـذا يتجسـم فـي بطـونهم         ن معصية ما، ولنفـرض أكـل مـال اليتـيم هـذا يتجسـم فـي بطـونهم         إذ أإذ أإذ أإذ أ    جحيماً؛جحيماً؛جحيماً؛جحيماً؛أو أو أو أو 
وال بد أن وال بد أن وال بد أن وال بد أن     ،،،،ما لم يعفو اهللا عنهما لم يعفو اهللا عنهما لم يعفو اهللا عنهما لم يعفو اهللا عنه    سواًء أكله مسلم أو مؤمن أو كافر، للعمل أثرسواًء أكله مسلم أو مؤمن أو كافر، للعمل أثرسواًء أكله مسلم أو مؤمن أو كافر، للعمل أثرسواًء أكله مسلم أو مؤمن أو كافر، للعمل أثر    ،،،،ناراًناراًناراًناراً

        سيظهر هذا األثر.سيظهر هذا األثر.سيظهر هذا األثر.سيظهر هذا األثر.
  ســـبحانه يقـــول فـــي القـــرآن الكـــريم:  ســـبحانه يقـــول فـــي القـــرآن الكـــريم:  ســـبحانه يقـــول فـــي القـــرآن الكـــريم:  ســـبحانه يقـــول فـــي القـــرآن الكـــريم: فـــاهللافـــاهللافـــاهللافـــاهللا    ؟!؟!؟!؟!أمـــا كيـــف يكـــون العـــذاب رحمـــةأمـــا كيـــف يكـــون العـــذاب رحمـــةأمـــا كيـــف يكـــون العـــذاب رحمـــةأمـــا كيـــف يكـــون العـــذاب رحمـــة

���� يمٍ آنمح نيبا ونَهيب طُوفُوني يمٍ آنمح نيبا ونَهيب طُوفُوني يمٍ آنمح نيبا ونَهيب طُوفُوني يمٍ آنمح نيبا ونَهيب طُوفُونآ    �ي آفَبِأَي آفَبِأَي آفَبِأَي الَالَالَالَفَبِأَيانا تُكَذِّبكُمبِء رانا تُكَذِّبكُمبِء رانا تُكَذِّبكُمبِء رانا تُكَذِّبكُمبالنعم.النعم.النعم.النعم.    ::::واآلالء هيواآلالء هيواآلالء هيواآلالء هي    ))))٢٢٢٢((((����ِء ر        
                                                 

�Fل١
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أن اإلنــاء الــذي يســتقبل أن اإلنــاء الــذي يســتقبل أن اإلنــاء الــذي يســتقبل أن اإلنــاء الــذي يســتقبل ��� ��� ��� ���     إن مــا يصــدر عــن اهللا ســبحانه هــو عــين الرحمــة، إن مــا يصــدر عــن اهللا ســبحانه هــو عــين الرحمــة، إن مــا يصــدر عــن اهللا ســبحانه هــو عــين الرحمــة، إن مــا يصــدر عــن اهللا ســبحانه هــو عــين الرحمــة، 
يض علــى النــار والجليــد، يض علــى النــار والجليــد، يض علــى النــار والجليــد، يض علــى النــار والجليــد، الفــيض يصــوغ الفــيض بحســبه، فــالفيض اإللهــي هــو الفــالفــيض يصــوغ الفــيض بحســبه، فــالفيض اإللهــي هــو الفــالفــيض يصــوغ الفــيض بحســبه، فــالفيض اإللهــي هــو الفــالفــيض يصــوغ الفــيض بحســبه، فــالفيض اإللهــي هــو الفــ

ــا كــان          ــر اإلحــراق، ولم ــه أث ــاراً صــار الفــيض ل ــا كــان المســتقبل ن ــه لم ــا كــان         ولكنّ ــر اإلحــراق، ولم ــه أث ــاراً صــار الفــيض ل ــا كــان المســتقبل ن ــه لم ــا كــان         ولكنّ ــر اإلحــراق، ولم ــه أث ــاراً صــار الفــيض ل ــا كــان المســتقبل ن ــه لم ــا كــان         ولكنّ ــر اإلحــراق، ولم ــه أث ــاراً صــار الفــيض ل ــا كــان المســتقبل ن ــه لم ولكنّ
        المستقبل للفيض ماًء في ظرف خاص صار ثلجاً، وصار له أثر مختلف.المستقبل للفيض ماًء في ظرف خاص صار ثلجاً، وصار له أثر مختلف.المستقبل للفيض ماًء في ظرف خاص صار ثلجاً، وصار له أثر مختلف.المستقبل للفيض ماًء في ظرف خاص صار ثلجاً، وصار له أثر مختلف.

        ين.ين.ين.ين.موفّقموفّقموفّقموفّقودمتم ودمتم ودمتم ودمتم 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــو أحـــد األقـــوال فـــي     فلســـفة العقـــاب فـــي  مـــا ذكرتمـــوه عـــن العـــذاب أو العقـــاب هـ

  التشريع.
مــات، والعبــد يســتحقّه رن العقــاب مجعــول علــى المحهــو: أوهنــاك قــول آخــر 

قــبح الظلــم أم لــم يــدرك، وســواء أدرك   ..عنــد التخلّــف عــن االمتثــال، ســواء أدرك 
ألن القول المشـار إليـه يريـد     ؛صحة العقوبة على القبيح أم لم يدرك، وهو األنسب

ــاب   ــول: إن العقــ ــال     أن يقــ ــم األفعــ ــن تجســ ــالق، ومــ ــال واألخــ ــات األعمــ ــن تبعــ مــ
بة على فعل المعاصي، فكيـف إذا لـم   واألفكار، فهو مشروط بالحالة النفسية المترتّ

يدرك المكلّف قبح المعصـية، وال أدرك صـحة العقوبـة علـى القبـيح، فهـل يمكـن        
  أن يتجسد شيء في هذه الحالة ليكون منشأ للعقاب في اآلخرة؟!

ى، وهي: أن أصحاب هذا القول يرون الـتالزم  أُخرإلى مسألة مهمة باإلضافة 
أن العقـاب مـن المالزمـات الذاتيـة للفعـل القبـيح،        :الذاتي بين الفعل والعقـاب، أي 

العفو اإللهي  وهذا ينافي فكرة الشفاعة في الشريعة، وهو أيضاً ال يستقيم مع فكرة
  الذات.عن  إذ الذاتيات ال تنفك التي تشيرون إليها؛
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لف لضــروري العقــل   وأمــا كــون العقــاب رحمــة، فهــو اســتدالل غريــب مخــا       
ــل هــ   والشــريعة، واآلال ــنعم، ب ــات ي:ء ليســت ال العالمــات) وهــي تشــمل    :(أي ،اآلي

  النعم، وغيرها.

IIIIbä�§a@òÏb™g@¿@Šqc@ŠàÈÛa@ÞìĐÛ@Ýçbä�§a@òÏb™g@¿@Šqc@ŠàÈÛa@ÞìĐÛ@Ýçbä�§a@òÏb™g@¿@Šqc@ŠàÈÛa@ÞìĐÛ@Ýçbä�§a@òÏb™g@¿@Šqc@ŠàÈÛa@ÞìĐÛ@Ýç_p_p_p_pHHHH@ @@ @@ @@ @


��و��دא�«
  »�*وאد�!��د�
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

لــو افترضــنا أن هنــاك شخصــين صــالحين, أحــدهما تــوفي عــن ثالثــين عامــاً,   لــو افترضــنا أن هنــاك شخصــين صــالحين, أحــدهما تــوفي عــن ثالثــين عامــاً,   لــو افترضــنا أن هنــاك شخصــين صــالحين, أحــدهما تــوفي عــن ثالثــين عامــاً,   لــو افترضــنا أن هنــاك شخصــين صــالحين, أحــدهما تــوفي عــن ثالثــين عامــاً,   
ألول أن يعترض في ساحة القـدس اإللهـي,   ألول أن يعترض في ساحة القـدس اإللهـي,   ألول أن يعترض في ساحة القـدس اإللهـي,   ألول أن يعترض في ساحة القـدس اإللهـي,   للللين, أفال يحق ين, أفال يحق ين, أفال يحق ين, أفال يحق واآلخر عمر إلى الستّواآلخر عمر إلى الستّواآلخر عمر إلى الستّواآلخر عمر إلى الستّ

ين عامـاً ليـزداد مـن الخيـر     ين عامـاً ليـزداد مـن الخيـر     ين عامـاً ليـزداد مـن الخيـر     ين عامـاً ليـزداد مـن الخيـر     عن سبب قلّة عمره, ولماذا لم يترك ليعيش كأخيه ستّعن سبب قلّة عمره, ولماذا لم يترك ليعيش كأخيه ستّعن سبب قلّة عمره, ولماذا لم يترك ليعيش كأخيه ستّعن سبب قلّة عمره, ولماذا لم يترك ليعيش كأخيه ستّ
        ويكثر أجره وثوابه؟ويكثر أجره وثوابه؟ويكثر أجره وثوابه؟ويكثر أجره وثوابه؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  يكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عل

إن اإلجابة علـى السـؤال تجرنـا إلـى مقدمـة فـي المعيـار الـذي ننظـر مـن خاللـه            
لقيمة العمل الصالح, فمرة ننظر إلى العمل من جهة المقدار, فيصح الحـديث عـن   

أن يقوم شخص لمدة سنة كاملـة بإحيـاء الليـل بالصـالة      :الكثرة والقلّة, ومثال ذلك
  يام النهار, وإنفاق ما يفضل عن حاجته الضرورية في سبيل اهللا.والذكر, وص

ننظـر إلـى العمـل مـن     أي:  ،ومرة ننظر إلى العمـل الصـالح مـن زاويـة (الكيفيـة)     
أن يقــوم   :ومثــال ذلــك   .جهــة أبعــاده النوعيــة المتمثلــة بالصــحة والقبــول والكمــال      
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وإقبـــال وخشـــوع, وهيبـــة وخـــوف  توجـــهشـــخص بـــأداء صـــالة المغـــرب والعشـــاء ب 
نجــد شخصــاً آخــر مشــغوالً مــن   نــام إلــى فريضــة الصــباح, وفــي مقابلــه وحيــاء, ثــم ي

الليل إلى الفجـر بالصـالة ولكـن دون أن تكـون صـالته مقترنـة باإلقبـال والخشـوع,         
د والحــال هــذه, أن يكــون عمــل الشــخص والخـوف والرهبــة والحيــاء, فمــن المؤكّــ 

  ي.ته أفضل من عمل الشخص الثاناألول رغم قلّ
: 7ولــذلك جــاء فــي الحــديث عــن رســول اهللا, كمــا فــي (بحــار األنــوار), قولــه 

  .)١(خير من قيام ليلة) ،ن(صالة ركعتين خفيفتين في تمكّ
ويضاف إلى عناصر المقياس النـوعي للعمـل شخصـية العامـل, فكلّمـا كـان ذا       

وفـي   ،تقوى, جاءت أعماله أكثر مقبولية وأجراً مـن غيـره (التقـوى أسـاس العمـل)     
  ذلـك يقــول اإلمــام علـيC  ــ: (ال يقــلّ مــع التقـوى عمــل, وكيــف يقـلّ مــا ي٢(ل)تقب( .

  واألدلّة على هذه المقدمة كثيرة.
  بعد هذا التمهيد نطرح ثالثة أجوبة ممكنة للسؤال, وهي كما يلي:

الجواب األول: يمكن أن يكون اإلنسان الذي توفّي عن ثالثين عاماً قد رزقه 
ه وعباداتــه توفيقــاً خاصّــاً، بحيــث أصــبحت أعمالــه مــن حيــث    اهللا تعــالى فــي طاعاتــ 

  النوعية مساوية لمن عمر ستّين عاماً في الطاعة والعبادة, أو حتّى أفضل منه.
الجواب الثاني: من الممكن أن يتعرض الشـخص الصـالح الـذي توفّـاه اهللا فـي      

ه أكثر من ذلـك. ومـن   الثالثين, إلى ألوان من البالء واالختبار, إذا أمد اهللا في عمر
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الممكن أن ال يوفّق وسط البالء واالختبار وظروف حياته الخاصّة إلى المزيد من 
بــل ويمكــن ــــ إذا طــال عمــره عــن األجــل  ..أعمــال الخيــر, وســلوك الطاعــة والعبــادة

الـذي توفّـاه اهللا فيـه ـــ أن يفقــد مـا وفـق إليـه مــن طاعـات وعبـادات, ويخسـر مصــيره           
  بعمره القصير.السعيد, الذي كسبه 

ــه فــي ســن          لــذلك ســيعرف مثــل هــذا الشــخص, فــي يــوم القيامــة, أن فقــر عمــره وموت
  الثالثين, هو نوع من اللطف اإللهي الخاص به. وبذلك ال يبقى مجال للسؤال المذكور.

ي فــي الثالثــين, الجــواب الثالــث: مــن الممكــن أن يكــون ســبب فقــر عمــر مــن تــوفّ  
مــات التــي تتــرك أثرهــا فــي فقــر عمــر  بــه لــبعض المحرعائــداً إلــى ســوء اختيــاره, وارتكا

والقسم الكاذب, وفـي المقابـل يكـون الـذي عمـر سـتّين عامـاً         ،اإلنسان, كقطيعة الرحم
  قد ساهم بحسن اختياره, وبالتزامه بالطاعات الموجبة لطول العمر, بزيادة عمره.
ه كثيـر  وهذا المعنى, فـي تـأثير الـذنوب والطاعـات علـى أجـل اإلنسـان, تؤكّـد        

: (مــن Cمــا روي عــن اإلمــام الصــادق قولــه  :مــن الروايــات اإلســالمية, ومــن ذلــك 
ــن          ــر مم ــر ممــن يمــوت باآلجــال, ومــن يعــيش باإلحســان أكث ــذنوب أكث يمــوت بال

  .)١(يعيش باألعمار)

IIII_bèîÜÇ@áÜÃ@éîÏ@Ýç@pbãaìî§a@œÈi@óÜÇ@ÉÔí@bß_bèîÜÇ@áÜÃ@éîÏ@Ýç@pbãaìî§a@œÈi@óÜÇ@ÉÔí@bß_bèîÜÇ@áÜÃ@éîÏ@Ýç@pbãaìî§a@œÈi@óÜÇ@ÉÔí@bß_bèîÜÇ@áÜÃ@éîÏ@Ýç@pbãaìî§a@œÈi@óÜÇ@ÉÔí@bßHHHH@ @@ @@ @@ @
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                                                         ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

    ،،،،القـوي يأكـل الضـعيف   القـوي يأكـل الضـعيف   القـوي يأكـل الضـعيف   القـوي يأكـل الضـعيف       ننننأأأأفي التقارير العلمية في عالم االفتـراس بـ  في التقارير العلمية في عالم االفتـراس بـ  في التقارير العلمية في عالم االفتـراس بـ  في التقارير العلمية في عالم االفتـراس بـ      ىىىىنحن نرنحن نرنحن نرنحن نر    
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فهل في هذه الحالة فهل في هذه الحالة فهل في هذه الحالة فهل في هذه الحالة     ،،،،ذئب يأكل الغزال أو الثور الوحشيذئب يأكل الغزال أو الثور الوحشيذئب يأكل الغزال أو الثور الوحشيذئب يأكل الغزال أو الثور الوحشيالالالالنمر أو نمر أو نمر أو نمر أو الالالالسد أو سد أو سد أو سد أو مثل األمثل األمثل األمثل األ
        ؟؟؟؟م الم الم الم الأأأأ    ،،،،مام اهللامام اهللامام اهللامام اهللاأأأأسد أو الفهد يحاسبون سد أو الفهد يحاسبون سد أو الفهد يحاسبون سد أو الفهد يحاسبون األاألاألاأل

حـم وال  حـم وال  حـم وال  حـم وال  لللللق فقط يأكل اللق فقط يأكل اللق فقط يأكل اللق فقط يأكل الخُخُخُخُ    وهووهووهووهوسد سد سد سد فماذا يفعل األفماذا يفعل األفماذا يفعل األفماذا يفعل األ    ،،،،بةبةبةبةذا كان هناك محاسذا كان هناك محاسذا كان هناك محاسذا كان هناك محاسإإإإوووو
سـد أو  سـد أو  سـد أو  سـد أو  ب عنـدما يأكلـه األ  ب عنـدما يأكلـه األ  ب عنـدما يأكلـه األ  ب عنـدما يأكلـه األ  هـذا الغـزال يتعـذّ   هـذا الغـزال يتعـذّ   هـذا الغـزال يتعـذّ   هـذا الغـزال يتعـذّ       يضـاً يضـاً يضـاً يضـاً أأأأوووو    ؟؟؟؟خـر خـر خـر خـر آآآآ    يءيءيءيءيأكـل النبـات أو شـ   يأكـل النبـات أو شـ   يأكـل النبـات أو شـ   يأكـل النبـات أو شـ   

        ....ذئبذئبذئبذئبالالالال
        ؟؟؟؟مام هذه الوحوشمام هذه الوحوشمام هذه الوحوشمام هذه الوحوشأأأأق عدالة اهللا ق عدالة اهللا ق عدالة اهللا ق عدالة اهللا حقّحقّحقّحقّتتتتتتتتسؤالي: كيف سؤالي: كيف سؤالي: كيف سؤالي: كيف 

        ....قكم لما فيها من الخير والصالحقكم لما فيها من الخير والصالحقكم لما فيها من الخير والصالحقكم لما فيها من الخير والصالحاهللا يوفّاهللا يوفّاهللا يوفّاهللا يوفّ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ــ ــان مكلّـــ اإل نأى الـــرغم مـــن  علـ ــب عنـــد ذبحـــه بعـــض    لكنّـــ ،فنسـ ه ال يحاسـ

، كــلالحيوانــات بطريقــة يرتضــيها الشــرع مــن أجــل االســتفادة مــن لحومهــا فــي األ      
ة المتالكها قدر من اإلدراك والشـعور، كمـا   فمكلّ اهذا قيل بأنّات إفكذلك الحيوان

حيوانـات ال مـانع مـن    ن تكـون بعـض ال  أ بـد  فال تدلّ عليه بعض اآليات والروايات،
  .كلهاأاصطيادها و
عاقب ويقتص منها إذا تعدت، كما ورد من أن اهللا يقتص للشاة الجمـاء  نعم، تُ

  .)١(من الشاة القرناء
  .كلهاأفال مانع من  ؛سهلأفاألمر يكون  ة،فغير مكلّ اهذا قيل بأنّإو
ن أ بــد فــال ،ن كــان هنــاك تكليــفإفــ ،كــلا الحيوانــات التــي يقــع عليهــا األ مــأو
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ن قيــل بعــدم   إو ..مــن قبــل المعتــدي   خــر  آفــي عــالم   وعــوض   يكــون هنــاك جــزاء   
ــ ،التكليــف ــن قإف ــك بعــض      ،ذىل بتعــويض مــن يقــع عليهــا األ   ي ــى ذل كمــا تشــير إل
لهــي ن يكــون العطـاء اإل أ بـد  فــال ،ذلـك صــح ن لـم ي إو ..العدالــة فتسـتحق  ،الروايـات 

ض لــه ا يتعــركبــر ممــأبمقــدار مــداده بــالنعم إلخلــق هــذا الحيــوان فــي عــالم الــدنيا و  
  وبالتالي ال ظلم يقع عليه. ،ذى الموت في النهايةأالحيوان من 

ن الحشـر يقـع علـى الحيوانـات سـواء قلنـا بتكليفهـا أو ال،        إثم إن العلماء قـالوا:  
أُمــم أُمــم أُمــم أُمــم ��� ��� ��� ��� طَــائرٍ يطيــر بِجنَاحيــه  طَــائرٍ يطيــر بِجنَاحيــه  طَــائرٍ يطيــر بِجنَاحيــه  طَــائرٍ يطيــر بِجنَاحيــه      الَالَالَالَرضِ ورضِ ورضِ ورضِ وألَألَألََألومــا مــن دابــة فــي ا ومــا مــن دابــة فــي ا ومــا مــن دابــة فــي ا ومــا مــن دابــة فــي ا �لقولــه تعــالى:  وذلــك

ونشَرحي هِمبإِلَى ر ٍء ثُمشَي نتَابِ مي الْكطْنَا فا فَرم ثَالُكُمأَمونشَرحي هِمبإِلَى ر ٍء ثُمشَي نتَابِ مي الْكطْنَا فا فَرم ثَالُكُمأَمونشَرحي هِمبإِلَى ر ٍء ثُمشَي نتَابِ مي الْكطْنَا فا فَرم ثَالُكُمأَمونشَرحي هِمبإِلَى ر ٍء ثُمشَي نتَابِ مي الْكطْنَا فا فَرم ثَالُكُم١(�أَم(.  
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HâìèÐ½aIHâìèÐ½aIHâìèÐ½aIHâìèÐ½aI@ @@ @@ @@ @

(أصول الدين)(اإلمامـة الخاصّـة/إمامة األئمـة االثنـي      انظر ــ ما يتعلّق بهذا الموضوع ــ :*
لبيت/بــــالمفهوم الخاص)(أهــــل ا (أهــــل)F(اإلمامــــة/النص علــــى األئمــــة)Fعشــــر

 )C)(اإلمـام الحسـين  C)(اإلمـام الحسـن  C)(اإلمام علـيF البيت/تفضيل األئمة
)(اإلمـام  C)(اإلمـام الكـاظم  C)(اإلمام الصادقC)(اإلمام الباقرC(اإلمام السجاد

ــام C)(اإلمـــام العســـكريC)(اإلمـــام الهـــاديC)(اإلمـــام الجـــوادCالرضـــا )(اإلمـ
ي عشر خليفة)(حديث من مـات ولـم يعـرف إمـام     )(حديث االثنCالمهدي المنتظر
        .زمانه)(الشورى)
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

        )؟)؟)؟)؟FFFFما هو التعريف المتّفق عليه لإلمامة عندنا (مذهب أهل البيتما هو التعريف المتّفق عليه لإلمامة عندنا (مذهب أهل البيتما هو التعريف المتّفق عليه لإلمامة عندنا (مذهب أهل البيتما هو التعريف المتّفق عليه لإلمامة عندنا (مذهب أهل البيت
        دمتم بأمان اهللا ورعايته.دمتم بأمان اهللا ورعايته.دمتم بأمان اهللا ورعايته.دمتم بأمان اهللا ورعايته.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  يقول السيد علي الميالني في كتاب (اإلمامة في أهم الكتب الكالمية):
  وأما تعريف اإلمامة، فالظاهر أن ال خالف فيه..((

بتعريـف اإلمامـة: اإلمامـة رياسـة عامـة فـي أُمـور الـدين          Sقال العالمة الحلّـي 
  .7الدنيا لشخص من األشخاص نيابة عن النبيو

بشـــرحه: اإلمامـــة رياســـة عامـــة فـــي أُمـــور الـــدين   Sوقـــال المقـــداد الســـيوري
النســـبة،  :جـــنس قريـــب، والجـــنس البعيـــد هـــو  :فالرياســـةوالـــدنيا لشـــخص إنســـاني. 

ةوكونها عام:    اب، وفـي أُمـور الـدين والـدنيا    فصل يفصلها عن واليـة القضـاة والنـو: 
، وكونهــا (لشــخص  هــا كمــا تكــون فــي الــدين فكــذا فــي الــدنيا       فإنّ ؛قهــا علّبيــان لمت

  إنساني): فيه إشارة إلى أمرين:
أحدهما: أن مسـتحقّها يكـون شخصـاً معينـاً معهـوداً مـن اهللا تعـالى ورسـوله، ال         

  أي شخص اتّفق.
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  وثانيهما: إنّه ال يجوز أن يكون مستحقّها أكثر من واحد في عصر واحد.
األصالة، وقال في تعريفها: اإلمامة  بحق :لفضالء في التعريفوزاد بعض ا

رياسة عامواحترز بهذا األصالة ة في أُمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق ،
  ض إليــه اإلمــام عمــوم الواليــة؛ فــإنــــ عــن نائــب يفــو (األصــالة بحــق) ــــ أي: قيــد

  .)١())رياسته عامة لكن ليست باألصالة
ها بأنّها: رئاسة عامة إلهية لشـخص مـن األشـخاص خالفـةً     واألولى تعريف

  .)٢(في أُمور الدين والدنيا، ويجب اتّباعه على جميع اُألمة 7عن رسول اهللا

IIIIòßbß⁄aë@òÏý¨a@´i@ÖŠÐÛaòßbß⁄aë@òÏý¨a@´i@ÖŠÐÛaòßbß⁄aë@òÏý¨a@´i@ÖŠÐÛaòßbß⁄aë@òÏý¨a@´i@ÖŠÐÛaHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

        ما هو الفرق؟ما هو الفرق؟ما هو الفرق؟ما هو الفرق؟    ،،،،نعمنعمنعمنعم    ::::ناك فرق بين اإلمامة والخالفة؟ وإذا كانناك فرق بين اإلمامة والخالفة؟ وإذا كانناك فرق بين اإلمامة والخالفة؟ وإذا كانناك فرق بين اإلمامة والخالفة؟ وإذا كانهل ههل ههل ههل ه
        نسألكم الدعاء.نسألكم الدعاء.نسألكم الدعاء.نسألكم الدعاء.
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــدين        ذكــروا فــي تعريــف الخالفــة أنّهــا: الرئاســة العامــة فــي التصــدي إلقامــة ال
ــام بالجهــاد ومــا يتعلّــق        ــه مــن  بإحيــاء العلــوم الدينيــة وإقامــة أركــان اإلســالم، والقي ب

ترتيــب الجيــوش والفــرض للمقاتلــة وإعطــائهم مــن الفــيء، والقيــام بالقضــاء وإقامــة  
١(7الحدود ورفع المظالم واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نيابة عن النبي(.  

وواضح أن المراد منها خاصّة عند العامة: الخالفة الظاهرية ورئاسة الحكومـة  
  م النبي حتّى ولو لم ينصّبه النبي.واإلمارة، وهي تثبت لمن يقوم مقا

؛ لما عرفت من حقيقتها وأنّها نيابـة عـن   7بنص النبي���  وهي عندنا ال تكون
في جميع شؤونه، وبالتالي تكون خالفة عن اهللا تعالى. 7النبي  

ممنــوع؛  ،ن اهللا يســتخلف أحــداً عنــه إومــا زعمــوه مــن أنّــه: ال يصــلح أن يقــال:  
خليفــة اهللا، وأنّــه قــد وصــف بهــذا فــي القــرآن   Cبكــون داود لتصــريح أئمــة الســنّة

, وإنّمــا انحرفــوا عــن هــذا المعنــى تصــحيحاً لخالفــة الثالثــة، وتوســلوا فــي    )٢(العظــيم
  ..سبيل إثبات صحة خالفتهم بالشورى حتّى عدوا الخالفة جزءاً منها

ــي معنــى اإليصــاء وتنصــيب النائــب عــن         ــة ظــاهراً ف ورغــم أن مصــطلح الخالف
ــه إذ يفتــرض وجــود مســتخلف، وأنّــه مريــد لتعيــين مــن يخلفــه؛ ألن ذلــك مــن       م نوب
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شؤونه ال من شأن غيره، ولو لم يكن هـذا المعنـى الزمـاً لمفهـوم الخليفـة لمـا تـرك        
ــاً لهـــا، وإن كـــان هـــذا     الخليفـــة األول والخليفـــة الثـــاني اُألمـــة دون أن ينصـــبوا رئيسـ

ــل مــن كــلّ     ــك التنصــيب بأشــكال مختلفــة، فتحصّ ــة ال تصــح  :ذل ــأن ���  أن الخالف ب
  ينصّ السابق على الحقه، وأنّها من شؤون الدين ال من شؤون الناس.
مة لوظائف النبيا اإلمامة فهي الخالفة اإللهية التي تكون متموإدامتها،  7أم

، مـن: هدايــة البشــر، وإرشــادهم  7عـدا الــوحي, فكــلّ وظيفـة مــن وظــائف الرســول  
الصالح والسعادة في الدارين، وتدبير شؤونهم، وإقامة العدل، وسوقهم إلى ما فيه 

ورفــع الظلــم والعــدوان، وحفــظ الشــرع، وبيــان الكتــاب، ورفــع االخــتالف وتزكيــة     
الناس وتربيتهم، وغير ذلك.. كلّها ثابتة لإلمام، فما أوجب إدراج النبوة في أُصول 

  .)١(ور فيهاالدين هو بعينه الذي أوجب إدراج اإلمامة بالمعنى المذك
ــة النبــي فــي       ويشــهد لكــون اإلمامــة مــن أُصــول الــدين: أن منزلــة اإلمــام كمنزل

  حفظ الشرع، ووجوب اتّباعه، والحاجة إليه، ورياسته العامة، بال فرق.
وقد وافق على أنّها من أُصول الدين جماعة مـن مخـالفي اإلماميـة، كالقاضـي     

  .)٢(البيضاوي
ــة اج    ــت كــذلك لكــان     فاإلمامــة ليســت مجــرد زعام ــو كان ــة وسياســية, فل تماعي

كســائر الواجبــات الشــرعية مــن الصــوم والصــالة     ،اإلنصــاف أنّهــا مــن فــروع الــدين  
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وغيرها، ولكن الشيعة ال يكتفون بمجرد هذا المعنى، بل هـي عنـدهم لطـف إلهـي     
  كالنبوة، فتكون أصالً ال فرعاً.

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ يا أَيها الرسولُ بلِّغْ يا أَيها الرسولُ بلِّغْ يا أَيها الرسولُ بلِّغْ �: ويمكن االستدالل لذلك مضافاً إلى ما ذكر بقوله تعالى
    ـالَتَهلَّغْـتَ رِسـا بـلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر نم كا أُنْزِلَ إِلَيم    ـالَتَهلَّغْـتَ رِسـا بـلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر نم كا أُنْزِلَ إِلَيم    ـالَتَهلَّغْـتَ رِسـا بـلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر نم كا أُنْزِلَ إِلَيم    ـالَتَهلَّغْـتَ رِسـا بـلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر نم كا أُنْزِلَ إِلَياآليـة بعـد كونهـا     )١(�م ؛ فـإن

، دلّـت علـى أنّهـا أصـل مـن      7نازلة في اإلمامـة والواليـة عنـد أواخـر حيـاة الرسـول      
يـه اآليـة المباركـة، أمـر لـو لـم يكـن كـان         أُصول الدين؛ إذ اإلمامة، على مـا تـدلّ عل  

كأن لم يكن شيء من الرسالة والنبوة، فهذه اآلية تنادي بأعلى صوت: أن اإلمامـة  
  من األجزاء الرئيسية الحياتية للرسالة والنبوة، فكيف ال تكون من أُصول الدين؟

ــه تعــالى فــي ســورة المائــدة، التــي كانــت آخــر        وأيضــاً يمكــن االســتدالل بقول
الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم ديـنَكُم وأَتْممـتُ علَـيكُم نِعمتـي        الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم ديـنَكُم وأَتْممـتُ علَـيكُم نِعمتـي        الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم ديـنَكُم وأَتْممـتُ علَـيكُم نِعمتـي        الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم ديـنَكُم وأَتْممـتُ علَـيكُم نِعمتـي        �: 7رة نزلت على النبيسو

؛ فـإن اآليـة، كمـا نصّـت عليـه الروايـات، نزلـت فـي         )٢(�ورضيتُ لَكُم اِإلسالم دينـاً ورضيتُ لَكُم اِإلسالم دينـاً ورضيتُ لَكُم اِإلسالم دينـاً ورضيتُ لَكُم اِإلسالم دينـاً 
 اإلمامــة والواليــة لعلــيC     ــده: عــدم صــالحية شــيء آخــر عنــد نزولهــا لهــذاويؤي ،

فاآليـــة جعلـــت اإلمامـــة مكملـــة للـــدين ومتممـــة للنعمـــة، فمـــا يكـــون مـــن    التأكيـــد، 
  مكمالت الدين ومتمماته كيف ال يكون من أُصول الدين وأساسه؟

هــذا مضــافاً إلــى الحــديث النبــوي المســتفيض عنــد الفــريقين، أنّــه قــال رســول      
: (من مات ولـم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة)، وهـذا الحـديث يـدلّ           7اهللا

  .)٣(دين جاهلي���  فال دين له��� على أن معرفة اإلمام إن حصلت ثبت الدين، و
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ــي لهــا          ــة باالصــطالح القرآن ــة واإلمام ــى أن الخالف ــا إل ومــن المناســب أن نشــير هن
معنى آخر, وهو يفترق من بعض الوجـوه عمـا هـو مسـتعمل فـي االصـطالح الكالمـي,        

، وفـي  7فـي حـدود الخالفـة عـن الرسـول     فالبحث الكالمي، خاصة عند العامـة، ينظـر   
كــون اإلمامــة منصــب دينــي أو سياســي، والــذي هــو شــأن مــن شــؤون اإلمامــة والخالفــة  

نــادراً إلــى الخالفــة واإلمامــة عــن اهللا عــزّ وجــلّ، فقــد    ���  بــالمعنى القرآنــي، وال يتطــرق 
ــاء فــــي القــــرآن الكــــريم، كــــآدم وداود   ، )١(بأنّهمــــا: خليفتــــان Hوصــــف بعــــض األنبيــ

، فهـل أن سـائر األنبيـاء كـذلك، أو أن تلـك األوصـاف       )٢(بأنّه: إمام Cف إبراهيمووص
مترتّبــة علــى منزلــة خاصّــة ممنوحــة مــن قبــل اهللا تعــالى لــبعض دون بعــض، كمــا هــو            

  الظاهر؟! فهذا البحث في الحقيقة أجنبي عن البحث الكالمي الذي ذكرناه؛ فالحظ!
  عرفة باإلمامة.نعم، هو عند اإلمامية يدخل في حقيقة الم
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7῭�����7d���
�'�N7µ"©hل��������
7�̀ 7
ل��_�����c�N7�@�̈µDذ���P7ل��و���
7�c�
ً7�

�����
�i��F٢�WE١٢٤KEא$��G���{���F}Eא �



� �� �� �� � 

Eم�{Wא�F��Q�
�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א�� ٣٦٣ .......................................................... א

 

    أيأيأيعــنعــنعــنعــن    أحــدهمأحــدهمأحــدهمأحــدهم    مــعمــعمــعمــع    ممممأتكلّـ أتكلّـ أتكلّـ أتكلّـ     كنــتكنــتكنــتكنــت    ........األفاضــلاألفاضــلاألفاضــلاألفاضــل    هـا هـا هـا هـا أي    أهمأهمأهممســألةمســألةمســألةمســألة    فــيفــيفــيفــي    البحــثالبحــثالبحــثالبحــث    يـة يـة يـة يـة أهم    
    فيفيفيفي    فقةفقةفقةفقةمتّمتّمتّمتّ    اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمية    الفرقالفرقالفرقالفرق    ألنألنألنألن    ؛؛؛؛البحثالبحثالبحثالبحث    يةيةيةيةبأهمبأهمبأهمبأهم    يعتقديعتقديعتقديعتقد    الالالال    ::::ههههبأنّبأنّبأنّبأنّ    ليليليلي    فقالفقالفقالفقال، ، ، ، اإلمامةاإلمامةاإلمامةاإلمامة

    عتقـاد عتقـاد عتقـاد عتقـاد االاالاالاال    هـذا هـذا هـذا هـذا     سيفيدسيفيدسيفيدسيفيد    كيفكيفكيفكيف    وبالتاليوبالتاليوبالتاليوبالتالي، ، ، ، كبيركبيركبيركبير    اختالفاختالفاختالفاختالف    هناكهناكهناكهناك    وليسوليسوليسوليس، ، ، ، كثيرةكثيرةكثيرةكثيرة    أشياءأشياءأشياءأشياء
        ؟؟؟؟أفضلأفضلأفضلأفضل    جعلهجعلهجعلهجعله    فيفيفيفي

    القربالقربالقربالقرب    علىعلىعلىعلى    الحصولالحصولالحصولالحصول    يمكنيمكنيمكنيمكن    ههههبأنّبأنّبأنّبأنّ    ::::وأضافوأضافوأضافوأضاف، ، ، ، تقريباًتقريباًتقريباًتقريباً    الكالمالكالمالكالمالكالم    نفسنفسنفسنفس    آخرآخرآخرآخر    ليليليلي    وقالوقالوقالوقال
اإللهياإللهياإللهيهيهيهيهي    فمافمافمافما، ، ، ، والسجودوالسجودوالسجودوالسجود    بالصالةبالصالةبالصالةبالصالة    اإللهي    أهمأهمأهم؟؟؟؟الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع    يةيةيةيةأهم        
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 األمـين  الـوحي  بهـا  نزل، الناس إلى الخاتمة السماء رسالة هو اإلسالمي الدين

ــا، 7محمــد المرســلين دســي علــى ــه جــاء مــا بكــلّ واإليمــان رســالته بــاعباتّ وأمرن ، ب
ــه والتســليم ــ، يقــول مــا كــلّ فــي ل ببعضــها يــؤمن أو ،بهــا اإليمــان يــرفض مــن خووب 

  :اآلخر هابعض ويترك
ــبعضِ    أَفَتُؤمنُـــونأَفَتُؤمنُـــونأَفَتُؤمنُـــونأَفَتُؤمنُـــون[: تعـــالى قـــال ــبعضِبِـ ــبعضِبِـ ــبعضِبِـ ــابِ    بِـ ــابِالْكتَـ ــابِالْكتَـ ــابِالْكتَـ ــبعضٍ    وتَكْفُـــرونوتَكْفُـــرونوتَكْفُـــرونوتَكْفُـــرون    الْكتَـ ــبعضٍبِـ ــبعضٍبِـ ــبعضٍبِـ ــا    بِـ ــافَمـ ــافَمـ ــافَمـ ــزَاء    فَمـ ــزَاءجـ ــزَاءجـ ــزَاءجـ ــن    جـ ــنمـ ــنمـ ــنمـ     مـ

    أَشَـــدأَشَـــدأَشَـــدأَشَـــد    إِلَــى إِلَــى إِلَــى إِلَــى     يــردون يــردون يــردون يــردون     الْقيامــة الْقيامــة الْقيامــة الْقيامــة     ويــوم ويــوم ويــوم ويــوم     الــدنْيا الــدنْيا الــدنْيا الــدنْيا     الْحيـــاةالْحيـــاةالْحيـــاةالْحيـــاة    فــي فــي فــي فــي     خــزْي خــزْي خــزْي خــزْي ��� ��� ��� ���     مــنكُم مــنكُم مــنكُم مــنكُم     ذَلــك ذَلــك ذَلــك ذَلــك     يفْعــلُ يفْعــلُ يفْعــلُ يفْعــلُ 
  .)١(]الْعذَابِالْعذَابِالْعذَابِالْعذَابِ

    �    لِّلْمتَّقـين لِّلْمتَّقـين لِّلْمتَّقـين لِّلْمتَّقـين     هـدى هـدى هـدى هـدى     فيـه فيـه فيـه فيـه     ريـب ريـب ريـب ريـب     الَالَالَالَ    الْكتَـاب الْكتَـاب الْكتَـاب الْكتَـاب     ذَلـك ذَلـك ذَلـك ذَلـك     �    لملململماْاْاْاْ[: بقوله قينالمتّ ووصف
ينالَّذينالَّذينالَّذيننُو    الَّذمؤنُويمؤنُويمؤنُويمؤينننبِ    نبِبِالْغَيبِبِالْغَيبِبِالْغَيبِالْغَي    ونيمقيوونيمقيوونيمقيوونيمقي[، إلى قولـه تعـالى:   ]الصَّالةَالصَّالةَالصَّالةَالصَّالةَ    و ينوالَّـذ ينوالَّـذ ينوالَّـذ ينوالَّـذ     نُـونمؤي نُـونمؤي نُـونمؤي نُـونمؤـا     يـا بِمـا بِمـا بِمبِم    
  .)٢(]يوقنُونيوقنُونيوقنُونيوقنُون    همهمهمهم    وبِاآلخرةوبِاآلخرةوبِاآلخرةوبِاآلخرة    قَبلكقَبلكقَبلكقَبلك    منمنمنمن    أُنزِلَأُنزِلَأُنزِلَأُنزِلَ    وماوماوماوما    إِلَيكإِلَيكإِلَيكإِلَيك    أُنزِلَأُنزِلَأُنزِلَأُنزِلَ
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    أُمأُمأُمأُم    هــنهــنهــنهــن    محكَمــاتٌمحكَمــاتٌمحكَمــاتٌمحكَمــاتٌ    آيــاتٌآيــاتٌآيــاتٌآيــاتٌ    منْــهمنْــهمنْــهمنْــه    الْكتَــابالْكتَــابالْكتَــابالْكتَــاب    علَيــكعلَيــكعلَيــكعلَيــك    أَنــزَلَأَنــزَلَأَنــزَلَأَنــزَلَ    الَّــذيالَّــذيالَّــذيالَّــذي    هــوهــوهــوهــو[: تعــالى وقــال
، إلـى قولـه   ]تَشَابهتَشَابهتَشَابهتَشَابه    ماماماما    فَيتَّبِعونفَيتَّبِعونفَيتَّبِعونفَيتَّبِعون    زَيغٌزَيغٌزَيغٌزَيغٌ    قُلُوبِهِمقُلُوبِهِمقُلُوبِهِمقُلُوبِهِم    فيفيفيفي    الَّذينالَّذينالَّذينالَّذين    فَأَمافَأَمافَأَمافَأَما    متَشَابِهاتٌمتَشَابِهاتٌمتَشَابِهاتٌمتَشَابِهاتٌ    وأُخَروأُخَروأُخَروأُخَر    الْكتَابِالْكتَابِالْكتَابِالْكتَابِ
    أُولُواْأُولُواْأُولُواْأُولُواْ��� ��� ��� ���     يذَّكَّريذَّكَّريذَّكَّريذَّكَّر    وماوماوماوما    ربنَاربنَاربنَاربنَا    عندعندعندعند    منمنمنمن    كُلٌّكُلٌّكُلٌّكُلٌّ    بِهبِهبِهبِه    آمنَّاآمنَّاآمنَّاآمنَّا    يقُولُونيقُولُونيقُولُونيقُولُون    الْعلْمِالْعلْمِالْعلْمِالْعلْمِ    فيفيفيفي    والراسخُونوالراسخُونوالراسخُونوالراسخُون[تعالى: 
  .)١(]األلْبابِاأللْبابِاأللْبابِاأللْبابِ
ــول ذلـــك عرفـــت إذا ــة إن: نقـ ــي اإلمامـ ــا تـــؤمن التـ ــيعة بهـ ـــ  الشـ ــاًــ ــي تبعـ  7للنبـ
 اإلنســـان علـــى يجـــب اًذإفـــ، بهـــا نطـــق القـــرآن وأن، القـــرآن هاأُمبـــد ـــــ Fواألئمـــة
 جـاء  مـا  لبعض اًوراد، الكتاب ببعض يؤمن ال نمم يكن��� و ،بها يؤمن أن المؤمن

، عـذاب ال شـد أ يصـيبه  هبأنّـ  عنـه  اهللا رأخبـ  مـن  ضـمن  في يدخل وبالتالي، 7النبي به
  .ضحسيتّ كما ،ذلك من وأكثر بل

؟قرآني مبدأ هاأنّ كيف اوأم  
    قَـالَ قَـالَ قَـالَ قَـالَ     إِمامـاً إِمامـاً إِمامـاً إِمامـاً     للنَّـاسِ للنَّـاسِ للنَّـاسِ للنَّـاسِ     جاعلُـك جاعلُـك جاعلُـك جاعلُـك     إِنِّـي إِنِّـي إِنِّـي إِنِّـي [: تـه نبو بعـد  إبراهيم مخاطباً تعالى قال: فنقول

  .)٢(]الظَّالمينالظَّالمينالظَّالمينالظَّالمين    عهديعهديعهديعهدي    ينَالُينَالُينَالُينَالُ    الَالَالَالَ    قَالَقَالَقَالَقَالَ    ذُريتيذُريتيذُريتيذُريتي    ومنومنومنومن
    عقبِــهعقبِــهعقبِــهعقبِــه    فــيفــيفــيفــي    باقيــةًباقيــةًباقيــةًباقيــةً    كَلمــةًكَلمــةًكَلمــةًكَلمــةً    وجعلَهــاوجعلَهــاوجعلَهــاوجعلَهــا[: Cإبــراهيم عــن ثيتحــد ووهــتعــالى  وقــال

ملَّهلَعملَّهلَعملَّهلَعملَّهلَع    ونجِعريونجِعريونجِعريونجِعر٣(]ي(.  
ــا[: تعــالى وقــال ــا    يهــدونيهــدونيهــدونيهــدون    أَئمــةًأَئمــةًأَئمــةًأَئمــةً    مــنْهممــنْهممــنْهممــنْهم    وجعلْنَــاوجعلْنَــاوجعلْنَــاوجعلْنَ ــابِأَمرِنَ ــابِأَمرِنَ ــابِأَمرِنَ ــا    بِأَمرِنَ ــالَم ــالَم ــالَم وا    لَمرــب ــانُوا    صَــبرواصَــبرواصَــبرواصَ ــانُواوكَ ــانُواوكَ ــانُواوكَ ــا    وكَ ــابِآياتنَ ــابِآياتنَ ــابِآياتنَ     بِآياتنَ

نُونوقينُونوقينُونوقينُونوق٤(]ي(.  
                                                 

�F١�Eאن��لE���F٣WE�٧K� �
�F٢�E}E�$��F٢E�W١٢٤Kא �
�F٣�ELE����F٤٣E�W٢٨Kא �
�F٤�E}�k���F٣٢EW�٢٤Kא �



� �� �� �� � 

Eم�{Wא�F��Q�
�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א�� ٣٦٥ .......................................................... א

 

    الْخَيــراتالْخَيــراتالْخَيــراتالْخَيــرات    فعــلَفعــلَفعــلَفعــلَ    إِلَــيهِمإِلَــيهِمإِلَــيهِمإِلَــيهِم    وأَوحينَــاوأَوحينَــاوأَوحينَــاوأَوحينَــا    بِأَمرِنَــابِأَمرِنَــابِأَمرِنَــابِأَمرِنَــا    هــدونهــدونهــدونهــدونيييي    أَئمــةًأَئمــةًأَئمــةًأَئمــةً    وجعلْنَــاهموجعلْنَــاهموجعلْنَــاهموجعلْنَــاهم[ :تعــالى وقــال
إِقَاموإِقَاموإِقَاموإِقَامالصَّالَالصَّالَالصَّالَالصَّالَ    وةةةإِيتَاء    ةإِيتَاءوإِيتَاءوإِيتَاءوو    الزَّكَاةالزَّكَاةالزَّكَاةكَانُوا    الزَّكَاةكَانُواوكَانُواوكَانُواولَنَالَنَالَنَالَنَا    و    ينابِدعينابِدعينابِدعينابِد١(]ع(.  

 الــوحي بهــا جــاء، 7األكــرم النبــي شــرع مــن جــزء اإلمامــة نأ :عرفنــا هنــا إلــى
 أوجــب كــذلك، بهمــا اناإليمــ علينــا وأوجــب والصــالة بالصــوم جــاء كمــا ،الكــريم

  .وحيه من وجزءتعالى،  اهللا عند من هانّأل ؛باإلمامة اإليمان علينا
تجعــل هــانّأو، ذلــك مــن أكثــر رأينــا خــرىاُأل القــرآن آيــات إلــى ذهبنــا إذا ثــم 
 لــىإ ترتقــي هــاوأنّ، 7رســوله وواليــة ،تعــالى اهللا كواليــة ،اإلمــام وواليــة ،اإلمامــة
صوم.وال الصالة من أعلى مستوى.  

    الصَّــالَةَالصَّــالَةَالصَّــالَةَالصَّــالَةَ    يقيمــونيقيمــونيقيمــونيقيمــون    الَّــذينالَّــذينالَّــذينالَّــذين    آمنُــواْآمنُــواْآمنُــواْآمنُــواْ    والَّــذينوالَّــذينوالَّــذينوالَّــذين    ورســولُهورســولُهورســولُهورســولُه    اُهللاُهللاُهللاُهللا    ولــيكُمولــيكُمولــيكُمولــيكُم    إِنَّمــاإِنَّمــاإِنَّمــاإِنَّمــا[ :تعــالى قــال
تُونؤيوتُونؤيوتُونؤيوتُونؤيالزَّكَاةَالزَّكَاةَالزَّكَاةَالزَّكَاةَ    و    مهومهومهومهو    ونعاكرونعاكرونعاكرونعاكن    �    رمنومنومنوملَّ    وتَولَّيتَولَّيتَولَّيتَواَهللاَهللاَهللاَهللا    ي    ولَهسروولَهسروولَهسروولَهسرو    ينالَّذوينالَّذوينالَّذوينالَّذنُـواْ     ونُـواْ آمنُـواْ آمنُـواْ آمآم     فَـإِن فَـإِن فَـإِن فَـإِن     ـزْبح ـزْبح ـزْبح ـزْبح    

 ذلــك نإفــ ؛كلمــة كلمــة اآليــة دراســة فــي الــدخول دنريــ وال ،)٢(]الْغَــالبونالْغَــالبونالْغَــالبونالْغَــالبون    هــمهــمهــمهــم    اِهللاِهللاِهللاِهللا
ــاهللا الواليــة حصــرت اآليــة لكــن، يطــول ــذين ،وبرســوله ب  مــن وجعلــت، منــواآ وبال
  .تعالى اهللا حزب من هميتوالّ

 تدخل التي القاعدة يخرم ]آمنُواآمنُواآمنُواآمنُوا    الَّذينالَّذينالَّذينالَّذين[ اإلمام يتولّ عدم أن :الواضح ومن
 إذ، الشـيطان  حـزب  فـي  يـدخل ، اهللا حـزب  مـن  يخـرج  ومـن ، اهللا حزب في اإلنسان

 يعمـل  وال الفـروع  مـن  فـرع  يتـرك  مـن  :القـرآن  في نجد ال اأنّ مع، البين في ثالث ال
 ــــ صــوموال الصــالة :أي ــــ اُألمـور  تلــك فــوق فاإلمامــة، الشـيطان  حــزب مــن يكــون بـه 

  .عرفت كما، وأكثر صوموال الصالة كوجوب اإلمام يتولّ ووجوب
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 أهـل السـنّة   طـرق  مـن  وردت التـي حتّـى   النبويـة  األحاديـث  لـى إ نرجـع  وعندما
 عن تقلّ ال منزلة له اإلمام نأو، والخالفة اإلمامة منزلة لنا حيوضّ 7النبي أن نجد

 بحيث يقوم به الدين.. ،7النبي منزلة

 وأ ،الســاعة تقــوم ىحتّـ  قائمــاً الـدين  يــزال ال(: قـال  هأنّــ 7النبـي  عــن يرو فقـد 
  .)١()قريش من همكلّ ،ةخليف عشر ااثن عليكم يكون

، بهــم الــدين يقــوم الــذين هــؤالء لــىإ الرجــوع علينــا يجــبومــن الواضــح أنّــه  
  .ويجب طاعتهم واالنقياد لهم

 عــدم أن :نــرىعنــد أهــل الســنّة   رةالمطهــ النبويــة الســنّة لــىإ نــذهب عنــدما بــل
 ميتــة مــات مــامإ عليــه ولــيس مــات مــن(: 7قولــه فــي كمــا، جاهليــة بهــؤالء اإليمــان

  .)٢()اهليةج
  .)٣()جاهلية ميتة مات بيعة عنقه في وليس مات من(: 7وقال
 قبـل  كانـت  التـي  الحالـة  علـى : أي، جـاهلي  شـخص  هـو  باإلمامة يؤمن لم فمن
ــالم ــذا، اإلسـ ــق وهـ ــة يوافـ ــن )٥٦اآليـــة (و )٥٥( اآليـ ــورة  مـ ــدةسـ ــي ،المائـ  تلـــزم التـ
 مـن  وأن ،الركـوع  فـي  قواتصـد  الـذين  ،آمنوا والذين ،والرسول اهللا يبتولّ المؤمنين

 علـى  ميتـاً  فيكـون ، الشـيطان  وهـو ، غيـره  حـزب  إلـى  اهللا حزب من يخرج هميتولّ لم
  .وبرسوله باهللا يؤمن لم كأن جاهلية
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  :تقدم امم صفتلخّ
 بغيرهـا  كاالعتقـاد  بها االعتقاد فيجب، اإلسالمي الدين من جزء اإلمامة نإ ــــــــ١١١١

  .الدين أحكام من
  .منه يخرج��� و ،اهللا حزب من اإلمام متولّي يكون أن إلى ترتقي اإلمامة نإ ــــــــ٢٢٢٢
 كمـا  ،عنـه  الـدين  أخـذ  فـي  اإلمـام  لـى إ الرجـوع  يجـب  هنّـ أ :تعنـي  اإلمامة إن ــــــــ٣٣٣٣

  .، وأن من لم يؤمن باإلمام مات على جاهلية7النبي أمرنا
  ؟!اإلمامة لبحث يةأهم توجد ال: نقول كيف، هكلّ ذلك بعد
أب :لمخالفا لسان على قولك اوأمالقرب ن والسـجود  بالصالة يحصل اإللهي 

  ؟الموضوع يةأهم فما
ــالجواب ــه ف  لــىإ الطريــق نأو، الموضــوع يــةأهم مــدى متقــد فيمــا عرفــت: عن

اإليمان  يكون والتي ،7هنبي بسنّة واألخذ ،وامرهأب بااللتزام هو وعبادته اهللا توحيد
  .له نمبيحافظ للدين والال هوف ،عمدتها اإلمامب

 مهمـا  طريـق  أي مـن  ال، بـه  مرنـا أي ما حيث من اهللا طاعة بوجوب قاضٍ العقلو
 وجـوب  أثبـت  كـذلك  ،هللا علينـا  الطاعة حق وجوب أثبت العقل أن كما هنّأل ؛كان

مالــك المطلــق ال هــو اهللا نأل ريــد؛ن حيــث مــن ال ،اهللا يريــده مــا حيــث مــن اهللا طاعــة
والحاكم المطلق، فهو صاحب الحق.  

IIIIòßbß⁄a@szjß@ìç@÷b�þa@szjÛaòßbß⁄a@szjß@ìç@÷b�þa@szjÛaòßbß⁄a@szjß@ìç@÷b�þa@szjÛaòßbß⁄a@szjß@ìç@÷b�þa@szjÛaHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        نحن نحب ونجلّ أهل البيت.نحن نحب ونجلّ أهل البيت.نحن نحب ونجلّ أهل البيت.نحن نحب ونجلّ أهل البيت.
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نصلّي نسلّم عليهم في كلّ تشهد, نحن نلعن حـب الكرسـي والحكـم, فمـن     نصلّي نسلّم عليهم في كلّ تشهد, نحن نلعن حـب الكرسـي والحكـم, فمـن     نصلّي نسلّم عليهم في كلّ تشهد, نحن نلعن حـب الكرسـي والحكـم, فمـن     نصلّي نسلّم عليهم في كلّ تشهد, نحن نلعن حـب الكرسـي والحكـم, فمـن     
واليهود يتّحدون واليهود يتّحدون واليهود يتّحدون واليهود يتّحدون     غير المنطقي االستمرار في عداوة عمرها مئات السنون, الكفّارغير المنطقي االستمرار في عداوة عمرها مئات السنون, الكفّارغير المنطقي االستمرار في عداوة عمرها مئات السنون, الكفّارغير المنطقي االستمرار في عداوة عمرها مئات السنون, الكفّار

        ونحن نتجادل على ملك بائد، فليبقى الشيعي شيعياً، والسنّي سنّياً.. والكلّ مسلم.ونحن نتجادل على ملك بائد، فليبقى الشيعي شيعياً، والسنّي سنّياً.. والكلّ مسلم.ونحن نتجادل على ملك بائد، فليبقى الشيعي شيعياً، والسنّي سنّياً.. والكلّ مسلم.ونحن نتجادل على ملك بائد، فليبقى الشيعي شيعياً، والسنّي سنّياً.. والكلّ مسلم.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
الخالف بين أهل السنّة والشيعة ليس خالفاً سياسياً ـــ كمـا تصـورتموه ـــ حـول      

مسألة الخالفة الدنيوية والسلطة  :الحكم وكرسي الخالفة, وإنّما هذه المسألة، أي
التنفيذيـة بحـث دخــل فـي ذمـة التــاريخ، وال محصّـل عملـي مــن الـدخول فيــه اآلن،        
وإنّمـــا البحـــث كـــلّ البحـــث هـــو فـــي المصـــير اُألخـــروي للمســـلم الـــذي صـــرح بـــه     

١(: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)7الحديث الصحيح للنبي(.  
: (مـن  7, وقوله)٢(وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية): (من مات 7وقوله

  .)٣(مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية)
  ..)٤(: (من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية)7وقوله

   ــا هــو فــي معناهــا مــن األحاديــث الــواردة عــن النبــيالتــي تفيــد 7ونحوهــا مم ،
ب البيعـة إلمـام فـي كـلّ زمـان      بطرقها التواتر المعنوي بـأن االعتقـاد باإلمامـة ووجـو    
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هــو أمـــر الزم لكــلّ مســـلم، وال ينفــك هـــذا األمــر عـــن أعنــاق المســـلمين إلــى يـــوم       
القيامة، وهو المعنى الذي استفاده أيضاً بعض محقّقي أهل السنّة فضالً عن اعتقاد 

  الشيعة به وعملهم عليه.
ب نــصّ علــى وجــو  7قــال ابــن حــزم فــي (الفصــل بــين الملــل): إن رســول اهللا   

  .)١(اإلمامة، وأنّه ال يحل بقاء ليلة دون بيعة
  .)٢())ال يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه إلمام بيعة((وقال في (المحلّى): 

إنّـه تـواتر إجمـاع المسـلمين فـي الصـدر األول       ((وقال اإليجي في (المواقف): 
الوقت عن إمام 7بعد وفاة النبي ٣())على امتناع خلو(.  
قال النووي: أجمعوا على أنّه يجب نصـب  ((حجر في (فتح الباري):  وقال ابن

  .)٤())خليفة، وعلى أن وجوبه بالشرع ال بالعقل
وعقدها ـــ أي اإلمامـة ـــ لمـن يقـوم      ((وعن الماوردي في (األحكام السلطانية): 

  .)٥())بها في اُألمة واجب باإلجماع
ــا هـــو فـــي مســـألة ا   ــا األخ الكـــريم إنّمـ ــة  فالبحـــث أيهـ ــة والتحـــرز عـــن ميتـ إلمامـ

الجاهلية، فهل ترى لو متّ وحشـرت أمـام اهللا وسـألك عـن إمـام زمانـك ولـم تعطـه         
جواباً واضحاً في الموضوع، واعتذرت بما كان عليه اآلباء واألجداد مـن الجهـل بهـذه    
المسألة وعدم البحث فيها، فهـل يغنيـك هـذا عـن أن يعاقبـك المـولى كمـا يعاقـب أهـل          
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حاسبك على ضاللك كمـا يحاسـبهم علـى ضـاللهم بحسـب المسـتفاد مـن        الجاهلية، وي
الحديث، الذي ثبت تواتره المعنـوي، وقـد اسـتفاد منـه وجـوب البيعـة إلمـام كـلّ زمـان          

  علماء أهل السنّة قبل الشيعة كما أسلفنا قبل قليل؟!
فالمســألة برمتهــا أيهــا األخ الكــريم ال تتعــدى البحــث عــن المصــير اُألخــروي      

ــا وإيــاكم       للمســ لم فــي مــا يتعلّــق بمســألة اإلمامــة.. ونحــن نســأل اهللا ســبحانه أن يثبتن
  نّه سميع قريب مجيب.إبالسير على الطريق الذي يحبه ويرضاه، 

ن علمـاء أهـل السـنّة بحثـوا فـي اإلمامـة، وبالخصـوص        إمالحظة: عنـدما نقـول:   
أنّهـــم بحثـــوا علـــى فـــي مـــا يتعلّـــق بمضـــمون األحاديـــث المشـــار إليهـــا، إنّمـــا نقصـــد: 

المستوى النظري فقط، وأما على المستوى العملي، فال تجد عندهم جواباً واضحاً 
في من يعتقدون به أنّـه إمـام زمـانهم يجـب علـيهم مبايعتـه، وأن لـه فـي عـنقهم بيعـة           

ــت و  ــن اهللا إن ثبتـ ــداق وال جـــ     ��� مـ ــر ال مصـ ــذا أمـ ــة.. فهـ ــة جاهليـ ــتهم ميتـ واب فميتـ
  !حقيقي له عندهم

IIIIïãeŠÓ@wèäß@ï™b½a@åÇ@szjÛaïãeŠÓ@wèäß@ï™b½a@åÇ@szjÛaïãeŠÓ@wèäß@ï™b½a@åÇ@szjÛaïãeŠÓ@wèäß@ï™b½a@åÇ@szjÛaHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
الحديث عن الخالفة، ولمن كانت الخالفة، لعلي إنالحديث عن الخالفة، ولمن كانت الخالفة، لعلي إنالحديث عن الخالفة، ولمن كانت الخالفة، لعلي إنالحديث عن الخالفة، ولمن كانت الخالفة، لعلي إنCCCC     أم ألبي بكر؟ أمر أم ألبي بكر؟ أمر أم ألبي بكر؟ أمر أم ألبي بكر؟ أمر

    تاريخي وانتهى، فلماذا ال نتكلّم عن أُمور الحيـاة وأُمـور أُخـرى؟ فلمـاذا ال زلـتم     تاريخي وانتهى، فلماذا ال نتكلّم عن أُمور الحيـاة وأُمـور أُخـرى؟ فلمـاذا ال زلـتم     تاريخي وانتهى، فلماذا ال نتكلّم عن أُمور الحيـاة وأُمـور أُخـرى؟ فلمـاذا ال زلـتم     تاريخي وانتهى، فلماذا ال نتكلّم عن أُمور الحيـاة وأُمـور أُخـرى؟ فلمـاذا ال زلـتم     
        تتكلّمون عن هذا األمر؟تتكلّمون عن هذا األمر؟تتكلّمون عن هذا األمر؟تتكلّمون عن هذا األمر؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..  

الواجب على اإلنسان أن ينظر ُألمور دينه كما يرشده العقل إلى العناية بأُمور 
دنياه، وأنت بدعواك هذه تريد ترك الجانب اُألخروي، وال تهمك عقيدتك سـواًء  

  كنت على حق أم على باطل.
من خالل النظـر  ���  يمكن إدراك الحق وتميزه عن الباطل ونحن نقول: إنّه ال

إلــى الماضــي الــذي وقــع فيــه الخــالف علــى اإلمامــة، وتــدقيق النصــوص الحديثيــة      
  والتاريخية التي تشير إلى ذلك.

 اُألمـم ولو كان ما تقول أمراً صحيحاً، لما دعانا القرآن إلى النظر والتدبر بـأمر  
نبيــاء الســابقين وأعــدائهم لنــتّعض, وإذا كــان القــرآن      الســابقة، وكــرر تــذكيرنا باأل  

السابقة وأنبيائها وملوكها، فمن األولى أن يحثّنا علـى   اُألمميحثّ على معرفة حال 
  معرفة حال سلف هذه اُألمة وأولها؛ فتأمل!
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
أخبروني عن رأيكم بكلّ وضوح وصراحة: عن سبب اختالفكم مع مذهب أخبروني عن رأيكم بكلّ وضوح وصراحة: عن سبب اختالفكم مع مذهب أخبروني عن رأيكم بكلّ وضوح وصراحة: عن سبب اختالفكم مع مذهب أخبروني عن رأيكم بكلّ وضوح وصراحة: عن سبب اختالفكم مع مذهب 

        أهل السنّة والجماعة؟أهل السنّة والجماعة؟أهل السنّة والجماعة؟أهل السنّة والجماعة؟
        وشكراً لكم.وشكراً لكم.وشكراً لكم.وشكراً لكم.
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

النبــي ــف وســبعين فرقــة،    7باختصــار, إنتــه إلــى نيأخبــر عــن اخــتالف أُم
حــــدة, وهـــذا الحـــديث موجــــود فـــي مصـــادر جميــــع     فرقـــة وا ���  كلّهـــا هالكـــة  

  .)١(المسلمين
وعليه, فالبحث عن الفرقة الناجية أمر حتمـي, علـى كـلّ مسـلم أن يبحـث فـي       

  األدلّة ليعرف هذه الفرقة ومعتقداتها, ويعتقد بالعقائد الحقّة.
وأصل االختالف بين السنّة والشـيعة هـو: فـي مسـألة الخالفـة, وبـاقي المسـائل        

  لى هذا األصل.تتفرع ع
النبي لم يرحل من هذه الـدنيا حتّـى    7فالشيعة تستدلّ بالعقل والنقل على أن

عــين الخليفــة مــن بعــده باالســم, شــأنه شــأن ســائر األنبيــاء قبلــه الــذين عينــوا أوصــياء   
  لهم.

رحـل مـن هـذه الـدنيا ولـم يعـين ولـم يـنصّ علـى           7والسنّة تقول بأن الرسـول 
  طريقة انتخاب من بعده, بل ترك اُألمة تفعل ما تشاء. أحد، بل ولم يذكر لهم

فعلى كلّ المسـلمين البحـث فـي جـذور االخـتالف أوالً, وهـي مسـألة اإلمامـة         
ومراجعــة أدلّــة الطــرفين كــلّ مــن كتبــه, ال أن يعتمــد علــى مــن نقــل     7بعــد النبــي ,

  عنهم.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        وما هو أساس االختالف بينهم؟وما هو أساس االختالف بينهم؟وما هو أساس االختالف بينهم؟وما هو أساس االختالف بينهم؟    ؟؟؟؟ما هو الفرق بين الشيعة والسنّةما هو الفرق بين الشيعة والسنّةما هو الفرق بين الشيعة والسنّةما هو الفرق بين الشيعة والسنّة

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

كما هو معلوم هناك فروق كثيرة بين الشيعة والسنّة في جانب العقائـد والفقـه   
  .7في اإلمامة والخالفة بعد رسول اهللا :هو و... وأساس االختالف بينهما

  فالشيعة اإلمامية تعتقد:
  بالنص.���  إن اإلمامة ال تكون أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
بـال فصـل،    7هو اإلمام بعـد رسـول اهللا   Cإن اإلمام علي بن أبي طالب ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

  في مواطن عديدة. 7كما نصّ عليه رسول اهللا
  .7نا عشر إماماً، كما نصّ عليهم رسول اهللاهم اث 7إن األئمة بعد رسول اهللا ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

  معصومون. Fإن األئمة رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
, وتـرى هـذا   Fوأخيراً, فإن الشيعة تأخذ أحكامهـا عـن القـرآن وأهـل البيـت     

ــة, وذلــك عمــالً بقــول         ــرئ للذم ــى اهللا ســبحانه وتعــالى ومب الطريــق هــو الموصــل إل
فــيكم مــا إن تمســكتم  ، الــذي رواه عنــه جميــع المســلمين: (إنّــي مخلّــف7الرسـول 

به لن تضلّوا بعدي أبداً: كتاب اهللا, وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتّى يـردا  
  .)١(علي الحوض)
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  وهذا مما ال يقول به أهل السنّة. وهناك فوارق أُخر أيضاً.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

أود االستفســـار عـــن ميـــراث النبـــي األكـــرم، وســـر االخـــتالف بـــين آل بيـــت  أود االستفســـار عـــن ميـــراث النبـــي األكـــرم، وســـر االخـــتالف بـــين آل بيـــت  أود االستفســـار عـــن ميـــراث النبـــي األكـــرم، وســـر االخـــتالف بـــين آل بيـــت  أود االستفســـار عـــن ميـــراث النبـــي األكـــرم، وســـر االخـــتالف بـــين آل بيـــت  
        والخليفة األول.والخليفة األول.والخليفة األول.والخليفة األول.    FFFFالرسولالرسولالرسولالرسول
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
والخلفـاء,   Fليس االخـتالف اخـتالف ميـراث ومـال فـي مـا بـين أهـل البيـت         

ف مبدأ يبـين الحـق مـن الباطـل, وكمـا اعتـرف الشهرسـتاني        وإنّما االختالف اختال
وغيره، بأن أصل االختالف هـو: فـي اإلمامـة بعـد وفـاة       )١(في كتابه (الملل والنحل)

ــالنص, وأن الرســول    7الرســول نــصّ علــى   7؛ إذ ذهــب الشــيعة إلــى أن اإلمامــة ب
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أميـــر المـــؤمنين علـــيC   قـــف باإلمامـــة بعـــده بـــال فصـــل, وذلـــك فـــي مـــواطن وموا
وأَنْـــذر عشـــيرتَك   وأَنْـــذر عشـــيرتَك   وأَنْـــذر عشـــيرتَك   وأَنْـــذر عشـــيرتَك   �مختلفـــة, مـــن بدايـــة الـــدعوة، عنـــدما جمـــع عشـــيرته لإلنـــذار        

بِيناَألقْربِيناَألقْربِيناَألقْربِين٣(، وإلى آخر ما قاله في مرضه الذي توفّي فيه)٢)(١(�اَألقْر(.  
اإلمامة إلى أحد عشر إمام بعد علي كما أنC 7نصّ عليهم رسول اهللا.  

خالفـة أبـي بكـر لـم تكـن       أنوأما أهل السنّة فوقعوا في خبط شديد.. فتشـاهد  
بشورى حقيقية, وال باجتماع أهل الحـلّ والعقـد عليهـا؛ وذلـك لتخلّـف بنـي هاشـم        
وبعض كبار الصحابة, ولما استعمله أبو بكر وأعوانه مـن تسـليط السـيف والتهديـد     

  !!)٤())إن بيعة أبي بكر كانت فلتة...((على من لم يبايع, وألجل هذا قال قائلهم: 
  ة عمر كانت بالنص من أبي بكر عليه.وتشاهد خالف

وتشاهد خالفة عثمـان كانـت بمسـرحية الشـورى التـي دبـر األمـر فيهـا مـن ذي          
قبــل، ثــم آل األمــر إلــى معاويــة المتســلّط بالســيف، ومــن بعــده مــن ملــوك بنــي أُميــة   

  وبني العباس إلى يومنا هذا.
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«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
        أتمنّى لكم الموفّقية والسداد وألف شكر على هذه الباحة..أتمنّى لكم الموفّقية والسداد وألف شكر على هذه الباحة..أتمنّى لكم الموفّقية والسداد وألف شكر على هذه الباحة..أتمنّى لكم الموفّقية والسداد وألف شكر على هذه الباحة..

ضرورة من ضرورات الدين يعد كافراً.. فكيف ال ضرورة من ضرورات الدين يعد كافراً.. فكيف ال ضرورة من ضرورات الدين يعد كافراً.. فكيف ال ضرورة من ضرورات الدين يعد كافراً.. فكيف ال للللمن المعلوم أن المنكر من المعلوم أن المنكر من المعلوم أن المنكر من المعلوم أن المنكر 
ــل       ألألألأليكــون المنكــر  يكــون المنكــر  يكــون المنكــر  يكــون المنكــر   ــة)، ب ــر كــافر، أال وهــو (اإلمام ــدين غي ــل       صــل مــن أُصــول ال ــة)، ب ــر كــافر، أال وهــو (اإلمام ــدين غي ــل       صــل مــن أُصــول ال ــة)، ب ــر كــافر، أال وهــو (اإلمام ــدين غي ــل       صــل مــن أُصــول ال ــة)، ب ــر كــافر، أال وهــو (اإلمام ــدين غي صــل مــن أُصــول ال

            و(المعاد)؟!و(المعاد)؟!و(المعاد)؟!و(المعاد)؟!
        أرجو توضيح ذلك.أرجو توضيح ذلك.أرجو توضيح ذلك.أرجو توضيح ذلك.

        ل مجرد إطالق الشهادتين.. يكفي لذلك؟ل مجرد إطالق الشهادتين.. يكفي لذلك؟ل مجرد إطالق الشهادتين.. يكفي لذلك؟ل مجرد إطالق الشهادتين.. يكفي لذلك؟فهفهفهفه
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــى إنكــار الرســالة والنبــوة،        ــدين يرجــع إل إن إنكــار ضــروري مــن ضــرورات ال

عـدم التصـديق بـالنبي     :فمثالً الذي ينكر ضروري من الضرورات، كالصـالة، معنـاه  
ء الصالة، ولذلك يلحقه الكفـر مـن هـذه    أمر بأدا أنّهيعلم بالضرورة  نّه؛ أل7محمد

الجهــة.. أمــا إنكــار اإلمامــة التــي وقعــت محــالً لالخــتالف بــين المســلمين فإنكارهــا    
بشبهة وعدم تمامية الـدليل عنـد منكرهـا ال يجعلـه خارجـاً مـن اإلسـالم بعـد إقـراره          

  بالشهادتين. نعم، هو خارج عن مذهب اإلمامية.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        بماذا نثبت اإلمامة، بالنصّ أو بالعقل؟بماذا نثبت اإلمامة، بالنصّ أو بالعقل؟بماذا نثبت اإلمامة، بالنصّ أو بالعقل؟بماذا نثبت اإلمامة، بالنصّ أو بالعقل؟
        وجزاكم اهللا خيراً.وجزاكم اهللا خيراً.وجزاكم اهللا خيراً.وجزاكم اهللا خيراً.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

, وأُصول الدين تعني: العقائد, والعقائد ينبغي إثباتهـا  اإلمامة من أُصول الدين
بــالقطع واليقــين، واإلماميــة يثبتــون اإلمامــة فــي كتــبهم الكالميــة بالعقــل أوالً قبــل          
ــذين        ــة، ال النقــل؛ فهــي عنــدهم واجبــة عقــالً، خالفــاً لألشــاعرة، وشــطراً مــن المعتزل

  قالوا: بوجوبها سمعاً.
نـا العقائديـة، كــ(التجريد، والشـافي، وتلخـيص      وهذا المعنى تجده مفصّـالً فـي كتب  

  الشافي، واإللهيات) وغيرها, وقد أوضحنا ذلك أيضاً تحت هذا العنوان هنا؛ فراجع!
  وأما بيان المصاديق في تعيين من هو اإلمام بشخصه, فهذا يعود إلى النصّ.

IIIIÈÛa@òAÛ…þa@óÜÇ@pübØ‘gÈÛa@òAÛ…þa@óÜÇ@pübØ‘gÈÛa@òAÛ…þa@óÜÇ@pübØ‘gÈÛa@òAÛ…þa@óÜÇ@pübØ‘gbèîÜÇ@Č…ŠÛaë@òßbßfiÛ@òîÜÔäÛaë@òîÜÔbèîÜÇ@Č…ŠÛaë@òßbßfiÛ@òîÜÔäÛaë@òîÜÔbèîÜÇ@Č…ŠÛaë@òßbßfiÛ@òîÜÔäÛaë@òîÜÔbèîÜÇ@Č…ŠÛaë@òßbßfiÛ@òîÜÔäÛaë@òîÜÔHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        اللّهم صلّ على محمد وآل محمد..اللّهم صلّ على محمد وآل محمد..اللّهم صلّ على محمد وآل محمد..اللّهم صلّ على محمد وآل محمد..
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أما بعد، فقد أرسل أخ لي هذه الرسالة إلثنائي عما وصلت إليه بشأن مذهب أما بعد، فقد أرسل أخ لي هذه الرسالة إلثنائي عما وصلت إليه بشأن مذهب أما بعد، فقد أرسل أخ لي هذه الرسالة إلثنائي عما وصلت إليه بشأن مذهب أما بعد، فقد أرسل أخ لي هذه الرسالة إلثنائي عما وصلت إليه بشأن مذهب 
أهل البيت، وأنا عندي الرد على بعض نقاطها، وتحيرت في البعض اآلخر، وأُريد أهل البيت، وأنا عندي الرد على بعض نقاطها، وتحيرت في البعض اآلخر، وأُريد أهل البيت، وأنا عندي الرد على بعض نقاطها، وتحيرت في البعض اآلخر، وأُريد أهل البيت، وأنا عندي الرد على بعض نقاطها، وتحيرت في البعض اآلخر، وأُريد 

        ن يهديه اهللا معي للحق، ولذلك أسألكم رداً وافياً في أقرب وقت، ولكم الشكر.ن يهديه اهللا معي للحق، ولذلك أسألكم رداً وافياً في أقرب وقت، ولكم الشكر.ن يهديه اهللا معي للحق، ولذلك أسألكم رداً وافياً في أقرب وقت، ولكم الشكر.ن يهديه اهللا معي للحق، ولذلك أسألكم رداً وافياً في أقرب وقت، ولكم الشكر.أأأأ
استدلّ الشيعة اإلمامية باألدلّة العقلية والنقلية على إثبات اإلمامة، ونورد في استدلّ الشيعة اإلمامية باألدلّة العقلية والنقلية على إثبات اإلمامة، ونورد في استدلّ الشيعة اإلمامية باألدلّة العقلية والنقلية على إثبات اإلمامة، ونورد في استدلّ الشيعة اإلمامية باألدلّة العقلية والنقلية على إثبات اإلمامة، ونورد في ((((((((

        ما يلي هذه األدلّة: ما يلي هذه األدلّة: ما يلي هذه األدلّة: ما يلي هذه األدلّة: 
        الجزء األول: األدلّة العقلية:الجزء األول: األدلّة العقلية:الجزء األول: األدلّة العقلية:الجزء األول: األدلّة العقلية:

يب اإلمام لطف؛ فيجـب  يب اإلمام لطف؛ فيجـب  يب اإلمام لطف؛ فيجـب  يب اإلمام لطف؛ فيجـب  أوالً: قالوا: إن اللطف واجب على اهللا تعالى, وتنصأوالً: قالوا: إن اللطف واجب على اهللا تعالى, وتنصأوالً: قالوا: إن اللطف واجب على اهللا تعالى, وتنصأوالً: قالوا: إن اللطف واجب على اهللا تعالى, وتنص
        على اهللا تعالى.على اهللا تعالى.على اهللا تعالى.على اهللا تعالى.

ثانيـــاً: إن اإلمـــام يجـــب أن يكـــون حافظـــاً للشـــرع، عالمـــاً بجميـــع أحكـــام اهللا ثانيـــاً: إن اإلمـــام يجـــب أن يكـــون حافظـــاً للشـــرع، عالمـــاً بجميـــع أحكـــام اهللا ثانيـــاً: إن اإلمـــام يجـــب أن يكـــون حافظـــاً للشـــرع، عالمـــاً بجميـــع أحكـــام اهللا ثانيـــاً: إن اإلمـــام يجـــب أن يكـــون حافظـــاً للشـــرع، عالمـــاً بجميـــع أحكـــام اهللا 
ــ وقصور ما يفهم الناس ــ وقصور ما يفهم الناس ــ وقصور ما يفهم الناس ــ وقصور ما يفهم الناس     7777المودعة في كتابه؛ النقطاع الوحي بموت الرسول ــ المودعة في كتابه؛ النقطاع الوحي بموت الرسول ــ المودعة في كتابه؛ النقطاع الوحي بموت الرسول ــ المودعة في كتابه؛ النقطاع الوحي بموت الرسول ــ 

        من الكتاب والسنّة عن جميع األحكام.من الكتاب والسنّة عن جميع األحكام.من الكتاب والسنّة عن جميع األحكام.من الكتاب والسنّة عن جميع األحكام.
ووجود اإلمام أصلح للعباد، فال ووجود اإلمام أصلح للعباد، فال ووجود اإلمام أصلح للعباد، فال ووجود اإلمام أصلح للعباد، فال     ثالثاً: إن فعل األصلح واجب على اهللا تعالى،ثالثاً: إن فعل األصلح واجب على اهللا تعالى،ثالثاً: إن فعل األصلح واجب على اهللا تعالى،ثالثاً: إن فعل األصلح واجب على اهللا تعالى،

        بنصب اإلمام.بنصب اإلمام.بنصب اإلمام.بنصب اإلمام.��� ��� ��� ���     يتم انتظام أمر العباد في المعاش والمعاد والدين والدنيايتم انتظام أمر العباد في المعاش والمعاد والدين والدنيايتم انتظام أمر العباد في المعاش والمعاد والدين والدنيايتم انتظام أمر العباد في المعاش والمعاد والدين والدنيا
رابعاً: إن مرتبة اإلمامة كالنبوة، وكما ال يجوز للناس اختيار نبي، فال يجـوز  رابعاً: إن مرتبة اإلمامة كالنبوة، وكما ال يجوز للناس اختيار نبي، فال يجـوز  رابعاً: إن مرتبة اإلمامة كالنبوة، وكما ال يجوز للناس اختيار نبي، فال يجـوز  رابعاً: إن مرتبة اإلمامة كالنبوة، وكما ال يجوز للناس اختيار نبي، فال يجـوز  

        لهم اختيار إمام وال تعيينه؛ ألنّهم قاصرون عن معرفة ما يصلح به حالهم.لهم اختيار إمام وال تعيينه؛ ألنّهم قاصرون عن معرفة ما يصلح به حالهم.لهم اختيار إمام وال تعيينه؛ ألنّهم قاصرون عن معرفة ما يصلح به حالهم.لهم اختيار إمام وال تعيينه؛ ألنّهم قاصرون عن معرفة ما يصلح به حالهم.
إذا ســافر عــين علـى المدينــة خليفــة، فـال يجــوز لــه أن   إذا ســافر عــين علـى المدينــة خليفــة، فـال يجــوز لــه أن   إذا ســافر عــين علـى المدينــة خليفــة، فـال يجــوز لــه أن   إذا ســافر عــين علـى المدينــة خليفــة، فـال يجــوز لــه أن       7777: كــان النبـي : كــان النبـي : كــان النبـي : كــان النبـي خامسـاً خامسـاً خامسـاً خامسـاً 

يرحــل عــن الــدنيا مــن غيــر أن يعــين إمامــاً يرجــع إليــه النــاس فــي جميــع شــؤونهم    يرحــل عــن الــدنيا مــن غيــر أن يعــين إمامــاً يرجــع إليــه النــاس فــي جميــع شــؤونهم    يرحــل عــن الــدنيا مــن غيــر أن يعــين إمامــاً يرجــع إليــه النــاس فــي جميــع شــؤونهم    يرحــل عــن الــدنيا مــن غيــر أن يعــين إمامــاً يرجــع إليــه النــاس فــي جميــع شــؤونهم    
        الدينية والدنيوية.الدينية والدنيوية.الدينية والدنيوية.الدينية والدنيوية.

        مناقشة األدلّة العقلية للشيعة والرد عليها:مناقشة األدلّة العقلية للشيعة والرد عليها:مناقشة األدلّة العقلية للشيعة والرد عليها:مناقشة األدلّة العقلية للشيعة والرد عليها:
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لــى اهللا لــى اهللا لــى اهللا لــى اهللا أوالً: يالحــظ أن أدلّــة الشــيعة اإلماميــة تقــوم علــى وجــوب اللطــف ع   أوالً: يالحــظ أن أدلّــة الشــيعة اإلماميــة تقــوم علــى وجــوب اللطــف ع   أوالً: يالحــظ أن أدلّــة الشــيعة اإلماميــة تقــوم علــى وجــوب اللطــف ع   أوالً: يالحــظ أن أدلّــة الشــيعة اإلماميــة تقــوم علــى وجــوب اللطــف ع   
        تعالى ووجوب بعثة الرسل، وقياس اإلمامة على النبوة.تعالى ووجوب بعثة الرسل، وقياس اإلمامة على النبوة.تعالى ووجوب بعثة الرسل، وقياس اإلمامة على النبوة.تعالى ووجوب بعثة الرسل، وقياس اإلمامة على النبوة.

وهذه األدلّة تُبنى على أُصول المعتزلة فـي وجـوب اللطـف علـى اهللا تعـالى,      وهذه األدلّة تُبنى على أُصول المعتزلة فـي وجـوب اللطـف علـى اهللا تعـالى,      وهذه األدلّة تُبنى على أُصول المعتزلة فـي وجـوب اللطـف علـى اهللا تعـالى,      وهذه األدلّة تُبنى على أُصول المعتزلة فـي وجـوب اللطـف علـى اهللا تعـالى,      
، أوجبه الناس على ، أوجبه الناس على ، أوجبه الناس على ، أوجبه الناس على ))))))))وجوب اللطف على اهللا تعالىوجوب اللطف على اهللا تعالىوجوب اللطف على اهللا تعالىوجوب اللطف على اهللا تعالى((((((((وهنا نقول لهم: هل قولكم: وهنا نقول لهم: هل قولكم: وهنا نقول لهم: هل قولكم: وهنا نقول لهم: هل قولكم: 

        اهللا تعالى؟اهللا تعالى؟اهللا تعالى؟اهللا تعالى؟
وال شـك أن هـذا باطـل ال ريـب؛     وال شـك أن هـذا باطـل ال ريـب؛     وال شـك أن هـذا باطـل ال ريـب؛     وال شـك أن هـذا باطـل ال ريـب؛     فإن قالوا: نعم. فهذا هو الكفر والعياذ بـاهللا,  فإن قالوا: نعم. فهذا هو الكفر والعياذ بـاهللا,  فإن قالوا: نعم. فهذا هو الكفر والعياذ بـاهللا,  فإن قالوا: نعم. فهذا هو الكفر والعياذ بـاهللا,  

، ، ، ، ))))٢٢٢٢((((����فَعـالٌ لِّمـا يرِيـد   فَعـالٌ لِّمـا يرِيـد   فَعـالٌ لِّمـا يرِيـد   فَعـالٌ لِّمـا يرِيـد   ����, و, و, و, و))))١١١١((((����وربك يخْلُـق مـا يشَـاُء ويخْتَـار    وربك يخْلُـق مـا يشَـاُء ويخْتَـار    وربك يخْلُـق مـا يشَـاُء ويخْتَـار    وربك يخْلُـق مـا يشَـاُء ويخْتَـار    ����ألن اهللا تعالى يقول: ألن اهللا تعالى يقول: ألن اهللا تعالى يقول: ألن اهللا تعالى يقول: 
فاهللا هو الرب الخالق المالك المحمود، الذي له التصرف المطلق في ما شاء مـن  فاهللا هو الرب الخالق المالك المحمود، الذي له التصرف المطلق في ما شاء مـن  فاهللا هو الرب الخالق المالك المحمود، الذي له التصرف المطلق في ما شاء مـن  فاهللا هو الرب الخالق المالك المحمود، الذي له التصرف المطلق في ما شاء مـن  

        مخلوقاته.مخلوقاته.مخلوقاته.مخلوقاته.
  ــأن ــالوا: ب ــأن  وإن ق ــالوا: ب ــأن  وإن ق ــالوا: ب ــأن  وإن ق ــالوا: ب ــه اهللا علــى نفســه,   هــهــهــهــ    ))))))))وجــوب اللطــف علــى اهللا وجــوب اللطــف علــى اهللا وجــوب اللطــف علــى اهللا وجــوب اللطــف علــى اهللا ((((((((وإن ق ــا أوجب ــه اهللا علــى نفســه,   و: م ــا أوجب ــه اهللا علــى نفســه,   و: م ــا أوجب ــه اهللا علــى نفســه,   و: م ــا أوجب و: م

        وتنصيب اإلمام لطف، فيجب على اهللا تعالى.وتنصيب اإلمام لطف، فيجب على اهللا تعالى.وتنصيب اإلمام لطف، فيجب على اهللا تعالى.وتنصيب اإلمام لطف، فيجب على اهللا تعالى.
فنقول لهم: فأين الدليل على ذلك؟ وأدلّة الشيعة اإلمامية في إثبات اإلمامـة  فنقول لهم: فأين الدليل على ذلك؟ وأدلّة الشيعة اإلمامية في إثبات اإلمامـة  فنقول لهم: فأين الدليل على ذلك؟ وأدلّة الشيعة اإلمامية في إثبات اإلمامـة  فنقول لهم: فأين الدليل على ذلك؟ وأدلّة الشيعة اإلمامية في إثبات اإلمامـة  
         اهللا أكمـل دينـه وأتـم كلّها دون المتشابه, وغيـر صـالحة لالسـتدالل البتـة, بـل إن         اهللا أكمـل دينـه وأتـم كلّها دون المتشابه, وغيـر صـالحة لالسـتدالل البتـة, بـل إن         اهللا أكمـل دينـه وأتـم كلّها دون المتشابه, وغيـر صـالحة لالسـتدالل البتـة, بـل إن         اهللا أكمـل دينـه وأتـم كلّها دون المتشابه, وغيـر صـالحة لالسـتدالل البتـة, بـل إن

ل باإلمامــة يترتّــب عليــه الكثيــر مــن  ل باإلمامــة يترتّــب عليــه الكثيــر مــن  ل باإلمامــة يترتّــب عليــه الكثيــر مــن  ل باإلمامــة يترتّــب عليــه الكثيــر مــن  )، بــل إن القــو)، بــل إن القــو)، بــل إن القــو)، بــل إن القــو7777نعمتــه برســالة النبــي (محمــد نعمتــه برســالة النبــي (محمــد نعمتــه برســالة النبــي (محمــد نعمتــه برســالة النبــي (محمــد 
؛ وذلك ألن الشيعة اإلمامية اعتبروا اإلمامـة مـن   ؛ وذلك ألن الشيعة اإلمامية اعتبروا اإلمامـة مـن   ؛ وذلك ألن الشيعة اإلمامية اعتبروا اإلمامـة مـن   ؛ وذلك ألن الشيعة اإلمامية اعتبروا اإلمامـة مـن   7777الموبقات، كتكفير أُمة محمدالموبقات، كتكفير أُمة محمدالموبقات، كتكفير أُمة محمدالموبقات، كتكفير أُمة محمد

        أُصول الدين، والتي تفوق مرتبتها مرتبة النبوة, وصرحوا بكفر منكرها..أُصول الدين، والتي تفوق مرتبتها مرتبة النبوة, وصرحوا بكفر منكرها..أُصول الدين، والتي تفوق مرتبتها مرتبة النبوة, وصرحوا بكفر منكرها..أُصول الدين، والتي تفوق مرتبتها مرتبة النبوة, وصرحوا بكفر منكرها..
وصرح بذلك أكبر مرجع من مراجع الشيعة اإلمامية في هذا العصر، وهو: أبو وصرح بذلك أكبر مرجع من مراجع الشيعة اإلمامية في هذا العصر، وهو: أبو وصرح بذلك أكبر مرجع من مراجع الشيعة اإلمامية في هذا العصر، وهو: أبو وصرح بذلك أكبر مرجع من مراجع الشيعة اإلمامية في هذا العصر، وهو: أبو 

ــات  ((((((((خــوئي؛ إذ نــصّ صــراحة علــى هــذا األمــر، فقــال:     خــوئي؛ إذ نــصّ صــراحة علــى هــذا األمــر، فقــال:     خــوئي؛ إذ نــصّ صــراحة علــى هــذا األمــر، فقــال:     خــوئي؛ إذ نــصّ صــراحة علــى هــذا األمــر، فقــال:     القاســم الالقاســم الالقاســم الالقاســم ال ــات  ثبــت فــي الرواي ــات  ثبــت فــي الرواي ــات  ثبــت فــي الرواي ثبــت فــي الرواي
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  واألدعية والزيارات جواز لعن المخالفين, ووجوب البراءة منهم, وإكثار السـب  واألدعية والزيارات جواز لعن المخالفين, ووجوب البراءة منهم, وإكثار السـب  واألدعية والزيارات جواز لعن المخالفين, ووجوب البراءة منهم, وإكثار السـب  واألدعية والزيارات جواز لعن المخالفين, ووجوب البراءة منهم, وإكثار السـب
غيبتهم ــ ألنّهم من أهل البدع والريب, بل غيبتهم ــ ألنّهم من أهل البدع والريب, بل غيبتهم ــ ألنّهم من أهل البدع والريب, بل غيبتهم ــ ألنّهم من أهل البدع والريب, بل     أي:أي:أي:أي:عليهم واتّهامهم, والوقيعة فيهم ــ عليهم واتّهامهم, والوقيعة فيهم ــ عليهم واتّهامهم, والوقيعة فيهم ــ عليهم واتّهامهم, والوقيعة فيهم ــ 

حتّـى الواحـد مـنهم، واالعتقـاد     حتّـى الواحـد مـنهم، واالعتقـاد     حتّـى الواحـد مـنهم، واالعتقـاد     حتّـى الواحـد مـنهم، واالعتقـاد     ال شبهة في كفـرهم, ألن إنكـار الواليـة واألئمـة،     ال شبهة في كفـرهم, ألن إنكـار الواليـة واألئمـة،     ال شبهة في كفـرهم, ألن إنكـار الواليـة واألئمـة،     ال شبهة في كفـرهم, ألن إنكـار الواليـة واألئمـة،     
بخالفة غيرهم يوجب الكفر والزندقة, وتدلّ عليه األخبار المتواترة الظاهرة فـي  بخالفة غيرهم يوجب الكفر والزندقة, وتدلّ عليه األخبار المتواترة الظاهرة فـي  بخالفة غيرهم يوجب الكفر والزندقة, وتدلّ عليه األخبار المتواترة الظاهرة فـي  بخالفة غيرهم يوجب الكفر والزندقة, وتدلّ عليه األخبار المتواترة الظاهرة فـي  

        )).)).)).)).كفر منكر الواليةكفر منكر الواليةكفر منكر الواليةكفر منكر الوالية
اإلمامـة لطـف عـام، والنبـوة لطـف خـاص، إلمكـان        اإلمامـة لطـف عـام، والنبـوة لطـف خـاص، إلمكـان        اإلمامـة لطـف عـام، والنبـوة لطـف خـاص، إلمكـان        اإلمامـة لطـف عـام، والنبـوة لطـف خـاص، إلمكـان        ((((((((ويقول العالّمـة الحلّـي:   ويقول العالّمـة الحلّـي:   ويقول العالّمـة الحلّـي:   ويقول العالّمـة الحلّـي:   

م شـر مـن   م شـر مـن   م شـر مـن   م شـر مـن   خلو الزمان من نبي حي بخالف اإلمام؛ لما سيأتي، وإنكار اللطف العاخلو الزمان من نبي حي بخالف اإلمام؛ لما سيأتي، وإنكار اللطف العاخلو الزمان من نبي حي بخالف اإلمام؛ لما سيأتي، وإنكار اللطف العاخلو الزمان من نبي حي بخالف اإلمام؛ لما سيأتي، وإنكار اللطف العا
إنكـار اللطــف الخـاص، وإلــى هـذا أشــار الصــادق بقولـه عــن منكـر اإلمامــة أصــالً      إنكـار اللطــف الخـاص، وإلــى هـذا أشــار الصــادق بقولـه عــن منكـر اإلمامــة أصــالً      إنكـار اللطــف الخـاص، وإلــى هـذا أشــار الصــادق بقولـه عــن منكـر اإلمامــة أصــالً      إنكـار اللطــف الخـاص، وإلــى هـذا أشــار الصــادق بقولـه عــن منكـر اإلمامــة أصــالً      

        )).)).)).)).وهو شرهموهو شرهموهو شرهموهو شرهم    ::::ورأساًورأساًورأساًورأساً

وليت شعري! أي فرق بين من كفـر بـاهللا سـبحانه    وليت شعري! أي فرق بين من كفـر بـاهللا سـبحانه    وليت شعري! أي فرق بين من كفـر بـاهللا سـبحانه    وليت شعري! أي فرق بين من كفـر بـاهللا سـبحانه    ((((((((ويقول يوسف البحراني: ويقول يوسف البحراني: ويقول يوسف البحراني: ويقول يوسف البحراني: 
، مـع ثبـوت كـون اإلمامـة مـن أُصـول       ، مـع ثبـوت كـون اإلمامـة مـن أُصـول       ، مـع ثبـوت كـون اإلمامـة مـن أُصـول       ، مـع ثبـوت كـون اإلمامـة مـن أُصـول       FFFFوتعالى ورسوله، وبين من كفـر باألئمـة  وتعالى ورسوله، وبين من كفـر باألئمـة  وتعالى ورسوله، وبين من كفـر باألئمـة  وتعالى ورسوله، وبين من كفـر باألئمـة  

        )).)).)).)).الدين؟!الدين؟!الدين؟!الدين؟!

ــــ أي: األئمــة االثنــي ــــ أي: األئمــة االثنــي ــــ أي: األئمــة االثنــي ــــ أي: األئمــة االثنــي     ومــن جحــد إمامــة أحــدهمومــن جحــد إمامــة أحــدهمومــن جحــد إمامــة أحــدهمومــن جحــد إمامــة أحــدهم((((((((لكاشــاني: لكاشــاني: لكاشــاني: لكاشــاني: ويقــول الفــيض اويقــول الفــيض اويقــول الفــيض اويقــول الفــيض ا
        )).)).)).)).FFFFــ فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع األنبياءــ فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع األنبياءــ فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع األنبياءــ فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع األنبياء    عشرعشرعشرعشر

اعلم أن إطالق لفظ الشرك والكفـر علـى مـن لـم يعتقـد      اعلم أن إطالق لفظ الشرك والكفـر علـى مـن لـم يعتقـد      اعلم أن إطالق لفظ الشرك والكفـر علـى مـن لـم يعتقـد      اعلم أن إطالق لفظ الشرك والكفـر علـى مـن لـم يعتقـد      ((((((((ويقول المجلسي: ويقول المجلسي: ويقول المجلسي: ويقول المجلسي: 
ــده   ــده  إمامــة أميــر المــؤمنين واألئمــة مــن ول ــده  إمامــة أميــر المــؤمنين واألئمــة مــن ول ــده  إمامــة أميــر المــؤمنين واألئمــة مــن ول ، وفضّــل علــيهم غيــرهم، يــدلّ أنّهــم   ، وفضّــل علــيهم غيــرهم، يــدلّ أنّهــم   ، وفضّــل علــيهم غيــرهم، يــدلّ أنّهــم   ، وفضّــل علــيهم غيــرهم، يــدلّ أنّهــم   FFFFإمامــة أميــر المــؤمنين واألئمــة مــن ول

        ....))))))))مخلدون في النارمخلدون في النارمخلدون في النارمخلدون في النار
لت: أي لطف في هذه اإلمامة التي تكفّر المسلمين, بل هي النقمة والبالء؟ لت: أي لطف في هذه اإلمامة التي تكفّر المسلمين, بل هي النقمة والبالء؟ لت: أي لطف في هذه اإلمامة التي تكفّر المسلمين, بل هي النقمة والبالء؟ لت: أي لطف في هذه اإلمامة التي تكفّر المسلمين, بل هي النقمة والبالء؟ قققق

        واهللا المستعان!!واهللا المستعان!!واهللا المستعان!!واهللا المستعان!!
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ثانياً: ال توجد أي مصلحة دينية أو دنيوية في اإلمامة بعد إكمال اهللا دينه ثانياً: ال توجد أي مصلحة دينية أو دنيوية في اإلمامة بعد إكمال اهللا دينه ثانياً: ال توجد أي مصلحة دينية أو دنيوية في اإلمامة بعد إكمال اهللا دينه ثانياً: ال توجد أي مصلحة دينية أو دنيوية في اإلمامة بعد إكمال اهللا دينه 
وإتمام نعمته ببعثة النبيوإتمام نعمته ببعثة النبيوإتمام نعمته ببعثة النبي7777وإتمام نعمته ببعثة النبي::::        

مصلحة دينية أو دنيوية من االعتقـاد باإلمامـة؛ فالـدين قـد     مصلحة دينية أو دنيوية من االعتقـاد باإلمامـة؛ فالـدين قـد     مصلحة دينية أو دنيوية من االعتقـاد باإلمامـة؛ فالـدين قـد     مصلحة دينية أو دنيوية من االعتقـاد باإلمامـة؛ فالـدين قـد         توجد أيتوجد أيتوجد أيتوجد أيال ال ال ال 
ظه اهللا, وأُصول الدين مذكورة صراحة في القرآن الكريم. وأما فروعـه  ظه اهللا, وأُصول الدين مذكورة صراحة في القرآن الكريم. وأما فروعـه  ظه اهللا, وأُصول الدين مذكورة صراحة في القرآن الكريم. وأما فروعـه  ظه اهللا, وأُصول الدين مذكورة صراحة في القرآن الكريم. وأما فروعـه  حفحفحفحف

الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم    الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم    الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم    الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم    ����فقد تكفّلت السنّة النبوية بهـا, واهللا يقـول فـي كتابـه:     فقد تكفّلت السنّة النبوية بهـا, واهللا يقـول فـي كتابـه:     فقد تكفّلت السنّة النبوية بهـا, واهللا يقـول فـي كتابـه:     فقد تكفّلت السنّة النبوية بهـا, واهللا يقـول فـي كتابـه:     
. وروى مسلم . وروى مسلم . وروى مسلم . وروى مسلم ))))١١١١((((����دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم اِإلسالم ديناًدينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم اِإلسالم ديناًدينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم اِإلسالم ديناًدينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم اِإلسالم ديناً

كـان حقّـاً عليـه أن    كـان حقّـاً عليـه أن    كـان حقّـاً عليـه أن    كـان حقّـاً عليـه أن    ��� ��� ��� ���     عمرو مرفوعاً: (إنّه لم يكن نبي قبليعمرو مرفوعاً: (إنّه لم يكن نبي قبليعمرو مرفوعاً: (إنّه لم يكن نبي قبليعمرو مرفوعاً: (إنّه لم يكن نبي قبليعن عبد اهللا بن عن عبد اهللا بن عن عبد اهللا بن عن عبد اهللا بن 
        يدلّ أُمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم).يدلّ أُمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم).يدلّ أُمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم).يدلّ أُمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم).

        ثالثاً: قالوا في اإلمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين:ثالثاً: قالوا في اإلمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين:ثالثاً: قالوا في اإلمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين:ثالثاً: قالوا في اإلمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين:
إمــامهم مجهــول أو معــدوم، فكيــف يكــون هــذا اإلمــام لطفــاً فــي مصــالح   إمــامهم مجهــول أو معــدوم، فكيــف يكــون هــذا اإلمــام لطفــاً فــي مصــالح   إمــامهم مجهــول أو معــدوم، فكيــف يكــون هــذا اإلمــام لطفــاً فــي مصــالح   إمــامهم مجهــول أو معــدوم، فكيــف يكــون هــذا اإلمــام لطفــاً فــي مصــالح   

أثر وال يسمع له حس وال خبر؟ فلم يحصل لهم من األمر أثر وال يسمع له حس وال خبر؟ فلم يحصل لهم من األمر أثر وال يسمع له حس وال خبر؟ فلم يحصل لهم من األمر أثر وال يسمع له حس وال خبر؟ فلم يحصل لهم من األمر دينهم ودنياهم وال دينهم ودنياهم وال دينهم ودنياهم وال دينهم ودنياهم وال 
المقصود بإمامتـه شـيء، وأي مـن فـرض إمامـاً نافعـاً فـي بعـض مصـالح الـدين           المقصود بإمامتـه شـيء، وأي مـن فـرض إمامـاً نافعـاً فـي بعـض مصـالح الـدين           المقصود بإمامتـه شـيء، وأي مـن فـرض إمامـاً نافعـاً فـي بعـض مصـالح الـدين           المقصود بإمامتـه شـيء، وأي مـن فـرض إمامـاً نافعـاً فـي بعـض مصـالح الـدين           

        والدنيا.والدنيا.والدنيا.والدنيا.
إن اإلمـــام لطـــف وهـــو غائـــب عـــنكم، فـــأين اللطـــف إن اإلمـــام لطـــف وهـــو غائـــب عـــنكم، فـــأين اللطـــف إن اإلمـــام لطـــف وهـــو غائـــب عـــنكم، فـــأين اللطـــف إن اإلمـــام لطـــف وهـــو غائـــب عـــنكم، فـــأين اللطـــف ((((((((قـــال ابـــن تيميـــة: قـــال ابـــن تيميـــة: قـــال ابـــن تيميـــة: قـــال ابـــن تيميـــة: 

الحاصل مع غيبتـه؟ وإذا لـم يكـن لطفـه حاصـالً مـع الغيبـة وجـاز التكليـف،          الحاصل مع غيبتـه؟ وإذا لـم يكـن لطفـه حاصـالً مـع الغيبـة وجـاز التكليـف،          الحاصل مع غيبتـه؟ وإذا لـم يكـن لطفـه حاصـالً مـع الغيبـة وجـاز التكليـف،          الحاصل مع غيبتـه؟ وإذا لـم يكـن لطفـه حاصـالً مـع الغيبـة وجـاز التكليـف،          
ــة    بطــــل أن يبطــــل أن يبطــــل أن يبطــــل أن ي ــد القــــول بإمامــ ــذ يفســ ــدين، وحينئــ ــاً فــــي الــ ــام لطفــ ــة    كــــون اإلمــ ــد القــــول بإمامــ ــذ يفســ ــدين، وحينئــ ــاً فــــي الــ ــام لطفــ ــة    كــــون اإلمــ ــد القــــول بإمامــ ــذ يفســ ــدين، وحينئــ ــاً فــــي الــ ــام لطفــ ــة    كــــون اإلمــ ــد القــــول بإمامــ ــذ يفســ ــدين، وحينئــ ــاً فــــي الــ ــام لطفــ كــــون اإلمــ

        المعصوم...المعصوم...المعصوم...المعصوم...
لــو كـــان اللطــف حاصـــالً فــي حـــال الغيبــة كحـــال الظهــور، لوجـــب أن      لــو كـــان اللطــف حاصـــالً فــي حـــال الغيبــة كحـــال الظهــور، لوجـــب أن      لــو كـــان اللطــف حاصـــالً فــي حـــال الغيبــة كحـــال الظهــور، لوجـــب أن      لــو كـــان اللطــف حاصـــالً فــي حـــال الغيبــة كحـــال الظهــور، لوجـــب أن      
        يستغنوا عن ظهوره ويتّبعوه إلى أن يموتوا، وهذا خالف ما يذهبون إليه...يستغنوا عن ظهوره ويتّبعوه إلى أن يموتوا، وهذا خالف ما يذهبون إليه...يستغنوا عن ظهوره ويتّبعوه إلى أن يموتوا، وهذا خالف ما يذهبون إليه...يستغنوا عن ظهوره ويتّبعوه إلى أن يموتوا، وهذا خالف ما يذهبون إليه...
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    وأما الغائب فلم يحصل به شيء، فإن المعترف بوجوده إذا عرف أنّه غـاب مـن  وأما الغائب فلم يحصل به شيء، فإن المعترف بوجوده إذا عرف أنّه غـاب مـن  وأما الغائب فلم يحصل به شيء، فإن المعترف بوجوده إذا عرف أنّه غـاب مـن  وأما الغائب فلم يحصل به شيء، فإن المعترف بوجوده إذا عرف أنّه غـاب مـن  
ئـة سـنة وسـتّين سـنة، وأنّـه خـائف ال يمكنـه الظهـور فضـالً عـن إقامـة            ئـة سـنة وسـتّين سـنة، وأنّـه خـائف ال يمكنـه الظهـور فضـالً عـن إقامـة            ئـة سـنة وسـتّين سـنة، وأنّـه خـائف ال يمكنـه الظهـور فضـالً عـن إقامـة            ئـة سـنة وسـتّين سـنة، وأنّـه خـائف ال يمكنـه الظهـور فضـالً عـن إقامـة            ااااأكثر من أربعمأكثر من أربعمأكثر من أربعمأكثر من أربعم

        ....))))))))الحدود، وال يمكنه أن يأمر أحداً وال ينهاه، لم يزل الهرج والفساد بهذاالحدود، وال يمكنه أن يأمر أحداً وال ينهاه، لم يزل الهرج والفساد بهذاالحدود، وال يمكنه أن يأمر أحداً وال ينهاه، لم يزل الهرج والفساد بهذاالحدود، وال يمكنه أن يأمر أحداً وال ينهاه، لم يزل الهرج والفساد بهذا
:رابعاً: إلغاء دور النبي:رابعاً: إلغاء دور النبي:رابعاً: إلغاء دور النبي:رابعاً: إلغاء دور النبي        

، يناقض كتاب اهللا ، يناقض كتاب اهللا ، يناقض كتاب اهللا ، يناقض كتاب اهللا 7777القول باإلمامة وأن اإلمام له حق التشريع بعد رسول اهللالقول باإلمامة وأن اإلمام له حق التشريع بعد رسول اهللالقول باإلمامة وأن اإلمام له حق التشريع بعد رسول اهللالقول باإلمامة وأن اإلمام له حق التشريع بعد رسول اهللا
, لـذلك نجـدهم يغفلـون عـن ذكـر أحاديـث       , لـذلك نجـدهم يغفلـون عـن ذكـر أحاديـث       , لـذلك نجـدهم يغفلـون عـن ذكـر أحاديـث       , لـذلك نجـدهم يغفلـون عـن ذكـر أحاديـث       7777، بل يلغي دور النبي، بل يلغي دور النبي، بل يلغي دور النبي، بل يلغي دور النبي7777بيهبيهبيهبيهوسنّة نوسنّة نوسنّة نوسنّة ن
النبــيالنبــيالنبــيى إلــى انتفــاء   7777النبــيــا أدــة، ممى إلــى انتفــاء   ، ويهتمــون بروايــات جعفــر والبــاقر وبعــض األئمــا أدــة، ممى إلــى انتفــاء   ، ويهتمــون بروايــات جعفــر والبــاقر وبعــض األئمــا أدــة، ممى إلــى انتفــاء   ، ويهتمــون بروايــات جعفــر والبــاقر وبعــض األئمــا أدــة، ممويهتمــون بروايــات جعفــر والبــاقر وبعــض األئم ،

وتعطيل وإلغاء دور النبيوتعطيل وإلغاء دور النبيوتعطيل وإلغاء دور النبي7777، وأصبح جعفر الصادق هو البديل عن رسول اهللا، وأصبح جعفر الصادق هو البديل عن رسول اهللا، وأصبح جعفر الصادق هو البديل عن رسول اهللا، وأصبح جعفر الصادق هو البديل عن رسول اهللا7777وتعطيل وإلغاء دور النبي . . . .
        واهللا المستعان.واهللا المستعان.واهللا المستعان.واهللا المستعان.

يضر معها سيئة؛ وإن كانت السيئات يضر معها سيئة؛ وإن كانت السيئات يضر معها سيئة؛ وإن كانت السيئات يضر معها سيئة؛ وإن كانت السيئات خامساً: يقولون بأن حب علي حسنة ال خامساً: يقولون بأن حب علي حسنة ال خامساً: يقولون بأن حب علي حسنة ال خامساً: يقولون بأن حب علي حسنة ال 
ال تضر مع حب علي فال حاجة إلى اإلمام المعصوم الذي هو لطف في التكليف؛ ال تضر مع حب علي فال حاجة إلى اإلمام المعصوم الذي هو لطف في التكليف؛ ال تضر مع حب علي فال حاجة إلى اإلمام المعصوم الذي هو لطف في التكليف؛ ال تضر مع حب علي فال حاجة إلى اإلمام المعصوم الذي هو لطف في التكليف؛ 
فإنه إذا لم يوجد إنّما توجد سيئات ومعاص، فإن كـان حـب علـي كافيـاً، فسـواء      فإنه إذا لم يوجد إنّما توجد سيئات ومعاص، فإن كـان حـب علـي كافيـاً، فسـواء      فإنه إذا لم يوجد إنّما توجد سيئات ومعاص، فإن كـان حـب علـي كافيـاً، فسـواء      فإنه إذا لم يوجد إنّما توجد سيئات ومعاص، فإن كـان حـب علـي كافيـاً، فسـواء      

        وجد اإلمام أو لم يوجد.وجد اإلمام أو لم يوجد.وجد اإلمام أو لم يوجد.وجد اإلمام أو لم يوجد.
        سادساً: الواقع يخالف ما ذكروه:سادساً: الواقع يخالف ما ذكروه:سادساً: الواقع يخالف ما ذكروه:سادساً: الواقع يخالف ما ذكروه:

لوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان لوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان لوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان لوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان ومن المعومن المعومن المعومن المع((((((((قال ابن تيمية: قال ابن تيمية: قال ابن تيمية: قال ابن تيمية: 
المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثالثة أعظم مـن اللطـف والمصـلحة الـذي كـان فـي       المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثالثة أعظم مـن اللطـف والمصـلحة الـذي كـان فـي       المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثالثة أعظم مـن اللطـف والمصـلحة الـذي كـان فـي       المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثالثة أعظم مـن اللطـف والمصـلحة الـذي كـان فـي       

        ....))))))))خالفة علي زمن القتال والفتنة واالفتراقخالفة علي زمن القتال والفتنة واالفتراقخالفة علي زمن القتال والفتنة واالفتراقخالفة علي زمن القتال والفتنة واالفتراق
        الجزء الثاني: أدلّة الشيعة القرآنية على اإلمامة:الجزء الثاني: أدلّة الشيعة القرآنية على اإلمامة:الجزء الثاني: أدلّة الشيعة القرآنية على اإلمامة:الجزء الثاني: أدلّة الشيعة القرآنية على اإلمامة:

كثيرة من القرآن، كثيرة من القرآن، كثيرة من القرآن، كثيرة من القرآن،     استدلّ الشيعة اإلمامية على وجوب تنصيب اإلمام بآياتاستدلّ الشيعة اإلمامية على وجوب تنصيب اإلمام بآياتاستدلّ الشيعة اإلمامية على وجوب تنصيب اإلمام بآياتاستدلّ الشيعة اإلمامية على وجوب تنصيب اإلمام بآيات
        ونورد في ما يلي أهمها:ونورد في ما يلي أهمها:ونورد في ما يلي أهمها:ونورد في ما يلي أهمها:
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        ....))))١١١١((((����إِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍ هادإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍ هادإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍ هادإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍ هاد����اآلية اُألولى: قال تعالى: اآلية اُألولى: قال تعالى: اآلية اُألولى: قال تعالى: اآلية اُألولى: قال تعالى: 
ــاً ينصــبه اهللا تعــالى، كمــا روى        ــوم إمام ــالوا: إن اهللا عــزّ وجــلّ جعــل لكــلّ ق ــاً ينصــبه اهللا تعــالى، كمــا روى       ق ــوم إمام ــالوا: إن اهللا عــزّ وجــلّ جعــل لكــلّ ق ــاً ينصــبه اهللا تعــالى، كمــا روى       ق ــوم إمام ــالوا: إن اهللا عــزّ وجــلّ جعــل لكــلّ ق ــاً ينصــبه اهللا تعــالى، كمــا روى       ق ــوم إمام ــالوا: إن اهللا عــزّ وجــلّ جعــل لكــلّ ق ق

يده يده يده يده     7777لما نزلت هذه اآلية، وضع النبيلما نزلت هذه اآلية، وضع النبيلما نزلت هذه اآلية، وضع النبيلما نزلت هذه اآلية، وضع النبيÀÀÀÀ : : : :))))))))الطبري في تفسيره عن ابن عباسالطبري في تفسيره عن ابن عباسالطبري في تفسيره عن ابن عباسالطبري في تفسيره عن ابن عباس
          ،أومـأ بيـده إلـى منكـب علـي على صدره، وقال: (أنا المنذر ولكـلّ قـوم هـاد، ثـم          ،أومـأ بيـده إلـى منكـب علـي على صدره، وقال: (أنا المنذر ولكـلّ قـوم هـاد، ثـم          ،أومـأ بيـده إلـى منكـب علـي على صدره، وقال: (أنا المنذر ولكـلّ قـوم هـاد، ثـم          ،أومـأ بيـده إلـى منكـب علـي على صدره، وقال: (أنا المنذر ولكـلّ قـوم هـاد، ثـم

        ....))))))))فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون بعدي)فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون بعدي)فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون بعدي)فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون بعدي)
:الرد:الرد:الرد:الرد        

أوالً: السند ضعيف وال تقوم به حجة، وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر، فقال: أوالً: السند ضعيف وال تقوم به حجة، وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر، فقال: أوالً: السند ضعيف وال تقوم به حجة، وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر، فقال: أوالً: السند ضعيف وال تقوم به حجة، وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر، فقال: 
رؤوس الشـيعة، لـيس   رؤوس الشـيعة، لـيس   رؤوس الشـيعة، لـيس   رؤوس الشـيعة، لـيس       في سنده الحسن بن الحسين األنصاري العرني، كان مـن في سنده الحسن بن الحسين األنصاري العرني، كان مـن في سنده الحسن بن الحسين األنصاري العرني، كان مـن في سنده الحسن بن الحسين األنصاري العرني، كان مـن ((((((((

بصدوق وال تقوم به حجة، وقال ابن حبان: يأتي عن اإلثبات بالملزقات ويـروي  بصدوق وال تقوم به حجة، وقال ابن حبان: يأتي عن اإلثبات بالملزقات ويـروي  بصدوق وال تقوم به حجة، وقال ابن حبان: يأتي عن اإلثبات بالملزقات ويـروي  بصدوق وال تقوم به حجة، وقال ابن حبان: يأتي عن اإلثبات بالملزقات ويـروي  
وهـذا  وهـذا  وهـذا  وهـذا      بن مسلم: مجهول، هكذا قال ابن أبي حـاتم.. بن مسلم: مجهول، هكذا قال ابن أبي حـاتم.. بن مسلم: مجهول، هكذا قال ابن أبي حـاتم.. بن مسلم: مجهول، هكذا قال ابن أبي حـاتم.. المقلوبات والمناكير، ومعاذ المقلوبات والمناكير، ومعاذ المقلوبات والمناكير، ومعاذ المقلوبات والمناكير، ومعاذ 

        ....))))))))خبر هالك من نواحيهخبر هالك من نواحيهخبر هالك من نواحيهخبر هالك من نواحيه
نذار من نذار من نذار من نذار من مرسل لإلمرسل لإلمرسل لإلمرسل لإل    ����إِنَّما أَنتَ منذرإِنَّما أَنتَ منذرإِنَّما أَنتَ منذرإِنَّما أَنتَ منذر����((((((((ثانياً: تفسير اآلية كما يقول اآللوسي: ثانياً: تفسير اآلية كما يقول اآللوسي: ثانياً: تفسير اآلية كما يقول اآللوسي: ثانياً: تفسير اآلية كما يقول اآللوسي: 

��� ��� ��� ���     سوء عاقبة ما نهى اهللا تعالى عنه، كدأب مـن قبلـك مـن الرسـل، ولـيس عليـك      سوء عاقبة ما نهى اهللا تعالى عنه، كدأب مـن قبلـك مـن الرسـل، ولـيس عليـك      سوء عاقبة ما نهى اهللا تعالى عنه، كدأب مـن قبلـك مـن الرسـل، ولـيس عليـك      سوء عاقبة ما نهى اهللا تعالى عنه، كدأب مـن قبلـك مـن الرسـل، ولـيس عليـك      
اإلتيان بما يعلم به نبوتك، وقد حصل بمـا ال مزيـد عليـه وال حاجـة إلـى إلـزامهم       اإلتيان بما يعلم به نبوتك، وقد حصل بمـا ال مزيـد عليـه وال حاجـة إلـى إلـزامهم       اإلتيان بما يعلم به نبوتك، وقد حصل بمـا ال مزيـد عليـه وال حاجـة إلـى إلـزامهم       اإلتيان بما يعلم به نبوتك، وقد حصل بمـا ال مزيـد عليـه وال حاجـة إلـى إلـزامهم       

        ....))))))))����ولكُلِّ قَومٍ هادولكُلِّ قَومٍ هادولكُلِّ قَومٍ هادولكُلِّ قَومٍ هاد����وإلقامهم الحجر باإلتيان بما اقترحوه وإلقامهم الحجر باإلتيان بما اقترحوه وإلقامهم الحجر باإلتيان بما اقترحوه وإلقامهم الحجر باإلتيان بما اقترحوه 
        ت.ت.ت.ت.وقد بين اإلمام اآللوسي ضعف هذه الرواياوقد بين اإلمام اآللوسي ضعف هذه الرواياوقد بين اإلمام اآللوسي ضعف هذه الرواياوقد بين اإلمام اآللوسي ضعف هذه الروايا

        ة هـذه الروايـة، فإنّهـا ال تـدلّ علـى إمامـة علـيثالثاً: لو سلّمنا جدالً بصـح        ة هـذه الروايـة، فإنّهـا ال تـدلّ علـى إمامـة علـيثالثاً: لو سلّمنا جدالً بصـح        ة هـذه الروايـة، فإنّهـا ال تـدلّ علـى إمامـة علـيثالثاً: لو سلّمنا جدالً بصـح        ة هـذه الروايـة، فإنّهـا ال تـدلّ علـى إمامـة علـيثالثاً: لو سلّمنا جدالً بصـح····    
ونفيها عن غيره أصالً؛ ألن كون أن يكون الرجل هاديـاً ال يسـتلزم أن يكـون    ونفيها عن غيره أصالً؛ ألن كون أن يكون الرجل هاديـاً ال يسـتلزم أن يكـون    ونفيها عن غيره أصالً؛ ألن كون أن يكون الرجل هاديـاً ال يسـتلزم أن يكـون    ونفيها عن غيره أصالً؛ ألن كون أن يكون الرجل هاديـاً ال يسـتلزم أن يكـون    
إماماً وال نفي الهداية عن الغير, وإن دلّ بمجـرد الهدايـة علـى اإلمامـة تكـون      إماماً وال نفي الهداية عن الغير, وإن دلّ بمجـرد الهدايـة علـى اإلمامـة تكـون      إماماً وال نفي الهداية عن الغير, وإن دلّ بمجـرد الهدايـة علـى اإلمامـة تكـون      إماماً وال نفي الهداية عن الغير, وإن دلّ بمجـرد الهدايـة علـى اإلمامـة تكـون      
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معنى القدوة في الدين, ومراده في غير معنى القدوة في الدين, ومراده في غير معنى القدوة في الدين, ومراده في غير معنى القدوة في الدين, ومراده في غير اإلمامة المصطلحة ألهل السنّة، وهي باإلمامة المصطلحة ألهل السنّة، وهي باإلمامة المصطلحة ألهل السنّة، وهي باإلمامة المصطلحة ألهل السنّة، وهي ب
، ، ، ، ))))١١١١((((����وجعلْنَا منْهم أَئمـةً يهـدون بِأَمرِنَـا لَمـا صَـبروا     وجعلْنَا منْهم أَئمـةً يهـدون بِأَمرِنَـا لَمـا صَـبروا     وجعلْنَا منْهم أَئمـةً يهـدون بِأَمرِنَـا لَمـا صَـبروا     وجعلْنَا منْهم أَئمـةً يهـدون بِأَمرِنَـا لَمـا صَـبروا     ����محلّ النزاع, قال تعالى: محلّ النزاع, قال تعالى: محلّ النزاع, قال تعالى: محلّ النزاع, قال تعالى: 

ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ ����وقال وقال وقال وقال 
        ....))))٢٢٢٢((((����الْمنْكَرِالْمنْكَرِالْمنْكَرِالْمنْكَرِ

ــه تعــالى:   ــه تعــالى:  اآليــة الثانيــة: قول ــه تعــالى:  اآليــة الثانيــة: قول ــه تعــالى:  اآليــة الثانيــة: قول ــا ولــيكُم اللَّــه ورســولُه والَّــذين آمنُــوا الَّــذين    ����اآليــة الثانيــة: قول إِنَّم    يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذو ــولُهسرو اللَّــه كُمــيلــا و إِنَّم    يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذو ــولُهسرو اللَّــه كُمــيلــا و إِنَّم    يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذو ــولُهسرو اللَّــه كُمــيلــا و إِنَّم
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالَةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالَةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالَةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالَةَ و ونيمق٣٣٣٣((((����ي((((....        

باإلجماع لما تصدق بخاتمه وهو باإلجماع لما تصدق بخاتمه وهو باإلجماع لما تصدق بخاتمه وهو باإلجماع لما تصدق بخاتمه وهو     ····قالوا: أنّها نزلت في علي بن أبي طالبقالوا: أنّها نزلت في علي بن أبي طالبقالوا: أنّها نزلت في علي بن أبي طالبقالوا: أنّها نزلت في علي بن أبي طالب
راكع يصلّي, فصيراكع يصلّي, فصيراكع يصلّي, فصير اهللا نعمته عليه وبلّغه اإلمامة.ر اهللا نعمته عليه وبلّغه اإلمامة.ر اهللا نعمته عليه وبلّغه اإلمامة.ر اهللا نعمته عليه وبلّغه اإلمامة.راكع يصلّي, فصي        

:الرد:الرد:الرد:الرد        
أوالً: ال تثبــت هــذه الروايــات عــن أحــد مــن آل البيــت بســند صــحيح حســب  أوالً: ال تثبــت هــذه الروايــات عــن أحــد مــن آل البيــت بســند صــحيح حســب  أوالً: ال تثبــت هــذه الروايــات عــن أحــد مــن آل البيــت بســند صــحيح حســب  أوالً: ال تثبــت هــذه الروايــات عــن أحــد مــن آل البيــت بســند صــحيح حســب  
شــروط الشــيعة اإلماميــة االثنــي عشــرية فــي الحــديث الصــحيح, وقــد جمــع هــذه     شــروط الشــيعة اإلماميــة االثنــي عشــرية فــي الحــديث الصــحيح, وقــد جمــع هــذه     شــروط الشــيعة اإلماميــة االثنــي عشــرية فــي الحــديث الصــحيح, وقــد جمــع هــذه     شــروط الشــيعة اإلماميــة االثنــي عشــرية فــي الحــديث الصــحيح, وقــد جمــع هــذه     

        الطرق وبين ضعفها األخ الفاضل فيصل نور في كتابه (اإلمامة والنص).الطرق وبين ضعفها األخ الفاضل فيصل نور في كتابه (اإلمامة والنص).الطرق وبين ضعفها األخ الفاضل فيصل نور في كتابه (اإلمامة والنص).الطرق وبين ضعفها األخ الفاضل فيصل نور في كتابه (اإلمامة والنص).
لقصّة سند صحيح عند أهـل السـنّة والجماعـة، وكـلّ     لقصّة سند صحيح عند أهـل السـنّة والجماعـة، وكـلّ     لقصّة سند صحيح عند أهـل السـنّة والجماعـة، وكـلّ     لقصّة سند صحيح عند أهـل السـنّة والجماعـة، وكـلّ     ثانياً: ال يثبت في هذه اثانياً: ال يثبت في هذه اثانياً: ال يثبت في هذه اثانياً: ال يثبت في هذه ا

ليس يصح منهـا بالكلّيـة؛   ليس يصح منهـا بالكلّيـة؛   ليس يصح منهـا بالكلّيـة؛   ليس يصح منهـا بالكلّيـة؛   ((((((((: : : : SSSSطرقها ضعيفة، ورجالها مجهولون؛ قال ابن كثيرطرقها ضعيفة، ورجالها مجهولون؛ قال ابن كثيرطرقها ضعيفة، ورجالها مجهولون؛ قال ابن كثيرطرقها ضعيفة، ورجالها مجهولون؛ قال ابن كثير
        ....))))))))لضعف أسانيدها وجهالة رجالهالضعف أسانيدها وجهالة رجالهالضعف أسانيدها وجهالة رجالهالضعف أسانيدها وجهالة رجالها

ثالثاً: أجمع أهل العلم بالنقل على أنّها لم تنزل في علي, وأن علياً لم يتصدق ثالثاً: أجمع أهل العلم بالنقل على أنّها لم تنزل في علي, وأن علياً لم يتصدق ثالثاً: أجمع أهل العلم بالنقل على أنّها لم تنزل في علي, وأن علياً لم يتصدق ثالثاً: أجمع أهل العلم بالنقل على أنّها لم تنزل في علي, وأن علياً لم يتصدق 
وقد وضع بعض الكذّابين حديثاً مفترى، أن وقد وضع بعض الكذّابين حديثاً مفترى، أن وقد وضع بعض الكذّابين حديثاً مفترى، أن وقد وضع بعض الكذّابين حديثاً مفترى، أن ((((((((ية: ية: ية: ية: بخاتمه في الصالة، قال ابن تيمبخاتمه في الصالة، قال ابن تيمبخاتمه في الصالة، قال ابن تيمبخاتمه في الصالة، قال ابن تيم
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هذه اآلية نزلت في حق علي لما تصدق بخاتمه في الصالة, وهذا كذب بإجماع هذه اآلية نزلت في حق علي لما تصدق بخاتمه في الصالة, وهذا كذب بإجماع هذه اآلية نزلت في حق علي لما تصدق بخاتمه في الصالة, وهذا كذب بإجماع هذه اآلية نزلت في حق علي لما تصدق بخاتمه في الصالة, وهذا كذب بإجماع 
        ....))))))))أهل العلم بالنقلأهل العلم بالنقلأهل العلم بالنقلأهل العلم بالنقل

رابعاً: ينقل الشيعة اإلمامية هذه األحاديث من (تفسير الثعلبي), وأجمع أهل رابعاً: ينقل الشيعة اإلمامية هذه األحاديث من (تفسير الثعلبي), وأجمع أهل رابعاً: ينقل الشيعة اإلمامية هذه األحاديث من (تفسير الثعلبي), وأجمع أهل رابعاً: ينقل الشيعة اإلمامية هذه األحاديث من (تفسير الثعلبي), وأجمع أهل 
يث الموضـوعة, وهـو حاطـب    يث الموضـوعة, وهـو حاطـب    يث الموضـوعة, وهـو حاطـب    يث الموضـوعة, وهـو حاطـب    العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من األحادالعلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من األحادالعلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من األحادالعلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من األحاد

وأما القول بنزولها في حق علي وأما القول بنزولها في حق علي وأما القول بنزولها في حق علي وأما القول بنزولها في حق علي ((((((((ليل، كما وصفه ابن تيمية وغيره؛ قال الدهلوي: ليل، كما وصفه ابن تيمية وغيره؛ قال الدهلوي: ليل، كما وصفه ابن تيمية وغيره؛ قال الدهلوي: ليل، كما وصفه ابن تيمية وغيره؛ قال الدهلوي: 
بن أبي طالب، ورواية قصّة السائل وتصدقه بالخاتم عليه في حالة الركوع، فإنّما بن أبي طالب، ورواية قصّة السائل وتصدقه بالخاتم عليه في حالة الركوع، فإنّما بن أبي طالب، ورواية قصّة السائل وتصدقه بالخاتم عليه في حالة الركوع، فإنّما بن أبي طالب، ورواية قصّة السائل وتصدقه بالخاتم عليه في حالة الركوع، فإنّما اااا

    هو للثعلبي فقط، وهو متفرد به، وال يعد المحدثون من أهل السنّة روايات الثعلبيهو للثعلبي فقط، وهو متفرد به، وال يعد المحدثون من أهل السنّة روايات الثعلبيهو للثعلبي فقط، وهو متفرد به، وال يعد المحدثون من أهل السنّة روايات الثعلبيهو للثعلبي فقط، وهو متفرد به، وال يعد المحدثون من أهل السنّة روايات الثعلبي
قدر شعيرة, ولقّبوه: حاطب ليل؛ فإنّه ال يميز الرطب من اليـابس, وأكثـر رواياتـه    قدر شعيرة, ولقّبوه: حاطب ليل؛ فإنّه ال يميز الرطب من اليـابس, وأكثـر رواياتـه    قدر شعيرة, ولقّبوه: حاطب ليل؛ فإنّه ال يميز الرطب من اليـابس, وأكثـر رواياتـه    قدر شعيرة, ولقّبوه: حاطب ليل؛ فإنّه ال يميز الرطب من اليـابس, وأكثـر رواياتـه    

        ....))))))))عن الكلبي، عن أبي صالح, وهو من أوهى ما يروى في التفسير عندهمعن الكلبي، عن أبي صالح, وهو من أوهى ما يروى في التفسير عندهمعن الكلبي، عن أبي صالح, وهو من أوهى ما يروى في التفسير عندهمعن الكلبي، عن أبي صالح, وهو من أوهى ما يروى في التفسير عندهم
خامساً: نطلب من الشيعة اإلماميـة أن ينقلـوا لنـا إسـناداً واحـداً صـحيحاً فقـط        خامساً: نطلب من الشيعة اإلماميـة أن ينقلـوا لنـا إسـناداً واحـداً صـحيحاً فقـط        خامساً: نطلب من الشيعة اإلماميـة أن ينقلـوا لنـا إسـناداً واحـداً صـحيحاً فقـط        خامساً: نطلب من الشيعة اإلماميـة أن ينقلـوا لنـا إسـناداً واحـداً صـحيحاً فقـط        

الخبر، وال هو في شيء من كتب الخبر، وال هو في شيء من كتب الخبر، وال هو في شيء من كتب الخبر، وال هو في شيء من كتب     لهذه القصّة, وجمهور أهل اُألمة لم تسمع هذالهذه القصّة, وجمهور أهل اُألمة لم تسمع هذالهذه القصّة, وجمهور أهل اُألمة لم تسمع هذالهذه القصّة, وجمهور أهل اُألمة لم تسمع هذا
المسلمين المعتمدة، ال الصحاح وال السنن وال الجوامع وال المعجمات، وال شيء المسلمين المعتمدة، ال الصحاح وال السنن وال الجوامع وال المعجمات، وال شيء المسلمين المعتمدة، ال الصحاح وال السنن وال الجوامع وال المعجمات، وال شيء المسلمين المعتمدة، ال الصحاح وال السنن وال الجوامع وال المعجمات، وال شيء 

        من اُألمهات.من اُألمهات.من اُألمهات.من اُألمهات.
وحـده,  وحـده,  وحـده,  وحـده,      ····صيغة جمع، فال يصدق على علـي صيغة جمع، فال يصدق على علـي صيغة جمع، فال يصدق على علـي صيغة جمع، فال يصدق على علـي     ����الَّذينالَّذينالَّذينالَّذين����سادساً: قوله تعالى: سادساً: قوله تعالى: سادساً: قوله تعالى: سادساً: قوله تعالى: 

    أن األصــل أنّــه إذا أُطلــقأن األصــل أنّــه إذا أُطلــقأن األصــل أنّــه إذا أُطلــقأن األصــل أنّــه إذا أُطلــق��� ��� ��� ���     وإن كــان يمكــن أن يــذكر الجمــع ويــراد بــه المفــرد, وإن كــان يمكــن أن يــذكر الجمــع ويــراد بــه المفــرد, وإن كــان يمكــن أن يــذكر الجمــع ويــراد بــه المفــرد, وإن كــان يمكــن أن يــذكر الجمــع ويــراد بــه المفــرد, 
        بقرينة، وال قرينة هنا.بقرينة، وال قرينة هنا.بقرينة، وال قرينة هنا.بقرينة، وال قرينة هنا.��� ��� ��� ���     الجمع أُريد به الجمعالجمع أُريد به الجمعالجمع أُريد به الجمعالجمع أُريد به الجمع

بما هو محمود عنده: إما واجب، وإمـا  بما هو محمود عنده: إما واجب، وإمـا  بما هو محمود عنده: إما واجب، وإمـا  بما هو محمود عنده: إما واجب، وإمـا  ��� ��� ��� ���     سابعاً: إن اهللا ال يثني على اإلنسانسابعاً: إن اهللا ال يثني على اإلنسانسابعاً: إن اهللا ال يثني على اإلنسانسابعاً: إن اهللا ال يثني على اإلنسان
ــل وال         ــة، ب ــك ليســت واجب ــر ذل ــة وغي ــة والهب ــق والهدي ــل وال        مســتحب, والصــدقة والعت ــة، ب ــك ليســت واجب ــر ذل ــة وغي ــة والهب ــق والهدي ــل وال        مســتحب, والصــدقة والعت ــة، ب ــك ليســت واجب ــر ذل ــة وغي ــة والهب ــق والهدي ــل وال        مســتحب, والصــدقة والعت ــة، ب ــك ليســت واجب ــر ذل ــة وغي ــة والهب ــق والهدي مســتحب, والصــدقة والعت

        مستحبة في الصالة، باتّفاق المسلمين.مستحبة في الصالة، باتّفاق المسلمين.مستحبة في الصالة، باتّفاق المسلمين.مستحبة في الصالة، باتّفاق المسلمين.
لــى أن ذلــك يبطــل الصــالة، وبــذلك يعلــم أن       لــى أن ذلــك يبطــل الصــالة، وبــذلك يعلــم أن       لــى أن ذلــك يبطــل الصــالة، وبــذلك يعلــم أن       لــى أن ذلــك يبطــل الصــالة، وبــذلك يعلــم أن       ثامنــاً: ذهــب بعــض الفقهــاء إ    ثامنــاً: ذهــب بعــض الفقهــاء إ    ثامنــاً: ذهــب بعــض الفقهــاء إ    ثامنــاً: ذهــب بعــض الفقهــاء إ    

التصدق في الصالة ليس من األعمال الصالحة, وإعطاء السائل ال يفوت, فيمكن التصدق في الصالة ليس من األعمال الصالحة, وإعطاء السائل ال يفوت, فيمكن التصدق في الصالة ليس من األعمال الصالحة, وإعطاء السائل ال يفوت, فيمكن التصدق في الصالة ليس من األعمال الصالحة, وإعطاء السائل ال يفوت, فيمكن 
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غنــي عــن مــدح غنــي عــن مــدح غنــي عــن مــدح غنــي عــن مــدح     ····للمتصــدق إذا ســلّم أن يعطيــه وإن فــي الصــالة لشــغالً، وعلــي للمتصــدق إذا ســلّم أن يعطيــه وإن فــي الصــالة لشــغالً، وعلــي للمتصــدق إذا ســلّم أن يعطيــه وإن فــي الصــالة لشــغالً، وعلــي للمتصــدق إذا ســلّم أن يعطيــه وإن فــي الصــالة لشــغالً، وعلــي 
الشيعة اإلمامية االثني عشرية، فهم يذمونه في حقيقة األمـر، واهللا تبـارك وتعـالى    الشيعة اإلمامية االثني عشرية، فهم يذمونه في حقيقة األمـر، واهللا تبـارك وتعـالى    الشيعة اإلمامية االثني عشرية، فهم يذمونه في حقيقة األمـر، واهللا تبـارك وتعـالى    الشيعة اإلمامية االثني عشرية، فهم يذمونه في حقيقة األمـر، واهللا تبـارك وتعـالى    

، فكيف نرضى ، فكيف نرضى ، فكيف نرضى ، فكيف نرضى ))))١١١١((((����الَّذين هم في صَالَتهِم خَاشعونالَّذين هم في صَالَتهِم خَاشعونالَّذين هم في صَالَتهِم خَاشعونالَّذين هم في صَالَتهِم خَاشعون    �قَد أَفْلَح الْمؤمنُون قَد أَفْلَح الْمؤمنُون قَد أَفْلَح الْمؤمنُون قَد أَفْلَح الْمؤمنُون ����ل: ل: ل: ل: يقويقويقويقو
لعلي وهو من رؤوس الخاشعين وأئمتهم أن يتصدق وهو يصـلّي وال يخشـع فـي    لعلي وهو من رؤوس الخاشعين وأئمتهم أن يتصدق وهو يصـلّي وال يخشـع فـي    لعلي وهو من رؤوس الخاشعين وأئمتهم أن يتصدق وهو يصـلّي وال يخشـع فـي    لعلي وهو من رؤوس الخاشعين وأئمتهم أن يتصدق وهو يصـلّي وال يخشـع فـي    

        صالته.صالته.صالته.صالته.
تاسعاً: ثم لو قدر أن هذا مشروع في الصالة, لم يختص بالركوع, بل يكون تاسعاً: ثم لو قدر أن هذا مشروع في الصالة, لم يختص بالركوع, بل يكون تاسعاً: ثم لو قدر أن هذا مشروع في الصالة, لم يختص بالركوع, بل يكون تاسعاً: ثم لو قدر أن هذا مشروع في الصالة, لم يختص بالركوع, بل يكون 

الــذين الــذين الــذين الــذين ��� ��� ��� ���     ولــى منــه فــي الركــوع, فكيــف يقــال: ال ولــي لكــم ولــى منــه فــي الركــوع, فكيــف يقــال: ال ولــي لكــم ولــى منــه فــي الركــوع, فكيــف يقــال: ال ولــي لكــم ولــى منــه فــي الركــوع, فكيــف يقــال: ال ولــي لكــم فــي القيــام والقعــود أفــي القيــام والقعــود أفــي القيــام والقعــود أفــي القيــام والقعــود أ
         ق فـي حـال القيـام والقعـود أمـا كـان يسـتحققون في كلّ ركوع, فلو تصـديتصد         ق فـي حـال القيـام والقعـود أمـا كـان يسـتحققون في كلّ ركوع, فلو تصـديتصد         ق فـي حـال القيـام والقعـود أمـا كـان يسـتحققون في كلّ ركوع, فلو تصـديتصد         ق فـي حـال القيـام والقعـود أمـا كـان يسـتحققون في كلّ ركوع, فلو تصـديتصد

        هذه المواالة؟!هذه المواالة؟!هذه المواالة؟!هذه المواالة؟!
عاشراً: عليعاشراً: عليعاشراً: عليعاشراً: علي····           ـن تجـب عليـه الزكـاة, علـى عهـد النبـيلم يكن مم       ـن تجـب عليـه الزكـاة, علـى عهـد النبـيلم يكن مم       ـن تجـب عليـه الزكـاة, علـى عهـد النبـيلم يكن مم       ـن تجـب عليـه الزكـاة, علـى عهـد النبـي؛ فإنّـه  ؛ فإنّـه  ؛ فإنّـه  ؛ فإنّـه  7777لم يكن مم

رها ماالً؛ ألنّه لم يكن له رها ماالً؛ ألنّه لم يكن له رها ماالً؛ ألنّه لم يكن له رها ماالً؛ ألنّه لم يكن له كان فقيراً, وكان مهر فاطمة من علي درعاً فقط, لم يمهكان فقيراً, وكان مهر فاطمة من علي درعاً فقط, لم يمهكان فقيراً, وكان مهر فاطمة من علي درعاً فقط, لم يمهكان فقيراً, وكان مهر فاطمة من علي درعاً فقط, لم يمه
        مال, ومثل علي ال تجب عليه الزكاة.مال, ومثل علي ال تجب عليه الزكاة.مال, ومثل علي ال تجب عليه الزكاة.مال, ومثل علي ال تجب عليه الزكاة.

��� ��� ��� ���     الحادي عشر: إعطاء الخاتم في الزكاة ال يجزئ عند كثير من أهل العلم,الحادي عشر: إعطاء الخاتم في الزكاة ال يجزئ عند كثير من أهل العلم,الحادي عشر: إعطاء الخاتم في الزكاة ال يجزئ عند كثير من أهل العلم,الحادي عشر: إعطاء الخاتم في الزكاة ال يجزئ عند كثير من أهل العلم,
إذا قيل: بوجوب الزكاة في الحلي, وقيل: إنّه يخرج من جنس الحلي, ومن جوز إذا قيل: بوجوب الزكاة في الحلي, وقيل: إنّه يخرج من جنس الحلي, ومن جوز إذا قيل: بوجوب الزكاة في الحلي, وقيل: إنّه يخرج من جنس الحلي, ومن جوز إذا قيل: بوجوب الزكاة في الحلي, وقيل: إنّه يخرج من جنس الحلي, ومن جوز 

        ذلك بالقيمة, فالتقويم في الصالة متعذّر.ذلك بالقيمة, فالتقويم في الصالة متعذّر.ذلك بالقيمة, فالتقويم في الصالة متعذّر.ذلك بالقيمة, فالتقويم في الصالة متعذّر.
ــاني عشــر  ــاني عشــر الث ــاني عشــر الث ــاني عشــر الث ــي الزكــاة أن      الث ــه إعطــاء الســائل, والمــدح ف ــي الزكــاة أن      : إن هــذا الحــديث في ــه إعطــاء الســائل, والمــدح ف ــي الزكــاة أن      : إن هــذا الحــديث في ــه إعطــاء الســائل, والمــدح ف ــي الزكــاة أن      : إن هــذا الحــديث في ــه إعطــاء الســائل, والمــدح ف : إن هــذا الحــديث في

يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور ال ينتظر أن يسأله سائل, فاألفضـل أن يبـادر   يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور ال ينتظر أن يسأله سائل, فاألفضـل أن يبـادر   يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور ال ينتظر أن يسأله سائل, فاألفضـل أن يبـادر   يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور ال ينتظر أن يسأله سائل, فاألفضـل أن يبـادر   
المرء بدفع الزكاة، ال أن يجلس في بيته وزكاته عنده حتّى ينتظر النـاس يطرقـوا   المرء بدفع الزكاة، ال أن يجلس في بيته وزكاته عنده حتّى ينتظر النـاس يطرقـوا   المرء بدفع الزكاة، ال أن يجلس في بيته وزكاته عنده حتّى ينتظر النـاس يطرقـوا   المرء بدفع الزكاة، ال أن يجلس في بيته وزكاته عنده حتّى ينتظر النـاس يطرقـوا   

        بابه ثم يعطيهم الزكاة.بابه ثم يعطيهم الزكاة.بابه ثم يعطيهم الزكاة.بابه ثم يعطيهم الزكاة.
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وأَقيموا الصَّالَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ وأَقيموا الصَّالَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ وأَقيموا الصَّالَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ وأَقيموا الصَّالَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ ����لة قوله تعالى: لة قوله تعالى: لة قوله تعالى: لة قوله تعالى: الثالث عشر: إن هذه اآلية بمنزالثالث عشر: إن هذه اآلية بمنزالثالث عشر: إن هذه اآلية بمنزالثالث عشر: إن هذه اآلية بمنز
ينعاكالر عوا مكَعاروينعاكالر عوا مكَعاروينعاكالر عوا مكَعاروينعاكالر عوا مكَعاروهو أمر بالركوع, وإشارة إلى إقامتها في الجماعة، وهو أمر بالركوع, وإشارة إلى إقامتها في الجماعة، وهو أمر بالركوع, وإشارة إلى إقامتها في الجماعة، وهو أمر بالركوع, وإشارة إلى إقامتها في الجماعة))))١١١١((((����و ،((((((((....        

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  نجيب األخ بما يلي:
ــين دليــل الع      ــة فيهــا بعــض الخلــط ب ــه مــن األدلّ قــل ودليــل الســمع؛   إن مــا ذكرت

فالثـاني يــدخل فــي دليــل السـمع، كمــا أن الثالــث يرجــع إلـى دليــل اللّطــف، والرابــع    
  والخامس دليل على وجوب النصب لإلمام.

ثــم إن اعتراضــك علــى اإلمامــة فــي النقطــة اُألولــى مــن األدلّــة العقليــة جــاء مــن   
  خالل عدة إشكاالت طرحتها، وهي: 

  كم يثبت اإلمامة وينصب اإلمام.ال يوجد دليل صريح أو مح ــــــــ١١١١
  .7االدعاء أن اهللا أكمل دينه وأتم نعمته برسالة النبي ــــــــ٢٢٢٢
ـــ٣٣٣٣ ــــــ ــــــ ــــــ ــة     ـــ ــه الكثيــــر مــــن الموبقــــات، كتكفيــــر أُمــ أن القــــول باإلمامــــة يترتّــــب عليــ
  .7محمد

  ولإلجابة على ذلك نقول:
ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ا مــا إن األدلّــة التــي نــذكرها لوجــوب اإلمامــة وتنصــيب األئمــة كثيــرة، منهــ    ـ

ذكرته أنت بغضّ النظر عن الخلط الواقع فيها، وعمدة األدلّة على وجوب اإلمامة 
  هو دليل اللّطف.
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وإذا صــار علــى اهللا للطفــه الــذي هــو مقتضــى حكمتــه وجــوب تنصــيب اإلمــام     
ــين ســبحانه مــراده باآليــات وبينــه رســوله بالروايــات باإلضــافة إلــى حكــم العقــل        وب

فض اإلذعان لألدلّـة الدامغـة والصـريحة، فـال يقـال      بذلك, لكن بعض المعاندين ير
علـى اهللا: أنّــه لــم يبـين مــراده فــي اإلمامــة، وأنّـه لــم يلطــف بعبـادة, بــل يقــال ُألولئــك     
المعانـــدين: إنّكـــم ال تريـــدون اإلذعـــان بـــذلك، ولـــو جئنـــا لكـــم بـــألف دليـــل علـــى    

فــي البيــان اإلمامـة، لرفضــتم ذلـك ولــرددتم اللّطــف الـذي فيهــا، فالمشــكل فـيكم ال     
  وال في المبين.

وأمـــا دليـــل وجـــوب اللّطـــف، فـــألن مقتضـــى حكمتـــه تعـــالى أن يهيـــئ لعبـــاده    
وسائل الطاعة ويصرفهم عن وسائل الفسـاد؛ إذ كـانوا ال يصـلون إلـى كمـالهم مـن       
دونها عادةً، وقد بحثه العدلية (المعتزلة واإلمامية) في مظانّـه مـن كتـبهم الكالميـة،     

كر مسائله وإدراج أدلّته، خاصّة وأنّك لـم تـذكر منهـا شـيئاً ولـم      وليس هنا متّسع لذ
قولـك: إنّـه مـن أُصـول المعتزلــة،     ���  تناقشـها ولـم يظهـر مـن عباراتـك إنكــار وجوبـه      

  في معنى الوجوب على اهللا، وقد بيناه.���  وهو ليس برد.. وما ناقشت
من جريان العـادة فـي   وأما دليل كون اإلمامة لطف، فهو: لما تقرر في العقول 

ــهم علـــى رئـــيس مبســـوط اليـــد يحكمهـــم      ــاق أُمـــورهم ومعاشـ صـــالح النـــاس واتسـ
ويسوسهم، ويدعوهم إلى الصـالح والطاعـات، وإنّهـم متـى مـا فقـدوا هـذا الـرئيس         
كانوا أقـرب إلـى الفسـاد، واختلّـت أُمـورهم ومعاشـهم، ولعـال بعضـهم علـى بعـض،           

  معاصي والملذّات.يأكل القوي منهم الضعيف، وانهمكوا في ال
هذا، وإن تشقيقك اإلشكال على (وجوب اللّطف على اهللا) بشقين، فيـه خلـط   

هـل قـولكم: (وجـوب اللّطـف     ((بين منهج األشاعرة ومنهج المعتزلة؛ فـإن سـؤالك بــ   
ــالى؟     ــى اهللا تع ــاس عل ــه الن ــى اهللا)، أوجب ــم يفهمــوا      ))عل ــأخوذ مــن األشــاعرة؛ إذ ل م
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اهللا)، الـذي يقـول بـه العدليـة، فسـألوا هـذا السـؤال         المراد من: (وجوب اللّطف على
  الساذج!!

))، فنقول لهـم: فـأين الـدليل علـى ذلـك؟     ((وأما سؤالك في الشق الثاني بقولك: 
ــأن (وجــوب اللطــف علــى اهللا) هــو مــا أوجبــه اهللا علــى     ((بعــد أن قلــت:   وإن قــالوا: ب

ــالى    ــام لطـــف، فيجـــب علـــى اهللا تعـ ــه, وتنصـــيب اإلمـ ــو متّ))نفسـ ــنهج  ، فهـ ــع مـ ســـق مـ
مامـة  المعتزلة، ولكن فيه تسليم بوجوب اللطف، ثم المطالبة بالدليل على كـون اإل 

  لطف.
مــا أن تنكــر وجــوب اللطــف كاألشــاعرة، فــال مجــال للشــق  إفإنّــك بــين أمــرين: 

الثاني من السؤال، وأما أن تقر بوجوب اللطف كمـنهج المعتزلـة، فـال مجـال للشـق      
الخلـط بينهمـا وجعلهمـا شـقّين علـى نحـو التقسـيم الثنـائي،         األول من السـؤال.. وأمـا   

فإنّه خلط في المنهج العلمي، ويعكس عدم القدرة على ترتيب المقدمات العقليـة  
  بصورة صحيحة.

ثم إن المطالبة بالدليل على تنصيب اإلمام في الشق الثـاني واالدعـاء بـأن أدلّـة     
التســليم وعــدم المناقشــة فــي وجــوب  الشــيعة علــى اإلمامــة كلّهــا متشــابهة، يســتدعي

اللّطف في عالم الثبوت والواقع، وهو تسليم بالدليل العقلي الذي يقوله الشيعة من 
حيث ال تشعر؛ ألن المطالبة بالدليل في عالم اإلثبات بعد االدعاء بعـدم وجـوده ال   

أخّر بعــد تســليم اإلمكــان العقلــي فــي عــالم الثبــوت؛ ألن عــالم اإلثبــات متــ  ���  يصــح
  رتبة عن عالم الثبوت؛ فالحظ!

وقد أجبنا في عنوان (اإلمامة) على كثير من األسـئلة المتّصـلة باإلمامـة, ومنهـا     
  األدلّة على إثبات اإلمامة وتنصيب األئمة؛ فراجع!
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وكـــذلك أشـــرنا إلـــى الكثيـــر مـــن الكتـــب المشـــحونة باألدلّـــة العقليـــة والنقليـــة    
المختصر أن نذكر لك كـلّ تلـك األدلّـة، وحتّـى     إلثبات اإلمامة، وال يسعنا في هذا 

  لو ذكرناها فسيظل بعض المشكّكين ال يذعنون، وال كالم لنا معهم.
إلى قولـه   7لعلّك تشير بقولك: إن اهللا أكمل دينه وأتم نعمته برسالة النبي ــــــــ٢٢٢٢

تي ورضيتُ لَكُم اِإلسالم تي ورضيتُ لَكُم اِإلسالم تي ورضيتُ لَكُم اِإلسالم تي ورضيتُ لَكُم اِإلسالم الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعم�تعالى: 
  .)١(�ديناًديناًديناًديناً

لكن هذه اآلية القرآنية نفسـها تعطـي دلـيالً علـى إثبـات اإلمامـة، ال كمـا تريـد         
إثباته من عدم الدليل على اإلمامة؛ فاآلية نازلة في يـوم الغـدير، كمـا أوضـح ذلـك      

  كلّ من:
ى فـي كتـاب   هــ)، رو ٣١٠الحافظ محمد بن جرير الطبـري، المتـوفّى سـنة (    ــــــــ١١١١

  (الوالية) بإسناده عن زيد بن أرقم نزول اآلية يوم الغدير.
هـ)، روى من طريق ٤١٠الحافظ ابن مردويه األصفهاني، المتوفّى سنة ( ــــــــ٢٢٢٢

يـوم   7أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري: أنّها نزلت على رسول اهللا
لك بسـند آخـر عـن    الغدير، يوم قال لعلي: (من كنت مواله فعلي مواله), وكـذ 

  أبي هريرة.
هــ)، روى فــي كتابـه (مــا نــزل   ٤٣٠الحــافظ أبـو نعــيم األصـبهاني، المتــوفّى ســنة (   ـــ ــــ ــ ـــ ٣٣٣٣

إكمـال  : اهللا أكبـر علـى   7من القرآن في علي)، قال في آخر الرواية: (فقال رسـول اهللا 
  من بعدي). Cالرب برسالتي، وبالوالية لعلي الدين، وإتمام النعمة، ورضا
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هـــ)، روى فــي  ٤٦٣ظ أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي، المتــوفّى ســنة (     الحــاف ــــــــــــــــ٤٤٤٤
فقال عمر بن الخطّاب: بخٍ بخٍ يا ابن أبي ((تاريخه عن أبي هريرة، قال في آخرها: 

ــأنزل اهللا:     ــلم. فـ ــولى كـــلّ مسـ ــبحت مـــوالي ومـ ــم  �طالـــب، أصـ ــتُ لَكُـ ــوم أَكْملْـ ــم  الْيـ ــتُ لَكُـ ــوم أَكْملْـ ــم  الْيـ ــتُ لَكُـ ــوم أَكْملْـ ــم  الْيـ ــتُ لَكُـ ــوم أَكْملْـ الْيـ
ينَكُمدينَكُمدينَكُمدينَكُمد�((.  
  هـ)، في كتاب (الوالية).٤٧٧توفّى سنة (الحافظ أبو سعيد السجستاني، الم ــــــــ٥٥٥٥
  هـ).٤٨٣أبو الحسن ابن المغازلي الشافعي، المتوفّى سنة ( ــــــــ٦٦٦٦
  الحافظ أبي القاسم الحاكم الحسكاني. ــــــــ٧٧٧٧
  هـ).٥٧١بن عساكر الشافعي الدمشقي، المتوفّى سنة (االحافظ أبو القاسم  ــــــــ٨٨٨٨
  ي كتابة (المناقب).هـ) ف٥٦٨أخطب الخطباء الخوارزمي، المتوفّى سنة ( ــــــــ٩٩٩٩

  ـ أبو الفتح النطنزي في كتابه (الخصائص العلوية).ــــ١٠١٠١٠١٠
  أبو حامد سعد الدين الصالحاني. ــــــــ١١١١١١١١
  هـ).٦٥٤أبو المظفّر سبط ابن الجوزي الحنفي البغدادي، المتوفّى سنة ( ــــــــ١٢١٢١٢١٢

ومـــن تلــــك األخبـــار يتّضــــح أن إكمــــال الـــدين وإتمــــام النعمـــة صــــار بواليــــة     
عليC١(ها، ال بما عدا(.  

أما قولك: إن القول باإلمامة يترتّب عليه الكثير من الموبقات، كتكفير أُمـة   ــــــــ٣٣٣٣
  .7محمد

        القول بالتوحيد أيضـاً صـار سـبباً لتكفيـر كثيـر مـن النـاس، وإن فنحن نقول: إن
القول بالنبوة صار أيضاً سبباً لتكفير أصحاب الديانات اُألخرى، وإن إنكـار المعـاد   
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ا كانت اإلمامة سبباً لكشف صدق االدعاء واختياراً لتمام االنقيـاد، فمـا   كذلك؛ فإذ
  المشكلة في ذلك؟!

علـى أنّنـا ال نقـول: بكفـر مــن ينكـر الواليـة، بـل نقــول: إنّهـم ارتـدوا عـن القــول           
بالوالية بعد إتمام البيعة لعليC       في يوم الغدير، ونتعامـل مـع هـؤالء علـى أسـاس

الشــهادتين لتحقّــق اإلســالم.. وأمــا الجاهــل بهــا فهــو مســلم اإلسـالم، وكفايــة النطــق ب 
  من المستضعفين، يرد أمره إلى اهللا.

  فهم كفّار يوم القيامة. ،نعم، هم لم يؤمنوا بما أراده اهللا
، فهـو يشـير بـه إلـى عـالم اآلخـرة, وأنّـه يتعامـل         Rوأما ما ذكره السيد الخـوئي 

عالم الـدنيا, ولـو كـان يحكـم بكفـرهم       معهم في ذلك العالم تعامل الكفّار بخالف
في عالم الدنيا، لقال بنجاستهم، وعدم الـزواج مـنهم، وعـدم حلّيـة ذبـائحهم، وغيـر       

  ذلك من أحكام الكفّار، وهذا ما لم يقله قطعاً.
ــن       ــاء مــ ــراد بعــــض العلمــ ــاء, أو أن مــ ــة العلمــ ــوال بقيــ وعلــــى ذلــــك تحمــــل أقــ

  .Fألهل البيتالمخالفين: بعضهم، وهم الذين ينصبون العداء 
ألحـد العلمـاء يكفّـر بـه مطلـق المخـالفين، فهـو رأي         ولو فـرض أن هنـاك قـوالً   

خــاص بــه، وال يحمــل علــى كــلّ المــذهب، بــل يبقــى األغلــب إن لــم نقــل الجميــع      
علـــى  يفتـــون بطهـــارة المخـــالفين، وحلّيـــة ذبـــائحهم، وجـــواز الـــزواج مـــنهم، الـــدالّ  

  إسالمهم.
  لفسقهم. ؛يعة فيهمنعم، يفتون بحلّية غيبتهم والوق

  وأما قولك: أي لطف هذه اإلمامة التي تكفّر المسلمين؟



� �� �� �� � 

Eم�{Wא�F��Q�
�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א�� ٣٩٣ .......................................................... א

 

فإنّا نقول: لوال اإلمامة واستمرارها لما بقي الدين الحق المتمثل بمذهب أهـل  
حيــاً إلــى هــذا اليــوم، بــل لعــادت جاهليــة مــن أول يــوم تــوفّي فيــه رســول    Fالبيــت

ي التـي أنتجـت الكفـر، بـل هـي التـي       ، كما أرادها البعض, وليست اإلمامـة هـ  7اهللا
خلّصـت مجموعـة كبيــرة وأنقـذتهم مــن الكفـر، وبــذلك صـارت لطفــاً، ألنّهـا قربــت       

اعتـراض  ���  فعل هؤالء مـن الطاعـة وأبعـدتهم عـن فعـل المعصـية، ومـا قولـك بهـذا         
على اهللا، ولكن تستحي مـن التصـريح بـه.. فأيـة نعمـة بإرسـال األنبيـاء والرسـل وقـد          

ر الناس ودخلوا بسببهم إلى النار؟ فأين الرحمة المـدعاة؟ وكالمنـا هنـا    كذّبهم أكث
  على القياس؛ فالحظ!

أما النقطـة الثانيـة: وهـي عـدم وجـود مصـلحة دينيـة أو دنيويـة فـي اإلمامـة بعـد            
7إكمال اهللا دينه وإتمام نعمته ببعثة النبي.  

ــدي      ــة  فــنحن نقــول: اتّضــح لــك ســابقاً أن إتمــام النعمــة وإكمــال ال ن كــان بوالي
علــيC      ّفمــع االعتقــاد بالواليــة كمــل الــدين، ومــن دون االعتقــاد بالواليــة يظــل ,

       إبـالغ الـدين مـن قبـل النبـي ال خـالف فيـه، ولكـن مـن الـذي       7الـدين ناقصـاً, وأن
  يستطيع حفظ هذا الدين من التالعب به والتحريف؟

ــم كــلّ        شــيء، وهــو  ونحــن نقــول: إن الــذي يحفــظ ذلــك هــو اإلمــام؛ ألنّــه يعل
  .7معصوم من الخطأ والنسيان، فهو الحافظ للشريعة بعد رسول اهللا
  أما النقطة الثالثة: وهو كيفية حصول اللطف مع غيبة اإلمام.

ال يمتنع أن يقع هذا اللطـف مـع   ((فقد أجاب السيد المرتضى عن ذلك بقوله: 
يقـف موضـعه،    غيبته في هـذا البـاب أقـوى؛ ألن المكلّـف إذا لـم يعلـم مكانـه، ولـم        
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ويجــوز فــي مــن ال يعرفــه أن اإلمــام يكــون إلــى أن ال يفعــل القبــيح، وال يقصــر فــي    
  .)١())فعل الواجب، أقرب منه لو عرفه وال يجوز فيه كونه إماماً

إنّـا نجـوز أن يظهـر ألوليائـه وال     ((وفي (قواعد المرام) أجاب عن ذلـك بقولـه:   
هـم فـي غيبتـه أيضـاً؛ إذ ال يـأمن أحـدهم       نقطع بعدم ذلك، على أن اللطف حاصل ل

إذا هم بفعل المعصية أن يظهر اإلمام عليـه فيوقـع بـه الحـد، وهـذا القـدر كـاف فـي         
  .)٢())باب اللطف

األول: إن اإلمــام لطــف فــي حــال غيبتــه   ((وفــي كتــاب (األلفــين) قــال العالّمــة:  
جوز المكلّف ظهـوره كـلّ   وظهوره. أما مع ظهوره، فلما مر، وأما عند غيبته فألنّه ي

  لحظة فيمتنع من اإلقدام على المعاصي، وبذلك يكون لطفاً.
ال يقــال: تصــرف اإلمــام إن كــان شــرطاً فــي كونــه لطفــاً وجــب علــى اهللا تعــالى   

  فال لطف.��� فعله وتمكينه، و
ألنّا نقول: إن تصرفه ال بد منه في كونه لطفاً، وال نسـلّم أنّـه يجـب عليـه تعـالى      

كينــه؛ ألن اللطــف إنّمــا يجــب إذا لــم ينــاف التكليــف، فخلــق اهللا تعــالى األعــوان   تم
  لإلمام ينافي التكليف، وإنّما لطف اإلمام يحصل ويتم بأُمور..

منها: خلق اإلمام وتمكينه بالقـدرة والعلـوم، والـنص عليـه باسـمه ونسـبه، وهـذا        
  يجب عليه تعالى وقد فعله.

  ، وهذا يجب على اإلمام، وقد فعله.ومنها: تحمل األمانة وقبولها
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  ومنها: النصرة والذب عنه، وامتثال أوامره، وقبول قوله، وهذا يجب على الرعية.
الثاني: المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية, والقهر واإلجبار عليها ليس 
بلطــف، ألنّــه منــاف للتكليــف, ونصــب اإلمـــام والــنص عليــه وأمــرهم بطاعتــه مـــن          

وقهــرهم علــى طاعتــه مــن قبيــل الثــاني؛ ألنّــه مــن الواجبــات، فلــو جــاز القهــر     األول, 
  .)١())عليها، لجاز على باقي الواجبات...

وقـد يقـال: إن تجــويز المكلّـف ظهــوره كـلّ لحظــة ال نـراه حــاجزاً عـن اقتحــام       
  الموبقات، فأين اللّطف فيه؟

حـال الغيبـة:   فأجاب البعض على ذلك: بأن األجدر أن يقال في تعليل اللطـف  
أن نفس وجوده لطف؛ وذلك ألن فيه إقامة للحجة على العباد، ولما كـان خـذالن   
النــاس لــه هــو الــذي أوجــب غيبتــه وعــدم تمكينــه كانــت الحجــة علــيهم أتــم، فهــم      
يعلمون بأن الحجة بوجوده قائمة عليهم، والتكليـف غيـر مرفـوع عـنهم، والعصـيان      

  .)٢(مقرباً لهم إلى الطاعة، مبعداً عن المعصيةمسؤولون عنه، فمن ثم يكون ذلك 
ــار      ــافي اللطـــــف الموجـــــب إلظهـــ ــه ال تنـــ ــارم): إن غيبتـــ ــال المكـــ وفـــــي (مكيـــ

فألنّهم السـبب فـي خفائـه, وأمـا بالنسـبة إلـى        ،, أما بالنسبة إلى المجرمينCاإلمام
  فلوجهين: ،الصالحين

مــا صــارت الغيبــة لهــم   األول: إن اهللا تعــالى قــد أعطــاهم مــن العقــول واألفهــام    
ــة المشــــاهدة، كمــــا صــــرح بــــه ســــيد العابــــدين       وفــــي حــــديث اإلمــــام    ،Cبمنزلــ

  .Cالصادق
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  .)١(غير ممنوعة عن بعض الصالحين Cالثاني: إن مشاهدته 
وال ينافي اللطـف فـي نصـبه    ((وفي (محاضرات في اإللهيات) للسبحاني، قال: 

طـف بهـم بنصـب المعـد لهـم وهـم       سلب العباد سلطانه وغيبته؛ ألن اهللا سبحانه قـد ل 
فوتــوا أثــر اللطــف علــى أنفســهم, وإلــى هــذا أشــار المحقّــق الطوســي بقولــه: اإلمــام     
لطــف، فيجــب نصــبه علــى اهللا تحصــيالً للغــرض... ووجــوده لطــف، وتصــرفه لطــف  

  .)٢())آخر، وعدمه منّا
ا النقطة الرابعة، وهي: إلغاء دور النبي7أم..  

, يقـول  7هي أحاديث جـدهم  Fئمة المعصومينفإنّا نقول: إن أحاديث األ
اإلمــام الصــادق: (حــديثي حــديث أبــي، وحــديث أبــي حــديث جــدي، وحــديث          
ــين حـــديث الحســـن، وحـــديث الحســـن      ــين، وحـــديث الحسـ جـــدي حـــديث الحسـ

ــؤمنين  ــر المــ ــديث أميــ ــول اهللا   Cحــ ــديث رســ ــؤمنين حــ ــر المــ ــديث أميــ ، 7، وحــ
  .)٣(وحديث رسول اهللا قول اهللا عزّ وجلّ)

، 7حـديثاً بـديالً عـن حـديث رسـول اهللا      Cاذا تجعل حـديث الصـادق  ثم لم
وال تجعـــل مـــثالً حـــديث البخـــاري أو مســـلم أو أحمـــد حـــديثاً بـــديالً عـــن حـــديث  

  ؟!!7رسول اهللا
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       ة األخــذ عــن اإلمــام؛ ألنــو لــم يكــن هــذا الحــديث، فإنّــا نقــول بصــح وحتّــى ل
خطــأ والنســيان, فــال هــو الــذي أرجعنــا إليــه، وهــو معصــوم ال يصــدر منــه ال   7النبــي

  معنى لعدم الرجوع إليه بعد كلّ هذا.
ا النقطة الخامسة، وهو: قول النبيمعها سـيئة،  7أم حسنة ال تضر علي حب) :

  .)١(وبغضه سيئة ال تنفع معها حسنة)
فقد شرح هذا الحديث بعدة وجوه، منها: أن الضرر المنفي ينزل على الضـرر  

منهـا، بفضـله الكامـل    ود فـي النـار، أعاذنـا اهللا تعـالى     الحقيقي الكامل الذي هو الخلـ 
كمـال اإليمـان وتمـام الـدين، كمـا قـال عـزّ مـن          Cفـإن حـب علـي    ولطفه الشامل؛

ــي...     �قائــل:  تمنِع كُمــي ــتُ علَ مأَتْمو ــنَكُم ــم دي ــوم أَكْملْــتُ لَكُ ــي...     الْي تمنِع كُمــي ــتُ علَ مأَتْمو ــنَكُم ــم دي ــوم أَكْملْــتُ لَكُ ــي...     الْي تمنِع كُمــي ــتُ علَ مأَتْمو ــنَكُم ــم دي ــوم أَكْملْــتُ لَكُ ــي...     الْي تمنِع كُمــي ــتُ علَ مأَتْمو ــنَكُم ــم دي ــوم أَكْملْــتُ لَكُ ومــع كمــال  )٢(�الْي ,
ن الخلود في النار, فإن عـذاب صـاحب   اإليمان وتمامه بشرط الموافاة عليه ال يكو

ــه    فهــو كفــر موجــب للخلــود فــي العــذاب     Cالكبيــرة منقطــع، وأمــا بغضــه وعدوات
  ودوام العقاب، فال تنفع معه حسنة نفع النجاة والتخلّص من النار.

ومن الوجـوه المحتملـة لهـذا الحـديث: أن يكـون خلـوص حبـه سـبباً ألن         
  عصم ويحفظ عن اإلتيان بالبعض.يغفر اهللا بفضله بعض الذنوب، وألن ي

ه باعثاً على شفاعته التي ال ترد٣(ومن الوجوه أيضاً: أن يكون حب(.  
وعلى كلّ هذه الوجوه، فليس المعنى أن السيئات مهما كانت ال تضر بحيـث  
ال يحتاج معها إلى اإلمام وإلى اللطف الحاصـل بوجـوده, بـل إن اللطـف الحاصـل      
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التقــرب إلــى كــلّ طاعــة والبعــد عــن كــلّ معصــية, وبــذا   مــن وجــود اإلمــام ينفــع فــي
يضمن عدم دخول النار أصالً ال الخلود فيها, ويضمن العصمة من جميـع الـذنوب   

  ال بعضها, ويضمن كونه شافعاً ال مشفّعاً.
  أما النقطة السادسة:

فابن تيمية يريـد القـول: أن االتحـاد علـى الباطـل فـي زمـن الثالثـة كـان أفضـل           
ق الحــق عــن الباطــل وتمييــز الخبيــث مــن الطيــب الــذي حصــل فــي زمــن       مــن تفريــ 

خالفة اإلمام عليC!  
وكأنّــه ينظــر فــي مقياســه لألفضــلية باســتقرار الدولــة اإلســالمية وســعة مواردهــا   
المادية حتّى لو كان الخليفة فيها أظلم الظالمين، وأجهل المسلمين، وأبعـد النـاس   

  هكذا خليفة؟!عن الدين! فأي لطف يحصل من وجود 
ثــم إنّنــا كمــا قلنــا ســابقاً: أن اللطــف يحصــل بوجــود اإلمــام، واإلمــام موجــود بيــنهم   

  واحتياج المسلمين إليه والخلفاء مشهور معروف، وبه جعل اللطف ال بالخلفاء.
  هذه هي كلّ المناقشات التي ذكرتها على األدلّة العقلية.

  ألدلّة النقلية:ية على االثانوأما ما اعترضت به في النقطة 
فإنّك ذكرت دليلين قـرآنيين فقـط، ونحـن عنـدنا العشـرات مـن األدلّـة النقليـة،         
ــه علــى االســتدالل          ــرد علــى مــا اعترضــت ب ــا ن فلمــاذا اقتصــرت علــى اثنــين؟! ثــم إنّن

  باآليتين بما يلي:
  اآلية اُألولى:

  ن ابـن  أالحديث الذي ذكرته عـن الطبـري لـيس هـو الحـديث الوحيـد (مـع         ــــــــ١١١١
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، بــل هنــاك غيــره، وقــد صــحح الحــاكم ذلــك الحــديث؛     )١(حجــر قــد حســن ســنده)  
أخبرنا أبو عمر وعثمان بن أحمد بن السماك، ثنـا عبـد الـرحمن بـن محمـد      ((فقال: 

بن منصور الحارثي، ثنا الحسين بن حسن األشقر، ثنا منصور بن أبي األسود، عـن  ا
إِنَّمـا  إِنَّمـا  إِنَّمـا  إِنَّمـا  �اهللا األسـدي، عـن علـي:    األعمش، عن المنهال بن عمرو، عـن عبـاد بـن عبـد     

ادكُلِّ قَومٍ هلو رنذأَنتَ مادكُلِّ قَومٍ هلو رنذأَنتَ مادكُلِّ قَومٍ هلو رنذأَنتَ مادكُلِّ قَومٍ هلو رنذ(رسول اهللا )٢(�أَنتَ م :المنـذر، وأنـا الهـادي). هـذا      7قال علي
  .)٣())حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه

ثم إن الحديث روي عن ابن عباس بأسانيد غير طريق الطبـري، منهـا: مـا رواه    
نزيـل): عـن ليـث، عـن سـعيد بـن جبيـر، عـن ابـن          الحاكم الحسكاني في (شـواهد الت 

  عباس..
  وسند آخر: عن حبان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.

  وعن غير ابن عباس، منها: عن أبي داود، عن أبي برزة.
وسند آخر: عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريـرة، عـن   

  .7رسول اهللا
غلب، عن نفيع بن الحارث، عن أبي برزة األسـلمي،  وسند آخر: عن أبان بن ت

  .7عن رسول اهللا
وسند آخـر: عـن حمـزة الزيـات، عـن عمـر بـن عبـد اهللا بـن يعلـى بـن مـرة، عـن              

  أبيه، عن جده.
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     ي، عــن عبــد خيــر، عــن علــيوســند آخــر: عــن الســدC 7، عــن رســول اهللا ،
حب (مجمـع  بلفظ: (ورجل من بني هاشم)، وعلي هنا يعني نفسه, وقد صـحح صـا  

الزوائـــد) الحـــديث الـــوارد بهـــذا اللفـــظ مـــن روايـــة عبـــد اهللا بـــن أحمـــد فـــي مســـند     
  .)١(أحمد

وبسند آخر: عن األعمش، عن المنهال، عن عباد، عن عليC.  
وسند آخر: عن الحكم بن ظهير، عن أبيه، عن حكيم بن جبير، عن أبي بـرزة  

  األسلمي.
رث، عــن عبــد اهللا بــن  وســند آخــر: عــن عــراك بــن خالــد، عــن يحيــى بــن الحــا    

  عامر، عن الزرقاء الكوفية.
وسـند آخـر: عـن الحسـن بــن الحسـين العرنـي، عـن علــي بـن القاسـم، عـن عبــد           

  ..)٢(الوهاب بن مجاهد، عن أبيه
وكـان ثقـة معروفـاً،    ((وقد قال الحسكاني بحق الحسن بن الحسين األنصـاري:  

  .)٣())يعرف بالقرني
حـداً وتتـرك كـلّ هـذه األسـانيد، التـي       فليس من الصـحيح أن تضـعف سـنداً وا   

  ربما تصل بمجموعها إلى التواتر.
  ذكرت قول اآللوسي، ولم تذكر قول غيره، فلماذا هذا التفريق؟!! ــــــــ٢٢٢٢
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.. يقول: �ولكُلِّ قَومٍ هاد�و((فهذا ابن جرير الطبري في (جامع البيان) يقول: 
  .)١()), إما إلى خير وإما إلى شرولكلّ قوم إمام يأتمون به، وهاد يتقدمهم فيهديهم

ــدنا         ــوال المفســرين، وهــي مجــرد آراء، إذا ثبــت عن ــراد أق ــه ال معنــى إلي ــم إنّ ث
  ، أو تواترها.7صحة تلك األحاديث المتقدمة عن رسول اهللا

 Cأجــاب المظفّـر فــي (دالئـل الصــدق) عــن داللـة اآليــة علـى إمامــة علــي     ـــ ـــ ـــ ـــ ٣٣٣٣
بأن له اإلنذار ولعلي الهداية,  7جعله في قرن النبي دون غيره بقوله: إن اهللا تعالى

أي: إراءة الطريق، وعمم هدايته لكلّ قـوم، وذلـك مـن آثـار اإلمامـة؛ ال سـيما وقـد        
: (وبــك يهتــدي المهتــدون مــن بعــدي)، فإنّــه بمقتضــى تقــديم   7قــال لــه رســول اهللا

أنّه قد أثنى عليـه   ، مع7على حصر الهداية به بعد وفاة النبي الجار والمجرور دالّ
: (أنـت منـادي األنـام، وغايــة    7، [فقـال )٢(فـي روايـة الحسـكاني بمـا يناسـب اإلمامــة     

  .)٣())الهدى، وأمير الغر المحجلين، أشهد لك أنّك كذلك)]
    إِنَّما وليكُم اللَّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالَةَ      إِنَّما وليكُم اللَّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالَةَ      إِنَّما وليكُم اللَّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالَةَ      إِنَّما وليكُم اللَّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالَةَ      �اآلية الثانية: 

ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤي٤(�و(.  
جبنا في عنوان: آية الوالية: (رواية صحيحة أارجع إلى ما  أوالً: وثانياً: وثالثاً:أوالً: وثانياً: وثالثاً:أوالً: وثانياً: وثالثاً:أوالً: وثانياً: وثالثاً:

تحكــي واقعــة التصــدق)، و(فــي مصــادر الشــيعة والســنّة)، و(أســانيد نــزول اآليــة فــي  
عليC     حنا هنـاك الروايـات، وأثبتنـا تواترهـا، ورددنـا علـى مـا    ومفادها)؛ فقد صح

  قيل من ضعف أسانيدها.
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قد ذكرنا في تلك اإلجابات السابقة الروايات دون االحتياج إلى تفسـير   رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
  الثعلبي.

وأما قول الدهلوي، فهو إما أن يكون غير مطّلع علـى كـلّ الروايـات, وإمـا أنّـه      
  يكذب في قوله ذاك.

ســـانيد نـــزول اآليـــة فـــي علـــي ارجـــع إلـــى اإلجابـــة المـــذكورة ســابقاً: أ  خامســاً: خامســاً: خامســاً: خامســاً: 
  ومفادها.

أجاب المظفّر في (دالئل الصدق) عن صيغة الجمع في اآليـة، وأنّهـا:    سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:
بــدليل, وقــول المفســرين: (نزلــت فــي علــي)، ال يقتضــي ���  ال تصــرف إلــى الواحــد

 �وهــم راكعــونوهــم راكعــونوهــم راكعــونوهــم راكعــون�االختصــاص, ودعــوى انحصــار األوصــاف فيــه مبنيــة علــى جعــل 
ــاالً مـــن ضـــ  ــون�مير حـ ــونيؤتُـ ــونيؤتُـ ــونيؤتُـ ــم    �يؤتُـ ، ولـــيس بـــالزم، بـــل يحتمـــل العطـــف، بمعنـــى: أنّهـ

ــة مـــن الركـــوع, أو بمعنـــى: أنّهـــم      يركعـــون فـــي صـــالتهم، ال كصـــالة اليهـــود خاليـ
  خاضعون, أجاب المظفّر على ذلك بقوله: إن الحالية متعينة لوجهين:

لمخـالف  الوجه األول: بعد االحتمالين المذكورين؛ الستلزام أولهما التأكيـد ا 
لألصل؛ ألن لفظ الصالة مغنٍ عن بيان أنّهم يركعون في صـالتهم؛ لتبـادر الركـوع    

  منها، كما يتبادر من الركوع ما هو المعروف، فيبطل االحتمال الثاني أيضاً.
  الوجه الثاني: إن روايات النزول صريحة بالحالية وإرادة الركوع المعروف.

ن الفائـــــدة فــــي التعبيـــــر عــــن أميـــــر   ثــــم أورد بعـــــض الروايــــات، وقـــــال: ثــــم إ   
، وهو فرد، بصيغة الجمع هي: تعظيمه واإلشارة إلى أنّه بمنزلة جميـع  Cالمؤمنين

المــؤمنين المصــلّين المــزكّين؛ ألنّــه عميــدهم، ومــن أقــوى األســباب فــي إيمــانهم          
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بقوله يـوم الخنـدق: (بـرز اإليمـان كلّـه       7ومبراتهم، كما أشار إلى ذلك رسول اهللا
  ك كلّه).إلى الشر

وجعل الزمخشري الفائدة فيه: ترغيب النـاس إلـى مثـل فعلـه؛ لينبـه علـى أن سـجية        
  .)١(المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر واإلحسان

أجاب عن تلك الشبهة أبو طالب التجليل التبريزي: بـأن اآليـة فـي مقـام      سابعاً:سابعاً:سابعاً:سابعاً:
ى التصــدق فــي الصــالة, وإنّمــا ذُكــر فــي اآليــة    تعيــين الــولي، ال فــي مقــام الثنــاء علــ   

لإلشارة به إلى عليC        واقعة إعطائـه للصـدقة فـي حـال الركـوع فـي الصـالة ؛ ألن
  .)٢(اشتهرت بينهم

وأما ما ذكره مـن أن االشـتغال بإعطـاء السـائلين يبطـل الصـالة, فإنّمـا هـو          ثامناً:ثامناً:ثامناً:ثامناً:
الـذي فـي إصـبعه باإلشـارة إلـى       إذا كان مستلزماً للفصل الكثير، وأما إعطاء الخاتم

السائل ليأخذه من يده فال, وال يؤثّر ذلك الفعل القليـل علـى الخشـوع فـي الصـالة.      
  وقد أجبنا عن ذلك مفصّالً في عنوان: (آية الوالية)؛ فليراجع!

أُجيب عن ذلك: بأن اآلية في مقام تعيين الولي، وهي غير نـاظرة   تاسعاً:تاسعاً:تاسعاً:تاسعاً:
ع، أو إلـــى مـــن يتصـــدق فـــي حـــال القيـــام  إلـــى مـــن يتصـــدق فـــي حـــال الركـــو 

  والعقود.
إيتاء الزكاة أعم من الواجبة والمندوبة، وإذا لم تكـن   عاشراً، والحادي عشر:عاشراً، والحادي عشر:عاشراً، والحادي عشر:عاشراً، والحادي عشر:

  عليه زكاة واجبة فإنّه أعطى ذلك ندباً.
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قــد تبــين الجــواب بعـــد مالحظــة أن الزكــاة هــي ليســت الزكـــاة         الثــاني عشــر:  الثــاني عشــر:  الثــاني عشــر:  الثــاني عشــر:  
  الواجبة، بل المندوبة.

يتّضــح وجــه هــذا اإلشــكال! فهــل تريــد القــول: أن داللــة آيــة  لــم  الثالــث عشــر:الثالــث عشــر:الثالــث عشــر:الثالــث عشــر:
فـي إفـادة األمـر بالتصـدق بـالركوع كمـا        �واركَعوا مع الراكعينواركَعوا مع الراكعينواركَعوا مع الراكعينواركَعوا مع الراكعين�الوالية كداللة: 

  أفادت هذه اآلية أمر بالركوع؟
بـين اآليتــين فــال صـيغة لألمــر فـي آيــة الواليــة وال     اًن هنـاك فرقــ إونحـن نقــول:  
  مضارع المذكورة في اآلية األمر, فأين وجه التشابه؟!يستفاد من صيغة ال

وهذه األقوال التي ذكرتها هي أقوال ابن تيمية، الـذي يسـتميت مـن أجـل صـرف      
    علــي ــة فــي حــق ــات النازل ــة اآلي ــه Cدالل ــذلك نصــبه وعــداءه ألهــل    Cعن ، ليظهــر ب

  .Fالبيت
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
، أعني كونهم أئمة علينا دون أن ، أعني كونهم أئمة علينا دون أن ، أعني كونهم أئمة علينا دون أن ، أعني كونهم أئمة علينا دون أن FFFFلماذا اقتران العصمة بإمامة أهل البيتلماذا اقتران العصمة بإمامة أهل البيتلماذا اقتران العصمة بإمامة أهل البيتلماذا اقتران العصمة بإمامة أهل البيت

        يكونوا معصومين؟ يكونوا معصومين؟ يكونوا معصومين؟ يكونوا معصومين؟ 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

    السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــين اإلمامــة والعصــمة تــالزم عقلــي, وهنــاك أدلّــة كثيــرة فــي هــذا          إن الــتالزم ب
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ب، ذكرهــــا علمــــاء الكــــالم فــــي بحــــوثهم، نكتفــــي بــــإيراد دليلــــين ذكرهمــــا الجانـــ 
  الكراجكي:
ــة فــي الصــالح؛        األول:األول:األول:األول: ــام: أن يكــون لطفــاً للرعي إن علّــة الحاجــة إلــى اإلم

ــى فعــل الواجــب والســداد.        ــائح والفســاد، ويردهــا إل ليصــدها عــن ارتكــاب القب
متـى جـاز منـه القبـيح      وهذا يقتضي أن ال تكون علّة الحاجة موجـودة فيـه؛ فإنّـه   

وفعل غير الجميل، كان فقيراً محتاجاً إلى وجود إمام متقدم عليه، ويمنعه مما 
هو جائز منه، ويأخذ على يديه، ويكون الكالم في إمامتـه كـالكالم فيـه، حتّـى     
يؤدي ذلك إلى المحال من وجود أئمة ال يتناهون، أو إلى الواجب من وجود 

  إمام معصوم.
اإلمـام قـدوة فـي الـدنيا والـدين واتّباعـه مفتـرض مـن رب العـالمين،           إن الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:

ــه، و     ــل علي ــاع مــن     ��� فوجــب أن ال يجــوز الخطــأ والزل ــر باتّب ــد أم ــالى ق كــان اهللا تع
يعصــيه، ولــوال اســتحقاقه العصــمة لكــان إذا ارتكــب المعصــية يتضــاد مــع التكليــف    

عة, وذلك أنّها مأمورة باتّباعـه  على اُألمة, وتصير الطاعة منها معصية, والمعصية طا
بعته في المعصية امتثاالً للمأمور من االقتداء كانت مـن حيـث   واالقتداء به، فمتى اتّ

الطاعة عاصية هللا سـبحانه، ومتـى خالفتـه ولـم تقتـد بـه طلبـاً لطاعـة اهللا تعـالى كانـت           
يـع ذلـك   أيضاً عاصية لمخالفتها لمن أمرت باالقتداء به وباتّباعه, وفي اسـتحالة جم 

  داللة على عصمته.
وليس ألحـد أن يقـول: إن االقتـداء باإلمـام واجـب علـى الرعيـة فـي مـا علمـت           
صوابه فيه؛ ألن هذا القول يخرجها من أن تكون مقتدية بـه؛ إذ كانـت إنّمـا عرفـت     
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الصواب بغيره ال بقوله وبفعله, فهي علمت (عملت) بما عمل لمعرفتها بصوابه 
  !)١(لحقيقة ولم تقتد به وتتبعه؛ فتدبر ذلكفيه إنّما وافقته في ا
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
إن الرسول يجب أن يحفظ اهللا شريعته من بعده، فلهـذا يجـب أن يكـون    إن الرسول يجب أن يحفظ اهللا شريعته من بعده، فلهـذا يجـب أن يكـون    إن الرسول يجب أن يحفظ اهللا شريعته من بعده، فلهـذا يجـب أن يكـون    إن الرسول يجب أن يحفظ اهللا شريعته من بعده، فلهـذا يجـب أن يكـون    

شـريعة ويختلـف فيهـا، وهـذا مقبـول      شـريعة ويختلـف فيهـا، وهـذا مقبـول      شـريعة ويختلـف فيهـا، وهـذا مقبـول      شـريعة ويختلـف فيهـا، وهـذا مقبـول      هناك إمام معصوم لكـي ال تضـيع هـذه ال   هناك إمام معصوم لكـي ال تضـيع هـذه ال   هناك إمام معصوم لكـي ال تضـيع هـذه ال   هناك إمام معصوم لكـي ال تضـيع هـذه ال   
        عقالً.عقالً.عقالً.عقالً.

ولكن نجد بأن الصحابة نجحوا في حفظ القرآن بدون إمام. بدليل: حيث لم ولكن نجد بأن الصحابة نجحوا في حفظ القرآن بدون إمام. بدليل: حيث لم ولكن نجد بأن الصحابة نجحوا في حفظ القرآن بدون إمام. بدليل: حيث لم ولكن نجد بأن الصحابة نجحوا في حفظ القرآن بدون إمام. بدليل: حيث لم 
يحتاجوا لقرآن اإلمام علييحتاجوا لقرآن اإلمام علييحتاجوا لقرآن اإلمام علييحتاجوا لقرآن اإلمام عليCCCC....        

ليس من المستحيل أن ينجحوا أيضاً في حفظ السنّة عقالً. بدليل: أنّهم ليس من المستحيل أن ينجحوا أيضاً في حفظ السنّة عقالً. بدليل: أنّهم ليس من المستحيل أن ينجحوا أيضاً في حفظ السنّة عقالً. بدليل: أنّهم ليس من المستحيل أن ينجحوا أيضاً في حفظ السنّة عقالً. بدليل: أنّهم     فإذاً،فإذاً،فإذاً،فإذاً،
        نجحوا مع القرآن.نجحوا مع القرآن.نجحوا مع القرآن.نجحوا مع القرآن.

        ؟؟؟؟فالسؤال هنا: ما الحاجة إلى اإلمامفالسؤال هنا: ما الحاجة إلى اإلمامفالسؤال هنا: ما الحاجة إلى اإلمامفالسؤال هنا: ما الحاجة إلى اإلمام
.. فقد قال لي أحد السنّة: لماذا نحتاج المهدي اليوم، فسنّة النبي نقلت إلينا، .. فقد قال لي أحد السنّة: لماذا نحتاج المهدي اليوم، فسنّة النبي نقلت إلينا، .. فقد قال لي أحد السنّة: لماذا نحتاج المهدي اليوم، فسنّة النبي نقلت إلينا، .. فقد قال لي أحد السنّة: لماذا نحتاج المهدي اليوم، فسنّة النبي نقلت إلينا، 

        وكلّ شيء واضح بفضل اهللا، فلماذا التكلّف والتفلسف؟ وكلّ شيء واضح بفضل اهللا، فلماذا التكلّف والتفلسف؟ وكلّ شيء واضح بفضل اهللا، فلماذا التكلّف والتفلسف؟ وكلّ شيء واضح بفضل اهللا، فلماذا التكلّف والتفلسف؟ 
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ال بــد مــن أن ((يجــب أن تكــون الكلّيــة التــي ذكــرت فــي أول ســؤالك هكــذا:    
ــه، حتّــى تكــون الحجــة         يحفــظ اهللا شــريعة ر  ســوله بتمامهــا مــن بعــده عنــد وصــي ل

  .))مستمرة على الخلق، ويبقى هذا الوصي واإلمام مرجع أُمة الرسول من بعده
فالحظ الكلمة بتمامها! فإنّها موضّحة لما جـاء فـي النقـل، مـن انتقـال مواريـث       

مـن لوازمهـا عصـمة    األنبياء واألوصياء من السابق إلى الالحق، وهذه الالبدية التـي  
   ــي ــن أصـــحاب النبـ ــد مـ ــقط إذا وجـ ــام ال تسـ ــن    7اإلمـ ــر مـ ــزءاً أو أكثـ ــد يحفـــظ جـ أحـ

ذلــك؟! وهــو أن كــلّ مجموعــة مــن      ���  7شــريعته، وهــل مــا وقــع فــي تــاريخ األنبيــاء      
ه.���  أصحابهم حفظوا بعض ما جاء به ونسوا الباقي، ولم يحفظ كلّ شريعة نبيوصي  

  لسنّة الواصلة إلينا خلت من الغلط والسهو؟ن هذه اإثم إنّه من قال: 
  وإن قلت: إننّا نأمن من السهو بما نقل بالتواتر.

كان الجواب: أوالً: إنّه لم ينقل كلّ ما في الشـريعة بـالتواتر، مـع أن التـواتر يمكـن      
  اإلمام.���  أن يزول عبر الزمن بالنسيان لبعض ثم بعض بالتدريج، فال مؤمن

المــؤمن مــن الغلــط، بــل اجتمــاع النــاقلين وتواطــؤهم علــى الغلــط     ثانيــاً: مــا هــو  
ونقل الخالف لدواعٍ شتّى، بل الكتمان لبعض الشريعة لتلك الدواعي، فـال بـد مـن    

  اإلمام وراءهم يرجعهم عن الغلط ويظهر ما يمكن أن يكتموه.
وهــذا الــذي ذكرنــا هــو مــا كــان مــدعاةً لالخــتالف بــين أُمــم األنبيــاء مــن جهــة،  

  الفتهم ألوصياء أنبيائهم من جهة أُخرى.ومخ
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ثــم لنوضّــح األمــر أكثــر: فــإن حفــظ الــنصّ القرآنــي هــو حفــظ لرســم القــرآن،    
وهو جزء مـن الشـريعة، ولكـنّهم اختلفـوا بعـده حتّـى بقـراءة هـذا الـنصّ؛ فأصـبحت           
القـراءات سـبعاً، بـل عشـراً، بـل أكثـر! ومــع أنّـا ال نمنـع فـي اإلمكـان العقلـي حصــول            

لكتمان القرآن، ولكنّا نقول فيه وقوعاً: أنّه لم يحصل عندهم دواعٍ لكتمانـه،   دواعٍ
بل حصـلت الـدواعي لنقلـه وحفظـه، وأولهـا: االكتفـاء بـه عـن القـرآن الـذي جمعـه            

عليC.كما هو مسطور في التاريخ ،  
ثم أين أحكام القرآن وتفسيره وعلومه؟ أليس من حق المعترض أن يعترض 

المزعوم بأنّهم اختلفوا في كيفيـة الوضـوء الـذي كـانوا يشـاهدونه      على هذا الحفظ 
لسنوات، مع أنّه وارد في القرآن؟ 7من وضوء النبي!  

  هذا في إمكانية حفظ القرآن وما جاء فيه عقالً.
وأيضاً، إن إمكانية حفظ السنّة عقالً وإن كان صحيحاً، ولكن (اإلمكان) غيـر  

از على آحاد اُألمة السهو والغلط جاز على مجموعهـا  ألنّه إذا ج ؛ال بدية الوقوع)(
ــنّة بـــين صـــحيحها     ذلـــك، والعقـــل ال يحيلـــه، وأمامـــك اخـــتالف المســـلمين فـــي السـ
وضعيفها وموضوعها، وحقّها وباطلهـا، وصـدقها وكـذبها، فـأين وقـوع هـذا الحفـظ        

  ال غير. هذا في الكبرى. 7ما رويته هو سنّة النبي :لو ادعي؟! وكلّ يقول
نّهـــم جمعـــوا هـــذا القـــرآن مـــن دون  إ :أمـــا مـــا ادعـــي مـــن الصـــغرى، فمـــن قـــال 

  ؟!Cمساعدة اإلمام
ولتوضيح الفكرة: طالع ما كتبـه الشـيخ الكـوراني فـي كتابـه (تـدوين القـرآن)،        
وال أقلّ من أن قراءة المسـلمين اليـوم للقـرآن هـي قـراءة عاصـم المسـندة إلـى أميـر          

  وم القرآن اُألخرى.، فضالً عن التفسير وعلCالمؤمنين
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عدم األمن من الخطأ على اُألمة وإن اجتمعـت،   :ثم إن هناك مانعاً عقلياً، وهو
فـــال بـــد مـــن احتياجهـــا إلـــى إمـــام ليقومهـــا ويصـــونها عـــن الخطـــأ، ومنـــه الخطـــأ فـــي   

  الشريعة.
ــدرك          ــورد نقضــاً، وهــو: هــل مــن الممكــن للعقــل البشــري أن ي ــود أن ن ــا ن وهن

  ة ولو شيئاً قليالً؟بعض األحكام الشرعي
مــن الممكــن أن يــدرك أحكامــاً شــرعية    إذنفــإذا كــان الجــواب: نعــم. نقــول:   

  أُخرى، أو قل: كلّ األحكام الشرعية!! وهذا يبطل فائدة إرسال الرسل.
ــا فــــي الوقــــوع ولــــيس فــــي     والجــــواب: أوالً بشــــكل مبســــط، وهــــو: أن كالمنــ

  لدرك ذلك. اإلمكان، فكم يحتاج العقل البشري من وقت وتطور
وهو ما يبحث في بحـث   ا الوقوع في بعض األحكام العقلية؛ثم ثانياً: إن فرضن

التحسين والتقبيح العقليين، وفـي مـدركات العقـل العملـي بالخصـوص دون العقـل       
النظري، ولكن هذا ال يلزم منه إدراك كلّ األحكام، فإنّـه مـن غيـر الممكـن للعقـل      

  ة اإلحاطة بمالكات األحكام.النظري بقدراته العقلية المحدود
وإذا حدث فعالً حفظ لبعض الشريعة، فال يلـزم منـه فعـالً حفـظ كـلّ الشـريعة       
  وإن كان ممكناً، بل ليس ممكناً أيضاً بعد تسليم عدم عصمة اآلخرين غير اإلمام.

ثــم إن الكــالم هنــا كلّــه فــي جانــب واحــد مــن وظــائف اإلمــام، أمــا كيفيــة قيــام    
ة مقام اإلمام في وظائفـه اُألخـرى، فهـذا ال نـدري مـا تقـول فيـه، أو        مالصحابة أو اُأل

  ما يقوله صاحبك السنّي؟!!
فإنّـه   ر فـي خصـائص اإلمـام ومقـام اإلمامـة؛     وأخيراً، ال بد لك من المطالعة أكث

  مهم جداً لمعرفة فائدة وجود اإلمام.
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  تعليق:
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ج إلى إمام معصوم مع وجود السنّة، فكيف ال نحتاج إلى ج إلى إمام معصوم مع وجود السنّة، فكيف ال نحتاج إلى ج إلى إمام معصوم مع وجود السنّة، فكيف ال نحتاج إلى ج إلى إمام معصوم مع وجود السنّة، فكيف ال نحتاج إلى ولكن إذا كنّا نحتاولكن إذا كنّا نحتاولكن إذا كنّا نحتاولكن إذا كنّا نحتا
        إمام معصوم في زمن الغيبة رغم وجود السنّة؟إمام معصوم في زمن الغيبة رغم وجود السنّة؟إمام معصوم في زمن الغيبة رغم وجود السنّة؟إمام معصوم في زمن الغيبة رغم وجود السنّة؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

وفعلــه وتقريــره، وهــذا المعنــى يشــمل    Cالســنّة هــي نفســها قــول المعصــوم  أوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
إلــى إمــام معصــوم مــع وجــود ... فقــولكم: إذا كنّــا نحتــاج Fن األربعــة عشــريالمعصــوم

  السنّة، يوحي بأن السنّة شيء واإلمام المعصوم شيء آخر، وهذا ليس بصحيح.
زمــن الغيبــة؛ فــإن الحاجــة إلــى اإلمــام   Cنّنــا ال نحتــاج اإلمــامإمــن قــال:  ثانيــاً:ثانيــاً:ثانيــاً:ثانيــاً:
ثابتة في زمن الحضور، وأيضاً في زمن الغيبـة، ولكـن الـذي يخفّـف      Cالمعصوم

قد تركوا لنا في زمان حضورهم ــ الذي تجاوز المـائتي عـام    Fالوطأة: أن األئمة
 حكــم نحتــاج إليــه فــي شــؤوننا   ــــ موروثــاً حــديثياً ضــخماً، يمكننــا بــه أن نســتنبط أي

ــي مســـتجدات حياتنـــا.. ومـــن هنـــا كـــان توجيـــه األئمـــة        بـــالعودة إلـــى رواة   Fوفـ
يهم عـن  أحـاديثهم فـي زمـن الغيبـة بلحـاظ مـا تركـوه لهـم مـن مـوروث حـديثي يغنـ            

  العودة إلى غيرهم.
ــ كمــا هـو المتبـادر مــن سـؤالكم         ــــ   فاالحتيـاج إذا كـان بلحــاظ تبيـين السـنّة وفهمهــا ـ

تركـوا هــذا التـراث الضــخم مـن األحاديــث، الـذي يمكننــا      Fفقـد أوضـحنا أن األئمــة  
  االستعانة به في مختلف شؤون حياتنا، وهي محفوظة في كتب الشيعة ومصنفاتهم.

اإلمام ومع ذلك فإنC          ـة قائمـة مـن ورائهـم فيمـا إذا أصـابهمبـاقٍ وحج حـي
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النسيان والسهو، أو تركوا النقل وكتموه، أو تعمدوا الخطـأ أو اشـتبهوا فيـه، بحيـث     
  يكون حافظاً للشرع من ورائهم فيما يقع فيه الخلل.

وأما إذا كـان االحتيـاج إلـى حضـور اإلمـام الشخصـي وقيادتـه الظاهريـة لُألمـة          
متحقّـق   Cجهـة كونـه لطفـاً، فـإن اللطـف الحاصـل مـن قبـل اهللا بوجـود اإلمـام          من 

بخلقه وبقائه حياً، وأما اللطف الحاصل من جهة تمكّنـه مـن التصـرفات المعصـومة     
ــه المكلّفقــد فو ،عــن الخطــأ  ــه علــى أنفســهم بإخــافتهم لإلمــام    ت ، Cفــين مــن أعدائ

  وبعدم استعدادهم ولياقتهم بالنسبة ألوليائه.
ما حصول هـذا اللطـف بظهـوره وقيادتـه للعـالم تلـك القيـادة المعصـومة بعـد          وأ

أن تــزول أســباب غيبتــه لينتشــر العــدل والنــور، فهــو أمــل المستضــعفين جميعــاً.. ومــا   
  ذلك على اهللا بعزيز.

IIII_òßbß⁄a@åÇ@ŠmaìnÛbi@õbÐn×üa@åØ¹@Ýç_òßbß⁄a@åÇ@ŠmaìnÛbi@õbÐn×üa@åØ¹@Ýç_òßbß⁄a@åÇ@ŠmaìnÛbi@õbÐn×üa@åØ¹@Ýç_òßbß⁄a@åÇ@ŠmaìnÛbi@õbÐn×üa@åØ¹@ÝçHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        هل يغني التواتر عن اإلمامة؟هل يغني التواتر عن اإلمامة؟هل يغني التواتر عن اإلمامة؟هل يغني التواتر عن اإلمامة؟    إذنإذنإذنإذنما دام التواتر هو الدليل على اإلمام، ما دام التواتر هو الدليل على اإلمام، ما دام التواتر هو الدليل على اإلمام، ما دام التواتر هو الدليل على اإلمام، 

    إذنإذنإذنإذنففي عصر الغيبة نأخذ تخصيص العقائد بالتواتر وليس عن طريق اإلمام، ففي عصر الغيبة نأخذ تخصيص العقائد بالتواتر وليس عن طريق اإلمام، ففي عصر الغيبة نأخذ تخصيص العقائد بالتواتر وليس عن طريق اإلمام، ففي عصر الغيبة نأخذ تخصيص العقائد بالتواتر وليس عن طريق اإلمام، 
        فيكفي التواتر، ويكون الدين غنياً عن اإلمامة.فيكفي التواتر، ويكون الدين غنياً عن اإلمامة.فيكفي التواتر، ويكون الدين غنياً عن اإلمامة.فيكفي التواتر، ويكون الدين غنياً عن اإلمامة.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ا اإلشـكال ذكـره القاضـي عبـد الجبـار فـي عـدة مـوارد مـن بحـث           إن أصل هـذ 
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اإلمامــة فــي كتابــه (المغنــي)، وأجــاب عنــه الســيد المرتضــى فــي كتابــه (الشــافي فــي  
اإلمامة) بما ال مزيد عليه، ثم إنّا نود أن نذكر لك في جوابنا عدة نقاط مما أُشـكل  

  عليك:
ة علينـا أوالً وبالـذات، هـو: أوامـر اهللا     إن ما يجب علينا االلتزام به، وهو حج ــــــــ١١١١

سبحانه وتعالى؛ ألنّه المالك الحق، وكلّ ما ثبت علينا أنّه حجة من مختلف األدلّـة  
إنّما صار حجة بـالعرض فهـو بالحقيقـة يرجـع إلـى أنّـه يخبرنـا عـن الحجـة بالـذات،           

  ته.سبحانه وتعالى، النابعة من حاكميوهو: أوامر اهللا 
م العلماء األدلّة المعترف بحجيتهـا إلـى: دليـل عقلـي، ودليـل نقلـي؛       لقد قس ــــــــ٢٢٢٢

إذ أن العقل قد يسـتطيع أن يصـل إلـى بعـض أوامـر اهللا سـبحانه وتعـالى، فهـو حجـة          
فـي الـبعض المقطـوع بـه، وأمـا مـا ال يسـتطيع العقـل الوصـول إليـه،           أي: في الجملة، 

وتعالى، ولـذا قـالوا: إن العقـل     ، عن اهللا سبحانهC، أو اإلمام7فيخبرنا به الرسول
رسول ظاهر 7رسول باطن والنبي..  

 :وأمـا اإلجمــاع فنشـترط فيــه دخـول المعصــوم، وبالتـالي يــدخل فـي الســنّة، أي     
  .الدليل النقلي

ثم إن العلماء اشترطوا فـي ثبـوت األحكـام وحجيتهـا القطـع، أي: أن تصـل        ــــــــ٣٣٣٣
ن القطع حجة بذاتـه ال يحتـاج إلـى شـيء     أ قينية بالذات أو بواسطة؛ إذإلينا قطعية ي

وراءه، فــإذا قطــع العقــل بشــيء، ســواء عــن طريــق مقــدمات عقليــة صــرفة، أم عقليــة   
        ــك ألن ــة، وذل ــات الحجي ــى شــيء وراءه إلثب ــاج إل ــال يحت ــة فقــط، ف ــة، أم نقلي ونقلي

  ..القطع يعني: االنكشاف وظهور الواقع
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ة، كأن تقوم عندنا األدلّـة القطعيـة   وقد ترجع حجية الدليل إلى القطع بالواسط
علــى حجيــة بعــض الظنــون؛ فــإن الظــن لــيس حجــة بذاتــه، فــال بــد مــن رجوعــه فــي     

  حجيته إلى القطع، وتفصيل القول في هذه المسألة في أُصول الفقه؛ فراجع!
وقد يرد هنا سؤال: أنّه إذا كان العقل إحدى الحجـج، فلمـاذا ال يكتفـى بـه      ــــــــ٤٤٤٤

أو اإلمام، 7عن النبيC؟  
والجــواب: مــن الواضــح أن العقــل ال يســتطيع أن يصــل إلــى كــلّ الحقــائق عــن  

  أُصول الدين وفروعه بمجرده. هذا أوالً..
ــآالف           ــوم البشــرية يعــد ب ــراكم عل ــل جــداً لت ــى زمــن طوي ــاج إل ــه يحت ــاً: أنّ وثاني

  السنين حتّى يصل إلى هذا البعض من الحقائق بصورة قطعية.
كأحكام الشـريعة أو حقـائق عـالم     ،اك أُموراً ال طريق للعقل إليهاوثالثاً: أن هن

���  الملكوت وعالم الغيب مـثالً.. فـال طريـق لصـالح البشـر وإيصـالهم إلـى الكمـال        
اللطــف، الثابتــة فــي اإلمــام    بإرســال الرســل، وهــو مــا نوجبــه ونصــطلح عليــه بقاعــدة    

  أيضاً..
ة والحـــج والصـــيام والزكـــاة فـــإن الشـــريعة اإلســـالمية مـــثالً مـــن أحكـــام الصـــال 

ال يســـتطيع العقــل الوصـــول إليهــا، أو الوصـــول إلـــى    ،والخمــس والحـــدود وغيرهــا  
مالكاتهــا، فضــالً عــن عــدم قدرتــه لإلحاطــة بمــا موجــود فــي القــرآن وعلومــه، ومــا     

ــيصــل إليــه منهــا بعــد الجهــد والوقــت ال      ر اليســير، فمســت الحاجــة إلــى شــخص     غي
  .ى زمن كاف يتّسع لبيان حقائق القرآن وعلومهمعصوم مسدد من قبل اهللا، وإل

قــد بــذل مــا عليــه مــن جهــد لتبيــين القــرآن، ولكــن لســلطة     7فكــان رســول اهللا
لوصول هـذه  عالم الماد ة والدنيا ومحدودية الزمان والمكان لم يكن الوقت كاف
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ى الحقــائق إلــى اُألمــة بالمقــدار الــالزم لرشــدها وكمالهــا، فعلّمهــا بــأمر مــن اهللا إلــ          
، حتّى يقوم بالدور نفسـه  )١(، وفتح له ألف باب من العلم يفتح ألف بابCوصيه

ــول اهللا    ــه رسـ ــوم بـ ــان يقـ ــذي كـ ــان     7الـ ــلطة الزمـ ــاً بسـ ــو محاطـ ــان هـ ــاً كـ ، وأيضـ
، إلى أن مضى 7ن لعلم رسول اهللاوالوارث Cوالمكان، فتتابع من بعده األئمة

ــائق تكفـــل قاب    ــافي لوصـــول مقـــدار كـــاف مـــن الحقـ ــتمرار  الوقـــت الكـ ــة االسـ ليـ
  .للرسالة

وظهــوره  ،Cبعــد غيبــة اإلمــام الثــاني عشــر ���  علــى أن الغايــة الرئيســية ال تــتم
  حتّى يمأل األرض قسطاً وعدالً.

ــعى        ــاذا ال نسـ ــه، فلمـ ــة بذاتـ ــع حجـ ــان القطـ ــو: إذا كـ ــر وهـ ــؤال آخـ ــرد سـ ــد يـ وقـ
، وبالتـــالي تســـقط Cلتحصـــيل القطـــع باألحكـــام مـــثالً عـــوض أخـــذها عـــن اإلمـــام 

  جة إلى اإلمام؟الحا
        والجواب:والجواب:والجواب:والجواب:

أوالً: إن هذا السؤال غير صحيح؛ فإن القطع حكم من العقل على قضية سواء 
ــى درجــة مــن الوضــوح          ــدما يصــل إل ــة أم ال، أي: إن حكــم العقــل عن ــت واقعي كان
واالنكشــاف بقضــية مــا ســيكون قطعــاً، والقطــع لــيس هــو القضــية المحكــوم بهــا مــن   

ــإن اإلشــكا   ــالي ف ــد أن يكــون بالشــكل      العقــل، وبالت ــاك إشــكال، ال ب ــو كــان هن ل، ل
  السابق، أي: االكتفاء بالعقل بدل الرسول واإلمام.
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وثانياً: وهـو مـا يترتّـب علـى مـا ذكرنـاه أوالً مـن إن القطـع هـو درجـة انكشـاف            
الواقــع الواصــل إلينــا عــن طريــق العقــل، أو عــن طريــق إخبــار النبــي أو اإلمــام، فــإذا     

مقــــدمات يقينيــــة حصــــل القطــــع بحكمــــه، وإذا أخبرنــــا  حكــــم العقــــل عــــن طريــــق
مباشرة بموضوع، أو قضية، أو علم، حصل لنا القطـع بـذلك؛ فـالقطع     Cالمعصوم

  على الواقع. أو الدليل الدالّ ،هو انكشاف الواقع، وليس هو الواقع
إن التواتر هو أحد الطرق الموصلة إلى الحكم القطعي من قبل العقل، وهـو:   ــــــــ٥٥٥٥

الخبر بطرق عديدة يستحيل اجتماع أصحابها على الكذب، فيـورث القطـع   أن يصل 
ــذي          ــدليل ال ــواتر هــو ال ــر القطعــي المت ــاً، ويكــون الخب ــالخبر والحكــم بصــدوره قطع ب

  وصلنا من المعصوم المخبر لنا عن الحق والواقع.
ومن الواضح أن التواتر هـو درجـة اعتبـار وحجيـة الـدليل بأنّـه مقطـوع، ولـيس         

يل بنفســه، فــالتواتر طريــق لحصــول القطــع، والقطــع انكشــاف للعقــل بيقينيــة هــو الــدل
الدليل والخبر، والخبر النقلي (عن طريق الرسول أو اإلمام المعصوم) كاشف عـن  

  الواقع وأمر اهللا سبحانه وتعالى.
ــام    ــالتواتر بـــدل اإلمـ ــا ؟فمـــن الخلـــط أن نقـــول: هـــل يمكـــن أن نكتفـــي بـ ! فكمـ

ــر الرســول   ــر      7يحصــل القطــع بخب ــق التــواتر، كــذلك يحصــل القطــع بخب عــن طري
  اإلمام عن طريق التواتر.

يخبـــر بـــالقطع عـــن   Cولكـــن ربمـــا يســـبق إلـــى الـــوهم بـــأن اإلمـــام المعصـــوم  
7النبــي وكــذا التــواتر، نحصــل منــه  7، أي: هــو طريــق قطعــي لمعرفــة خبــر النبــي ،

7على القطع بخبر النبي      الي يمكـن  ، وبالتـ 7، فهـو طريـق قطعـي أيضـاً لخبـر النبـي
  أن نكتفي به عن اإلمام. وهذا هو إشكال القاضي عبد الجبار..
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والجــواب: إن الحصــول علــى أوامــر اهللا بــالقطع النقلــي يكــون: إمــا عــن طريــق    
ــول   ــن الرسـ ــرة مـ ــذ مباشـ ــن    7األخـ ــه، ومـ ــي عنـ ــواتر القطعـ ــر المتـ ــول الخبـ ، أو بوصـ

لـــذا مســـت بعـــد وفاتـــه، و 7الواضـــح عـــدم إمكـــان األخـــذ بالمباشـــرة مـــن الرســـول 
ــا باألحكــام الشــرعية الصــادرة عــن اهللا        الحاجــة إلــى وجــود اإلمــام المعصــوم يخبرن

  .7بدرجة القطع بعد زمن رسول اهللا 7والنازلة على رسول
إذ أن االكتفاء بالطريق الثاني القطعي، وهو: معرفة الحكم عن طريـق التـواتر،   

األحكام إلينا بـالتواتر،  قاصر عن استيفاء الغرض؛ لعدم وصول الغالبية العظمى من 
���  ، فضالً عن األحكام التي لـم يخبرهـا  7هذا في األحكام التي أخبر بها الرسول

وهــذا مــا أجــاب بــه الشــريف    .لمختلــف العلــل واألســباب  ،للوصــي والخليفــة بعــده 
  المرتضى علم الهدى. هذا أوالً..

ــا       ــى حـ ــام؛ لمقتضـ ــلّ األحكـ ــواتر لكـ ــول التـ ــة حصـ ــع إمكانيـ ــاً: منـ ــر وثانيـ ل البشـ
ونزوعهم إلى االختالف، وتاريخ الحديث، بل تـاريخ المسـلمين خيـر شـاهد علـى      

يحفظـون الـدين،    7ذلك، فكان من حكمة اهللا تنصيب أئمة للناس بعد رسـول اهللا 
  وهو ما نطلق عليه: قاعدة اللطف.

ــيس لــه موضــوعية بنفســه، فهــو طريــق لــيس      ، وأمــا قــول  �� �وثالثــاً: إن التــواتر ل
  .Cفهو دليل بنفسه؛ لعصمة اإلمام Cاإلمام

هـذا كلّــه فــي مجــال األحكـام فقــط، مــع فــرض أن المسـلمين قــد علمــوا جميــع    
، ولذا يصح القـول أنّهـا قـد تصـل إلينـا بـالتواتر       7األحكام بتفاصيلها من رسول اهللا

���  أو ال، وأمـــا مـــع انتفـــاء هـــذا الفـــرض، وأن هنـــاك أحكامـــاً وتفاصـــيل لـــم يعلمهـــا 
  فاإلشكال ال مورد له هنا. ،Cاإلمام
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وأما في وظائف ومجاالت سلطة اإلمـام اُألخـر باعتبـاره واسـطة الفـيض،      
فهو خارج عن أصل التوهم، وكذا تحمله لواجب هداية اُألمة تكويناً، التـي  
مـــــن بعـــــض شـــــؤونها اســـــتالم دفّـــــة الحكـــــم، وتســـــيير أُمـــــور الرعيـــــة، وبيـــــان 

خطأ؛ إذ ال مدخلية للتواتر هنا، فهو الموضوعات الخارجية دون الوقوع في ال
أجنبي عن المقام، مضافاً إلى بيان القرآن وعلومـه والعلـوم العقليـة اُألخـرى،     

  فكلّها ال مورد للتوهم فيها؛ فالحظ!
ـــ٦٦٦٦ ــ ــ إنّنا نالحـظ فـي أسـئلتك خلطـاً واضـحاً بـين التـواتر، وهـو أحـد الطـرق            ـ

شــؤون العقــل، وبــين  والوســائل لحكــم العقــل بقضــية خبريــة، فهــو بالتــالي مــن 
اإلمــام الــذي هــو موضــوع خــارجي، لــه آثــار واقعيــة خارجيــة واقعــة فــي علمــه  

  تعالى ومنتظمة في سننه عزّ وجلّ!
بـالقطع مـن   ���  كموضـوع خـارجي   Cنعم، أنّه ال يثبت لنا تعيـين اإلمـام  

العقــل، وأحــد طرقــه حصــول التــواتر بوجــود دليــل عليــه، وكــذا لــم يثبــت لنــا       
بدليل قطعي ���  االعتقاد باإلمامة وكونها من أُصول الدين،وجوب اإليمان و

ــط           ــى تخل ــة هــذا بهــذا حتّ ــا عالق ــواتر)، ولكــن م ــاً (ت ــاً أم نقلي ســواء كــان عقلي
  بينهما؟!

وما ذكرناه هنا في هذه النقطة هو غير كون التواتر طريقـاً لثبـوت أخبـار    
 أخبــار اإلمــام7النبـي وإن ،C  آطريــق؛ فالحــظ 7خــر لثبــوت أخبــار النبــي

  وتأمل!
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    اًاًاًاًما هو الفرق بين أن يكون الحكم لإلمام علي أو غيره لو كـان غيـره صـالح   ما هو الفرق بين أن يكون الحكم لإلمام علي أو غيره لو كـان غيـره صـالح   ما هو الفرق بين أن يكون الحكم لإلمام علي أو غيره لو كـان غيـره صـالح   ما هو الفرق بين أن يكون الحكم لإلمام علي أو غيره لو كـان غيـره صـالح   

        ؟ ؟ ؟ ؟ وعادالًوعادالًوعادالًوعادالً
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ينبغــي أن يتّضــح أن للمســألة هنــا عــدة جوانــب قــد تختلــف نتيجــة اخــتالف           
النقطة التي ينطلق منها الباحث، أو الغاية المتوخّاة من بحثه، أو القضـية التـي يريـد    
إثباتها، وهذه الجوانب في الحقيقة يترتّب بعضـها علـى بعـض، بـل هـي فـي عمقهـا        

العادلة على األرض، والعدل هنـا   تنصب على هدف واحد، وهو: الحكومة اإللهية
  ركيزة من ركائز هذا الهدف المنشود، وسمة بارزة له.

فقد ينصب البحث في جانب إثبات وجـوب وجـود إمامـة كلّيـة إلهيـة فـي       
كــلّ زمــان، وهــذا يســتدلّ بــه مــن العقــل والنقــل، أو ينصــب البحــث علــى لــزوم     

عقالً مجموعة من  بعد أن يثبت له 7وجود نص يشير ويعين خليفة رسول اهللا
الصـفات الالزمــة لقيـادة اُألمــة، كـالعلم والعصــمة واألفضـلية، وبالتــالي فـإن فــي      

هذين الجانبين يفرق في أنّه من هو اإلمام، هل هو عليC   أم غيره حتّـى لـو ،
  كان عادالً؟
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ومرة يكون البحث من جانـب إشـراق الكمـال اإللهـي مـن جهـة صـفة العـدل،         
اإلماميـــة مكانـــة خاصّـــة فـــي أُصـــول الـــدين ويعـــدونها أحـــد  التــي يفـــرد لهـــا الشـــيعة 

اُألصــول، وأن هــدف الحكومــة اإللهيــة علــى األرض هــو: تجســيد العــدل اإللهــي،      
وإن العدل محور وركيزة أساسية تدور عليها مجمل فلسفة خلقة اإلنسان وتكامله 

ء واألوصياء في هذه الدنيا حتّى يصل إلى كماله اآلخر، وأنّه هدف الرسل واألنبيا
  واألولياء والشهداء..

إذ العدل يتوسط كلّ الصـفات األخالقيـة فـي جانـب اإلفـراط والتفـريط، وأنّـه        
الصفة التي يقاس إليها جميع ما عـداها مـن الصـفات الخُلقيـة، وهـو أُم القضـايا فـي        
العقل العملي لإلنسان بما له من قيمة ذاتية مقابل الظلـم، وبالتـالي يجـب أن يسـعى     

كــلّ مكلّــف، لتحقيـــق العــدل، ســواء فـــي نفســه، أو مجتمعــه، أو عالمـــه        ،كلّــف الم
ــه           ــق ويعرف ــه الطري ــد يري ــى مرشــد وقائ ــاج فــي ذلــك إل ــه يحت ــه أنّ ــدنيوي، مــع وعي ال
وسائله وغاياته، وأن هذا المرشد هو المعيار، بما يجسده من صـفة العـدل فـي كـلّ     

لــه، وهــو القــدوة واإلمــام  شــيء، للبشــرية فــي ســيرها التكــاملي التــي خلقــت مــن أج   
  الذي يحثّنا العقل على البحث عنه ومعرفته التّباعه.

ــدهم         ــراثهم؛ فعنـ ــة وتـ ــيعة اإلماميـ ــيرة الشـ ــي مسـ ــاطعاً فـ ــحاً سـ ــذا واضـ ــد هـ ونجـ
ســـــيد الشـــــهداء وإمـــــام األحـــــرار، وهـــــم ينتظـــــرون إمـــــامهم األخيـــــر   Cالحســـــين
، دل، الـــذي ســـيطهر األرض مـــن الـــرجس ويحكمهـــا بالقســـط والعــــ      #المهـــدي 

، والبشـارة  #كـد سـمات هـذا اإلمـام المنتظـر     والحكم بالقسط والعدل أوضـح وأؤ 
ــي الحقيقــة تجــد أن كــلّ شــيعي يعــيش            ــل ف ــم، ب ــق هــذا الحل ــدور حــول تحقي ــه ت ب
ــة       بداخلــه تحقيــق هــذه الغايــة والهــدف علــى األرض؛ لشــدة ارتبــاط عقيــدة اإلمامي
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لـه صـفات وسـمات خاصّـة،     مـن  ���  بالعدل، وأنّه سوف ال يستطيع أن يحقّقـه أحـد  
  والذي نسميه اإلمام، أو الولي.

ــيعة        ــدة الشـ ــه عقيـ ــوي عليـ ــذي تنطـ ــه الـ ــو بعينـ ــز هـ ــا األخ العزيـ ــه أيهـ ــا ذكرتـ فمـ
  اإلمامية، فليس المهم لو كان النظر من جهة ذاتية قيمة العدل أن يحكـم علـيC 

ــالمهم هــو: إحقــاق الحــق بالصــالح والعــدل وإبطــال          كشــخص أو يحكــم غيــره، ف
  باطل.ال

بشــخص اإلنســان المعصــوم ���  ولكنّــا نعتقــد أن هــذا المعنــى ال يمكــن إحــرازه
        عـن الخطـأ، وبعـد أن ثبـت الـدليل عنـدنا بعصـمة علـيC    قلنـا: هـو الحـاكم الحــق ،

مباشرة، وال يحق ألحد أن يتقدم  7الذي ينبغي أن يجلس للحكم بعد رسول اهللا
  ع.عليه في ذلك؛ إذ غيره ليس بمعصوم باإلجما

فــروح البحــث أيهــا األخ الكــريم تكمــن هنــا.. ونعنــي بهــا: البحــث عــن وجــود     
ــإذا ثبــت وجــوده، فالعقــل والشــرع يحكمــان بلــزوم قيادتــه           المعصــوم فــي اُألمــة، ف
وحكمه للمجتمع، وال ينبغي ألحد أن يتقدم عليه؛ فتقديم المفضول على الفاضل 

  قبيح.
  فـالمهم هــو أن يحكــم علـيC  الشــخص  ،ق العــدلاإلمــام الــذي يحقّـ ال علــي

على تسـليمنا بعظمتـه وسـموه! نعـم فـي الخـارج اتّحـد الشـخص مـع           ،ابن أبي طالب
  .  C، ولذا كنّا وما زلنا نصر على إمامتهCاإلمام فكان علي اإلمام

ودونك في هذه المباحث المهمة، بأن تـدقّق الموضـوع مـن مصـادره األصـلية      
حظـــة أن العصـــمة أمـــر بـــاطني ال نســـتطيع  لتنتهـــي إلـــى القـــول الفصـــل فيـــه، مـــع مال 
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ــا الــدخول فــي      ���  التعــرف عليــه  ــالنص واإلشــارة إليــه مــن اهللا، فضــالً عمــا لــو أردن ب
  مبحث االصطفاء اإللهي، ومن هم المصطفون، ومقام اإلمامة اإللهية!

(ويمكنك أن تطّلع على هذه المباحث في العناوين التـي جعلناهـا للعديـد مـن     
  ن: (اإلمامة)، و(العصمة)).األسئلة، كعنوا

IIIIòîÇŠÛa@ÝšÏc@âbß⁄a@æì×@òßbß⁄a@ÂëŠ‘@åßòîÇŠÛa@ÝšÏc@âbß⁄a@æì×@òßbß⁄a@ÂëŠ‘@åßòîÇŠÛa@ÝšÏc@âbß⁄a@æì×@òßbß⁄a@ÂëŠ‘@åßòîÇŠÛa@ÝšÏc@âbß⁄a@æì×@òßbß⁄a@ÂëŠ‘@åßHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
من األدلّة التي تستدلّ بها الشيعة على إمامة عليمن األدلّة التي تستدلّ بها الشيعة على إمامة عليمن األدلّة التي تستدلّ بها الشيعة على إمامة عليمن األدلّة التي تستدلّ بها الشيعة على إمامة عليCCCC احتياج الغير إليه وعدم : احتياج الغير إليه وعدم : احتياج الغير إليه وعدم : احتياج الغير إليه وعدم :

        !!!!CCCCوقد رجع إلى الخضروقد رجع إلى الخضروقد رجع إلى الخضروقد رجع إلى الخضر    اًاًاًاًكان نبيكان نبيكان نبيكان نبيCCCC    ن موسىن موسىن موسىن موسىاحتياجه للغير، ويرد عليهم: بأاحتياجه للغير، ويرد عليهم: بأاحتياجه للغير، ويرد عليهم: بأاحتياجه للغير، ويرد عليهم: بأ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
تنسب هـذه العبـارة إلـى الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي؛ فقـد نقـل الخوانسـاري           

 الـدليل علـى أن  هـو  ما :  وسئل أيضاً ــ أي الفراهيدي ــقيل: ((صاحب (الروضات): 
١())وغناه عن الكلّ ،إليه احتياج الكلّ :قالف؟ في الكلّ إمام الكلّ اًعلي(.  

ــدليل، ال كــدليل مســتقل، بــل قــد           وهــذه العبــارة وجــه مــن وجــوه مقــدمات ال
  يكون من مؤيدات الدليل.
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ــع الجهــات،         ــة مــن جمي اإلمــام يجــب أن يكــون أفضــل الرعي ــنحن نقــول: إن ف
ح؛ ألن اهللا كالنبي، خاصّة في العلم، من باب أن تقديم المفضول على الفاضل قبـي 

أَن أَن أَن أَن ��� ��� ��� ��� أَفَمن يهدي إِلَى الحق أَحق أَن يتَّبع أَمن الَّ يهِـدي  أَفَمن يهدي إِلَى الحق أَحق أَن يتَّبع أَمن الَّ يهِـدي  أَفَمن يهدي إِلَى الحق أَحق أَن يتَّبع أَمن الَّ يهِـدي  أَفَمن يهدي إِلَى الحق أَحق أَن يتَّبع أَمن الَّ يهِـدي  �سبحانه وتعالى يقول: 
    ــونتَحكُم ــا لَكُــم كَيــفى فَمهــدي    ــونتَحكُم ــا لَكُــم كَيــفى فَمهــدي    ــونتَحكُم ــا لَكُــم كَيــفى فَمهــدي    ــونتَحكُم ــا لَكُــم كَيــفى فَمهــد١(�ي(   وقــد كــان علــي ،C     هكــذا, وفــي الواقــع

يهم فيمـا  التاريخي نرى أن الخلفاء احتاجوا إليه، ولـم نجـد فـي مـورد أنّـه احتـاج إلـ       
  يتعلّق بشيء من القضايا الدينية والمسائل العلمية.

فالــدليل مكــون مــن: كبــرى، وهــي: أن اإلمــام يجــب أن يكــون أفضــل الرعيــة.   
هـو اإلمـام. والـدليل     Cكـان األفضـل، فينـتج أن عليـاً     Cوصغرى، وهي: أن عليـاً 

قلـي، واآليـة   على الكبرى: ما قدمنا من قبح تقديم المفضول علـى الفاضـل، وهـو ع   
المباركــة الســابقة الــذكر، وهــو ســمعي.. والــدليل علــى الصــغرى: مــا يــورده الشــيعة    

كون عليC          األفضل علمـاً ودينـاً وزهـداً، وشـجاعة وتـدبيراً، وشـرفاً ونسـباً، بأدلّـة
وشواهد كثيرة من الكتاب والسنّة والسيرة والتاريخ، ومنها ما أشار إليه الفراهيدي 

ليه، وغنـاه عـن الكـلّ؛ فهـو أحـد شـواهد األفضـلية، وبجمعهـا مـع          من احتياج الكلّ إ
  الكبرى المذكورة ينتج: أنّه إمام الكلّ.

فيقال: احتياج الكلّ إليه، وغناه عن الكلّ يدلّ على أنّـه إمـام الكـلّ، والكبـرى     
  مطوية هنا لبداهتها في العقول.

ان يريــد أن ، فنقـول: إن العلـم الـذي كـ    Cوأمـا مـا سـألتموه عـن قصّـة الخضـر      
، هــو فــي دائــرة العلــوم التكوينيــة ال التشــريعية،    Cمــن الخضــر  Cيتعلّمــه موســى 
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ــا أن وظيفــة األنبيــاء       ــأس بــه بعــد أن عرفن ــا ال ب وهــذا ممF    ،هــي وظيفــة تشــريعية
  .ورجوع الغير إليهم أوالً وباألصالة رجوع تشريعي ال تكويني.

ــا:  كـــون أفضـــل الرعيـــة، أي:  ن النبـــي أو اإلمـــام يشـــترط فيـــه أن ي إونحـــن قولنـ
أفضل المبعـوث إلـيهم إذا كـان نبيـاً، وأفضـل مـن رعيتـه إذا كـان إمامـاً، ولـيس مـن            

أو مــن ضــمن المبعــوث إلــيهم،  Cكــان مــن رعيــة موســى Cالمعلــوم أن الخضــر
هل كان رسوالً لكافـة البشـر أو بعـث     Cوهناك خالف بين العلماء في أن موسى

  ليه بعض اآليات.لبني إسرائيل خاصّة، كما تشير إ
وقد ذكر بعض العلماء أنّه يشترط في النبي أن يكون أفضل في ما يرجع إلى 
ــاُألمور التكوينيــة التــي هــي مــن اختصــاص           ــدين والــدنيا، وال يــدخل بهــا العلــم ب ال

  .Cالمالئكة وبعض عباد اهللا كالخضر
فاإلشـكال فـي محلّـه،     Cكـان مـن رعيـة موسـى     Cنعم، لو ثبـت أن الخضـر  

  سبيل إلى إثبات ذلك، بل ظاهر القصّة في القرآن ينفيه. ولكن ال

IIII�a@åß@ÝÈu@òßbß⁄a�a@åß@ÝÈu@òßbß⁄a�a@åß@ÝÈu@òßbß⁄a�a@åß@ÝÈu@òßbß⁄aHHHHIIIIQQQQHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        نريد توضيح: أن اإلمامة جعل من اهللا.نريد توضيح: أن اإلمامة جعل من اهللا.نريد توضيح: أن اإلمامة جعل من اهللا.نريد توضيح: أن اإلمامة جعل من اهللا.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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بــأن: اإلمامــة ــــ والتــي مــن خصائصــها: قيــادة اُألمــة         إن الشــيعة اإلماميــة تعتقــد  
اإلســالمية ــــ منصــب إلهــي, وجعــل مــن اهللا تعــالى, وأنّهــا حــق مــن حقــوق اهللا تعــالى  

  كالنبوة.
فالمولى عزّ وجلّ هو الذي ينصّب من يكون إمامـاً للنـاس, وهـو الـذي يختـار      

  هذا اإلنسان ويجعله إماماً دون غيره.
  يات قرآنية، منها: ودليلنا على هذا: آ

وإِذ ابتَلَــى إِبــراهيم ربــه بِكَلمــات فَــأَتَمهن قَــالَ إِنِّــي جاعلُــك وإِذ ابتَلَــى إِبــراهيم ربــه بِكَلمــات فَــأَتَمهن قَــالَ إِنِّــي جاعلُــك وإِذ ابتَلَــى إِبــراهيم ربــه بِكَلمــات فَــأَتَمهن قَــالَ إِنِّــي جاعلُــك وإِذ ابتَلَــى إِبــراهيم ربــه بِكَلمــات فَــأَتَمهن قَــالَ إِنِّــي جاعلُــك �قولــه تعــالى:  ـــ ـــ ـــ ـــ ١١١١
ينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِملينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِملينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِملينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِم١(�ل(.  

ى الَّـذين استُضْـعفُوا فـي اَألرضِ ونَجعلَهـم     ى الَّـذين استُضْـعفُوا فـي اَألرضِ ونَجعلَهـم     ى الَّـذين استُضْـعفُوا فـي اَألرضِ ونَجعلَهـم     ى الَّـذين استُضْـعفُوا فـي اَألرضِ ونَجعلَهـم     ونُرِيد أَن نَمن علَونُرِيد أَن نَمن علَونُرِيد أَن نَمن علَونُرِيد أَن نَمن علَ�قوله تعالى:  ــــــــ٢٢٢٢
ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومأَئينارِثالْو ملَهعنَجةً ومأَئينارِثالْو ملَهعنَجةً ومأَئينارِثالْو ملَهعنَجةً وم٢(�أَئ(.  

  .)٣(�وجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَاوجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَاوجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَاوجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا�قوله تعالى:  ــــــــ٣٣٣٣
  .)٤(�يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِيا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِيا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِيا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِ�قوله تعالى:  ــــــــ٤٤٤٤
  .)٥(�وجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبرواوجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبرواوجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبرواوجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبروا�الى: قوله تع ــــــــ٥٥٥٥

ـــ ســواء     إذن ، فاإلمامــة جعــل مــن اهللا تعــالى وعهــد ال ينالــه مــن اتّصــف بــالظلم ـ
ــر، وال مــن ال يهــدي        ـــ وال مــن تجب ــره ـ أن يهــدى، وال ���  كــان ظالمــاً لنفســه أو لغي
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ومـا كَـان   ومـا كَـان   ومـا كَـان   ومـا كَـان   �مـة أن تختـار لهـا إمامـاً؛ لقولـه تعـالى:       الذي ال يصبر، وليس مـن حـق األُ  
 نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو إِذَا قَضَى اللَّه نَةمؤالَ منٍ ومؤمل نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو إِذَا قَضَى اللَّه نَةمؤالَ منٍ ومؤمل نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو إِذَا قَضَى اللَّه نَةمؤالَ منٍ ومؤمل نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو إِذَا قَضَى اللَّه نَةمؤالَ منٍ ومؤمل

  .)١(�يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَالَالً مبِيناًيعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَالَالً مبِيناًيعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَالَالً مبِيناًيعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَالَالً مبِيناً
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
عند أهل السنّة: ال بد مـن كـون ولـي األمـر قرشـياً مـن صـلب فهـر بـن مالـك،           عند أهل السنّة: ال بد مـن كـون ولـي األمـر قرشـياً مـن صـلب فهـر بـن مالـك،           عند أهل السنّة: ال بد مـن كـون ولـي األمـر قرشـياً مـن صـلب فهـر بـن مالـك،           عند أهل السنّة: ال بد مـن كـون ولـي األمـر قرشـياً مـن صـلب فهـر بـن مالـك،           
وعند الشيعة اإلمامية ال بد من كونه من أبنـاء فاطمـة؛ أال تعتقـدون أنّهـا عنصـرية      وعند الشيعة اإلمامية ال بد من كونه من أبنـاء فاطمـة؛ أال تعتقـدون أنّهـا عنصـرية      وعند الشيعة اإلمامية ال بد من كونه من أبنـاء فاطمـة؛ أال تعتقـدون أنّهـا عنصـرية      وعند الشيعة اإلمامية ال بد من كونه من أبنـاء فاطمـة؛ أال تعتقـدون أنّهـا عنصـرية      

ق على أيتتفوق على أيتتفوق على أيتتفوق على أيعنصرية؟ وأالعنصرية؟ وأالعنصرية؟ وأالعنصرية؟ وأال    تتفو          جـوه مـن أنذلك يتنـاقض مـع مـا ترو تعتقدون أن      جـوه مـن أنذلك يتنـاقض مـع مـا ترو تعتقدون أن      جـوه مـن أنذلك يتنـاقض مـع مـا ترو تعتقدون أن      جـوه مـن أنذلك يتنـاقض مـع مـا ترو تعتقدون أن
        الدين يدعو إلى المساواة والعدالة االجتماعية والديمقراطية؟الدين يدعو إلى المساواة والعدالة االجتماعية والديمقراطية؟الدين يدعو إلى المساواة والعدالة االجتماعية والديمقراطية؟الدين يدعو إلى المساواة والعدالة االجتماعية والديمقراطية؟

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

فــي هدايــة النــاس هــي   7الــذي نعتقــد بــه أن إمامــة النــاس وخالفــة رســول اهللا  
ه، فاختــار إلمامــة النــاس أُناســاً  جعــل مــن اهللا تعــالى وتنصــيب منــه؛ ألنّــه أعلــم بخلقــ   

معصــومين مطهــرين مصــطفين، وجعلهــم مــن ذريــة نبيــه، كمــا كــان االصــطفاء فــي      
إِن اللَّه اصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ إِن اللَّه اصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ إِن اللَّه اصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ إِن اللَّه اصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ [ذرية األنبياء السابقين؛ قال تعالى: 

 ينالَملَى الْعع انرمع ينالَملَى الْعع انرمع ينالَملَى الْعع انرمع ينالَملَى الْعع انرمع�     نا مضُهعةً بيذُر نا مضُهعةً بيذُر نا مضُهعةً بيذُر نا مضُهعةً بيضٍذُرعضٍبعضٍبعضٍبعوهذا االختيار ليس اعتباطاً أو )٢(�ب ،
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  بسبب النسب والوراثة، وإنّما لوجود كفاءة وعلو رتبة يعلمها اهللا فيهم.
جعـل حاكميـة النـاس بيـد أُنـاس جهـال،        :بينما الذي تدعو له الديمقراطية، هو

يتالعب بهم السياسيون، وتأخذهم األهواء يمينـاً وشـماالً، ويبيعـون مصـير أنفسـهم      
  أبخس األثمان، بل بالوعود الكاذبة.ب

فهل المنهج األول من االختيار اإللهي هو الصحيح للحكم، أم المنهج اآلخـر  
  من اختيار البشر ألنفسهم؟!

IIIIZµbÈm@éÛìÓ@åß@òßbß⁄a@ñ…bÐn�aZµbÈm@éÛìÓ@åß@òßbß⁄a@ñ…bÐn�aZµbÈm@éÛìÓ@åß@òßbß⁄a@ñ…bÐn�aZµbÈm@éÛìÓ@åß@òßbß⁄a@ñ…bÐn�a@@@@@@@@
@@@@�����Šžß dči@flæëŽ†žèflí@!òŞàčö c@žáŽèžäčß@bflä£ÜflÈfluflë�Šžß dči@flæëŽ†žèflí@!òŞàčö c@žáŽèžäčß@bflä£ÜflÈfluflë�Šžß dči@flæëŽ†žèflí@!òŞàčö c@žáŽèžäčß@bflä£ÜflÈfluflë�Šžß dči@flæëŽ†žèflí@!òŞàčö c@žáŽèžäčß@bflä£ÜflÈfluflëaëŽŠfljfl•@bŞà Û@bflãaëŽŠfljfl•@bŞà Û@bflãaëŽŠfljfl•@bŞà Û@bflãaëŽŠfljfl•@bŞà Û@bflã����HHHH@ @@ @@ @@ @
»��������


�א�����ن�
�د����«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ــالى:   ــال تع ــالى:  ق ــال تع ــالى:  ق ــال تع ــالى:  ق ــال تع ــا       ����ق ــانُوا بِآياتنَ ــبروا وكَ ــا صَ ــا لَم ــدون بِأَمرِنَ هــةً ي مأَئ مــنْه لْنَــا معجــا       و ــانُوا بِآياتنَ ــبروا وكَ ــا صَ ــا لَم ــدون بِأَمرِنَ هــةً ي مأَئ مــنْه لْنَــا معجــا       و ــانُوا بِآياتنَ ــبروا وكَ ــا صَ ــا لَم ــدون بِأَمرِنَ هــةً ي مأَئ مــنْه لْنَــا معجــا       و ــانُوا بِآياتنَ ــبروا وكَ ــا صَ ــا لَم ــدون بِأَمرِنَ هــةً ي مأَئ مــنْه لْنَــا معجو

نُونوقينُونوقينُونوقينُونوق١١١١((((����ي((((....        
، والسنّة تقول: نزلت فـي بنـي   ، والسنّة تقول: نزلت فـي بنـي   ، والسنّة تقول: نزلت فـي بنـي   ، والسنّة تقول: نزلت فـي بنـي   FFFFالشيعة تقول: نزلت في األئمة االثني عشرالشيعة تقول: نزلت في األئمة االثني عشرالشيعة تقول: نزلت في األئمة االثني عشرالشيعة تقول: نزلت في األئمة االثني عشر

ولَقَد آتَينَا موسى الكتَاب فَال تَكُن فـي مريـة   ولَقَد آتَينَا موسى الكتَاب فَال تَكُن فـي مريـة   ولَقَد آتَينَا موسى الكتَاب فَال تَكُن فـي مريـة   ولَقَد آتَينَا موسى الكتَاب فَال تَكُن فـي مريـة   ����ل؛ وذلك ألن سبقتها اآلية: ل؛ وذلك ألن سبقتها اآلية: ل؛ وذلك ألن سبقتها اآلية: ل؛ وذلك ألن سبقتها اآلية: إسرائيإسرائيإسرائيإسرائي
        ....))))٢٢٢٢((((����    من لِّقَائه وجعلنَاه هدى لِّبنِي إِسرائيلَمن لِّقَائه وجعلنَاه هدى لِّبنِي إِسرائيلَمن لِّقَائه وجعلنَاه هدى لِّبنِي إِسرائيلَمن لِّقَائه وجعلنَاه هدى لِّبنِي إِسرائيلَ

        أي القولين أصح؟ مع الشرح المفصّل.أي القولين أصح؟ مع الشرح المفصّل.أي القولين أصح؟ مع الشرح المفصّل.أي القولين أصح؟ مع الشرح المفصّل.
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        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
لقـد ذكـرت   ((شـيخ ناصـر مكـارم الشـيرازي، قـال:      في كتاب تفسير (األمثل) لل

اآلية هنا شرطين لإلمامة, أحدهما: اإليمـان واليقـين بآيـات اهللا عـزّ وجـلّ, والثـاني:       
الصبر واالستقامة والصمود. وهذا األمر ليس مختصّـاً ببنـي إسـرائيل, بـل هـو درس      

قيـنهم, وال  لكلّ اُألمم, ولجميع مسلمي األمس واليوم والغد بـأن يحكّمـوا أُسـس ي   
ــبر       ــوا بالصـ ــد, وأن يتحلّـ ــق التوحيـ ــي طريـ ــهم فـ ــي تعترضـ ــاكل التـ ــن المشـ ــافوا مـ يخـ

  .)١())والمقاومة ليكونوا أئمة الخلق وقادة اُألمم ومرشديها في تاريخ العالم
... فما هي اإلمامة؟ نستعرض آية من القرآن هي أصل ((وقال الشيخ الوحيد: 

وجعلْنَا مـنْهم أَئمـةً يهـدون    وجعلْنَا مـنْهم أَئمـةً يهـدون    وجعلْنَا مـنْهم أَئمـةً يهـدون    وجعلْنَا مـنْهم أَئمـةً يهـدون    �قوله تعـالى:   المطلب, ونذكر معناها باإلجمال, وهي:
    نُـونوقنَـا ياتكَـانُوا بِآيوا ورا صَـبرِنَا لَمبِأَم    نُـونوقنَـا ياتكَـانُوا بِآيوا ورا صَـبرِنَا لَمبِأَم    نُـونوقنَـا ياتكَـانُوا بِآيوا ورا صَـبرِنَا لَمبِأَم    نُـونوقنَـا ياتكَـانُوا بِآيوا ورا صَـبرِنَا لَملوا      �بِأَموفيهـا أربعـة مباحـث, أرجـو أن تتـأم ,

  فيها: 
.. فاإلمامة أمـر مجعـول مـن اهللا تعـالى, ال مـن      �وجعلْنَا منْهموجعلْنَا منْهموجعلْنَا منْهموجعلْنَا منْهم�المبحث األول: 

ن يعطــــي هدايتــــه لجميــــع النــــاس بالعبــــارة وباإلشــــارة, والعلمــــاء   الســــقيفة! والقــــرآ
والواعـــون يفهمـــون هدايتـــه, وال ذنـــب للقـــرآن إذا لـــم يهتـــد بـــه غـــالظ القلـــوب          
واألذهان! وعندما ندرس أصحاب المسـتويات العاليـة مـن العلمـاء، نجـد أنّهـم بعـد        

لقـرآن غيـر   أن يستكملوا مراحلهم العلميـة يعـودون إلـى مطالعـة القـرآن، ومطالعـة ا      
  هذه القراءة العادية المعروفة.

                                                 

�Fא�`�ل�١�mא�=
@A�x�W �4�V[א���E١٣�W١٣٨��77١٣٩K� �
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وهذه اآلية في مطلق اإلمامة وليست في اإلمامة المطلقة؛ ألنّها في إمامة عدد 
مــن أئمــة بنــي إســرائيل, ومــع ذلــك ال يصــح فــيهم جعــل البشــر, بــل ال بــد فــيهم مــن   

د جعــل اهللا تعــالى. وإذا كــان هــذا حــال مطلــق اإلمامــة, فكيــف باإلمامــة المطلقــة بعــ  
  ؟!7خاتم األنبياء والرسل

ــا  Fإن إمامـــة أئمتنـــا المعصـــومين ، وإمامـــة صـــاحب العصـــر والزمـــان أرواحنـ
  فداه، إمامة مطلقة, وليست مطلق إمامة, والفرق بينهما كبير.

.. و(من) هنا للتبعيض؛ فالذين يصلحون �وجعلْنَا منْهم أَئمةًوجعلْنَا منْهم أَئمةًوجعلْنَا منْهم أَئمةًوجعلْنَا منْهم أَئمةً�المبحث الثاني: 
  المؤمنين مع الرسل, وليسوا كلّهم. لهذا المنصب اإللهي هم: بعض

  المبحث الثالث: في بيان أصل اإلمامة.
  المبحث الرابع: في بيان فرع اإلمامة. فما هو أصل اإلمامة, وما هو فرعها؟

  .�لَما صَبروالَما صَبروالَما صَبروالَما صَبروا�أما أصل اإلمامة، فهو: 
  .�يهدون بِأَمرِنَايهدون بِأَمرِنَايهدون بِأَمرِنَايهدون بِأَمرِنَا�وأما فرعها، فهو: 

فصاحة والبالغة فيـه إعجـاز لفظـي, ولكـن     وهذا هو إعجاز القرآن؛ فإعجاز ال
إعجــازه لكبــار المفكّــرين مــن العلمــاء أنّــه فــي آيــة واحــدة، بــل فــي جــزء مــن آيــة,    
يقدم العجائب! وهو هنا يوجب على الباحث أن يفهم معنى الصـبر أوالً, ثـم يفهـم    

  معنى الهداية, ثم يفهم معنى األمر في اآلية, ثم يفهم معنى الهداية باألمر..
أما الصبر فهو في اللغة: حبس النفس, وهو مقولة نسـبية متفاوتـة المراتـب, أو    
مشــكّكة بــالتعبير المنطقــي, وهــو الجــذر والطريــق لوصــول اإلنســان إلــى مســتويات    

إلـى أن تكـون    Fعالية من الكمال اإلنساني؛ فبالصبر وصل كبار األنبياء واألئمـة 
  .))عوالم الكون في قبضة يدهم...
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وإذا تم له ذلك, وحبس نفسه عن كلّ عالم المادة, ومـا فيـه مـن    ((: وقال أيضاً
مـال ومقـام ولذائــذ, فلـم يصــل إلـى درجـة اإلنســان الكامـل أيضــا؛ ألن قولـه تعــالى:        

, يعني: أنّهم صبروا عن الدنيا وعن �وجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبرواوجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبرواوجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبرواوجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبروا�
البــرزخ هنــا هــو: الصــور الخياليــة, والصــبر عليهــا يعنــي: محوهــا مــن   البــرزخ أيضــاً! و

  عالم النفس والروح.
فإذا تم له محـو عـالم الـدنيا وعـالم البـرزخ, يصـل إلـى المرحلـة الثالثـة، وهـي:           

  الصبر عن شؤون عالم اآلخرة.
فـإذا اسـتطاع أن يصـبر علـى اآلخـرة بكـلّ مـا فيهـا مـن نعـيم, يكـون بـذلك محـا              

زخ واآلخرة من روحه, وحينئذ يمكنه أن يفرغ نفسـه وروحـه هللا تعـالى    الدنيا والبر
دون أن يكــون لــه فيــه شــريك, ويصــل إلــى درجــة العبــد المطلــق.. إن اهللا تعــالى ال     
ــه فــي نفــس العبــد        ــدنيا وال اآلخــرة شــريكاً ل يقبــل الشــريك, وال يصــح أن تكــون ال

  المطلق.
يا والبــرزخ واآلخــرة, فــال    ومــا لــم يمــح اإلنســان مــن نفســه وروحــه كــلّ الــدن        

  مها هللا تعالى.. وكما قـال النبـيالشـرك أخفـى   7يستطيع أن يجمع نفسه ويقد إن) :
طبعـة   ٢٥٤: ١٦من دبيب النمل على صفاة سـوداء فـي ليلـة ظلماء).(وسـائل الشـيعة      

  آل البيت).
لي ولك, بل قاله ألعيان اإلنسانية الـذين وصـلوا    7وهذا الكالم لم يقله النبي

ى هذه المراحل. وعندما يصل اإلنسان إلى درجة العبد المطلق يكـون كمـا نقـرأ    إل
في زيارة الجامعة: (وذلّ كلّ شيء لكم, وأشرقت األرض بنوركم).(عيون أخبـار  

  )..٣٠٤: ١الرضا 
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كلّ شيء.. كلّ ما يصدق عليه أنّه شـيء فـي تلـك الحضـرة ذليـل.. وجبرئيـل شـيء،        
القلــم أشــياء.. وكلّهــا ذليلــة أمــام اإلمــام الحجــة ابــن   وميكائيــل شــيء, والكرســي واللــوح و 

  الحسن صلوات اهللا عليه! وذلّ كلّ شيء لكم.. لماذا؟ ألنّه صار عبداً مطلقاً.
7وقد قال النبي لعليC         ّمـن خـاف اهللا عـزّ وجـلّ خـاف منـه كـل ,يا علـي) :

الفقيـه  شيء, ومن لم يخف اهللا عزّ وجلّ أخافه اهللا من كلّ شـيء).(من ال يحضـره   
  باب النوادر). ٤/٣٥٧

وهــذه العبوديــة هــي التــي قــالوا عنهــا: (العبوديــة جــوهرة كنههــا الربوبيــة)، أي:   
  ربوبية لألشياء باهللا تعالى.

أرأيــتم النتيجــة التــي ينتهــي إليهــا الصــبر؟! وكيــف يصــل اإلنســان الــذي صــبر       
مطلقـة؟ فمـاذا   نفسه في جنب اهللا تعالى إلى مقام العبد المطلق, ويسـتحق اإلمامـة ال  

؟ ألــيس األفضــل أن نصــمت Cنســتطيع أن نقــول فــي مقــام اإلمــام صــاحب الزمــان 
  .))ونكتفي بذكر اسمه الشريف فقط؟!...

هذا هو الصبر الذي نتجت عنه اإلمامة الكبرى, وهو نفسـه صـبر   ((وقال أيضاً: 
    صاحب الزمان أرواحنا فداه, الذي يرى هذا المشهد كـلّ يـوم صـباحاً ومسـاًء.. إن 

كلّهــا امتحــان, وقــد ورد: أنّــه يوجــد عنــده فــي البيــت الــذي يســكن فيــه     Cحياتــه 
معلّق فوق رأسه وهـو يـراه, فـإذا حـان وقـت ظهـوره يـراه         Cقميص جده الحسين

  قد صار دماً عبيطاً!
إن صــبره ال يشــبه صــبر أحــد مــن النــاس, بســبب ســعة علمــه، ورقّــة قلبــه، وشــفافية    

 7لعــالم وجناياتــه, وهــو يــرى مظــالم جــده النبــي ؛ فهــو يــرى كــلّ مظــالم اCمشــاعره 
أمام عينيه, والشك أنّـه يتجـول فـي زيـارة مشـاهدهم المشـرفة,        Fوأجداده الطاهرين
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ــر جــده المصــطفى وأجــداده المعصــومين فــي         ــى قب ــة, إل مــن بيــت اهللا فــي مكّ
فـي النجـف, إلـى قبـر جـده       Cالمدينة المنورة, إلى قبر جده أمير المؤمنين

, وتتجسـد أمـام عينيـه    Fفـي كـربالء, إلـى بقيـة مشـاهد المعصـومين       الحسين
مظالمهم ومصائبهم! وهو في ذلك يعيش حياته بقلب حي وإحسـاس نـابض,   

، الذي ال يتحمل أن يسـلب نملـة   Cيعيش بقداسة روح جده أمير المؤمنين
ــانيم الســبعة بمــا تحــت أفالكهــا..          ــو أُعطــي مقابلهــا األق جلــب شــعيرة, حتّــى ل

ذي عنده المـوت أهـون مـن أن يـرى امـرأة مسـلمة أو ذميـة تسـلب حليهـا,          وال
  وال يستطيع أن يدافع عنها!

وجعلْنَــا مــنْهم أَئمــةً وجعلْنَــا مــنْهم أَئمــةً وجعلْنَــا مــنْهم أَئمــةً وجعلْنَــا مــنْهم أَئمــةً �  فــأي صــبر هــو صــبر اإلمــام المهــدي أرواحنــا فــداه؟! 
، هذا هو الصبر المطلق الذي يوصل إلـى اإلمامـة   )١(�يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبروايهدون بِأَمرِنَا لَما صَبروايهدون بِأَمرِنَا لَما صَبروايهدون بِأَمرِنَا لَما صَبروا

  قة!المطل
  فما هو الفرق بين مطلق اإلمامة, واإلمامة المطلقة؟

إن اإلمامة مقولة لها شروط ترتفع درجتها بها حتّى تصل طبقاً لنظام العلّة 
والمعلول إلى اإلمامة المطلقة, وتكون النسبة بينهـا وبـين مطلـق اإلمامـة كنسـبة      

ق, ومطلــق مطلـق الوجــود إلــى الوجــود المطلــق, ومطلــق العلــم إلــى العلــم المطلــ 
  القدرة إلى القدرة المطلقة!

فإذا التفتّم إلى هذه الفروق عرفتم معنى الرحمة المطلقة التـي وصـف بهـا    
ــة, فالرحمــة المطلقــة هــي التــي وســعت كــلّ        Fاألئمــة ــارات واألدعي فــي الزي

  شيء, ومطلق الرحمة ال تسع كلّ شيء.
                                                 

�F١}�k���E�F٣٢�WE٢٤Kא �
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ي إســرائيل, وينبغــي هنــا أن نعــرف أن اآليــة فــي األئمــة المختــارين مــن بنــ    
ــؤالء ليســـوا كأئمتنـــا   ــة المطلقـــة. فاإلمـــام       Fوهـ ــل الصـــبر المطلـــق واإلمامـ أهـ

المهـدي صـاحب الزمـان أرواحنـا فـداه, صـاحب اإلمامـة المطلقـة ولـيس مطلـق           
إمام, وهذا يعني: أنّه صاحب العلم المطلق بتعليم اهللا تعـالى, والقـدرة المطلقـة    

ــاء   ــة بعطـ ــة المطلقـ ــالى, والرحمـ ــدار اهللا تعـ ــة    بإقـ ــة اهللا التامـ ــالى. فهـــو كلمـ اهللا تعـ
  .)١())ورحمته الواسعة.. صلوات اهللا عليه
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بسم اهللا الرحمن الرحيم بسم اهللا الرحمن الرحيم بسم اهللا الرحمن الرحيم بسم اهللا الرحمن الرحيم 
        ::::    لة اإلمامة والنصّ اإللهية بهذا الردلة اإلمامة والنصّ اإللهية بهذا الردلة اإلمامة والنصّ اإللهية بهذا الردلة اإلمامة والنصّ اإللهية بهذا الردرد أهل السنّة على مسأرد أهل السنّة على مسأرد أهل السنّة على مسأرد أهل السنّة على مسأ

نقــول: كيــف يكــون منصــب إلهــي وعلــي بــن أبــي طالــب نفســه يقــول:  نقــول: كيــف يكــون منصــب إلهــي وعلــي بــن أبــي طالــب نفســه يقــول:  نقــول: كيــف يكــون منصــب إلهــي وعلــي بــن أبــي طالــب نفســه يقــول:  نقــول: كيــف يكــون منصــب إلهــي وعلــي بــن أبــي طالــب نفســه يقــول:  ((((((((
ــري؟!!)(نهج البالغــة ج         (دعــوني والتمســوا (دعــوني والتمســوا (دعــوني والتمســوا (دعــوني والتمســوا  ــري؟!!)(نهج البالغــة ج غي ــري؟!!)(نهج البالغــة ج غي ــري؟!!)(نهج البالغــة ج غي ــال أيضــاً:   ١٨١١٨١١٨١١٨١صصصص    ١١١١غي ــل وق ــال أيضــاً:   )، ب ــل وق ــال أيضــاً:   )، ب ــل وق ــال أيضــاً:   )، ب ــل وق )، ب

(وإن تركتمـوني فأنــا كأحـدكم، ولعلّــي أســمعكم وأطـوعكم لمــن ولّيتمــوه    (وإن تركتمـوني فأنــا كأحـدكم، ولعلّــي أســمعكم وأطـوعكم لمــن ولّيتمــوه    (وإن تركتمـوني فأنــا كأحـدكم، ولعلّــي أســمعكم وأطـوعكم لمــن ولّيتمــوه    (وإن تركتمـوني فأنــا كأحـدكم، ولعلّــي أســمعكم وأطـوعكم لمــن ولّيتمــوه    
            ).).).).١٨٢١٨٢١٨٢١٨٢صصصص    ١١١١أميراً!!)(نهج البالغة جأميراً!!)(نهج البالغة جأميراً!!)(نهج البالغة جأميراً!!)(نهج البالغة جأمركم, وأنا لكم وزيراً خير لكم منّي أمركم, وأنا لكم وزيراً خير لكم منّي أمركم, وأنا لكم وزيراً خير لكم منّي أمركم, وأنا لكم وزيراً خير لكم منّي 
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        ....))))١١١١((((����قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًقَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًقَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًقَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً����    أما استداللهم باآلية الكريمة: أما استداللهم باآلية الكريمة: أما استداللهم باآلية الكريمة: أما استداللهم باآلية الكريمة: 
وجعلَ منْهم الْقردةَ والْخَنَازِير وجعلَ منْهم الْقردةَ والْخَنَازِير وجعلَ منْهم الْقردةَ والْخَنَازِير وجعلَ منْهم الْقردةَ والْخَنَازِير ����     :    فنقول: كيف تفسرون إذن قوله تعالىفنقول: كيف تفسرون إذن قوله تعالىفنقول: كيف تفسرون إذن قوله تعالىفنقول: كيف تفسرون إذن قوله تعالى

منصـب إلهـي؟! أو   منصـب إلهـي؟! أو   منصـب إلهـي؟! أو   منصـب إلهـي؟! أو       الطاغوتالطاغوتالطاغوتالطاغوت        ، فهل اهللا تعالى جعل عبادة، فهل اهللا تعالى جعل عبادة، فهل اهللا تعالى جعل عبادة، فهل اهللا تعالى جعل عبادة))))٢٢٢٢((((����وعبد الطَّاغُوتَوعبد الطَّاغُوتَوعبد الطَّاغُوتَوعبد الطَّاغُوتَ
لهي؟! أال قبح اهللا لهي؟! أال قبح اهللا لهي؟! أال قبح اهللا لهي؟! أال قبح اهللا ، فهل قسوة القلوب أمر إ، فهل قسوة القلوب أمر إ، فهل قسوة القلوب أمر إ، فهل قسوة القلوب أمر إ))))٣٣٣٣((((����وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسيةًوجعلْنَا قُلُوبهم قَاسيةًوجعلْنَا قُلُوبهم قَاسيةًوجعلْنَا قُلُوبهم قَاسيةً����    قوله تعالى:قوله تعالى:قوله تعالى:قوله تعالى:

        الجهل!الجهل!الجهل!الجهل!
سـلْ بنِـي   سـلْ بنِـي   سـلْ بنِـي   سـلْ بنِـي   ����النبوة، فكيف يفسـر قولـه تعـالى:    النبوة، فكيف يفسـر قولـه تعـالى:    النبوة، فكيف يفسـر قولـه تعـالى:    النبوة، فكيف يفسـر قولـه تعـالى:    أي: أي: أي: أي: ثم إذا كان معنى (اإلتيان) ثم إذا كان معنى (اإلتيان) ثم إذا كان معنى (اإلتيان) ثم إذا كان معنى (اإلتيان) 

نَةيب ةآي نم منَاهآتَي يلَ كَمائرإِسنَةيب ةآي نم منَاهآتَي يلَ كَمائرإِسنَةيب ةآي نم منَاهآتَي يلَ كَمائرإِسنَةيب ةآي نم منَاهآتَي يلَ كَمائرنَا ����، وقوله: ، وقوله: ، وقوله: ، وقوله:     ))))٤٤٤٤((((����إِساتآي نَاهي آتَيأَ الَّذنَب هِملَياتْلُ عنَا واتآي نَاهي آتَيأَ الَّذنَب هِملَياتْلُ عنَا واتآي نَاهي آتَيأَ الَّذنَب هِملَياتْلُ عنَا واتآي نَاهي آتَيأَ الَّذنَب هِملَياتْلُ عو
يعنـي أن بنـي إسـرائيل الملعـونين إخـوة القـردة والخنـازير        يعنـي أن بنـي إسـرائيل الملعـونين إخـوة القـردة والخنـازير        يعنـي أن بنـي إسـرائيل الملعـونين إخـوة القـردة والخنـازير        يعنـي أن بنـي إسـرائيل الملعـونين إخـوة القـردة والخنـازير                فهذافهذافهذافهذا    ؟؟؟؟))))٥٥٥٥((((����فَانْسلَخَ منْهافَانْسلَخَ منْهافَانْسلَخَ منْهافَانْسلَخَ منْها

        أصبحوا أنبياء بمقياسكم العجيب!!أصبحوا أنبياء بمقياسكم العجيب!!أصبحوا أنبياء بمقياسكم العجيب!!أصبحوا أنبياء بمقياسكم العجيب!!
إِن اللَّه اصْطَفَى آدم إِن اللَّه اصْطَفَى آدم إِن اللَّه اصْطَفَى آدم إِن اللَّه اصْطَفَى آدم ����وإذا كان (االصطفاء) يعني النبوة، فكيف يفسر قوله: وإذا كان (االصطفاء) يعني النبوة، فكيف يفسر قوله: وإذا كان (االصطفاء) يعني النبوة، فكيف يفسر قوله: وإذا كان (االصطفاء) يعني النبوة، فكيف يفسر قوله: 

فَقَد آتَينَا آلَ فَقَد آتَينَا آلَ فَقَد آتَينَا آلَ فَقَد آتَينَا آلَ ����: : : :     ، وبعد ذلك قال، وبعد ذلك قال، وبعد ذلك قال، وبعد ذلك قال))))٦٦٦٦((((����وحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَى الْعالَمينوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَى الْعالَمينوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَى الْعالَمينوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَى الْعالَمينونُونُونُونُ
فَمنْهم من آمن بِه ومنْهم مـن  فَمنْهم من آمن بِه ومنْهم مـن  فَمنْهم من آمن بِه ومنْهم مـن  فَمنْهم من آمن بِه ومنْهم مـن      �إِبراهيم الْكتَاب والْحكْمةَ وآتَينَاهم ملْكاً عظيماً إِبراهيم الْكتَاب والْحكْمةَ وآتَينَاهم ملْكاً عظيماً إِبراهيم الْكتَاب والْحكْمةَ وآتَينَاهم ملْكاً عظيماً إِبراهيم الْكتَاب والْحكْمةَ وآتَينَاهم ملْكاً عظيماً 

األنبياء من آمن ومنهم األنبياء من آمن ومنهم األنبياء من آمن ومنهم األنبياء من آمن ومنهم         فهذا يعني أن هناك منفهذا يعني أن هناك منفهذا يعني أن هناك منفهذا يعني أن هناك من    ؟؟؟؟))))٧٧٧٧((((����صَد عنْه وكَفَى بِجهنَّم سعيراًصَد عنْه وكَفَى بِجهنَّم سعيراًصَد عنْه وكَفَى بِجهنَّم سعيراًصَد عنْه وكَفَى بِجهنَّم سعيراً
ثُـم أَورثْنَـا الْكتَـاب الَّـذين اصْـطَفَينَا مـن عبادنَـا        ثُـم أَورثْنَـا الْكتَـاب الَّـذين اصْـطَفَينَا مـن عبادنَـا        ثُـم أَورثْنَـا الْكتَـاب الَّـذين اصْـطَفَينَا مـن عبادنَـا        ثُـم أَورثْنَـا الْكتَـاب الَّـذين اصْـطَفَينَا مـن عبادنَـا        ����كفر!! ويقـول:  كفر!! ويقـول:  كفر!! ويقـول:  كفر!! ويقـول:  أي: أي: أي: أي: من صد عنه، من صد عنه، من صد عنه، من صد عنه، 
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ذَل اللَّه بِإِذْن اتربِالْخَي ابِقس منْهمو دقْتَصم منْهمو هنَفْسل مظَال منْهفَمذَل اللَّه بِإِذْن اتربِالْخَي ابِقس منْهمو دقْتَصم منْهمو هنَفْسل مظَال منْهفَمذَل اللَّه بِإِذْن اتربِالْخَي ابِقس منْهمو دقْتَصم منْهمو هنَفْسل مظَال منْهفَمذَل اللَّه بِإِذْن اتربِالْخَي ابِقس منْهمو دقْتَصم منْهمو هنَفْسل مظَال منْهفَم وه ك وه ك وه ك وه ك
الْفَضْلُ الْكَبِيرالْفَضْلُ الْكَبِيرالْفَضْلُ الْكَبِيرة ال.. وهذه اآليات لو أنزل.. وهذه اآليات لو أنزل.. وهذه اآليات لو أنزل.. وهذه اآليات لو أنزل))))١١١١((((����الْفَضْلُ الْكَبِيرة الناها على األنبياء أو األئمة الناها على األنبياء أو األئمة الناها على األنبياء أو األئمتّضح لنا تّضح لنا تّضح لنا تّضح لنا ناها على األنبياء أو األئم

        ....))))))))!! فهل يقول بذلك عاقل؟!!! فهل يقول بذلك عاقل؟!!! فهل يقول بذلك عاقل؟!!! فهل يقول بذلك عاقل؟!نهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابقنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابقنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابقنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابقأن مأن مأن مأن م
        منكم الرد راجين من المولى لكم العون والسداد.منكم الرد راجين من المولى لكم العون والسداد.منكم الرد راجين من المولى لكم العون والسداد.منكم الرد راجين من المولى لكم العون والسداد.    ااااونرجوونرجوونرجوونرجو

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

وعلي بن أبي طالـب   اًإلهي اًكيف تكون اإلمامة منصب((جوابنا على قولهم: في 
ــوني فأنـــا          ــال أيضـــاً: (وإن تركتمـ ــري)؟ بـــل قـ ــوني والتمســـوا غيـ ــه يقـــول: (دعـ نفسـ

  .)))٢(كأحدكم...)
بعــد مقتــل عثمــان مباشــرة,  Cإن هــذه الكلمــات قالهــا اإلمــام علــي  نقــول:نقــول:نقــول:نقــول:

لّ حــدب وصــوب, وكــان  وفــي وقــت كانــت الفتنــة تعصــف بالمســلمين مــن كــ    
بأنّه ممن شارك في مقتل عثمان، أو ممـن أعـان عليـه, لـذا      Cهناك من يتّهمه

من هذه االفتراءات والشبهات التي  Cكان من الوجيه سياسياً أن يظهر براءته
بــدأت تبثّهــا هــذه الدعايــة األمويــة, وذلــك بــأن يبــين للمســلمين أنّــه غيــر راغــب   

ن الشبهات التي تطاله ال أساس لها, وإن أدل بالحكم بما هو حكم وسلطة, وأ
دليل على ذلك هـو عـدم سـعيه للوصـول إلـى الحكـم، بـل هـو فـي هـذا الجانـب            

  كأحد المسلمين..
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هنا مختصّـة بمرحلـة سياسـية خطيـرة معروفـة، وبخصـوص        Cفكانت كلماته
بـل لـك أن    السلطة المدنية الدنيوية، وال عالقة لها بإثبات اإلمامة اإللهيـة أو نفيهـا..  

في نفس المصدر الذي ينقلون منـه هـذه المقـاطع, ونعنـي      Cتراجع ما قاله اإلمام
إلمامتــه وأنّهــا  Cبــه: (نهــج البالغــة), لتطــالع النصــوص الكثيــرة الــواردة فــي إثباتــه  

  أي: اإلمامة ــ حق له ال يحق ألحد منازعته فيه.. ــ
صـها ابـن   لقـد تقم  ؛اهللاأمـا و من خطبته المعروفة بالشقشقية: ( Cكما في قوله

السـيل،   يالقطب من الرحـا، ينحـدر عنّـ    منها محلّ يمحلّ ه ليعلم أنأبي قحافة، وإنّ
، وطفقت أرتئـي بـين   عنها كشحاً ، وطويتُدونها ثوباً الطير. فسدلتُ يوال يرقى إلَ

اء، أو أصـبر علـى طخيـة عميـاء، يهـرم فيهـا الكبيـر، ويشـيب فيهـا          أن أصول بيـد جـذّ  
الصـبر علـى هاتـا أحجـى،      ه، فرأيـت أن ى يلقـى ربـ  ويكـدح فيهـا مـؤمن حتّـ     الصغير،

ل ى مضــى األوحتّــ. فصـبرت وفــي العــين قــذى، وفــي الحلــق شــجا، أرى تراثــي نهبــا 
  .)١()اب بعدهلسبيله، فأدلى بها إلى ابن الخطّ

مــر يــا بــن أبــي طالــب لحــريص، ك علــى هـذا األ وقــد قــال قائــل: إنّــ: (Cوقولـه 
لــي  اًمــا طلبــت حقّــ وأقــرب، وإنّ هللا ألحــرص وأبعــد، وأنــا أخــصّ فقلــت: بــل أنــتم وا 

 ة فـــي المـــألا قرعتـــه بالحجـــوأنــتم تحولـــون بينـــي وبينـــه، وتضـــربون وجهـــي دونـــه، فلمـــ 
ما يجيبني به! يه بهت ال يدركأنّ الحاضرين، هب  

روا هم قطعــوا رحمــي، وصــغّ فــإنّ ؛ي أســتعديك علــى قــريش ومــن أعــانهم  إنّــ هــماللّ
أن  فــي الحــق  قــالوا: أال إن هــو لــي، ثــم   وأجمعــوا علــى منــازعتي أمــراً   عظــيم منزلتــي،  
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  .)١()أن تتركه الحق يوف ،تأخذه
 وبغيـاً  هم الراسخون في العلم دوننا، كـذباً أين الذين زعموا أنّ: (Cوقوله

ة من قريش، غرسوا في هذا البطن من هاشم، ال تصلح على األئم إن ؟!...علينا
  .)٢()ة من غيرهمسواهم، وال تصلح الوال

  وغيرها من النصوص ال حاجة بنا إلى سردها كلّها؛ فراجع!
 �إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً�أما استداللهم باآلية الكريمة: ((وأما قولهم: 

  .))إلى قولهم ــ فهل قسوة القلوب أمر إلهي؟  ــ
لشيعة بهذه اآلية حتّـى  إن هذا الراد بلسان أهل السنّة لم يقرر استدالل ا نقول:نقول:نقول:نقول:

يتبين لنا طريقة ومقدمات استداللهم بها، والمعنـى الـذي أقـاموه للجعـل فيهـا، ولـم       
يبين لنا في المقابل أيضاً ما يفهمه أهل السـنّة مـن اآليـة ومعنـى الجعـل فيهـا، وإنّمـا        

  أورد نقضاً على شكل تساؤل بآيتين من القرآن، ثم اتهمنا بالجهل!
لجعـل ومشـتقاتها الـواردة فـي القـرآن لـم تـأت علـى معنـى واحـد           مع أن لفظة ا

فـــي المـــراد مـــن ماهيـــة الجعـــل وكيفيتـــه، وإن كـــان فاعـــل الجعـــل واحـــداً وهـــو اهللا   
فــإن تحديــد ذلــك يكــون مــن خــالل تشــخيص مــا تعلّــق بــه الجعــل   ؛سـبحانه وتعــالى 

نص، (أي: المجعــول)، ســواء عبــر وضــوح المــراد منــه أو بــالقرائن الموجــودة فــي الــ 
من كون المتعلّق (المجعول) أمراً تكوينياً كأعيان الممكنـات ومراتبهـا وعالقاتهـا،    
والسنن اإللهية المنصبة عليها التي قدرها اهللا لها، فيكون الجعـل المتعلّـق بهـا جعـالً     
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تكوينياً، أو أمراً تشريعياً من غير األعيان، كالمناصب واأللقـاب والعنـاوين الصـرفة    
رعية، فيكـون الجعـل المتعلّـق بهـا جعـالً تشـريعياً يحتـاج إلـى نصـب          والتكاليف الشـ 

وإقرار ووضع وحكم ممن له حق التشريع المطلق وصاحب الوالية المطلقة، وهـو  
  المالك الحق سبحانه وتعالى.

     ثالث له جهتان، أحدهما متوقّفة على اُألخرى، فهـو مـن جهـة أمـر وهناك أمر
ــة ا   لمقــدرة علــى نســق الحكمــة والعــدل، ومــن جهــة      تكــويني خاضــع للســنن اإللهي

أُخرى متوقّفة على حصول الجهة اُألولى أمـر تشـريعي يحتـاج إلـى نصـب وإقـرار،       
فمن الجهة اُألولى يكون جعلـه تكوينيـاً، ومـن الجهـة الثانيـة يكـون جعلـه تشـريعياً،         

  كالمناصب الحقيقية ذات الرتبة الكمالية كالنبوة والرسالة واإلمامة.
ــة: إن     ولعلّ ــر مـــن خـــالل التمثيـــل بالرتـــب والمقامـــات العلميـ ــتطيع تقريـــب األمـ ــا نسـ نـ

        الحصول على شهادة الـدكتوراه ال يكـون جزافـاً مـن دون الحصـول علـى مسـتوى علمـي 
ــة والمقــام          يحقيقــ ــنح الشــهادة وإعطــاء الرتب ــه م ــه، ثــم يترتّــب علي ــذل الجهــد مــن أجل وب

  م من الجهة المانحة للرتبة العلمية.العلمي، وهذا المنح يحتاج إلى إقرار وحك
ــة ــالة   ،واإلمامـ ــوة والرسـ ــا النبـ ــة     ،كقريناتهـ ــي: المرتبـ ــا، وهـ ــدى جهاتهـ ــي إحـ فـ

ــه فـــي مـــدارج      ــام بعـــد ترقّيـ ــا اإلمـ ــة، التـــي يصـــل إليهـ ــة الملكوتيـ الوجوديـــة الكماليـ
الكمال، أمـراً تكوينيـاً مجعـوالً مـن قبـل اهللا سـبحانه وتعـالى، ال علـى نحـو االعتبـاط           

اف، وإنّما خاضع للسنن اإللهية المهيمنة على نظام الخلقة غيـر الخـارج عـن    والجز
  الجود والفضل واللّطف والعدل اإللهي..

فــإن الترقّــي إلــى مرتبــة النبــوة فالرســالة فاإلمامــة يــتم علــى مراحــل، لكــلّ منهــا    
شروطها الوجودية الحقيقية ذات األثر التكـويني المترتّـب علـى تحقّقهـا فـي نفـس       
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عوث نبياً، أو المرسل رسوالً، أو المجعول إماماً؛ فـانظر إلـى قولـه تعـالى:     المب
�نُونوقنَا ياتكَانُوا بِآيوا ورا صَبرِنَا لَمبِأَم وندهةً يمأَئ منْهلْنَا معجونُونوقنَا ياتكَانُوا بِآيوا ورا صَبرِنَا لَمبِأَم وندهةً يمأَئ منْهلْنَا معجونُونوقنَا ياتكَانُوا بِآيوا ورا صَبرِنَا لَمبِأَم وندهةً يمأَئ منْهلْنَا معجونُونوقنَا ياتكَانُوا بِآيوا ورا صَبرِنَا لَمبِأَم وندهةً يمأَئ منْهلْنَا معج١(�و(!  

فدخالـــة الصـــبر واليقـــين (العلـــم) واضـــحة فـــي الحصـــول علـــى مرتبـــة اإلمامـــة    
ية، ال على نحو الجبر كما قد يتـوهم، ولكـن بمـا علمـه اهللا فـي سـابق       الهادية في اآل

علمــه مــن اســتعدادهم وصــفاتهم واختيــارهم، فاصــطفاهم وفضّــلهم وجعلهــم أئمــة    
  للهدى.

وقد تقول: إن هذه المراتب يحصل عليهـا العبـد بفعلـه، فكيـف ينسـب الجعـل       
  إلى اهللا؟

ــذه الم     ــى هـ ــول علـ ــن الحصـ ــد مـ ــن العبـ ــول: إن تمكّـ ــدار اهللا  نقـ ــان بإقـ راتـــب كـ
ومـا  ومـا  ومـا  ومـا  [وهدايته وفضله، فصح نسبتها إلى اهللا مـن هـذه الجهـة، كمـا فـي قولـه تعـالى:        

  .)٢(�رميتَ إِذْ رميتَ ولَكن اللَّه رمىرميتَ إِذْ رميتَ ولَكن اللَّه رمىرميتَ إِذْ رميتَ ولَكن اللَّه رمىرميتَ إِذْ رميتَ ولَكن اللَّه رمى
ثـم إن اإلمـام بمعنـاه اللغـوي، هـو: المقتـدى بـه، سـواء فـي الهدايـة أو الضـالل،            

لهدى أئمة للضالل، وهم المقتـدى بهـم فـي    فيصدق في مقابل األئمة المجعولين ل
ــة         ــنن اإللهيـ ــاً السـ ــيهم أيضـ ــق علـ ــد أن تنطبـ ــيان، بعـ ــي والعصـ ــر والغـ ــاللة والكفـ الضـ
وشروطها ذات األثر التكويني عند حصولها، حتّـى يصـلوا إلـى مـرتبتهم الوجوديـة      

ا السلبية الشيطانية الدنيويـة، فيصـبحوا أعالمـاً للضـاللة، ال عـن جبـر وإكـراه، بـل بمـ         
علمه اهللا في سابق علمه مـن صـفاتهم وأفعـالهم وجبـروتهم وعنـادهم، قـال سـبحانه        
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، فنبه إلى سنّة من سننه فيهم مقابل )١(�وجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّارِوجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّارِوجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّارِوجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّارِ�وتعالى: 
مرِنَا وأَوحينَا مرِنَا وأَوحينَا مرِنَا وأَوحينَا مرِنَا وأَوحينَا وجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَوجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَوجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَوجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَ�سنّته في أئمة الهدى، إذ قال عزّ من قائل: 

اترلَ الْخَيعف هِمإِلَياترلَ الْخَيعف هِمإِلَياترلَ الْخَيعف هِمإِلَياترلَ الْخَيعف هِم٢(�إِلَي(..  
وكال الجعلين يرجعان في األصل إلى قدرة اهللا وتمكينه، ولكن االختيـار بيـد   
العبـــد، فـــإذا اختـــار طريـــق الهدايـــة وصـــبر علـــى االبـــتالء وتحمـــل العلـــم، كـــان مـــن  

اتّباع هواه، فيتركه  المجعولين أئمة للهداية، وإن اختار طريق الضالل وتمادى في
  اهللا لنفسه وعماها، فيكون من المجعولين أئمة للكفر.

وأمـــا جهـــة اإلمامـــة اُألخـــرى المترتّبـــة والمتوقّفـــة علـــى الجهـــة اُألولـــى، فهـــي:  
الحصول علـى مرتبـة المطاعيـة والحاكميـة، التـي يثبـت بهـا لإلمـام حـق الطاعـة مـن            

وأنفســهم، وهــي مختصّــة بإمــام   قبــل النــاس، ولــه التصــرف فــي أُمــورهم وشــؤونهم   
الهدى وال تشمل إمام الكفر؛ إذ ال مطاعيـة لـه، كمـا هـو واضـح، وهـذه الجهـة أمـر         
تشريعي يحتاج إلى إقـرار ونصـب وتفـويض ممـن لـه حـق التشـريع باألصـالة، وهـو          

أَطيعـوا  أَطيعـوا  أَطيعـوا  أَطيعـوا  �المالك المطلق سبحانه وتعالى، لمن اختاره لمنصب اإلمامة؛ قـال تعـالى:   
، فتكــون طاعتــه فــي طــول طاعــة اهللا  )٣(�طيعــوا الرســولَ وأُولــي اَألمــرِ مــنكُم طيعــوا الرســولَ وأُولــي اَألمــرِ مــنكُم طيعــوا الرســولَ وأُولــي اَألمــرِ مــنكُم طيعــوا الرســولَ وأُولــي اَألمــرِ مــنكُم اللَّــه وأَاللَّــه وأَاللَّــه وأَاللَّــه وأَ

ــو نصــب العبــد نفســه إمامــاً أو      ــه، ول نصــبه النــاس، كــان متعــدياً، وهــم    وبتفــويض من
ين، علــى حــق اهللا المطلــق، ومتصــرفين فــي مــا لــيس لهــم التصــرف فيــه مــن           دعــتم

  التشريع.
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تحديـــد الجهـــة والرتبـــة المقصـــودة مـــن  ومـــن خـــالل مـــا توضّـــح نحتـــاج إلـــى   
اهللا تعـالى، لمعرفـة نـوع الجعـل مـن كونـه        التي تعلّق بها الجعل الصادر مـن  اإلمامة،

تكوينياً أو تشـريعياً، وتحديـد الجهـة المقصـودة بالجعـل يكـون عـن طريـق القـرائن          
  المحتفّة بالنصّ القرآني.

إِنِّــي جاعلُــك إِنِّــي جاعلُــك إِنِّــي جاعلُــك إِنِّــي جاعلُــك �: ومــن هنــا.. نرجــع إلــى آيــة مــورد البحــث، وهــي: قولــه تعــالى    
، لنرى ما هي جهـة اإلمامـة التـي تعلّـق بهـا الجعـل فـي اآليـة: هـل هـي           �للنَّاسِ إِماماًللنَّاسِ إِماماًللنَّاسِ إِماماًللنَّاسِ إِماماً

  جهة التكوين؟ أو جهة التشريع؟
، )١(�الَ ينَـالُ عهـدي الظَّـالمين   الَ ينَـالُ عهـدي الظَّـالمين   الَ ينَـالُ عهـدي الظَّـالمين   الَ ينَـالُ عهـدي الظَّـالمين   �فإن اهللا سبحانه سمى اإلمامة عهداً عند قولـه:  

إلـى إقـرار؛ ألنّهـا مـن األحكـام الوضـعية،        فبين أنّها هنا من العهود، والعهـود تحتـاج  
واألحكام كلّها من المجعوالت الشرعية، فإذا كانـت اإلمامـة هنـا مـن المجعـوالت      
الشــرعية، فإنّهــا تحتــاج إلــى (جعــل) شــرعي، أي: تنصــيب وتعيــين، وهــذا التنصــيب  
الشرعي بصريح اآلية مختص باهللا سبحانه وتعالى؛ فإن فاعل (الجعل) هنـا هـو اهللا،   
وقـد أُعطــي إلبــراهيم بعـد النبــوة والرســالة؛ ألنّـه كــان يــوحى إليـه حينــذاك، وجــيء     
باسم الفاعل (جاعل) ليدلّ على الحال أو االستقبال، ال وقوع الجعـل فـي الماضـي    

  الذي ربما يوهم كون (الجعل) جعالً تكوينياً.
وأنــت تــرى ترتّــب جهتــي اإلمامــة التكوينيــة والتشــريعية واضــحة فــي اآليــات     

وإِذ ابتَلَــى إِبــراهيم ربــه  وإِذ ابتَلَــى إِبــراهيم ربــه  وإِذ ابتَلَــى إِبــراهيم ربــه  وإِذ ابتَلَــى إِبــراهيم ربــه  �إمامــاً؛ قــال ســبحانه وتعــالى:   Cالخاصّــة بجعــل إبــراهيم 
نهفَأَتَم اتمبِكَلنهفَأَتَم اتمبِكَلنهفَأَتَم اتمبِكَلنهفَأَتَم اتمنة للجهة التكوينية وشروطها، وقال: )٢(�بِكَلوهي مبي ،�   لُـكاعإِنِّـي ج   لُـكاعإِنِّـي ج   لُـكاعإِنِّـي ج   لُـكاعإِنِّـي ج
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ولـوي التشـريعي   ، وهي مبينة لترتّب جهة الجعل الم�للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتيللنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتيللنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتيللنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي
، التـي  �الَ ينَـالُ عهـدي الظَّـالمين   الَ ينَـالُ عهـدي الظَّـالمين   الَ ينَـالُ عهـدي الظَّـالمين   الَ ينَـالُ عهـدي الظَّـالمين   �لإلمامة علـى الجهـة التكوينيـة لهـا بقرينـة قولـه:       

  توضّح أن هذا العهد المجعول يختصّ بأهل العصمة.
يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ �ومنها قوله تعالى: 

قبِالْحقبِالْحقبِالْحقع بالفـاء         )١(�بِالْحالحكم بين الناس الـذي هـو مظهـر اإلمامـة والواليـة قـد فـر فإن ،
على جعل داود خليفة، وهو قرينة على أن (الجعل) هنا بمعنى: التعيين والتنصيب، 
واإلشارة إلـى ترتّـب هـذا الجعـل المولـوي علـى مرتبـة األمـر التكـويني فـي اإلمامـة            

وجعلْنَا مـنْهم أَئمـةً   وجعلْنَا مـنْهم أَئمـةً   وجعلْنَا مـنْهم أَئمـةً   وجعلْنَا مـنْهم أَئمـةً   �ي إسرائيل وداود منهم: نجده في قوله تعالى الخاص بأئمة بن
نُونوقنَا ياتكَانُوا بِآيوا ورا صَبرِنَا لَمبِأَم وندهينُونوقنَا ياتكَانُوا بِآيوا ورا صَبرِنَا لَمبِأَم وندهينُونوقنَا ياتكَانُوا بِآيوا ورا صَبرِنَا لَمبِأَم وندهينُونوقنَا ياتكَانُوا بِآيوا ورا صَبرِنَا لَمبِأَم وندهوكذلك تجـد مثـل هـذا الـربط     )٢(�ي ،

وعلَّـم آدم  وعلَّـم آدم  وعلَّـم آدم  وعلَّـم آدم  [إلـى قولـه:    �إِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةًإِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةًإِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةًإِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةً�والترتّب في قوله تعالى: 
  .)٣(�كُلَّهاكُلَّهاكُلَّهاكُلَّها    سماَءسماَءسماَءسماَءألَألَألََألاااا

وجعلْنَاهم أَئمـةً  وجعلْنَاهم أَئمـةً  وجعلْنَاهم أَئمـةً  وجعلْنَاهم أَئمـةً  �وال تجد مثل هذا الربط والترتّب في آية جعل أئمة الكفر: 
، فال ذكر للعهد أو الحكم بالعدل أو إيجاب الطاعة هنـا، وإنّمـا   �يدعون إِلَى النَّارِيدعون إِلَى النَّارِيدعون إِلَى النَّارِيدعون إِلَى النَّارِ

اإلشــارة فقــط إلــى فعلهــم وســمتهم، وهــي: الــدعوة إلــى النــار، فاآليــة مقتصــرة فقــط  
الجعــل التكــويني مــن غيــر جبــر، وإنّمــا بإقــدار اهللا واختيــارهم ألنفســهم كســنّة   علــى

  إلهية فيهم مقابل سنّته في أئمة الهدى.
وجعـلَ  وجعـلَ  وجعـلَ  وجعـلَ  [ومثل (جعل) أئمـة الكفـر، (جعـل) عبـدة الطـاغوت فـي قولـه تعـالى:         
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ردة والخنازير إذا كـان  ، وأما جعل الق)١(�والْخَنَازِير وعبد الطَّاغُوتَوالْخَنَازِير وعبد الطَّاغُوتَوالْخَنَازِير وعبد الطَّاغُوتَوالْخَنَازِير وعبد الطَّاغُوتَمنْهم الْقردةَ منْهم الْقردةَ منْهم الْقردةَ منْهم الْقردةَ 
المراد منه: جعـل أجسـامهم أجسـام القـردة والخنـازير، فهـو: جعـل تكـويني مباشـر،          
ــين          ــدة الطــاغوت، والجعل ــا إذا كــان المــراد: جعــل أرواحهــم، فهــو: كجعــل عب وأم

  أي: جعل األجسام أو األرواح ــ كان بما كسبت أيديهم ال جبر فيه البتة. ــ
وجعـــلَ اللَّيـــلَ وجعـــلَ اللَّيـــلَ وجعـــلَ اللَّيـــلَ وجعـــلَ اللَّيـــلَ [ف كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى:  ومثـــل الجعـــل التكـــويني الصـــر 

، فعليك أن تستوضح المراد من لفظة الجعل الواردة فـي القـرآن كـلٌ    )٢(�سكَناًسكَناًسكَناًسكَناً
  حسب اآلية الواردة فيها؛ فتأمل!

  وأخيراً نقول: نعم، قبح اهللا الجهل، وقبح من يتعالم بغير علم!!
، فكيف يفسر قوله تعالى: ثم إذا كان معنى (اإلتيان) أي: النبوة((وقولهم: 

�...نَةيب ةن آيم منِي إِسرائيلَ كَم آتَينَاهل بس...نَةيب ةن آيم منِي إِسرائيلَ كَم آتَينَاهل بس...نَةيب ةن آيم منِي إِسرائيلَ كَم آتَينَاهل بس...نَةيب ةن آيم منِي إِسرائيلَ كَم آتَينَاهل بإلى آخر ما قالوه.))...)٣(�س ،  
لم يذكروا هنا المصـدر الـذي يفسـر اإلتيـان بـالنبوة, وإن ورد ذلـك        نقول:نقول:نقول:نقول:

في كتاب ما أو تفسير ما، فهـو نـاظر إلـى متعلّـق اإلتيـان ال اإلتيـان نفسـه.. فهـذه         
ن غرائب اإلشكاالت وطرائفها. والكالم في المراد منه على نسق ما بينـاه فـي   م

  المراد من (الجعل).
ــولهم:  ــه:      ((ق ــر قول ة، فكيــف يفســو ــي: النب إِن اللَّــه إِن اللَّــه إِن اللَّــه إِن اللَّــه �وإذا كــان (االصــطفاء) يعن

     ينــالَملَــى الْعع انــرمآلَ عو يماهــرآلَ إِبنُوحــاً وو ماصْــطَفَى آد     ينــالَملَــى الْعع انــرمآلَ عو يماهــرآلَ إِبنُوحــاً وو ماصْــطَفَى آد     ينــالَملَــى الْعع انــرمآلَ عو يماهــرآلَ إِبنُوحــاً وو ماصْــطَفَى آد     ينــالَملَــى الْعع انــرمآلَ عو يماهــرآلَ إِبنُوحــاً وو مآخــر  , إلــى  ))...�اصْــطَفَى آد
  المقال.
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إن االصــطفاء علــى العــالمين نــوع اختيــار وتقــديم وتفضــيل للمصــطفى    نقــول:نقــول:نقــول:نقــول:
ن، وهـذا األمـر ال بـد أن يكـون فيـه ميـزة       وعلى العالمين في أمر ما، ال يملكه اآلخر

  وفضيلة حتّى يفضّل به المصطفى عن غيره.
يخـتص  ؛ ألن معنـى (اآلل) يطلـق علـى مـن     Cواالصطفاء هنا لبعض ذريـة إبـراهيم  

ــراهيم، وآل       باإلنســان الشــريف مــن أهلــه وقرابتــه، واآليــة عطفــت آل عمــران علــى آل إب
عمــران بعــض ذريــة إبــراهيم، فــإخراجهم مــنهم وتخصيصــهم بالــذكر والعطــف علــى آل    

  .)١(ال كلّ ذريته Cإبراهيم يدلّ على أن المراد بعض ذرية إبراهيم
راهيم الْكتَـاب والْحكْمـةَ وآتَينَـاهم ملْكـاً     راهيم الْكتَـاب والْحكْمـةَ وآتَينَـاهم ملْكـاً     راهيم الْكتَـاب والْحكْمـةَ وآتَينَـاهم ملْكـاً     راهيم الْكتَـاب والْحكْمـةَ وآتَينَـاهم ملْكـاً     فَقَـد آتَينَـا آلَ إِبـ   فَقَـد آتَينَـا آلَ إِبـ   فَقَـد آتَينَـا آلَ إِبـ   فَقَـد آتَينَـا آلَ إِبـ   �وأما قولـه تعـالى:   

، فقد سبقه �فَمنْهم من آمن بِه ومنْهم من صَد عنْه وكَفَى بِجهنَّم سعيراًفَمنْهم من آمن بِه ومنْهم من صَد عنْه وكَفَى بِجهنَّم سعيراًفَمنْهم من آمن بِه ومنْهم من صَد عنْه وكَفَى بِجهنَّم سعيراًفَمنْهم من آمن بِه ومنْهم من صَد عنْه وكَفَى بِجهنَّم سعيراً    �عظيماً عظيماً عظيماً عظيماً 
آيــات تبــين المعنــى المــراد منــه، ولكــن المستشــكل قطــع تلــك اآليــات عــن هــذه            

  اهللا الذين يحرفون الكلم عن مواضعه.ليحرف كالم اهللا، وقد لعن 
أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُوا أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُوا أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُوا أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُوا [قال تعالى في آيات عديدة تذم بني إسرائيل، منها: 

ــروا هــؤالَِء       ــيباً مــن الْكتَــابِ يؤمنُــون بِالْجِبــت والطَّــاغُوت ويقُولُــون للَّــذين كَفَ الَِء      نَصــؤوا هــر ــيباً مــن الْكتَــابِ يؤمنُــون بِالْجِبــت والطَّــاغُوت ويقُولُــون للَّــذين كَفَ الَِء      نَصــؤوا هــر ــيباً مــن الْكتَــابِ يؤمنُــون بِالْجِبــت والطَّــاغُوت ويقُولُــون للَّــذين كَفَ الَِء      نَصــؤوا هــر ــيباً مــن الْكتَــابِ يؤمنُــون بِالْجِبــت والطَّــاغُوت ويقُولُــون للَّــذين كَفَ نَص
أُولَئك الَّذين لَعنَهم اللَّه ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تَجِـد  أُولَئك الَّذين لَعنَهم اللَّه ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تَجِـد  أُولَئك الَّذين لَعنَهم اللَّه ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تَجِـد  أُولَئك الَّذين لَعنَهم اللَّه ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تَجِـد      �ا سبِيالً ا سبِيالً ا سبِيالً ا سبِيالً أَهدى من الَّذين آمنُوأَهدى من الَّذين آمنُوأَهدى من الَّذين آمنُوأَهدى من الَّذين آمنُو

أَم يحسـدون  أَم يحسـدون  أَم يحسـدون  أَم يحسـدون      �يؤتُـون النَّـاس نَقيـراً    يؤتُـون النَّـاس نَقيـراً    يؤتُـون النَّـاس نَقيـراً    يؤتُـون النَّـاس نَقيـراً        الَالَالَالَأَم لَهم نَصيب من الْملْـك فَـإِذاً   أَم لَهم نَصيب من الْملْـك فَـإِذاً   أَم لَهم نَصيب من الْملْـك فَـإِذاً   أَم لَهم نَصيب من الْملْـك فَـإِذاً       �لَه نَصيراً لَه نَصيراً لَه نَصيراً لَه نَصيراً 
    فَقَــد هــل ــا آتَــاهم اللَّــه مــن فَضْ لَــى مع النَّــاس    فَقَــد هــل ــا آتَــاهم اللَّــه مــن فَضْ لَــى مع النَّــاس    فَقَــد هــل ــا آتَــاهم اللَّــه مــن فَضْ لَــى مع النَّــاس    فَقَــد هــل ــا آتَــاهم اللَّــه مــن فَضْ لَــى مع ــةَ       النَّــاس كْمالْحو تَــابالْك يماهــرنَــا آلَ إِبــةَ   آتَي كْمالْحو تَــابالْك يماهــرنَــا آلَ إِبــةَ   آتَي كْمالْحو تَــابالْك يماهــرنَــا آلَ إِبــةَ   آتَي كْمالْحو تَــابالْك يماهــرنَــا آلَ إِبآتَي

فَمـنْهم مـن آمـن بِـه ومـنْهم مـن صَـد عنْـه وكَفَـى بِجهـنَّم           فَمـنْهم مـن آمـن بِـه ومـنْهم مـن صَـد عنْـه وكَفَـى بِجهـنَّم           فَمـنْهم مـن آمـن بِـه ومـنْهم مـن صَـد عنْـه وكَفَـى بِجهـنَّم           فَمـنْهم مـن آمـن بِـه ومـنْهم مـن صَـد عنْـه وكَفَـى بِجهـنَّم               �وآتَينَاهم ملْكاً عظيمـاً  وآتَينَاهم ملْكاً عظيمـاً  وآتَينَاهم ملْكاً عظيمـاً  وآتَينَاهم ملْكاً عظيمـاً  
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يعود على: الـذين أوتـوا نصـيباً     ]منْهم من صَد عنْهمنْهم من صَد عنْهمنْهم من صَد عنْهمنْهم من صَد عنْه[، فالضمير (هم) في )١(�سعيراًسعيراًسعيراًسعيراً
تــاب وآمنــوا بالجبــت والطــاغوت، ولعــنهم اهللا، ولــم يكــن لهــم نصــيب مــن     مــن الك

ــاء واألئمــــة مــــن آل          ــاهم.. ال علــــى األنبيــ ــاس علــــى مــــا آتــ الملــــك، وحســــدوا النــ
، الذين آتاهم اهللا الكتاب والحكمة والملك، كما يدعي هذا المـدعي  Cإبراهيم

  المحرف لكلمات اهللا!
هم بعض ذريتـه، والـذي حسـدهم    ، وCوالملك العظيم المعطى آلل إبراهيم

لذريتــه، فــي قولــه تعــالى:     Cالتــي طلبهــا إبــراهيم    ،اإلمامــة :عليــه الحاســدون هــو  
�ينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نموينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نموينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نموينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نم٢(�و(.  

 �ثُـم أَورثْنَـا الْكتَـاب الَّـذين اصْـطَفَينَا مـن عبادنَـا...       ثُـم أَورثْنَـا الْكتَـاب الَّـذين اصْـطَفَينَا مـن عبادنَـا...       ثُـم أَورثْنَـا الْكتَـاب الَّـذين اصْـطَفَينَا مـن عبادنَـا...       ثُـم أَورثْنَـا الْكتَـاب الَّـذين اصْـطَفَينَا مـن عبادنَـا...       �    وأما قولـه تعـالى:  
ية، فقد فصّلنا الكالم في تفسيرها ضمن عنوان: (القرآن وتفسيره)، فراجع اآل

ن المفسرين إيتّضح لك أن ال نقض فيها على ما قلناه.. وخالصة القول فيها: 
فـــي اآليـــة علـــى أقـــوال كثيـــرة،  �الَّـــذين اصْـــطَفَينَاالَّـــذين اصْـــطَفَينَاالَّـــذين اصْـــطَفَينَاالَّـــذين اصْـــطَفَينَا�اختلفـــوا فـــي المـــراد مـــن 

في اآليـة علـى أقـوال أكثـر،      واختلفوا في المراد من الضمير (هم) في موارده
وضرب هذه االحتماالت مع بعضها يـؤدي إلـى أقـوال كثيـرة جـداً، ال يصـلح       

        بعض األقوال الشاذّة غير الصحيحة عندنا.���  للنقض منها
ــه تعــالى:    ــه  �وأيضــاً قول نَفْسل مــال ــنْهم ظَ فَم  ــه نَفْسل مــال ــنْهم ظَ فَم  ــه نَفْسل مــال ــنْهم ظَ فَم  ــه نَفْسل مــال ــنْهم ظَ الظــالم مــن    �فَم ــه: أن ــيس المــراد ب , ل

  مــن النــاس مــن يكــون ظالمــاً لنفســه، ومــنهم مــن هــو   المصــطفين, بــل المــراد بــه: أن
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ــافق       ــة بالكــافر والمن ــالخيرات, ويفســر العلمــاء هــؤالء الثالث مقتصــد، ومــنهم ســابق ب
  .)١(والمؤمن ــ على نحو اللف والنشر المرتّب ـ.

IIII@ZµbÈm@éÛìÓ@óäÈß@ZµbÈm@éÛìÓ@óäÈß@ZµbÈm@éÛìÓ@óäÈß@ZµbÈm@éÛìÓ@óäÈß����žèflí@!òŞàčö c@žáŽçbflä£ÜflÈfluflëžèflí@!òŞàčö c@žáŽçbflä£ÜflÈfluflëžèflí@!òŞàčö c@žáŽçbflä£ÜflÈfluflëžèflí@!òŞàčö c@žáŽçbflä£ÜflÈfluflëbflã�Šžß dči@flæëŽ†bflã�Šžß dči@flæëŽ†bflã�Šžß dči@flæëŽ†bflã�Šžß dči@flæëŽ†����HHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
عرفنا أن اإلمامة هي منصب يجعلـه اهللا ويصـطفي فيـه أحـداً مـن خلقـه،       عرفنا أن اإلمامة هي منصب يجعلـه اهللا ويصـطفي فيـه أحـداً مـن خلقـه،       عرفنا أن اإلمامة هي منصب يجعلـه اهللا ويصـطفي فيـه أحـداً مـن خلقـه،       عرفنا أن اإلمامة هي منصب يجعلـه اهللا ويصـطفي فيـه أحـداً مـن خلقـه،       

        ....))))٢٢٢٢((((����وجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَاوجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَاوجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَاوجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا����وهو لهداية الناس، كما قال تعالى: وهو لهداية الناس، كما قال تعالى: وهو لهداية الناس، كما قال تعالى: وهو لهداية الناس، كما قال تعالى: 
رى أن اهللا يقــــول: رى أن اهللا يقــــول: رى أن اهللا يقــــول: رى أن اهللا يقــــول: فــــي المقابــــل هنــــاك أئمــــة يــــدعون إلــــى النــــار, حيــــث نــــ فــــي المقابــــل هنــــاك أئمــــة يــــدعون إلــــى النــــار, حيــــث نــــ فــــي المقابــــل هنــــاك أئمــــة يــــدعون إلــــى النــــار, حيــــث نــــ فــــي المقابــــل هنــــاك أئمــــة يــــدعون إلــــى النــــار, حيــــث نــــ 

, فالجعل في هذه اآلية ــ كما هو ظاهر ــ من , فالجعل في هذه اآلية ــ كما هو ظاهر ــ من , فالجعل في هذه اآلية ــ كما هو ظاهر ــ من , فالجعل في هذه اآلية ــ كما هو ظاهر ــ من ))))٣٣٣٣((((����وجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّارِوجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّارِوجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّارِوجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّارِ����
        اهللا, فما المقصود هنا بأن اهللا يجعل أئمة يدعون إلى النار؟اهللا, فما المقصود هنا بأن اهللا يجعل أئمة يدعون إلى النار؟اهللا, فما المقصود هنا بأن اهللا يجعل أئمة يدعون إلى النار؟اهللا, فما المقصود هنا بأن اهللا يجعل أئمة يدعون إلى النار؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

لجعـل التكـويني فـي أصـل الخلقـة, ال      الظاهر أن (الجعل) في اآليتين بمعنـى: ا 
بما يلزم منه الجبر، بل ذلك بمـا علمـه اهللا فـي سـابق علمـه مـن صـفات أئمـة الهـدى          
ــبرهم      ــالخيرات وصـ ــم بـ ــة الهـــدى عملهـ ــر، فـــاهللا علـــم مـــن أئمـ ــة الكفـ وصـــفات أئمـ
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ويقيــنهم، فجعلهــم، أي: اصــطفاهم ونصّــبهم أئمــة هــدى, وعلــم مــن أئمــة الكفــر           
  ..لنار وظلمهم وجبروتهم، فجعلهم أئمة الكفردعوتهم للضالل وا

وكَذَلك جعلنَـا لكُـلِّ نَبِـي    وكَذَلك جعلنَـا لكُـلِّ نَبِـي    وكَذَلك جعلنَـا لكُـلِّ نَبِـي    وكَذَلك جعلنَـا لكُـلِّ نَبِـي    �والكالم هنا في السنن اإللهية، كما قال اهللا تعالى: 
عدواً شَياطين اِألنسِ والجِن يوحي بعضُهم إِلَى بعضٍ زُخرف القَولِ غُـروراً ولَـو   عدواً شَياطين اِألنسِ والجِن يوحي بعضُهم إِلَى بعضٍ زُخرف القَولِ غُـروراً ولَـو   عدواً شَياطين اِألنسِ والجِن يوحي بعضُهم إِلَى بعضٍ زُخرف القَولِ غُـروراً ولَـو   عدواً شَياطين اِألنسِ والجِن يوحي بعضُهم إِلَى بعضٍ زُخرف القَولِ غُـروراً ولَـو   

  .)١(�ذَرهم وما يفتَرونذَرهم وما يفتَرونذَرهم وما يفتَرونذَرهم وما يفتَرونشَاَء ربك ما فَعلُوه فَشَاَء ربك ما فَعلُوه فَشَاَء ربك ما فَعلُوه فَشَاَء ربك ما فَعلُوه فَ
فالجعل هنا بمعنى الجعل هناك، وكما أشار هنا إلى نفي الجبـر، ال يلـزم مـن الجعـل     

  هناك الجبر أيضاً, وإنّما كان جعله لهم بما علمه من اختيارهم للهدى أو الضالل..
 قال: (إن األئمة في كتاب اهللا عزّ وجلّ إمامـان، قـال اهللا   ،Cفعن أبي عبد اهللا

, ال بـأمر النـاس، يقـدمون أمـر اهللا     �وجعلْنَاهم أَئمةً يهـدون بِأَمرِنَـا  وجعلْنَاهم أَئمةً يهـدون بِأَمرِنَـا  وجعلْنَاهم أَئمةً يهـدون بِأَمرِنَـا  وجعلْنَاهم أَئمةً يهـدون بِأَمرِنَـا  �تبارك وتعالى: 
, �وجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّـارِ وجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّـارِ وجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّـارِ وجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّـارِ �قال: وقبل أمرهم، وحكم اهللا قبل حكمهم، 

خـالف   يقدمون أمرهم قبل أمر اهللا، وحكمهم قبل حكم اهللا، ويأخـذون بـأهوائهم  
  .)٢(ما في كتاب اهللا عزّ وجلّ)

إلـى أصـحابه، جـاء فيهـا: (فقـد كُـذّب نبــي اهللا        Cوفـي رسـالة اإلمـام الصـادق    
والرســل مـــن قبلـــه وأُوذوا مـــع التكـــذيب بـــالحق، فـــإن ســـركم أمـــر اهللا فـــيهم الـــذي  
خلقهم له في األصل ــ أصل الخلق ــ من الكفر الذي سبق فـي علـم اهللا أن يخلقهـم    

وجعلْنَاهم أَئمـةً يـدعون   وجعلْنَاهم أَئمـةً يـدعون   وجعلْنَاهم أَئمـةً يـدعون   وجعلْنَاهم أَئمـةً يـدعون   �ألصل ومن الذين سماهم اهللا في كتابه في قوله: له في ا
  الرواية. )٣(, فتدبروا هذا واعقلوه وال تجهلوه...)�إِلَى النَّارِإِلَى النَّارِإِلَى النَّارِإِلَى النَّارِ
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فـي اآليتـين إلـى عـالم      �وجعلْنَـاهم وجعلْنَـاهم وجعلْنَـاهم وجعلْنَـاهم �فمن هذا يظهر أن اإلشـارة بقولـه تعـالى:    
  التكوين، واهللا أعلم.

تين اآليتـــين يختلــف عــن (الجعــل) فـــي قولــه تعــالى مخاطبـــاً      والجعــل فــي هــا   
قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومـن ذُريتـي قَـالَ الَ ينَـالُ عهـدي      قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومـن ذُريتـي قَـالَ الَ ينَـالُ عهـدي      قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومـن ذُريتـي قَـالَ الَ ينَـالُ عهـدي      قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومـن ذُريتـي قَـالَ الَ ينَـالُ عهـدي      �: Cإبـراهيم 

ينمالظَّــالينمالظَّــالينمالظَّــالينمالمــراد بالجعــل فيهــا: الجعــل  )١(�الظَّــال ؛ لوجــود القرينــة فــي هــذه اآليــة علــى أن
؛ إذ ســمى اهللا ســبحانه وتعــالى اإلمامــة هنــا بالعهــد، والعهــد    التشــريعي، ال التكــويني

يحتاج إلى إقرار وتنصيب، ثم عبر في اآلية بلفظ (جاعل) على هيئة اسم الفاعـل،  
الـدالّ علــى الحـال أو االســتقبال، فكـان أخــذ عهـد اإلمامــة علـى إبــراهيم بعـد النبــوة       

لجعل السـابق فـي عـالم التكـوين..     والرسالة زماناً، ال أن الجعل في اآلية يدلّ على ا
  وقد فصّلنا بعض القول في هذه اآلية في الجواب عن السؤال السابق؛ فراجع!

ثم إن بعضهم قـد اسـتدلّ بآيـة أئمـة الهـدى فـي عـالم اإلثبـات أيضـاً علـى أنّهـا            
تدلّ على ثبـوت الـنصّ ألئمـة الهـدى مـن اهللا, فـيمكن االلتـزام بـأن الجعـل فـي آيـة            

فر يدلّ على النصّ علـيهم أيضـاً، وبمـا أن الـوحي والـنصّ اإللهـي مخـتصّ        أئمة الك
وينزل عل أئمة الهدى، فطريق معرفة الـنصّ علـى أئمـة الكفـر ال بـد أن يكـون مـن        

  لهم.. ال غير؛ ألن أئمة الكفر ال وحي طريق أئمة الهدى
تراثنـا  والشواهد على وجود النصّ والتعيـين ألشـخاص أئمـة الكفـر كثيـرة فـي       

    ٢(حذيفـة ليلـة العقبـة    7الحديثي الصادر عن المعصومين، منها: مـا أخبـر بـه النبـي( .
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ـة لمنبـره      7ومنها: الرؤيا التي رآها النبير بنـي أُميوالكثيـر غيرهـا عـن    )١(عـن تسـو ،
  أهل العصمة.

وأما من جانب الحكم الشرعي، فإنّه وإن كان معنى اإلمام لغةً هو: مـا يقتـدى   
لــيس معنــى جعــل اهللا ألئمــة الكفــر هــو وجــوب االقتــداء بهــم, بــل إن           بــه، ولكــن 

التشريع اإللهي أوجب على المكلّفين االقتـداء بأئمـة الهـدى وعـدم االقتـداء بأئمـة       
الكفر؛ فال وجـه لـدخول الشـبهة عـن كيفيـة جعـل اهللا ألئمـة الكفـر مـن جهـة تـوهم            

عنـى اللغـوي لإلمـام، ولـيس هـو الزم      لزوم اتّباعهم؛ فإن االتّباع الزم مأخوذ من الم
  شرعي، بمعنى: الوجوب للمعنى اللغوي؛ فالحظ!

HbèÜÈ�@ÕAÜÈnm@pbèj‘@Č…‰ë@òî�⁄a@òßbß⁄aIHbèÜÈ�@ÕAÜÈnm@pbèj‘@Č…‰ë@òî�⁄a@òßbß⁄aIHbèÜÈ�@ÕAÜÈnm@pbèj‘@Č…‰ë@òî�⁄a@òßbß⁄aIHbèÜÈ�@ÕAÜÈnm@pbèj‘@Č…‰ë@òî�⁄a@òßbß⁄aI    
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��95��«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
بقـى هنـاك   بقـى هنـاك   بقـى هنـاك   بقـى هنـاك   ييييل حتّـى ال  ل حتّـى ال  ل حتّـى ال  ل حتّـى ال  وردت شبهة علينـا وتحتـاج إلـى جـواب علمـي مفصّـ      وردت شبهة علينـا وتحتـاج إلـى جـواب علمـي مفصّـ      وردت شبهة علينـا وتحتـاج إلـى جـواب علمـي مفصّـ      وردت شبهة علينـا وتحتـاج إلـى جـواب علمـي مفصّـ      

ــال لل ــال للمجـ ــال للمجـ ــال للمجـ ــ    ننننحيـــث إحيـــث إحيـــث إحيـــث إتشـــكيك، تشـــكيك، تشـــكيك، تشـــكيك، مجـ ــالمسـ ــالمسـ ــالمسـ ــر مـــن األ     لة أخـــذت طابعـــاً لة أخـــذت طابعـــاً لة أخـــذت طابعـــاً لة أخـــذت طابعـــاً أأأأالمسـ ــر مـــن األ آخـ ــر مـــن األ آخـ ــر مـــن األ آخـ إذ صـــار إذ صـــار إذ صـــار إذ صـــار     ،،،،هميـــةهميـــةهميـــةهميـــةآخـ
لة، لذلك التفصيل لة، لذلك التفصيل لة، لذلك التفصيل لة، لذلك التفصيل أأأألتشكيك في أصل المسلتشكيك في أصل المسلتشكيك في أصل المسلتشكيك في أصل المسللللالمخالفون يستخدمونها كوسيلة جديدة المخالفون يستخدمونها كوسيلة جديدة المخالفون يستخدمونها كوسيلة جديدة المخالفون يستخدمونها كوسيلة جديدة 

        ).).).).الجعل اإللهي لإلمامةالجعل اإللهي لإلمامةالجعل اإللهي لإلمامةالجعل اإللهي لإلمامة((((    ::::خصوص قضيةخصوص قضيةخصوص قضيةخصوص قضيةببببالعلمي الموسع مطلوب من سماحتكم العلمي الموسع مطلوب من سماحتكم العلمي الموسع مطلوب من سماحتكم العلمي الموسع مطلوب من سماحتكم 
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رايتها رايتها رايتها رايتها     اهللاهللاهللاهللا    أعزّأعزّأعزّأعزّ    ،،،،ةةةةالشيعة الجعفرية االثني عشريالشيعة الجعفرية االثني عشريالشيعة الجعفرية االثني عشريالشيعة الجعفرية االثني عشري    ::::أيأيأيأيــ ــ ــ ــ نا نا نا نا أنّأنّأنّأنّ    ::::ختصار هيختصار هيختصار هيختصار هيااااالشبهة بالشبهة بالشبهة بالشبهة ب
    بقولـه تعـالى:  بقولـه تعـالى:  بقولـه تعـالى:  بقولـه تعـالى:      ونسـتدلّ ونسـتدلّ ونسـتدلّ ونسـتدلّ . . . . اإلمامـة جعـل إلهـي   اإلمامـة جعـل إلهـي   اإلمامـة جعـل إلهـي   اإلمامـة جعـل إلهـي       بـأن بـأن بـأن بـأن     ::::نقـول نقـول نقـول نقـول ـــ  ـــ  ـــ  ـــ      #بظهور إمـام زمانهـا   بظهور إمـام زمانهـا   بظهور إمـام زمانهـا   بظهور إمـام زمانهـا   

        ....))))١١١١((((����إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً����
ووهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب وجعلْنَا في ذُريته النُّبوةَ والْكتَاب ووهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب وجعلْنَا في ذُريته النُّبوةَ والْكتَاب ووهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب وجعلْنَا في ذُريته النُّبوةَ والْكتَاب ووهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب وجعلْنَا في ذُريته النُّبوةَ والْكتَاب [[[[    وقوله تعالى:وقوله تعالى:وقوله تعالى:وقوله تعالى:

 نَاهآتَيو نَاهآتَيو نَاهآتَيو نَاهآتَيي وف إِنَّها ونْيي الدف هري أَجف إِنَّها ونْيي الدف هري أَجف إِنَّها ونْيي الدف هري أَجف إِنَّها ونْيي الدف هرآلآلآلآلااااأَجةرخةرخةرخةرخ    ينحالصَّال نلَمينحالصَّال نلَمينحالصَّال نلَمينحالصَّال ن٢٢٢٢((((����لَم((((....        
ــا النُّبـــوةَ  [[[[    وقولـــه تعـــالى:وقولـــه تعـــالى:وقولـــه تعـــالى:وقولـــه تعـــالى: ــا فـــي ذُريتهِمـ ــلْنَا نُوحـــاً وإِبـــراهيم وجعلْنَـ ــا النُّبـــوةَ  ولَقَـــد أَرسـ ــا فـــي ذُريتهِمـ ــلْنَا نُوحـــاً وإِبـــراهيم وجعلْنَـ ــا النُّبـــوةَ  ولَقَـــد أَرسـ ــا فـــي ذُريتهِمـ ــلْنَا نُوحـــاً وإِبـــراهيم وجعلْنَـ ــا النُّبـــوةَ  ولَقَـــد أَرسـ ــا فـــي ذُريتهِمـ ــلْنَا نُوحـــاً وإِبـــراهيم وجعلْنَـ ولَقَـــد أَرسـ

قُونفَاس منْهم يركَثو تَدهم منْهفَم تَابالْكوقُونفَاس منْهم يركَثو تَدهم منْهفَم تَابالْكوقُونفَاس منْهم يركَثو تَدهم منْهفَم تَابالْكوقُونفَاس منْهم يركَثو تَدهم منْهفَم تَابالْك٣٣٣٣((((����و((((....        
وجعلْنَــا مــنْهم أَئمــةً يهــدون بِأَمرِنَــا لَمــا صَــبروا وكَــانُوا بِآياتنَــا  وجعلْنَــا مــنْهم أَئمــةً يهــدون بِأَمرِنَــا لَمــا صَــبروا وكَــانُوا بِآياتنَــا  وجعلْنَــا مــنْهم أَئمــةً يهــدون بِأَمرِنَــا لَمــا صَــبروا وكَــانُوا بِآياتنَــا  وجعلْنَــا مــنْهم أَئمــةً يهــدون بِأَمرِنَــا لَمــا صَــبروا وكَــانُوا بِآياتنَــا  ����    وقولــه تعــالى:وقولــه تعــالى:وقولــه تعــالى:وقولــه تعــالى:

نُونوقينُونوقينُونوقينُونوق٤٤٤٤((((����ي((((....        
وجعلْنَــــاهم أَئمــــةً يهــــدون بِأَمرِنَــــا وأَوحينَــــا إِلَــــيهِم فعــــلَ       وجعلْنَــــاهم أَئمــــةً يهــــدون بِأَمرِنَــــا وأَوحينَــــا إِلَــــيهِم فعــــلَ       وجعلْنَــــاهم أَئمــــةً يهــــدون بِأَمرِنَــــا وأَوحينَــــا إِلَــــيهِم فعــــلَ       وجعلْنَــــاهم أَئمــــةً يهــــدون بِأَمرِنَــــا وأَوحينَــــا إِلَــــيهِم فعــــلَ       ����وقولــــه تعــــالى:  وقولــــه تعــــالى:  وقولــــه تعــــالى:  وقولــــه تعــــالى:  

...اترالْخَي...اترالْخَي...اترالْخَي...اتر٥٥٥٥((((����الْخَي((((....        
مـريم وأُمـه آيـةً وآوينَاهمـا إِلَـى ربـوة ذَات قَـرارٍ        مـريم وأُمـه آيـةً وآوينَاهمـا إِلَـى ربـوة ذَات قَـرارٍ        مـريم وأُمـه آيـةً وآوينَاهمـا إِلَـى ربـوة ذَات قَـرارٍ        مـريم وأُمـه آيـةً وآوينَاهمـا إِلَـى ربـوة ذَات قَـرارٍ        وجعلْنَـا ابـن   وجعلْنَـا ابـن   وجعلْنَـا ابـن   وجعلْنَـا ابـن   [[[[وقوله تعـالى:  وقوله تعـالى:  وقوله تعـالى:  وقوله تعـالى:  

        ....))))٦٦٦٦((((����ومعينٍومعينٍومعينٍومعينٍ
        ....))))٧٧٧٧((((����يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِيا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِيا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِيا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِ����وقوله تعالى: وقوله تعالى: وقوله تعالى: وقوله تعالى: 
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        ....))))١١١١((((����ونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثينونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثينونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثينونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثين����وقوله تعالى: وقوله تعالى: وقوله تعالى: وقوله تعالى: 
        ....))))٢٢٢٢((((����ا للْمتَّقين إِماماًا للْمتَّقين إِماماًا للْمتَّقين إِماماًا للْمتَّقين إِماماًواجعلْنَواجعلْنَواجعلْنَواجعلْنَ[[[[وقوله تعالى: وقوله تعالى: وقوله تعالى: وقوله تعالى: 

ختيـار  ختيـار  ختيـار  ختيـار  ااااختيـار وجعـل إلهـي ال دخـل ب    ختيـار وجعـل إلهـي ال دخـل ب    ختيـار وجعـل إلهـي ال دخـل ب    ختيـار وجعـل إلهـي ال دخـل ب    اااااإلمامة هـي مـن   اإلمامة هـي مـن   اإلمامة هـي مـن   اإلمامة هـي مـن       د بذلك أند بذلك أند بذلك أند بذلك أنحيث نؤكّحيث نؤكّحيث نؤكّحيث نؤكّ
ومـا كَـان   ومـا كَـان   ومـا كَـان   ومـا كَـان   ����الناس وجعلهم خليفة لهم من خـالل الشـورى أو غيرهـا مـن بـدعهم،      الناس وجعلهم خليفة لهم من خـالل الشـورى أو غيرهـا مـن بـدعهم،      الناس وجعلهم خليفة لهم من خـالل الشـورى أو غيرهـا مـن بـدعهم،      الناس وجعلهم خليفة لهم من خـالل الشـورى أو غيرهـا مـن بـدعهم،      

لْخيرةُ من أَمرِهم ومن لْخيرةُ من أَمرِهم ومن لْخيرةُ من أَمرِهم ومن لْخيرةُ من أَمرِهم ومن لمؤمنٍ والَ مؤمنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُون لَهم المؤمنٍ والَ مؤمنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُون لَهم المؤمنٍ والَ مؤمنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُون لَهم المؤمنٍ والَ مؤمنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُون لَهم ا
        ....))))٣٣٣٣((((����يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَالَالً مبِيناًيعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَالَالً مبِيناًيعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَالَالً مبِيناًيعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَالَالً مبِيناً

إذ ال إذ ال إذ ال إذ ال     ؛؛؛؛هـي هـي هـي هـي اإللاإللاإللاإللبأن ال خصوصـية فـي مسـألة الجعـل     بأن ال خصوصـية فـي مسـألة الجعـل     بأن ال خصوصـية فـي مسـألة الجعـل     بأن ال خصوصـية فـي مسـألة الجعـل         ::::ولكن المخالفين أجابوناولكن المخالفين أجابوناولكن المخالفين أجابوناولكن المخالفين أجابونا
 بنى عليه بـأنيمكن أن ي بنى عليه بـأنيمكن أن ي بنى عليه بـأنيمكن أن ي بنى عليه بـأنوال تـدلّ وال تـدلّ وال تـدلّ وال تـدلّ     ........اإلمامـة هـي إمامـة منصوصـة    اإلمامـة هـي إمامـة منصوصـة    اإلمامـة هـي إمامـة منصوصـة    اإلمامـة هـي إمامـة منصوصـة        يمكن أن ي ل علـى أن ل علـى أن ل علـى أن اإلمـام  اإلمـام  اإلمـام  اإلمـام      ل علـى أن

ة الكفـر  ة الكفـر  ة الكفـر  ة الكفـر  اهللا عزّ وجلّ قـد جعـل كـذلك أئمـ    اهللا عزّ وجلّ قـد جعـل كـذلك أئمـ    اهللا عزّ وجلّ قـد جعـل كـذلك أئمـ    اهللا عزّ وجلّ قـد جعـل كـذلك أئمـ        إذ أنإذ أنإذ أنإذ أن    ؛؛؛؛عصوم أبداًعصوم أبداًعصوم أبداًعصوم أبداًالمجعول هو إمام مالمجعول هو إمام مالمجعول هو إمام مالمجعول هو إمام م
وجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّارِ ويوم الْقيامـة الَ  وجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّارِ ويوم الْقيامـة الَ  وجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّارِ ويوم الْقيامـة الَ  وجعلْنَاهم أَئمةً يدعون إِلَى النَّارِ ويوم الْقيامـة الَ  ����    إلى قوله تعالى:إلى قوله تعالى:إلى قوله تعالى:إلى قوله تعالى:    ستناداًستناداًستناداًستناداًاااا، ، ، ، أيضاًأيضاًأيضاًأيضاً

وننْصَريوننْصَريوننْصَريوننْصَرأيضاًأيضاًأيضاًأيضاً    فيدلّفيدلّفيدلّفيدلّ، ، ، ، ))))٤٤٤٤((((����ي    هذا على أنهذا على أنهذا على أنل ل ل ل ية تدلّية تدلّية تدلّية تدلّ، فهذه اآل، فهذه اآل، فهذه اآل، فهذه اآلاإلمامة ينالها الظالم أيضاًاإلمامة ينالها الظالم أيضاًاإلمامة ينالها الظالم أيضاًاإلمامة ينالها الظالم أيضاً    هذا على أن
هذه اإلمامة الكافرة مجعولة أيضاً من اهللا عـزّ وجـلّ، فـال داللـة بعدئـذ للقـول       هذه اإلمامة الكافرة مجعولة أيضاً من اهللا عـزّ وجـلّ، فـال داللـة بعدئـذ للقـول       هذه اإلمامة الكافرة مجعولة أيضاً من اهللا عـزّ وجـلّ، فـال داللـة بعدئـذ للقـول       هذه اإلمامة الكافرة مجعولة أيضاً من اهللا عـزّ وجـلّ، فـال داللـة بعدئـذ للقـول           ننننبأبأبأبأ

بأنبأنبأناإلمامة الاإلمامة الاإلمامة الاإلمامة ال    بأن    بدبدبدبد      وأن تكـون مـن ذر  وأن تكـون مـن ذر  وأن تكـون مـن ذر  ـ يـة إبـراهيم واأل  يـة إبـراهيم واأل  يـة إبـراهيم واأل  يـة إبـراهيم واأل  وأن تكـون مـن ذرـ ئمـ ئمـ ئم؛؛؛؛هـم معصـومون  هـم معصـومون  هـم معصـومون  هـم معصـومون  ة كلّة كلّة كلّة كلّئم    إذ أنإذ أنإذ أنإذ أن    
هـي جعـل تكـويني،    هـي جعـل تكـويني،    هـي جعـل تكـويني،    هـي جعـل تكـويني،        ،،،،وكلّ جعل فـي القـرآن  وكلّ جعل فـي القـرآن  وكلّ جعل فـي القـرآن  وكلّ جعل فـي القـرآن      ،،،،اإلمامةاإلمامةاإلمامةاإلمامة    ية تنفيها وتثبت أنية تنفيها وتثبت أنية تنفيها وتثبت أنية تنفيها وتثبت أنهذه اآلهذه اآلهذه اآلهذه اآل

لة الخالفـة، بخـالف   لة الخالفـة، بخـالف   لة الخالفـة، بخـالف   لة الخالفـة، بخـالف   أأأأل علـى الـنص فـي مسـ    ل علـى الـنص فـي مسـ    ل علـى الـنص فـي مسـ    ل علـى الـنص فـي مسـ    ال تدلّال تدلّال تدلّال تدلّبيد اهللا عزّ وجلّ وبيد اهللا عزّ وجلّ وبيد اهللا عزّ وجلّ وبيد اهللا عزّ وجلّ و    مورمورمورموراُألاُألاُألاُأل    فكلّفكلّفكلّفكلّ
        ....لهي بحتلهي بحتلهي بحتلهي بحتإإإإمسألة النبوة حيث هي اختيار مسألة النبوة حيث هي اختيار مسألة النبوة حيث هي اختيار مسألة النبوة حيث هي اختيار 
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ي ي ي ي هــذا مختصــر شــبهتهم، وإن كــان الكــالم أكثــر فــي هــذه القضــية ولكنّــ    هــذا مختصــر شــبهتهم، وإن كــان الكــالم أكثــر فــي هــذه القضــية ولكنّــ    هــذا مختصــر شــبهتهم، وإن كــان الكــالم أكثــر فــي هــذه القضــية ولكنّــ    هــذا مختصــر شــبهتهم، وإن كــان الكــالم أكثــر فــي هــذه القضــية ولكنّــ    
        سطر.سطر.سطر.سطر.ختصرتها في هذه األختصرتها في هذه األختصرتها في هذه األختصرتها في هذه األاااا

للجواب على هـذه  للجواب على هـذه  للجواب على هـذه  للجواب على هـذه      وواسعاًوواسعاًوواسعاًوواسعاً    دقيقاًدقيقاًدقيقاًدقيقاً    علمياًعلمياًعلمياًعلمياً    المرجو منكم أن تفصّلوا تفصيالًالمرجو منكم أن تفصّلوا تفصيالًالمرجو منكم أن تفصّلوا تفصيالًالمرجو منكم أن تفصّلوا تفصيالً
        ة:ة:ة:ة:الشبهة من خالل هذه األسئلالشبهة من خالل هذه األسئلالشبهة من خالل هذه األسئلالشبهة من خالل هذه األسئل

رت رت رت رت تكرتكرتكرتكر    إذإذإذإذ    ؛؛؛؛في القرآن الكريمفي القرآن الكريمفي القرآن الكريمفي القرآن الكريم    ))))الجعل اإللهيالجعل اإللهيالجعل اإللهيالجعل اإللهي((((ــ ما هي حقيقة وماهية ــ ما هي حقيقة وماهية ــ ما هي حقيقة وماهية ــ ما هي حقيقة وماهية ١١١١
        ؟؟؟؟اًاًاًاًخاصّخاصّخاصّخاصّ    ىىىىوفي كلّ آية لها معنوفي كلّ آية لها معنوفي كلّ آية لها معنوفي كلّ آية لها معن    ،،،،ةةةةفي آيات عدفي آيات عدفي آيات عدفي آيات عد    كثيراًكثيراًكثيراًكثيراً
فـي  فـي  فـي  فـي      ))))الجعـل الجعـل الجعـل الجعـل ((((ــ ما هو المائز بين هذه المعاني المختلفـة للكلمـة وللفظـة    ــ ما هو المائز بين هذه المعاني المختلفـة للكلمـة وللفظـة    ــ ما هو المائز بين هذه المعاني المختلفـة للكلمـة وللفظـة    ــ ما هو المائز بين هذه المعاني المختلفـة للكلمـة وللفظـة    ٢٢٢٢

   القرآن الكـريم، حتّـى نسـد   القرآن الكـريم، حتّـى نسـد   القرآن الكـريم، حتّـى نسـد   ـ        القرآن الكـريم، حتّـى نسـدفسـ    البـاب علـى مـن يفسـ    البـاب علـى مـن يفسـ    البـاب علـى مـن يفسر الكلمـة علـى هـواه بحسـب     ر الكلمـة علـى هـواه بحسـب     ر الكلمـة علـى هـواه بحسـب     ر الكلمـة علـى هـواه بحسـب     البـاب علـى مـن ي
        ؟؟؟؟ه لفهم اآلية المعينةه لفهم اآلية المعينةه لفهم اآلية المعينةه لفهم اآلية المعينةرغبترغبترغبترغبت

٣٣٣٣ــ ما هو الفرق بين جعل أئمــ ما هو الفرق بين جعل أئمــ ما هو الفرق بين جعل أئمالذين يهـدون بـ  ــ ما هو الفرق بين جعل أئم الذين يهـدون بـ  ة الحق الذين يهـدون بـ  ة الحق الذين يهـدون بـ  ة الحق مر اهللا، وبـين جعـل   مر اهللا، وبـين جعـل   مر اهللا، وبـين جعـل   مر اهللا، وبـين جعـل   أأأأة الحق
أئمأئمأئمة الكفر الذين يدعون إلى النار؟ة الكفر الذين يدعون إلى النار؟ة الكفر الذين يدعون إلى النار؟ة الكفر الذين يدعون إلى النار؟أئم        

        اإلمامة ينالها الظالم؟اإلمامة ينالها الظالم؟اإلمامة ينالها الظالم؟اإلمامة ينالها الظالم؟    ة يدعون إلى النار بأنة يدعون إلى النار بأنة يدعون إلى النار بأنة يدعون إلى النار بأنل جعل أئمل جعل أئمل جعل أئمل جعل أئمدلّدلّدلّدلّييييــ أال ــ أال ــ أال ــ أال ٤٤٤٤
ذرية ذرية ذرية ذرية هي في هي في هي في هي في     CCCCية إبراهيمية إبراهيمية إبراهيمية إبراهيماإلمامة المجعولة في ذراإلمامة المجعولة في ذراإلمامة المجعولة في ذراإلمامة المجعولة في ذر    ما الدليل على أنما الدليل على أنما الدليل على أنما الدليل على أن    ــــــــ٥٥٥٥

ووهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب وجعلْنَا في ذُريته النُّبوةَ ووهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب وجعلْنَا في ذُريته النُّبوةَ ووهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب وجعلْنَا في ذُريته النُّبوةَ ووهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب وجعلْنَا في ذُريته النُّبوةَ [[[[اآلية: اآلية: اآلية: اآلية:     إذإذإذإذ    ؛؛؛؛CCCCإسماعيلإسماعيلإسماعيلإسماعيل
    واآليـة: واآليـة: واآليـة: واآليـة:     ،،،،����لَمن الصَّـالحين لَمن الصَّـالحين لَمن الصَّـالحين لَمن الصَّـالحين     خرةخرةخرةخرةآلآلآلآلااااوالْكتَاب وآتَينَاه أَجره في الدنْيا وإِنَّه في والْكتَاب وآتَينَاه أَجره في الدنْيا وإِنَّه في والْكتَاب وآتَينَاه أَجره في الدنْيا وإِنَّه في والْكتَاب وآتَينَاه أَجره في الدنْيا وإِنَّه في 

ل ل ل ل تـدلّ تـدلّ تـدلّ تـدلّ     ����أَمرِنَا لَما صَبروا وكَانُوا بِآياتنَا يوقنُـون أَمرِنَا لَما صَبروا وكَانُوا بِآياتنَا يوقنُـون أَمرِنَا لَما صَبروا وكَانُوا بِآياتنَا يوقنُـون أَمرِنَا لَما صَبروا وكَانُوا بِآياتنَا يوقنُـون وجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدون بِوجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدون بِوجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدون بِوجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدون بِ����
        ؟؟؟؟CCCCسحاقسحاقسحاقسحاقإإإإاإلمامة كانت في ذرية اإلمامة كانت في ذرية اإلمامة كانت في ذرية اإلمامة كانت في ذرية     أنأنأنأنعلى على على على 



  
  

٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢  .......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٦٦٦٦EEEEجFجFجFج����א������א

 

    ،،،،����واجعلْنَـا للْمتَّقـين إِمامـاً   واجعلْنَـا للْمتَّقـين إِمامـاً   واجعلْنَـا للْمتَّقـين إِمامـاً   واجعلْنَـا للْمتَّقـين إِمامـاً   [[[[فـي اآليـة:   فـي اآليـة:   فـي اآليـة:   فـي اآليـة:       لهيـاً لهيـاً لهيـاً لهيـاً إإإإــ ما الفـرق بـين هـذه اإلمامـة وجعلهـا      ــ ما الفـرق بـين هـذه اإلمامـة وجعلهـا      ــ ما الفـرق بـين هـذه اإلمامـة وجعلهـا      ــ ما الفـرق بـين هـذه اإلمامـة وجعلهـا          ٦٦٦٦
بتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَـأَتَمهن  بتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَـأَتَمهن  بتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَـأَتَمهن  بتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَـأَتَمهن  وإِذ اوإِذ اوإِذ اوإِذ ا����: : : : أيضاًأيضاًأيضاًأيضاً    براهيمية المجعولة إلهياًبراهيمية المجعولة إلهياًبراهيمية المجعولة إلهياًبراهيمية المجعولة إلهياًوبين اإلمامة اإلوبين اإلمامة اإلوبين اإلمامة اإلوبين اإلمامة اإل

ينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِمل لُكاعقَالَ إِنِّي جينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِمل لُكاعقَالَ إِنِّي جينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِمل لُكاعقَالَ إِنِّي جينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِمل لُكاع؟؟؟؟))))١١١١((((����قَالَ إِنِّي ج        
ومن قَبله كتَاب موسـى إِمامـاً   ومن قَبله كتَاب موسـى إِمامـاً   ومن قَبله كتَاب موسـى إِمامـاً   ومن قَبله كتَاب موسـى إِمامـاً   [[[[ــ ما المراد باإلمامة للكتاب في قوله تعالى: ــ ما المراد باإلمامة للكتاب في قوله تعالى: ــ ما المراد باإلمامة للكتاب في قوله تعالى: ــ ما المراد باإلمامة للكتاب في قوله تعالى: ٧٧٧٧

وووى  وشْـــــربـــــوا وظَلَم ينالَّـــــذ رنْـــــذيـــــاً لبِيرـــــاناً عسل قصَـــــدم تَـــــابـــــذَا كهـــــةً ومحى  رشْـــــربـــــوا وظَلَم ينالَّـــــذ رنْـــــذيـــــاً لبِيرـــــاناً عسل قصَـــــدم تَـــــابـــــذَا كهـــــةً ومحى  رشْـــــربـــــوا وظَلَم ينالَّـــــذ رنْـــــذيـــــاً لبِيرـــــاناً عسل قصَـــــدم تَـــــابـــــذَا كهـــــةً ومحى  رشْـــــربـــــوا وظَلَم ينالَّـــــذ رنْـــــذيـــــاً لبِيرـــــاناً عسل قصَـــــدم تَـــــابـــــذَا كهـــــةً ومحر
نِينسحلْملنِينسحلْملنِينسحلْملنِينسحلْموقوله تعالى: وقوله تعالى: وقوله تعالى: وقوله تعالى:     ،،،،))))٢٢٢٢((((����ل]]]]   دشَـاه تْلُـوهيو هبر نم نَةيلَى بع كَان نأَفَم   دشَـاه تْلُـوهيو هبر نم نَةيلَى بع كَان نأَفَم   دشَـاه تْلُـوهيو هبر نم نَةيلَى بع كَان نأَفَم   دشَـاه تْلُـوهيو هبر نم نَةيلَى بع كَان نأَفَم

هلقَب نمو نْهمهلقَب نمو نْهمهلقَب نمو نْهمهلقَب نمو نْهةً أُولَ    ممحراماً وى إِموسم تَابةً أُولَكمحراماً وى إِموسم تَابةً أُولَكمحراماً وى إِموسم تَابةً أُولَكمحراماً وى إِموسم تَابك بِه كْفُري نمو بِه نُونمؤي كئ بِه كْفُري نمو بِه نُونمؤي كئ بِه كْفُري نمو بِه نُونمؤي كئ بِه كْفُري نمو بِه نُونمؤي كئ
 ــنم ــنم ــنم ــنــزَابِألَألَألََألاااامــزَابِحــزَابِحــزَابِحح          ــكبر ــنم ــقالْح إِنَّــه نْــهم ــةيرــي مف فَــالَ تَــك هــدعوم فَالنَّــار      ــكبر ــنم ــقالْح إِنَّــه نْــهم ــةيرــي مف فَــالَ تَــك هــدعوم فَالنَّــار      ــكبر ــنم ــقالْح إِنَّــه نْــهم ــةيرــي مف فَــالَ تَــك هــدعوم فَالنَّــار      ــكبر ــنم ــقالْح إِنَّــه نْــهم ــةيرــي مف فَــالَ تَــك هــدعوم فَالنَّــار

    نُــونمؤالنَّــاسِ الَ ي أَكْثَــر ــنلَكو    نُــونمؤالنَّــاسِ الَ ي أَكْثَــر ــنلَكو    نُــونمؤالنَّــاسِ الَ ي أَكْثَــر ــنلَكو    نُــونمؤالنَّــاسِ الَ ي أَكْثَــر ــنلَكمــا فــرق إمامــة الكتــاب عــن اإلمامــة       مــا فــرق إمامــة الكتــاب عــن اإلمامــة       مــا فــرق إمامــة الكتــاب عــن اإلمامــة       مــا فــرق إمامــة الكتــاب عــن اإلمامــة           ؟؟؟؟))))٣٣٣٣((((����و
        براهيمية؟براهيمية؟براهيمية؟براهيمية؟اإلاإلاإلاإل

    سـتناداً سـتناداً سـتناداً سـتناداً اااا    ؛؛؛؛إمـام زمانـه هـو القـرآن    إمـام زمانـه هـو القـرآن    إمـام زمانـه هـو القـرآن    إمـام زمانـه هـو القـرآن        ب على من يقول بأنب على من يقول بأنب على من يقول بأنب على من يقول بأنــ كيف يكون الجواــ كيف يكون الجواــ كيف يكون الجواــ كيف يكون الجوا    ٨٨٨٨
اإلمامــة اإلمامــة اإلمامــة اإلمامــة     عي أنعي أنعي أنعي أنويــدويــدويــدويــد، ، ، ، ����كتَــاب موســى إِمامــاً ورحمــةً كتَــاب موســى إِمامــاً ورحمــةً كتَــاب موســى إِمامــاً ورحمــةً كتَــاب موســى إِمامــاً ورحمــةً     ومــن قَبلــهومــن قَبلــهومــن قَبلــهومــن قَبلــه[[[[لــى هــذه اآليــة:  لــى هــذه اآليــة:  لــى هــذه اآليــة:  لــى هــذه اآليــة:  إإإإ

المجعولــة فــي ذرالمجعولــة فــي ذرالمجعولــة فــي ذرالقــرآن القــرآن القــرآن القــرآن     ::::بــل علــى زعمــه بــل علــى زعمــه بــل علــى زعمــه بــل علــى زعمــه     ،،،،بــراهيم قــد يكــون مــن مصــاديقها بــراهيم قــد يكــون مــن مصــاديقها بــراهيم قــد يكــون مــن مصــاديقها بــراهيم قــد يكــون مــن مصــاديقها إإإإيــة يــة يــة يــة المجعولــة فــي ذر
ــه تعــالى إإإإ    ســتناداًســتناداًســتناداًســتناداًاااا    ؛؛؛؛الكــريم أعظــم مصــاديق اإلمامــة  الكــريم أعظــم مصــاديق اإلمامــة  الكــريم أعظــم مصــاديق اإلمامــة  الكــريم أعظــم مصــاديق اإلمامــة   ــى قول ــه تعــالى ل ــى قول ــه تعــالى ل ــى قول ــه تعــالى ل ــى قول ــا لَــه إِســحاق  [[[[: : : : ل ــا لَــه إِســحاق  ووهبنَ ــا لَــه إِســحاق  ووهبنَ ــا لَــه إِســحاق  ووهبنَ ووهبنَ

خرة خرة خرة خرة آلآلآلآلويعقُوب وجعلْنَا في ذُريته النُّبوةَ والْكتَاب وآتَينَاه أَجره في الدنْيا وإِنَّه في اويعقُوب وجعلْنَا في ذُريته النُّبوةَ والْكتَاب وآتَينَاه أَجره في الدنْيا وإِنَّه في اويعقُوب وجعلْنَا في ذُريته النُّبوةَ والْكتَاب وآتَينَاه أَجره في الدنْيا وإِنَّه في اويعقُوب وجعلْنَا في ذُريته النُّبوةَ والْكتَاب وآتَينَاه أَجره في الدنْيا وإِنَّه في ا
ينحالصَّال نلَمينحالصَّال نلَمينحالصَّال نلَمينحالصَّال ني ذُ[[[[وقوله تعالى: وقوله تعالى: وقوله تعالى: وقوله تعالى:     ،،،،����لَملْنَا فعجو يماهرإِبلْنَا نُوحاً وسأَر لَقَدي ذُولْنَا فعجو يماهرإِبلْنَا نُوحاً وسأَر لَقَدي ذُولْنَا فعجو يماهرإِبلْنَا نُوحاً وسأَر لَقَدي ذُولْنَا فعجو يماهرإِبلْنَا نُوحاً وسأَر لَقَدا وهِمتيا رهِمتيا رهِمتيا رهِمتير

قُونفَاس منْهم يركَثو تَدهم منْهفَم تَابالْكةَ ووالنُّبقُونفَاس منْهم يركَثو تَدهم منْهفَم تَابالْكةَ ووالنُّبقُونفَاس منْهم يركَثو تَدهم منْهفَم تَابالْكةَ ووالنُّبقُونفَاس منْهم يركَثو تَدهم منْهفَم تَابالْكةَ وو؟؟؟؟����النُّب        
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ما الداللة على أنما الداللة على أنما الداللة على أناإلمامـة اإل اإلمامـة اإل اإلمامـة اإل اإلمامـة اإل     ما الداللة على أن  براهيميـة مسـتمر  براهيميـة مسـتمر  براهيميـة مسـتمر  براهيميـة مسـتمر ة لحـد ة لحـد ة لحـد اآلناآلناآلناآلن    ة لحـد،،،،    وأنوأنوأنـ     وأنـ حجـ حجـ حجة اهللا بـن  ة اهللا بـن  ة اهللا بـن  ة اهللا بـن  حج
        ة اهللا وخليفته بالحق في األرض والسماء؟ة اهللا وخليفته بالحق في األرض والسماء؟ة اهللا وخليفته بالحق في األرض والسماء؟ة اهللا وخليفته بالحق في األرض والسماء؟هو حجهو حجهو حجهو حج    #الحسن العسكريالحسن العسكريالحسن العسكريالحسن العسكري

    ذهذهذهذهفــي شــرح وبيــان األجوبــة العلميــة علــى هــ فــي شــرح وبيــان األجوبــة العلميــة علــى هــ فــي شــرح وبيــان األجوبــة العلميــة علــى هــ فــي شــرح وبيــان األجوبــة العلميــة علــى هــ نرجــو مــنكم التفصــيل والتوســع نرجــو مــنكم التفصــيل والتوســع نرجــو مــنكم التفصــيل والتوســع نرجــو مــنكم التفصــيل والتوســع 
        الشبهات، فنحن بحاجة إلى مثل هذه األجوبة العلمية الرصينة والمفصّلة.الشبهات، فنحن بحاجة إلى مثل هذه األجوبة العلمية الرصينة والمفصّلة.الشبهات، فنحن بحاجة إلى مثل هذه األجوبة العلمية الرصينة والمفصّلة.الشبهات، فنحن بحاجة إلى مثل هذه األجوبة العلمية الرصينة والمفصّلة.

        ....ءءءءااااونسألكم الدعونسألكم الدعونسألكم الدعونسألكم الدع، ، ، ، ا كلّ الخيرا كلّ الخيرا كلّ الخيرا كلّ الخيرلكم وجزاكم اهللا عنّلكم وجزاكم اهللا عنّلكم وجزاكم اهللا عنّلكم وجزاكم اهللا عنّ    وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  بهات:ال بد من تقديم مقدمتين حتّى يتسنّى الجواب على هذه الش

الشيعة ال يحصرون اإلمامـة باإلمامـة الحقّـة؛ إذ معنـى اإلمـام:       المقدمة اُألولى:المقدمة اُألولى:المقدمة اُألولى:المقدمة اُألولى:
  المقتدى به، فثمة إمامة ألهل الباطل..

 فقد ورد عن اإلمام الصادق صلوات اهللا عليه: (إن األئمة في كتـاب اهللا عـزّ وجـلّ   
ال بــأمر النــاس،  �هـدون بِأَمرِنَــا هـدون بِأَمرِنَــا هـدون بِأَمرِنَــا هـدون بِأَمرِنَــا وجعلْنَــاهم أَئمــةً يوجعلْنَــاهم أَئمــةً يوجعلْنَــاهم أَئمــةً يوجعلْنَــاهم أَئمــةً ي�إمامـان؛ قــال اهللا تبــارك وتعـالى:   

وجعلْنَــاهم أَئمــةً وجعلْنَــاهم أَئمــةً وجعلْنَــاهم أَئمــةً وجعلْنَــاهم أَئمــةً ����اهللا قبــل أمــرهم، وحكــم اهللا قبــل حكمهــم.. وقــال:   أمــر يقــدمون
، يقــدمون أمـــرهم قبــل أمــر اهللا، وحكمهـــم قبــل حكـــم اهللا،     )١(�يــدعون إِلَــى النَّـــارِ  يــدعون إِلَــى النَّـــارِ  يــدعون إِلَــى النَّـــارِ  يــدعون إِلَــى النَّـــارِ  

  .)٢(ويأخذون بأهوائهم خالف ما في كتاب اهللا عزّ وجلّ)
ال يحصـرون الجعـل التكـويني بأئمــة الحـق، بـل يشـمل أئمـة الباطــل،         وكـذلك 

ومنـه يتبــين أن الجعــل التكــويني لــيس هــو العنصـر الوحيــد المقــوم لإلمامــة اإللهيــة التــي   
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هي خالفة عن اهللا تعالى، بل يفتقـر الجعـل كـذلك إلـى عنصـر آخـر، هـو: الهدايـة بـأمر          
  ن ثم ينصب عليها الجعل التشريعي.اهللا عزّ وجلّ حسب ما جاء في اآليات، وم

ن الجعل التشريعي لإلمامة ينصـب علـى مطلـق    إوبعبارة أُخرى: نحن ال نقول: 
الجعل التكـويني المجـرد عـن الهدايـة بـأمر اهللا تعـالى، وبـه يخـرج عـن الحـد جعـل            

  أئمة الضالل. وقد بينا هذا مفصّالً في جواب السؤال السابق، فراجع!
العصــمة، التــي هــي ركــن أساســي مــن أركــان اإلمامــة الحقّــة،  ة:ة:ة:ة:المقدمــة الثانيــالمقدمــة الثانيــالمقدمــة الثانيــالمقدمــة الثانيــ

مترتّبة على الهداية بأمر اهللا عزّ وجلّ، ولذلك افتقرت اإلمامة اإللهية باإلضافة إلى 
الجعل إلى وجود النص منه تبارك وتعالى، وهو إظهار للجعل التشريعي في عـالم  

، وغيــر المعصـوم ال يكـون مهــدياً   اهللا���  اإلثبـات؛ ألن العصـمة أمــر بـاطني ال يعلمـه    
 وال هادياً بأمر اهللا عزّ وجلّ.

  واآلن نأتي إلى اإلجابة عن أسئلتكم:
اإليجــاد، فقــد يكــون الجعــل منــه تعــالى بمــا هــو  :حقيقــة الجعــل اإللهــي هــو ــــــــــــــــ١١١١

جاعـــل هويـــات الممكنـــات والعالقـــات بينهـــا، المســـمى بــــ(السنن)، فيـــتمحض فـــي   
نه تعالى بما هو شارع الشرائع واألحكـام والمناصـب   التكوين، وقد يكون الجعل م

  بالنظر إلى مصالح العباد ودفع ما فيه فسادهم، فيكون جعالً تشريعياً.
المـائز بــين مــا يــدلّ عليــه لفــظ الجعــل مــن المعــاني يفهــم مــن متعلّــق الجعــل    ــــــــــــــــ٢٢٢٢

والقرائن الموجودة فـي الـنص القرآنـي؛ فقـد يكـون تكوينيـاً محضـاً، كجعـل الليـل          
لنهـــار، وقـــد يكـــون تكوينيـــاً بإضـــافة الهدايـــة، كجعـــل أئمـــة الحـــق، وقـــد يكـــون   وا

كجعل  ،تكوينياً بسلب الهداية، وما يترتّب على ذلك من حصول الدعاوى الباطلة
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أئمة الضالل، وقد يكون تشريعياً، كالنصب إلمام الحق. وقد بينا ذلـك فـي السـؤال    
  السابق؛ فراجع!

ا، بـأن جعـل أئمـة الحـق يلزمـه الهدايـة بـأمر اهللا تعـالى،         قد تبين الفرق بينهمـ  ــــــــ٣٣٣٣
وهو مترتّب على الصـبر واليقـين حسـب نـص اآليـة، وجعـل أئمـة الباطـل والضـالل          
يلزمه الدعوة إلى النار، وهو مترتّب على اختيار الضالل وعدم الهداية بتقديم أمـر  

تشـريعي دون أئمـة الكفـر،    النفس واألخذ باألهواء. ثم يتميز أئمة الهدى بالجعل ال
  كما أوضحنا سابقاً.

قد تبـين ممـا سـبق أن الجعـل ألئمـة الكفـر جعـل تكـويني علـى طبـق السـنن             ــــــــ٤٤٤٤
اإللهية بما ال يلزم الجبـر، وإمامـة الضـالل هـي غيـر اإلمامـة اإللهيـة التـي فيهـا جعـل           

  تشريعي إضافة إلى الجعل التكويني المطابق للسنن اإللهية.
ووهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب ووهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب ووهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب ووهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب [اللة في قوله تعالى من سورة العنكبوت: ال د ــــــــ٥٥٥٥

...تَابالْكةَ ووالنُّب هتيي ذُرلْنَا فعجو...تَابالْكةَ ووالنُّب هتيي ذُرلْنَا فعجو...تَابالْكةَ ووالنُّب هتيي ذُرلْنَا فعجو...تَابالْكةَ ووالنُّب هتيي ذُرلْنَا فعجة والكتـاب فـي    اآلية، علـى تخصـيص    )١(�والنبـو
فإن اآلية تذكّر بالتفضّل على إبـراهيم ووهبـه إسـحاق ويعقـوب      إسحاق ويعقوب؛

واليـأس مـن الذريـة، ولـذا لـم تـذكر إسـماعيل، وحصـر الذريـة بإسـحاق           بعد الكبـر  
ويعقوب باطل قطعاً، ثم ذكـرت اآليـة التفضّـل الثـاني، وهـو: جعـل النبـوة مـن بعـده          
ــراهيم تشــمل إســماعيل وذريتــه أيضــاً. وهنــاك آيــات أُخــرى       فــي ذريتــه، وذريــة إب

ا آمنَّـا بِاللَّـه ومـا أُنْـزِلَ إِلَينَـا ومـا       ا آمنَّـا بِاللَّـه ومـا أُنْـزِلَ إِلَينَـا ومـا       ا آمنَّـا بِاللَّـه ومـا أُنْـزِلَ إِلَينَـا ومـا       ا آمنَّـا بِاللَّـه ومـا أُنْـزِلَ إِلَينَـا ومـا       قُولُـو قُولُـو قُولُـو قُولُـو [تنصّ على نبوة إسماعيل، منها: قولـه تعـالى:   
...قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرأُنْزِلَ إِلَى إِب...قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرأُنْزِلَ إِلَى إِب...قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرأُنْزِلَ إِلَى إِب...قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهراآلية.)٢(�أُنْزِلَ إِلَى إِب ،  
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    بِآياتنَـا بِآياتنَـا بِآياتنَـا بِآياتنَـا     وكَـانُوا وكَـانُوا وكَـانُوا وكَـانُوا     صَـبروا صَـبروا صَـبروا صَـبروا     لَمالَمالَمالَما    بِأَمرِنَابِأَمرِنَابِأَمرِنَابِأَمرِنَا    يهدونيهدونيهدونيهدون    أَئمةًأَئمةًأَئمةًأَئمةً    منْهممنْهممنْهممنْهم    وجعلْنَاوجعلْنَاوجعلْنَاوجعلْنَا[وأما قوله تعـالى:  
نُــونوقينُــونوقينُــونوقينُــونوق[ :تعــالى هلــووق، )١(]يملْنَــاهعجوملْنَــاهعجوملْنَــاهعجوملْنَــاهعجــةً    ومــةًأَئمــةًأَئمــةًأَئمأَئ    ونــدهيونــدهيونــدهيونــدهرِنَــا    يرِنَــابِأَمرِنَــابِأَمرِنَــابِأَمنَــا    بِأَميحأَونَــاويحأَونَــاويحأَونَــاويحأَوو    هِمإِلَــيهِمإِلَــيهِمإِلَــيهِمــلَ    إِلَــيعــلَفعــلَفعــلَفعف    

 اتــرالْخَي اتــرالْخَي اتــرالْخَي اتــرــة بنــي إســرائيل، ولكنّهــا ال تحصـــر         )٢(]الْخَيفهــي وإن كانــت نازلــة فــي أئم ،
اإلمامة فيهم دون غيرهم، بل إنّها تذكر صفة اإلمامة بصـورة عامـة، وهـي: الهدايـة     

 وفعل الخيرات بالوحي، كما تذكر أن نيل اإلمامة يكـون بالصـبر واليقـين،    بأمر اهللا
الجعل لإلمامة، أي نوع من الجعل كـان،   فهما علّتا اإلمامة، وتنصّ اآلتيان على أن

    قَالَقَالَقَالَقَالَ[هو جعل من اهللا، وقد ذكر القرآن أن اإلمامة تكون في ذرية إبراهيم مطلقاً: 
  .)٣(]الظَّالمينالظَّالمينالظَّالمينالظَّالمين    عهديعهديعهديعهدي    ينَالُينَالُينَالُينَالُ    الَالَالَالَ    قَالَقَالَقَالَقَالَ    ذُريتيذُريتيذُريتيذُريتي    ومنومنومنومن

؛ ألنF اإلمامة اإلبراهيمية هي أصل هذه اإلمامـة التـي عنـد أئمـة أهـل البيـت       ــــــــ٦٦٦٦
، فجاء الجواب باستحقاقها لمن لم يكـن  �قَالَ ومن ذُريتيقَالَ ومن ذُريتيقَالَ ومن ذُريتيقَالَ ومن ذُريتي�سألها لذريته  Cإبراهيم

 Cهد أعطـاه اهللا تعـالى إلبـراهيم   ، فهي ع�قَالَ الَ ينَالُ عهدي الظَّالمينقَالَ الَ ينَالُ عهدي الظَّالمينقَالَ الَ ينَالُ عهدي الظَّالمينقَالَ الَ ينَالُ عهدي الظَّالمين�ظالماً منهم: 
  بأن سيكون في ذريته أئمة حق ال أئمة باطل، وأئمة عدل ال أئمة ظلم.

ــاً [فالســـؤال فـــي اآليـــة:   ــين إِمامـ ــا للْمتَّقـ ــاً واجعلْنَـ ــين إِمامـ ــا للْمتَّقـ ــاً واجعلْنَـ ــين إِمامـ ــا للْمتَّقـ ــاً واجعلْنَـ ــين إِمامـ ــا للْمتَّقـ ، إذا قلنـــا بأنّهـــا خاصّـــة بأهـــل  �واجعلْنَـ
حسب الروايات، سؤال عن جعلهم من أُولئك األئمة الذين وعـدهم اهللا   Fالبيت

  .Cبراهيمإ
، فقد جاء (إماماً) حـال مـن   �ومن قَبله كتَاب موسى إِماماً ورحمةًومن قَبله كتَاب موسى إِماماً ورحمةًومن قَبله كتَاب موسى إِماماً ورحمةًومن قَبله كتَاب موسى إِماماً ورحمةً[وأما قوله:  ــــــــ٧٧٧٧

  كتاب موسى في اآليتين، والمعنى: إن كتاب موسى يقتدى به ويأتم به في الدين.
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فـي   �إِمامـاً ورحمـةً  إِمامـاً ورحمـةً  إِمامـاً ورحمـةً  إِمامـاً ورحمـةً  [نعم، ذكر بعض المحقّقين أنّه: ال يتبين المراد من قوله: 
أَفَمـن كَـان علَـى بينَـة مـن ربـه ويتْلُـوه شَـاهد منْـه          أَفَمـن كَـان علَـى بينَـة مـن ربـه ويتْلُـوه شَـاهد منْـه          أَفَمـن كَـان علَـى بينَـة مـن ربـه ويتْلُـوه شَـاهد منْـه          أَفَمـن كَـان علَـى بينَـة مـن ربـه ويتْلُـوه شَـاهد منْـه          [اآلية الثانية، وهـي: قولـه تعـالى:    

: هل اإلمام والرحمة حـاالن مـن الشـاهد أو    �ومن قَبله كتَاب موسى إِماماً ورحمةًومن قَبله كتَاب موسى إِماماً ورحمةًومن قَبله كتَاب موسى إِماماً ورحمةًومن قَبله كتَاب موسى إِماماً ورحمةً
تحتملـــه  وأمـــر اآليـــة فــي مـــا ((مــن كتـــاب موســـى؟ حتّــى قـــال العالّمـــة الطباطبــائي:    

مفردات ألفاظها وضمائرها عجيب، فضرب بعضها في بعض يرقى إلى أُلوف مـن  
  ..)١())المحتمالت، بعضها صحيح وبعضها خالفه

أن اآليـــة الكريمـــة بمعونـــة األخبـــار الكثيـــرة المستفيضـــة التـــي جـــاءت مـــن  ��� 
، 7طريق العامة والخاصّة تدلّ على أن من كـان علـى بينـة مـن ربـه هـو: رسـول اهللا       

وأنّـــه منـــه، أي: كأنّـــه بعـــض مـــن   Cوأن الشـــاهد التـــالي منـــه هـــو علـــي المرتضـــى 
  وجزء منه، بل أوصياؤه الكرام شهداء منه واحداً بعد واحد. 7رسول

فالحــظ كــالم الفخــر الــرازي ونظرائــه مــن العامــة كيــف أجــرى اهللا الحقيقــة علــى    
ــ أي: مــن األقــوال ــــ   ((لســانهم! قــال فــي تفســيره:    ــي    وثالثهــا ــ ــن أب : أن المــراد هــو: علــي ب

 7، والمعنى أنّـه يتلـو تلـك البينـة، وقولـه: (منـه)، أي: هـذا الشـاهد مـن محمـد          ·طالب
  .)٢())Cوبعض منه. والمراد منه: تشريف هذا الشاهد بأنّه بعض من محمد

كون التوراة إماماً ــ أي: قـدوة ـــ ال ينفـي اإلمامـة والقـدوة       وعلى أي حال، فإن
قَـالَ إِنِّـي   قَـالَ إِنِّـي   قَـالَ إِنِّـي   قَـالَ إِنِّـي   �لبعض البشر المصطفين مـن ذريـة إبـراهيم، كمـا فـي قولـه تعـالى:         الثابتة

    ينمي الظَّـالـدهنَـالُ عي قَـالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِمل لُكاعج    ينمي الظَّـالـدهنَـالُ عي قَـالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِمل لُكاعج    ينمي الظَّـالـدهنَـالُ عي قَـالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِمل لُكاعج    ينمي الظَّـالـدهنَـالُ عي قَـالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِمل لُكاعج�  تنـاف وأي ،
  بين األمرين حتّى ينفي أحدهما اآلخر؟!
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مـام ككتـاب موسـى، كـذلك يجـب      تمـام بـالقرآن ألنّـه إ   بل كمـا أنّـه يجـب االئ   
، وهـذا هـو عـين مفـاد حـديث      Cتمام بمـن جعلهـم اهللا أئمـة مـن ذريـة إبـراهيم      ئاال

ــال رســول اهللا   ــين؛ ق ــي أهــل      7الثقل ــاب اهللا، وعترت ــين: كت ــيكم الثقل ــارك ف ــي ت : (إنّ
  ..)١(بيتي، لن تضلّوا ما إن تمسكتم بهما...)

عقُــــوب وجعلْنَــــا فــــي ذُريتــــه النُّبــــوةَ عقُــــوب وجعلْنَــــا فــــي ذُريتــــه النُّبــــوةَ عقُــــوب وجعلْنَــــا فــــي ذُريتــــه النُّبــــوةَ عقُــــوب وجعلْنَــــا فــــي ذُريتــــه النُّبــــوةَ ووهبنَــــا لَــــه إِســــحاق ويووهبنَــــا لَــــه إِســــحاق ويووهبنَــــا لَــــه إِســــحاق ويووهبنَــــا لَــــه إِســــحاق وي[وقولــــه تعــــالى: 
...تَابالْكو...تَابالْكو...تَابالْكو...تَابالْكية إبراهيم دالّ �وة والكتاب في ذرعلى بقاء النبوC   ة فـيهمالنبـو وأن ،

ــاب         ــة الكت ــل هــم الماســكين بأزم ــام دونهــم، ب ــاب إم ــدهم، ال أن الكت ــاب عن والكت
هــــلَ الــــذِّكْرِ إِن كُنْــــتُم الَ هــــلَ الــــذِّكْرِ إِن كُنْــــتُم الَ هــــلَ الــــذِّكْرِ إِن كُنْــــتُم الَ هــــلَ الــــذِّكْرِ إِن كُنْــــتُم الَ فَاســــأَلُوا أَفَاســــأَلُوا أَفَاســــأَلُوا أَفَاســــأَلُوا أَ[مهيمنــــين علــــى مــــا فيــــه، حتّــــى قــــال تعــــالى:  

ونلَمتَعونلَمتَعونلَمتَعونلَميـة إبـراهيم     )٢(]تَعإمامة الكتاب مـن مصـاديق إمامـة ذر فدعوى أن ،C   هـذر
  من القول بما ال يفقه!

  قد تبين من النقطة السابقة. ــــــــ٨٨٨٨
 Cوأما مسألة استمرار اإلمامة اإلبراهيمية حتّـى اآلن، فقـد ذكرنـا أن إبـراهيم    

، ولم �قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي...قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي...قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي...قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي...�عالى: طلبها لذريته، قال ت
قَالَ الَ ينَـالُ عهـدي   قَالَ الَ ينَـالُ عهـدي   قَالَ الَ ينَـالُ عهـدي   قَالَ الَ ينَـالُ عهـدي   �يرد عليه القرآن طلبه، وإنّما نفى اإلمامة عن الظالمين منهم: 

ينمالظَّالينمالظَّالينمالظَّالينمكُلِّ �، وقد وردت آية أُخرى، هي: قوله تعالى: �الظَّاللو رنذا أَنتَ مكُلِّ إِنَّملو رنذا أَنتَ مكُلِّ إِنَّملو رنذا أَنتَ مكُلِّ إِنَّملو رنذا أَنتَ مقَـومٍ  قَـومٍ  قَـومٍ  قَـومٍ  إِنَّم
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ادهادهادهادلنـا فـي        )١(�ه مـن وجـود هـاد لكلّ قوم إلى يوم القيامة، فـال بـد تثبت وجود هاد ،
هــذا الزمــان، ووجــود هــاد لمــا بعــدنا، وهنــاك روايــات كثيــرة تــذكر: أن األرض ال     

بأهـل بيتـه فـي أحاديـث كثيـرة، منهـا:        7تخلو من حجة، وقـد حصـرهم رسـول اهللا   
  حديث الثقلين المار ذكره.

العصـر هـو: الحجـة بـن الحسـن، فيطلـب مـن الروايـات          اأن اإلمـام فـي هـذ    وأما
فــي الجملــة  Fالمتــواترة لفظــاً ومعنــى، منهــا مــا يثبــت وجــود إمــام مــن أهــل البيــت 

قطعــاً، كحــديث الثقلــين المتــواتر: (إنّــي تــارك فــيكم الثقلــين: كتــاب اهللا، وعترتــي      
لحـوض)؛ فعـدم افتـراق العتـرة عـن      أهل بيتـي... وإنّهمـا لـن يفترقـا حتّـى يـردا علَـي ا       

  لحصل االفتراق..��� كتاب اهللا تعالى يستلزم وجود بعضهم في كلّ عصر، و
عشـر، ومنهـا: الروايـات الكثيـرة المتـواترة بألسـنة        ومنها: روايات األئمة االثنـي 

، وأن: المهــدي هــو التاســع مــن ولــده،      Cمختلفــة بــأن: األئمــة مــن ولــد الحســين     
  بشّر بالمهدي خاصّة.وروايات أُخرى ت
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

م ابعـث لَنَـا ملكـاً    م ابعـث لَنَـا ملكـاً    م ابعـث لَنَـا ملكـاً    م ابعـث لَنَـا ملكـاً    إِذ قَـالُوا لنَبِـي لَّهـ   إِذ قَـالُوا لنَبِـي لَّهـ   إِذ قَـالُوا لنَبِـي لَّهـ   إِذ قَـالُوا لنَبِـي لَّهـ   ����قال لي أحد المخالفين: إن قولـه تعـالى:   قال لي أحد المخالفين: إن قولـه تعـالى:   قال لي أحد المخالفين: إن قولـه تعـالى:   قال لي أحد المخالفين: إن قولـه تعـالى:   
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بِيلِ اللّهي سل فنُّقَاتبِيلِ اللّهي سل فنُّقَاتبِيلِ اللّهي سل فنُّقَاتبِيلِ اللّهي سل فهذا الملك يمثّل معنـى اإلمامـة   ))))١١١١((((����نُّقَات هذا الملك يمثّل معنـى اإلمامـة   ، إنّكم الشيعة تقولون: إن هذا الملك يمثّل معنـى اإلمامـة   ، إنّكم الشيعة تقولون: إن هذا الملك يمثّل معنـى اإلمامـة   ، إنّكم الشيعة تقولون: إن إنّكم الشيعة تقولون: إن ،
في القرآن إلى جنب النبوة، وهذا واضح من طلب بني إسرائيل من نبيهم ملكـاً،  في القرآن إلى جنب النبوة، وهذا واضح من طلب بني إسرائيل من نبيهم ملكـاً،  في القرآن إلى جنب النبوة، وهذا واضح من طلب بني إسرائيل من نبيهم ملكـاً،  في القرآن إلى جنب النبوة، وهذا واضح من طلب بني إسرائيل من نبيهم ملكـاً،  
     ــنّة والجماعــة بهــذه اآليــة، كــون أنعلــيكم نحــن أبنــاء الس بينمــا يجــب أن نحــتج     ــنّة والجماعــة بهــذه اآليــة، كــون أنعلــيكم نحــن أبنــاء الس بينمــا يجــب أن نحــتج     ــنّة والجماعــة بهــذه اآليــة، كــون أنعلــيكم نحــن أبنــاء الس بينمــا يجــب أن نحــتج     ــنّة والجماعــة بهــذه اآليــة، كــون أنعلــيكم نحــن أبنــاء الس بينمــا يجــب أن نحــتج
الطلــب كــان للقيــادة العســكرية والسياســية لمقاتلــة جــالوت، وهــذا يثبــت النظريــة  الطلــب كــان للقيــادة العســكرية والسياســية لمقاتلــة جــالوت، وهــذا يثبــت النظريــة  الطلــب كــان للقيــادة العســكرية والسياســية لمقاتلــة جــالوت، وهــذا يثبــت النظريــة  الطلــب كــان للقيــادة العســكرية والسياســية لمقاتلــة جــالوت، وهــذا يثبــت النظريــة  
القائلة بانفصال القيادة السياسية عن الدينية، وممـا يؤيـد ذلـك: قولـه تعـالى، علـى       القائلة بانفصال القيادة السياسية عن الدينية، وممـا يؤيـد ذلـك: قولـه تعـالى، علـى       القائلة بانفصال القيادة السياسية عن الدينية، وممـا يؤيـد ذلـك: قولـه تعـالى، علـى       القائلة بانفصال القيادة السياسية عن الدينية، وممـا يؤيـد ذلـك: قولـه تعـالى، علـى       

        ، فهي أخصّ من اإلمامة اإللهية التي تقولون بها.، فهي أخصّ من اإلمامة اإللهية التي تقولون بها.، فهي أخصّ من اإلمامة اإللهية التي تقولون بها.، فهي أخصّ من اإلمامة اإللهية التي تقولون بها.����ملكاًملكاًملكاًملكاً����لسانهم لفظة: لسانهم لفظة: لسانهم لفظة: لسانهم لفظة: 
        وجزاكم اهللا خيراً.وجزاكم اهللا خيراً.وجزاكم اهللا خيراً.وجزاكم اهللا خيراً.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ورحمة اهللا وبركاته.. السالم عليكم

بل هـذا االسـتدالل أدحـض لقـولهم؛ فـإذا كانـت القيـادة السياسـية والعسـكرية          
ــا بـــالهم     ـــــ ـــ تحتـــاج إلـــى تنصـــيب مـــن اهللا بـــنصّ القـــرآن، فمـ أي: القيـــادة الدنيويـــة ــ

  نّها باالختيار والشورى؟!إ :يعارضونه ويقولون
  من رمي كالم اهللا وراء الظهور؟!���  فهل هذا

ي القرآن لحجـة بالغـة تسـد علـى أهـل السـنّة كـلّ مخـرج، خاصّـة قـولهم:           إن ف
  ن اهللا فوضها لُألمة.لقيادة والحكم من شؤون الدنيا، وإإن ا

الكلّ متّفقون على أن الزعامـة الدينيـة هـي تنصـيب مـن قبـل اهللا،        ونحن نقول:ونحن نقول:ونحن نقول:ونحن نقول:
ينـاقش فـي    وهذا مفهوم من خالل قـول هـذا المخـالف، وال نعتقـد أن هنـاك مسـلم      

ذلك؛ للنصوص الكثيرة من القرآن والسـنّة علـى أن اهللا هـو الـذي يصـطفي أوليـاءه       
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وأنبياءه، ولكنّنا أيضاً ندعي أن الحكم والزعامة الدنيوية شـأن مـن شـؤون اإلمامـة،     
ــة يكــون     7كمــا كــان ذلــك لرســول اهللا   ــة إلهي ، وليســت هــي اإلمامــة؛ فاإلمامــة رتب

ولــه كــلّ وظائفــه وهــو الصــلة بــين الســماء واألرض، وإذا    اإلمــام فيهــا نائبــاً للرســول 
  كان كذلك فال يوجد أولى منه بالحكم في الدنيا.

ولكن تنزّالً على ما يقولـه الخصـم مـن عـدم االلتـزام بـذلك، تكـون هـذه اآليـة          
المعنيـة أول دليـل علـى أن الحـاكم الحــق يجـب أن يكـون منصّـباً مـن اهللا، وبطريــق         

  شرعي.
نــا نقــول: إن الحكــم شــأن مــن شــؤون اإلمامــة، وفــي اآليــة: أن بنــي     والحــظ! أنّ

إسرائيل طلبوا من نبي لهم، ووظيفة النبي: اإلنذار والتبشير، وال تثبت لـه الوظـائف   
  إذا نال مرتبة اإلمامة.���  اُألخرى

     هذا، والصحيح من استدالل الشيعة باآليـة جـاء علـى لسـان علـيC   ؛ قـال فـي
ما أتلو عليكم من كتـاب اهللا المنـزّل علـى نبيـه المرسـل لتتّعظـوا؛        خطبة له: (اسمعوا

فإنّه واهللا عظَة لكم، فانتفعوا بمواعظ اهللا، وازدجروا عن معاصي اهللا، فقـد وعظكـم   
أَلَم تَر إِلَى المِإل من بنِي إِسـرائيلَ مـن بعـد موسـى إِذ     أَلَم تَر إِلَى المِإل من بنِي إِسـرائيلَ مـن بعـد موسـى إِذ     أَلَم تَر إِلَى المِإل من بنِي إِسـرائيلَ مـن بعـد موسـى إِذ     أَلَم تَر إِلَى المِإل من بنِي إِسـرائيلَ مـن بعـد موسـى إِذ     �: 7اهللا بغيركم، فقال لنبيـه 

 نَبِيقَالُوا ل نَبِيقَالُوا ل نَبِيقَالُوا ل نَبِيقَالُوا ل لَيكُمع بيتُم إِن كُتسل عقَالَ ه بِيلِ اللّهي سل فكاً نُّقَاتلث لَنَا مابع ملَّه لَيكُمع بيتُم إِن كُتسل عقَالَ ه بِيلِ اللّهي سل فكاً نُّقَاتلث لَنَا مابع ملَّه لَيكُمع بيتُم إِن كُتسل عقَالَ ه بِيلِ اللّهي سل فكاً نُّقَاتلث لَنَا مابع ملَّه لَيكُمع بيتُم إِن كُتسل عقَالَ ه بِيلِ اللّهي سل فكاً نُّقَاتلث لَنَا مابع ملَّه
 القتَــالُ القتَــالُ القتَــالُ القتَــالُ ��� ��� ���  �تُقَــاتلُوا قَــالُوا ومــا لَنَــا تُقَــاتلُوا قَــالُوا ومــا لَنَــا تُقَــاتلُوا قَــالُوا ومــا لَنَــا تُقَــاتلُوا قَــالُوا ومــا لَنَــا     �����  ��  ��  خرِجنَــا مــن ديارِنَــا خرِجنَــا مــن ديارِنَــا خرِجنَــا مــن ديارِنَــا خرِجنَــا مــن ديارِنَــا نُقَاتــلَ فــي ســبِيلِ اللّــه وقَــد أُنُقَاتــلَ فــي ســبِيلِ اللّــه وقَــد أُنُقَاتــلَ فــي ســبِيلِ اللّــه وقَــد أُنُقَاتــلَ فــي ســبِيلِ اللّــه وقَــد أُ     ��

وقَالَ وقَالَ وقَالَ وقَالَ     �قَليالً منهم واللّه عليم بِالظَّالمين قَليالً منهم واللّه عليم بِالظَّالمين قَليالً منهم واللّه عليم بِالظَّالمين قَليالً منهم واللّه عليم بِالظَّالمين ��� ��� ��� ��� تَالُ تَولَّوا تَالُ تَولَّوا تَالُ تَولَّوا تَالُ تَولَّوا ئنَا فَلَما كُتب علَيهِم القئنَا فَلَما كُتب علَيهِم القئنَا فَلَما كُتب علَيهِم القئنَا فَلَما كُتب علَيهِم القوأَبنَاوأَبنَاوأَبنَاوأَبنَا
 نَحنلَينَا وع لكالم لَه كُونا أَنَّى يكاً قَالُولثَ لَكُم طَالُوتَ معقَد ب اللّه م إِنهم نَبِيلَه نَحنلَينَا وع لكالم لَه كُونا أَنَّى يكاً قَالُولثَ لَكُم طَالُوتَ معقَد ب اللّه م إِنهم نَبِيلَه نَحنلَينَا وع لكالم لَه كُونا أَنَّى يكاً قَالُولثَ لَكُم طَالُوتَ معقَد ب اللّه م إِنهم نَبِيلَه نَحنلَينَا وع لكالم لَه كُونا أَنَّى يكاً قَالُولثَ لَكُم طَالُوتَ معقَد ب اللّه م إِنهم نَبِيلَه

    قَالَ إِن اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزَاده بسطَةًقَالَ إِن اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزَاده بسطَةًقَالَ إِن اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزَاده بسطَةًقَالَ إِن اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزَاده بسطَةً    أَحق بِالملك منه ولَم يؤتَ سعةً من المالِأَحق بِالملك منه ولَم يؤتَ سعةً من المالِأَحق بِالملك منه ولَم يؤتَ سعةً من المالِأَحق بِالملك منه ولَم يؤتَ سعةً من المالِ
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يملع عاسو اللّهشَاُء ون يم لكَهي مؤتي اللّهالجِسمِ ولمِ وي العفيملع عاسو اللّهشَاُء ون يم لكَهي مؤتي اللّهالجِسمِ ولمِ وي العفيملع عاسو اللّهشَاُء ون يم لكَهي مؤتي اللّهالجِسمِ ولمِ وي العفيملع عاسو اللّهشَاُء ون يم لكَهي مؤتي اللّهالجِسمِ ولمِ وي الع١(�ف(.  
أيها الناس! إن لكم في هذه اآليات عبرة، لتعلموا أن اهللا تعالى جعـل الخالفـة   

ــاء فــي أعقــابهم،    وأنّــه فضّــل طــالوت وقدمــه علــى الجماعــة     واإلمــرة مــن بعــد األنبي
باصــطفائه إيــاه، وزيادتــه بســطة فــي العلــم والجســم، فهــل تجــدون اهللا اصــطفى بنــي   

  .)٢(أًمية على بني هاشم، وزاد معاوية علَي بسطة في العلم والجسم؟!)
واالستدالل واضح: بأن األولى بالملـك واإلمـارة مـن اصـطفاه اهللا وزاده بسـطة      

واللّـه يـؤتي ملكَـه    واللّـه يـؤتي ملكَـه    واللّـه يـؤتي ملكَـه    واللّـه يـؤتي ملكَـه    �والجسم، كمـا أن اآليـات صـريحة فـي أن الملـك هللا:      في العلم 
  ، ال للناس، وأنّه يصطفي من يشاء لملكه مع ما يعطيه من العلم والقوة.�من يشَاُءمن يشَاُءمن يشَاُءمن يشَاُء

وقال أصحابنا: فيهـا داللـة علـى أن مـن شـرط      ((وقال الطوسي في تفسير اآلية: 
م فــي خصــال الفضــل؛ ألن اهللا تعــالى علّــل   اإلمــام أن يكــون أعلــم رعيتــه، وأفضــله  

  .)٣())لم يكن له معنى��� تقديمه عليهم بكونه أعلم وأقوى، فلوال أنّه شرط، و
فإذا كان الحكم مـن شـؤون الـدنيا علـى قـولكم، فهـذا شـرط فيهـا بـنصّ           نقول:نقول:نقول:نقول:

  القرآن.. وإذا كانت اإلمامة بمعناها عندنا، فهذا الشرط أولى فيها.
ة ال يقولون: إن (اإلمامة) تساوي (الملك)، حتّى تدعي علينا مثـل  ثم إن الشيع

ذلك، وإنّما يقولون: إن الملك شأن من شؤون اإلمامة، وتحقّقـه أو عـدم تحقّقـه ال    
ــة اإلمامــة أوســع مــن         يــؤثر فــي ثبــوت منصــب اإلمامــة أو عدمــه، فصــالحيات ورتب
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ه الحكـم والملـك،   صالحيات الملك، وبالتالي فكـلّ إمـام يـدخل مـن ضـمن وظائفـ      
وليس كلّ ملك فهو إمام، وبالتالي فما قاله في آخـر كالمـه مـن أن: الملـك أخـصّ      
من اإلمامـة خطـأ، فـاألمر بـالعكس، فـإن اإلمامـة أخـصّ مـن الملـك؛ ألن مصـاديقها           

  أقلّ من مصاديق الملك.
ــن        ــلّ مــ ــك أقــ ــصّ: إن صــــالحيات الملــ ــه أخــ ــن قولــ ــراد مــ ــان المــ ــا إذا كــ وأمــ

ــه يــدحض       صــالحيات اإل ــدكم، فهــو وإن كــان خــالف االصــطالح، ولكنّ ــة عن مام
قوله؛ ألنّه بهذا يتم قول اإلماميـة باألولويـة.. أي: إذا كـان الملـك باختيـار وتنصـيب       
ــى فــي         ــة وأقــلّ صــالحيات، فالتنصــيب مــن اهللا أول مــن اهللا وهــو مــن المهــام الدنيوي

  اإلمامة اإللهية األوسع صالحيات.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
����الر دعةٌ بجح لَى اللَّهلنَّاسِ عل كُونئَالَّ يل رِيننْذمو شِّرِينبالً مسرالر دعةٌ بجح لَى اللَّهلنَّاسِ عل كُونئَالَّ يل رِيننْذمو شِّرِينبالً مسرالر دعةٌ بجح لَى اللَّهلنَّاسِ عل كُونئَالَّ يل رِيننْذمو شِّرِينبالً مسرالر دعةٌ بجح لَى اللَّهلنَّاسِ عل كُونئَالَّ يل رِيننْذمو شِّرِينبالً مسر كَانلِ وس كَانلِ وس كَانلِ وس كَانلِ وس

، هذه اآلية هل تعني: أن حجية الرسـل كافيـة للنـاس؟ فـاهللا     ، هذه اآلية هل تعني: أن حجية الرسـل كافيـة للنـاس؟ فـاهللا     ، هذه اآلية هل تعني: أن حجية الرسـل كافيـة للنـاس؟ فـاهللا     ، هذه اآلية هل تعني: أن حجية الرسـل كافيـة للنـاس؟ فـاهللا     ))))١١١١((((����اللَّه عزِيزاً حكيماًاللَّه عزِيزاً حكيماًاللَّه عزِيزاً حكيماًاللَّه عزِيزاً حكيماً
يقــول فيهــا: إن اإلنــذار حجــة للنــاس، ولــم يــذكر اإلمامــة، ونفــى أن تكــون هنــاك  يقــول فيهــا: إن اإلنــذار حجــة للنــاس، ولــم يــذكر اإلمامــة، ونفــى أن تكــون هنــاك  يقــول فيهــا: إن اإلنــذار حجــة للنــاس، ولــم يــذكر اإلمامــة، ونفــى أن تكــون هنــاك  يقــول فيهــا: إن اإلنــذار حجــة للنــاس، ولــم يــذكر اإلمامــة، ونفــى أن تكــون هنــاك  

        حجة أُخرى.. فأُريد تفسيرها منكم بإذن اهللا؟حجة أُخرى.. فأُريد تفسيرها منكم بإذن اهللا؟حجة أُخرى.. فأُريد تفسيرها منكم بإذن اهللا؟حجة أُخرى.. فأُريد تفسيرها منكم بإذن اهللا؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  هذا فهم خاطئ لآلية أيها األخ العزيز، وذلك:  
ــذرين       أوالً: أوالً: أوالً: أوالً:  ــاس مبشّــرين ومن ــى الن ــتكلّم عــن إرســاله الرســل إل إن اهللا تعــالى ي

لهم، لئال يحتج الناس على اهللا يوم القيامة بأنّه تعالى لم يخبرهم ولم ينـبههم، ولـم   
  يعلموا ما يريد تعالى منهم، فقطع تعالى عذرهم واعتذارهم.

وكذلك فإن اهللا تعالى أتم إنذاره للناس بإرساله الرسـل إلـيهم، وجعلهـم    انياً: انياً: انياً: انياً: ثثثث
ــى        ــق علـ ــذلك الطريـ ــع بـ ــريعاتهم، فقطـ ــاعتهم وتشـ ــب طـ ــنهم، وأوجـ ــه وبيـ ــة بينـ حجـ
المعانــدين بــأن يحتجــوا عليــه بعــدم البيــان، وعــدم وجــود الحجــة الواجــب الطاعــة،     

  وعدم وجود المنذر.
صــياء فهــم هــداة مهــديون، وخلفــاء راشــدون، تتفــرع       واألو Fأمــا األئمــة  ثالثــاً: ثالثــاً: ثالثــاً: ثالثــاً: 

حجيـــتهم عـــن أوامـــر الرســـل للنـــاس بطـــاعتهم، حـــافظين لحجـــتهم، فهـــم امتـــداد لتلـــك   
انقطعت الحجج اإللهية بانقطـاع الرسـل، كمـا هـو     ��� الحجة الرسالية لتستمر الحجية، و

اهللا حجتـه إلينـا،   ، فنحن لـم نـر ولـم يـأت لنـا رسـول، ولـم يرسـل         7حالنا بعد رسول اهللا
  فهل يستطيع أحد بأن يدعي عدم إقامة الحجة علينا لعدم إرسال الرسل إلينا؟!

أم أن كــلّ مســلم عاقــل يجــب أن يقــول: بــأن اآليــة ال تنفــي وجــود حجــج اهللا     
تعــالى علــى خلقــه، وال تــتكلّم عــن هــذا أصــالً، وإنّمــا هــي تثبــت أن اهللا تعــالى أقــام    

لينذرهم يوم الحساب والمعـاد، حتّـى ال يقـول قائـل      حججه من الرسل على الناس
وال يحــتج مقصّــر بأنّــه لــم ينــذَر، ولــم يســمع شــيئاً عــن اهللا تعــالى ووجــوب طاعتــه..     

  وهذا شيء، وما جاء به الرسل وما أمروا به وأوصوا بالتزامه وحجيته شيء آخر.



� �� �� �� � 

Eم�{Wא�F��Q�
�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א�� ٤٦٥ .......................................................... א

 

مبشّـــرين وبعبـــارة أُخـــرى: اآليـــة تـــتكلّم عـــن إرســـال اهللا تعـــالى الرســـل للنـــاس  
ومنــذرين، فــال يقبــل يــوم القيامــة اعتــذار أحــد بأنّــه لــم يســمع برســل اهللا ووجــوب        
اإليمان به وطاعته وعبادته، فال توجد حجة ألحـد مـن النـاس علـى اهللا بعـد إرسـال       
اهللا تعــــالى الرســــل لينــــذروهم ويبلّغــــوهم ويقطعــــوا عــــذرهم واعتــــذارهم بالجهــــل  

ن تَقُولُــوا يــوم القيامــة إِنَّــا كُنَّــا عــن هــذَا   ن تَقُولُــوا يــوم القيامــة إِنَّــا كُنَّــا عــن هــذَا   ن تَقُولُــوا يــوم القيامــة إِنَّــا كُنَّــا عــن هــذَا   ن تَقُولُــوا يــوم القيامــة إِنَّــا كُنَّــا عــن هــذَا   أَأَأَأَ�والغفلــة، كمــا ذكــر تعــالى ذلــك بقولــه:   
 ينلغَاف ينلغَاف ينلغَاف ينلا     �غَافكُنَا بِمم أَفَتُهلهعدن بةً ميكُنَّا ذُرن قَبلُ ونَا ماؤآب كا أَشرا أو تَقُولُوا إِنَّمكُنَا بِمم أَفَتُهلهعدن بةً ميكُنَّا ذُرن قَبلُ ونَا ماؤآب كا أَشرا أو تَقُولُوا إِنَّمكُنَا بِمم أَفَتُهلهعدن بةً ميكُنَّا ذُرن قَبلُ ونَا ماؤآب كا أَشرا أو تَقُولُوا إِنَّمكُنَا بِمم أَفَتُهلهعدن بةً ميكُنَّا ذُرن قَبلُ ونَا ماؤآب كا أَشرأو تَقُولُوا إِنَّم

 ــون ــلَ المبطلُـ ــون فَعـ ــلَ المبطلُـ ــون فَعـ ــلَ المبطلُـ ــون فَعـ ــلَ المبطلُـ ــريعة،      )١(�فَعـ ــدة وشـ ــاس بعقيـ ــذرون النـ ــوف ينـ ــل سـ ــالي فالرسـ , وبالتـ
يهم التســليم والطاعــة والقبــول، وقــولهم حجــة علــى النــاس ال يمكــن    ويوجبــون علــ

رفضه أو التشكيك به أو التردد فيه، فيجب قبول كلّ ما يـأتي بـه الرسـول ومـا يـأمر      
به، ومنه: إقامته الحجـج علـى النـاس بعـده، وهـم: األوصـياء، وهـؤالء ليسـوا حججـاً          

ذا النـوع مـن الرسـل، وإنّمـا     مستقلّين في عرض الرسل حتّـى يقـال أن اآليـة تنفـي هـ     
  هم امتداد لحجة الرسل.

ــاً:  ــاً: رابع ــاً: رابع ــاً: رابع ــات للنــاس يجــب      رابع وإقامــة الرســول للــدين وللشــريعة واألركــان والواجب
قبوله بداهة وباالتّفاق، واإلمامـة واألئمـة واألوصـياء والخلفـاء هـم مـن الـدين ومـن         

  الشريعة ومن األركان ومن الواجبات، فكيف ينفى ذلك؟!
  نكر أو يستغرب ذلك نقرب له الفكرة، فنقول:  ومن يخامساً: خامساً: خامساً: خامساً: 

  هل القرآن الكريم حجة عندك أم ال؟ أ ــأ ــأ ــأ ــ
  هل السنّة النبوية حجة عندك أم ال؟ ب ــب ــب ــب ــ
  هل اإلجماع حجة عندك أم ال؟ ج ــج ــج ــج ــ
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  هل القياس حجة عندك أم ال؟ د ــد ــد ــد ــ
ـــ ــــ  ـــ ــــ ه ـــ ــــ ه ـــ ــــ ه ــي    ه ــذين أرســلهم النب ــة     7هــل الصــحابة ال ــاس حج ــم والشــعوب والن لُألم

  دك أم ال؟عن
  هل األنبياء حجة عندك أم ال؟ و ــو ــو ــو ــ
  هل العقل حجة من حجج اهللا أم ال؟ ز ــز ــز ــز ــ

  هل آيات اهللا التي في اآلفاق وفي األنفس حجج أم ال؟ ح ــح ــح ــح ــ
  هل األدلّة والبراهين حجج عندك أم ال؟ ط ــط ــط ــط ــ

  فإذا أجاب عن هذه اُألمور كلّها أو بعضها بأنّها حجة.
ــراف بوجــود ح   ــر الرســل، وهــي ال تنفــي     فيكــون هــذا اعت جــج أُخــرى غي

حجيــة الرســـل، بـــل هـــي علـــى امتـــدادها، فيثبـــت المطلـــوب، ويـــرد إشـــكالكم  
  عليكم.

ولذلك نقول: بأن اآلية ال تنفي أبداً وجود حجـج أُخـرى علـى النـاس غيـر      
الرسل، وإنّما تنفي أن يكون للناس على اهللا حجة بعدم إقامته للحجـة؛ فحجـة   

على خلقه بعد إرسال الرسل ال بالرسل فقط، وإنّما بما جاء بـه  اهللا تعالى قائمة 
  الرسل أيضاً.
إن حجيـة اإلمـام ووظيفتـه ليسـت النـذارة المباشـرة عـن اهللا تعـالى،         سادساً: سادساً: سادساً: سادساً: 

إِنَّمـا أَنـتَ منـذر    إِنَّمـا أَنـتَ منـذر    إِنَّمـا أَنـتَ منـذر    إِنَّمـا أَنـتَ منـذر    �قـال تعـالى:    ،وإنّما هو حـافظ للشـريعة وقائـداً وهاديـاً للنـاس     
ادكُلِّ قَومٍ هلوادكُلِّ قَومٍ هلوادكُلِّ قَومٍ هلوادكُلِّ قَومٍ هل١(�و(.  
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ونختم كالمنـا وفهمنـا هـذا لآليـة الكريمـة بـذكر قـول مـن يقـول بـه مـن                سابعاً:سابعاً:سابعاً:سابعاً:
  علماء أهل السنّة: 

بوعـده بنعيمـه المقـيم     �مبشِّـرِين ومنْـذرِين  مبشِّـرِين ومنْـذرِين  مبشِّـرِين ومنْـذرِين  مبشِّـرِين ومنْـذرِين  �((قال اإليجي في (المواقف):  أ ــأ ــأ ــأ ــ
ــة،         ــح المحجـ ــة، وأوضـ ــين الحجـ ــى المكلّفـ ــم علـ ــام بهـ ــيم، فأقـ ــار الجحـ ــده بنـ ووعيـ

لــئَالَّ يكُــون للنَّــاسِ علَــى اللَّــه  لــئَالَّ يكُــون للنَّــاسِ علَــى اللَّــه  لــئَالَّ يكُــون للنَّــاسِ علَــى اللَّــه  لــئَالَّ يكُــون للنَّــاسِ علَــى اللَّــه  �قــال اهللا تعــالى:  ،يــةفانقطعــت بــذلك أعــذارهم بالكلّ
  .)١())�حجةٌ بعد الرسلِحجةٌ بعد الرسلِحجةٌ بعد الرسلِحجةٌ بعد الرسلِ

لـئَالَّ يكُـون للنَّـاسِ علَـى     لـئَالَّ يكُـون للنَّـاسِ علَـى     لـئَالَّ يكُـون للنَّـاسِ علَـى     لـئَالَّ يكُـون للنَّـاسِ علَـى     �((وقال الطبري في تفسيره (جـامع البيـان):    ب ــب ــب ــب ــ
، يقـول: أرسـلت رسـلي إلـى عبـادي مبشّـرين ومنـذرين        �اللَّه حجةٌ بعد الرسلِاللَّه حجةٌ بعد الرسلِاللَّه حجةٌ بعد الرسلِاللَّه حجةٌ بعد الرسلِ

يحتج من كفر بي وعبد األنداد من دوني، أو ضلّ عن سـبيلي، بـأن يقـول،    لئال 
لَــوالَ أَرســلْتَ إِلَينَــا رســوالً فَنَتَّبِــع آياتــك مــن قَبــلِ أَن نَــذلَّ  لَــوالَ أَرســلْتَ إِلَينَــا رســوالً فَنَتَّبِــع آياتــك مــن قَبــلِ أَن نَــذلَّ  لَــوالَ أَرســلْتَ إِلَينَــا رســوالً فَنَتَّبِــع آياتــك مــن قَبــلِ أَن نَــذلَّ  لَــوالَ أَرســلْتَ إِلَينَــا رســوالً فَنَتَّبِــع آياتــك مــن قَبــلِ أَن نَــذلَّ  �إن أردت عقابــه: 

، فقطـع حجـة كـلّ مبطـل ألحـد فـي توحيـده، وخـالف أمـره بجميـع           )٢(�ونَخْزَىونَخْزَىونَخْزَىونَخْزَى
، إعذاراً منه بذلك إليهم؛ لتكون ّهللا الحجة البالغة معاني الحجج القاطعة عذره

  .)٣())عليهم وعلى جميع خلقه
ــال:      ــن أنــس، ق ــع ب ــع مــن     ((ونقــل بســنده عــن الربي ــيهم أيهــم المطي نفــذ علمــه ف

ولَو ردوا لَعادوا لمـا نُهـوا   ولَو ردوا لَعادوا لمـا نُهـوا   ولَو ردوا لَعادوا لمـا نُهـوا   ولَو ردوا لَعادوا لمـا نُهـوا   �العاصي، حيث خلقهم في زمان آدم... وقال في ذلك: 
, )٥(�وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسوالًوما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسوالًوما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسوالًوما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسوالً�, وفي ذلك قال: )٤(�ننننعنه وإِنَّهم لَكَاذبوعنه وإِنَّهم لَكَاذبوعنه وإِنَّهم لَكَاذبوعنه وإِنَّهم لَكَاذبو
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، وال حجـة ألحـد   �لئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللَّه حجـةٌ بعـد الرسـلِ   لئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللَّه حجـةٌ بعـد الرسـلِ   لئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللَّه حجـةٌ بعـد الرسـلِ   لئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللَّه حجـةٌ بعـد الرسـلِ   �وفي ذلك قال: 
  .)١())على اهللا
ــ , �لَّه حجـةٌ بعـد الرسـلِ   لَّه حجـةٌ بعـد الرسـلِ   لَّه حجـةٌ بعـد الرسـلِ   لَّه حجـةٌ بعـد الرسـلِ   لئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى ال�((وقال الواحدي في تفسيره:  ج ــج ــج ــج 

  .)٢())ما أرسلت إلينا رسوالً يعلّمنا دينك، فبعثنا الرسل قطعاً لعذرهم :فيقولوا
, أي: �رســالً مبشِّــرِين ومنْــذرِينرســالً مبشِّــرِين ومنْــذرِينرســالً مبشِّــرِين ومنْــذرِينرســالً مبشِّــرِين ومنْــذرِين�قولــه تعــالى: ((وقــال الســمعاني فــي تفســيره:  د ـــ د ـــ د ـــ د ـــ 

, وهـذا دليـل علـى أن اهللا    �ةٌ بعد الرسـلِ ةٌ بعد الرسـلِ ةٌ بعد الرسـلِ ةٌ بعد الرسـلِ لئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللَّه حجلئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللَّه حجلئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللَّه حجلئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللَّه حج�أرسلنا رسالً 
ومــا كُنَّــا معــذِّبِين حتَّــى  ومــا كُنَّــا معــذِّبِين حتَّــى  ومــا كُنَّــا معــذِّبِين حتَّــى  ومــا كُنَّــا معــذِّبِين حتَّــى  �تعــالى ال يعــذّب الخلــق قبــل بعثــه الرســل، وهــذا معنــى قولــه:    

    ولَو أَنَّا أَهلَكْنَاهم بِعذَابٍ من قَبله لَقَالُوا ربنَا لَوالَ أَرسـلْتَ ولَو أَنَّا أَهلَكْنَاهم بِعذَابٍ من قَبله لَقَالُوا ربنَا لَوالَ أَرسـلْتَ ولَو أَنَّا أَهلَكْنَاهم بِعذَابٍ من قَبله لَقَالُوا ربنَا لَوالَ أَرسـلْتَ ولَو أَنَّا أَهلَكْنَاهم بِعذَابٍ من قَبله لَقَالُوا ربنَا لَوالَ أَرسـلْتَ �, وقال تعالى: �نَبعثَ رسوالًنَبعثَ رسوالًنَبعثَ رسوالًنَبعثَ رسوالً
  .)٣())�إِلَينَا رسوالً فَنَتَّبِع آياتك من قَبلِ أَن نَذلَّ ونَخْزَىإِلَينَا رسوالً فَنَتَّبِع آياتك من قَبلِ أَن نَذلَّ ونَخْزَىإِلَينَا رسوالً فَنَتَّبِع آياتك من قَبلِ أَن نَذلَّ ونَخْزَىإِلَينَا رسوالً فَنَتَّبِع آياتك من قَبلِ أَن نَذلَّ ونَخْزَى

فيقولوا: ما أرسـلت إلينـا رسـوالً،    ((وقال البغوي عن هذه اآلية في تفسيره:  هـ ــهـ ــهـ ــهـ ــ
ــل بعثــة            ــى أن اهللا تعــالى ال يعــذّب الخلــق قب ــل عل ــاً، وفيــه دلي ــت إلينــا كتاب ــا أنزل وم

  .)٤())�وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسوالًوما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسوالًوما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسوالًوما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسوالً�لى: الرسول، قال اهللا تعا
لئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى لئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى لئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى لئَالَّ يكُون للنَّاسِ علَى �قوله تعالى: ((وقال ابن الجوزي في (زاد المسير):  و ــو ــو ــو ــ

, أي: لئالّ يحتجوا في ترك التوحيـد والطاعـة بعـدم الرسـل،     �اللَّه حجةٌ بعد الرسلِاللَّه حجةٌ بعد الرسلِاللَّه حجةٌ بعد الرسلِاللَّه حجةٌ بعد الرسلِ
  .)٥())ما تجب بالرسلألن هذه األشياء إنّ
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س©������nא῭��������d5ن������K� �



� �� �� �� � 

Eم�{Wא�F��Q�
�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א�� ٤٦٩ .......................................................... א

 

فيقولـوا: مـا أرسـلت إلينـا رسـوالً، ومـا أنزلـت علينـا         ((وقال القرطبي في تفسيره:  ز ــز ــز ــز ــ
ولَــو أَنَّــا ولَــو أَنَّــا ولَــو أَنَّــا ولَــو أَنَّــا �, وقولــه تعــالى: �ومــا كُنَّــا معــذِّبِين حتَّــى نَبعــثَ رســوالًومــا كُنَّــا معــذِّبِين حتَّــى نَبعــثَ رســوالًومــا كُنَّــا معــذِّبِين حتَّــى نَبعــثَ رســوالًومــا كُنَّــا معــذِّبِين حتَّــى نَبعــثَ رســوالً�كتابـاً، وفــي التنزيــل:  

  .)١())�لَوالَ أَرسلتَ إِلَينَا رسوالً فَنَتَّبِع آياتكلَوالَ أَرسلتَ إِلَينَا رسوالً فَنَتَّبِع آياتكلَوالَ أَرسلتَ إِلَينَا رسوالً فَنَتَّبِع آياتكلَوالَ أَرسلتَ إِلَينَا رسوالً فَنَتَّبِع آياتك    أَهلَكنَاهم بِعذَابٍ من قَبله لَقَالُوا ربنَاأَهلَكنَاهم بِعذَابٍ من قَبله لَقَالُوا ربنَاأَهلَكنَاهم بِعذَابٍ من قَبله لَقَالُوا ربنَاأَهلَكنَاهم بِعذَابٍ من قَبله لَقَالُوا ربنَا
، وقـرئ: (وجـاءتكم   )٢(�وجـاَءكُم النَّـذير  وجـاَءكُم النَّـذير  وجـاَءكُم النَّـذير  وجـاَءكُم النَّـذير  �قوله تعالى: ((وقال القرطبي أيضاً:  ح ــح ــح ــح ــ

وابـن زيـد، وقـال     النذر)، واختلف فيه؛ فقيل: القرآن، وقيل: الرسول، قاله زيد بن علي
والطبــري: هــو  الحســين بــن الفضــل والفــراء ابــن عبــاس وعكرمــة وســفيان ووكيــع و 

الشيب، وقيل: النذير: الحمى، وقيل: موت األهـل واألقـارب، وقيـل: كمـال العقـل،      
  .))والنذير بمعنى: اإلنذار

وأمــا كمــال العقــل فبــه  ((وبعــد أن بــين أن أكثــر هــذه النــذر نــذر للمــوت، قــال:   
ــين الحســنات والســيئات، فا      ــه   تعــرف حقــائق اُألمــور ويفصــل ب لعاقــل يعمــل آلخرت

 فبعثه اهللا بشيراً ونذيراً إلـى عبـاده   7ويرغب في ما عند ربه، فهو نذير. وأما محمد
, �لئَالَّ يكُون للنَّـاسِ علَـى اللَّـه حجـةٌ بعـد الرسـلِ      لئَالَّ يكُون للنَّـاسِ علَـى اللَّـه حجـةٌ بعـد الرسـلِ      لئَالَّ يكُون للنَّـاسِ علَـى اللَّـه حجـةٌ بعـد الرسـلِ      لئَالَّ يكُون للنَّـاسِ علَـى اللَّـه حجـةٌ بعـد الرسـلِ      �قطعاً لحججهم؛ قال اهللا تعالى: 

  .)٣())�وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسوالًوما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسوالًوما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسوالًوما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسوالً�وقال: 
فال يمكن بعـد كـلّ مـا قـدمناه أن يقـول قائـل مـا تفضـلت أنـت بـه، حيـث            
قلــت: هــل تعنــي أن حجيــة الرســل كافيــة للنــاس؟ فــاهللا يقــول فيهــا أن اإلنــذار   

  حجة للناس، ولم يذكر اإلمامة، ونفى أن تكون هناك حجة أُخرى؟!
                                                 

�Fن�١�E77�775
م�א:��y�
77!� �77
�٦�W١٨���W �x77�Wא��E�F��EºvE77א|77�c����P�©E77µg�$����ً77���D
�P�©D�a�̀ ��Kو��� �

�F٢v
.�EE�F٣٥�WE٣٧K� �
�Fن٣�E77�775
م�א:��y�
77!� �77
�١٤�W٣٥٣�،٣٥٤��W �x77�Wא��E�F�EºvE77א|77�c]��P��a77�و�א
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ة المعتبـرين  وأنت تريد منّا تفسيرها، ونحن ذكرنا لك تفسير علمـاء السـنّ  
ــة الكريمــة         ــداً! فاآلي ــه أنــت أب ــم يقــل واحــد مــنهم بمثــل مــا ذكرت أنفســهم، ول

لـئَالَّ يكُـون   لـئَالَّ يكُـون   لـئَالَّ يكُـون   لـئَالَّ يكُـون   �وال تنفيها عن غيره، فهـي تقـول:    7تثبت النذارة للنبي األكرم
، وال تقـول: لــئال يكـون هللا علـى النــاس    �للنَّـاسِ علَـى اللَّـه حجــةٌ بعـد الرسـلِ     للنَّـاسِ علَـى اللَّـه حجــةٌ بعـد الرسـلِ     للنَّـاسِ علَـى اللَّـه حجــةٌ بعـد الرسـلِ     للنَّـاسِ علَـى اللَّـه حجــةٌ بعـد الرسـلِ     

في ضمن حجية مـا جـاء   ���  لم تتكلّم عن اإلمام واإلمامةحجة بعد الرسل، و
بــه الرســل، بــل قــال تعــالى عــن اإلمــام فــي آيــة أُخــرى: أنّــه هــادي، حــين قــال      

, فلــم يســم اإلمــام: منــذر، أو:  �إِنَّمــا أَنــتَ منــذر ولكُــلِّ قَــومٍ هــاد  إِنَّمــا أَنــتَ منــذر ولكُــلِّ قَــومٍ هــاد  إِنَّمــا أَنــتَ منــذر ولكُــلِّ قَــومٍ هــاد  إِنَّمــا أَنــتَ منــذر ولكُــلِّ قَــومٍ هــاد  �: 7لنبيــه
ــم لُألمــة وحــاف       ــد ومعلّ ــام هــادي وقائ ــل إن اإلم ــذيراً، ب ظ للشــريعة، وامتــداد  ن

  .Fمتفرع عن حجج اهللا رسله الكرام

IIIIµbÈm@éÛìÓµbÈm@éÛìÓµbÈm@éÛìÓµbÈm@éÛìÓZZZZ@@@@�����ÝŽ�şŠÛa@fl†žÈfli@¥òŞvŽy@čé¦ÜÛa@ó ÜflÇ@�÷bŞäÜčÛ@flæì{Øflí@¦ýfl÷čÛ�ÝŽ�şŠÛa@fl†žÈfli@¥òŞvŽy@čé¦ÜÛa@ó ÜflÇ@�÷bŞäÜčÛ@flæì{Øflí@¦ýfl÷čÛ�ÝŽ�şŠÛa@fl†žÈfli@¥òŞvŽy@čé¦ÜÛa@ó ÜflÇ@�÷bŞäÜčÛ@flæì{Øflí@¦ýfl÷čÛ�ÝŽ�şŠÛa@fl†žÈfli@¥òŞvŽy@čé¦ÜÛa@ó ÜflÇ@�÷bŞäÜčÛ@flæì{Øflí@¦ýfl÷čÛ����@@@@
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

الَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللَّـه حجـةٌ بعـد    الَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللَّـه حجـةٌ بعـد    الَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللَّـه حجـةٌ بعـد    الَّ يكُون للنَّاسِ علَى اللَّـه حجـةٌ بعـد    رسالً مبشِّرِين ومنْذرِين لئَرسالً مبشِّرِين ومنْذرِين لئَرسالً مبشِّرِين ومنْذرِين لئَرسالً مبشِّرِين ومنْذرِين لئَ����    ::::ية تقولية تقولية تقولية تقولاآلاآلاآلاآل
        ية؟ية؟ية؟ية؟ة في اآلة في اآلة في اآلة في اآلئمئمئمئمية األية األية األية األين حجين حجين حجين حجأأأأ    ::::سؤاليسؤاليسؤاليسؤالي    ،،،،))))١١١١((((����الرسلِالرسلِالرسلِالرسلِ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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قولـه  (( :فـي بحـث عصـمة اإلمـام     )لفيناأل( هفي كتاب Rقال العالّمة الحلّي
أن ال  :المــراد منــه ،�ه حجــةٌ بعــد الرســلِه حجــةٌ بعــد الرســلِه حجــةٌ بعــد الرســلِه حجــةٌ بعــد الرســلِلــئَالَّ يكُــون للنَّــاسِ علَــى اللَّــلــئَالَّ يكُــون للنَّــاسِ علَــى اللَّــلــئَالَّ يكُــون للنَّــاسِ علَــى اللَّــلــئَالَّ يكُــون للنَّــاسِ علَــى اللَّــ� :تعــالى

ـــ أي: مـن   فـي النـاس    ،نعـم  ..من وجـوه الحجـج   يءالناس شــ من ــ يكون ألحد 
ها نكرة في معـرض  ألنّــ أي: أي حجة ــ ة وفي الحج ،وهو ظاهرجميع الناس ــ 

ي بعــد مــن يــأت فــي حــقــــ أي: عــدم وجــود حجــة لهــم ــــ مــا يــتم ذلــك وإنّ ،النفــي
عصر الرسول مع عصمة ناقل الشرع، وقائم مقام الرسول في جميع ما يراد منه 

ة ــق ذلك ة، وال يتحقّسوى النبوفيجب ؛ مع عصمة اإلمام���  ــ أي: انتفاء الحج
  .عصمة اإلمام

ف علـى إمـام   فـال يتوقّـ   ـــ أي: مطلقـاً ـــ    الرسـول  يءة بعد مجـ الحج ىنف :ال يقال
ه لـو لـم يكـن    ألنّـ  ؛لـزم التنـاقض  ��� وكان هناك معصـوم أو ال ـــ    ــ أي: سواءمعصوم 

والزمـان  ـــ مطلقـاً ـــ    هـا منفيـة باآليـة    لكنّ ،ة بقـولكم الحجـ ــ تثبـت ـــ   إمام معصوم يثبت 
  .قةفشرائط التناقض متحقّ ،واحد

للوجـــه   ؛الرســـولـــــ أي: تعيـــين ـــــ   اإلمـــام المعصـــوم الزم بإرشـــاد    :ا نقـــولألنّـــ
ــــ أي: مجــيء الرســول ــــ وذكــر الملــزوم ــــ  : أن يكــون للنــاس حجــةــــ وهــوالمــذكور 

ـــ عـن ذكـر الـالزم، وهـو: ال       كـاف ــ هي: لئال يكون للناس حجـة ـــ   ووجه المالزمة 
هو قولـه  ، ــ إما ــ �بعد الرسلِبعد الرسلِبعد الرسلِبعد الرسلِ� :قوله تعالى ألن بدية وجود المعصوم بعد الرسول ــ

ه ـــ أي: أو أن بعـد   أو ملزومـ ل اإلمـام المعصـوم ـــ    ــ أي: أن يشمبعد اإلمام المعصوم 
 ،الرسـول  يءبعـد مجـ   :ه لـيس المـراد  ألنّـ ـــ ذلـك ـــ     والرسل ملزوم لإلمام المعصوم ـــ  

ــا    :ده، بـــل المـــرادبمجـــر بعـــد الرســـول وإتيانـــه بجميـــع الشـــريعة وتقريرهـــا وإظهارهـ
اإلمــام  :همــف إيصــالها عليــه والعلــم بهــا والعمــل، ورأس ذلــك وأه  وجميــع مــا يتوقّــ 
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 يءالســـتحالة مجـــ ؛وال تنـــاقض ،ي للشـــريعة وبـــه يعلـــمه هـــو المـــؤدألنّـــ ؛المعصـــوم
الزمان من إمام معصوم و الرسول ووفاته وخلو ���١())ةلثبتت الحج(.  
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ــأن اإلمامــة أصــل مــن أُصــول الــدين، فهــذا يعنــي أنّهــا مــن اُألســس       ــأن اإلمامــة أصــل مــن أُصــول الــدين، فهــذا يعنــي أنّهــا مــن اُألســس      إذا قلنــا ب ــأن اإلمامــة أصــل مــن أُصــول الــدين، فهــذا يعنــي أنّهــا مــن اُألســس      إذا قلنــا ب ــأن اإلمامــة أصــل مــن أُصــول الــدين، فهــذا يعنــي أنّهــا مــن اُألســس      إذا قلنــا ب إذا قلنــا ب

        ....    والمرتكزات التي يبنى عليها الدين اإلسالميوالمرتكزات التي يبنى عليها الدين اإلسالميوالمرتكزات التي يبنى عليها الدين اإلسالميوالمرتكزات التي يبنى عليها الدين اإلسالمي
ــه األحكــام       ــد المســلمين، وفي ــاب المقــدس عن ــه األحكــام      وبمــا أن القــرآن الكــريم الكت ــد المســلمين، وفي ــاب المقــدس عن ــه األحكــام      وبمــا أن القــرآن الكــريم الكت ــد المســلمين، وفي ــاب المقــدس عن ــه األحكــام      وبمــا أن القــرآن الكــريم الكت ــد المســلمين، وفي ــاب المقــدس عن وبمــا أن القــرآن الكــريم الكت

ر لبعض ر لبعض ر لبعض ر لبعض المجملة واألساسية في الدين، كاإليمان باهللا تعالى والنبوة الخاتمة وذكالمجملة واألساسية في الدين، كاإليمان باهللا تعالى والنبوة الخاتمة وذكالمجملة واألساسية في الدين، كاإليمان باهللا تعالى والنبوة الخاتمة وذكالمجملة واألساسية في الدين، كاإليمان باهللا تعالى والنبوة الخاتمة وذك
... فهـذا يعنــي أنّـه يفتـرض أن توجـد اإلمامـة بشــكل      ... فهـذا يعنــي أنّـه يفتـرض أن توجـد اإلمامـة بشــكل      ... فهـذا يعنــي أنّـه يفتـرض أن توجـد اإلمامـة بشــكل      ... فهـذا يعنــي أنّـه يفتـرض أن توجـد اإلمامـة بشــكل      FFFFقصـص األنبيـاء السـابقين   قصـص األنبيـاء السـابقين   قصـص األنبيـاء السـابقين   قصـص األنبيـاء السـابقين   

اللَّه الَ إِلَه اللَّه الَ إِلَه اللَّه الَ إِلَه اللَّه الَ إِلَه ����واضح في القرآن الكريم، قياساً على وضوح التوحيد في قوله تعالى: واضح في القرآن الكريم، قياساً على وضوح التوحيد في قوله تعالى: واضح في القرآن الكريم، قياساً على وضوح التوحيد في قوله تعالى: واضح في القرآن الكريم، قياساً على وضوح التوحيد في قوله تعالى: 
 ��� ��� ��� ���ومالْقَي يالْح وهومالْقَي يالْح وهومالْقَي يالْح وهومالْقَي يالْح وة بشكل ال يحتاج لدليل معه في قوله تعالى ))))٢٢٢٢((((����هة بشكل ال يحتاج لدليل معه في قوله تعالى ، ووضوح النبوة بشكل ال يحتاج لدليل معه في قوله تعالى ، ووضوح النبوة بشكل ال يحتاج لدليل معه في قوله تعالى ، ووضوح النبوووضوح النبو ،

        ....))))٣٣٣٣((((����محمد رسولُ اللَّه...محمد رسولُ اللَّه...محمد رسولُ اللَّه...محمد رسولُ اللَّه...����الصريحة: الصريحة: الصريحة: الصريحة:     اآليةاآليةاآليةاآلية            بنصبنصبنصبنص
وعنـدما نقــول: إن اإلمامــة يجـب أن تكــون واضــحة أو موجـودة فــي القــرآن    وعنـدما نقــول: إن اإلمامــة يجـب أن تكــون واضــحة أو موجـودة فــي القــرآن    وعنـدما نقــول: إن اإلمامــة يجـب أن تكــون واضــحة أو موجـودة فــي القــرآن    وعنـدما نقــول: إن اإلمامــة يجـب أن تكــون واضــحة أو موجـودة فــي القــرآن    

وإِذ ابتَلَـى  وإِذ ابتَلَـى  وإِذ ابتَلَـى  وإِذ ابتَلَـى  ����الكريم بهذه الصورة، فهذا يبطـل االسـتدالل باآليـات المعتـادة مثـل:      الكريم بهذه الصورة، فهذا يبطـل االسـتدالل باآليـات المعتـادة مثـل:      الكريم بهذه الصورة، فهذا يبطـل االسـتدالل باآليـات المعتـادة مثـل:      الكريم بهذه الصورة، فهذا يبطـل االسـتدالل باآليـات المعتـادة مثـل:      
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 ...ـهبر يماهرإِب ...ـهبر يماهرإِب ...ـهبر يماهرإِب ...ـهبر يماهر١١١١((((����إِب((((ـ     ����، و، و، و، وع بـذْهيل اللَّـه رِيـدـا يـ     إِنَّمع بـذْهيل اللَّـه رِيـدـا يـ     إِنَّمع بـذْهيل اللَّـه رِيـدـا يـ     إِنَّمع بـذْهيل اللَّـه رِيـدـا يإِنَّم سجالـر نْكُم سجالـر نْكُم سجالـر نْكُم سجالـر نْكُم............����))))وغيرهـا مـن   ، وغيرهـا مـن   ، وغيرهـا مـن   ، وغيرهـا مـن   ))))٢٢٢٢ ،
        عليها..عليها..عليها..عليها..        اآليات المتعارفاآليات المتعارفاآليات المتعارفاآليات المتعارف

وكذلك فإن اإلمامة عندما تكون أصالً من أُصول الدين، ويفترض حينها أن وكذلك فإن اإلمامة عندما تكون أصالً من أُصول الدين، ويفترض حينها أن وكذلك فإن اإلمامة عندما تكون أصالً من أُصول الدين، ويفترض حينها أن وكذلك فإن اإلمامة عندما تكون أصالً من أُصول الدين، ويفترض حينها أن 
تكــون واضــحة فــي القــرآن الكــريم، كمــا اتّضــح، فهــذا أيضــاً يبطــل االســتدالل       تكــون واضــحة فــي القــرآن الكــريم، كمــا اتّضــح، فهــذا أيضــاً يبطــل االســتدالل       تكــون واضــحة فــي القــرآن الكــريم، كمــا اتّضــح، فهــذا أيضــاً يبطــل االســتدالل       تكــون واضــحة فــي القــرآن الكــريم، كمــا اتّضــح، فهــذا أيضــاً يبطــل االســتدالل       

صّ صـريح  صّ صـريح  صّ صـريح  صّ صـريح  بالروايات، وإن كانت متّفق عليها وصحيحة ومفسرة لنزول اآليات بنبالروايات، وإن كانت متّفق عليها وصحيحة ومفسرة لنزول اآليات بنبالروايات، وإن كانت متّفق عليها وصحيحة ومفسرة لنزول اآليات بنبالروايات، وإن كانت متّفق عليها وصحيحة ومفسرة لنزول اآليات بن
        وواضح..وواضح..وواضح..وواضح..

فــإن عــدم وجــود اإلمامــة بهــذا الشــكل فــي القــرآن، يعنــي: أنّهــا مــن القضــايا    فــإن عــدم وجــود اإلمامــة بهــذا الشــكل فــي القــرآن، يعنــي: أنّهــا مــن القضــايا    فــإن عــدم وجــود اإلمامــة بهــذا الشــكل فــي القــرآن، يعنــي: أنّهــا مــن القضــايا    فــإن عــدم وجــود اإلمامــة بهــذا الشــكل فــي القــرآن، يعنــي: أنّهــا مــن القضــايا    
الجزئية غير المهمة، حيث تم بيان بعض أحكام فروع الدين، كالصـوم والصـالة   الجزئية غير المهمة، حيث تم بيان بعض أحكام فروع الدين، كالصـوم والصـالة   الجزئية غير المهمة، حيث تم بيان بعض أحكام فروع الدين، كالصـوم والصـالة   الجزئية غير المهمة، حيث تم بيان بعض أحكام فروع الدين، كالصـوم والصـالة   

        (ولو إجماالً)، وتم ترك توضيح اإلمامة.(ولو إجماالً)، وتم ترك توضيح اإلمامة.(ولو إجماالً)، وتم ترك توضيح اإلمامة.(ولو إجماالً)، وتم ترك توضيح اإلمامة.
ال ال ال ال     مـنكم التكـرم بـالجواب ولـو بعـدة طـرق مختلفـة ومعمقـة ومعقـدة         مـنكم التكـرم بـالجواب ولـو بعـدة طـرق مختلفـة ومعمقـة ومعقـدة         مـنكم التكـرم بـالجواب ولـو بعـدة طـرق مختلفـة ومعمقـة ومعقـدة         مـنكم التكـرم بـالجواب ولـو بعـدة طـرق مختلفـة ومعمقـة ومعقـدة             اااافنرجوفنرجوفنرجوفنرجو

        أهل العلم.أهل العلم.أهل العلم.أهل العلم.��� ��� ��� ���     يفهمهايفهمهايفهمهايفهمها
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــيالً أو إشــكاالً أو           ــه علمــي، ســواء كــان دل ــى أنّ ــاج فكــري يقــدم عل إن كــلّ نت
إجابة حلّية أو نقضية، ال بد وأن يبنى على مقدمات ثابتة معروفة محددة، وخاصّـة  

ــة إ    ــة، وخاصّ ــت هــي الحــد الوســط مــن    المصــطلحات المســتخدمة فــي األدلّ ذا كان
كــــان النــــاتج مغالطــــة ال برهــــان؛ الخــــتالط المــــراد مــــن       ��� القيــــاس البرهــــاني، و 

ــا         ــتخدم فيهـ ــي تسـ ــة التـ ــاليب الخطابيـ ــي األسـ ــع فـ ــال نفـ ــبابيتها، فـ ــطلحات وضـ المصـ
  المفاهيم العامة غير المحددة وغير الدقيقة.

                                                 

�F١}E�$��E�F٢�WE١٢٤Kא �
�Fא�:�א=٢�E�F٣٣�WE٣٣K� �



  
  

٤٧٤٤٧٤٤٧٤٤٧٤  .......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٦٦٦٦EEEEجFجFجFج����א������א

 

ضوح مـن القـرآن فـي    نقول هذا.. لتوضيح أن دعوى الوضوح أو المطالبة بالو
ــم          ــة، ل ــراً، خصوصــاً مــن الوهابي ــدائر علــى األلســن كثي ــنقض ال هــذا اإلشــكال، أو ال
يحدد المراد منها بدقّة علمية، وهي لحد اآلن غيـر محـددة اصـطالحاً، ولـذا يكـون      
ادعـــاء الوضـــوح وعـــدم الوضـــوح واإلصـــرار عليهـــا ســـهالً مـــن الطـــرفين، وجهـــات   

كثيرة جداً، أهمها: عدم وجود معايير ثابتـة محـددة    اإلبهام في المراد من الوضوح
يقاس عليها هذا الوضوح المدعى، أو المطالب به، وما هـو مرتكـزة العلمـي، وهـل     
المراد الوضوح في األلفاظ أو في المداليل، وغير ذلك من جهـات اإلبهـام ال يسـع    

  فراز بعضها.المجال إليراد أمثلة لها، وتعتمد على فهم السائل المطّلع على إ
: مـا هـو    وعلى كلّ حال، فلنا أن نوضّح ما نريد قوله بسؤال ابتـدائي مختصـر بــ   

  هذا الوضوح المراد، أو: ما معنى الوضوح المدعى؟
ل البسيط، فإنّه مع ذلك ال يكفي؛ أنّه تمت اإلجابة على هذا التساؤ ولو فرضنا

لوضـوح فـي هـذا المـورد أو     إذ ال بد من تحديد المقتضيات العقلية للمطالبة بهـذا ا 
ذاك من القرآن، وال يكفي إيراد مقدمات فرضية مدعاة غير مبرهنـة، أو اسـتخدام   
طريقة التمثيل والقياس على النبوة والتوحيد لالستدالل على ال بدية الوضـوح فـي   
اإلمامة أو غيرها، وأنّه يتّسـق مـع المـنهج القرآنـي، أو الغايـة مـن نزولـه؛ فإنّـه كتـاب          

  ية ال كتاب تفاصيل ومشتهيات.هدا
فهــذا يعنــي أنّــه يفتــرض أن توجــد اإلمامــة بشــكل واضــح فــي      ((فمــثالً، قلــت:  

  .))القرآن الكريم
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ولنا أن نجيب بالقول: بأنّه من قال بصحة هذا االفتـراض؟! إذ ال بـد مـن إثباتـه     
ال  نّــهإنريــد أن نقـول:  قـلّ  عـن طريـق مقــدمات ال تصـمد أمــام المناقشـة، أو علــى األ    

  بد من إثبات هكذا فرضيات شرعاً وعقالً أوالً، ثم يأتي دور التطبيق على اإلمامة.
ثم إنّنا قد ندعي وجود مستوى معين من االستدالل على اإلمامـة فـي القـرآن،    
وندعي وضوحه وكفايته إلقامة الحجة، ولكن المقابـل يطالـب بمسـتوى آخـر مـن      

ينـــة، ويطالـــب بدرجـــة مـــن الوضـــوح فيـــه االســـتدالل، فينصـــب علـــى خصوصـــية مع
حسب ما يراه ويدعي لزومه إلثبات الحجية عنده، وهكـذا كلّمـا أراد التهـرب مـن     

  ما نقيمه من أدلّة، فال يخرج األمر عنده عن دعوى بغير دليل، ودفعاً بالصدور.
ثم إنّـه ال يخفـى عليـك اخـتالف المـورد المطالـب فيـه بالوضـوح مـن القـرآن،           

اد وضوح األلفاظ على أصل اإلمامة، فـإذا أوردنـا اآليـات، كانـت المطالبـة      فمرة ير
بالوضوح في لوازمها كالعصمة! فإذا أقمنا الحجـة باآليـات أيضـاً، انتقلـت المطالبـة      

! هكــذا تتصــاعد #إلــى المهــدي Fعلــى الوضــوح أو التصــريح بأســماء األئمــة  
دليـل شـرعي أو عقلـي     يمدعيات الوضوح مرحلـة بعـد مرحلـة، مـع أنّـه ال يوجـد أ      

  لهذه المطالبة بالوضوح من القرآن بمعزل عن السنّة!!
ونريد أن ننبهك على وجود خلط فـي المطالـب بـه، فمـرة يـراد دليـل واضـح علـى         
اإلمامة من القرآن، ويقاس ذلك على التوحيـد والنبـوة، كمـا فعلـت أنـت، ولكـن غـاب        

يــتم مــن القــرآن؛ ألنّــه يلــزم الــدور! وإنّمــا    عنــك أن االســتدالل علــى التوحيــد والنبــوة ال 
قامــت األدلّــة الفطريــة العقليــة علــى وجــود وتوحيــد اهللا، وقامــت المعجــزة مــثالً علــى           

  اإليمان بها.���  إثبات نبوة نبينا، فإذا قامت األدلّة على اإلمامة أيضاً، فال يسعنا
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مـة فـي القـرآن؟    وينحصر السؤال الفرضي عند ذاك بأنّـه: لمـاذا لـم تـذكر اإلما    
وأدنى جواب له يمكن أن يقال بعد أن ثبتت اإلمامة بأدلّتها اُألخر، أنّه: العلـم عنـد   
اهللا، لو سلّمنا بعدم ذكرها، وال يكون الزم عدم ذكرها الفرضـي عـدم وجـود أدلّـة     

  أُخر عليها، أو عدم وجوب االعتقاد بها.
الســتدالل بآيـــة: جعـــل  ثــم إنّـــا ال نعــرف لمـــاذا أن المطالبـــة بالوضــوح يبطـــل ا   

إذا كان الوضوح المطالب به مزاجـي وحسـب   ���  إبراهيم إماماً؟! أو آية التطهير؟!
  تشهي المدعي!!

واضحة في الداللة على أصل اإلمامة، وأنّها بجعل  Cفإن آية جعل إبراهيم
ــى إذهــاب          ــر عل ــة التطهي ــة آي ــه الظــالمين؛ وكــذلك دالل مــن اهللا، وأنّهــا عهــد ال ينال

  س وإثبات التطهير مطلقاً، وهو معنى: العصمة.الرج
 ؛وال يصح النقض هنـا بوجـود اعتراضـات وشـبهات علـى االسـتدالل بـالآليتين       

ألن الشــبهات واألوهــام ال تخرجهمــا مــن الوضــوح، كمــا أن المغالطــة بالــدليل ال        
  تخرجه عن الدليلية، وإنكار البديهي ال يخرجه عن بداهته!

  على االعتراض، برده مباشرةً، فنقول: وأخيراً؛ فلنا أن نجيب
لقـد وردت اإلمامــة فـي القــرآن الكـريم بشــكل واضـح وصــريح, ولكـن محنــة      
التأويل والمعاندة ولَي النصوص إلى غير وجهتها التي قادها المناوئون لهذا الخط 
ـــ أي: خــط اإلمامــة ــــ هـو الــذي أوقــع الــبعض فــي هـذه الضــبابية فــي فهــم النصــوص     

  واردة بهذا الشأن..القرآنية ال
فالعربي السليم الذهن، الخالي من الشـبهات والمـوروث القبلـي واالجتمـاعي     ��� و

ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه    ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه    ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه    ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه        إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمـا �تجاه هذه المسألة، لو قرأ آية الواليـة، وهـي: قولـه تعـالى:     
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, لفهم )١(�كَاةَ وهم راكعونكَاةَ وهم راكعونكَاةَ وهم راكعونكَاةَ وهم راكعونوالَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّوالَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّوالَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّوالَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّ
منهــا علــى الفــور معنــى القيــادة واإلمــرة وإدارة شــؤون اُألمــة؛ إذ ال يمكــن أن         
يتصور مـن معـاني الواليـة هنـا سـوى معنـى: واليـة األمـر, وال يمكـن أن نتصـور           
فيها معنـى المحبـة أو النصـرة؛ لعـدم انحصـار هـذين المعنيـين بالمـذكورين فـي          

, بـل آيـة الواليـة    Cوأميـر المـؤمنين علـي    7فقط, أي: اهللا ورسولههذه اآلية 
والمؤمنُــون والمؤمنَــاتُ   والمؤمنُــون والمؤمنَــاتُ   والمؤمنُــون والمؤمنَــاتُ   والمؤمنُــون والمؤمنَــاتُ   �التــي يــراد بهــا المحبــة والنصــرة هــي: قولــه تعــالى:        

ــاُء بعــضٍ  يم أَولــه ــاُء بعــضٍ بعضُ يم أَولــه ــاُء بعــضٍ بعضُ يم أَولــه ــاُء بعــضٍ بعضُ يم أَولــه ــة ( )٢(�بعضُ ـــ    ٥٥, وإنّمــا اآلي ــدة فهــي تفســر ـ ) مــن ســورة المائ
أجمـع المفسـرون علـى نـزول هـذه اآليـة       ــ بــ(والية األمـر).. وقـد     �إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما�لمحلّ 

  عند تصدقه بالخاتم أثناء الركوع. Cبحق أمير المؤمنين
أَطيعـوا اللَّـه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي      أَطيعـوا اللَّـه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي      أَطيعـوا اللَّـه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي      أَطيعـوا اللَّـه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي      �وأيضاً يكفيـك أن تراجـع قولـه تعـالى:     

, ومــا ذكــره الــرازي فــي تفســيره لهــذه اآليــة الكريمــة, وأن المــراد    )٣(�اَألمــرِ مــنكُماَألمــرِ مــنكُماَألمــرِ مــنكُماَألمــرِ مــنكُم
  .)٤(المعصومونمنها: 

إذ لـم   ؛Fفإذا قلنا بوجود المعصومين في اُألمـة، وهـم: األئمـة الطـاهرون    
ــا بعــدم وجــود        يــدعِ أحــد غيــرهم العصــمة باإلجمــاع, ثبــت المطلــوب, وإن قلن

  المعصوم، فهذا يعني التكليف بالمحال، والتكليف بالمحال باطل..
مامــة وهنــاك  وهــذا شــيء يســير ممــا جــاء فــي القــرآن الكــريم فــي شــأن اإل     

  المزيد.
                                                 

�F١}�	
��E�F٥�WE٥٥Kא� �
�F٢�>�@��E�F٩�WE٧١Kא �
�F٣Z
�`��E�F٤�WE٥٩Kא �
�F٤�GאزE
]��F٥٥Kذ��Vא~����x�W �E١٠�W١٤٤א[�D���P��E{�א�
	�{،�א�����א �



  
  

٤٧٨٤٧٨٤٧٨٤٧٨  .......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٦٦٦٦EEEEجFجFجFج����א������א

 

  ):١تعليق (

»��������


�א���אق�
�80«� �

        لكن هذا ليس رأي الرازي..لكن هذا ليس رأي الرازي..لكن هذا ليس رأي الرازي..لكن هذا ليس رأي الرازي..
        التوضيح.التوضيح.التوضيح.التوضيح.    اااانرجونرجونرجونرجو

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ذكر الرازي في تفسيره لآلية: أن اهللا تعالى أمـر بطاعـة (أُولـي األمـر) علـى      
  ال بد أن يكون معصوماً.سبيل الجزم والقطع، ومن أمر اهللا بطاعته كذلك 

نعم، هو قال بعد ذلك أن طاعة أُولـي األمـر مشـروطة بكوننـا عـارفين بهـم،       
  قادرين على الوصول إليهم واالستفادة منهم.

ثم قال: ونحن نعلم بالضرورة أنّا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة اإلمـام  
الحالـة: أنّـه    المعصوم، عـاجزون عـن الوصـول إلـيهم. ثـم اسـتند مـن خـالل هـذه         

  ليس المراد بالمعصوم بعض من أبعاض اُألمة، بل: إجماع اُألمة.
ونحن نقبل منـه أن يكـون (أُولـي األمـر) كمـا قـال، ولكـن ال نقبـل منـه أنّنـا           
ــي       ــة االثنـ ــم: األئمـ ــرف المعصـــومين، وهـ ــا نعـ ــول: إنّنـ ــم! بـــل نقـ ــارفين بهـ ــر عـ غيـ

  .)١(باتّباعهم 7، الذين أمر النبيFعشر

  ):٢تعليق (

»��������


�א���אق�
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        هل من آيات أُخرى لالستدالل على اإلمامة؟هل من آيات أُخرى لالستدالل على اإلمامة؟هل من آيات أُخرى لالستدالل على اإلمامة؟هل من آيات أُخرى لالستدالل على اإلمامة؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــر سنقتصـــر علـــى      ــين ذكرناهمـــا، هنـــاك آيـــات ُآخـ باإلضـــافة إلـــى اآليتـــين اللّتـ
  إيرادها دون وجه االستدالل بها: 

أُنْزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَـم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ     أُنْزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَـم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ     أُنْزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَـم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ     أُنْزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَـم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ         يا أَيها الرسولُ بلِّغْ مايا أَيها الرسولُ بلِّغْ مايا أَيها الرسولُ بلِّغْ مايا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما�آية:  ــــــــ١١١١
رِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اللَّه النَّاسِ إِن نم كمصعي اللَّهو الَتَهرِسرِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اللَّه النَّاسِ إِن نم كمصعي اللَّهو الَتَهرِسرِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اللَّه النَّاسِ إِن نم كمصعي اللَّهو الَتَهرِسرِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اللَّه النَّاسِ إِن نم كمصعي اللَّهو الَتَه١(�رِس(.  

  .)٢(�ركُم تَطهِيراًركُم تَطهِيراًركُم تَطهِيراًركُم تَطهِيراًإِنَّما يرِيد اللَّه ليذهب عنكُم الرجس أَهلَ البيت ويطَهإِنَّما يرِيد اللَّه ليذهب عنكُم الرجس أَهلَ البيت ويطَهإِنَّما يرِيد اللَّه ليذهب عنكُم الرجس أَهلَ البيت ويطَهإِنَّما يرِيد اللَّه ليذهب عنكُم الرجس أَهلَ البيت ويطَه�آية:  ــــــــ٢٢٢٢
ذَلك الَّذي يبشِّر اللَّه عباده الَّـذين آمنُـوا وعملُـوا الصَّـالحات قُـل ال      ذَلك الَّذي يبشِّر اللَّه عباده الَّـذين آمنُـوا وعملُـوا الصَّـالحات قُـل ال      ذَلك الَّذي يبشِّر اللَّه عباده الَّـذين آمنُـوا وعملُـوا الصَّـالحات قُـل ال      ذَلك الَّذي يبشِّر اللَّه عباده الَّـذين آمنُـوا وعملُـوا الصَّـالحات قُـل ال      �آية:  ــــــــ٣٣٣٣

  .)٣(�المودةَ في القُربىالمودةَ في القُربىالمودةَ في القُربىالمودةَ في القُربى��� ��� ��� ��� أَسأَلُكُم علَيه أَجراً أَسأَلُكُم علَيه أَجراً أَسأَلُكُم علَيه أَجراً أَسأَلُكُم علَيه أَجراً 
  .)٤(�ومن النَّاسِ من يشرِي نَفسه ابتغَاَء مرضَات اللَّهومن النَّاسِ من يشرِي نَفسه ابتغَاَء مرضَات اللَّهومن النَّاسِ من يشرِي نَفسه ابتغَاَء مرضَات اللَّهومن النَّاسِ من يشرِي نَفسه ابتغَاَء مرضَات اللَّه�آية:  ــــــــ٤٤٤٤
فَمن حاجك فيه من بعد ما جاَءك من العلمِ فَقُل تَعالَوا نَـدع أَبنَاَءنَـا   فَمن حاجك فيه من بعد ما جاَءك من العلمِ فَقُل تَعالَوا نَـدع أَبنَاَءنَـا   فَمن حاجك فيه من بعد ما جاَءك من العلمِ فَقُل تَعالَوا نَـدع أَبنَاَءنَـا   فَمن حاجك فيه من بعد ما جاَءك من العلمِ فَقُل تَعالَوا نَـدع أَبنَاَءنَـا   �آية:  ــــــــ٥٥٥٥

وأَبنَاَءكُم ونِساَءنَا ونِساَءكُم وأَنفُسنَا وأَنفُسـكُم ثُـم نَبتَهِـل فَنَجعـل لَعنَـتَ اللَّـه علَـى        وأَبنَاَءكُم ونِساَءنَا ونِساَءكُم وأَنفُسنَا وأَنفُسـكُم ثُـم نَبتَهِـل فَنَجعـل لَعنَـتَ اللَّـه علَـى        وأَبنَاَءكُم ونِساَءنَا ونِساَءكُم وأَنفُسنَا وأَنفُسـكُم ثُـم نَبتَهِـل فَنَجعـل لَعنَـتَ اللَّـه علَـى        وأَبنَاَءكُم ونِساَءنَا ونِساَءكُم وأَنفُسنَا وأَنفُسـكُم ثُـم نَبتَهِـل فَنَجعـل لَعنَـتَ اللَّـه علَـى        
بِينالكَاذبِينالكَاذبِينالكَاذبِين٥(�الكَاذ(.  

  .)٦(�آدم من ربه كَلماتآدم من ربه كَلماتآدم من ربه كَلماتآدم من ربه كَلمات    فَتَلَقَّىفَتَلَقَّىفَتَلَقَّىفَتَلَقَّى�آية:  ــــــــ٦٦٦٦
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  .)١(�إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتيإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتيإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتيإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي�آية:  ــــــــ٧٧٧٧
  .)٢(�إِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات سيجعلُ لَهم الرحمن وداًإِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات سيجعلُ لَهم الرحمن وداًإِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات سيجعلُ لَهم الرحمن وداًإِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات سيجعلُ لَهم الرحمن وداً�آية:  ــــــــ٨٨٨٨
  .)٣(�هادهادهادهاد    إِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍإِنَّما أَنتَ منذر ولكُلِّ قَومٍ�آية:  ــــــــ٩٩٩٩

  .)٤(�وقفُوهم إِنَّهم مسؤولُونوقفُوهم إِنَّهم مسؤولُونوقفُوهم إِنَّهم مسؤولُونوقفُوهم إِنَّهم مسؤولُون�آية:  ــــــــ١٠١٠١٠١٠
وآيات أُخُر كثيرة غير ما ذكرنا هنا، تستطيع أن تراجعهـا مـع وجـه االسـتدالل     

  فيها في كتاب (دالئل الصدق) للشيخ المظفّر.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ــة ب     ــر مــن األهمي ــدر كبي ــة علــى ق ــت الوالي ــة ب    إذا كان ــر مــن األهمي ــدر كبي ــة علــى ق ــت الوالي ــة ب    إذا كان ــر مــن األهمي ــدر كبي ــة علــى ق ــت الوالي ــة ب    إذا كان ــر مــن األهمي ــدر كبي ــة علــى ق ــت الوالي ــث إإذا كان ــي  حيــث إحيــث إحيــث إحي ــدخل ف ــي  نّهــا ت ــدخل ف ــي  نّهــا ت ــدخل ف ــي  نّهــا ت ــدخل ف نّهــا ت

بها، فأين إثبات ذلك مـن القـرآن الكـريم صـراحة     بها، فأين إثبات ذلك مـن القـرآن الكـريم صـراحة     بها، فأين إثبات ذلك مـن القـرآن الكـريم صـراحة     بها، فأين إثبات ذلك مـن القـرآن الكـريم صـراحة     ��� ��� ��� ���     العقيدة، وال يتم الدينالعقيدة، وال يتم الدينالعقيدة، وال يتم الدينالعقيدة، وال يتم الدين
بكثير من بكثير من بكثير من بكثير من     بدون تأويل، كما تم ذكر أشياء صراحة بالقرآن، وهي أقلّ أهميةبدون تأويل، كما تم ذكر أشياء صراحة بالقرآن، وهي أقلّ أهميةبدون تأويل، كما تم ذكر أشياء صراحة بالقرآن، وهي أقلّ أهميةبدون تأويل، كما تم ذكر أشياء صراحة بالقرآن، وهي أقلّ أهمية

        الوالية.الوالية.الوالية.الوالية.
  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..  
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يـؤمن إيمانـاً صـحيحاً     ال يقاس األمر بهـذا القيـاس، وال يمكـن أن يقـول مسـلم     
إذ الكثير من اُألمور قد ذكرت في القرآن الكريم بصورة مجملة غيـر   بهذا القول؛

مكروهـــة قـــد ذكـــرت فـــي مفصّـــلة، وكثيـــر مـــن اُألمـــور المباحـــة أو المســـتحبة أو ال
القــرآن دون ذكــر بعــض اُألمــور الواجبــة أو المحرمــة، ولــذلك أمرنــا اهللا تعــالى فــي   
كتابـــه العزيـــز أن نطيـــع الرســـول كمـــا نطيـــع اهللا، وأن نـــأتمر بمـــا يأمرنـــا بـــه الرســـول   

ــم ــالى:     7األعظــ ــال تعــ ــه، إذ قــ ــا عنــ ــا نهانــ ــي عمــ أَطيعــــوا اللَّــــه وأَطيعــــوا   أَطيعــــوا اللَّــــه وأَطيعــــوا   أَطيعــــوا اللَّــــه وأَطيعــــوا   أَطيعــــوا اللَّــــه وأَطيعــــوا   �، وننتهــ
، وقــال )٢(�قُــل إِن كُنــتُم تُحبــون اللّــه فَــاتَّبِعونِي يحبِــبكُم اللّــه قُــل إِن كُنــتُم تُحبــون اللّــه فَــاتَّبِعونِي يحبِــبكُم اللّــه قُــل إِن كُنــتُم تُحبــون اللّــه فَــاتَّبِعونِي يحبِــبكُم اللّــه قُــل إِن كُنــتُم تُحبــون اللّــه فَــاتَّبِعونِي يحبِــبكُم اللّــه �، وقــال: )١(�الرســولَالرســولَالرســولَالرســولَ

  .)٣(�وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهواوما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهواوما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهواوما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا�عزّوجلّ: 
ثــم إنّــه لــيس كــلّ أمــر يجــب أن يكــون مفصّــالً أو واضــحاً فــي القــرآن ال  

لبيان واإليضاح له! فقد أوكـل اهللا تعـالى بيـان القـرآن     يمكن تأويله أو طلب ا
ـا نُـزِّلَ إِلَـيهِم     �؛ إذ قال: 7الكريم للنبيلنَّـاسِ مل نيتُبل الذِّكر أَنزَلنَا إِلَيكـا نُـزِّلَ إِلَـيهِم     ولنَّـاسِ مل نيتُبل الذِّكر أَنزَلنَا إِلَيكـا نُـزِّلَ إِلَـيهِم     ولنَّـاسِ مل نيتُبل الذِّكر أَنزَلنَا إِلَيكـا نُـزِّلَ إِلَـيهِم     ولنَّـاسِ مل نيتُبل الذِّكر أَنزَلنَا إِلَيكو

ونتَفَكَّرم يلَّهلَعوونتَفَكَّرم يلَّهلَعوونتَفَكَّرم يلَّهلَعوونتَفَكَّرم يلَّهلَع٤(�و(.  
واإلمامة ذكرت صريحاً في القرآن الكريم وترك تفصيلها وتعيين أشخاصـها  

قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومـن ذُريتـي قَـالَ الَ    قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومـن ذُريتـي قَـالَ الَ    قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومـن ذُريتـي قَـالَ الَ    قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومـن ذُريتـي قَـالَ الَ    �؛ قال تعالى: 7لرسول اهللا
ينمي الظَّالدهنَالُ عيينمي الظَّالدهنَالُ عيينمي الظَّالدهنَالُ عيينمي الظَّالدهنَالُ عنُـوا       �، وقال تعـالى:  )٥(�يآم ينالَّـذو ـولُهسرو اللَّـه كُمـيلـا ونُـوا       إِنَّمآم ينالَّـذو ـولُهسرو اللَّـه كُمـيلـا ونُـوا       إِنَّمآم ينالَّـذو ـولُهسرو اللَّـه كُمـيلـا ونُـوا       إِنَّمآم ينالَّـذو ـولُهسرو اللَّـه كُمـيلـا وإِنَّم
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وأكّد  C، نزلت في علي)١(�وهم راكعونوهم راكعونوهم راكعونوهم راكعون    الَّذين يقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّكَاةَالَّذين يقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّكَاةَالَّذين يقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّكَاةَالَّذين يقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ
  صراحةً. 7ذلك رسول اهللا

ثم إن اعتقاد السنّة بأحد أُصول الدين، وهو أصل: (إن القدر خيره وشـره مـن   
آمـن الرسـولُ بِمـا    آمـن الرسـولُ بِمـا    آمـن الرسـولُ بِمـا    آمـن الرسـولُ بِمـا    �اهللا) لم يذكر بوضوح فـي القـرآن، ال مـن ضـمن آيـة اإليمـان:       

ئكَته وكُتُبِـه ورسـله الَ نُفَـرق بـين     ئكَته وكُتُبِـه ورسـله الَ نُفَـرق بـين     ئكَته وكُتُبِـه ورسـله الَ نُفَـرق بـين     ئكَته وكُتُبِـه ورسـله الَ نُفَـرق بـين     مالمالمالمالمنُون كُلٌّ آمن بِاللّه ومنُون كُلٌّ آمن بِاللّه ومنُون كُلٌّ آمن بِاللّه ومنُون كُلٌّ آمن بِاللّه وأُنزِلَ إِلَيه من ربه والمؤأُنزِلَ إِلَيه من ربه والمؤأُنزِلَ إِلَيه من ربه والمؤأُنزِلَ إِلَيه من ربه والمؤ
يرصالم إِلَيكنَا وبر انَكأَطَعنَا غُفرعنَا ومقَالُوا سو هلسن رم دأَحيرصالم إِلَيكنَا وبر انَكأَطَعنَا غُفرعنَا ومقَالُوا سو هلسن رم دأَحيرصالم إِلَيكنَا وبر انَكأَطَعنَا غُفرعنَا ومقَالُوا سو هلسن رم دأَحيرصالم إِلَيكنَا وبر انَكأَطَعنَا غُفرعنَا ومقَالُوا سو هلسن رم دوال في غيرها. )٢(�أَح ،

  وهو أصل من أُصول أهل السنّة!
خلقه، التـي كانـت معيـاراً للكفـر عنـدهم،       وكذلك مسألة خلق القرآن أو عدم

ال توجـــد واضـــحة فـــي القـــرآن، بـــل وصـــف القـــرآن بأنّـــه (محـــدث) فـــي القـــرآن،    
  ومحدث تعني: مخلوق!

وكذلك عذاب القبر لم يذكر واضحاً صريحاً في القرآن! وكـذلك الحـوض،   
هـي ركـن مـن    وعدالة الصحابة التي يدعيها السنّة! ومثلها مسألة أفعال العبـاد، التـي   

  أركان عقيدة أهل السنّة... وغيرها كثير.
ومـن هنــا يظهــر أن المطالبـة بآيــة صــريحة ال تقبــل التأويـل، أو ذكــر اســم أميــر    

 المــؤمنين علــيC        ــة، مــع وضــوح ــر منطقي ــيس لهــا موضــوعية، وغي فــي القــرآن، ل
الــرفض لــذلك مــن أكثــر المســلمين فــي زمــن التشــريع، وخصوصــاً فــي أواخــر عهــد  

7النبيد النبية الوداع حتّى وصوله إلى غدير  7، وتردفي تبليغه للناس في حج
                                                 

�F١}�	
��E�F٥�WE٥٥Kא� �
�F٢}E�$��E�F٢�WE٢٨٥Kא �



� �� �� �� � 

Eم�{Wא�F��Q�
�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א�� ٤٨٣ .......................................................... א

 

     ــي ــزول التحــذير الشــديد للنب ــه  7خــم بعــد الحــج، ون بعصــمته مــن   7والتطمــين ل
يا أَيهـا الرسـولُ بلِّـغْ مـا     يا أَيهـا الرسـولُ بلِّـغْ مـا     يا أَيهـا الرسـولُ بلِّـغْ مـا     يا أَيهـا الرسـولُ بلِّـغْ مـا     �الناس؛ إذ أنزل اهللا تعالى على رسوله األعظم قوله تعالى: 

كبر نم كأُنْزِلَ إِلَيكبر نم كأُنْزِلَ إِلَيكبر نم كأُنْزِلَ إِلَيكبر نم كالنَّاسِ    أُنْزِلَ إِلَي نم كمصعي اللَّهو الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنالنَّاسِو نم كمصعي اللَّهو الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنالنَّاسِو نم كمصعي اللَّهو الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنالنَّاسِو نم كمصعي اللَّهو الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِن١(�و(..  
بواليـة علـي    7كان بعد تبليـغ النبـي  ، ونزولها ثم نزلت آية إكمال الدين هذه

  .Cأمير المؤمنين
  فهل يوجد شيء أوضح من هذه اآليات؟!!

IIIIòßbß⁄a@¿@ò°Š•@pbíeòßbß⁄a@¿@ò°Š•@pbíeòßbß⁄a@¿@ò°Š•@pbíeòßbß⁄a@¿@ò°Š•@pbíeHHHH@ @@ @@ @@ @
»��
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        المنتديات:المنتديات:المنتديات:المنتديات:    في أحدفي أحدفي أحدفي أحد    األشخاصاألشخاصاألشخاصاألشخاصبهة التي ذكرها أحد بهة التي ذكرها أحد بهة التي ذكرها أحد بهة التي ذكرها أحد أرجو الرد على هذه الشأرجو الرد على هذه الشأرجو الرد على هذه الشأرجو الرد على هذه الش

))))))))���� الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر نم كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر نم كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر نم كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر نم كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي
وووورِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اللَّه النَّاسِ إِن نم كمصعي اللَّهرِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اللَّه النَّاسِ إِن نم كمصعي اللَّهرِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اللَّه النَّاسِ إِن نم كمصعي اللَّهرِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اللَّه النَّاسِ إِن نم كمصعي ٢٢٢٢((((����اللَّه((((....        

        بتبليغ ما نزل، أو بمعنى كلّ ما أنزل، ولنذكر األركان الخمس:بتبليغ ما نزل، أو بمعنى كلّ ما أنزل، ولنذكر األركان الخمس:بتبليغ ما نزل، أو بمعنى كلّ ما أنزل، ولنذكر األركان الخمس:بتبليغ ما نزل، أو بمعنى كلّ ما أنزل، ولنذكر األركان الخمس:    7777اآلية تأمر الرسولاآلية تأمر الرسولاآلية تأمر الرسولاآلية تأمر الرسول
ـــ شــهادة أن ال إلــه ١١١١ ـــ شــهادة أن ال إلــه ـ ـــ شــهادة أن ال إلــه ـ ـــ شــهادة أن ال إلــه ـ هــو هــو هــو هــو ��� ��� ��� ��� الَ إِلَــه الَ إِلَــه الَ إِلَــه الَ إِلَــه ����اهللا، وأن محمــداً رســول اهللا؛ قــال تعــالى:  اهللا، وأن محمــداً رســول اهللا؛ قــال تعــالى:  اهللا، وأن محمــداً رســول اهللا؛ قــال تعــالى:  اهللا، وأن محمــداً رســول اهللا؛ قــال تعــالى:  ��� ��� ��� ���     ـ

        ....))))٤٤٤٤((((����رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُرسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُرسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُرسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ��� ��� ��� ��� وما محمد وما محمد وما محمد وما محمد ����, وقال تعالى: , وقال تعالى: , وقال تعالى: , وقال تعالى: ))))٣٣٣٣((((����لْحي الْقَيوملْحي الْقَيوملْحي الْقَيوملْحي الْقَيوماااا
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        ــ الصالة.ــ الصالة.ــ الصالة.ــ الصالة.٢٢٢٢
إِنَّما وليكُم اللَّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين     إِنَّما وليكُم اللَّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين     إِنَّما وليكُم اللَّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين     إِنَّما وليكُم اللَّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين     ����حيث قال تعالى: حيث قال تعالى: حيث قال تعالى: حيث قال تعالى:     ــ الزكاة؛ــ الزكاة؛ــ الزكاة؛ــ الزكاة؛٣٣٣٣

        ....))))١١١١((((����كَاةَ وهم راكعونكَاةَ وهم راكعونكَاةَ وهم راكعونكَاةَ وهم راكعونيقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّيقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّيقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّيقيمون الصَّالَةَ ويؤتُون الزَّ
يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصِّيام كَمـا كُتـب   يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصِّيام كَمـا كُتـب   يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصِّيام كَمـا كُتـب   يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصِّيام كَمـا كُتـب   ����قوله تعالى: قوله تعالى: قوله تعالى: قوله تعالى:     ــ الصوم؛ــ الصوم؛ــ الصوم؛ــ الصوم؛٤٤٤٤

تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذعتَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذعتَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذعتَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذ٢٢٢٢((((����ع((((        
لَـى النَّـاسِ   لَـى النَّـاسِ   لَـى النَّـاسِ   لَـى النَّـاسِ   وللَّـه ع وللَّـه ع وللَّـه ع وللَّـه ع ����قـال اهللا تعـالى:   قـال اهللا تعـالى:   قـال اهللا تعـالى:   قـال اهللا تعـالى:       هللا لمن استطاع عليـه سـبيالً؛  هللا لمن استطاع عليـه سـبيالً؛  هللا لمن استطاع عليـه سـبيالً؛  هللا لمن استطاع عليـه سـبيالً؛  ــ حج بيت اــ حج بيت اــ حج بيت اــ حج بيت ا٥٥٥٥

        ....))))٣٣٣٣((((����حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيالًحج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيالًحج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيالًحج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيالً
إن هذه األركان مـن احـتج بهـا يالقـي آيـات محكمـة لالحتجـاج بهـا، حتّـى          إن هذه األركان مـن احـتج بهـا يالقـي آيـات محكمـة لالحتجـاج بهـا، حتّـى          إن هذه األركان مـن احـتج بهـا يالقـي آيـات محكمـة لالحتجـاج بهـا، حتّـى          إن هذه األركان مـن احـتج بهـا يالقـي آيـات محكمـة لالحتجـاج بهـا، حتّـى          

        على غير المسلمين.على غير المسلمين.على غير المسلمين.على غير المسلمين.
بلّغ بأركان اإلسالم والباقي اإلمامة، أيـن اآليـة   بلّغ بأركان اإلسالم والباقي اإلمامة، أيـن اآليـة   بلّغ بأركان اإلسالم والباقي اإلمامة، أيـن اآليـة   بلّغ بأركان اإلسالم والباقي اإلمامة، أيـن اآليـة       7777والسؤال اآلن: إن الرسولوالسؤال اآلن: إن الرسولوالسؤال اآلن: إن الرسولوالسؤال اآلن: إن الرسول

        ))))))))حة مثل صراحة األركان الخمسة؟حة مثل صراحة األركان الخمسة؟حة مثل صراحة األركان الخمسة؟حة مثل صراحة األركان الخمسة؟التي يجب أن نحتج بها، وهي صريالتي يجب أن نحتج بها، وهي صريالتي يجب أن نحتج بها، وهي صريالتي يجب أن نحتج بها، وهي صري
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
قـد بلّـغ    7ال يمكن أن يكون األمـر فـي اآليـة تبليـغ كـلّ مـا نـزل؛ ألن الرسـول        

وإِن وإِن وإِن وإِن �معظم األحكام سابقاً، واآلية نزلت في أواخر حياته، فال معنى لقولـه تعـالى:   
  .أوالًأوالًأوالًأوالًهذا ، فإنّه قد فعل ذلك. )٤(�لَّم تَفعللَّم تَفعللَّم تَفعللَّم تَفعل
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قَـالَ إِنِّـي جاعلُـك    قَـالَ إِنِّـي جاعلُـك    قَـالَ إِنِّـي جاعلُـك    قَـالَ إِنِّـي جاعلُـك    �هناك آيات صريحة في اإلمامـة، مثـل قولـه تعـالى:      وثانياً:وثانياً:وثانياً:وثانياً:
ينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِملينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِملينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِملينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ولنَّاسِ إِم١(�ل(.  

ذين يقيمـون الصَّـالَةَ   ذين يقيمـون الصَّـالَةَ   ذين يقيمـون الصَّـالَةَ   ذين يقيمـون الصَّـالَةَ   إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّـ إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّـ إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّـ إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّـ �وقوله تعالى: 
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيو�؛ فإنّها نزلت في عليC .باإلجماع  

يأَيها الَّذين آمنُـوا أَطيعـوا اللَّـه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ        يأَيها الَّذين آمنُـوا أَطيعـوا اللَّـه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ        يأَيها الَّذين آمنُـوا أَطيعـوا اللَّـه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ        يأَيها الَّذين آمنُـوا أَطيعـوا اللَّـه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ        �وقوله تعالى: 
  .)٢(�منكُممنكُممنكُممنكُم

  من هم األئمة. وإن قلت: إنّها غير صريحة؛ ألنّها لم تفصّل
قلنـا: إن آيــات الصــالة والزكــاة والحــج والصــوم التــي أوردتهــا لــم تــذكر  
التفصــيل المتعلّــق بهــا، وإنّمــا التفصــيل جــاء مــن الســنّة، فكــذلك الحــال فــي          

  اإلمامة.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
   لماذا لـم يـذكر النبـي   لماذا لـم يـذكر النبـي   لماذا لـم يـذكر النبـي   اإلمامـة ركـن مـن أركـان اإليمـان، عنـدما           0000لماذا لـم يـذكر النبـي اإلمامـة ركـن مـن أركـان اإليمـان، عنـدما       أن اإلمامـة ركـن مـن أركـان اإليمـان، عنـدما       أن اإلمامـة ركـن مـن أركـان اإليمـان، عنـدما       أن أن

علــى هيئــة رجــل يســأل عــن أركــان اإليمــان فــي الحــديث   علــى هيئــة رجــل يســأل عــن أركــان اإليمــان فــي الحــديث   علــى هيئــة رجــل يســأل عــن أركــان اإليمــان فــي الحــديث   علــى هيئــة رجــل يســأل عــن أركــان اإليمــان فــي الحــديث       CCCCجــاء جبرئيــلجــاء جبرئيــلجــاء جبرئيــلجــاء جبرئيــل
        المشهور؟المشهور؟المشهور؟المشهور؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

عبــاس وغيــره، وهــي ال إن هــذه الروايــة وردت عنــد أهــل الســنّة بطــرقهم عــن ابــن  
تلزمنا بشيء؛ إذ ال يعقـل أن ينقـل رواة أهـل السـنّة روايـة فيهـا هـدم لمـذهبهم، مـع أنّهـا           

على ما هي عليه مجملة تحتاج إلى شرح وتوضيح، كما سنورده عن عليC..  
: (اإليمان: أن تؤمن باهللا واليوم اآلخر والمالئكـة والكتـاب والنبيـين،    7وقوله

الحيــاة بعــد المــوت، وتــؤمن بالجنّــة والنــار والحســاب والميــزان،  وتــؤمن بــالموت وب
، يدخل فيه اإليمان باإلمامة والوصاية؛ ألنّهـا مـن   )١(وتؤمن بالقدر كلّه خيره وشره)

  اإليمان بالكتاب والنبيين.
 7فإنّـه ��� ، و7فنحن نقول: إن اإلمامة دلّ عليها القرآن ونصّ عليها الرسول

صـياء األنبيـاء قبـل نبينـا وهـي سـنّة إلهيـة، وال يقـول أحـد بعـدم           لم يذكر اإليمان بأو
  وجوب اإليمان بهم.

    ـا الروايــة فــي مصـادرنا، فهــي طويلــة، رواهـا ســليم بــن قـيس عــن علــيوأمC ،
وفيها شرح من عليC 7لما جاء في قول رسول اهللا..  

 Cفعن أبان بن أبي عياش، عن سليم بـن قـيس، قـال: سـمعت علـي بـن أبـي طالـب        
وسأله رجل عن اإليمان.. فقال عليC    وسـأله عـن مثـل مـا      7: (جـاء رجـل إلـى النبـي
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أقبل علي سألتني... ثمC     جبرئيـل أتـى رسـول على الرجل، فقال: (أما علمت أن
  في صورة آدمي، فقال له: ما اٍإلسالم؟...). 7اهللا

 قــال علــي ــليم: ثــمأورد الروايــة مــع بعــض االخــتالف، وقــال س ثــمC  بعــدما ــــ
  أن اإليمان بني على أربع دعائم..).���  : (صدقت، فرغ من قول جبرئيل ــ

إلــى أن قــال: فقــال لــه: يــا أميــر المــؤمنين! مــا أدنــى مــا يكــون بــه الرجــل مؤمنــاً،    
  وأدنى ما يكون به كافراً، وأدنى ما يكون به ضاالً؟

ف اهللا نفسـه،  قال: (قد سألت، فاسمع الجواب: أدنى ما يكون به مؤمناً: أن يعر
فيقر له بالربوبيـة والوحدانيـة، وأن يعرفـه نبيـه، فيقـر لـه بـالنبوة والبالغـة، وأن يعرفـه          

  حجته في أرضه، وشاهده على خلقه، فيقر له بالطاعة...
إلــى أن قــال: وأدنــى مــا يكــون بــه ضــاالً: أن ال يعــرف حجــة اهللا فــي أرضــه،           

  فرض واليته).وشاهده على خلقه، الذي أمر اهللا بطاعته و
ــي     ــمهم لـ ــؤمنين! سـ ــر المـ ــا أميـ ــال: يـ ــي  فقـ ــر علـ ــى أن ذكـ ــن   C... إلـ ــة مـ األئمـ

  .)١(Fولده
مفصّــالً، وأنC  مجمــالً بينّــه علــي  7فأنــت تالحــظ أن مــا ذكــره رســول اهللا  

ــى         7رســول اهللا ــين مجمــل مــا يــدخل فــي اإليمــان، ولكــن الرجــل ســأل عــن أدن ب
 Cن بـــه ال يعـــد مؤمنـــاً، فأجابـــه علـــي اإليمـــان الـــذي ال يقبـــل غيـــره، ومـــن ال يـــؤم 

بـ(اإليمان باهللا ورسوله وإمامه)، وفوق هذا اإليمان مراتب أعلـى منـه، كلّهـا تـدخل     
 7، ولكـن مـن لـم يـؤمن باإلمامـة والحجـة بعـد الرسـول        7في ما أجمله رسول اهللا
  ؛ فالحظ، وراجع الرواية فهي طويلة.ال يعد مؤمناً، بل ضاالً
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ما هي دالئل استمرار اإلمامة وعدم انقطاعها؟ما هي دالئل استمرار اإلمامة وعدم انقطاعها؟ما هي دالئل استمرار اإلمامة وعدم انقطاعها؟ما هي دالئل استمرار اإلمامة وعدم انقطاعها؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

: (مــدخل إلــى ورد فــي كتــاب اًمختصــر اًللجــواب علــى ســؤالك ننقــل لــك بحثــ 
  اإلمامة):

ستدالل على إثبات هذه الحقيقة من خـالل اآليـات القرآنيـة أوالً,    يمكن اال((
  ومن طريق الروايات ثانياً.

        الطريق األول: اآليات القرآنية: الطريق األول: اآليات القرآنية: الطريق األول: اآليات القرآنية: الطريق األول: اآليات القرآنية: 
وإِذْ قَـالَ ربـك للْمالَئكَـة إِنِّـي جاعـلٌ فـي اَألرضِ       وإِذْ قَـالَ ربـك للْمالَئكَـة إِنِّـي جاعـلٌ فـي اَألرضِ       وإِذْ قَـالَ ربـك للْمالَئكَـة إِنِّـي جاعـلٌ فـي اَألرضِ       وإِذْ قَـالَ ربـك للْمالَئكَـة إِنِّـي جاعـلٌ فـي اَألرضِ       �قولـه تعـالى:    اآلية اُألولى:اآلية اُألولى:اآلية اُألولى:اآلية اُألولى:

  ــنــا ميهــلُ فعيفَــةً قَــالُوا أَتَجخَل  ــنــا ميهــلُ فعيفَــةً قَــالُوا أَتَجخَل  ــنــا ميهــلُ فعيفَــةً قَــالُوا أَتَجخَل  ــنــا ميهــلُ فعيفَــةً قَــالُوا أَتَجخَل   كــدمبِح حــبنُس ــننَحاَء ومالــد كــفسيــا ويهف ــدفْسي   كــدمبِح حــبنُس ــننَحاَء ومالــد كــفسيــا ويهف ــدفْسي   كــدمبِح حــبنُس ــننَحاَء ومالــد كــفسيــا ويهف ــدفْسي   كــدمبِح حــبنُس ــننَحاَء ومالــد كــفسيــا ويهف ــدفْسي
ونلَما الَ تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدوونلَما الَ تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدوونلَما الَ تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدوونلَما الَ تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَد١(�و(.  

  أشارت هذه اآلية المباركة إلى: 
علـى ذلـك    أوالً: أن هذا الخليفة أرضـي, وهـو موجـود فـي كـلّ زمـان, والـدالّ       

ملـة االسـمية, وكـون الخبـر علـى صـيغة (فاعـل) التـي هــي         ألن الج �جاعـلٌ جاعـلٌ جاعـلٌ جاعـلٌ �قولـه:  
                                                 

�F١}E�$��E�F٢�WE٣٠Kא �



� �� �� �� � 

Eم�{Wא�F��Q�
�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א�� ٤٨٩ .......................................................... א

 

بمنزلة الفعل المضارع, تفيـد الـدوام واالسـتمرار, مضـافاً إلـى أن الجعـل فـي اللغـة،         
كما يقول الراغب في (المفردات)، له استعماالت متعـددة، ومنهـا: (تصـيير الشـيء     

ــة)  ــة دون حالـ ــا   )١(علـــى حالـ ــة مـــن المفســـرين, كـ ــا أكّـــده جملـ ــذا مـ لرازي فـــي ، وهـ
, وعندما يقارن هذا الجعل بمـا  )٣(، واآللوسي في (روح المعاني))٢((التفسير الكبير)

: السـنّة اإللهيـة، كقولـه    لقرآن الكـريم، نجـد أنّـه يفيـد معنـى     يناظره من الموارد في ا
  ، ونحوهما.)٥(�وجعلَ الْقَمر فيهِن نُوراًوجعلَ الْقَمر فيهِن نُوراًوجعلَ الْقَمر فيهِن نُوراًوجعلَ الْقَمر فيهِن نُوراً�، و)٤(�جعلَ لَكُم مما خَلَق ظالَالًجعلَ لَكُم مما خَلَق ظالَالًجعلَ لَكُم مما خَلَق ظالَالًجعلَ لَكُم مما خَلَق ظالَالً�تعالى: 

ثانيــاً: إن هــذا الخليفــة لــيس هــو مطلــق اإلنســان، فيكــون مــن قبيــل قولــه تعــالى:   
�هكُفْر هلَيفَع كَفَر نضِ فَمي اَألرف فخَالَئ لَكُمعي جالَّذ وههكُفْر هلَيفَع كَفَر نضِ فَمي اَألرف فخَالَئ لَكُمعي جالَّذ وههكُفْر هلَيفَع كَفَر نضِ فَمي اَألرف فخَالَئ لَكُمعي جالَّذ وههكُفْر هلَيفَع كَفَر نضِ فَمي اَألرف فخَالَئ لَكُمعي جالَّذ ووإنّما المقصود )٦(�ه .

د به: إنسان بخصوصه, وذلك بقرينة الآليـات الالحقـة التـي أثبتـت أن هـذا الموجـو      
األرضــي إنّمــا اســتحق الخالفــة اإللهيــة ألنّــه علّــم األســماء كلّهــا مباشــرة منــه تعــالى؛   

قَـالَ يـا   قَـالَ يـا   قَـالَ يـا   قَـالَ يـا   �، ثم صار واسطة بينه تعالى وبـين مالئكتـه؛   )٧(�وعلَّم آدم اَألسماَء كُلَّهاوعلَّم آدم اَألسماَء كُلَّهاوعلَّم آدم اَألسماَء كُلَّهاوعلَّم آدم اَألسماَء كُلَّها�
هِمائمبِأَس مأَنْبِئْه مآدهِمائمبِأَس مأَنْبِئْه مآدهِمائمبِأَس مأَنْبِئْه مآدهِمائمبِأَس مأَنْبِئْه منسـان, حتّـى   ، ومن الواضح أنّه ال يمكن أن يراد بـه كـلّ إ  )٨(�آد

, إذاً )٩(�أُولَئـك كَاَألنْعـامِ بـلْ هـم أَضَـلُّ     أُولَئـك كَاَألنْعـامِ بـلْ هـم أَضَـلُّ     أُولَئـك كَاَألنْعـامِ بـلْ هـم أَضَـلُّ     أُولَئـك كَاَألنْعـامِ بـلْ هـم أَضَـلُّ     �أُولئك الذين عبـر عـنهم القـرآن الكـريم:     
  فهذه اآلية تدلّ على ضرورة استمرار الخالفة اإللهية.
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إِنِّي جاعلُك للنَّـاسِ إِمامـاً قَـالَ    إِنِّي جاعلُك للنَّـاسِ إِمامـاً قَـالَ    إِنِّي جاعلُك للنَّـاسِ إِمامـاً قَـالَ    إِنِّي جاعلُك للنَّـاسِ إِمامـاً قَـالَ    �: Cقوله تعالى إلبراهيم الخليل اآلية الثانية:اآلية الثانية:اآلية الثانية:اآلية الثانية:
يذُر نمويذُر نمويذُر نمويذُر نموينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ ي١(�ت(.  

  ، والشاهد على ذلك: Cوهذه اإلمامة هي غير النبوة والرسالة التي كانت إلبراهيم
ـــ١١١١ ـــــ ـــــ ـــــ ــال:    ــ ــة للذريـــة، حيـــث قـ .. ومـــن الواضـــح أن �ومـــن ذُريتـــيومـــن ذُريتـــيومـــن ذُريتـــيومـــن ذُريتـــي�طلـــب اإلمامـ

لْحمد للَّـه  لْحمد للَّـه  لْحمد للَّـه  لْحمد للَّـه  اااا�على الذرية كان في كبره وشيخوخته، كما قال:  Cحصول إبراهيم
   اقــحإِسيلَ واعـمــرِ إِسبلَــى الْكـي عل ــبهي والَّـذ   اقــحإِسيلَ واعـمــرِ إِسبلَــى الْكـي عل ــبهي والَّـذ   اقــحإِسيلَ واعـمــرِ إِسبلَــى الْكـي عل ــبهي والَّـذ   اقــحإِسيلَ واعـمــرِ إِسبلَــى الْكـي عل ــبهي ووحكــى سـبحانه عــن زوجــة  )٢(�الَّـذ ,

قَالَــتْ يــا ويلَتَـــى أَأَلــد وأَنَــا عجـــوزٌ وهــذَا بعلــي شَـــيخاً إِن هــذَا لَشَـــيٌء        قَالَــتْ يــا ويلَتَـــى أَأَلــد وأَنَــا عجـــوزٌ وهــذَا بعلــي شَـــيخاً إِن هــذَا لَشَـــيٌء        قَالَــتْ يــا ويلَتَـــى أَأَلــد وأَنَــا عجـــوزٌ وهــذَا بعلــي شَـــيخاً إِن هــذَا لَشَـــيٌء        قَالَــتْ يــا ويلَتَـــى أَأَلــد وأَنَــا عجـــوزٌ وهــذَا بعلــي شَـــيخاً إِن هــذَا لَشَـــيٌء        �إبــراهيم:  
جِيبعجِيبعجِيبعجِيبهذا الطلب)٣(�ع وال يصح ,  ���ـا مـن كـان آيسـاً مـن       لمن كان عنده ذريـة، أم

قَــــالَ أَبشَّــــرتُمونِي علَــــى أَن مســــنِي الْكبــــر فَــــبِم  قَــــالَ أَبشَّــــرتُمونِي علَــــى أَن مســــنِي الْكبــــر فَــــبِم  قَــــالَ أَبشَّــــرتُمونِي علَــــى أَن مســــنِي الْكبــــر فَــــبِم  قَــــالَ أَبشَّــــرتُمونِي علَــــى أَن مســــنِي الْكبــــر فَــــبِم  �الولــــد ويجيــــب مبشّــــريه بقولــــه: 
ونشِّرتُبونشِّرتُبونشِّرتُبونشِّر٤(�تُب(منه والحالة هذه أن يطلب أي يته , فال يصحشيء لذر)٥(.  

ولو كان ذلك في أوائل حياته وقبـل أن يـرزق الذريـة، لكـان مـن الواجـب أن       
ربــه  Cلــزم منــه أن يخاطــب الخليــل��� نــي ذريــة)، وتول: (ومــن ذريتــي إن رزقيقــ

  .Cالجليل بما ال علم له به، وهذا ما يتنزّه عنه مقام إبراهيم
وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك �إن قوله تعالى: (( ــــــــ٢٢٢٢

، يدلّ على أن هذه اإلمامة الموهوبة إنّما كانت بعد ابتالئه بمـا ابـتاله   �للنَّاسِ إِماماًللنَّاسِ إِماماًللنَّاسِ إِماماًللنَّاسِ إِماماً
بهـا فـي حياتـه، وقـد      Cأنـواع الـبالء التـي ابتلـي    ���  اهللا به من االمتحانات، وليست هذه
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قَـالَ يـا بنَـي    قَـالَ يـا بنَـي    قَـالَ يـا بنَـي    قَـالَ يـا بنَـي    �، قـال تعـالى:   Cنصّ القرآن على أن من أوضحها قضـية ذبـح إسـماعيل   
  .)٢()))١(�إِن هذَا لَهو الْبالَُء الْمبِينإِن هذَا لَهو الْبالَُء الْمبِينإِن هذَا لَهو الْبالَُء الْمبِينإِن هذَا لَهو الْبالَُء الْمبِين�، إلى أن قال: �امِ أَنِّي أَذْبحكامِ أَنِّي أَذْبحكامِ أَنِّي أَذْبحكامِ أَنِّي أَذْبحكإِنِّي أَرى في الْمنَإِنِّي أَرى في الْمنَإِنِّي أَرى في الْمنَإِنِّي أَرى في الْمنَ

وهذا ما أكّدته جملة مـن الروايـات الصـحيحة الـواردة فـي المقـام، عـن اإلمـام         
نبيـاً ولـيس بإمـام     Cفي حديث مطول يقـول فيـه: (وقـد كـان إبـراهيم      Cالصادق

  .)٣()�للنَّاسِ إِماماًللنَّاسِ إِماماًللنَّاسِ إِماماًللنَّاسِ إِماماً    إِنِّي جاعلُكإِنِّي جاعلُكإِنِّي جاعلُكإِنِّي جاعلُك�حتّى قال اهللا: 
ــراهيم    ــي تثبــت إلب ــال:      Cوهــذه اإلمامــة الت ــه مــن بعــده، حيــث ق طلبهــا لذريت

وقد استجاب الحق سبحانه دعاءه، ولكن لم يجعلها فـي الظـالمين    �ومن ذُريتيومن ذُريتيومن ذُريتيومن ذُريتي�
  من ذريته، وإنّما في غيرهم.

طلـب لإلمامـة التـي     �ييييومن ذُريتـ ومن ذُريتـ ومن ذُريتـ ومن ذُريتـ �وقوله: ((يقول الرازي في ذيل هذه اآلية: 
ذكرها اهللا تعالى، فوجب أن يكون المراد بهذا العهد: هو اإلمامة، ليكون الجـواب  
مطابقاً للسؤال، فتصير اآلية كأنّه تعالى قال: (ال ينال اإلمامة الظالمين, وكلّ عاصٍ 

  فإنّه ظالم لنفسه)، فكانت اآلية دالّة على ما قلناه.
تفــاء كــونهم ظــالمين ظــاهراً وباطنــاً، وال يصــح فــإن قيــل: ظــاهر اآليــة يقتضــي ان

  ذلك في األئمة والقضاة.
قلنا: أما الشيعة، فيستدلّون بهذه اآليـة علـى صـحة قـولهم فـي وجـوب العصـمة        

أنّــا تركنــا اعتبــار البــاطن،  ���  ظــاهراً وباطنــاً. وأمــا نحــن فنقــول: مقتضــى اآليــة ذلــك.  
  .)٤())فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة
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لم يبين لنا الـرازي، لمـاذا تـرك مـا دلّـت عليـه اآليـة مـن وجـوب العصـمة            لكن
ظــاهراً وباطنــاً, واكتفــى بالعدالــة الظاهريــة، مــع اعترافــه بداللــة اآليــة علــى ذلــك..           

  !)١(�ستُكْتَب شَهادتُهم ويسأَلُونستُكْتَب شَهادتُهم ويسأَلُونستُكْتَب شَهادتُهم ويسأَلُونستُكْتَب شَهادتُهم ويسأَلُون�وكيف كان 
فقـط، بـل هـو     ومن الواضح أن استجابة دعائه في ذريته، ال يخـتص بالصُـلبيين  

 Cشــامل لجميــع ذريتــه شــريطة أن ال يكــون ظالمــاً. وهــذا مــا أكّــده اإلمــام الرضــا   
بعــد النبــوة والخلّــة  Cبقولــه: (إن اإلمامــة خــصّ اهللا عــزّ وجــلّ بهــا إبــراهيم الخليــل 

، �إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً�مرتبة ثالثة، وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره، فقال: 
ــالُ �، قــال اهللا تبــارك وتعــالى:  �ومــن ذُريتــي ومــن ذُريتــي ومــن ذُريتــي ومــن ذُريتــي �ســروراً بهــا:   Cالخليــل فقــال ــالُ الَ ينَ ــالُ الَ ينَ ــالُ الَ ينَ الَ ينَ

ينمي الظَّالدهعينمي الظَّالدهعينمي الظَّالدهعينمي الظَّالدهظالم إلى يـوم القيامـة، وصـارت    ظالم إلى يـوم القيامـة، وصـارت    ظالم إلى يـوم القيامـة، وصـارت    ظالم إلى يـوم القيامـة، وصـارت    فأبطلت هذه اآلية إمامة كلّ  ..�ع
        ........في الصفوةفي الصفوةفي الصفوةفي الصفوة

ووهبنَـا  ووهبنَـا  ووهبنَـا  ووهبنَـا  ����ثم أكرمه اهللا تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهـارة، فقـال:   ثم أكرمه اهللا تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهـارة، فقـال:   ثم أكرمه اهللا تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهـارة، فقـال:   ثم أكرمه اهللا تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهـارة، فقـال:   
لَــهلَــهلَــهلَــه       ينحــال ــالحين   إِســحاق ويعقُــوب نَافلَــةً وكُــال جعلْنَــا صَ ــالحين   إِســحاق ويعقُــوب نَافلَــةً وكُــال جعلْنَــا صَ ــالحين   إِســحاق ويعقُــوب نَافلَــةً وكُــال جعلْنَــا صَ ــا      �إِســحاق ويعقُــوب نَافلَــةً وكُــال جعلْنَــا صَ ــا  وجعلْنَــاهم أَئمــةً يهــدون بِأَمرِنَ ــا  وجعلْنَــاهم أَئمــةً يهــدون بِأَمرِنَ ــا  وجعلْنَــاهم أَئمــةً يهــدون بِأَمرِنَ وجعلْنَــاهم أَئمــةً يهــدون بِأَمرِنَ

ينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاَء الزَّكَاةو الصَّالَة إِقَامو اترلَ الْخَيعف هِمنَا إِلَييحأَووينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاَء الزَّكَاةو الصَّالَة إِقَامو اترلَ الْخَيعف هِمنَا إِلَييحأَووينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاَء الزَّكَاةو الصَّالَة إِقَامو اترلَ الْخَيعف هِمنَا إِلَييحأَووينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاَء الزَّكَاةو الصَّالَة إِقَامو اترلَ الْخَيعف هِمنَا إِلَييحأَو٢(�و(..  
هـا بعضـاً عـن بعـض, قرنـاً فقرنـاً، حتّـى ورثهـا اهللا تعـالى          يرث ،فلم تزل في ذريتـه 

فقال تعالى: 7النبي ،�  ينالَّـذو ذَا النَّبِيهو وهعاتَّب ينلَلَّذ يماهرلَى النَّاسِ بِإِبأَو إِن  ينالَّـذو ذَا النَّبِيهو وهعاتَّب ينلَلَّذ يماهرلَى النَّاسِ بِإِبأَو إِن  ينالَّـذو ذَا النَّبِيهو وهعاتَّب ينلَلَّذ يماهرلَى النَّاسِ بِإِبأَو إِن  ينالَّـذو ذَا النَّبِيهو وهعاتَّب ينلَلَّذ يماهرلَى النَّاسِ بِإِبأَو إِن
 نِينمـؤالْم يلو اللَّهنُوا وآم نِينمـؤالْم يلو اللَّهنُوا وآم نِينمـؤالْم يلو اللَّهنُوا وآم نِينمـؤالْم يلو اللَّهنُوا وـاً     )٣(�آمفكانـت لـه خاصّـة, فقلّـدها علي ،C   تعـالى  بـأمر اهللا

  .على رسم ما فرض اهللا
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فصـارت فـي ذريتـه األصــفياء، الـذين آتـاهم اهللا العلــم واإليمـان، بقولـه تعــالى:        
�     ـثعمِ الْبـوإِلَـى ي تَـابِ اللَّـهي كف لَبِثْتُم لَقَد اناِإليمو لْمأُوتُوا الْع ينقَالَ الَّذو     ـثعمِ الْبـوإِلَـى ي تَـابِ اللَّـهي كف لَبِثْتُم لَقَد اناِإليمو لْمأُوتُوا الْع ينقَالَ الَّذو     ـثعمِ الْبـوإِلَـى ي تَـابِ اللَّـهي كف لَبِثْتُم لَقَد اناِإليمو لْمأُوتُوا الْع ينقَالَ الَّذو     ـثعمِ الْبـوإِلَـى ي تَـابِ اللَّـهي كف لَبِثْتُم لَقَد اناِإليمو لْمأُوتُوا الْع ينقَالَ الَّذ١(�و( ،

فهي في ولد عليC ٢())خاصّة إلى يوم القيامة(.  
الَّذي الَّذي الَّذي الَّذي ��� ��� ��� ���     �وإِذْ قَالَ إِبراهيم َألبِيه وقَومه إِنَّنِي براٌء مما تَعبدون وإِذْ قَالَ إِبراهيم َألبِيه وقَومه إِنَّنِي براٌء مما تَعبدون وإِذْ قَالَ إِبراهيم َألبِيه وقَومه إِنَّنِي براٌء مما تَعبدون وإِذْ قَالَ إِبراهيم َألبِيه وقَومه إِنَّنِي براٌء مما تَعبدون � اآلية الثالثة:اآلية الثالثة:اآلية الثالثة:اآلية الثالثة:

  .)٣(�وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونوجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونوجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونوجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعون    �فَطَرنِي فَإِنَّه سيهدينِ فَطَرنِي فَإِنَّه سيهدينِ فَطَرنِي فَإِنَّه سيهدينِ فَطَرنِي فَإِنَّه سيهدينِ 
هـي:   Cلمـة الباقيـة فـي عقـب إبـراهيم     ذهب جمع مـن المفسـرين إلـى أن الك   

كلمة التوحيد؛ إذ براءته مما يعبد قومه، واتجاهه نحو الذي فطـره، هـو عـين معنـى     
, أي: يرجــع المشــرك   �لَعلَّهــم يرجِعــون لَعلَّهــم يرجِعــون لَعلَّهــم يرجِعــون لَعلَّهــم يرجِعــون �اهللا)، وقولــه:  ���  كلمــة التوحيــد (ال إلــه  

  .)٤(منهم بدعوة الموحد إلى اهللا تعالى
وعقبـه، وال تخلـو    Cيد باقياً في ذريـة إبـراهيم  فقد جعل اهللا تعالى التوح إذن

ذريته من الموحدين. وقـد بينـا فـي كتـاب (العصـمة) أن جميـع المعاصـي نـوع، بـل          
مرتبة من مراتب الشرك باهللا تعالى، والتوحيد الذي جعله اهللا تعالى باقياً فـي عقـب   

 الشــرك ال بــد أن يكــون التوحيــد الحقيقــي، الــذي ال يشــوبه شــيء مــن   Cإبــراهيم
فـال يمكـن أن يريـد بـه التوحيـد      ��� أبداً؛ ليستحق اإلشادة بـه فـي القـرآن الكـريم، و    

  .)٥(�وهم مشْرِكُونوهم مشْرِكُونوهم مشْرِكُونوهم مشْرِكُون��� ��� ��� ��� وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه �الذي وصفه اهللا سبحانه بقوله: 
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ــة هــو           ــاقي فــي عقب ــد الب ــد أن هــذا التوحي ــة يفي ــى: أن ظــاهر اآلي هــذا مضــافاً إل
حيد اإلبراهيمي الذي لم يخالطه أدنى شرك باهللا العظيم. لكن من كان يتحلّـى  التو

بمثل هذا التوحيد الحقيقي علماً وعمالً؟ ومن كان يحمـل بـين جوانحـه مـا يحملـه      
  ؟)١(�قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمتُ لرب الْعالَمينقَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمتُ لرب الْعالَمينقَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمتُ لرب الْعالَمينقَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمتُ لرب الْعالَمين�شيخ الموحدين الذي 

ى بـــذلك هـــو الـــذي نالـــه عهـــد اهللا ســـبحانه مـــن ذريـــة   ال شـــك أن الـــذي يتحلّـــ 
  .)٢(�قَالَ ومن ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ عهدي الظَّالمينقَالَ ومن ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ عهدي الظَّالمينقَالَ ومن ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ عهدي الظَّالمينقَالَ ومن ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ عهدي الظَّالمين�حينما:  Cالخليل

ــه       ــالى لخليلـ ــارك وتعـ ــا اهللا تبـ ــة التـــي جعلهـ ــاء اإلمامـ ــاً بقـ ــح جليـ ــا يتّضـ ومـــن هنـ
  ..)٣(إبراهيم، ببقاء تلك الكلمة المباركة في عقبة وذريته

        الطريق الثاني: الروايات:الطريق الثاني: الروايات:الطريق الثاني: الروايات:الطريق الثاني: الروايات:
هناك طوائف متعددة من الروايـات تشـير إلـى أن ظـاهرة اإلمامـة مسـتمرة غيـر        

  منقطعة، نقف عند بعضها: 
        الطائفة اُألولى: روايات حديث الثقلين:الطائفة اُألولى: روايات حديث الثقلين:الطائفة اُألولى: روايات حديث الثقلين:الطائفة اُألولى: روايات حديث الثقلين:

ذا لــوحظ مجمــوع  إ، بــل هــو متــواتر فعــالً  ،هــذا الحــديث يكــاد يكــون متــواتراً  
لف الطبقـات، واخـتالف بعـض الـرواة فـي زيـادة       ة وفي مختنّرواته من الشيعة والس

   د الواقعـــة التـــي صــدر فيهـــا، ونقــل بعضـــهم لـــه   النقــل ونقيصـــته تقتضــيه طبيعـــة تعــد
  .لتقاء بين الرواة متواتر قطعاًوموضع اال ،بالمعنى
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وحسب الحديث ألن يكون موضع اعتماد الباحثين, أن يكون من رواته كـلّ  
ئص النســائي, وســنن أبــي داود, وابــن  مــن: صــحيح مســلم, وســنن الــدارمي, وخصــا 

ماجة, ومسند أحمد, ومستدرك الحاكم, وذخـائر الطبـري, وحليـة األوليـاء, وكنـز      
العمــال, وغيــرهم.. وأن تعنــى بروايتــه كتــب المفســرين، أمثــال: الــرازي, والثعلبــي,     
والنيســابوري, والخـــازن, وابـــن كثيـــر, وغيـــرهم.. باإلضـــافة إلـــى الكثيـــر مـــن كتـــب  

  ..اللغة, والسير, والتراجمالتاريخ, و
ومــا أظــن أن حــديثاً يملــك مــن الشــهرة مــا يملكــه هــذا الحــديث، وقــد أوصــله ابــن   

ثـم اعلـم   ((حجر في (الصواعق المحرقة) إلى نيف وعشرين صحابياً، يقـول فـي كتابـه:    
  .)١())أن لحديث التمسك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً

) حــديثاً، ومــن ٣٩رام) وصــلت أحاديثــه مــن طــرق الســنّة إلــى ( وفــي (غايــة المــ
  .)٢() حديثا٨٢ًطرق الشيعة إلى (

ــل فــي (نفحــات األزهــار    لإلمــام الســيد حامــد    ) فــي خالصــة عبقــات األنــوار   ب
ــين    7رواه عــن النبــي ((حســين اللكهنــوي, ذكــر أن هــذا الحــديث:     ــر مــن ثالث أكث

مــن كبــار علمــاء أهــل الســنّة, فــي مختلــف  صــحابياً, ومــا ال يقــلّ عــن ثالثمائــة عــالم 
العلــوم والفنــون, فــي جميــع األعصــار والقــرون, بألفــاظ مختلفــة وأســانيد متعــددة,       
وفيهم أرباب الصحاح والمسانيد وأئمة الحـديث والتفسـير والتـاريخ, فهـو حـديث      

  .)٣())صحيح متواتر بين المسلمين
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تـــارك فـــيكم مـــا إن ولســـان الحـــديث, كمـــا فـــي روايـــة زيـــد بـــن أرقـــم: (إنّـــي   
تمسكتم به لن تضـلّوا بعـدي, أحـدهما أعظـم مـن اآلخـر: كتـاب اهللا، حبـل ممـدود          
من السماء إلى األرض, وعترتي أهل بيتي, ولـن يفترقـا حتّـى يـردا علَـي الحـوض,       

  .)١(فانظروا كيف تخلّفوني فيهما)
 ومقتضــى عــدم افتــراق العتــرة عــن القــرآن الكــريم، هــو بقــاء العتــرة إلــى جنــب  
القرآن إلى يوم القيامة، وعدم خلو زمان من األزمنة منهم؛ ألنّهما لـن يفترقـا حتّـى    

  يردا عليه الحوض.
وفي أحاديث الحثّ علـى التمسـك بأهـل البيـت إشـارة إلـى       ((يقول ابن حجر: 

ــز        ــه إلــى يــوم القيامــة, كمــا أن الكتــاب العزي عــدم انقطــاع متأهــل مــنهم, للتمســك ب
  .)٢())ماناً ألهل األرضكذلك, ولهذا كانوا أ

        الطائفة الثانية: روايات: (ال تخلو األرض من قائم هللا بحجة):الطائفة الثانية: روايات: (ال تخلو األرض من قائم هللا بحجة):الطائفة الثانية: روايات: (ال تخلو األرض من قائم هللا بحجة):الطائفة الثانية: روايات: (ال تخلو األرض من قائم هللا بحجة):
ــا    ــة فــــي كلمــ ــارات مختلفــ ــديث بعبــ ــذا الحــ ــن  ورد مضــــمون هــ ت األعــــالم مــ

ســـكافي المعتزلـــي فـــي (المعيـــار والموازنـــة)... واليعقـــوبي فـــي الفـــريقين، مـــنهم: اإل
أبـــو طالـــب المكّـــي فـــي (قـــوت  (تاريخـــه), وابـــن عبـــد ربـــه فـــي (العقـــد الفريـــد), و  

  .)٣(القلوب)... وغيرهم
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كـي ال يخلـو الزمـان ممـن هـو مهـيمن هللا تعـالى علـى         ((يقول ابن أبي الحديـد:  
ــذهب اإلماميـــة,        ــريحاً بمـ ــاد يكـــون تصـ ــذا يكـ ــيطر علـــيهم, وهـ ــاده, ومسـ أن ���  عبـ

  .)١())أصحابنا يحملونه على أن المراد به: األبدال
خلف رجل من هذه اُألمة, مـع كونـه    Cة عيسىوفي صال((وقال ابن حجر: 

فــي آخــر الزمــان, وقــرب قيــام الســاعة, داللــة للصــحيح مــن األقــوال: أن األرض ال    
  .)٢())تخلو عن قائم هللا بحجة

ة, فقــد وردت المئــات مــن الروايــات التــي   أمــا فــي المجــاميع الحديثيــة الشــيعي  
األرض ال تخلو من حج ة هللا تعـالى, وأنّهـا لـو خلـت     تؤكّد هذه الحقيقة, وهي: أن

  لساخت بأهلها.
روايـة)   ١٢٠ويمكن مراجعة جملة منها في بحار األنوار, بحيث بلغـت زهـاء (  

  بهذا المضمون، أو ما يقرب منه, ومن أمثلة ذلك: 
: (ولوال ما فـي األرض منّـا لسـاخت بأهلهـا, ثـم قـال:       Cــ عن اإلمام الصادق١

مـــن حجـــة هللا فيهـــا ظـــاهر مشـــهور أو غائـــب ولـــم تخلـــو األرض منـــذ خلـــق اهللا آدم 
  .)٣(مستور, وال تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة هللا فيها)

ــادق  ٢ ــال الصـ ـــ قـ ــي األرض   Cــ ــق فـ ــم يبـ ــو لـ ــدهما   ���  : (لـ ــان أحـ ــالن لكـ رجـ
  .)٤(الحجة)
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الطائفة الثالثة: روايات: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)، الطائفة الثالثة: روايات: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)، الطائفة الثالثة: روايات: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)، الطائفة الثالثة: روايات: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)، 
  ه:ه:ه:ه:أو ما يقرب من مضمونأو ما يقرب من مضمونأو ما يقرب من مضمونأو ما يقرب من مضمون

مثل: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتـة جاهليـة)، أو: (مـن مـات ولـيس      
عليــه إمــام جماعــة, فــإن موتتــه موتــة جاهليــة)، أو: (مــن مــات بغيــر إمــام مــات ميتــة      

  جاهلية).
ة فضالً عن الموسوعات الحديثيـة الشـيعي  وتناقلت كتب الحديث السة, هـذا  ني

ومسـلم, وابـن حنبـل, وابـن حبـان, والطبرانـي,        الحديث بألفاظ مختلفة, فقد نقلـه... 
ــر الجــزري, والطيالســي,       ــن األثي ــو نعــيم األصــفهاني, واب والحــاكم النيســابوري, وأب
والـــدوالبي, والبيهقـــي... وابـــن أبـــي الحديـــد, والنـــووي, والـــذهبي, وابـــن كثيــــر,         
والتفتــــازاني, والهيثمــــي, والمتقــــي الهنــــدي... والقنــــدوزي الحنفــــي, واإلســــكافي   

  .)١(تزلي, وغيرهمالمع
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وال بـد مـن اإلشـارة هنـا إلـى نكتـة, وهــي: قـد يستشـكل بعـض علـى جملـة مــن            
ــرد فــي مثــل هــذه البحــوث بأنّهــا ضــعيفة الســند,         ــي ت ــات الت أن هــذا ���  هــذه الرواي

اإلشــكال غيــر تــام بحســب المــوازين العلميــة الثابتــة فــي محلّهــا؛ ألن هــذه الروايــات  
شــكال الســندي فيهــا, مــع مراعــاة الخصوصــيات  ليســت هــي آحــاد, حتّــى يمكــن اإل 

فـي نظريـة    Rستاذنا الشهيد الصدرأُالتي أشار إليها والعوامل الموضوعية والذاتية 
ه مــع األخــذ بعــين االعتبــار تلــك العوامــل، فــال ريــب فــي     حســاب االحتمــاالت، فإنّــ 

حصــول االطمئنــان للباحــث المنصــف، فــي صــدور كثيــر مــن هــذه األحاديــث عــن     
7األكرم النبي أهل البيت ةوأئمF(()١(.  
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم والرحمة..السالم عليكم والرحمة..السالم عليكم والرحمة..السالم عليكم والرحمة..

ما هي الضرورة إليجـاد الخليفـة (النبـي أو اإلمـام) علـى األرض؟ ولمـاذا اهللا       ما هي الضرورة إليجـاد الخليفـة (النبـي أو اإلمـام) علـى األرض؟ ولمـاذا اهللا       ما هي الضرورة إليجـاد الخليفـة (النبـي أو اإلمـام) علـى األرض؟ ولمـاذا اهللا       ما هي الضرورة إليجـاد الخليفـة (النبـي أو اإلمـام) علـى األرض؟ ولمـاذا اهللا       
        لق بإيجاد الخليفة؟لق بإيجاد الخليفة؟لق بإيجاد الخليفة؟لق بإيجاد الخليفة؟ابتدأ الخابتدأ الخابتدأ الخابتدأ الخ
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        : (الخليفة قبل الخلق، ومع الخلق، وبعد الخلق)؟: (الخليفة قبل الخلق، ومع الخلق، وبعد الخلق)؟: (الخليفة قبل الخلق، ومع الخلق، وبعد الخلق)؟: (الخليفة قبل الخلق، ومع الخلق، وبعد الخلق)؟CCCCما معنى قول الصادقما معنى قول الصادقما معنى قول الصادقما معنى قول الصادق
        ولكم وافر الشكر.ولكم وافر الشكر.ولكم وافر الشكر.ولكم وافر الشكر.

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

في كتاب (اإلمامة اإللهية) للشيخ محمد السند أجاب عـن هـذا التسـاؤل     أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
  بما ملخّصه:

يــوب، وهــو: الــذات المقدســة، بــالعوالم النازلــة، إنّــه ال بــد مــن ارتبــاط غيــب الغ
رائية واإليصالية، وهذا التنزّل نسان الصغير، وإرادته وهدايته األوباألخصّ عالم اإل

  القتضت وجود طفرة...��� بال شك يجب أن يكون عبر قناة وجودية خلقية و
ض وقــد أثبتنــا فــي مــا ســبق وجــوب االرتبــاط وعــدم انقطــاع االتّصــال بــين األر 

والسماء، ثم إن االتّصال إما أن يكون من خالل ارتباط الذات المقدسة بكـلّ فـرد   
فــرد وبكــلّ نفــس بشــرية، وهــذا يعنــي أن تكــون كــلّ النفــوس أنبيــاء ورســل وأئمــة،  
وهــذا وإن أمكــن ثبوتــاً ولــيس بممتنــع علــى الحــق تعــالى، لكنّــه علــى خــالف نظــام    

  الكلّ كذلك..الخلقة؛ إذ أنّه قائم على أن ال يكون 
فاالتّصــال حينئــذ ال بــد أن يكــون عبــر أفــراد، وال يخلــو أمــرهم أن يكونــوا إمــا   

لفُقـدت خيريـة   ��� بشراً أو مالئكة، ولكنّنـا اشـترطنا أن يكـون فـيهم جنبـة بشـرية، و      
االقتــداء واُألســوة؛ فــال بــد أن يكــون االتّصــال عبــر نفــس بشــرية تعالــت عــن مزالــق    

  كمال، فأصبحت تهدي بأمر ملكوتي.الشهوات إلى مراتب ال
ثــم إن هــذا الشــخص ال بــد أن يكــون لــه عصــمة علميــة، مضــافاً إلــى العصــمة      
العملية والكماالت النفسانية العالية؛ ألنّنا نشاهد في حياتنا العملية حال التشريعات 
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  الوضـعية والمراقبــة المســتمرة لهــا، مــع ذلــك توجــد مــوارد عديــدة للــنقض والخطــأ، 
د في القانون اإللهي من وجود المعصوم عصمة علمية يؤمن عن الوقـوع فـي   فال ب 

  الخطأ.
  ).٢٨٩ــ  ٢٨٧ص ١اإلمامة اإللهية ج :(وللمزيد راجع

: (الخليفة قبـل الخلـق، ومـع الخلـق،     Cأما معنى قول اإلمام الصادق ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
، ويحتمـل  فـي الميثـاق  أي: ، فيراد به: أن الخليفـة قبـل الخلـق:    )١(وبعد الخلق...)

، وبعد الخلق: يحتمـل أن يـراد فـي الـدار اآلخـرة والبـرزخ،       Cأن يراد به: آدم
أو أن الخليفة والحجة آخر من يموت، ومع الخلق: فهم سائر الرسل واألئمة، 
وهذا الحديث يـدلّ علـى أن الخلـق ال بـد لهـم مـن حجـة وأن األرض ال تخلـو         

  .)٢(منه
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        أي الرتب أرفع: اإلمامة أم النبوة؟ أي الرتب أرفع: اإلمامة أم النبوة؟ أي الرتب أرفع: اإلمامة أم النبوة؟ أي الرتب أرفع: اإلمامة أم النبوة؟ 
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إن النبوة هي رتبة لمن يتلقّى أخبار الغيب ليوصلها إلى الناس, والرسول هـو:  
تي بشريعة خاصّة بوحي يوحى إليه؛ فهو أرفع مكانةً من النبي.. هـذا  النبي الذي يأ

  عند أهل االصطالح, وقد يستعمل كلّ منهما في مقام اآلخر تسامحاً ومجازاً.
وأما اإلمام فهو: مـن كانـت لـه مهمـة التطبيـق وقيـادة المجتمـع البشـري وتنفيـذ          

عليـه ـــ علـى سـبيل المثـال ال       الوحي، فهو أعلى رتبةً من النبي والرسول, ومما يـدلّ 
بعد مدة طويلة مـن نبوتـه ورسـالته، وبعـد      Cعطيت إلبراهيمالحصر ــ أن اإلمامة أُ

وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَـالَ  وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَـالَ  وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَـالَ  وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَـالَ  �ة صعبة: ألوامر امتحاني Cخضوعه
ــاً  ــاً إِنِّـــي جاعلُـــك للنَّـــاسِ إِمامـ ــاً إِنِّـــي جاعلُـــك للنَّـــاسِ إِمامـ ــاً إِنِّـــي جاعلُـــك للنَّـــاسِ إِمامـ كـــان نبيـــاً ورســـوالً قبـــل هـــذه   C: أنّـــه, والمتـــيقّن)١(�إِنِّـــي جاعلُـــك للنَّـــاسِ إِمامـ

  االمتحانات لتلقّيه الكلمات من ربه وحياً.

  ):١تعليق (

»���
�א�$�ود�
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 بدليل وصول النبي ,اإلمام يكون أعلى رتبة من النبي نقول نحن الشيعة: بأن بدليل وصول النبي ,اإلمام يكون أعلى رتبة من النبي نقول نحن الشيعة: بأن بدليل وصول النبي ,اإلمام يكون أعلى رتبة من النبي نقول نحن الشيعة: بأن بدليل وصول النبي ,اإلمام يكون أعلى رتبة من النبي نقول نحن الشيعة: بأن
ال ال ال ال إبراهيم عليه الصالة والسالم إلى مرتبة اإلمامة بعد مرتبة النبوة, ولكـن كيـف   إبراهيم عليه الصالة والسالم إلى مرتبة اإلمامة بعد مرتبة النبوة, ولكـن كيـف   إبراهيم عليه الصالة والسالم إلى مرتبة اإلمامة بعد مرتبة النبوة, ولكـن كيـف   إبراهيم عليه الصالة والسالم إلى مرتبة اإلمامة بعد مرتبة النبوة, ولكـن كيـف   

        نجد الوحي مثالً ينزل على أئمة أهل البيت عليهم الصالة والسالم.نجد الوحي مثالً ينزل على أئمة أهل البيت عليهم الصالة والسالم.نجد الوحي مثالً ينزل على أئمة أهل البيت عليهم الصالة والسالم.نجد الوحي مثالً ينزل على أئمة أهل البيت عليهم الصالة والسالم.
        فقد يقول قائل: بأن هذا دليل على أن النبي أفضل من اإلمام، فكيف نرد عليه؟ فقد يقول قائل: بأن هذا دليل على أن النبي أفضل من اإلمام، فكيف نرد عليه؟ فقد يقول قائل: بأن هذا دليل على أن النبي أفضل من اإلمام، فكيف نرد عليه؟ فقد يقول قائل: بأن هذا دليل على أن النبي أفضل من اإلمام، فكيف نرد عليه؟ 

                                                 

�F١}E�$��E�F٢�WE١٢٤Kא �
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  م رتبــة اإلمامــة علــى النبــوهـذا التســاؤل لــيس فــي محلّــه؛ فإنّنــا نقــول بتقــد ة ــــ إن
باألدلّة المقررة في محلّها ــ والوحي مـن خصـائص النبـوة, فـال يـرد علينـا أنّـه: لمـاذا         

  لم تشتمل اإلمامة على مختصّات النبوة؟
ــة         ــارة أوضــح: إن االســتدالل فــي المقــام يبتنــي علــى تقــديم اإلمامــة بكافّ وبعب

ـــ  مميزاتهــا علــى النبــوة بجميــع مواصــفاتها، ومنهــا: نــزول الــوحي, فــال     معنــى حينئــذ ـ
إذ لـو كـان    يكن اإلمـام متّصـفاً بصـفة النبـي؛     وبعد تمامية األدلّة ــ أن نقول: لماذا لم

  كذلك كان اإلمام نبياً, فال يبقى مجال للبحث واالستدالل.
لّ علـى أفضـلية النبـي علـى     هذا, والتحقيق: أن مجرد قابلية نزول الـوحي ال تـد  

 ،ة علـى األرض ـــ والتـي هـي أعلـى الرتـب والمناصــب      إذ أن الخالفـة اإللهيـ   اإلمـام؛ 
وأقربها إلى اهللا عزّ وجلّ ــ تتمثّل في اإلمامة, فاالسـتخالف عـن اهللا تبـارك وتعـالى     

هـم أرقـى شـأناً مـن      Fأعلى درجة من تلقّي الوحي, أال تـرى أن األنبيـاء واألئمـة   
  الذي يأتي بالوحي؟! Cجبرئيل

ين الخــالق والمخلــوق فــي إيصــال الــوحي ال   فيتّضــح لنــا، أن مجــرد الوســيط بــ  
يــدلّ علــى تقديمــه علــى اإلمامــة التــي هــي مقــام النيابــة عــن اهللا عــزّ وجــلّ فــي قيــادة   

  المجتمع وهدايته.

  ):٢تعليق (

»���
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        هل يمكن القول: بأن اإلمام نبي أيضاً؛ ألن جوابكم السابق قد يفسر هكذا.هل يمكن القول: بأن اإلمام نبي أيضاً؛ ألن جوابكم السابق قد يفسر هكذا.هل يمكن القول: بأن اإلمام نبي أيضاً؛ ألن جوابكم السابق قد يفسر هكذا.هل يمكن القول: بأن اإلمام نبي أيضاً؛ ألن جوابكم السابق قد يفسر هكذا.
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        أرجو التوضيح وشكراً.أرجو التوضيح وشكراً.أرجو التوضيح وشكراً.أرجو التوضيح وشكراً.
        لجواب:لجواب:لجواب:لجواب:اااا

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
, بل بعض األنبياء اتّسموا بصفة اإلمام أيضاً, كما أنّـه لـيس   اًليس كلّ نبي إمام

تنااًكلّ إمام نبيفأئم ,F .ة وأوصياء, وهم ليسوا بأنبياءأئم  
  ): ٣تعليق (

»�������


�א?�دن�
���$��ن��«� �

        ياء الباقين؟ياء الباقين؟ياء الباقين؟ياء الباقين؟يعني: هل اإلمام علي أحسن من األنبيعني: هل اإلمام علي أحسن من األنبيعني: هل اإلمام علي أحسن من األنبيعني: هل اإلمام علي أحسن من األنب
        ومن أحسن: النبي محمد أم اإلمام علي؟ومن أحسن: النبي محمد أم اإلمام علي؟ومن أحسن: النبي محمد أم اإلمام علي؟ومن أحسن: النبي محمد أم اإلمام علي؟

        إذا كان هذا صحيحاً، فلماذا إذاً لم يكلّف هو بالرسالة؟إذا كان هذا صحيحاً، فلماذا إذاً لم يكلّف هو بالرسالة؟إذا كان هذا صحيحاً، فلماذا إذاً لم يكلّف هو بالرسالة؟إذا كان هذا صحيحاً، فلماذا إذاً لم يكلّف هو بالرسالة؟
دافــع وجاهــد وطبــق اإلســالم، لكــن اهللا اختــار أنبيــاءه  دافــع وجاهــد وطبــق اإلســالم، لكــن اهللا اختــار أنبيــاءه  دافــع وجاهــد وطبــق اإلســالم، لكــن اهللا اختــار أنبيــاءه  دافــع وجاهــد وطبــق اإلســالم، لكــن اهللا اختــار أنبيــاءه      CCCCاإلمــام علــياإلمــام علــياإلمــام علــياإلمــام علــي    ::::يعنــييعنــييعنــييعنــي

        وأعطاهم ما لم يعط ألي أحد، أال وهو الوحي.وأعطاهم ما لم يعط ألي أحد، أال وهو الوحي.وأعطاهم ما لم يعط ألي أحد، أال وهو الوحي.وأعطاهم ما لم يعط ألي أحد، أال وهو الوحي.
        اذا ال يتمتّع األعلى بما لدى األقلّ؟اذا ال يتمتّع األعلى بما لدى األقلّ؟اذا ال يتمتّع األعلى بما لدى األقلّ؟اذا ال يتمتّع األعلى بما لدى األقلّ؟وإذا كانت النبوة أقلّ من اإلمامة، فلموإذا كانت النبوة أقلّ من اإلمامة، فلموإذا كانت النبوة أقلّ من اإلمامة، فلموإذا كانت النبوة أقلّ من اإلمامة، فلم

طبعا هذه قاعدة، فال يمكن أن نكون قد حصلنا على األعلى بدون أن نكون طبعا هذه قاعدة، فال يمكن أن نكون قد حصلنا على األعلى بدون أن نكون طبعا هذه قاعدة، فال يمكن أن نكون قد حصلنا على األعلى بدون أن نكون طبعا هذه قاعدة، فال يمكن أن نكون قد حصلنا على األعلى بدون أن نكون 
        قد حصلنا على مميزات األقلّ.قد حصلنا على مميزات األقلّ.قد حصلنا على مميزات األقلّ.قد حصلنا على مميزات األقلّ.

أتمنّى أن تتقبأتمنّى أن تتقبأتمنّى أن تتقبـل هـذه          أتمنّى أن تتقبـل هـذه          لوا سـؤالي برحابـة صـدر؛ واهللا إنّـي لـم أتمكّـن مـن تقبـل هـذه          لوا سـؤالي برحابـة صـدر؛ واهللا إنّـي لـم أتمكّـن مـن تقبـل هـذه          لوا سـؤالي برحابـة صـدر؛ واهللا إنّـي لـم أتمكّـن مـن تقبلوا سـؤالي برحابـة صـدر؛ واهللا إنّـي لـم أتمكّـن مـن تقب
        الفكرة لحد اآلن.الفكرة لحد اآلن.الفكرة لحد اآلن.الفكرة لحد اآلن.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  اته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبرك
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اإلمام عليC   ـدنـا محم؛ فإنّـه أفضـل   7أفضل من جميع األنبياء السابقين عدا نبي
من عليC  ـز النبـي7، ولذا تمي   عـن علـيC        ،ًة والرسـالة مـع كونـه إمامـاً أيضـابـالنبو

ته          7فالنبيتـه ورسـالته لديـه مرتبـة اإلمامـة أيضـاً، ولـذا قلنـا بأفضـلي7باإلضافة إلى نبو 
على عليCّ؛ ألنبينما علي ،ه إمام ونبيC .ًاإمام فقط ولم يكن نبي  

والنبـوة لهـا مراتـب، وكــذا اإلمامـة، فقـد يكــون هنـاك إمـام فــي مرتبـة عليـا مــن          
اإلمامة أفضل من نبي معين، وقد يكون هناك نبـي فـي مرتبـة عليـا أفضـل مـن إمـام        

  من األئمة في اُألمم السابقة، مثالً.

  ):٤تعليق (


���������د�א����ن�«
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        يجب أن تكونوا واضحين في مسألة تفضيل اإلمامة والنبوة.يجب أن تكونوا واضحين في مسألة تفضيل اإلمامة والنبوة.يجب أن تكونوا واضحين في مسألة تفضيل اإلمامة والنبوة.يجب أن تكونوا واضحين في مسألة تفضيل اإلمامة والنبوة.
سمعت من أحد مراجعنا األعالم: أن النبـوة والرسـالة واإلمامـة إذا اجتمعـت     سمعت من أحد مراجعنا األعالم: أن النبـوة والرسـالة واإلمامـة إذا اجتمعـت     سمعت من أحد مراجعنا األعالم: أن النبـوة والرسـالة واإلمامـة إذا اجتمعـت     سمعت من أحد مراجعنا األعالم: أن النبـوة والرسـالة واإلمامـة إذا اجتمعـت     

تكـون اإلمامـة أفضـل    تكـون اإلمامـة أفضـل    تكـون اإلمامـة أفضـل    تكـون اإلمامـة أفضـل        ،،،،فـي هـذه الحالـة   فـي هـذه الحالـة   فـي هـذه الحالـة   فـي هـذه الحالـة       CCCCمثل النبي إبراهيممثل النبي إبراهيممثل النبي إبراهيممثل النبي إبراهيم    ،،،،في شخص واحدفي شخص واحدفي شخص واحدفي شخص واحد
        من النبوة.من النبوة.من النبوة.من النبوة.
        التوضيح.التوضيح.التوضيح.التوضيح.    اااانرجونرجونرجونرجو

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  يكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عل

يظهر من مراجعـة بعـض األدلّـة التـي ذكـرت لالسـتدالل علـى أفضـلية اإلمامـة          
ــوة فــي          ــك بمــا إذا كانــت اإلمامــة مجتمعــة مــع النب ــوة، عــدم اختصــاص ذل علــى النب
شخص واحد؛ فهي مطلقة من هـذه الناحيـة، أي: أن اإلمـام أفضـل سـواء أكـان نبيـاً        

  أم لم يكن.



  
  

٥٠٦٥٠٦٥٠٦٥٠٦  .......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٦٦٦٦EEEEجFجFجFج����א������א

 

؛ ألن المـــورد ال يخصّـــص Cنفهـــم خصوصـــية لنبـــي اهللا إبـــراهيم نّـــا الأكمـــا 
يقـول: (إن اهللا   Cسـمعت أبـا عبـد اهللا   ((الوارد.. فالحظ ما رواه زيد الشحام، قال: 

تبـارك وتعـالى اتّخــذ إبـراهيم عبــداً قبـل أن يتّخــذه نبيـاً، وإن اهللا اتّخــذه نبيـاً قبــل أن       
قبـل أن يتّخـذه خلـيالً، وإن اهللا اتّخـذه خلـيالً       يتّخذه رسوالً، وإن اهللا اتّخـذه رسـوالً  

، قال: )١(�إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً�قبل أن يجعله إماماً، فلما جمع له األشياء قال: 
ــال:     ــراهيم قـ ــين إبـ ــي عـ ــا فـ ــن عظمهـ ــدي    �فمـ ــالُ عهـ ــالَ الَ ينَـ ــي قَـ ــن ذُريتـ ــالَ ومـ ــدي    قَـ ــالُ عهـ ــالَ الَ ينَـ ــي قَـ ــن ذُريتـ ــالَ ومـ ــدي    قَـ ــالُ عهـ ــالَ الَ ينَـ ــي قَـ ــن ذُريتـ ــالَ ومـ ــدي    قَـ ــالُ عهـ ــالَ الَ ينَـ ــي قَـ ــن ذُريتـ ــالَ ومـ قَـ

ينمالظَّالينمالظَّالينمالظَّالينم٣())السفيه إمام التقي)، قال: ال يكون )٢(�الظَّال(.  
؛ ألن الخـاتم جمعـت لــه   7وهـذا ال يعنـي: أن اإلمـام أفضـل مـن النبـي األكـرم       

  النبوة واإلمامة.

  ):٥تعليق (
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        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
) للشيخ الصدوق أنّه قال رجل ) للشيخ الصدوق أنّه قال رجل ) للشيخ الصدوق أنّه قال رجل ) للشيخ الصدوق أنّه قال رجل CCCCعيون أخبار الرضاعيون أخبار الرضاعيون أخبار الرضاعيون أخبار الرضا((((ولكن ورد في كتاب ولكن ورد في كتاب ولكن ورد في كتاب ولكن ورد في كتاب 

صلحك اهللا كيـف صـرت إلـى مـا صـرت إليـه مـن المـأمون؟         صلحك اهللا كيـف صـرت إلـى مـا صـرت إليـه مـن المـأمون؟         صلحك اهللا كيـف صـرت إلـى مـا صـرت إليـه مـن المـأمون؟         صلحك اهللا كيـف صـرت إلـى مـا صـرت إليـه مـن المـأمون؟         أأأأ((((((((: : : : CCCCلإلمام الرضالإلمام الرضالإلمام الرضالإلمام الرضا
ــه أبــو الحســن الرضــا      !!!!ه أنكــر ذلــك عليــه ه أنكــر ذلــك عليــه ه أنكــر ذلــك عليــه ه أنكــر ذلــك عليــه وكأنّــوكأنّــوكأنّــوكأنّــ ــه أبــو الحســن الرضــا  فقــال ل ــه أبــو الحســن الرضــا  فقــال ل ــه أبــو الحســن الرضــا  فقــال ل     ::::همــا أفضــلهمــا أفضــلهمــا أفضــلهمــا أفضــلأيأيأيأي    !!!!: يــا هــذا: يــا هــذا: يــا هــذا: يــا هــذاCCCCفقــال ل
النبيالنبيالنبي7777النبي    أو الوصي؟ فقال: ال بل النبيأو الوصي؟ فقال: ال بل النبيأو الوصي؟ فقال: ال بل النبيأو الوصي؟ فقال: ال بل النبي....    قال: فأيقال: فأيقال: فأيمسـلم أو مشـرك؟ قـال: ال    مسـلم أو مشـرك؟ قـال: ال    مسـلم أو مشـرك؟ قـال: ال    مسـلم أو مشـرك؟ قـال: ال        ::::هما أفضلهما أفضلهما أفضلهما أفضلقال: فأي
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ــل مســلم  ــل مســلم ب ــل مســلم ب ــل مســلم ب ــإن     ....ب ــإن قــال: ف ــإن قــال: ف ــإن قــال: ف ــز مصــر كــان مشــركاً       قــال: ف ــز مصــر كــان مشــركاً   العزيــز عزي ــز مصــر كــان مشــركاً   العزيــز عزي ــز مصــر كــان مشــركاً   العزيــز عزي     ننننإإإإوووو    ،،،،اًاًاًاًنبيــنبيــنبيــنبيــ    CCCCوكــان يوســف وكــان يوســف وكــان يوســف وكــان يوســف     العزيــز عزي
المأمون مسلم وأنا وصيالمأمون مسلم وأنا وصيالمأمون مسلم وأنا وصيأأأأويوسـف سـ  ويوسـف سـ  ويوسـف سـ  ويوسـف سـ      ،،،،المأمون مسلم وأنا وصي ل العزيـز أن ل العزيـز أن ل العزيـز أن لَـى   [[[[    ::::يـه حـين قـال   يـه حـين قـال   يـه حـين قـال   يـه حـين قـال   يولّيولّيولّيولّ    ل العزيـز أنلْنِـي ععلَـى   اجلْنِـي ععلَـى   اجلْنِـي ععلَـى   اجلْنِـي ععاج

 ـيمليظٌ عفضِ إِنِّي حنِ األََرخَزَائ ـيمليظٌ عفضِ إِنِّي حنِ األََرخَزَائ ـيمليظٌ عفضِ إِنِّي حنِ األََرخَزَائ ـيمليظٌ عفضِ إِنِّي حنِ األََر٢٢٢٢(عيـون أخبـار الرضـا    (عيـون أخبـار الرضـا    (عيـون أخبـار الرضـا    (عيـون أخبـار الرضـا    ))))))))جبـرت علـى ذلـك   جبـرت علـى ذلـك   جبـرت علـى ذلـك   جبـرت علـى ذلـك   وأنـا أُ وأنـا أُ وأنـا أُ وأنـا أُ     ،،،،]]]]خَزَائ : : : :
١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠.(.(.(.(        

ــياء       ــن األوصــ ــل مــ ــم أفضــ ــاء هــ ــد أن األنبيــ ــه) يؤكّــ ــالم اهللا عليــ ــام (ســ ــياء      فاإلمــ ــن األوصــ ــل مــ ــم أفضــ ــاء هــ ــد أن األنبيــ ــه) يؤكّــ ــالم اهللا عليــ ــام (ســ ــياء      فاإلمــ ــن األوصــ ــل مــ ــم أفضــ ــاء هــ ــد أن األنبيــ ــه) يؤكّــ ــالم اهللا عليــ ــام (ســ ــياء      فاإلمــ ــن األوصــ ــل مــ ــم أفضــ ــاء هــ ــد أن األنبيــ ــه) يؤكّــ ــالم اهللا عليــ ــام (ســ فاإلمــ
ن النبي يتّصل باهللا، وهو مرسل من قبلـه، واإلمـام مـرتبطٌ بـاهللا مـن      ن النبي يتّصل باهللا، وهو مرسل من قبلـه، واإلمـام مـرتبطٌ بـاهللا مـن      ن النبي يتّصل باهللا، وهو مرسل من قبلـه، واإلمـام مـرتبطٌ بـاهللا مـن      ن النبي يتّصل باهللا، وهو مرسل من قبلـه، واإلمـام مـرتبطٌ بـاهللا مـن      ؛ أل؛ أل؛ أل؛ ألFFFFواألئمةواألئمةواألئمةواألئمة

..خالل النبي..خالل النبي..خالل النبي..خالل النبي        
        ما جوابكم يرحمكم اهللا؟ما جوابكم يرحمكم اهللا؟ما جوابكم يرحمكم اهللا؟ما جوابكم يرحمكم اهللا؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

فـإن   إذ هـي مرسـلة، وفيهـا مـا قـد ينـاقش؛       بغضّ النظر عن سـند الروايـة ـــ   أوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
ن العزيز، ثم بعد ذلك عنـدما قبـل   طلب الوالية من ملك مصر وليس م Cيوسف

ــام االحتجــاج؛           ــي مق ـــ فإنّهــا واردة ف ــز الســابق ـ ــدل العزي ــز ب الملــك أصــبح هــو العزي
يريــد أن يقنــع المقابــل بأنّــه قَبِــل واليــة العهــد كمــا قَبلهــا نبــي اهللا    Cفاإلمــام الرضــا

  بصدد تقرير أن النبي أفضل من اإلمام. C، وليس اإلمامCيوسف
بـــــ(أيهما أفضــــل النبــــي أو الوصــــي؟)،  Cلروايــــة ســــؤال اإلمــــامثــــم إن فــــي ا

ــا        ــد Fوالوصــي أعــم مــن اإلمــام، إذ قــد يكــون الوصــي إمامــاً، كمــا فــي أئمتن ، وق
ــاء، فلــيس منصــب الوصــاية علــى         يكــون وصــياً فقــط، كمــا فــي أكثــر أوصــياء األنبي

، وهنـا فـإن   عمومه أفضل من النبوة، بل النبوة بعمومها أفضل مـن الوصـاية بعمومهـا   
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ال إمامتـه؛ إذ لـم    7مـن جهـة االحتجـاج اسـتدلّ بمنصـب وصـايته للنبـيC        اإلمام
  ؛ فافهم!))أيهما أفضل: النبي أو اإلمام((يأت في الرواية: 

ال شك أن للنبوة مراتب، فـبعض مراتبهـا تكـون أعلـى مـن مقـام الوصـي،        ثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 
بعض مراتـب  ؛ فهو أرفع مقاماً من 7كما هو الحال في النبي أن وال شك ،الوصي

األوصياء أعلى من مرتبة النبوة، بل إذا كانوا أئمة فهم أعلى مرتبة، كما هو الحال 
في شأن اإلمام عليC ة الباقين من أوالدهواألئمF ؛ فإنّهم أعلى مرتبة من بقية
  األنبياء غير الخاتم.

  ):٦تعليق (

»��������


�א�'و�(�
����«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ........م عليكمم عليكمم عليكمم عليكمسالسالسالسالالالالال

ن ن ن ن أأأأن يكون برتبة اإلمام قبـل  ن يكون برتبة اإلمام قبـل  ن يكون برتبة اإلمام قبـل  ن يكون برتبة اإلمام قبـل  أأأأنبياء السابقين نبياء السابقين نبياء السابقين نبياء السابقين نبي من األنبي من األنبي من األنبي من األ    ييييهل من الممكن ألهل من الممكن ألهل من الممكن ألهل من الممكن أل
        ....يكون برتبة الرسوليكون برتبة الرسوليكون برتبة الرسوليكون برتبة الرسول

        ه برتبة اإلمام دون رتبة الرسول؟ه برتبة اإلمام دون رتبة الرسول؟ه برتبة اإلمام دون رتبة الرسول؟ه برتبة اإلمام دون رتبة الرسول؟ئئئئنبيانبيانبيانبياأأأأحد حد حد حد أأأأ    علعلعلعلاهللا يجاهللا يجاهللا يجاهللا يج    ننننإإإإ    ::::صحصحصحصحأأأأبمعنى بمعنى بمعنى بمعنى 
        كان برتبة اإلمام؟كان برتبة اإلمام؟كان برتبة اإلمام؟كان برتبة اإلمام؟    7777وهل الرسول محمدوهل الرسول محمدوهل الرسول محمدوهل الرسول محمد

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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التـي يظهـر منهـا     Cذكر رواية زيـد الشـحام عـن اإلمـام الصـادق      قد تقدم
أن الرســالة هــي مرتبــة أعلــى مــن النبــوة، وأن اإلمامــة أعلــى مرتبــة مــن الرســالة،  

  ولكن ال يفهم منها أن من شروط إعطاء اإلمامة أن يكون الشخص رسوالً.
الفـراغ مـن   بعـد   7نعم، تحقّق ذلك في إبراهيم بـنصّ اآليـة، وفـي نبينـا محمـد     

ولكـن نـصّ القـرآن الكـريم فـي بعـض أنبيـاء         لته وثبوت اإلمامة له بعدة آيات،رسا
وجعلْنَـا مـنْهم   وجعلْنَـا مـنْهم   وجعلْنَـا مـنْهم   وجعلْنَـا مـنْهم   �، قال تعـالى:  نّهم كانوا أئمة مع أنّهم لم يكونوا رسالًأبني إسرائيل 

نُونوقنَا ياتكَانُوا بِآيوا ورا صَبرِنَا لَمبِأَم وندهةً يمأَئنُونوقنَا ياتكَانُوا بِآيوا ورا صَبرِنَا لَمبِأَم وندهةً يمأَئنُونوقنَا ياتكَانُوا بِآيوا ورا صَبرِنَا لَمبِأَم وندهةً يمأَئنُونوقنَا ياتكَانُوا بِآيوا ورا صَبرِنَا لَمبِأَم وندهةً يم١(�أَئ(.  

IIII_!bßbßg@æìØí@æc@k¯@!bČîjã@æb×@åß@ČÝ×@Ýç_!bßbßg@æìØí@æc@k¯@!bČîjã@æb×@åß@ČÝ×@Ýç_!bßbßg@æìØí@æc@k¯@!bČîjã@æb×@åß@ČÝ×@Ýç_!bßbßg@æìØí@æc@k¯@!bČîjã@æb×@åß@ČÝ×@ÝçHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
 نّة والقرآنيين، ووجدت أنلت في ثالث مناهج إسالمية هي الشيعة والستأم نّة والقرآنيين، ووجدت أنلت في ثالث مناهج إسالمية هي الشيعة والستأم نّة والقرآنيين، ووجدت أنلت في ثالث مناهج إسالمية هي الشيعة والستأم نّة والقرآنيين، ووجدت أنلت في ثالث مناهج إسالمية هي الشيعة والستأم

        الخالف الجوهري هو في حقيقة بعث الرسل واألنبياء.الخالف الجوهري هو في حقيقة بعث الرسل واألنبياء.الخالف الجوهري هو في حقيقة بعث الرسل واألنبياء.الخالف الجوهري هو في حقيقة بعث الرسل واألنبياء.
يعتقــد أن الرســول مجــرد ســائق يرســل رســالة لقــوم وهــي        يعتقــد أن الرســول مجــرد ســائق يرســل رســالة لقــوم وهــي        يعتقــد أن الرســول مجــرد ســائق يرســل رســالة لقــوم وهــي        يعتقــد أن الرســول مجــرد ســائق يرســل رســالة لقــوم وهــي            فمــثالً القرآنــي: فمــثالً القرآنــي: فمــثالً القرآنــي: فمــثالً القرآنــي: 

في تبليغ تلك الرسـالة التـي هـي الكتـاب، فلهـذا      في تبليغ تلك الرسـالة التـي هـي الكتـاب، فلهـذا      في تبليغ تلك الرسـالة التـي هـي الكتـاب، فلهـذا      في تبليغ تلك الرسـالة التـي هـي الكتـاب، فلهـذا      ��� ��� ��� ���     الكتاب، وال يوجد له عصمةالكتاب، وال يوجد له عصمةالكتاب، وال يوجد له عصمةالكتاب، وال يوجد له عصمة
تركوا أيتركوا أيتركوا أيهذا هـو السـبب الحقيقـي لبعـث         تركوا أي هذا هـو السـبب الحقيقـي لبعـث     شيء عدا الكتاب؛ ألنّهم يحسبون أن هذا هـو السـبب الحقيقـي لبعـث     شيء عدا الكتاب؛ ألنّهم يحسبون أن هذا هـو السـبب الحقيقـي لبعـث     شيء عدا الكتاب؛ ألنّهم يحسبون أن شيء عدا الكتاب؛ ألنّهم يحسبون أن

        الرسول.الرسول.الرسول.الرسول.
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إنّهم قالوا معصوم فقط إنّهم قالوا معصوم فقط إنّهم قالوا معصوم فقط إنّهم قالوا معصوم فقط أما السنّة: فتخبطوا تخبطاً شديداً في هذه النقطة؛ إذ أما السنّة: فتخبطوا تخبطاً شديداً في هذه النقطة؛ إذ أما السنّة: فتخبطوا تخبطاً شديداً في هذه النقطة؛ إذ أما السنّة: فتخبطوا تخبطاً شديداً في هذه النقطة؛ إذ 
في التبليغ، واعتبروا التبليغ كتاب وسنّة، والسنّة ال تشمل كلّ حياة النبي، بل في في التبليغ، واعتبروا التبليغ كتاب وسنّة، والسنّة ال تشمل كلّ حياة النبي، بل في في التبليغ، واعتبروا التبليغ كتاب وسنّة، والسنّة ال تشمل كلّ حياة النبي، بل في في التبليغ، واعتبروا التبليغ كتاب وسنّة، والسنّة ال تشمل كلّ حياة النبي، بل في 

        أشياء ال نستطيع نحن اآلن التفريق بين كونها تبليغاً أو غير تبليغ.أشياء ال نستطيع نحن اآلن التفريق بين كونها تبليغاً أو غير تبليغ.أشياء ال نستطيع نحن اآلن التفريق بين كونها تبليغاً أو غير تبليغ.أشياء ال نستطيع نحن اآلن التفريق بين كونها تبليغاً أو غير تبليغ.
ثم وجدت أن الشيعة: يعتقدون أن الرسول وجه اهللا، ومعصوم عصمة مطلقة، ثم وجدت أن الشيعة: يعتقدون أن الرسول وجه اهللا، ومعصوم عصمة مطلقة، ثم وجدت أن الشيعة: يعتقدون أن الرسول وجه اهللا، ومعصوم عصمة مطلقة، ثم وجدت أن الشيعة: يعتقدون أن الرسول وجه اهللا، ومعصوم عصمة مطلقة، 

يء من أُمور الدين والدنيا، وسموا هذا الوجه: (اإلمامة)، على يء من أُمور الدين والدنيا، وسموا هذا الوجه: (اإلمامة)، على يء من أُمور الدين والدنيا، وسموا هذا الوجه: (اإلمامة)، على يء من أُمور الدين والدنيا، وسموا هذا الوجه: (اإلمامة)، على يقتدى به في كلّ شيقتدى به في كلّ شيقتدى به في كلّ شيقتدى به في كلّ ش
        حد فهمي لكم. وهذا الرأي مقنع جداً وهو أفضلهم بال ريب.حد فهمي لكم. وهذا الرأي مقنع جداً وهو أفضلهم بال ريب.حد فهمي لكم. وهذا الرأي مقنع جداً وهو أفضلهم بال ريب.حد فهمي لكم. وهذا الرأي مقنع جداً وهو أفضلهم بال ريب.

ــو: أنّكــم ال          ــرأي، وه ــي هــذا ال ــيس ف ــنهجكم، ول ــي م ــرات ف ــو: أنّكــم ال         ولكــن أجــد ثغ ــرأي، وه ــي هــذا ال ــيس ف ــنهجكم، ول ــي م ــرات ف ــو: أنّكــم ال         ولكــن أجــد ثغ ــرأي، وه ــي هــذا ال ــيس ف ــنهجكم، ول ــي م ــرات ف ــو: أنّكــم ال         ولكــن أجــد ثغ ــرأي، وه ــي هــذا ال ــيس ف ــنهجكم، ول ــي م ــرات ف ولكــن أجــد ثغ
، ولو أنّكم كنتم تعتقدون أن كلّ رسول إمام لكان هذا ، ولو أنّكم كنتم تعتقدون أن كلّ رسول إمام لكان هذا ، ولو أنّكم كنتم تعتقدون أن كلّ رسول إمام لكان هذا ، ولو أنّكم كنتم تعتقدون أن كلّ رسول إمام لكان هذا اًاًاًاًتعتبرون كلّ رسول إمامتعتبرون كلّ رسول إمامتعتبرون كلّ رسول إمامتعتبرون كلّ رسول إمام

داً، وكان الحـق ال ريـب؛ ألن اهللا ال يطلـب منّـا أن نـؤمن بـه، وأن نـؤمن        داً، وكان الحـق ال ريـب؛ ألن اهللا ال يطلـب منّـا أن نـؤمن بـه، وأن نـؤمن        داً، وكان الحـق ال ريـب؛ ألن اهللا ال يطلـب منّـا أن نـؤمن بـه، وأن نـؤمن        داً، وكان الحـق ال ريـب؛ ألن اهللا ال يطلـب منّـا أن نـؤمن بـه، وأن نـؤمن        أوضح جأوضح جأوضح جأوضح ج
        بالوحي فقط، بل يطلب منّا أن نؤمن بقيادة الرسول لنا وإمامته علينا.بالوحي فقط، بل يطلب منّا أن نؤمن بقيادة الرسول لنا وإمامته علينا.بالوحي فقط، بل يطلب منّا أن نؤمن بقيادة الرسول لنا وإمامته علينا.بالوحي فقط، بل يطلب منّا أن نؤمن بقيادة الرسول لنا وإمامته علينا.

نّه يأمرنا أن ال نعتبر الرسول مجرد رجل ينقل وحي اهللا، ولكـن نعتبـره   نّه يأمرنا أن ال نعتبر الرسول مجرد رجل ينقل وحي اهللا، ولكـن نعتبـره   نّه يأمرنا أن ال نعتبر الرسول مجرد رجل ينقل وحي اهللا، ولكـن نعتبـره   نّه يأمرنا أن ال نعتبر الرسول مجرد رجل ينقل وحي اهللا، ولكـن نعتبـره   إإإإ    ::::أيأيأيأي
ومـن يطـع   ومـن يطـع   ومـن يطـع   ومـن يطـع   ����فـي قـول اهللا تعـالى:    فـي قـول اهللا تعـالى:    فـي قـول اهللا تعـالى:    فـي قـول اهللا تعـالى:    قائداً (إماماً كما يعبر الشيعة)، وهذا هو الواضح قائداً (إماماً كما يعبر الشيعة)، وهذا هو الواضح قائداً (إماماً كما يعبر الشيعة)، وهذا هو الواضح قائداً (إماماً كما يعبر الشيعة)، وهذا هو الواضح 

اللَّه والرسولَ فَأولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهم من النَّبيين والصّديقين والشّـهداء  اللَّه والرسولَ فَأولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهم من النَّبيين والصّديقين والشّـهداء  اللَّه والرسولَ فَأولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهم من النَّبيين والصّديقين والشّـهداء  اللَّه والرسولَ فَأولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهم من النَّبيين والصّديقين والشّـهداء  
ولَو كَانُوا يؤمنُون بِاللَّه والنَّبِي ولَو كَانُوا يؤمنُون بِاللَّه والنَّبِي ولَو كَانُوا يؤمنُون بِاللَّه والنَّبِي ولَو كَانُوا يؤمنُون بِاللَّه والنَّبِي ����، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: ))))١١١١((((����والصَّالحين وحسن أولَئك رفيقاًوالصَّالحين وحسن أولَئك رفيقاًوالصَّالحين وحسن أولَئك رفيقاًوالصَّالحين وحسن أولَئك رفيقاً

، وقولـه تعـالى:   ، وقولـه تعـالى:   ، وقولـه تعـالى:   ، وقولـه تعـالى:   ))))٢٢٢٢((((����زِلَ إِلَيه مـا اتَّخَـذُوهم أَوليـاَء ولَكـن كَثيـراً مـنْهم فَاسـقُون       زِلَ إِلَيه مـا اتَّخَـذُوهم أَوليـاَء ولَكـن كَثيـراً مـنْهم فَاسـقُون       زِلَ إِلَيه مـا اتَّخَـذُوهم أَوليـاَء ولَكـن كَثيـراً مـنْهم فَاسـقُون       زِلَ إِلَيه مـا اتَّخَـذُوهم أَوليـاَء ولَكـن كَثيـراً مـنْهم فَاسـقُون       وما أُنْوما أُنْوما أُنْوما أُنْ
قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً الَّذي لَه ملْك السماوات واَألرضِ قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً الَّذي لَه ملْك السماوات واَألرضِ قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً الَّذي لَه ملْك السماوات واَألرضِ قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً الَّذي لَه ملْك السماوات واَألرضِ ����

 الَ إِلَــه الَ إِلَــه الَ إِلَــه يــتُ��� ��� ��� ��� الَ إِلَــهمييِــي وحي ــويــتُهمييِــي وحي ــويــتُهمييِــي وحي ــويــتُهمييِــي وحي ــوه     بِاللَّــه نمــؤي يالَّــذ ــياُألم النَّبِــي هــولسرو نُوا بِاللَّــهفَــآم بِاللَّــه نمــؤي يالَّــذ ــياُألم النَّبِــي هــولسرو نُوا بِاللَّــهفَــآم بِاللَّــه نمــؤي يالَّــذ ــياُألم النَّبِــي هــولسرو نُوا بِاللَّــهفَــآم بِاللَّــه نمــؤي يالَّــذ ــياُألم النَّبِــي هــولسرو نُوا بِاللَّــهفَــآم
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  ونتَـدتَه لَّكُـملَع وهاتَّبِعو هاتمكَلو  ونتَـدتَه لَّكُـملَع وهاتَّبِعو هاتمكَلو  ونتَـدتَه لَّكُـملَع وهاتَّبِعو هاتمكَلو  ونتَـدتَه لَّكُـملَع وهاتَّبِعو هاتمكَلـن     ����، وقولـه تعـالى:   ، وقولـه تعـالى:   ، وقولـه تعـالى:   ، وقولـه تعـالى:   ))))١١١١((((����وم نِينؤمأَولَـى بِـالم ـن     النَّبِـيم نِينؤمأَولَـى بِـالم ـن     النَّبِـيم نِينؤمأَولَـى بِـالم ـن     النَّبِـيم نِينؤمأَولَـى بِـالم النَّبِـي
أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه مـن  أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه مـن  أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه مـن  أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه مـن      أَنفُسهِم وأَزواجه أُمهاتُهم وأُولُو اَألرحامِ بعضُهمأَنفُسهِم وأَزواجه أُمهاتُهم وأُولُو اَألرحامِ بعضُهمأَنفُسهِم وأَزواجه أُمهاتُهم وأُولُو اَألرحامِ بعضُهمأَنفُسهِم وأَزواجه أُمهاتُهم وأُولُو اَألرحامِ بعضُهم

 اجِرِينهالمو نِينؤمالم اجِرِينهالمو نِينؤمالم اجِرِينهالمو نِينؤمالم اجِرِينهالمو نِينؤمتَـابِ     ��� ��� ��� ��� المـي الكف ـكذَل وفاً كَـانعركُم مائيلُوا إِلَى أَولتَـابِ     أَن تَفعـي الكف ـكذَل وفاً كَـانعركُم مائيلُوا إِلَى أَولتَـابِ     أَن تَفعـي الكف ـكذَل وفاً كَـانعركُم مائيلُوا إِلَى أَولتَـابِ     أَن تَفعـي الكف ـكذَل وفاً كَـانعركُم مائيلُوا إِلَى أَولأَن تَفع
يا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوق صَـوت  يا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوق صَـوت  يا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوق صَـوت  يا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوق صَـوت  ����، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: ))))٢٢٢٢((((����مسطُوراًمسطُوراًمسطُوراًمسطُوراً

النَّبِيالنَّبِيالنَّبِيأَنـتُم الَ            النَّبِيـالُكُم وطَ أَعمعضٍ أَن تَحـبـبـكُم لعضهـرِ ببِـالقَولِ كَج وا لَهرالَ تَجهأَنـتُم الَ        وـالُكُم وطَ أَعمعضٍ أَن تَحـبـبـكُم لعضهـرِ ببِـالقَولِ كَج وا لَهرالَ تَجهأَنـتُم الَ        وـالُكُم وطَ أَعمعضٍ أَن تَحـبـبـكُم لعضهـرِ ببِـالقَولِ كَج وا لَهرالَ تَجهأَنـتُم الَ        وـالُكُم وطَ أَعمعضٍ أَن تَحـبـبـكُم لعضهـرِ ببِـالقَولِ كَج وا لَهرالَ تَجهو
ونرتَشعونرتَشعونرتَشعونروقوله تعالى: ، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: ))))٣٣٣٣((((����تَشع ،����   ـن كَـاننَةٌ لِّمسةٌ حأُسو ولِ اللَّهسي رلَكُم ف لَقَد كَان   ـن كَـاننَةٌ لِّمسةٌ حأُسو ولِ اللَّهسي رلَكُم ف لَقَد كَان   ـن كَـاننَةٌ لِّمسةٌ حأُسو ولِ اللَّهسي رلَكُم ف لَقَد كَان   ـن كَـاننَةٌ لِّمسةٌ حأُسو ولِ اللَّهسي رلَكُم ف لَقَد كَان

        ....))))٤٤٤٤((((����يرجو اللَّه واليوم اآلخر وذَكَر اللَّه كَثيراًيرجو اللَّه واليوم اآلخر وذَكَر اللَّه كَثيراًيرجو اللَّه واليوم اآلخر وذَكَر اللَّه كَثيراًيرجو اللَّه واليوم اآلخر وذَكَر اللَّه كَثيراً
ألنّـه لـم   ألنّـه لـم   ألنّـه لـم   ألنّـه لـم       على وجوب االعتقـاد بإمامـة النبـي؛   على وجوب االعتقـاد بإمامـة النبـي؛   على وجوب االعتقـاد بإمامـة النبـي؛   على وجوب االعتقـاد بإمامـة النبـي؛   وهذه اآليات لها داللة واضحة وهذه اآليات لها داللة واضحة وهذه اآليات لها داللة واضحة وهذه اآليات لها داللة واضحة 

يقل: نؤمن باهللا فقط، بل قال: والنبي أيضاً, فكلّ هذه اآليـات أدلّـة واضـحة جـداً     يقل: نؤمن باهللا فقط، بل قال: والنبي أيضاً, فكلّ هذه اآليـات أدلّـة واضـحة جـداً     يقل: نؤمن باهللا فقط، بل قال: والنبي أيضاً, فكلّ هذه اآليـات أدلّـة واضـحة جـداً     يقل: نؤمن باهللا فقط، بل قال: والنبي أيضاً, فكلّ هذه اآليـات أدلّـة واضـحة جـداً     
على وجوب اإليمان بإمامة النبي وليس نبوته والوحي فقط، وهـذا مـنهج جميـل    على وجوب اإليمان بإمامة النبي وليس نبوته والوحي فقط، وهـذا مـنهج جميـل    على وجوب اإليمان بإمامة النبي وليس نبوته والوحي فقط، وهـذا مـنهج جميـل    على وجوب اإليمان بإمامة النبي وليس نبوته والوحي فقط، وهـذا مـنهج جميـل    

        جداً، وهو الحق وال ريب.جداً، وهو الحق وال ريب.جداً، وهو الحق وال ريب.جداً، وهو الحق وال ريب.
هــا مــن الشــيعة فــي اإلمامــة ال     هــا مــن الشــيعة فــي اإلمامــة ال     هــا مــن الشــيعة فــي اإلمامــة ال     هــا مــن الشــيعة فــي اإلمامــة ال     اآلن: أن البحــوث التــي أقرأ اآلن: أن البحــوث التــي أقرأ اآلن: أن البحــوث التــي أقرأ اآلن: أن البحــوث التــي أقرأ     شــكاليشــكاليشــكاليشــكاليلكــن استلكــن استلكــن استلكــن است

أجدها بالمفهوم الذي أراه، فهل ما ذكرت سـالفاً هـو المفهـوم الصـحيح لإلمامـة      أجدها بالمفهوم الذي أراه، فهل ما ذكرت سـالفاً هـو المفهـوم الصـحيح لإلمامـة      أجدها بالمفهوم الذي أراه، فهل ما ذكرت سـالفاً هـو المفهـوم الصـحيح لإلمامـة      أجدها بالمفهوم الذي أراه، فهل ما ذكرت سـالفاً هـو المفهـوم الصـحيح لإلمامـة      
        عندكم أم أنّي أخطأت؟عندكم أم أنّي أخطأت؟عندكم أم أنّي أخطأت؟عندكم أم أنّي أخطأت؟

؟ إذ يجـب أن يكــون  ؟ إذ يجـب أن يكــون  ؟ إذ يجـب أن يكــون  ؟ إذ يجـب أن يكــون  اًاًاًاًواالستشـكال اآلخـر هـو: لمــاذا ال يكـون كـلّ رســول إمامـ      واالستشـكال اآلخـر هـو: لمــاذا ال يكـون كـلّ رســول إمامـ      واالستشـكال اآلخـر هـو: لمــاذا ال يكـون كـلّ رســول إمامـ      واالستشـكال اآلخـر هـو: لمــاذا ال يكـون كـلّ رســول إمامـ      
        إبراهيم ومحمد؟إبراهيم ومحمد؟إبراهيم ومحمد؟إبراهيم ومحمد؟��� ��� ��� ���      تعتبرون إمامة أحد تعتبرون إمامة أحد تعتبرون إمامة أحد تعتبرون إمامة أحدعليهم، فلماذا العليهم، فلماذا العليهم، فلماذا العليهم، فلماذا ال    اًاًاًاًمقدممقدممقدممقدم    اًاًاًاًقدوة للناس، وإمامقدوة للناس، وإمامقدوة للناس، وإمامقدوة للناس، وإمام
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ــذي        ــدكم، وهــل مفهــومي ال ــة عن ــذي       إن شــاء اهللا تعطــوني بحــث لمفهــوم اإلمام ــدكم، وهــل مفهــومي ال ــة عن ــذي       إن شــاء اهللا تعطــوني بحــث لمفهــوم اإلمام ــدكم، وهــل مفهــومي ال ــة عن ــذي       إن شــاء اهللا تعطــوني بحــث لمفهــوم اإلمام ــدكم، وهــل مفهــومي ال ــة عن إن شــاء اهللا تعطــوني بحــث لمفهــوم اإلمام
        ذكرته سالفاً صحيح ويطابق مفهومكم؟ذكرته سالفاً صحيح ويطابق مفهومكم؟ذكرته سالفاً صحيح ويطابق مفهومكم؟ذكرته سالفاً صحيح ويطابق مفهومكم؟

ولمــاذا ال تنشــرون هــذه األدلّــة الواضــحة فــي آيــات القــرآن، وتنشــروا أدلّــة    ولمــاذا ال تنشــرون هــذه األدلّــة الواضــحة فــي آيــات القــرآن، وتنشــروا أدلّــة    ولمــاذا ال تنشــرون هــذه األدلّــة الواضــحة فــي آيــات القــرآن، وتنشــروا أدلّــة    ولمــاذا ال تنشــرون هــذه األدلّــة الواضــحة فــي آيــات القــرآن، وتنشــروا أدلّــة    
        أُخرى غامضة؟!أُخرى غامضة؟!أُخرى غامضة؟!أُخرى غامضة؟!

م عـن اإلمامـة، وأنّهـا أصـل     م عـن اإلمامـة، وأنّهـا أصـل     م عـن اإلمامـة، وأنّهـا أصـل     م عـن اإلمامـة، وأنّهـا أصـل     على ما اعتقد أن كلّ آية فـي القـرآن تـتكلّ   على ما اعتقد أن كلّ آية فـي القـرآن تـتكلّ   على ما اعتقد أن كلّ آية فـي القـرآن تـتكلّ   على ما اعتقد أن كلّ آية فـي القـرآن تـتكلّ   
من أُصول الدين، ولكن بمفهومي أنا، فهل مفهومي خاطئ بالنسبة لكم أم من أُصول الدين، ولكن بمفهومي أنا، فهل مفهومي خاطئ بالنسبة لكم أم من أُصول الدين، ولكن بمفهومي أنا، فهل مفهومي خاطئ بالنسبة لكم أم من أُصول الدين، ولكن بمفهومي أنا، فهل مفهومي خاطئ بالنسبة لكم أم 

        ماذا؟ماذا؟ماذا؟ماذا؟
        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إن مــا ذكرتــه خالفــاً، لعلّــه يكــون أحــد أوجــه الخــالف، وإن كــان كمــا      أوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
فـي فهـم مقـام النبـوة واإلمامـة اإللهيـة,        تقول خالفاً رئيسياً في البـين, وهـو الخـالف   

أو لنعبر عنها: الخالفة اإللهية التي رسمها اهللا للبشرية، ولعلّك سوف تـزداد إحاطـة   
ــة) للشــيخ محمــد الســند، وذلــك علــى         ــرأت كتــاب (اإلمامــة اإللهي ــو ق بالموضــوع ل

  موقعنا على االنترنيت.
ــاً:  ــاً: ثانيـ ــاً: ثانيـ ــاً: ثانيـ تخلـــو مـــن حجـــة، ولـــو خلـــت  إن الشـــيعة اإلماميـــة تعتقـــد أن األرض ال  ثانيـ

، وهذا معناه وجود إمام في كلّ وقت، وأن مهمته ال تنحصـر فـي هدايـة    )١(لساخت
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ــة        ــة التكوينيـ ــالم والهدايـ ــى العـ ــة علـ ــى الهيمنـ ــدى إلـ ــا تتعـ ــريع، وإنّمـ ــاء التشـ ــاس وإلقـ النـ
  للبشرية، باعتبار كونه خليفة اهللا.

ن كامــل مــا رســوالً  نعــم، ربمــا هنــاك خــالف فــي وجــود المالزمــة بــين كــون إنســا   
  وبين كونه إماماً، أو: هل ثبت بأن كلّ أُولي العزم كانوا أئمة أو ال؟

، وربمــا يمكــن 7، ونبينــا محمــدC، وإبــراهيمCنعـم، نثبــت ذلــك بالنســبة آلدم 
, ولكــن القــول بعــدم ثبــوت    Hالمناقشــة فــي ثبوتــه لعيســى وموســى وداود وســليمان     

  ألرض من إمام في زمانه.كون أحد الرسل إماماً ال يعني خلو ا
وخالصة القـول هـو: بـأن هنـاك بحـث مسـتمر لحـد اآلن فـي: هـل أن هنـاك تـالزم            

  بين الرسالة وبين اإلمامة من جهة الرسالة أو ال؟
نعني به: أنّه هـل ثبـت أن كـلّ رسـول إمـام ال العكـس، إذ        وقولنا من جهة الرسالة،

  أن هناك قطع بوجود إمام ليس برسول؛ فالحظ!
نحـب أن نوضـح أن مفهـوم اإلمامـة أعمـق وأكثـر دقّـة واتّسـاعاً ممـا ذكـرت،           ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: 

  ويحتاج منك إلى وقت أكثر في القراءة واالطّالع.

IIII†yaë@åß‹@¿@´ßbßg@Êbànua@â†Ç†yaë@åß‹@¿@´ßbßg@Êbànua@â†Ç†yaë@åß‹@¿@´ßbßg@Êbànua@â†Ç†yaë@åß‹@¿@´ßbßg@Êbànua@â†ÇHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        اع إمامين في زمن واحد؟اع إمامين في زمن واحد؟اع إمامين في زمن واحد؟اع إمامين في زمن واحد؟لماذا ال يمكن اجتملماذا ال يمكن اجتملماذا ال يمكن اجتملماذا ال يمكن اجتم
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  يمكن تصوير عدم اإلمكان بدليلين: 
الــدليل العقلـــي: بمــا أن اإلمامـــة هــي حجـــة اهللا علــى الخلـــق، فهــي عامـــة      
ــاني موافقــاً لــألول فــي         ــا نقــول: إن كــان اإلمــام الث ــة, فهن لجميــع البشــرية قاطب

ومــا يثبــت، فيكــون وجــوده وتنصــيبه لإلمامــة لغــواً   جميــع مــا يطــرح ومــا ينفــي 
وعبثــاً, وأمــا إن خالفــه وعارضــه، فهــذا يســتلزم كــذب أحــدهما، وهــو خــالف  

  كونه إماماً عاماً للناس أجمعين.
ــي  ــدليل النقلـ ــول اهللا الـ ــن رسـ ــان   7: ورد عـ ــون إمامـ ــال: (ال يكـ ــه قـ ���  أنّـ
  .)١(وأحدهما صامت)

IIIIæìØm@ü@òîÜÈÐÛa@òßbß⁄aæìØm@ü@òîÜÈÐÛa@òßbß⁄aæìØm@ü@òîÜÈÐÛa@òßbß⁄aæìØm@ü@òîÜÈÐÛa@òßbß⁄a     ��� ��� ��� ���æbß‹@ČÝ×@¿@†yaë@âbß⁄æbß‹@ČÝ×@¿@†yaë@âbß⁄æbß‹@ČÝ×@¿@†yaë@âbß⁄æbß‹@ČÝ×@¿@†yaë@âbß⁄HHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ال يمكن أن يكون في زمان واحد إمامان، وأما األنبياء فإنّه يمكن أن يكون ال يمكن أن يكون في زمان واحد إمامان، وأما األنبياء فإنّه يمكن أن يكون ال يمكن أن يكون في زمان واحد إمامان، وأما األنبياء فإنّه يمكن أن يكون ال يمكن أن يكون في زمان واحد إمامان، وأما األنبياء فإنّه يمكن أن يكون 

        أكثر من نبي واحد في زمان واحد، لماذا؟أكثر من نبي واحد في زمان واحد، لماذا؟أكثر من نبي واحد في زمان واحد، لماذا؟أكثر من نبي واحد في زمان واحد، لماذا؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

يمكن أن يوجد فـي زمـان واحـد إمامـان، كمـا هـو الحـال فـي سـائر حيـاة           
، كما في زمـن أميـر   F؛ إذ كانوا موجودين بوجود آبائهم األئمةFاألئمة

  .F، وهكذا سائر األئمةHوالحسن والحسين Cالمؤمنين
علـى اُألمـة؛ هـل يمكـن أن تكـون       Cوإنّما الكالم فـي الواليـة الفعليـة لإلمـام    

  مة إمام آخر معصوم؟في عرض إما
إلمـام  ���  قد ثبت في الروايات أن الوالية الفعلية ال تكون في كلّ زمان

قلـت ألبـي   ((واحد وال تكون إلمـامين؛ ففـي صـحيحة الحسـين بـن أبـي العـال:        
  : تكون األرض ليس فيها إمام؟Cاهللا عبد

  قال: ال.
  قلت: يكون إمامان؟

  .)١())وأحدهما صامت���  قال: ال،
عــن هشــام بــن ســالم،  ((بســند موثّــق عــن الصــدوق فــي (إكمــال الــدين):  وجــاء 

  ... فهل يكون إمامان في وقت؟Cقال: قلت للصادق
 أن يكـــون أحـــدهما صـــامتاً مأمومـــاً لصـــاحبه، واآلخـــر ناطقـــاً إمامـــاً ���  قـــال: ال،

  .)٢())لصاحبه، فأما أن يكونا إمامين ناطقين في وقت واحد فال)
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لكافي) للمولى محمد صالح المازندراني في شـرحه  وجاء في (شرح أُصول ا
وفــي شــرح نهــج البالغــة: أن فــي آخــر الزمــان ال     ((للحــديث األول المتقــدم، قــال:  

إمام واحد، وأما األنبياء واألوصياء في الزمن األول ���  يكون في كلّ وقت وزمان
إلـى   7هللاكانوا في عهد واحد جماعة كثيـرة، وفـي آخـر الزمـان مـذ عهـد رسـول ا       

  .)١())وصي واحد���  قيام الساعة ال يكون في كلّ حين
وقــــال الميــــرزا أبــــو الحســــن الشــــعراني فــــي تعليقتــــه علــــى مــــا ذكــــره المــــولى   

ــي قولـــه: (   ــدراني فـ ــي واحـــد):  ��� المازنـ ــة والتـــاريخ أن    ((وصـ ــد علمنـــا بالتجربـ وقـ
ا، فقد كان في الحكومة تندرج إلى السعة والعظم من أول عصر الخليقة إلى زمانن

األعصــار القديمــة فــي ناحيــة كالشــام ملــوك كثيــرة، وكــان أعظــم ملــك فــي القــديم   
مصر، وأعظم ملوكهم الفراعنة، ثم ملك العراق وهم الكلدانيون، وبعد ذلك عظـم  
     الحكومــات واتّســع الــدول، فكــان الــروم وفــارس أعظــم مــن كــلّ ملــك قبلهمــا، ثــم

وفــارس، ثــم وجــد دول فــي األعصــار   ملــك اإلســالم وكــان أعظــم مــن ملــك الــروم  
  األخيرة عظيمة جداً..

والناس يميلـون إلـى قبـول حكومـة واحـدة لجميـع أهـل األرض، ولـذلك         
أسسوا مجلس اُألمم، وهـي أحسـن مـن قبـول حكومـات متعـددة متنـافرة كـلّ         
يجر النار إلى قرصه، ويسعى فـي جلـب نفـع أُمتـه، واالسـتئثار بـنعم اهللا تعـالى        
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  .دون غيره
ولو كان حكم واحد سارياً وإمام واحد فـي جميـع أقطـار األرض، ينظـر علـى      
 السواء إلـى جميـع األجنـاس واُألمـم، مـن العـرب والعجـم، واألسـود واألبـيض، وال         
يــرجح شــعباً علــى شــعب، وأُمــة علــى أُمــة، كمــا هــو مــذهبنا، فهــو أحســن وأعــدل،       

  .)١())وأوفر نعمة، وأقوى مقدرة، وأقلّ فتنة

IIIIyaë@æbß‹@¿@´–‚’Û@òßbß⁄a@æìØm@Ýçyaë@æbß‹@¿@´–‚’Û@òßbß⁄a@æìØm@Ýçyaë@æbß‹@¿@´–‚’Û@òßbß⁄a@æìØm@Ýçyaë@æbß‹@¿@´–‚’Û@òßbß⁄a@æìØm@Ýç_†_†_†_†HHHH@ @@ @@ @@ @


�א���ن��«
�»�$ن�א�$و$و�� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
حصـول  حصـول  حصـول  حصـول  مـن سـيادتكم التكـرم باإلجابـة علـى هـذا السـؤال: هـل يجـوز          مـن سـيادتكم التكـرم باإلجابـة علـى هـذا السـؤال: هـل يجـوز          مـن سـيادتكم التكـرم باإلجابـة علـى هـذا السـؤال: هـل يجـوز          مـن سـيادتكم التكـرم باإلجابـة علـى هـذا السـؤال: هـل يجـوز              اااانرجونرجونرجونرجو

        إمامتين في وقت واحد؟إمامتين في وقت واحد؟إمامتين في وقت واحد؟إمامتين في وقت واحد؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
أنّه يكون أحدهما ���  ناك إمامان في زمان واحد،نعم، يجوز أن يكون ه

تــابع لآلخــر، وال يتصــرف فــي مقابــل تصــرفات اآلخــر، وهــذا واقــع وموجــود،   
، وبــين اإلمــام الحســن  7وبــين النبــيC كمــا كــان األمــر بــين أميــر المــؤمنين  

  .Hواإلمام الحسين
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IIII@åß@Šr×c@Éàn¯@Ýç@åß@Šr×c@Éàn¯@Ýç@åß@Šr×c@Éàn¯@Ýç@åß@Šr×c@Éàn¯@Ýç_†yaë@oÓë@¿@âbßg_†yaë@oÓë@¿@âbßg_†yaë@oÓë@¿@âbßg_†yaë@oÓë@¿@âbßgHHHH@ @@ @@ @@ @

»��������


�א�����ن�
�»��د�א?����!��د� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        : هل يجمع اهللا نبيان (أو أكثر) في زمن واحد لقوم واحد، أو كلّ نبي لقوم؟: هل يجمع اهللا نبيان (أو أكثر) في زمن واحد لقوم واحد، أو كلّ نبي لقوم؟: هل يجمع اهللا نبيان (أو أكثر) في زمن واحد لقوم واحد، أو كلّ نبي لقوم؟: هل يجمع اهللا نبيان (أو أكثر) في زمن واحد لقوم واحد، أو كلّ نبي لقوم؟١١١١سسسس
ينِ ينِ ينِ ينِ إِذْ أَرســلْنَا إِلَــيهِم اثْنَــإِذْ أَرســلْنَا إِلَــيهِم اثْنَــإِذْ أَرســلْنَا إِلَــيهِم اثْنَــإِذْ أَرســلْنَا إِلَــيهِم اثْنَــ����: إذا كــان الجــواب ال، فمــا تفســير قولــه تعــالى:  : إذا كــان الجــواب ال، فمــا تفســير قولــه تعــالى:  : إذا كــان الجــواب ال، فمــا تفســير قولــه تعــالى:  : إذا كــان الجــواب ال، فمــا تفســير قولــه تعــالى:  ٢٢٢٢سسسس

     ـلُونسرم كُمفَقَـالُوا إِنَّـا إِلَـي ـثزَّزْنَا بِثَالا فَعموهفَكَذَّب     ـلُونسرم كُمفَقَـالُوا إِنَّـا إِلَـي ـثزَّزْنَا بِثَالا فَعموهفَكَذَّب     ـلُونسرم كُمفَقَـالُوا إِنَّـا إِلَـي ـثزَّزْنَا بِثَالا فَعموهفَكَذَّب     ـلُونسرم كُمفَقَـالُوا إِنَّـا إِلَـي ـثزَّزْنَا بِثَالا فَعموهواآليـات التـي تـدلّ علـى     ، واآليـات التـي تـدلّ علـى     ، واآليـات التـي تـدلّ علـى     ، واآليـات التـي تـدلّ علـى     ))))١١١١((((����فَكَذَّب ،
        وجود أكثر من نبي في وقت واحد؟وجود أكثر من نبي في وقت واحد؟وجود أكثر من نبي في وقت واحد؟وجود أكثر من نبي في وقت واحد؟

        : إذا كان الجواب نعم، فلماذا يصح ذلك في النبوة وال يصح ذلك في اإلمامة؟: إذا كان الجواب نعم، فلماذا يصح ذلك في النبوة وال يصح ذلك في اإلمامة؟: إذا كان الجواب نعم، فلماذا يصح ذلك في النبوة وال يصح ذلك في اإلمامة؟: إذا كان الجواب نعم، فلماذا يصح ذلك في النبوة وال يصح ذلك في اإلمامة؟٣٣٣٣سسسس
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ه..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركات
يمكن أن يكون هناك أكثر من نبي في وقت واحد، كمـا هـو الحـال مـع نبيـي      

، وغيـرهم مـن األنبيـاء الـذين     H، ونبيـي اهللا إبـراهيم ولـوط   Hاهللا موسى وهارون
  اجتمعوا في وقت واحد.

وكذلك يمكن أن يكون هناك أكثر من إمام في وقت واحد، كما حصل مع 
كــلّ أئمــة، ولكــن أحــدهم يكــون النــاطق    ، فالFاألئمــة علــي والحســن والحســين  

  .)٢(واآلخرين يكونوا صامتين. هكذا ورد عندنا
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؛ ألن بعض األنبياء بعثوا إلى أقوامهم فقط، Fولعلّ ذلك يختلف مع األنبياء
ــا  ــا أئمتنـ ــاء، بينمـ ــا   Fفيتعـــدد األنبيـ ــالة نبينـ ــالم؛ ألن رسـ ــع العـ ــة لجميـ ــانوا أئمـ  7كـ

  .Fعالمية، فكذلك إمامتهم

IIIIáç…Č†Èm@Éß@õbîjãþa@åß@Č�äÛ@æìØm@òíüìÛaáç…Č†Èm@Éß@õbîjãþa@åß@Č�äÛ@æìØm@òíüìÛaáç…Č†Èm@Éß@õbîjãþa@åß@Č�äÛ@æìØm@òíüìÛaáç…Č†Èm@Éß@õbîjãþa@åß@Č�äÛ@æìØm@òíüìÛaHHHH@ @@ @@ @@ @

»��������


�א���אق�
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..

في الزمن الواحد الذي يكون فيـه أكثـر مـن نبـي مـن تكـون لـه الواليـة علـى          في الزمن الواحد الذي يكون فيـه أكثـر مـن نبـي مـن تكـون لـه الواليـة علـى          في الزمن الواحد الذي يكون فيـه أكثـر مـن نبـي مـن تكـون لـه الواليـة علـى          في الزمن الواحد الذي يكون فيـه أكثـر مـن نبـي مـن تكـون لـه الواليـة علـى          
        يل على أساسه؟يل على أساسه؟يل على أساسه؟يل على أساسه؟الباقين؟ وما هو المرجح الذي يكون التفضالباقين؟ وما هو المرجح الذي يكون التفضالباقين؟ وما هو المرجح الذي يكون التفضالباقين؟ وما هو المرجح الذي يكون التفض

        جزاكم اهللا خيراً.جزاكم اهللا خيراً.جزاكم اهللا خيراً.جزاكم اهللا خيراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
تكــون الواليــة مــع تعــدد األنبيــاء لإلمــام مــنهم، فهنــاك بعــض األنبيــاء لهــم مقــام  

، وهناك أنبياء لهم مقـام  Fونبي اهللا إبراهيم 7كنبينا محمد ،النبوة ومقام اإلمامة
، Cنبيـاً وإمامـاً علــى غيـره مـن األنبيـاء، كلــوط      Cالنبـوة فقـط، وقـد كــان إبـراهيم    

ــان     ــا إمامـ ــون فيهـ ــام.. و: ال يكـ ــن اإلمـ ــو األرض مـ ــدهما  ���  و:ال تخلـ ــون أحـ أن يكـ
  .)١(صامت.. هكذا ورد في األخبار
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sí†y@ŠmaìmIsí†y@ŠmaìmIsí†y@ŠmaìmIsí†y@ŠmaìmIZZZZ@@@@HHòČvy@åß@ìÜ¥@ü@ā‰þaIHHòČvy@åß@ìÜ¥@ü@ā‰þaIHHòČvy@åß@ìÜ¥@ü@ā‰þaIHHòČvy@åß@ìÜ¥@ü@ā‰þaI@ @@ @@ @@ @
»��������

��'���!�

�»��*د� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
): (االضطرار إلى ): (االضطرار إلى ): (االضطرار إلى ): (االضطرار إلى ١١١١) باب () باب () باب () باب (٢٣٢٣٢٣٢٣جلد (جلد (جلد (جلد (هل األحاديث في كتاب (بحار األنوار) هل األحاديث في كتاب (بحار األنوار) هل األحاديث في كتاب (بحار األنوار) هل األحاديث في كتاب (بحار األنوار) 

        الحجة، وأن األرض ال تخلو من حجة)، متواترة معنوياً؟الحجة، وأن األرض ال تخلو من حجة)، متواترة معنوياً؟الحجة، وأن األرض ال تخلو من حجة)، متواترة معنوياً؟الحجة، وأن األرض ال تخلو من حجة)، متواترة معنوياً؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
التــواتر المعنــوي: هــو وجــود معنــى مشــترك فــي مجموعــة مــن الروايــات،   
ذكـرت تلـك الروايــات بطـرق يمتنــع تواطـؤ رجالهــا علـى الكــذب، ومـا ذكــره       

ــات تــواتره لعــدة معــان،         صــاحب (ب ــاب يمكــن إثب ــي ذلــك الب حــار األنــوار) ف
  ويمكن إثبات تواتر لفظه أيضاً.

IIIIČv§a@åß@ā‰þa@ìÜ¥@ü@Ñî×Čv§a@åß@ā‰þa@ìÜ¥@ü@Ñî×Čv§a@åß@ā‰þa@ìÜ¥@ü@Ñî×Čv§a@åß@ā‰þa@ìÜ¥@ü@Ñî×_ò_ò_ò_òHHHH@ @@ @@ @@ @

»�������


�א���אق�
�د�;�$מ�����« 

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        ........ممممالسالم عليكالسالم عليكالسالم عليكالسالم عليك

        ....هلها)هلها)هلها)هلها)أأأأرض برض برض برض بمام المعصوم لساخت األمام المعصوم لساخت األمام المعصوم لساخت األمام المعصوم لساخت األ(لوال اإل(لوال اإل(لوال اإل(لوال اإل
نـا  نـا  نـا  نـا  لى نبيلى نبيلى نبيلى نبيإإإإدم دم دم دم آآآآمام منذ مام منذ مام منذ مام منذ إإإإرض في الفترات التي لم يكن فيها رض في الفترات التي لم يكن فيها رض في الفترات التي لم يكن فيها رض في الفترات التي لم يكن فيها كيف حفظت األكيف حفظت األكيف حفظت األكيف حفظت األ

        فضل الصالة والسالم؟فضل الصالة والسالم؟فضل الصالة والسالم؟فضل الصالة والسالم؟أأأأله له له له آآآآعليه وعليه وعليه وعليه و



� �� �� �� � 

Eم�{Wא�F��Q�
�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א�� ٥٢١ .......................................................... א

 

        ....قكم اهللاقكم اهللاقكم اهللاقكم اهللاوفّوفّوفّوفّ
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
تاليةوذلك لألسباب ال ،ةال يمكن في عقيدتنا أن تخلو األرض من حج:  

 ،العالم قطعت الواسطة، ذهب, فإذا انواسطة الفيضاإلمام خليفة اهللا أو  نإ ــــــــ١١١١
  .زالت األرض ،إذا ذهب من األرضو

والحـالل مـن الحـرام, وقـد جـرت       ،مـن الباطـل   رف الحقما عة لَلوال الحج ــــــــ٢٢٢٢
قــال  ى؛دن ال يتــركهم ســأو ،لــى ســبيل الرشــادإحكمتــه ومشــيئته علــى أن يهــديهم 

  .)١(�وما كَان ربك مهلك القُرى حتَّى يبعثَ في أُمها رسوالًوما كَان ربك مهلك القُرى حتَّى يبعثَ في أُمها رسوالًوما كَان ربك مهلك القُرى حتَّى يبعثَ في أُمها رسوالًوما كَان ربك مهلك القُرى حتَّى يبعثَ في أُمها رسوالً[ى: تعال
 نأ :وهــو ،وفــي هــذه اآليــة بيــان الســنّة اإللهيــة فــي عــذاب القــرى باالستئصــال     

بإرســال رســول  ،ة علــيهمبعــد إتمــام الحجــ���  عــذاب االستئصــال ال يقــع منــه تعــالى
بين ظالمين بالكفر بآيـات اهللا وتكـذيب   كون المعذّ بعد��� يتلو عليهم آيات اهللا, و

  .)٢(ةبوجود الحج���  وهذا ال يكون، رسوله
  ..وعلى كال الوجهين وردت روايات

ــ أماإلمــام كــون :وهــو ،لا األوC    ،ــزول األرض ــه ت   واســطة الفــيض ومــن دون
 قــال: (لــو أتبقــى األرض بغيــر إمــام؟  :قــال: قلــت ألبــي عبــد اهللا  ،عــن أبــي حمــزة : ـفــ 

  .)٣(بقيت األرض بغير إمام لساخت)
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عــن أبــي بصــير, عــن  :  ـ, فــرف الحــقمــا عــلَ Cلــوال اإلمــام :وهــو ،ا الثــانيوأمــ
 اهللا لم يدع األرض بغير عالم, ولـوال ذلـك لـم يعـرف الحـق      قال: (إنH، حدهماأ

  .)١(من الباطل)
هللا قــال: (ال تخلــو األرض مــن قــائم   ،Cمــا روي عــن علــي :هويؤيــد ذلــك كلّــ

ةبحج، إم٢(ناته)ا ظاهراً مشهوراً, أو خائفاً مغموراً, لئال تبطل حجج اهللا وبي(.  
 ؛باطـل  ))ةاألرض قد خلت في بعض من األوقات من حجـ (( فالقول بأن ،إذن

  .)٣(ه خالف الضرورة واألخبار المتواترةنّأل
ة با طالب كان هـو الحجـ  أ من أن )البحار( المجلسي فيذكره ما  :ويؤيد ذلك

بو طالب كان من أوصـياء  أف ،ن كانت الوصاية من جهات مختلفةإو ،7قبل النبي
  .)٤(لكتبهم ووصاياهم من تلك الجهة اًوكان حافظ ،Hإبراهيم وإسماعيل

ا من الجهة اُألخـرى وهـي جهـة الوصـاية عـن موسـى وعيسـى       وأمH،   فالـذي
هـو   7النبـي  آخر األوصياء مـن هـذه الجهـة قبـل والدة     نأيظهر من بعض األخبار 

قـد حانـت    النبـي  نإ(( :ويؤيد ذلك قول راهـب اإلسـكندرية لـه حـين وفاتـه      ،سلمان
لقـي   أنّـه ه لم ينقـل  , وألن7ّه الوصي لحين والدة النبينّأففيه إشارة إلى  ،))والدته

                                                 

�F١�E�4א
5١W�١٧٨��=
@A�QkCאh�=
>�،K�Qk:�P����¿�_ض�Dא��Qن� �
�F٢�E�F�$��א{"}�$���Q�z�rE\�،�٤�W٣٧�F١٤٧KE� �
�F٣�EEi"אW���7��`
م�א�hو�P��
ل�א�Ah��،��W٢٠١-�7وق��=
7>�Fو�٢١�،E٢١١��=
7>�F٢٢�،E


=٦٥٦و>�،=
@5�١،��Nclא³
��4�W،�P"�אد�Dא�W٢٣٤����B7�i7
<(��א-��=
7@A�،
F�=
77>٢١E=
77
;_�¿���77א��،�<77��P77ض��D،�Dא�"�77א�D
77�N77��k���،�٢٣�W١=
77>�،�

K�Qk:�P����¿�_ض�Dن�א�hو��QkCא��h�DאEO�_א� �
�F٤�ED
��D�١٧א�"�א�W١٤٢F�=
>�،١٧E،��!���7�K
�
]�(!���Pא�u@5وאh�y.د�
�و� �



� �� �� �� � 

Eم�{Wא�F��Q�
�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א�� ٥٢٣ .......................................................... א

 

اً آخربعد ذلك الراهب وصي..  
الـذي   هنّـ أبي, أو بردة, أو بالط, وآ :Cآخر أوصياء عيسى أن :هذا وقد ورد
  .)١(لقيه سلمان أخيراً

هناك آيات ودالئل تشـير   أن :د هذه الجهات في األوصياء إلىمرد تعد ولعلّ
إلــى أن إبــراهيم الخليــل ونبيهمــا اللــذان كــان  نــا وعليــه الســالم)نــا األكــرم (علــى نبي

 ،Hموسـى وعيسـى   :ا األنبيـاء مـ أة, لديهما شريعة عالمية, وقد بعثا إلى النـاس كافّـ  
  .)٢(هما بعثا إلى بني إسرائيل خاصّةفإنّ

IIII@æbß‹@ČÝ×@¿@òČv§a@…ìuë@òíČ†i@ü@æbß‹@ČÝ×@¿@òČv§a@…ìuë@òíČ†i@ü@æbß‹@ČÝ×@¿@òČv§a@…ìuë@òíČ†i@ü@æbß‹@ČÝ×@¿@òČv§a@…ìuë@òíČ†i@ü@@@@@@@@
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
ما دام ال يتوفّر وجود حجة في كلّ مكان، فهذا يعني أن الحجة قد ال توجد ما دام ال يتوفّر وجود حجة في كلّ مكان، فهذا يعني أن الحجة قد ال توجد ما دام ال يتوفّر وجود حجة في كلّ مكان، فهذا يعني أن الحجة قد ال توجد ما دام ال يتوفّر وجود حجة في كلّ مكان، فهذا يعني أن الحجة قد ال توجد 

ضاً في كلّ زمان، فلماذا توجبون وجود حجة في كلّ زمان وعدم وجودها في ضاً في كلّ زمان، فلماذا توجبون وجود حجة في كلّ زمان وعدم وجودها في ضاً في كلّ زمان، فلماذا توجبون وجود حجة في كلّ زمان وعدم وجودها في ضاً في كلّ زمان، فلماذا توجبون وجود حجة في كلّ زمان وعدم وجودها في أيأيأيأي
صل إليها وجود الرسول أو األئمة أو صل إليها وجود الرسول أو األئمة أو صل إليها وجود الرسول أو األئمة أو صل إليها وجود الرسول أو األئمة أو ن؛ إذ توجد بعض المناطق التي لم ين؛ إذ توجد بعض المناطق التي لم ين؛ إذ توجد بعض المناطق التي لم ين؛ إذ توجد بعض المناطق التي لم يكلّ مكاكلّ مكاكلّ مكاكلّ مكا

        الكتب والروايات؟الكتب والروايات؟الكتب والروايات؟الكتب والروايات؟
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إلــى  ســوف نجيــب علــى ســؤالك فــي مســتويات عــدة نتــدرج فيهــا مــن األســهل 
  األصعب: 

وجــوده فــي بــين إنّـك تــدعي الــتالزم بــين ال بديــة وجــود إمـام فــي كــلّ زمــان و  
بـين  ���  كلّ مكان، حتّى إذا انتفى أحد الالزمين انتفى اآلخر! ولكن التالزم ال يقع

علّــة ومعلــول، أو معلــولين لعلّــة ثالثــة، ومــن الواضــح أنّــه ال علّيــة وال معلوليــة بــين ال  
فــي كــلّ زمــان وبــين الوجــود فــي كــلّ مكــان، فــال بــد لــك إذا أردت     بديــة الوجــود

تصــوير المالزمــة بينهمــا مــن إثبــات علّــة واحــدة لهمــا، أي: أن علّــة ال بديــة وجــود     
إمــامٍ فــي كــلّ زمــان تــؤدي إلــى ثبــوت وجــوده فــي كــلّ مكــان؛ ألن العلّــة واحــدة        

  فيهما، وهذا ال يمكن المصير إليه!
بدية وجود اإلمام فـي كـلّ زمـان وعـدم علّيتهـا لوجـوده        وقبل أن نذكر علّة ال

في كلّ مكـان، نبـين أن هـذه الشـبهة قـد ذكرهـا القاضـي عبـد الجبـار المعتزلـي فـي            
(المغني)، وأجاب عنهـا مفصّـالً الشـريف المرتضـى علـم الهـدى فـي رده عليـه فـي          

  كتابه (الشافي)، والشيخ الطوسي في (تلخيص الشافي).
نّه ال بد من وجود إمام فـي كـلّ زمـان؛ ألن اإلمامـة لطـف فـي       إ: ثم نحن نقول

  الــدين عقــالً، أي: لطــف فــي التكليــف العقلــي (فعــل الواجبــات وتــرك المقبحــات)  
  ال بد منه، ودليلنا على ذلك: 

ن اإلنسان المدني بالطبع متى ما لم يكن عليـه وعلـى غيـره مـن النـاس رئـيس       إ
مـــورهم ويقـــوم بسياســـتهم، اضـــطربت أُمـــورهم،  مبســـوط اليـــد قـــادر حـــاكم يـــدبر أُ 
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وخربت دنياهم ومعيشتهم، وعال بعضهم على بعض، يأكل القوي منهم الضعيف، 
ــيهم         ــر الفجــور والمعاصــي عنــدهم.. ومتــى كــان ف وعــم الظلــم والفســاد فــيهم، وكث
رئــيس انتظمــت أُمــورهم وتقومــت سياســتهم، وقلّــت فــيهم الفــتن، وعمهــم الرخــاء،  

صـالح أقـرب، وعـن الفسـاد أبعـد، وفـي هـذا مـا ال يخفـى مـن صـالح            وكانوا إلـى ال 
  الدين والدنيا..

ــدار           ــدور م ــالوجوب ي ــي كــلّ زمــان، ف ــام ف ــة وجــود إم وهــذه الحاجــة هــي علّ
وجــود الحاجــة، والحاجــة تثبــت وجــوب وجــود رئــيس فــي الجملــة فــي كــلّ زمــان   

، وإنّمــا بحيــث يرفــع الحاجــة، وهــي غيــر نــاظرة إلــى كــون الــرئيس واحــد أو متعــدد  
ــا وقعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك، والحاجـــة     العقـــل يحكـــم بوجـــود رئـــيس وإمـــام كلّمـ

  مستمرة باستمرار الزمان؛ لعلمنا بحال الناس وعدم عصمتهم في كلّ العصور.
ثم إذا ثبتت الحاجة لوجوده في كلّ مكان، نلتزم بذلك لعدم االستحالة فيـه،   

هـو واضـح، إذ ال بـد مـن إثبـات       وهو ممكن، ولكن اإلمكان ال يكفي لإللـزام كمـا  
���  الوجوب والالبدية كما أثبتنا وجوب وجوده في كـلّ زمـان؛ إذ الـدليل ال يـدلّ    

علــى أن وجــوب وجــود الــرئيس واإلمــام يــدور مــدار الحاجــة، وهــي ثابتــة فــي كــلّ  
ــام        ــا: وجـــود اإلمـ ــين، همـ ــان، فيكـــون علـــى وجهـ ــي كـــلّ مكـ ــا فـ ــا ثبوتهـ ــان، وأمـ زمـ

كـلّ مكـان، أو وجـود عـدة رؤسـاء فـي كـلّ مكـان، ووجـود          والـرئيس بشخصـه فـي    
مــن تــدارك الحاجــة بوجــود اإلمــام بشخصــه فــي كــلّ مكــان مســتحيل مــاد ة، فــال بــد

عــدة رؤســاء فــي كــلّ مكــان، وهــذا الــذي قلنــا أنّــه أمــر ممكــن، إذ الــدليل ال يوجبــه  
فإذا  وإنّما يثبت أن وجوب اإلمام والرئيس يدور مدار الحاجة وحسب المصلحة،

       اإلمام واحد فـي الزمـان وقـام الـدليل العقلـي علـى أن قام دليل في شريعتنا على أن
الحاجة ترتفع بوجود إمام واحد معصوم، يقـوم برفعهـا بمـا ينصّـبه مـن والة وأُمـراء       
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ونواب عنه، وهو قائم علـيهم مـن خلفهـم يسـددهم وإن فـي ذلـك تمـام المصـلحة،         
  لوجوده في كلّ مكان. انتفت هذه الالبدية المدعاة

فظهــر مــن كــلّ ذلــك أن الــتالزم المــدعى فــي الســؤال ال واقــع لــه؛ إذ أن العلّــة،  
وهي: الحاجة إلى اإلمام، يمكن أن ترتفع مع وجود إمام واحد في الزمان لـه والة  

  ونواب ينوبون عنه في كلّ مكان؛ فالحظ!
ُألمـة بنصـب إمـام فـي     ثم إن هذا اإلشكال سـيال علـى مـن قـال: بوجـوب قيـام ا      

���  كلّ وقت عقالً من غير الشيعة، وال يختص بالشيعة؛ إذ ال يفترقـون عـن غيـرهم   
  بقولهم: بوجوب نصبه من قبل اهللا عزّ وجلّ لعصمته؛ فتأمل!

ــذا و ــمهـ ــى        اعلـ ــتند علـ ــان، يسـ ــلّ زمـ ــي كـ ــة فـ ــود حجـ ــوب وجـ ــا: بوجـ أن قولنـ
المراد مــن تلــك الخصوصــية  خصوصــية معنــى: (الحجــة) وفرادتــه؛ فالزمــان أوفــق بــ  

والفــرادة، ال المكــان؛ ألن القــول: بوجــوب وجــود حجــة فــي كــلّ مكــان، إن فُهــم       
على ظاهره، أخلّ بالخصوصية والفرادة التي لوحظت في الحجة؛ فـإن الزم ذلـك:   
أن يكــون فــي كــلّ مكــان مكــان مــن األرض حجــة، أي: فــي كــلّ شــبر منهــا حجــة،   

ناس حجج، فعالوة علـى عـدم جـواز ذلـك مـن الناحيـة       فنصبح أنا وأنت بل وكلّ ال
الفعليــــة الواقعيــــة باعتبــــار أن لــــيس كــــلّ أرض اهللا مســــكونة بالنــــاس؛ فالصــــحارى  
والبحـار خاليــة مــن البشــر، فإنّـه غيــر جــائز أيضــاً مـن الناحيــة المنطقيــة؛ إذ أن النــاس    

مـن أصـله؛   المنتشرين في أرض اهللا لو كانوا كلّهم حججاً النتقض مفهوم الحجيـة  
ألن الحجة من الناس هو المجعـول فـي مقـام هـدايتهم حـال ضـاللهم، ومـن تكـون         
له فيهم منزلة يصح معها مراجعتهم له حال تنازعهم، لكي يرفع ذلـك التنـازع فيمـا    

  بينهم.
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والحجة في اللغـة بمعنـى: الـدليل والبرهـان، وقيـل: هـو الوجـه الـذي يكـون بـه           
على اإلنسان من جهة حيازته للدليل ومقدرته على الظفر عند الخصومة، وإطالقه 

الظفر ظاهر، ومن هنا تتّضح فـرادة وخصوصـية معنـى الحجـة، وينكشـف سـر عـدم        
  خلو الزمان منه.

ومن جهة ثانية فإن الزمان في سياق هـذه العبـارة ال يـراد منـه الزمـان القياسـي،       
حــاظ حيــاة النــاس فــي أمــد أي: الوقــت، فالظــاهر أن المــراد هــو: العصــر أو الزمــان بل

محدود بمتوسط عمـر اإلنسـان، إذ إن وجـود الحجـة فـي كـلّ زمـان معنـاه: وجـوده          
فيـه جميـع المتعاصـرين مـن بنـي البشـر ال يشـذّ عـنهم أحـد،           اًفي كـلّ عصـر ملحوظـ   

  والزم ذلك: أن يكون المكان مضمناً في المعنى، وإن لم يكن هذا الالزم بيناً.
د حجة في كلّ بقعة من األرض، بلدة أو ناحيـة أو واليـة،   وإن أُريد منه: وجو

وكانوا كلّهم حجج، ألخلّ بالفرادة لمعنى الحجيـة أيضـاً، والنـتقض بعـدم وجـوده      
في جميع أماكن البلدة ولكلّ فرد فرد، فـإن قيـل: بـأنّهم يسـتطيعون الوصـول إلـيهم       

حجــة واحــدة علــى   فــرداً فــرداً لقــربهم أو بواســطة، لــزال الفــرق بيــنهم وبــين وجــود   
األرض، خاصّة في مثل زماننا هذا بعد أن قربـت األمـاكن وقصـرت المسـافات بمـا      
أحدثته التكنلوجيا من ابتكارات، وألمكن االستعاضة عن مثل ذلك بنوابـه وأُمرائـه   

  في الزمن السابق، فاإلمام الحجة يوصل إليهم وهم يوصلون إلى الناس.
هري المســتفاد مــن اللغــة واالصــطالح،     كــلّ ذلــك علــى مســتوى الــدليل الظــا     

ونتيجتـه قاضـية أن خلــو المكـان مــن اإلمـام ممكــن بلحـاظ تعــدد األمكنـة، ال خلــوه       
مــن المكــان مطلقــاً؛ إذ أن وجــوده مــثالً فــي العــراق يصــدق معــه أنّــه موجــود علــى       

صـــرف للمعنـــى إلـــى االســـتغراق لجزئيـــات   األرض، فلـــم تخلـــو األرض منـــه، وأي
  ب عليه التناقض، كما أثبتنا.المكان يترتّ
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  إن وفّقت إلدراكه وفّقت لخير كثير، وهو: ،ولكن للجواب شق فلسفي
إن اإلمـام ـــ كمـا ثبـت فــي محلّـه ـــ هـو العلّـة الغائيــة لخلـق الكـون؛ ألنّـه أشــرف            
الكائنات، وأنت تعلم أن القاعدة الفلسفية القائلة: بأن األخس إذا وجـد فـال بـد أن    

وجــود مــا هــو أشــرف منــه، ويطلــق علــى هــذه القاعــدة (قاعــدة إمكــان     يســبقه فــي ال
األشرف)، ويتبين منها: أن الحجة، وهو أشـرف الكائنـات، ال يمكـن أن يرتفـع مـع      
وجود األخس؛ فثبت أنّه ال بد أن يكون موجـوداً فـي كـلّ حـين، لـئال يترتّـب عليـه        

العقليـة ال تقبـل التخصـيص؛     اإلخالل بتلك القاعدة العقلية، وأنت تعلم أن القاعـدة 
  ففي تخصيصها نقضها.

ولــو ســلّمنا جــدالً بــأن القــول: بعــدم خلــو الزمــان مــن الحجــة دون المكــان، هــو  
 ح، كما تريد أن تثبت أنت في سؤالك، فإنّه يمكن أن يقال: إنترجيح بدون مرج

ة اآلفـاق  المعتبر في مقام وجود اإلمام هو: وجود نفسه الطاهرة، المهيمنة على كافّـ 
ــنفس      ــة، كـــ ــنفس الملكوتيـــ ــاهر، والـــ ــه الطـــ ــود بدنـــ ــوان، ال خصـــــوص وجـــ واألكـــ

، ال تتقيــد بشــروط الزمــان والمكــان، فوجودهــا فــي زمــان مــا كنايــة عــن  #الحجــة
جميـــع األكـــوان، أي: أن لفظـــة (الزمـــان) فـــي العبـــارة إنّمـــا هـــي إشـــارة إلـــى الســـعة  

  يع األمكنة واألزمنة.الملكوتية لألنفس المقدسة الطاهرة التي تطوي جم
، وذلــك Fولكــي يتّضــح لــك المقصــود أكثــر، سنضــرب لــك مــثالً بالمالئكــة 

مــن جهــة اختصاصــهم بالهيمنــة علــى مــا أُنــيط بهــم مــن أدوار تســتدعي أن ال يخلــو   
فإنّه الملك الموكّل بقـبض األرواح، فلـو    Cمنهم زمان وال مكان، فمثالً عزرائيل
ن ذلك: انفجار قنبلة ذرية، إذ يهلـك فـي ثـوان    أن كارثة وقعت كزلزال، أو أظهر م

الحضــور عنــد مــن  Cقليلــة أكثــر مــن مائــة ألــف إنســان، فكيــف يــتمكّن عزرائيــل  
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جميع من هلك لقبض روحه فـي نفـس اآلن لـوال سـعة وجـوده الملكـوتي الـذي ال        
  تقيده األمكنة واألزمنة.

المهمــة فــي أعــوان أرســلهم ألجــل انجــاز هــذه  Cأن لعزرائيــل���  وإن أبيــت
  جميع األمكنة المتقاربة التي حدث فيه هذا الهالك الذريع، فإنّنا ننقض عليك بـأن

يمكن أن يرسـل أعوانـه فـي اآلفـاق، سـواء كـان هـؤالء األعـوان بشـراً أم           Cاإلمام
أعواناً روحانيين (جن أو مالئكة)، بحيث يمكن أن ال تخلو األرض من حجة فـي  

  جميع األزمنة واألمكنة.
ذا يقودنا إلى الجانب التشريعي من هذه القضية، فـإن مـن مصـاديق انطبـاق     وه
العبارة، هو: أن وجود اإلمـام ببدنـه الشـريف وإن كـان فـي أحـد بلـدان        مفهوم 

األرض بحيث يخلـو منـه سـائر البلـدان اُألخـرى، فـإن وجـود وكالئـه وأتباعـه          
كاألصيل فـي تبليـغ   ومندوبيه في تلك البلدان هو بمثابة وجوده؛ ألن الوكيل 

الشرائع واألحكام، فوكالء الحجة من العلماء لهـم مقـام الحجيـة بـالتبع، فـإذا      
انتشــروا فــي بــالد اهللا لــم تخــل األرض مــن حجــة، وعلــى هــذا األســاس تؤخــذ   
أحكام الشريعة اليوم عن العلماء الذين هـم حجـة علـى الخلـق، بـنصّ اإلمـام:       

زمـان ظهـوره المقـدس، يكـون أصـحابه      . وكـذا فـي   )١((فإنّهم حجتـي علـيكم)  
) هــــم قــــادة العــــالم والحجــــة علــــى جميــــع البلــــدان، كمــــا ثبــــت فــــي   ٣١٣الـــــ(

  .)٢(الروايات
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        عليكم ورحمة اهللا وبركاته..عليكم ورحمة اهللا وبركاته..عليكم ورحمة اهللا وبركاته..عليكم ورحمة اهللا وبركاته..    السالمالسالمالسالمالسالم
، أو ، أو ، أو ، أو 7777: ما هي الوصاية؟ وهل كان كلّ وصي نبياً قبل خاتم األنبياء: ما هي الوصاية؟ وهل كان كلّ وصي نبياً قبل خاتم األنبياء: ما هي الوصاية؟ وهل كان كلّ وصي نبياً قبل خاتم األنبياء: ما هي الوصاية؟ وهل كان كلّ وصي نبياً قبل خاتم األنبياء١١١١سسسس

        على األقلّ يكون بأن كلّ وصي نبي ما لم يثبت العكس؟على األقلّ يكون بأن كلّ وصي نبي ما لم يثبت العكس؟على األقلّ يكون بأن كلّ وصي نبي ما لم يثبت العكس؟على األقلّ يكون بأن كلّ وصي نبي ما لم يثبت العكس؟
ــن آدم   ٢٢٢٢سسسس ــام مـ ــن إمـ ــع األرض مـ ــن أن تنقطـ ــل يمكـ ــن آدم   : هـ ــام مـ ــن إمـ ــع األرض مـ ــن أن تنقطـ ــل يمكـ ــن آدم   : هـ ــام مـ ــن إمـ ــع األرض مـ ــن أن تنقطـ ــل يمكـ ــن آدم   : هـ ــام مـ ــن إمـ ــع األرض مـ ــن أن تنقطـ ــل يمكـ ــوم      CCCC: هـ ــى يـ ــوم  إلـ ــى يـ ــوم  إلـ ــى يـ ــوم  إلـ ــى يـ إلـ

كـان هنـاك   كـان هنـاك   كـان هنـاك   كـان هنـاك   إلى مرتبة اإلمامة هـل  إلى مرتبة اإلمامة هـل  إلى مرتبة اإلمامة هـل  إلى مرتبة اإلمامة هـل      CCCCالقيامة؟ مثالً عندما لم يصل إبراهيمالقيامة؟ مثالً عندما لم يصل إبراهيمالقيامة؟ مثالً عندما لم يصل إبراهيمالقيامة؟ مثالً عندما لم يصل إبراهيم
        إمام غيره، أم أن األرض كانت خالية من األئمة حينذاك؟إمام غيره، أم أن األرض كانت خالية من األئمة حينذاك؟إمام غيره، أم أن األرض كانت خالية من األئمة حينذاك؟إمام غيره، أم أن األرض كانت خالية من األئمة حينذاك؟

: هل يشترط في النبوة والوصاية إسالم جميع آباء النبي أو الوصي، : هل يشترط في النبوة والوصاية إسالم جميع آباء النبي أو الوصي، : هل يشترط في النبوة والوصاية إسالم جميع آباء النبي أو الوصي، : هل يشترط في النبوة والوصاية إسالم جميع آباء النبي أو الوصي، ٣٣٣٣سسسس
أم أن مسألة توحيد اآلباء واألجداد جميعاً هي مـن مختصّـات نبـي اإلسـالم     أم أن مسألة توحيد اآلباء واألجداد جميعاً هي مـن مختصّـات نبـي اإلسـالم     أم أن مسألة توحيد اآلباء واألجداد جميعاً هي مـن مختصّـات نبـي اإلسـالم     أم أن مسألة توحيد اآلباء واألجداد جميعاً هي مـن مختصّـات نبـي اإلسـالم     

        ؟؟؟؟FFFF، وال يجب أن يشاركه فيها غيره من األنبياء، وال يجب أن يشاركه فيها غيره من األنبياء، وال يجب أن يشاركه فيها غيره من األنبياء، وال يجب أن يشاركه فيها غيره من األنبياء7777محمدمحمدمحمدمحمد
        اهللا لمراضيه جميعاً.اهللا لمراضيه جميعاً.اهللا لمراضيه جميعاً.اهللا لمراضيه جميعاً.وفّقكم وفّقكم وفّقكم وفّقكم 

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  مـن نشـر    ،ليست الوصية سوى إكمال المهمـة التـي يبـدأها األنبيـاء فـي أقـوامهم       ــــــــ١١١١
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    هي رعاية وحمايـة مـا بـدأه النبـي ة الوصيقبلـه..   األحكام وترسيخ القيم السماوية.. فمهم
  .اًأنّه ليس كلّ وصي نبي���  ،)١()اًي وصين لكلّ نبوقد ورد في الروايات: (إ

وأما إمكان خلو األرض مـن حجـة، فتوجـد هنـاك روايـات تؤكّـد عـدم خلـو          ــــــــ٢٢٢٢
فــي  Rاألرض مــن حجــة قائمــة هللا (نبــي، وصــي، إمــام)، وقــد ذكــر الشــيخ الصــدوق  

 كتابــه (علــل الشــرائع) جملــة مــن الروايــات فــي بــاب أســماه: العلّــة التــي مــن أجلهــا ال    
  ؛ فراجع ثمة!)٢(تخلو األرض من حجة

ـــــــ٣٣٣٣ ــــ ــــ ، فالقــدر المتــيقّن ومــا دلّ عليــه  7أمــا عــن إســالم آبــاء بقيــة األنبيــاء عــدا نبينــا   ـ
        ـنّة هـو: إسـالم آبـاء النبـيوبالمالزمـة  7الدليل عند معظم اإلماميـة وبعـض أهـل الس ،

  ذلك بدليل. ، وأما البقية فال نعلم7إسالم آباء األنبياء في عمود نسبه الشريف

IIIIIIIIČï•ë@�ã@ČÝØÛČï•ë@�ã@ČÝØÛČï•ë@�ã@ČÝØÛČï•ë@�ã@ČÝØÛHHHH@@@@HâìÔÛa@‰…b–ß@¿HâìÔÛa@‰…b–ß@¿HâìÔÛa@‰…b–ß@¿HâìÔÛa@‰…b–ß@¿    
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
))))وصي لكلّ نبيوصي لكلّ نبيوصي لكلّ نبيوصي لكلّ نبي،(،(،(،(           هـل هـذا االعتقـاد مـن مختصـات المـذهب الحـق       هـل هـذا االعتقـاد مـن مختصـات المـذهب الحـق       هـل هـذا االعتقـاد مـن مختصـات المـذهب الحـق       أم هـو  أم هـو  أم هـو  أم هـو      ،،،،هـل هـذا االعتقـاد مـن مختصـات المـذهب الحـق

        سالمية يعترف بها الطرف المخالف؟سالمية يعترف بها الطرف المخالف؟سالمية يعترف بها الطرف المخالف؟سالمية يعترف بها الطرف المخالف؟إإإإظاهرة ظاهرة ظاهرة ظاهرة 
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م ذكـر المصـادر التـي تـذكر هـذا األمـر       م ذكـر المصـادر التـي تـذكر هـذا األمـر       م ذكـر المصـادر التـي تـذكر هـذا األمـر       م ذكـر المصـادر التـي تـذكر هـذا األمـر       فـأرجو مـنك  فـأرجو مـنك  فـأرجو مـنك  فـأرجو مـنك      ،،،،وإذا كانوا يعترفون بهاوإذا كانوا يعترفون بهاوإذا كانوا يعترفون بهاوإذا كانوا يعترفون بها
        عندهم؟عندهم؟عندهم؟عندهم؟

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

، لكـن بعضـهم يصـرفها عـن معناهـا      اًنعم، يروي المخـالفون أن لكـلّ نبـي وصـي    
  في الخالفة بفهم معنى الوصية بالوصية بأهله فقط.

ــر) للطبرانــي، و(مجمــع الزوائــد) للهيثمــي:      ــي  ((ورد فــي (المعجــم الكبي عــن أب
فمـــن ، لكـــلّ نبـــي وصـــي !يـــا رســـول اهللا :قلـــت :قـــالســعيد الخـــدري، عـــن ســـلمان،  

يفسكت عنّ ؟كوصي.  
يا سلمان :ا كان بعد رآني فقالفلم!  

  .لبيك :قلت ،إليه فأسرعت
  ؟موسى تعلم من وصي :قال

  .نون يوشع بن ،نعم :قلت
  ؟مل :قال

  .ه كان أعلمهمألنّ :قلت
 ،وينجــز عــدتي   ،وخيــر مــن أتــرك بعــدي     ،يســر  وموضــع  ،يوصــي  فــإن  :قــال

  .)١())طالب بن أبي علي :ويقضي ديني
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: (لكــلّ 7عـن بريـدة، قـال: قـال رسـول اهللا     ((وفـي (الريـاض النضـرة) للطبـري:     
  .)١())نبي وصي ووارث، وإن علياً وصيي ووارثي)، خرجه البغوي في معجمه
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        وبعد.. هل امتحن اهللا أُمماً أُخرى غابرة باإلمامة مثلما امتحن أُمة اإلسالم؟وبعد.. هل امتحن اهللا أُمماً أُخرى غابرة باإلمامة مثلما امتحن أُمة اإلسالم؟وبعد.. هل امتحن اهللا أُمماً أُخرى غابرة باإلمامة مثلما امتحن أُمة اإلسالم؟وبعد.. هل امتحن اهللا أُمماً أُخرى غابرة باإلمامة مثلما امتحن أُمة اإلسالم؟
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 ــي ــي وصــ ــثالًاًإن لكــــلّ نبــ ــى، فمــ ــون،    C: لموســ ــن نــ ــع بــ ــمه: يوشــ ــي اســ وصــ

وصــي اســمه: آصــف بــن  Cوصــي باســم: شــمعون الصــفا، ولســليمان Cولعيسـى 
برخيــا، وكــلّ أُولئــك األنبيــاء أشـــهدوا أُممهــم علــى اســتخالف أُولئــك األوصـــياء،         

  وسقط في االختبار من أُولئك اُألمم من لم يقبل بأوصياء أُولئك األنبياء..
قلت: يـا رسـول اهللا! لكـلّ نبـي     ((، قال: ·، عن سلمانفعن أبي سعيد الخدري

  وصي، فمن وصيك؟
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  فسكت عنّي، فلما كان بعد رآني، فقال: يا سلمان!
  فأسرعت إليه، وقلت: لبيك.
  قال: تعلم من وصي موسى؟

  قلت: نعم، يوشع بن نون.
  قال: لم؟

  قلت: ألنّه كان أعلمهم.
تـــرك بعـــدي، وينجـــز عـــدتي،  وخيـــر مـــن أ ،قـــال: فـــإن وصـــيي وموضـــع ســـري 

  .)١())ويقضي ديني: علي بن أبي طالب
: (لكــلّ نبــي وصــي 7وفــي (ذخــائر العقبــى): عــن بريــدة، قــال: قــال رســول اهللا  

  .)٢(ووارث، وإن علياً وصيي ووارثي)

  تعليق: 

»��������
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            هل أن کبرى لکلّ نبي وصي سارية في کلّ األنبياء؟هل أن کبرى لکلّ نبي وصي سارية في کلّ األنبياء؟هل أن کبرى لکلّ نبي وصي سارية في کلّ األنبياء؟هل أن کبرى لکلّ نبي وصي سارية في کلّ األنبياء؟
        ت کــذلك فهــل يلتــزم بــأن األنبيــاء الــذين کــانوا فــي زمــن واحــد           ت کــذلك فهــل يلتــزم بــأن األنبيــاء الــذين کــانوا فــي زمــن واحــد           ت کــذلك فهــل يلتــزم بــأن األنبيــاء الــذين کــانوا فــي زمــن واحــد           ت کــذلك فهــل يلتــزم بــأن األنبيــاء الــذين کــانوا فــي زمــن واحــد           وإذا کانــ وإذا کانــ وإذا کانــ وإذا کانــ 

کاإلخوة مثالً لهم أوصياء، بل وحتّى النبي الذي بعث إلى عائلته، بل والذي بعث کاإلخوة مثالً لهم أوصياء، بل وحتّى النبي الذي بعث إلى عائلته، بل والذي بعث کاإلخوة مثالً لهم أوصياء، بل وحتّى النبي الذي بعث إلى عائلته، بل والذي بعث کاإلخوة مثالً لهم أوصياء، بل وحتّى النبي الذي بعث إلى عائلته، بل والذي بعث 
        إلى نفسه، کما دلّت الروايات على هکذا أنبياء؟إلى نفسه، کما دلّت الروايات على هکذا أنبياء؟إلى نفسه، کما دلّت الروايات على هکذا أنبياء؟إلى نفسه، کما دلّت الروايات على هکذا أنبياء؟
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        برى؟ وهل ال يمکن تأويله؟برى؟ وهل ال يمکن تأويله؟برى؟ وهل ال يمکن تأويله؟برى؟ وهل ال يمکن تأويله؟وهل هناک دليل محکم على هذه الكوهل هناک دليل محکم على هذه الكوهل هناک دليل محکم على هذه الكوهل هناک دليل محکم على هذه الك
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  حمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ور
 وصـي لكلّ نبي :وهـذا  )١(وردت عندنا وعند المخالفين روايات تشير إلى أن ،

  .)٢(من عقائد الشيعة اإلمامية
         راجعـة إلـى أربعـة آالف نبـي وصـي لكـلّ نبـي نعم، هناك رواية تشير إلـى أن

هــا النــاس! اســمعوا قــول نبــ  7بعــثهم اهللا؛ إذ ورد عــن النبــياهللا أنّــه قــال: (أي كم: إني
بعــــث أربعــــة آالف نبــــي، لكــــلّ نبــــي وصــــي، وأنــــا خيــــر األنبيــــاء، ووصــــيي خيــــر     

  .)٣(األوصياء)
ويمكن الجمع بينها وبين تلك الروايـات العديـدة، بـأن الحـديث عـن الوصـاية       
ألربعة آالف نبي ال ينفي الوصـاية لبـاقي األنبيـاء، بـل هـي مسـكوت عنهـا فـي هـذا          

إذا لم يمكن الجمع فيطـرح  ��� في تلك األحاديث العامة. والحديث، ومصرح بها 
  ما موجود في الرواية الواحدة مقابل الروايات المستفيضة.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        سم اهللا الرحمن الرحيمسم اهللا الرحمن الرحيمسم اهللا الرحمن الرحيمسم اهللا الرحمن الرحيمبببب

        والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه األخيار الميامين.والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه األخيار الميامين.والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه األخيار الميامين.والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه األخيار الميامين.
وبعد، فإنّي قد بحثت كثيراً في كتب الشيعة ألجد إجابات عن هذه األسئلة، وبعد، فإنّي قد بحثت كثيراً في كتب الشيعة ألجد إجابات عن هذه األسئلة، وبعد، فإنّي قد بحثت كثيراً في كتب الشيعة ألجد إجابات عن هذه األسئلة، وبعد، فإنّي قد بحثت كثيراً في كتب الشيعة ألجد إجابات عن هذه األسئلة، 
ولكنّــي لــم أجــد شــيئاً حاســماً، بــل وجــدت كالمــاً متناقضــاً يضــرب بعضــه بعضــاً،   ولكنّــي لــم أجــد شــيئاً حاســماً، بــل وجــدت كالمــاً متناقضــاً يضــرب بعضــه بعضــاً،   ولكنّــي لــم أجــد شــيئاً حاســماً، بــل وجــدت كالمــاً متناقضــاً يضــرب بعضــه بعضــاً،   ولكنّــي لــم أجــد شــيئاً حاســماً، بــل وجــدت كالمــاً متناقضــاً يضــرب بعضــه بعضــاً،   

ــة  فـــأرجو أن تجيبـــوني عـــن هـــذه ا فـــأرجو أن تجيبـــوني عـــن هـــذه ا فـــأرجو أن تجيبـــوني عـــن هـــذه ا فـــأرجو أن تجيبـــوني عـــن هـــذه ا  ــة  ألســـئلة أجوبـــة واضـــحة كافيـــة مدعمـــة باألدلّـ ــة  ألســـئلة أجوبـــة واضـــحة كافيـــة مدعمـــة باألدلّـ ــة  ألســـئلة أجوبـــة واضـــحة كافيـــة مدعمـــة باألدلّـ ألســـئلة أجوبـــة واضـــحة كافيـــة مدعمـــة باألدلّـ
والبراهين، وسوف أقوم بعرض أقـوال بعـض علمـاء الشـيعة عـن موضـوع اإلمامـة        والبراهين، وسوف أقوم بعرض أقـوال بعـض علمـاء الشـيعة عـن موضـوع اإلمامـة        والبراهين، وسوف أقوم بعرض أقـوال بعـض علمـاء الشـيعة عـن موضـوع اإلمامـة        والبراهين، وسوف أقوم بعرض أقـوال بعـض علمـاء الشـيعة عـن موضـوع اإلمامـة        
وسأعلّق عليها، وفي ختام هذا البحث سأذكر ملخّصاً يحتوي بعض األسئلة حول وسأعلّق عليها، وفي ختام هذا البحث سأذكر ملخّصاً يحتوي بعض األسئلة حول وسأعلّق عليها، وفي ختام هذا البحث سأذكر ملخّصاً يحتوي بعض األسئلة حول وسأعلّق عليها، وفي ختام هذا البحث سأذكر ملخّصاً يحتوي بعض األسئلة حول 

        الموضوع، وهذه األسئلة مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً.الموضوع، وهذه األسئلة مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً.الموضوع، وهذه األسئلة مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً.الموضوع، وهذه األسئلة مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً.
إعـداد  إعـداد  إعـداد  إعـداد      ،،،،))))٩٩٩٩((((عفـر مرتضـى العـاملي ص   عفـر مرتضـى العـاملي ص   عفـر مرتضـى العـاملي ص   عفـر مرتضـى العـاملي ص   لسـيد ج لسـيد ج لسـيد ج لسـيد ج لللل    )،)،)،)،ظالمـة أبـي طالـب   ظالمـة أبـي طالـب   ظالمـة أبـي طالـب   ظالمـة أبـي طالـب   ((((ــ كتاب ــ كتاب ــ كتاب ــ كتاب 

        مركز األبحاث العقائدية:مركز األبحاث العقائدية:مركز األبحاث العقائدية:مركز األبحاث العقائدية:
ــر يصـــورون أبـــا طالـــب، شـــيخ األبطـــح  (((((((( ــر يصـــورون أبـــا طالـــب، شـــيخ األبطـــح  ثـــم هـــم فـــي الجانـــب اآلخـ ــر يصـــورون أبـــا طالـــب، شـــيخ األبطـــح  ثـــم هـــم فـــي الجانـــب اآلخـ ــر يصـــورون أبـــا طالـــب، شـــيخ األبطـــح  ثـــم هـــم فـــي الجانـــب اآلخـ ، ، ، ، CCCCثـــم هـــم فـــي الجانـــب اآلخـ

، ، ، ، CCCCومستودع الوصايا، والذي تقول النصوص إنّـه مـن أوصـياء النبـي عيسـى     ومستودع الوصايا، والذي تقول النصوص إنّـه مـن أوصـياء النبـي عيسـى     ومستودع الوصايا، والذي تقول النصوص إنّـه مـن أوصـياء النبـي عيسـى     ومستودع الوصايا، والذي تقول النصوص إنّـه مـن أوصـياء النبـي عيسـى     
على أنّه الرجل المصر على الشرك، والعناد، فال يخضع للحق، وال يسـتجيب  على أنّه الرجل المصر على الشرك، والعناد، فال يخضع للحق، وال يسـتجيب  على أنّه الرجل المصر على الشرك، والعناد، فال يخضع للحق، وال يسـتجيب  على أنّه الرجل المصر على الشرك، والعناد، فال يخضع للحق، وال يسـتجيب  

اهللا، رغــم أنّــه يعــيش كــلّ أجــواء اإليمــان، ويــرى الــدالئل والمعجــزات  اهللا، رغــم أنّــه يعــيش كــلّ أجــواء اإليمــان، ويــرى الــدالئل والمعجــزات  اهللا، رغــم أنّــه يعــيش كــلّ أجــواء اإليمــان، ويــرى الــدالئل والمعجــزات  اهللا، رغــم أنّــه يعــيش كــلّ أجــواء اإليمــان، ويــرى الــدالئل والمعجــزات  لنــداء لنــداء لنــداء لنــداء 
        ....))))))))، الواحدة تلو اُألخرى، الواحدة تلو اُألخرى، الواحدة تلو اُألخرى، الواحدة تلو اُألخرى7777لرسول اهللالرسول اهللالرسول اهللالرسول اهللا
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أبا طالب كان مسيحياً؟ وهل كان النبي أقول: هل هذا يعني أنأبا طالب كان مسيحياً؟ وهل كان النبي أقول: هل هذا يعني أنأبا طالب كان مسيحياً؟ وهل كان النبي أقول: هل هذا يعني أنأبا طالب كان مسيحياً؟ وهل كان النبي قبل نزول قبل نزول قبل نزول قبل نزول     7777أقول: هل هذا يعني أن
        الوحي عليه مسيحياً؟الوحي عليه مسيحياً؟الوحي عليه مسيحياً؟الوحي عليه مسيحياً؟

        ):):):):٤٤٤٤٤٤٤٤((((للسيد جعفر مرتضى العاملي صللسيد جعفر مرتضى العاملي صللسيد جعفر مرتضى العاملي صللسيد جعفر مرتضى العاملي ص    )،)،)،)،ظالمة أبي طالبظالمة أبي طالبظالمة أبي طالبظالمة أبي طالب((((ــ كتاب ــ كتاب ــ كتاب ــ كتاب 
: : : : CCCC: ثم إنّه قد روي عن علـي : ثم إنّه قد روي عن علـي : ثم إنّه قد روي عن علـي : ثم إنّه قد روي عن علـيFFFF واألئمةواألئمةواألئمةواألئمة    7777في كلمات النبيفي كلمات النبيفي كلمات النبيفي كلمات النبي    أبو طالبأبو طالبأبو طالبأبو طالب((((((((

    7777خمســة أنــوار: نــور محمــد خمســة أنــوار: نــور محمــد خمســة أنــوار: نــور محمــد خمســة أنــوار: نــور محمــد ��� ��� ��� ���     (أن نــور أبــي يــوم القيامــة يطفــئ أنــوار الخالئــق  (أن نــور أبــي يــوم القيامــة يطفــئ أنــوار الخالئــق  (أن نــور أبــي يــوم القيامــة يطفــئ أنــوار الخالئــق  (أن نــور أبــي يــوم القيامــة يطفــئ أنــوار الخالئــق  
    ٦٩٦٩٦٩٦٩: : : : ٣٥٣٥٣٥٣٥(البحـار  (البحـار  (البحـار  (البحـار  ....))))))))ونوري، ونور الحسن والحسين، ونور تسعة من ولـد الحسـين)  ونوري، ونور الحسن والحسين، ونور تسعة من ولـد الحسـين)  ونوري، ونور الحسن والحسين، ونور تسعة من ولـد الحسـين)  ونوري، ونور الحسن والحسين، ونور تسعة من ولـد الحسـين)  

        عن االحتجاج وعن الكراجكي).عن االحتجاج وعن الكراجكي).عن االحتجاج وعن الكراجكي).عن االحتجاج وعن الكراجكي).    ١١٠١١٠١١٠١١٠وووو
        أصحاب الكهف.أصحاب الكهف.أصحاب الكهف.أصحاب الكهف.    وروي أيضاً: أن مثله كان مثلوروي أيضاً: أن مثله كان مثلوروي أيضاً: أن مثله كان مثلوروي أيضاً: أن مثله كان مثل

، ، ، ، ٧٣٧٣٧٣٧٣وووو    ٧٢٧٢٧٢٧٢: : : : ٣٥٣٥٣٥٣٥(البحار (البحار (البحار (البحار ....7777وأنّه كان مستودعاً للوصايا، فدفعها إلى رسول اهللاوأنّه كان مستودعاً للوصايا، فدفعها إلى رسول اهللاوأنّه كان مستودعاً للوصايا، فدفعها إلى رسول اهللاوأنّه كان مستودعاً للوصايا، فدفعها إلى رسول اهللا
        ).).).).٤٤٥٤٤٥٤٤٥٤٤٥: : : : ١١١١الكافي الكافي الكافي الكافي     ::::وراجعوراجعوراجعوراجع

ــال الصــدوق:   ــال الصــدوق:  وق ــال الصــدوق:  وق ــال الصــدوق:  وق ــب كــان      ((((((((وق ــا طال ــة، وأن أب ــب كــان حج ــد المطّل ــب كــان      روي أن عب ــا طال ــة، وأن أب ــب كــان حج ــد المطّل ــب كــان      روي أن عب ــا طال ــة، وأن أب ــب كــان حج ــد المطّل ــب كــان      روي أن عب ــا طال ــة، وأن أب ــب كــان حج ــد المطّل روي أن عب
طبع المطبعة العلمية، قم سنة طبع المطبعة العلمية، قم سنة طبع المطبعة العلمية، قم سنة طبع المطبعة العلمية، قم سنة     ٨٥٨٥٨٥٨٥للصدوق: للصدوق: للصدوق: للصدوق:     ،،،،.(االعتقادات في دين اإلمامية.(االعتقادات في دين اإلمامية.(االعتقادات في دين اإلمامية.(االعتقادات في دين اإلمامية))))))))وصيهوصيهوصيهوصيه
        هـ).هـ).هـ).هـ).١٤١٢١٤١٢١٤١٢١٤١٢
        ).).).).١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨: : : : ٣٥٣٥٣٥٣٥.(البحار .(البحار .(البحار .(البحار ))))))))بل كان من أوصياء إبراهيمبل كان من أوصياء إبراهيمبل كان من أوصياء إبراهيمبل كان من أوصياء إبراهيم((((((((قال المجلسي: قال المجلسي: قال المجلسي: قال المجلسي: وووو

: يقولـون: إن أبـا طالـب    : يقولـون: إن أبـا طالـب    : يقولـون: إن أبـا طالـب    : يقولـون: إن أبـا طالـب    7777أن جابراً قـال لرسـول اهللا  أن جابراً قـال لرسـول اهللا  أن جابراً قـال لرسـول اهللا  أن جابراً قـال لرسـول اهللا  ((((((((وفي روضة الواعظين: وفي روضة الواعظين: وفي روضة الواعظين: وفي روضة الواعظين: 
: (يا جابر، اهللا أعلم بالغيب! إنّه لما كانت الليلـة التـي أُسـري    : (يا جابر، اهللا أعلم بالغيب! إنّه لما كانت الليلـة التـي أُسـري    : (يا جابر، اهللا أعلم بالغيب! إنّه لما كانت الليلـة التـي أُسـري    : (يا جابر، اهللا أعلم بالغيب! إنّه لما كانت الليلـة التـي أُسـري    7777مات كافراً؟! قالمات كافراً؟! قالمات كافراً؟! قالمات كافراً؟! قال

ار، فقلـت: إلهـي، مـا هـذه     ار، فقلـت: إلهـي، مـا هـذه     ار، فقلـت: إلهـي، مـا هـذه     ار، فقلـت: إلهـي، مـا هـذه     بي إلـى السـماء انتهيـت إلـى العـرش، فرأيـت أربعـة أنـو        بي إلـى السـماء انتهيـت إلـى العـرش، فرأيـت أربعـة أنـو        بي إلـى السـماء انتهيـت إلـى العـرش، فرأيـت أربعـة أنـو        بي إلـى السـماء انتهيـت إلـى العـرش، فرأيـت أربعـة أنـو        
األنوار؟! فقال: يا محمد، هذا عبد المطّلب، وهذا أبو طالب، وهذا أبوك عبد اهللا، األنوار؟! فقال: يا محمد، هذا عبد المطّلب، وهذا أبو طالب، وهذا أبوك عبد اهللا، األنوار؟! فقال: يا محمد، هذا عبد المطّلب، وهذا أبو طالب، وهذا أبوك عبد اهللا، األنوار؟! فقال: يا محمد، هذا عبد المطّلب، وهذا أبو طالب، وهذا أبوك عبد اهللا، 
وهذا أخوك طالب. فقلت: إلهي وسيدي، فيم نالوا هذه الدرجة؟! قال: بكتمانهم وهذا أخوك طالب. فقلت: إلهي وسيدي، فيم نالوا هذه الدرجة؟! قال: بكتمانهم وهذا أخوك طالب. فقلت: إلهي وسيدي، فيم نالوا هذه الدرجة؟! قال: بكتمانهم وهذا أخوك طالب. فقلت: إلهي وسيدي، فيم نالوا هذه الدرجة؟! قال: بكتمانهم 
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، ، ، ، ١٥١٥١٥١٥: : : : ٣٥٣٥٣٥٣٥(البحـار  (البحـار  (البحـار  (البحـار  ....))))))))اإليمان، وإظهارهم الكفـر، وصـبرهم علـى ذلـك حتّـى مـاتوا)      اإليمان، وإظهارهم الكفـر، وصـبرهم علـى ذلـك حتّـى مـاتوا)      اإليمان، وإظهارهم الكفـر، وصـبرهم علـى ذلـك حتّـى مـاتوا)      اإليمان، وإظهارهم الكفـر، وصـبرهم علـى ذلـك حتّـى مـاتوا)      
        ) انتهى.) انتهى.) انتهى.) انتهى.١٠١١٠١١٠١١٠١ن: ن: ن: ن: وروضة الواعظيوروضة الواعظيوروضة الواعظيوروضة الواعظي

أقول: هل يطفئ نور أبي طالب يوم القيامة نور الزهراء؟ وهل أبو طالب من أقول: هل يطفئ نور أبي طالب يوم القيامة نور الزهراء؟ وهل أبو طالب من أقول: هل يطفئ نور أبي طالب يوم القيامة نور الزهراء؟ وهل أبو طالب من أقول: هل يطفئ نور أبي طالب يوم القيامة نور الزهراء؟ وهل أبو طالب من 
        ؟؟؟؟CCCC، أو عيسى، أو عيسى، أو عيسى، أو عيسىCCCCأوصياء إبراهيمأوصياء إبراهيمأوصياء إبراهيمأوصياء إبراهيم

ـــ قــال الشــيخ المفيــد فــي كتــاب    ـــ قــال الشــيخ المفيــد فــي كتــاب   ـ ـــ قــال الشــيخ المفيــد فــي كتــاب   ـ ـــ قــال الشــيخ المفيــد فــي كتــاب   ـ إعــداد مركــز إعــداد مركــز إعــداد مركــز إعــداد مركــز     )،)،)،)،))))٢٦٢٦٢٦٢٦(((((أوائــل المقــاالت ص(أوائــل المقــاالت ص(أوائــل المقــاالت ص(أوائــل المقــاالت صـ
        األبحاث العقائدية:األبحاث العقائدية:األبحاث العقائدية:األبحاث العقائدية:

رسـول،  رسـول،  رسـول،  رسـول،  واتّفقت اإلمامية على أن كلّ رسول فهو نبي، وليس كلّ نبي فهو واتّفقت اإلمامية على أن كلّ رسول فهو نبي، وليس كلّ نبي فهو واتّفقت اإلمامية على أن كلّ رسول فهو نبي، وليس كلّ نبي فهو واتّفقت اإلمامية على أن كلّ رسول فهو نبي، وليس كلّ نبي فهو ((((((((
وقد كان من أنبياء اهللا ــ عزّ وجـلّ ـــ حفظـة لشـرائع الرسـل وخلفـائهم فـي المقـام،         وقد كان من أنبياء اهللا ــ عزّ وجـلّ ـــ حفظـة لشـرائع الرسـل وخلفـائهم فـي المقـام،         وقد كان من أنبياء اهللا ــ عزّ وجـلّ ـــ حفظـة لشـرائع الرسـل وخلفـائهم فـي المقـام،         وقد كان من أنبياء اهللا ــ عزّ وجـلّ ـــ حفظـة لشـرائع الرسـل وخلفـائهم فـي المقـام،         

    ،،،،دون أن يكـون العقـل مانعـاً مـن ذلـك     دون أن يكـون العقـل مانعـاً مـن ذلـك     دون أن يكـون العقـل مانعـاً مـن ذلـك     دون أن يكـون العقـل مانعـاً مـن ذلـك         ،،،،وإنّما منع الشرع من تسـمية أئمتنـا بـالنبوة   وإنّما منع الشرع من تسـمية أئمتنـا بـالنبوة   وإنّما منع الشرع من تسـمية أئمتنـا بـالنبوة   وإنّما منع الشرع من تسـمية أئمتنـا بـالنبوة   
        ــ.ــ.ــ.ــ.    FFFFلحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذكرناه من األنبياء ــ لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذكرناه من األنبياء ــ لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذكرناه من األنبياء ــ لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذكرناه من األنبياء ــ 

عة مــن تقدمـه، وإن لـم يســتأنف   عة مــن تقدمـه، وإن لـم يســتأنف   عة مــن تقدمـه، وإن لـم يســتأنف   عة مــن تقدمـه، وإن لـم يســتأنف   واتّفقـوا علـى جـواز بعثــة رسـول يجـدد شـري      واتّفقـوا علـى جـواز بعثــة رسـول يجـدد شـري      واتّفقـوا علـى جـواز بعثــة رسـول يجـدد شـري      واتّفقـوا علـى جـواز بعثــة رسـول يجـدد شـري      
وإن لم يفرض غير ذلك فرضاً. وأجمعت المعتزلة وإن لم يفرض غير ذلك فرضاً. وأجمعت المعتزلة وإن لم يفرض غير ذلك فرضاً. وأجمعت المعتزلة وإن لم يفرض غير ذلك فرضاً. وأجمعت المعتزلة     ،،،،شرعاً، ويؤكّد نبوة من سلفشرعاً، ويؤكّد نبوة من سلفشرعاً، ويؤكّد نبوة من سلفشرعاً، ويؤكّد نبوة من سلف

ــة       ــة فــي تصــحيحه جماعــة مــن المرجئ ــة      علــى خــالف هــذين القــولين، ومــع اإلمامي ــة فــي تصــحيحه جماعــة مــن المرجئ ــة      علــى خــالف هــذين القــولين، ومــع اإلمامي ــة فــي تصــحيحه جماعــة مــن المرجئ ــة      علــى خــالف هــذين القــولين، ومــع اإلمامي ــة فــي تصــحيحه جماعــة مــن المرجئ علــى خــالف هــذين القــولين، ومــع اإلمامي
        ....))))))))وكافّة أصحاب الحديثوكافّة أصحاب الحديثوكافّة أصحاب الحديثوكافّة أصحاب الحديث

أقول: هل كلّ الشيعة يعتقدون أن كلّ رسول إمام؟ وهل يمكنكم شرح أقول: هل كلّ الشيعة يعتقدون أن كلّ رسول إمام؟ وهل يمكنكم شرح أقول: هل كلّ الشيعة يعتقدون أن كلّ رسول إمام؟ وهل يمكنكم شرح أقول: هل كلّ الشيعة يعتقدون أن كلّ رسول إمام؟ وهل يمكنكم شرح 
دون أن دون أن دون أن دون أن     ،،،،وإنّمــا منــع الشــرع مــن تســمية أئمتنــا بــالنبوة وإنّمــا منــع الشــرع مــن تســمية أئمتنــا بــالنبوة وإنّمــا منــع الشــرع مــن تســمية أئمتنــا بــالنبوة وإنّمــا منــع الشــرع مــن تســمية أئمتنــا بــالنبوة ((((((((يــد هــذا لنــا: يــد هــذا لنــا: يــد هــذا لنــا: يــد هــذا لنــا: كــالم المفكــالم المفكــالم المفكــالم المف

لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذكرناه لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذكرناه لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذكرناه لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذكرناه     ،،،،يكون العقل مانعاً من ذلكيكون العقل مانعاً من ذلكيكون العقل مانعاً من ذلكيكون العقل مانعاً من ذلك
        ؟؟؟؟))))))))FFFFمن األنبياءمن األنبياءمن األنبياءمن األنبياء

        ):):):):١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥: : : : ١١١١ــ (الكافي ــ (الكافي ــ (الكافي ــ (الكافي 
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ــ محمـد بـن يحيـى، عـن أحمـد بـن محمـد، عـن أبـي يحيـى الواسـطي، عـن             ــ محمـد بـن يحيـى، عـن أحمـد بـن محمـد، عـن أبـي يحيـى الواسـطي، عـن             ــ محمـد بـن يحيـى، عـن أحمـد بـن محمـد، عـن أبـي يحيـى الواسـطي، عـن             ــ محمـد بـن يحيـى، عـن أحمـد بـن محمـد، عـن أبـي يحيـى الواسـطي، عـن             ١١١١
: (األنبيـاء  : (األنبيـاء  : (األنبيـاء  : (األنبيـاء  CCCCصور، عنه، قال: قال أبو عبد اهللاصور، عنه، قال: قال أبو عبد اهللاصور، عنه، قال: قال أبو عبد اهللاصور، عنه، قال: قال أبو عبد اهللاهشام بن سالم، ودرست بن أبي منهشام بن سالم، ودرست بن أبي منهشام بن سالم، ودرست بن أبي منهشام بن سالم، ودرست بن أبي من

والمرسلون على أربع طبقات: فنبي منبأ في نفسه ال يعدو غيرها، ونبـي يـرى فـي    والمرسلون على أربع طبقات: فنبي منبأ في نفسه ال يعدو غيرها، ونبـي يـرى فـي    والمرسلون على أربع طبقات: فنبي منبأ في نفسه ال يعدو غيرها، ونبـي يـرى فـي    والمرسلون على أربع طبقات: فنبي منبأ في نفسه ال يعدو غيرها، ونبـي يـرى فـي    
النوم ويسمع الصوت وال يعاينه في اليقظة، ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام، مثل: النوم ويسمع الصوت وال يعاينه في اليقظة، ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام، مثل: النوم ويسمع الصوت وال يعاينه في اليقظة، ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام، مثل: النوم ويسمع الصوت وال يعاينه في اليقظة، ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام، مثل: 

ــراهيم علــى لــوط  ــراهيم علــى لــوط مــا كــان إب ــراهيم علــى لــوط مــا كــان إب ــراهيم علــى لــوط مــا كــان إب ، ونبــي يــرى فــي منامــه ويســمع الصــوت ويعــاين   ، ونبــي يــرى فــي منامــه ويســمع الصــوت ويعــاين   ، ونبــي يــرى فــي منامــه ويســمع الصــوت ويعــاين   ، ونبــي يــرى فــي منامــه ويســمع الصــوت ويعــاين   HHHHمــا كــان إب
وأَرسلْنَاه وأَرسلْنَاه وأَرسلْنَاه وأَرسلْنَاه ����لملك، وقد أُرسل إلى طائفة قلّوا أو كثروا، كيونس؛ قال اهللا ليونس: لملك، وقد أُرسل إلى طائفة قلّوا أو كثروا، كيونس؛ قال اهللا ليونس: لملك، وقد أُرسل إلى طائفة قلّوا أو كثروا، كيونس؛ قال اهللا ليونس: لملك، وقد أُرسل إلى طائفة قلّوا أو كثروا، كيونس؛ قال اهللا ليونس: اااا

ونزِيدي أَو أَلْف ائَةإِلَى مونزِيدي أَو أَلْف ائَةإِلَى مونزِيدي أَو أَلْف ائَةإِلَى مونزِيدي أَو أَلْف ائَةقال: يزيدون: ثالثين ألفاً وعليه إمام، والذي يرى ، قال: يزيدون: ثالثين ألفاً وعليه إمام، والذي يرى ، قال: يزيدون: ثالثين ألفاً وعليه إمام، والذي يرى ، قال: يزيدون: ثالثين ألفاً وعليه إمام، والذي يرى ))))١١١١((((����إِلَى م ،
        في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة، وهو إمام، مثل: أُولي العزم.في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة، وهو إمام، مثل: أُولي العزم.في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة، وهو إمام، مثل: أُولي العزم.في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة، وهو إمام، مثل: أُولي العزم.

إِنِّـي جاعلُـك للنَّـاسِ    إِنِّـي جاعلُـك للنَّـاسِ    إِنِّـي جاعلُـك للنَّـاسِ    إِنِّـي جاعلُـك للنَّـاسِ    ����بياً ولـيس بإمـام، حتّـى قـال اهللا:     بياً ولـيس بإمـام، حتّـى قـال اهللا:     بياً ولـيس بإمـام، حتّـى قـال اهللا:     بياً ولـيس بإمـام، حتّـى قـال اهللا:     نننن    CCCCوقد كان إبراهيموقد كان إبراهيموقد كان إبراهيموقد كان إبراهيم
ينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ وإِمينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ وإِمينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ وإِمينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ الَ يتيذُر نماماً قَالَ ومـن عبـد صـنماً أو وثنـاً ال     ، مـن عبـد صـنماً أو وثنـاً ال     ، مـن عبـد صـنماً أو وثنـاً ال     ، مـن عبـد صـنماً أو وثنـاً ال     ))))٢٢٢٢((((����إِم ،

        يكون إماماً).يكون إماماً).يكون إماماً).يكون إماماً).
ــ محمد بن الحسن، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، ــ محمد بن الحسن، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، ــ محمد بن الحسن، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، ــ محمد بن الحسن، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، ٢٢٢٢

عن زيد الشحعن زيد الشحعن زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد اهللاام، قال: سمعت أبا عبد اهللاام، قال: سمعت أبا عبد اهللاام، قال: سمعت أبا عبد اهللاعن زيد الشحCCCC      اهللا تبارك وتعالى اتّخـذ اهللا تبارك وتعالى اتّخـذ  يقول: (إن اهللا تبارك وتعالى اتّخـذ  يقول: (إن اهللا تبارك وتعالى اتّخـذ  يقول: (إن يقول: (إن
إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذه نبياً، وإن اهللا اتّخذه نبياً قبل أن يتّخذه رسوالً، وإن اهللا إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذه نبياً، وإن اهللا اتّخذه نبياً قبل أن يتّخذه رسوالً، وإن اهللا إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذه نبياً، وإن اهللا اتّخذه نبياً قبل أن يتّخذه رسوالً، وإن اهللا إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذه نبياً، وإن اهللا اتّخذه نبياً قبل أن يتّخذه رسوالً، وإن اهللا 
اتّخذه رسوالً قبـل أن يتّخـذه خلـيالً، وإن اهللا اتّخـذه خلـيالً قبـل أن يجعلـه إمامـاً،         اتّخذه رسوالً قبـل أن يتّخـذه خلـيالً، وإن اهللا اتّخـذه خلـيالً قبـل أن يجعلـه إمامـاً،         اتّخذه رسوالً قبـل أن يتّخـذه خلـيالً، وإن اهللا اتّخـذه خلـيالً قبـل أن يجعلـه إمامـاً،         اتّخذه رسوالً قبـل أن يتّخـذه خلـيالً، وإن اهللا اتّخـذه خلـيالً قبـل أن يجعلـه إمامـاً،         

مها في عين مها في عين مها في عين مها في عين ، قال: فمن عظ، قال: فمن عظ، قال: فمن عظ، قال: فمن عظ����إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً����ء، قال: ء، قال: ء، قال: ء، قال: فلما جمع له األشيافلما جمع له األشيافلما جمع له األشيافلما جمع له األشيا
، قـال: ال يكـون السـفيه    ، قـال: ال يكـون السـفيه    ، قـال: ال يكـون السـفيه    ، قـال: ال يكـون السـفيه    ����ومن ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ عهـدي الظَّـالمين  ومن ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ عهـدي الظَّـالمين  ومن ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ عهـدي الظَّـالمين  ومن ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ عهـدي الظَّـالمين  ����إبراهيم قال: إبراهيم قال: إبراهيم قال: إبراهيم قال: 
        إمام التقي).إمام التقي).إمام التقي).إمام التقي).
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        أقول: الحديث الثاني يدلّ على أنّه ليس كلّ رسول إمام.أقول: الحديث الثاني يدلّ على أنّه ليس كلّ رسول إمام.أقول: الحديث الثاني يدلّ على أنّه ليس كلّ رسول إمام.أقول: الحديث الثاني يدلّ على أنّه ليس كلّ رسول إمام.
        ):):):):١٧٧١٧٧١٧٧١٧٧: : : : ١١١١ــ (الكافي ــ (الكافي ــ (الكافي ــ (الكافي 

بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، محمد محمد محمد محمد 
، قال: (إن الحجة ، قال: (إن الحجة ، قال: (إن الحجة ، قال: (إن الحجة CCCCعن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن العبد الصالحعن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن العبد الصالحعن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن العبد الصالحعن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن العبد الصالح

        بإمام حتّى يعرف).بإمام حتّى يعرف).بإمام حتّى يعرف).بإمام حتّى يعرف).��� ��� ��� ���     ال تقوم هللا على خلقهال تقوم هللا على خلقهال تقوم هللا على خلقهال تقوم هللا على خلقه
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن خلف بن حماد، عن أبان محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن خلف بن حماد، عن أبان محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن خلف بن حماد، عن أبان محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن خلف بن حماد، عن أبان 

        : (الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق).: (الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق).: (الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق).: (الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق).CCCCقال أبو عبد اهللاقال أبو عبد اهللاقال أبو عبد اهللاقال أبو عبد اهللابن تغلب، قال: بن تغلب، قال: بن تغلب، قال: بن تغلب، قال: اااا
أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن الحسين بـن أبـي العـالء، عـن أبـي      أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن الحسين بـن أبـي العـالء، عـن أبـي      أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن الحسين بـن أبـي العـالء، عـن أبـي      أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن الحسين بـن أبـي العـالء، عـن أبـي      

        ، قال: قلت له: تبقى األرض بغير إمام؟ قال: ال.، قال: قلت له: تبقى األرض بغير إمام؟ قال: ال.، قال: قلت له: تبقى األرض بغير إمام؟ قال: ال.، قال: قلت له: تبقى األرض بغير إمام؟ قال: ال.CCCCعبد اهللاعبد اهللاعبد اهللاعبد اهللا
        أقول: هذا يدلّ على أن المقصود بالحجة: اإلمام، وليس النبي أو الرسول.أقول: هذا يدلّ على أن المقصود بالحجة: اإلمام، وليس النبي أو الرسول.أقول: هذا يدلّ على أن المقصود بالحجة: اإلمام، وليس النبي أو الرسول.أقول: هذا يدلّ على أن المقصود بالحجة: اإلمام، وليس النبي أو الرسول.

        ):):):):١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩: : : : ١١١١كافي كافي كافي كافي ــ (الــ (الــ (الــ (ال
��� ��� ��� ���     CCCC، قال: قال: (واهللا ما ترك اهللا أرضـاً منـذ قـبض آدم   ، قال: قال: (واهللا ما ترك اهللا أرضـاً منـذ قـبض آدم   ، قال: قال: (واهللا ما ترك اهللا أرضـاً منـذ قـبض آدم   ، قال: قال: (واهللا ما ترك اهللا أرضـاً منـذ قـبض آدم   CCCCعن أبي جعفرعن أبي جعفرعن أبي جعفرعن أبي جعفر

وفيها إمام يهتدى به إلى اهللا، وهو حجته على عباده، وال تبقى األرض بغير إمـام  وفيها إمام يهتدى به إلى اهللا، وهو حجته على عباده، وال تبقى األرض بغير إمـام  وفيها إمام يهتدى به إلى اهللا، وهو حجته على عباده، وال تبقى األرض بغير إمـام  وفيها إمام يهتدى به إلى اهللا، وهو حجته على عباده، وال تبقى األرض بغير إمـام  
        حجة هللا على عباده).حجة هللا على عباده).حجة هللا على عباده).حجة هللا على عباده).

        أقول: هذا الحديث يدلّ على أنّه في كلّ زمان إمام.أقول: هذا الحديث يدلّ على أنّه في كلّ زمان إمام.أقول: هذا الحديث يدلّ على أنّه في كلّ زمان إمام.أقول: هذا الحديث يدلّ على أنّه في كلّ زمان إمام.
        ):):):):٢٦٩٢٦٩٢٦٩٢٦٩: : : : ١١١١للكليني للكليني للكليني للكليني     ،،،،ــ (الكافيــ (الكافيــ (الكافيــ (الكافي

        (باب في أن األئمة بمن يشبهون ممن مضى وكراهية القول فيهم بالنبوة).(باب في أن األئمة بمن يشبهون ممن مضى وكراهية القول فيهم بالنبوة).(باب في أن األئمة بمن يشبهون ممن مضى وكراهية القول فيهم بالنبوة).(باب في أن األئمة بمن يشبهون ممن مضى وكراهية القول فيهم بالنبوة).
        أقول: وهذا يدلّ على جواز القول بأن األئمة أنبياء.أقول: وهذا يدلّ على جواز القول بأن األئمة أنبياء.أقول: وهذا يدلّ على جواز القول بأن األئمة أنبياء.أقول: وهذا يدلّ على جواز القول بأن األئمة أنبياء.
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ـــ (الكــافي ـــ (الكــافيـ ـــ (الكــافيـ ـــ (الكــافيـ ): عــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا عبــد   ): عــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا عبــد   ): عــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا عبــد   ): عــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا عبــد   ٢٧٠٢٧٠٢٧٠٢٧٠: : : : ١١١١للكلينــي للكلينــي للكلينــي للكلينــي     ،،،،ـ
يحلّ لهم من يحلّ لهم من يحلّ لهم من يحلّ لهم من     أنّهم ليسوا بأنبياء، والأنّهم ليسوا بأنبياء، والأنّهم ليسوا بأنبياء، والأنّهم ليسوا بأنبياء، وال��� ��� ��� ���     7777يقول: (األئمة بمنزلة رسول اهللايقول: (األئمة بمنزلة رسول اهللايقول: (األئمة بمنزلة رسول اهللايقول: (األئمة بمنزلة رسول اهللا    CCCCاهللاهللاهللاهللا

النساء ما يحلّ للنبيالنساء ما يحلّ للنبيالنساء ما يحلّ للنبيا ما خال ذلك فهم فيه بمنزلة رسول اهللا7777النساء ما يحلّ للنبيا ما خال ذلك فهم فيه بمنزلة رسول اهللا، فأما ما خال ذلك فهم فيه بمنزلة رسول اهللا، فأما ما خال ذلك فهم فيه بمنزلة رسول اهللا، فأم7777، فأم.(.(.(.(        
        أقول: هل الفرق بينه وبين النبي هو أمر الزوجات فقط؟أقول: هل الفرق بينه وبين النبي هو أمر الزوجات فقط؟أقول: هل الفرق بينه وبين النبي هو أمر الزوجات فقط؟أقول: هل الفرق بينه وبين النبي هو أمر الزوجات فقط؟

        ):):):):٢٢٢٢طططط    ٣٤١٣٤١٣٤١٣٤١: : : : ١١١١ــ الشيخ علي الكوراني، كتاب (العقائد اإلسالمية ــ الشيخ علي الكوراني، كتاب (العقائد اإلسالمية ــ الشيخ علي الكوراني، كتاب (العقائد اإلسالمية ــ الشيخ علي الكوراني، كتاب (العقائد اإلسالمية 
تـه  تـه  تـه  تـه  : ويجب على كلّ مكلّف أن يعرف إمـام زمانـه ويعتقـد إمام   : ويجب على كلّ مكلّف أن يعرف إمـام زمانـه ويعتقـد إمام   : ويجب على كلّ مكلّف أن يعرف إمـام زمانـه ويعتقـد إمام   : ويجب على كلّ مكلّف أن يعرف إمـام زمانـه ويعتقـد إمام   ٣٢٣٢٣٢٣٢المقنعة/المقنعة/المقنعة/المقنعة/((((((((

أفضل أهل عصره وسيد قومه، وأنّهم فـي العصـمة والكمـال    أفضل أهل عصره وسيد قومه، وأنّهم فـي العصـمة والكمـال    أفضل أهل عصره وسيد قومه، وأنّهم فـي العصـمة والكمـال    أفضل أهل عصره وسيد قومه، وأنّهم فـي العصـمة والكمـال        أنّهأنّهأنّهأنّهوفرض طاعته، ووفرض طاعته، ووفرض طاعته، ووفرض طاعته، و
إمام، وليس كلّ إمـام نبيـاً   إمام، وليس كلّ إمـام نبيـاً   إمام، وليس كلّ إمـام نبيـاً   إمام، وليس كلّ إمـام نبيـاً   فهو نبي فهو نبي فهو نبي فهو نبي ، ويعتقد أن كلّ رسول هللا تعالى ، ويعتقد أن كلّ رسول هللا تعالى ، ويعتقد أن كلّ رسول هللا تعالى ، ويعتقد أن كلّ رسول هللا تعالى FFFFكاألنبياءكاألنبياءكاألنبياءكاألنبياء

        وال رسوالً).وال رسوالً).وال رسوالً).وال رسوالً).
): (باب ما يجب مـن االعتقـاد فـي أنبيـاء اهللا     ): (باب ما يجب مـن االعتقـاد فـي أنبيـاء اهللا     ): (باب ما يجب مـن االعتقـاد فـي أنبيـاء اهللا     ): (باب ما يجب مـن االعتقـاد فـي أنبيـاء اهللا     ٣٠٣٠٣٠٣٠وقال المفيد في (المقنعة صوقال المفيد في (المقنعة صوقال المفيد في (المقنعة صوقال المفيد في (المقنعة ص

، وأنّهـم حجـج اهللا   ، وأنّهـم حجـج اهللا   ، وأنّهـم حجـج اهللا   ، وأنّهـم حجـج اهللا   FFFFقد التصديق لكلّ األنبياءقد التصديق لكلّ األنبياءقد التصديق لكلّ األنبياءقد التصديق لكلّ األنبياء: ويجب أن يعت: ويجب أن يعت: ويجب أن يعت: ويجب أن يعتFFFFتعالى ورسلهتعالى ورسلهتعالى ورسلهتعالى ورسله
على من بعثهم إليه من اُألمم، والسـفراء بينـه وبيـنهم، وأن محمـد بـن عبـد اهللا بـن        على من بعثهم إليه من اُألمم، والسـفراء بينـه وبيـنهم، وأن محمـد بـن عبـد اهللا بـن        على من بعثهم إليه من اُألمم، والسـفراء بينـه وبيـنهم، وأن محمـد بـن عبـد اهللا بـن        على من بعثهم إليه من اُألمم، والسـفراء بينـه وبيـنهم، وأن محمـد بـن عبـد اهللا بـن        

خــاتمهم وســيدهم وأفضــلهم، وأن   خــاتمهم وســيدهم وأفضــلهم، وأن   خــاتمهم وســيدهم وأفضــلهم، وأن   خــاتمهم وســيدهم وأفضــلهم، وأن       7777عبــد المطّلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف      عبــد المطّلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف      عبــد المطّلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف      عبــد المطّلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف      
ريعة ريعة ريعة ريعة شريعته ناسخة لما تقدمها من الشرائع المخالفة لها، وأنّه ال نبي بعـده وال شـ  شريعته ناسخة لما تقدمها من الشرائع المخالفة لها، وأنّه ال نبي بعـده وال شـ  شريعته ناسخة لما تقدمها من الشرائع المخالفة لها، وأنّه ال نبي بعـده وال شـ  شريعته ناسخة لما تقدمها من الشرائع المخالفة لها، وأنّه ال نبي بعـده وال شـ  

بعد شريعته، وكلّ من ادعـى النبـوة بعـده فهـو كـاذب علـى اهللا تعـالى، ومـن يغيـر          بعد شريعته، وكلّ من ادعـى النبـوة بعـده فهـو كـاذب علـى اهللا تعـالى، ومـن يغيـر          بعد شريعته، وكلّ من ادعـى النبـوة بعـده فهـو كـاذب علـى اهللا تعـالى، ومـن يغيـر          بعد شريعته، وكلّ من ادعـى النبـوة بعـده فهـو كـاذب علـى اهللا تعـالى، ومـن يغيـر          
أن يتوب ويرجع إلـى الحـق باإلسـالم،    أن يتوب ويرجع إلـى الحـق باإلسـالم،    أن يتوب ويرجع إلـى الحـق باإلسـالم،    أن يتوب ويرجع إلـى الحـق باإلسـالم،    ��� ��� ��� ���     شريعته فهو ضال، كافر من أهل النار،شريعته فهو ضال، كافر من أهل النار،شريعته فهو ضال، كافر من أهل النار،شريعته فهو ضال، كافر من أهل النار،

        فيكفّر اهللا تعالى حينئذ عنه بالتوبة ما كان مقترفاً من اآلثام.فيكفّر اهللا تعالى حينئذ عنه بالتوبة ما كان مقترفاً من اآلثام.فيكفّر اهللا تعالى حينئذ عنه بالتوبة ما كان مقترفاً من اآلثام.فيكفّر اهللا تعالى حينئذ عنه بالتوبة ما كان مقترفاً من اآلثام.
نبوته القرآن علـى التفصـيل،   نبوته القرآن علـى التفصـيل،   نبوته القرآن علـى التفصـيل،   نبوته القرآن علـى التفصـيل،   ويجب اعتقاد نبوة جميع من تضمن الخبر عن ويجب اعتقاد نبوة جميع من تضمن الخبر عن ويجب اعتقاد نبوة جميع من تضمن الخبر عن ويجب اعتقاد نبوة جميع من تضمن الخبر عن 

واعتقاد الجملـة مـنهم علـى اإلجمـال. ويعتقـد أنّهـم كـانوا معصـومين مـن الخطـأ،           واعتقاد الجملـة مـنهم علـى اإلجمـال. ويعتقـد أنّهـم كـانوا معصـومين مـن الخطـأ،           واعتقاد الجملـة مـنهم علـى اإلجمـال. ويعتقـد أنّهـم كـانوا معصـومين مـن الخطـأ،           واعتقاد الجملـة مـنهم علـى اإلجمـال. ويعتقـد أنّهـم كـانوا معصـومين مـن الخطـأ،           
موفّقين للصواب، صادقين عن اهللا تعالى في جميع ما أدوه إلى العباد، وفـي كـلّ   موفّقين للصواب، صادقين عن اهللا تعالى في جميع ما أدوه إلى العباد، وفـي كـلّ   موفّقين للصواب، صادقين عن اهللا تعالى في جميع ما أدوه إلى العباد، وفـي كـلّ   موفّقين للصواب، صادقين عن اهللا تعالى في جميع ما أدوه إلى العباد، وفـي كـلّ   
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شيء أخبروا به على جميع األحوال، وأن طاعتهم طاعة هللا ومعصيتهم معصية هللا، شيء أخبروا به على جميع األحوال، وأن طاعتهم طاعة هللا ومعصيتهم معصية هللا، شيء أخبروا به على جميع األحوال، وأن طاعتهم طاعة هللا ومعصيتهم معصية هللا، شيء أخبروا به على جميع األحوال، وأن طاعتهم طاعة هللا ومعصيتهم معصية هللا، 
وحاً، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وإدريس، وحاً، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وإدريس، وحاً، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وإدريس، وحاً، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وإدريس، وأن آدم، ونوأن آدم، ونوأن آدم، ونوأن آدم، ون

ــاس، وذا      ــا، ويحيــى، وإلي ــاس، وذا     وموســى، وهــارون، وعيســى، وداود، وســليمان، وزكري ــا، ويحيــى، وإلي ــاس، وذا     وموســى، وهــارون، وعيســى، وداود، وســليمان، وزكري ــا، ويحيــى، وإلي ــاس، وذا     وموســى، وهــارون، وعيســى، وداود، وســليمان، وزكري ــا، ويحيــى، وإلي وموســى، وهــارون، وعيســى، وداود، وســليمان، وزكري
، ، ، ، الكفل، وصالحاً، وشعيباً، ويونس، ولوطاً، وهوداً، كانوا أنبياء اهللا تعالى ورسالً لهالكفل، وصالحاً، وشعيباً، ويونس، ولوطاً، وهوداً، كانوا أنبياء اهللا تعالى ورسالً لهالكفل، وصالحاً، وشعيباً، ويونس، ولوطاً، وهوداً، كانوا أنبياء اهللا تعالى ورسالً لهالكفل، وصالحاً، وشعيباً، ويونس، ولوطاً، وهوداً، كانوا أنبياء اهللا تعالى ورسالً له

لم يذكر اسمه من رسله لم يذكر اسمه من رسله لم يذكر اسمه من رسله لم يذكر اسمه من رسله كما سماهم بذلك، وشهد لهم به، وأن من كما سماهم بذلك، وشهد لهم به، وأن من كما سماهم بذلك، وشهد لهم به، وأن من كما سماهم بذلك، وشهد لهم به، وأن من     ،،،،عليهعليهعليهعليه    صادقينصادقينصادقينصادقين
كمـا ذكـر مـن سـميناه مـنهم، وذكـرهم فـي الجملـة، حيـث يقـول:           كمـا ذكـر مـن سـميناه مـنهم، وذكـرهم فـي الجملـة، حيـث يقـول:           كمـا ذكـر مـن سـميناه مـنهم، وذكـرهم فـي الجملـة، حيـث يقـول:           كمـا ذكـر مـن سـميناه مـنهم، وذكـرهم فـي الجملـة، حيـث يقـول:               ،،،،على التفصيلعلى التفصيلعلى التفصيلعلى التفصيل

����كلَيع منَقْصُصْه الً لَمسرلُ وقَب نم كلَيع مقَصَصْنَاه الً قَدسروكلَيع منَقْصُصْه الً لَمسرلُ وقَب نم كلَيع مقَصَصْنَاه الً قَدسروكلَيع منَقْصُصْه الً لَمسرلُ وقَب نم كلَيع مقَصَصْنَاه الً قَدسروكلَيع منَقْصُصْه الً لَمسرلُ وقَب نم كلَيع مقَصَصْنَاه الً قَدسركلّهم أنبياء ،كلّهم أنبياء ،كلّهم أنبياء ،كلّهم أنبياء ))))١١١١((((����و،
أفضـلهم،  أفضـلهم،  أفضـلهم،  أفضـلهم،  سـيدهم و سـيدهم و سـيدهم و سـيدهم و     7777عن اهللا، صادقون وأصفياء له، منتجبون لديه، وأن محمداًعن اهللا، صادقون وأصفياء له، منتجبون لديه، وأن محمداًعن اهللا، صادقون وأصفياء له، منتجبون لديه، وأن محمداًعن اهللا، صادقون وأصفياء له، منتجبون لديه، وأن محمداً

، والخصال: ، والخصال: ، والخصال: ، والخصال: ٧٣١٧٣١٧٣١٧٣١، وأمالي الصدوق: ، وأمالي الصدوق: ، وأمالي الصدوق: ، وأمالي الصدوق: ٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤: : : : ١١١١كما قدمناه). (ورواه في علل الشرائع كما قدمناه). (ورواه في علل الشرائع كما قدمناه). (ورواه في علل الشرائع كما قدمناه). (ورواه في علل الشرائع 
        . انتهى كالم الكوراني هنا.... انتهى كالم الكوراني هنا.... انتهى كالم الكوراني هنا.... انتهى كالم الكوراني هنا...))))))))))))٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥

كراهيـــة القـــول فـــيهم كراهيـــة القـــول فـــيهم كراهيـــة القـــول فـــيهم كراهيـــة القـــول فـــيهم ((((((((أقــول: هـــذا يخـــالف كــالم الكلينـــي حينمـــا قــال:    أقــول: هـــذا يخـــالف كــالم الكلينـــي حينمـــا قــال:    أقــول: هـــذا يخـــالف كــالم الكلينـــي حينمـــا قــال:    أقــول: هـــذا يخـــالف كــالم الكلينـــي حينمـــا قــال:    
        ....))))))))بالنبوةبالنبوةبالنبوةبالنبوة

ين ين ين ين إن استنباط الفرق بإن استنباط الفرق بإن استنباط الفرق بإن استنباط الفرق ب((((((((): ): ): ): ٨٢٨٢٨٢٨٢: : : : ٢٦٢٦٢٦٢٦ــ قال الشيخ المجلسي في (بحار األنوار ــ قال الشيخ المجلسي في (بحار األنوار ــ قال الشيخ المجلسي في (بحار األنوار ــ قال الشيخ المجلسي في (بحار األنوار 
وال نعرف جهة وال نعرف جهة وال نعرف جهة وال نعرف جهة ((((((((، ثم قال: ، ثم قال: ، ثم قال: ، ثم قال: ))))))))النبي واإلمام من تلك األخبار ال يخلو من إشكالالنبي واإلمام من تلك األخبار ال يخلو من إشكالالنبي واإلمام من تلك األخبار ال يخلو من إشكالالنبي واإلمام من تلك األخبار ال يخلو من إشكال

رعاية خاتم األنبياء، وال يصل عقولنا فرق بين النبوة رعاية خاتم األنبياء، وال يصل عقولنا فرق بين النبوة رعاية خاتم األنبياء، وال يصل عقولنا فرق بين النبوة رعاية خاتم األنبياء، وال يصل عقولنا فرق بين النبوة ��� ��� ��� ���     لعدم اتّصافهم بالنبوةلعدم اتّصافهم بالنبوةلعدم اتّصافهم بالنبوةلعدم اتّصافهم بالنبوة
        ....))))))))واإلمامةواإلمامةواإلمامةواإلمامة

أقول: هذا اعتراف خطير للمجلسي بعجزه عن حلّ هـذه المشـكلة العويصـة    أقول: هذا اعتراف خطير للمجلسي بعجزه عن حلّ هـذه المشـكلة العويصـة    أقول: هذا اعتراف خطير للمجلسي بعجزه عن حلّ هـذه المشـكلة العويصـة    أقول: هذا اعتراف خطير للمجلسي بعجزه عن حلّ هـذه المشـكلة العويصـة    
وردت روايـات كثيـرة فـي مصـادر الشـيعة تـنصّ علـى أن        وردت روايـات كثيـرة فـي مصـادر الشـيعة تـنصّ علـى أن        وردت روايـات كثيـرة فـي مصـادر الشـيعة تـنصّ علـى أن        وردت روايـات كثيـرة فـي مصـادر الشـيعة تـنصّ علـى أن        في مسألة اإلمامة؛ ألنّه في مسألة اإلمامة؛ ألنّه في مسألة اإلمامة؛ ألنّه في مسألة اإلمامة؛ ألنّه 

        األئمة كانوا يرون المالئكة التي توحي إليهم.األئمة كانوا يرون المالئكة التي توحي إليهم.األئمة كانوا يرون المالئكة التي توحي إليهم.األئمة كانوا يرون المالئكة التي توحي إليهم.
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        ) لكاشف الغطاء:) لكاشف الغطاء:) لكاشف الغطاء:) لكاشف الغطاء:٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤ــ (أصل الشيعة وأُصولها: ــ (أصل الشيعة وأُصولها: ــ (أصل الشيعة وأُصولها: ــ (أصل الشيعة وأُصولها: 
إن اإلمامية تعتقد أن اهللا سبحانه ال يخلي األرض من حجة على العباد، من إن اإلمامية تعتقد أن اهللا سبحانه ال يخلي األرض من حجة على العباد، من إن اإلمامية تعتقد أن اهللا سبحانه ال يخلي األرض من حجة على العباد، من إن اإلمامية تعتقد أن اهللا سبحانه ال يخلي األرض من حجة على العباد، من ((((((((

أو وصي نبيأو وصي نبيأو وصي نبيأو وصي نبي((((((((....        
ــي   ــول: هــل يعن ــي  أق ــول: هــل يعن ــي  أق ــول: هــل يعن ــي  أق ــول: هــل يعن ــي أن    هــذا الكــالم أن كــ  هــذا الكــالم أن كــ  هــذا الكــالم أن كــ  هــذا الكــالم أن كــ      أق ــة؟ وهــل يعن ــاء كــانوا أئم ــي أن    لّ األنبي ــة؟ وهــل يعن ــاء كــانوا أئم ــي أن    لّ األنبي ــة؟ وهــل يعن ــاء كــانوا أئم ــي أن    لّ األنبي ــة؟ وهــل يعن ــاء كــانوا أئم لّ األنبي

        األوصياء كلّهم كانوا أئمة؟األوصياء كلّهم كانوا أئمة؟األوصياء كلّهم كانوا أئمة؟األوصياء كلّهم كانوا أئمة؟
ـــ (المعجــم الموضــوعي ألحاديــث اإلمــام المهــدي:     ـــ (المعجــم الموضــوعي ألحاديــث اإلمــام المهــدي:    ـ ـــ (المعجــم الموضــوعي ألحاديــث اإلمــام المهــدي:    ـ ـــ (المعجــم الموضــوعي ألحاديــث اإلمــام المهــدي:    ـ ) للشــيخ علــي  ) للشــيخ علــي  ) للشــيخ علــي  ) للشــيخ علــي  ٢٢٢٢طططط    ٢٩٩٢٩٩٢٩٩٢٩٩ـ

الكوراني العاملي، تحت عنوان (يحكم بعـد المهـدي اثنـا عشـر مـن ولـده)، وقـد        الكوراني العاملي، تحت عنوان (يحكم بعـد المهـدي اثنـا عشـر مـن ولـده)، وقـد        الكوراني العاملي، تحت عنوان (يحكم بعـد المهـدي اثنـا عشـر مـن ولـده)، وقـد        الكوراني العاملي، تحت عنوان (يحكم بعـد المهـدي اثنـا عشـر مـن ولـده)، وقـد        
األنوار: األنوار: األنوار: األنوار:     ، ومنتخب، ومنتخب، ومنتخب، ومنتخب٢٨٥٢٨٥٢٨٥٢٨٥ذكر الشيخ عدة مصادر تذكر ذلك، منها: غيبة الطوسي: ذكر الشيخ عدة مصادر تذكر ذلك، منها: غيبة الطوسي: ذكر الشيخ عدة مصادر تذكر ذلك، منها: غيبة الطوسي: ذكر الشيخ عدة مصادر تذكر ذلك، منها: غيبة الطوسي: 

، ، ، ، ١٨٢١٨٢١٨٢١٨٢و و و و     ١٥٩١٥٩١٥٩١٥٩، ومختصـر البصـائر:   ، ومختصـر البصـائر:   ، ومختصـر البصـائر:   ، ومختصـر البصـائر:   ١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨و و و و ١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥: : : : ٥٣٥٣٥٣٥٣، والبحـار  ، والبحـار  ، والبحـار  ، والبحـار  ٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣، واإليقاظ: ، واإليقاظ: ، واإليقاظ: ، واإليقاظ: ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١
، وقـال الشـيخ الكـوراني بعـد ذلـك      ، وقـال الشـيخ الكـوراني بعـد ذلـك      ، وقـال الشـيخ الكـوراني بعـد ذلـك      ، وقـال الشـيخ الكـوراني بعـد ذلـك      ١٥١١٥١١٥١١٥١، وغيبـة الطوسـي:   ، وغيبـة الطوسـي:   ، وغيبـة الطوسـي:   ، وغيبـة الطوسـي:   ٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠: : : : ٣٣٣٣وشرح األخبار وشرح األخبار وشرح األخبار وشرح األخبار 

فـــي فـــي فـــي فـــي     SSSSوقـــد وقـــع المرحـــوم البياضـــي العـــامليوقـــد وقـــع المرحـــوم البياضـــي العـــامليوقـــد وقـــع المرحـــوم البياضـــي العـــامليوقـــد وقـــع المرحـــوم البياضـــي العـــاملي(((((((() مـــن نفـــس الكتـــاب: ) مـــن نفـــس الكتـــاب: ) مـــن نفـــس الكتـــاب: ) مـــن نفـــس الكتـــاب: ٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣((((صصصص
ــر    ــي عشـ ــديث االثنـ ــرد حـ ــنّة)، فـ ــاء السـ ــد علمـ ــبهتهم (يقصـ ــر   شـ ــي عشـ ــديث االثنـ ــرد حـ ــنّة)، فـ ــاء السـ ــد علمـ ــبهتهم (يقصـ ــر   شـ ــي عشـ ــديث االثنـ ــرد حـ ــنّة)، فـ ــاء السـ ــد علمـ ــبهتهم (يقصـ ــر   شـ ــي عشـ ــديث االثنـ ــرد حـ ــنّة)، فـ ــاء السـ ــد علمـ ــبهتهم (يقصـ ــام      شـ ــد اإلمـ ــدياً بعـ ــام  مهـ ــد اإلمـ ــدياً بعـ ــام  مهـ ــد اإلمـ ــدياً بعـ ــام  مهـ ــد اإلمـ ــدياً بعـ مهـ

        ....))))))))١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢: : : : ٢٢٢٢، وناقش الشريف المرتضى في ذلك في الصراط المستقيم ، وناقش الشريف المرتضى في ذلك في الصراط المستقيم ، وناقش الشريف المرتضى في ذلك في الصراط المستقيم ، وناقش الشريف المرتضى في ذلك في الصراط المستقيم CCCCالمهديالمهديالمهديالمهدي
        األسئلة:األسئلة:األسئلة:األسئلة:

مــا تعريــف كــلّ مــن الرســول واإلمــام والنبــي والحجــة والوصــي والمهــديين    مــا تعريــف كــلّ مــن الرســول واإلمــام والنبــي والحجــة والوصــي والمهــديين    مــا تعريــف كــلّ مــن الرســول واإلمــام والنبــي والحجــة والوصــي والمهــديين    مــا تعريــف كــلّ مــن الرســول واإلمــام والنبــي والحجــة والوصــي والمهــديين    
        لديكم، وما هو الشيء المشترك بينهم، وما هو الشيء غير المشترك؟لديكم، وما هو الشيء المشترك بينهم، وما هو الشيء غير المشترك؟لديكم، وما هو الشيء المشترك بينهم، وما هو الشيء غير المشترك؟لديكم، وما هو الشيء المشترك بينهم، وما هو الشيء غير المشترك؟

        قصه؟قصه؟قصه؟قصه؟اإلمام علي حتّى يصبح نبياً ماذا يناإلمام علي حتّى يصبح نبياً ماذا يناإلمام علي حتّى يصبح نبياً ماذا يناإلمام علي حتّى يصبح نبياً ماذا ين
        هل كلّ رسول إمام؟هل كلّ رسول إمام؟هل كلّ رسول إمام؟هل كلّ رسول إمام؟

        هل كلّ نبي إمام؟هل كلّ نبي إمام؟هل كلّ نبي إمام؟هل كلّ نبي إمام؟
        هل كلّ وصي إمام؟هل كلّ وصي إمام؟هل كلّ وصي إمام؟هل كلّ وصي إمام؟
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        هل كلّ إمام محدث؟ وهل العكس صحيح؟هل كلّ إمام محدث؟ وهل العكس صحيح؟هل كلّ إمام محدث؟ وهل العكس صحيح؟هل كلّ إمام محدث؟ وهل العكس صحيح؟
هل تشترطون وجود الرسول أو اإلمام أو النبي أو الحجة أو الوصي في كلّ هل تشترطون وجود الرسول أو اإلمام أو النبي أو الحجة أو الوصي في كلّ هل تشترطون وجود الرسول أو اإلمام أو النبي أو الحجة أو الوصي في كلّ هل تشترطون وجود الرسول أو اإلمام أو النبي أو الحجة أو الوصي في كلّ 

        زمان؟زمان؟زمان؟زمان؟
منذ والدته، أم األمر يكون بالتدريج، أم حتّى تنتهـي  منذ والدته، أم األمر يكون بالتدريج، أم حتّى تنتهـي  منذ والدته، أم األمر يكون بالتدريج، أم حتّى تنتهـي  منذ والدته، أم األمر يكون بالتدريج، أم حتّى تنتهـي      اًاًاًاًهل اإلمام يكون إمامهل اإلمام يكون إمامهل اإلمام يكون إمامهل اإلمام يكون إمام

        إمامة من قبله؟إمامة من قبله؟إمامة من قبله؟إمامة من قبله؟
ما الفرق بين اإلمام الناطق والصامت، وهل يجوز أن يكون اإلمـام الصـامت   ما الفرق بين اإلمام الناطق والصامت، وهل يجوز أن يكون اإلمـام الصـامت   ما الفرق بين اإلمام الناطق والصامت، وهل يجوز أن يكون اإلمـام الصـامت   ما الفرق بين اإلمام الناطق والصامت، وهل يجوز أن يكون اإلمـام الصـامت   

        أفضل من الناطق؟أفضل من الناطق؟أفضل من الناطق؟أفضل من الناطق؟
ــراهيم  ــراهيم هــل إب ــراهيم هــل إب ــراهيم هــل إب ــم يكــن إمامــ     CCCCهــل إب ــم يكــن إمامــ ل ــم يكــن إمامــ ل ــم يكــن إمامــ ل ــم كــان؟ وإذا كــان األمــر كــذلك هــل أن        اًاًاًاًل ــم كــان؟ وإذا كــان األمــر كــذلك هــل أن    ث ــم كــان؟ وإذا كــان األمــر كــذلك هــل أن    ث ــم كــان؟ وإذا كــان األمــر كــذلك هــل أن    ث ث

إبراهيم كان تابعاً إلمام آخر قبل أن يصبح هو إمام، أو أنّكم ال تشترطون وجود إبراهيم كان تابعاً إلمام آخر قبل أن يصبح هو إمام، أو أنّكم ال تشترطون وجود إبراهيم كان تابعاً إلمام آخر قبل أن يصبح هو إمام، أو أنّكم ال تشترطون وجود إبراهيم كان تابعاً إلمام آخر قبل أن يصبح هو إمام، أو أنّكم ال تشترطون وجود 
        إمام في كلّ زمان؟إمام في كلّ زمان؟إمام في كلّ زمان؟إمام في كلّ زمان؟

        مباشرة؟مباشرة؟مباشرة؟مباشرة؟    7777إلمام أو الوصي قبل النبي محمدإلمام أو الوصي قبل النبي محمدإلمام أو الوصي قبل النبي محمدإلمام أو الوصي قبل النبي محمدمن هو الحجة أو امن هو الحجة أو امن هو الحجة أو امن هو الحجة أو ا
        هل يكره القول بنبوة األئمة أو يحرم؟هل يكره القول بنبوة األئمة أو يحرم؟هل يكره القول بنبوة األئمة أو يحرم؟هل يكره القول بنبوة األئمة أو يحرم؟

هل اإلمام المهدي هو آخر إمام؟ وهل يوم القيامة بعده مباشرة؟ وهل هل اإلمام المهدي هو آخر إمام؟ وهل يوم القيامة بعده مباشرة؟ وهل هل اإلمام المهدي هو آخر إمام؟ وهل يوم القيامة بعده مباشرة؟ وهل هل اإلمام المهدي هو آخر إمام؟ وهل يوم القيامة بعده مباشرة؟ وهل 
؟ وهل يكون إمام أو وصي أو مهدي ؟ وهل يكون إمام أو وصي أو مهدي ؟ وهل يكون إمام أو وصي أو مهدي ؟ وهل يكون إمام أو وصي أو مهدي اًاًاًاًيحكم أحد بعده، وهل يكون معصوميحكم أحد بعده، وهل يكون معصوميحكم أحد بعده، وهل يكون معصوميحكم أحد بعده، وهل يكون معصوم

        )؟)؟)؟)؟١٢١٢١٢١٢من المهديين؟ وهل بذلك يصبح عدد األئمة أكثر من (من المهديين؟ وهل بذلك يصبح عدد األئمة أكثر من (من المهديين؟ وهل بذلك يصبح عدد األئمة أكثر من (من المهديين؟ وهل بذلك يصبح عدد األئمة أكثر من (
ــا طالــب كــان وصــياً، فهــل انتهــت وصــايته      ــا طالــب كــان وصــياً، فهــل انتهــت وصــايته     روت بعــض المصــادر: أن أب ــا طالــب كــان وصــياً، فهــل انتهــت وصــايته     روت بعــض المصــادر: أن أب ــا طالــب كــان وصــياً، فهــل انتهــت وصــايته     روت بعــض المصــادر: أن أب روت بعــض المصــادر: أن أب

أم بقي النبي ،بوالدة النبيأم بقي النبي ،بوالدة النبيأم بقي النبي ،بوالدة النبيأم بقي النبي ،وفـاة أبـي   وفـاة أبـي   وفـاة أبـي   وفـاة أبـي   أي: أي: أي: أي: تابعاً ألبـي طالـب حتّـى وفاتـه (    تابعاً ألبـي طالـب حتّـى وفاتـه (    تابعاً ألبـي طالـب حتّـى وفاتـه (    تابعاً ألبـي طالـب حتّـى وفاتـه (        7777بوالدة النبي
ــيس     ــوع ولـ ــه المتبـ ــم، وأنّـ ــون األعلـ ــترط أن يكـ ــام ال يشـ ــيس    طالـــب)، أم أن اإلمـ ــوع ولـ ــه المتبـ ــم، وأنّـ ــون األعلـ ــترط أن يكـ ــام ال يشـ ــيس    طالـــب)، أم أن اإلمـ ــوع ولـ ــه المتبـ ــم، وأنّـ ــون األعلـ ــترط أن يكـ ــام ال يشـ ــيس    طالـــب)، أم أن اإلمـ ــوع ولـ ــه المتبـ ــم، وأنّـ ــون األعلـ ــترط أن يكـ ــام ال يشـ طالـــب)، أم أن اإلمـ

        ؟؟؟؟التابعالتابعالتابعالتابع
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ألســئلة التــي طرحتهــا وكررتهــا بــالرغم مــن إجابتنــا عنهــا ســابقاً، ســوف  لكثــرة ا
  يكون الجواب إجمالياً مع إهمال بعض األسئلة المتكررة.

ــياء       أوالً:أوالً:أوالً:أوالً: ــن أوصــ ــان مــ ــا طالــــب كــ ــا أن أبــ ــد يفهــــم منهــ ــات قــ إن هنــــاك روايــ
ــراهيم     Cعيســــى ــياء إبــ ــه مــــن أوصــ ــه الــــرأي األدق هــــو كونــ ، ولكــــن الــــذي عليــ

أشار إلى ذلك صاحب (البحار)، وكونه من أوصياء إسماعيل كما  Hوإسماعيل
، فــــإنC ال ينـــافي كونــــه مســـتودعاً لوصــــية أحـــد أوصــــياء عيســـى     Hوإبـــراهيم 

  الوصاية غير استيداع الوصاية؛ فالحظ!
إن الروايـات تختلـف فـي تعـداد األنـوار التـي ال يطفئهـا نـور أبـي طالـب،            ثانيـاً: ثانيـاً: ثانيـاً: ثانيـاً: 

نــور محمــد ونــور علــي   :واُألخــرى تــذكر فواحــدة مــن الروايــات مــا ذكرتهــا أنــت،  
  .)١(Fونور فاطمة ونور الحسن ونور الحسين وولده األئمة التسعة

 Cوإبـــــراهيم Cاًقـــــد يثبـــــت أنّـــــه كــــلّ رســـــول إمـــــام، أي: أن نوحـــــ  ثالثــــاً: ثالثــــاً: ثالثــــاً: ثالثــــاً: 
وهـم رسـل قـد يثبـت لهـم أنّهـم أئمـة، ولكـن          7ومحمـد  Cوعيسـى  Cوموسى

ليسـوا رسـالً قطعـاً، فـدائرة      Fالثنـي عشـر  ليس كلّ إمام فهو رسول، إذ أن أئمتنا ا
           ة أوسع مـن دائـرة الرسـل، وقـد تكـون دائـرة الرسـل أخـصّ مـن وجـه، أي: أناألئم

كـان رسـوالً    Cيوجد رسول وهو ليس إمام، كما دلّت عليه الرواية، فإن إبراهيم
  قبل أن يكون إماماً.
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ـــ عــزّ وجــلّ  ((: �قــال المفيــد رابعــاً:رابعــاً:رابعــاً:رابعــاً: ـــ حفظــة لشــرائع   وقــد كــان مــن أنبيــاء اهللا ـ ـ
، أي: أن بعـض األنبيـاء بمـا هـم أنبيـاء ولكـن دورهـم        ))الرسل وخلفائهم فـي المقـام  

؛ فـإنC  بالنسـبة لموسـى   Cكان حفظ شريعة من تقدمهم مـن الرسـل، كهـارون   
حفـظ شـريعة   ���  ، ولـم يكـن دوره  Cمع كونـه نبيـاً فهـو وصـي موسـى      Cهارون
  هم خلفاء وأنبياء قد يكونوا أئمة أيضاً.، ثم إن هؤالء الخلفاء مع كونCموسى

دون أن يكـون العقـل    ،وإنّما منع الشرع مـن تسـمية أئمتنـا بـالنبوة    ((: �ثم قال
، هـذا جـواب علــى إشـكال ذكـره متــأخّراً عـن الجـواب، وخالصــة       ))مانعـاً مـن ذلــك  

اإلشكال هو: إذا كان هناك أنبياء دورهم حفظ شريعة الرسول الذي قبلهم فلمـاذا  
 نسمي أئمتنا أنبياء مع أن دورهم مماثل لدور هؤالء األنبياء، أي: أن دورهم هو ال

فال مانع عقلي من أن نسمي أئمتنا أنبياء لحصـول نفـس    7حفظ شريعة رسول اهللا
  الدور الذي حصل لألنبياء الذين خلفوا رسلهم.

ــول ا     ــد رســ ــاء بعــ ــي أن يبعــــث اهللا أنبيــ ــانع عقلــ ــرى: أن ال مــ ــارة أُخــ  7هللاوبعبــ
يحفظــون رســالته، كمــا بعــث أنبيــاء حفظــوا رســالة مــن ســبقهم مــن الرســل، ويكــون  

هــم أئمتنــا (لحصــولهم علــى المعنــى)، أي: الــدور  7هــؤالء األنبيــاء بعــد رســول اهللا
  ) الذين كانوا بعد رسلهم.Fوالوظيفة، (الذي حصل لمن ذكرناه من األنبياء

لشــرع. أي: أن اهللا ســبحانه وأجــاب عــن هــذا اإلشــكال: بــأن المــانع مــن ذلــك: ا  
ولم يبعث بعده بنبي، وإن كان العقـل ال يجـد    7وتعالى ختم النبوة والرسالة بنبينا

مانعاً من ذلك، ولكن األمر هللا سبحانه وتعـالى، ولـذلك فـإن شـريعتنا الخاتمـة تمنـع       
  .7من االعتقاد ببعثة أنبياء بعد نبينا
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ــ أي: مـن الرسـل   رس واتّفقوا على جواز بعثة((ثم قال:  ول يجدد شريعة من تقدمه 
، )١())ن لــم يفــرض غيــر ذلــك فرضــاًفه شــرعاً، ويؤكّــد نبــوة مــن ســلف وإــــ وإن لــم يســتأن

  ولم يبعثه بشريعة جديدة. Cمجدداً لشريعة موسى Cكما أرسل عيسى
ــاً: ــاً:خامسـ ــاً:خامسـ ــاً:خامسـ ــة،       خامسـ ــن حجـ ــو األرض مـ ــه ال تخلـ ــى أنّـ ــير إلـ ــة تشـ ــات عامـ بعـــض الروايـ

ن اإلمام والنبي والرسول، وأمـا تلـك الروايـات فـيمكن حملهـا علـى       والحجة أعم م
؛ حيــث ال نبــوة وال رســالة، فيجيــب اإلمــام: أنّــه ال   7فتــرة مــا بعــد نبــوة نبينــا محمــد  

  ..هو اإلمام ال غير 7تخلو األرض من اإلمام، باعتبار أن الحجة بعد نبينا
الهـادي، والنبـي    :م اإلمـام بمعنـى  وأما الخبر الـذي ال يحتمـل ذلـك، فـال بـد مـن فهـ       

والرسول أئمة بهذا المعنى، أو نلتزم بوجود إمام في كـلّ زمـان وهـو الحجـة، ولكـن ال      
إمامــاً، أمــا مــا بيــنهم فــال   Fنعــرفهم، وإنّمــا نعــرف بعضــهم كــإبراهيم وموســى وعيســى 

  نعرفهم.
تـدلّ   Cوهذا األخير هـو األصـح، والتـزم بـه كثيـر مـن علمائنـا، وروايـة البـاقر         

بـه إلـى    ىوفيها إمـام يهتـد  ���  Cمنذ قبض آدم واهللا ما ترك اهللا أرضاًعليه؛ قال: (
ــ   اهللا وهــو حج٢()ة هللا علــى عبــاده تــه علــى عبــاده، وال تبقــى األرض بغيــر إمــام حج( ،
  .)٣(�إِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةًإِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةًإِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةًإِنِّي جاعلٌ في اَألرضِ خَليفَةً�وقال تعالى: 

ة، فيكون الرسول أو النبي إماماً علـى  وربما اجتمعت اإلمامة مع النبوة والرسال
األنبيـاء والمرسـلون   : (C؛ قال أبو عبد اهللاأئمةغيره من األنبياء وليس كلّ األنبياء 
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على أربع طبقات: فنبي منب  يـرى فـي النـوم ويسـمع      أ في نفسه ال يعدو غيرهـا، ونبـي
ــام        ــه إم ــى أحــد وعلي ــم يبعــث إل ــه فــي اليقظــة، ول ــل ،الصــوت وال يعاين ــ :مث ا كــان م

يـرى فـي منامـه ويسـمع الصـوت ويعـاين الملـك، وقـد          ، ونبيHإبراهيم على لوط
ــى طائفــة قلّــ  أُ ــونس رســل إل ــروا، كي ــرى فــي نومــه      ...وا أو كث ــذي ي ــه إمــام، وال وعلي

ــة   ــاين فـــي اليقظـ ــزم أُولـــي :مثـــل ،وهـــو إمـــام ،ويســـمع الصـــوت ويعـ ــان  ،العـ وقـــد كـ
 ،�نِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتينِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتينِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتينِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتيإِإِإِإِ�ى قال اهللا: حتّ ،وليس بإمام اًنبيC إبراهيم

   .)٢()ال يكون إماماً أو وثناً من عبد صنماً، )١(�الَ ينَالُ عهدي الظَّالمينالَ ينَالُ عهدي الظَّالمينالَ ينَالُ عهدي الظَّالمينالَ ينَالُ عهدي الظَّالمين�فقال اهللا: 
 Cأكــان عيســى بــن مــريم  :Cســألت أبــا جعفــر ((عــن يزيــد الكناســي، قــال:  

  م في المهد حجة هللا على أهل زمانه؟حين تكلّ
قَـالَ  قَـالَ  قَـالَ  قَـالَ  [أمـا تسـمع لقولـه حـين قـال:       ،ة هللا غيـر مرسـل  حجـ  اًفقـال: كـان يومئـذ نبيـ    

وجعلَنِي مباركاً أَين ما كُنْتُ وأَوصَانِي وجعلَنِي مباركاً أَين ما كُنْتُ وأَوصَانِي وجعلَنِي مباركاً أَين ما كُنْتُ وأَوصَانِي وجعلَنِي مباركاً أَين ما كُنْتُ وأَوصَانِي     �إِنِّي عبد اللَّه آتَانِي الْكتَاب وجعلَنِي نَبِياً إِنِّي عبد اللَّه آتَانِي الْكتَاب وجعلَنِي نَبِياً إِنِّي عبد اللَّه آتَانِي الْكتَاب وجعلَنِي نَبِياً إِنِّي عبد اللَّه آتَانِي الْكتَاب وجعلَنِي نَبِياً 
  ؟!)٣(�بِالصَّالَة والزَّكَاة ما دمتُ حياًبِالصَّالَة والزَّكَاة ما دمتُ حياًبِالصَّالَة والزَّكَاة ما دمتُ حياًبِالصَّالَة والزَّكَاة ما دمتُ حياً

  ئذ حجة هللا على زكريا في تلك الحال وهو في المهد؟قلت: فكان يوم
م فقال: كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من اهللا لمريم حين تكلّـ 

ـ  ،ر عنهافعبصـمت فلـم             اًوكان نبي ـة علـى مـن سـمع كالمـه فـي تلـك الحـال، ثـمحج
بعـد   علـى النـاس   وجـلّ  وكـان زكريـا الحجـة هللا عـزّ     ،م حتّـى مضـيت لـه سـنتان    يـتكلّ 
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ثــم مــات زكريــا فورثــه ابنــه يحيــى الكتــاب والحكمــة وهــو صــبي   ،صــمت عيســى بســنتين
  ؟!)١(�يا يحيى خُذ الْكتَاب بِقُوة وآتَينَاه الْحكْم صَبِياًيا يحيى خُذ الْكتَاب بِقُوة وآتَينَاه الْحكْم صَبِياًيا يحيى خُذ الْكتَاب بِقُوة وآتَينَاه الْحكْم صَبِياًيا يحيى خُذ الْكتَاب بِقُوة وآتَينَاه الْحكْم صَبِياً[: وجلّ صغير، أما تسمع لقوله عزّ

ة والرســالة حــين أوحــى اهللا تعــالى م بــالنبوســبع ســنين تكلّــ Cا بلــغ عيســىفلمــ
  .، فكان عيسى الحجة على يحيى وعلى الناس أجمعينإليه

بغير حجة هللا على النـاس منـذ يـوم     واحداً وليس تبقى األرض يا أبا خالد يوماً
  .وأسكنه األرض Cخلق اهللا آدم

ة فـي  مـ اُأل حجة من اهللا ورسوله على هـذه  Cأكان علي ،قلت: جعلت فداك
  ؟7حياة رسول اهللا
  .وأمرهم بطاعته ،ودعاهم إلى واليته ،س ونصبه علماًيوم أقامه للنا ،فقال: نعم

 قلــت: وكانـــت طاعـــة علـــيC وبعـــد  7واجبـــة علـــى النـــاس فـــي حيـــاة رســـول اهللا
  وفاته؟

وكانـت الطاعـة لرسـول     ،7م مع رسول اهللاه صمت فلم يتكلّولكنّ ،فقال: نعم
وكانــت الطاعــة مــن اهللا   ،7فــي حيــاة رســول اهللا  Cتــه وعلــى علــي معلــى أُ 7اهللا
 Cوكـان علــي  ،7بعـد وفـاة رسـول اهللا    Cهـم لعلــي ن رسـوله علـى النـاس كلّ   ومـ 

  .)٢()عالماً حكيماً
ــنصّ         سادســاً:سادســاً:سادســاً:سادســاً: ــيس هــو ب ــده ول ــذي ذكــره صــاحب (الكــافي) مــن عن ــوان ال العن

معصــوم! ومعنــى الكراهيــة هنــا ال يــدلّ علــى الجــواز، فهــو لــيس بصــدد بيــان حكــم     
  شرعي، بل يقصد: أن النبوة ال تطلق عليهم.
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  شرحنا لك المراد من قول المفيد في النقطة (الرابعة). وقد
ــه ميــزة خاصّــة لــم تثبــت        ســابعاً:ســابعاً:ســابعاً:ســابعاً: ــين النبــي: هــو أن النبــي ل ــين اإلمــام وب الفــرق ب

ــام ــدد       ،لإلمـ ــه بتعـ ــا الســـماح لـ ــيات، وأمـ ــة خصوصـ ــوة، ولهـــذه الرتبـ ــة النبـ ــي رتبـ وهـ
  ي ذهن السائل.الزوجات فهي ميزة عرضية، ذكرها اإلمام ليتّضح الفرق بينهما ف

ليس عندهم ميـزة وصـفة النبـوة، فلـذا فهمنـا       Fالذي نقطع به أن أئمتنا ثامناً:ثامناً:ثامناً:ثامناً:
  عبارة الكليني وفق هذا القطع من أنّهم ليسوا بأنبياء.

أفضل مـن األنبيـاء ولكـن مـع ذلـك هـم        Fما قاله المجلسي أنّهم تاسعاً:تاسعاً:تاسعاً:تاسعاً:
ذكــره لعــدة وجــوه ، وبعــد 7ليســوا بأنبيــاء، وعلّــل ذلــك برعايــة خــاتم األنبيــاء

للفرق بين األنبياء واألئمـة، ذكـر أنّـه ال يسـتطيع الوصـول إلـى حقيقـة الفـارق         
عقالً بين النبوة واإلمامة، مع أنّه ذكر عدة وجوه للمسـألة تبعـاً لألخبـار لكنّـه     

  أقر بوجود اإلشكال فيها.
  وكالمه وجه آخر لكالم المفيد الذي شرحناه.

ك أنبيـاء ليسـوا أئمـة، وأئمـة ليسـوا بأنبيـاء، وذكرنـا        يمكن أن يكون هنا عاشراً:عاشراً:عاشراً:عاشراً:
أن الحجة أعم من النبي أو اإلمام، ولو أردنا أن نقول: إن الحجة هـو اإلمـام، يبقـى    

  كالمكم غير دقيق من افتراض أن كلّ األنبياء ال بد أن يكونوا أئمة!
ا إمـام، أو نبـي   فالصحيح أن تقولوا: إن كـلّ زمـان ال يخلـو مـن حجـة، وهـو إمـ       

  إمام، أو رسول إمام.
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        هذه أسئلة من طالب حق أود أن أُوجهها لحضرتكم..هذه أسئلة من طالب حق أود أن أُوجهها لحضرتكم..هذه أسئلة من طالب حق أود أن أُوجهها لحضرتكم..هذه أسئلة من طالب حق أود أن أُوجهها لحضرتكم..
ني، فـأرجو أن تجيبـوني   ني، فـأرجو أن تجيبـوني   ني، فـأرجو أن تجيبـوني   ني، فـأرجو أن تجيبـوني   ييييد طول بحث لم أتوصّل حتّى اآلن لنتيجة ترضـ د طول بحث لم أتوصّل حتّى اآلن لنتيجة ترضـ د طول بحث لم أتوصّل حتّى اآلن لنتيجة ترضـ د طول بحث لم أتوصّل حتّى اآلن لنتيجة ترضـ فبعفبعفبعفبع

        أجوبة حاسمة للموضوع.أجوبة حاسمة للموضوع.أجوبة حاسمة للموضوع.أجوبة حاسمة للموضوع.
ي لـم أجـد   ي لـم أجـد   ي لـم أجـد   ي لـم أجـد   قد حاولت كثيراً أن أجد إجابة لهـذه األسـئلة مـن كتـبكم، ولكنّـ     قد حاولت كثيراً أن أجد إجابة لهـذه األسـئلة مـن كتـبكم، ولكنّـ     قد حاولت كثيراً أن أجد إجابة لهـذه األسـئلة مـن كتـبكم، ولكنّـ     قد حاولت كثيراً أن أجد إجابة لهـذه األسـئلة مـن كتـبكم، ولكنّـ     

وخصوصـاً فـي مقـام اإلمـام، وقـد أتبعـت       وخصوصـاً فـي مقـام اإلمـام، وقـد أتبعـت       وخصوصـاً فـي مقـام اإلمـام، وقـد أتبعـت       وخصوصـاً فـي مقـام اإلمـام، وقـد أتبعـت           اًاًاًاًمتناقضمتناقضمتناقضمتناقض    اًاًاًاًشيئاً واضحاً، بل وجدت كالمشيئاً واضحاً، بل وجدت كالمشيئاً واضحاً، بل وجدت كالمشيئاً واضحاً، بل وجدت كالم
        ....اقضة والغريبة أحياناًاقضة والغريبة أحياناًاقضة والغريبة أحياناًاقضة والغريبة أحياناًهذه األسئلة ببعض أقول علمائكم المتنهذه األسئلة ببعض أقول علمائكم المتنهذه األسئلة ببعض أقول علمائكم المتنهذه األسئلة ببعض أقول علمائكم المتن

        فأرجو الرد سريعاً, وأرجو المعذرة إن أطلت.فأرجو الرد سريعاً, وأرجو المعذرة إن أطلت.فأرجو الرد سريعاً, وأرجو المعذرة إن أطلت.فأرجو الرد سريعاً, وأرجو المعذرة إن أطلت.
مـــا تعريـــف كـــلّ مـــن: الرســـول واإلمـــام والنبـــي والحجـــة والوصـــي والمهـــديين  مـــا تعريـــف كـــلّ مـــن: الرســـول واإلمـــام والنبـــي والحجـــة والوصـــي والمهـــديين  مـــا تعريـــف كـــلّ مـــن: الرســـول واإلمـــام والنبـــي والحجـــة والوصـــي والمهـــديين  مـــا تعريـــف كـــلّ مـــن: الرســـول واإلمـــام والنبـــي والحجـــة والوصـــي والمهـــديين  
لــديكم؟ ومــا هــو الشــيء المشــترك بيــنهم، ومــا هــو الشــيء غيــر المشــترك؟ هــل مــن      لــديكم؟ ومــا هــو الشــيء المشــترك بيــنهم، ومــا هــو الشــيء غيــر المشــترك؟ هــل مــن      لــديكم؟ ومــا هــو الشــيء المشــترك بيــنهم، ومــا هــو الشــيء غيــر المشــترك؟ هــل مــن      لــديكم؟ ومــا هــو الشــيء المشــترك بيــنهم، ومــا هــو الشــيء غيــر المشــترك؟ هــل مــن      

م علـي حتّـى   م علـي حتّـى   م علـي حتّـى   م علـي حتّـى   اإلمـا اإلمـا اإلمـا اإلمـا     ؟؟؟؟الممكن للشخص أن يحمل أكثر من صفة مـن الصـفات السـابقة   الممكن للشخص أن يحمل أكثر من صفة مـن الصـفات السـابقة   الممكن للشخص أن يحمل أكثر من صفة مـن الصـفات السـابقة   الممكن للشخص أن يحمل أكثر من صفة مـن الصـفات السـابقة   
        ؟؟؟؟اًاًاًاً؟ هل كلّ نبي إمام؟ هل كلّ وصي إمام؟ هل كلّ نبي إمام؟ هل كلّ وصي إمام؟ هل كلّ نبي إمام؟ هل كلّ وصي إمام؟ هل كلّ نبي إمام؟ هل كلّ وصي إماماًاًاًاًيصبح نبياً ماذا ينقصه؟ هل كلّ رسول إماميصبح نبياً ماذا ينقصه؟ هل كلّ رسول إماميصبح نبياً ماذا ينقصه؟ هل كلّ رسول إماميصبح نبياً ماذا ينقصه؟ هل كلّ رسول إمام

هل تشترطون وجود الرسول أم اإلمام أم النبي أم الحجة أم الوصي في كلّ هل تشترطون وجود الرسول أم اإلمام أم النبي أم الحجة أم الوصي في كلّ هل تشترطون وجود الرسول أم اإلمام أم النبي أم الحجة أم الوصي في كلّ هل تشترطون وجود الرسول أم اإلمام أم النبي أم الحجة أم الوصي في كلّ 
        زمان؟زمان؟زمان؟زمان؟

        منذ والدته، أم األمر يكون بالتدريج؟منذ والدته، أم األمر يكون بالتدريج؟منذ والدته، أم األمر يكون بالتدريج؟منذ والدته، أم األمر يكون بالتدريج؟    اًاًاًاًهل اإلمام يكون إمامهل اإلمام يكون إمامهل اإلمام يكون إمامهل اإلمام يكون إمام
        الصامت؟الصامت؟الصامت؟الصامت؟ما الفرق بين اإلمام الناطق وما الفرق بين اإلمام الناطق وما الفرق بين اإلمام الناطق وما الفرق بين اإلمام الناطق و
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لم يكن إماماً ثم كان؟ وإذا كان األمر كذلك فهل إبراهيم لم يكن إماماً ثم كان؟ وإذا كان األمر كذلك فهل إبراهيم لم يكن إماماً ثم كان؟ وإذا كان األمر كذلك فهل إبراهيم لم يكن إماماً ثم كان؟ وإذا كان األمر كذلك فهل إبراهيم     FFFFهل إبراهيمهل إبراهيمهل إبراهيمهل إبراهيم
، أم أنّكم ال تشترطون وجود إمام في ، أم أنّكم ال تشترطون وجود إمام في ، أم أنّكم ال تشترطون وجود إمام في ، أم أنّكم ال تشترطون وجود إمام في اًاًاًاًكان تابعاً إلمام آخر قبل أن يصبح هو إمامكان تابعاً إلمام آخر قبل أن يصبح هو إمامكان تابعاً إلمام آخر قبل أن يصبح هو إمامكان تابعاً إلمام آخر قبل أن يصبح هو إمام

        كلّ زمان؟كلّ زمان؟كلّ زمان؟كلّ زمان؟
        مباشرة؟مباشرة؟مباشرة؟مباشرة؟    7777من هو الحجة، أو اإلمام، أو الوصي قبل النبي محمدمن هو الحجة، أو اإلمام، أو الوصي قبل النبي محمدمن هو الحجة، أو اإلمام، أو الوصي قبل النبي محمدمن هو الحجة، أو اإلمام، أو الوصي قبل النبي محمد

م القيامـة يكـون بعـده مباشـرة؟ وهـل      م القيامـة يكـون بعـده مباشـرة؟ وهـل      م القيامـة يكـون بعـده مباشـرة؟ وهـل      م القيامـة يكـون بعـده مباشـرة؟ وهـل      هل اإلمام المهدي آخر إمام؟ وهل يـو هل اإلمام المهدي آخر إمام؟ وهل يـو هل اإلمام المهدي آخر إمام؟ وهل يـو هل اإلمام المهدي آخر إمام؟ وهل يـو 
؟ وهل يكون إمام أم وصي أم مهدي من ؟ وهل يكون إمام أم وصي أم مهدي من ؟ وهل يكون إمام أم وصي أم مهدي من ؟ وهل يكون إمام أم وصي أم مهدي من اًاًاًاًيحكم أحد بعده؟ وهل يكون معصوميحكم أحد بعده؟ وهل يكون معصوميحكم أحد بعده؟ وهل يكون معصوميحكم أحد بعده؟ وهل يكون معصوم

        ؟؟؟؟١٢١٢١٢١٢المهديين؟ وهل بذلك يصبح عدد األئمة أكثر من المهديين؟ وهل بذلك يصبح عدد األئمة أكثر من المهديين؟ وهل بذلك يصبح عدد األئمة أكثر من المهديين؟ وهل بذلك يصبح عدد األئمة أكثر من 
        هل العصمة إجبارية؟هل العصمة إجبارية؟هل العصمة إجبارية؟هل العصمة إجبارية؟

هــل العصــمة بمعنــى: أن اهللا يجبــرهم علــى العصــمة، ولكــنّهم فــي أنفســهم         هــل العصــمة بمعنــى: أن اهللا يجبــرهم علــى العصــمة، ولكــنّهم فــي أنفســهم         هــل العصــمة بمعنــى: أن اهللا يجبــرهم علــى العصــمة، ولكــنّهم فــي أنفســهم         هــل العصــمة بمعنــى: أن اهللا يجبــرهم علــى العصــمة، ولكــنّهم فــي أنفســهم         
        أخذون األجر لذلك؟ وهل هذا يعقل؟أخذون األجر لذلك؟ وهل هذا يعقل؟أخذون األجر لذلك؟ وهل هذا يعقل؟أخذون األجر لذلك؟ وهل هذا يعقل؟يشعرون أنّهم غير معصومين، فييشعرون أنّهم غير معصومين، فييشعرون أنّهم غير معصومين، فييشعرون أنّهم غير معصومين، في

ــه ومــن اهللا؟ وكيــف يكــون      ــه ومــن اهللا؟ وكيــف يكــون     هــل العصــمة مــن المعصــومين، أم مــن اهللا، أم من ــه ومــن اهللا؟ وكيــف يكــون     هــل العصــمة مــن المعصــومين، أم مــن اهللا، أم من ــه ومــن اهللا؟ وكيــف يكــون     هــل العصــمة مــن المعصــومين، أم مــن اهللا، أم من هــل العصــمة مــن المعصــومين، أم مــن اهللا، أم من
        ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟

         اهللا أجــرى لهــم اختبــاراً ثــم هــل هــم معصــومون منــذ أن خلقهــم اهللا، أم أن         اهللا أجــرى لهــم اختبــاراً ثــم هــل هــم معصــومون منــذ أن خلقهــم اهللا، أم أن         اهللا أجــرى لهــم اختبــاراً ثــم هــل هــم معصــومون منــذ أن خلقهــم اهللا، أم أن         اهللا أجــرى لهــم اختبــاراً ثــم هــل هــم معصــومون منــذ أن خلقهــم اهللا، أم أن
        أصبحوا معصومين؟أصبحوا معصومين؟أصبحوا معصومين؟أصبحوا معصومين؟

معينـة  معينـة  معينـة  معينـة      اًاًاًاًهل العصمة تكون من الذنب، أم مـن الخطـأ، أم أنّهـم يتركـون أنواعـ     هل العصمة تكون من الذنب، أم مـن الخطـأ، أم أنّهـم يتركـون أنواعـ     هل العصمة تكون من الذنب، أم مـن الخطـأ، أم أنّهـم يتركـون أنواعـ     هل العصمة تكون من الذنب، أم مـن الخطـأ، أم أنّهـم يتركـون أنواعـ     
        لخطأ؟ وإذا كان األمر كذلك فهل يتكرر منهم، أم لمرة واحدة فقط؟لخطأ؟ وإذا كان األمر كذلك فهل يتكرر منهم، أم لمرة واحدة فقط؟لخطأ؟ وإذا كان األمر كذلك فهل يتكرر منهم، أم لمرة واحدة فقط؟لخطأ؟ وإذا كان األمر كذلك فهل يتكرر منهم، أم لمرة واحدة فقط؟من امن امن امن ا

        هل هم معصومون من المكروهات؟هل هم معصومون من المكروهات؟هل هم معصومون من المكروهات؟هل هم معصومون من المكروهات؟
ــى؟ وهــل يتكــرر مــنهم ذلــك؟ ولمــاذا     ووووهــل المعصــوم هــل المعصــوم هــل المعصــوم هــل المعصــوم  ــى؟ وهــل يتكــرر مــنهم ذلــك؟ ولمــاذا     ن يتركــون فعــل األول ــى؟ وهــل يتكــرر مــنهم ذلــك؟ ولمــاذا     ن يتركــون فعــل األول ــى؟ وهــل يتكــرر مــنهم ذلــك؟ ولمــاذا     ن يتركــون فعــل األول ن يتركــون فعــل األول

        يتركون فعل األولى؟يتركون فعل األولى؟يتركون فعل األولى؟يتركون فعل األولى؟
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        هل عصمتهم كعصمة المالئكة؟هل عصمتهم كعصمة المالئكة؟هل عصمتهم كعصمة المالئكة؟هل عصمتهم كعصمة المالئكة؟
ســبب ســبب ســبب ســبب فــاوت مقامــاتهم بفــاوت مقامــاتهم بفــاوت مقامــاتهم بفــاوت مقامــاتهم بتتتتلمــاذا ال يكــون للمعصــومين مكانــة واحــدة؟ وهــل ت لمــاذا ال يكــون للمعصــومين مكانــة واحــدة؟ وهــل ت لمــاذا ال يكــون للمعصــومين مكانــة واحــدة؟ وهــل ت لمــاذا ال يكــون للمعصــومين مكانــة واحــدة؟ وهــل ت 

باب باب باب باب     ١١١١ترك بعض األولويات، أو ترك بعض السنن؟ (مهم جداً، راجع: الكافي جترك بعض األولويات، أو ترك بعض السنن؟ (مهم جداً، راجع: الكافي جترك بعض األولويات، أو ترك بعض السنن؟ (مهم جداً، راجع: الكافي جترك بعض األولويات، أو ترك بعض السنن؟ (مهم جداً، راجع: الكافي ج
        نادر جامع في فضل اإلمام وصفاته).نادر جامع في فضل اإلمام وصفاته).نادر جامع في فضل اإلمام وصفاته).نادر جامع في فضل اإلمام وصفاته).

ـــ كتــاب (أصــل الشــيعة وأُصــولها) لكاشــف الغطــاء، ص   ـــ كتــاب (أصــل الشــيعة وأُصــولها) لكاشــف الغطــاء، ص  ـ ـــ كتــاب (أصــل الشــيعة وأُصــولها) لكاشــف الغطــاء، ص  ـ ـــ كتــاب (أصــل الشــيعة وأُصــولها) لكاشــف الغطــاء، ص  ـ وعرفــت أن وعرفــت أن وعرفــت أن وعرفــت أن ((((((((: : : : ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢ـ
مرادهم باإلمامـة: كونهـا منصـباً إلهيـاً يختـاره اهللا بسـابق علمـه بعبـاده، كمـا يختـار           مرادهم باإلمامـة: كونهـا منصـباً إلهيـاً يختـاره اهللا بسـابق علمـه بعبـاده، كمـا يختـار           مرادهم باإلمامـة: كونهـا منصـباً إلهيـاً يختـاره اهللا بسـابق علمـه بعبـاده، كمـا يختـار           مرادهم باإلمامـة: كونهـا منصـباً إلهيـاً يختـاره اهللا بسـابق علمـه بعبـاده، كمـا يختـار           

        ....))))))))أمر النبي بأن يدلّ اُألمة عليه، ويأمرهم باتّباعهأمر النبي بأن يدلّ اُألمة عليه، ويأمرهم باتّباعهأمر النبي بأن يدلّ اُألمة عليه، ويأمرهم باتّباعهأمر النبي بأن يدلّ اُألمة عليه، ويأمرهم باتّباعهالنبي، ويالنبي، ويالنبي، ويالنبي، وي
ــي، ص    ــاب (العصــمة) للســيد علــي الميالن ـــ كت ــي، ص   ـ ــاب (العصــمة) للســيد علــي الميالن ـــ كت ــي، ص   ـ ــاب (العصــمة) للســيد علــي الميالن ـــ كت ــي، ص   ـ ــاب (العصــمة) للســيد علــي الميالن ـــ كت ــد رأيــت فــي بعــض   ((((((((: : : : ١٥١٥١٥١٥ـ ــد رأيــت فــي بعــض   وق ــد رأيــت فــي بعــض   وق ــد رأيــت فــي بعــض   وق وق

        ....))))))))الكتب أن سلمان الفارسي أيضاً معصوم، وال يهمنا اآلن البحث عن ذلك القولالكتب أن سلمان الفارسي أيضاً معصوم، وال يهمنا اآلن البحث عن ذلك القولالكتب أن سلمان الفارسي أيضاً معصوم، وال يهمنا اآلن البحث عن ذلك القولالكتب أن سلمان الفارسي أيضاً معصوم، وال يهمنا اآلن البحث عن ذلك القول
العصــمة ومســألة الجبــر: العصــمة ومســألة الجبــر: العصــمة ومســألة الجبــر: العصــمة ومســألة الجبــر: ((((((((: : : : ١٧١٧١٧١٧ــــ كتــاب (العصــمة) للســيد علــي الميالنــي، صــــ كتــاب (العصــمة) للســيد علــي الميالنــي، صــــ كتــاب (العصــمة) للســيد علــي الميالنــي، صــــ كتــاب (العصــمة) للســيد علــي الميالنــي، ص

أوضح علماؤنا أن هذه الحالة تجتمع تماماً مـع مـا ذهبـت إليـه الطائفـة مـن أن: ال       أوضح علماؤنا أن هذه الحالة تجتمع تماماً مـع مـا ذهبـت إليـه الطائفـة مـن أن: ال       أوضح علماؤنا أن هذه الحالة تجتمع تماماً مـع مـا ذهبـت إليـه الطائفـة مـن أن: ال       أوضح علماؤنا أن هذه الحالة تجتمع تماماً مـع مـا ذهبـت إليـه الطائفـة مـن أن: ال       
ــأن العصــمة    ــأن العصــمة   جبــر وال تفــويض، بــل أمــر بــين األمــرين.. وذلــك ب ــأن العصــمة   جبــر وال تفــويض، بــل أمــر بــين األمــرين.. وذلــك ب ــأن العصــمة   جبــر وال تفــويض، بــل أمــر بــين األمــرين.. وذلــك ب ك المعصــوم ك المعصــوم ك المعصــوم ك المعصــوم تمســتمســتمســتمســ    جبــر وال تفــويض، بــل أمــر بــين األمــرين.. وذلــك ب

وتمنعه عن أيوتمنعه عن أيوتمنعه عن أيمناف, ولكن ال تلجئه إلى الطاعة, وال تلجئه إلى ترك المعصـية  مناف, ولكن ال تلجئه إلى الطاعة, وال تلجئه إلى ترك المعصـية  مناف, ولكن ال تلجئه إلى الطاعة, وال تلجئه إلى ترك المعصـية  مناف, ولكن ال تلجئه إلى الطاعة, وال تلجئه إلى ترك المعصـية      وتمنعه عن أي
        أو المنافي.أو المنافي.أو المنافي.أو المنافي.

في تعريفه من جهتـين: اُألولـى: قولـه:    في تعريفه من جهتـين: اُألولـى: قولـه:    في تعريفه من جهتـين: اُألولـى: قولـه:    في تعريفه من جهتـين: اُألولـى: قولـه:        SSSSمةمةمةمةوهذا المعنى قد أشار إليه العالّوهذا المعنى قد أشار إليه العالّوهذا المعنى قد أشار إليه العالّوهذا المعنى قد أشار إليه العالّ
         بالمكلّف، إذ قال: العصـمة لطـف يفعلـه اهللا بـالمكلّف؛ فإنّـه يريـد أن يفهمنـا بـأن         بالمكلّف، إذ قال: العصـمة لطـف يفعلـه اهللا بـالمكلّف؛ فإنّـه يريـد أن يفهمنـا بـأن         بالمكلّف، إذ قال: العصـمة لطـف يفعلـه اهللا بـالمكلّف؛ فإنّـه يريـد أن يفهمنـا بـأن         بالمكلّف، إذ قال: العصـمة لطـف يفعلـه اهللا بـالمكلّف؛ فإنّـه يريـد أن يفهمنـا بـأن
المعصوم مكلّف, أي: أنّه مأمور بالطاعـة وتـرك المعصـية, وأنّـه إذا أطـاع يثـاب,       المعصوم مكلّف, أي: أنّه مأمور بالطاعـة وتـرك المعصـية, وأنّـه إذا أطـاع يثـاب,       المعصوم مكلّف, أي: أنّه مأمور بالطاعـة وتـرك المعصـية, وأنّـه إذا أطـاع يثـاب,       المعصوم مكلّف, أي: أنّه مأمور بالطاعـة وتـرك المعصـية, وأنّـه إذا أطـاع يثـاب,       

ن أُرسـلَ إِلَـيهِم   ن أُرسـلَ إِلَـيهِم   ن أُرسـلَ إِلَـيهِم   ن أُرسـلَ إِلَـيهِم   فَلَنَسـأَلَن الَّـذي  فَلَنَسـأَلَن الَّـذي  فَلَنَسـأَلَن الَّـذي  فَلَنَسـأَلَن الَّـذي  ����وإذا عصى يعاقب, ولذا جاء في القـرآن الكـريم:   وإذا عصى يعاقب, ولذا جاء في القـرآن الكـريم:   وإذا عصى يعاقب, ولذا جاء في القـرآن الكـريم:   وإذا عصى يعاقب, ولذا جاء في القـرآن الكـريم:   
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ينــــلسرالْم ــــأَلَنلَنَسوينــــلسرالْم ــــأَلَنلَنَسوينــــلسرالْم ــــأَلَنلَنَسوينــــلسرالْم ــــأَلَنلَنَسالمرســــلين كســــائر أفــــراد أُممهــــم مكلّفــــون  ))))١١١١((((����و المرســــلين كســــائر أفــــراد أُممهــــم مكلّفــــون  , يعنــــي: إن المرســــلين كســــائر أفــــراد أُممهــــم مكلّفــــون  , يعنــــي: إن المرســــلين كســــائر أفــــراد أُممهــــم مكلّفــــون  , يعنــــي: إن يعنــــي: إن ,
بالتكاليف, فال يكون من هذه الناحية فرق بين الرسـول وبـين أفـراد أُمتـه, وعلـى      بالتكاليف, فال يكون من هذه الناحية فرق بين الرسـول وبـين أفـراد أُمتـه, وعلـى      بالتكاليف, فال يكون من هذه الناحية فرق بين الرسـول وبـين أفـراد أُمتـه, وعلـى      بالتكاليف, فال يكون من هذه الناحية فرق بين الرسـول وبـين أفـراد أُمتـه, وعلـى      
الرسول أن يعمل بالتكاليف, كما أن على كلّ فرد من أفراد أُمته أن يكون مطيعاً الرسول أن يعمل بالتكاليف, كما أن على كلّ فرد من أفراد أُمته أن يكون مطيعاً الرسول أن يعمل بالتكاليف, كما أن على كلّ فرد من أفراد أُمته أن يكون مطيعاً الرسول أن يعمل بالتكاليف, كما أن على كلّ فرد من أفراد أُمته أن يكون مطيعاً 
وممتثالً للتكـاليف, فلـو كـان المعصـوم مسـلوب القـدرة علـى المعصـية, مسـلوب          وممتثالً للتكـاليف, فلـو كـان المعصـوم مسـلوب القـدرة علـى المعصـية, مسـلوب          وممتثالً للتكـاليف, فلـو كـان المعصـوم مسـلوب القـدرة علـى المعصـية, مسـلوب          وممتثالً للتكـاليف, فلـو كـان المعصـوم مسـلوب القـدرة علـى المعصـية, مسـلوب          

        القدرة على ترك اإلطاعة, فال معنى حينئذ للثواب والعقاب, وال معنى للسؤال.القدرة على ترك اإلطاعة, فال معنى حينئذ للثواب والعقاب, وال معنى للسؤال.القدرة على ترك اإلطاعة, فال معنى حينئذ للثواب والعقاب, وال معنى للسؤال.القدرة على ترك اإلطاعة, فال معنى حينئذ للثواب والعقاب, وال معنى للسؤال.
        وقد بينا باإلجمال هذا المطلب في بحثنا عن آية التطهير.وقد بينا باإلجمال هذا المطلب في بحثنا عن آية التطهير.وقد بينا باإلجمال هذا المطلب في بحثنا عن آية التطهير.وقد بينا باإلجمال هذا المطلب في بحثنا عن آية التطهير.

له داعٍ له داعٍ له داعٍ له داعٍ     : قوله: بحيث ال يكون: قوله: بحيث ال يكون: قوله: بحيث ال يكون: قوله: بحيث ال يكونSSSSوالجهة الثانية: الموجودة في كالم العالّمةوالجهة الثانية: الموجودة في كالم العالّمةوالجهة الثانية: الموجودة في كالم العالّمةوالجهة الثانية: الموجودة في كالم العالّمة
إلى تـرك الطاعـة وفعـل المعصـية؛ ففـي هـذه العبـارة إشـارة إلـى أن تـرك الطاعـة            إلى تـرك الطاعـة وفعـل المعصـية؛ ففـي هـذه العبـارة إشـارة إلـى أن تـرك الطاعـة            إلى تـرك الطاعـة وفعـل المعصـية؛ ففـي هـذه العبـارة إشـارة إلـى أن تـرك الطاعـة            إلى تـرك الطاعـة وفعـل المعصـية؛ ففـي هـذه العبـارة إشـارة إلـى أن تـرك الطاعـة            
وفعل المعصية إنّما يكون بداع نفساني، يحمل اإلنسان على اإلطاعـة, أو يحمـل   وفعل المعصية إنّما يكون بداع نفساني، يحمل اإلنسان على اإلطاعـة, أو يحمـل   وفعل المعصية إنّما يكون بداع نفساني، يحمل اإلنسان على اإلطاعـة, أو يحمـل   وفعل المعصية إنّما يكون بداع نفساني، يحمل اإلنسان على اإلطاعـة, أو يحمـل   
اإلنسان على إتيان المعصية وارتكابها, وهذا اإلنسان قد أودع اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان على إتيان المعصية وارتكابها, وهذا اإلنسان قد أودع اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان على إتيان المعصية وارتكابها, وهذا اإلنسان قد أودع اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان على إتيان المعصية وارتكابها, وهذا اإلنسان قد أودع اهللا سبحانه وتعالى 

أن أن أن أن ��� ��� ��� ���     يـر الصـحيحة,  يـر الصـحيحة,  يـر الصـحيحة,  يـر الصـحيحة,  ألغراضـه، الصـحيحة وغ  ألغراضـه، الصـحيحة وغ  ألغراضـه، الصـحيحة وغ  ألغراضـه، الصـحيحة وغ      فيه مختلف القوى التي يستخدمهافيه مختلف القوى التي يستخدمهافيه مختلف القوى التي يستخدمهافيه مختلف القوى التي يستخدمها
ك المعصوم, بحيث ال يبقى له داع إلى ارتكاب المعصية، أو تـرك  ك المعصوم, بحيث ال يبقى له داع إلى ارتكاب المعصية، أو تـرك  ك المعصوم, بحيث ال يبقى له داع إلى ارتكاب المعصية، أو تـرك  ك المعصوم, بحيث ال يبقى له داع إلى ارتكاب المعصية، أو تـرك  العصمة تمسالعصمة تمسالعصمة تمسالعصمة تمس

        الطاعة والتكليف الشرعي.الطاعة والتكليف الشرعي.الطاعة والتكليف الشرعي.الطاعة والتكليف الشرعي.
, عبر عن هذا اللطـف اإللهـي   , عبر عن هذا اللطـف اإللهـي   , عبر عن هذا اللطـف اإللهـي   , عبر عن هذا اللطـف اإللهـي   SSSSثم إن السيد الطباطبائي صاحب (الميزان)ثم إن السيد الطباطبائي صاحب (الميزان)ثم إن السيد الطباطبائي صاحب (الميزان)ثم إن السيد الطباطبائي صاحب (الميزان)

العصمة إلى العلم, وذكر العصمة إلى العلم, وذكر العصمة إلى العلم, وذكر العصمة إلى العلم, وذكر بـ(الموهبة), فالعصمة عبر عنها بالموهبة اإللهية, وأرجع بـ(الموهبة), فالعصمة عبر عنها بالموهبة اإللهية, وأرجع بـ(الموهبة), فالعصمة عبر عنها بالموهبة اإللهية, وأرجع بـ(الموهبة), فالعصمة عبر عنها بالموهبة اإللهية, وأرجع 
أنّها ــ أي: العصمة ــ نوع مـن العلـم والشـعور يغـاير سـائر أنـواع العلـم فـي أنّـه غيـر           أنّها ــ أي: العصمة ــ نوع مـن العلـم والشـعور يغـاير سـائر أنـواع العلـم فـي أنّـه غيـر           أنّها ــ أي: العصمة ــ نوع مـن العلـم والشـعور يغـاير سـائر أنـواع العلـم فـي أنّـه غيـر           أنّها ــ أي: العصمة ــ نوع مـن العلـم والشـعور يغـاير سـائر أنـواع العلـم فـي أنّـه غيـر           
مغلوب لشيء من القوى الشعورية البتة, بل هي الغالبة القاهرة عليها، المستخدمة مغلوب لشيء من القوى الشعورية البتة, بل هي الغالبة القاهرة عليها، المستخدمة مغلوب لشيء من القوى الشعورية البتة, بل هي الغالبة القاهرة عليها، المستخدمة مغلوب لشيء من القوى الشعورية البتة, بل هي الغالبة القاهرة عليها، المستخدمة 

        إياها, ولذلك كانت تصون صاحبها من الضالل والخطيئة مطلقاً.إياها, ولذلك كانت تصون صاحبها من الضالل والخطيئة مطلقاً.إياها, ولذلك كانت تصون صاحبها من الضالل والخطيئة مطلقاً.إياها, ولذلك كانت تصون صاحبها من الضالل والخطيئة مطلقاً.
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إلى العلم, فيكون األمر أوضـح؛ ألن اإلنسـان إذا   إلى العلم, فيكون األمر أوضـح؛ ألن اإلنسـان إذا   إلى العلم, فيكون األمر أوضـح؛ ألن اإلنسـان إذا   إلى العلم, فيكون األمر أوضـح؛ ألن اإلنسـان إذا       وإذا كانت العصمة راجعةوإذا كانت العصمة راجعةوإذا كانت العصمة راجعةوإذا كانت العصمة راجعة
علم بقبح شيء فال يريده, وإذا علـم باآلثـار المترتّبـة علـى الفعـل الـذي يريـد أن        علم بقبح شيء فال يريده, وإذا علـم باآلثـار المترتّبـة علـى الفعـل الـذي يريـد أن        علم بقبح شيء فال يريده, وإذا علـم باآلثـار المترتّبـة علـى الفعـل الـذي يريـد أن        علم بقبح شيء فال يريده, وإذا علـم باآلثـار المترتّبـة علـى الفعـل الـذي يريـد أن        
يقدم عليه, تلك اآلثار إن كانت حسنة فإنّه يقدم, وإن كانـت سـيئة فإنّـه يحجـم,     يقدم عليه, تلك اآلثار إن كانت حسنة فإنّه يقدم, وإن كانـت سـيئة فإنّـه يحجـم,     يقدم عليه, تلك اآلثار إن كانت حسنة فإنّه يقدم, وإن كانـت سـيئة فإنّـه يحجـم,     يقدم عليه, تلك اآلثار إن كانت حسنة فإنّه يقدم, وإن كانـت سـيئة فإنّـه يحجـم,     

ــين المعصــوم      ــين المعصــوم     فتكــون العصــمة حينئــذ منبعثــة عــن العلــم.. ويكــون الفــارق ب ــين المعصــوم     فتكــون العصــمة حينئــذ منبعثــة عــن العلــم.. ويكــون الفــارق ب ــين المعصــوم     فتكــون العصــمة حينئــذ منبعثــة عــن العلــم.. ويكــون الفــارق ب ــر     فتكــون العصــمة حينئــذ منبعثــة عــن العلــم.. ويكــون الفــارق ب ــر وغي ــر وغي ــر وغي وغي
المعصوم: أن غير المعصوم لم يحصل له ذلك العلم الذي حصل عليه المعصوم, المعصوم: أن غير المعصوم لم يحصل له ذلك العلم الذي حصل عليه المعصوم, المعصوم: أن غير المعصوم لم يحصل له ذلك العلم الذي حصل عليه المعصوم, المعصوم: أن غير المعصوم لم يحصل له ذلك العلم الذي حصل عليه المعصوم, 
ولذا ال يبلغ غير المعصـوم مرتبـة العصـمة؛ لعـدم وجـود العلـم الـالزم فيـه, وعـدم          ولذا ال يبلغ غير المعصـوم مرتبـة العصـمة؛ لعـدم وجـود العلـم الـالزم فيـه, وعـدم          ولذا ال يبلغ غير المعصـوم مرتبـة العصـمة؛ لعـدم وجـود العلـم الـالزم فيـه, وعـدم          ولذا ال يبلغ غير المعصـوم مرتبـة العصـمة؛ لعـدم وجـود العلـم الـالزم فيـه, وعـدم          
حصول ذلك العلم الخاص له, وكثير من األشياء يعجز اإلنسان عن درك حقائقها حصول ذلك العلم الخاص له, وكثير من األشياء يعجز اإلنسان عن درك حقائقها حصول ذلك العلم الخاص له, وكثير من األشياء يعجز اإلنسان عن درك حقائقها حصول ذلك العلم الخاص له, وكثير من األشياء يعجز اإلنسان عن درك حقائقها 

ــا إذا كــان اإلنســان ع     ــا إذا كــان اإلنســان ع    مــن محاســن ومســاوي, أم ــا إذا كــان اإلنســان ع    مــن محاســن ومســاوي, أم ــا إذا كــان اإلنســان ع    مــن محاســن ومســاوي, أم ــم,    مــن محاســن ومســاوي, أم ــة مــن العل ــك المرحل ــم,    المــاً وبتل ــة مــن العل ــك المرحل ــم,    المــاً وبتل ــة مــن العل ــك المرحل ــم,    المــاً وبتل ــة مــن العل ــك المرحل المــاً وبتل
ـــ فإنّـه يعلـم    ـــ فإنّـه يعلـم    ـــ فإنّـه يعلـم    ـــ فإنّـه يعلـم        SSSSوكانت عنده تلك الموهبة اإللهيـة ـــ كمـا عبـر السـيد الطباطبـائي      وكانت عنده تلك الموهبة اإللهيـة ـــ كمـا عبـر السـيد الطباطبـائي      وكانت عنده تلك الموهبة اإللهيـة ـــ كمـا عبـر السـيد الطباطبـائي      وكانت عنده تلك الموهبة اإللهيـة ـــ كمـا عبـر السـيد الطباطبـائي      

        بحقائق األشياء، ويمتنع صدور ما ال يجوز عنه.بحقائق األشياء، ويمتنع صدور ما ال يجوز عنه.بحقائق األشياء، ويمتنع صدور ما ال يجوز عنه.بحقائق األشياء، ويمتنع صدور ما ال يجوز عنه.
, وأنّه: هل يريد أن , وأنّه: هل يريد أن , وأنّه: هل يريد أن , وأنّه: هل يريد أنSSSS وال بد من التحقيق األكثر في نظرية السيد الطباطبائيوال بد من التحقيق األكثر في نظرية السيد الطباطبائيوال بد من التحقيق األكثر في نظرية السيد الطباطبائيوال بد من التحقيق األكثر في نظرية السيد الطباطبائي

المنشـأ لهـذه الحالـة المعنويـة الموجـودة عنـد       المنشـأ لهـذه الحالـة المعنويـة الموجـودة عنـد       المنشـأ لهـذه الحالـة المعنويـة الموجـودة عنـد       المنشـأ لهـذه الحالـة المعنويـة الموجـودة عنـد           العصمة منبعثة مـن العلـم, وأنّـه هـو    العصمة منبعثة مـن العلـم, وأنّـه هـو    العصمة منبعثة مـن العلـم, وأنّـه هـو    العصمة منبعثة مـن العلـم, وأنّـه هـو    
        المعصوم, كما قرأنا في هذه العبارة, أو أنّه يريد أن العصمة نفس العلم؟المعصوم, كما قرأنا في هذه العبارة, أو أنّه يريد أن العصمة نفس العلم؟المعصوم, كما قرأنا في هذه العبارة, أو أنّه يريد أن العصمة نفس العلم؟المعصوم, كما قرأنا في هذه العبارة, أو أنّه يريد أن العصمة نفس العلم؟

وعلى كلّ حال, فإن اإلنسان إذا كان عالماً بحقائق األشياء وما يترتّب على وعلى كلّ حال, فإن اإلنسان إذا كان عالماً بحقائق األشياء وما يترتّب على وعلى كلّ حال, فإن اإلنسان إذا كان عالماً بحقائق األشياء وما يترتّب على وعلى كلّ حال, فإن اإلنسان إذا كان عالماً بحقائق األشياء وما يترتّب على 
    كلّ فعل يريد أن يفعله, أو حتّى علـى كـلّ نيـة ينويهـا فقـط, عنـدما يكـون عالمـاً        كلّ فعل يريد أن يفعله, أو حتّى علـى كـلّ نيـة ينويهـا فقـط, عنـدما يكـون عالمـاً        كلّ فعل يريد أن يفعله, أو حتّى علـى كـلّ نيـة ينويهـا فقـط, عنـدما يكـون عالمـاً        كلّ فعل يريد أن يفعله, أو حتّى علـى كـلّ نيـة ينويهـا فقـط, عنـدما يكـون عالمـاً        

ومطّلعاً على ما يترتّب على ذلك, فسيكون عنده رادع على أثر علمه عن أن يقدم ومطّلعاً على ما يترتّب على ذلك, فسيكون عنده رادع على أثر علمه عن أن يقدم ومطّلعاً على ما يترتّب على ذلك, فسيكون عنده رادع على أثر علمه عن أن يقدم ومطّلعاً على ما يترتّب على ذلك, فسيكون عنده رادع على أثر علمه عن أن يقدم 
على ذلك العمل إذا كانت آثاره سيئة, أو أنّه سيقدم على العمل إذا كانت آثاره على ذلك العمل إذا كانت آثاره سيئة, أو أنّه سيقدم على العمل إذا كانت آثاره على ذلك العمل إذا كانت آثاره سيئة, أو أنّه سيقدم على العمل إذا كانت آثاره على ذلك العمل إذا كانت آثاره سيئة, أو أنّه سيقدم على العمل إذا كانت آثاره 

        ....))))))))مطلوبة وحسنةمطلوبة وحسنةمطلوبة وحسنةمطلوبة وحسنة
العصـمة لطـف يفعلـه اهللا    العصـمة لطـف يفعلـه اهللا    العصـمة لطـف يفعلـه اهللا    العصـمة لطـف يفعلـه اهللا    ((((((((فـي (النكـت االعتقاديـة):    فـي (النكـت االعتقاديـة):    فـي (النكـت االعتقاديـة):    فـي (النكـت االعتقاديـة):        SSSSــ قال الشيخ المفيدــ قال الشيخ المفيدــ قال الشيخ المفيدــ قال الشيخ المفيد

        ....))))))))وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهماوقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهماوقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهماوقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهمابالمكلّف بحيث يمتنع منه بالمكلّف بحيث يمتنع منه بالمكلّف بحيث يمتنع منه بالمكلّف بحيث يمتنع منه 
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واتّفقت اإلماميـة  واتّفقت اإلماميـة  واتّفقت اإلماميـة  واتّفقت اإلماميـة  ((((((((: : : : ٢٦٢٦٢٦٢٦ــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاالت)، صــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاالت)، صــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاالت)، صــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاالت)، ص
على أن كلّ رسول فهو نبي، وليس كلّ نبي فهو رسول، وقد كان من أنبياء اهللا ــ على أن كلّ رسول فهو نبي، وليس كلّ نبي فهو رسول، وقد كان من أنبياء اهللا ــ على أن كلّ رسول فهو نبي، وليس كلّ نبي فهو رسول، وقد كان من أنبياء اهللا ــ على أن كلّ رسول فهو نبي، وليس كلّ نبي فهو رسول، وقد كان من أنبياء اهللا ــ 

ع من تسمية ع من تسمية ع من تسمية ع من تسمية عزّ وجلّ ــ حفظة لشرائع الرسل وخلفائهم في المقام، وإنّما منع الشرعزّ وجلّ ــ حفظة لشرائع الرسل وخلفائهم في المقام، وإنّما منع الشرعزّ وجلّ ــ حفظة لشرائع الرسل وخلفائهم في المقام، وإنّما منع الشرعزّ وجلّ ــ حفظة لشرائع الرسل وخلفائهم في المقام، وإنّما منع الشر
دون أن يكون العقل مانعاً من ذلك؛ لحصولهم على المعنـى الـذي   دون أن يكون العقل مانعاً من ذلك؛ لحصولهم على المعنـى الـذي   دون أن يكون العقل مانعاً من ذلك؛ لحصولهم على المعنـى الـذي   دون أن يكون العقل مانعاً من ذلك؛ لحصولهم على المعنـى الـذي       ،،،،أئمتنا بالنبوةأئمتنا بالنبوةأئمتنا بالنبوةأئمتنا بالنبوة

        ....FFFFحصل لمن ذكرناه من األنبياءحصل لمن ذكرناه من األنبياءحصل لمن ذكرناه من األنبياءحصل لمن ذكرناه من األنبياء
واتّفقــوا علــى جــواز بعثــة رســول يجــدد شــريعة مــن تقدمــه وإن لــم يســتأنف   واتّفقــوا علــى جــواز بعثــة رســول يجــدد شــريعة مــن تقدمــه وإن لــم يســتأنف   واتّفقــوا علــى جــواز بعثــة رســول يجــدد شــريعة مــن تقدمــه وإن لــم يســتأنف   واتّفقــوا علــى جــواز بعثــة رســول يجــدد شــريعة مــن تقدمــه وإن لــم يســتأنف   

        شرعاً، ويؤكّد نبوة من سلف وإن لم يفرض غير ذلك فرضاً.شرعاً، ويؤكّد نبوة من سلف وإن لم يفرض غير ذلك فرضاً.شرعاً، ويؤكّد نبوة من سلف وإن لم يفرض غير ذلك فرضاً.شرعاً، ويؤكّد نبوة من سلف وإن لم يفرض غير ذلك فرضاً.
ف هذين القـولين، ومـع اإلماميـة فـي تصـحيحه      ف هذين القـولين، ومـع اإلماميـة فـي تصـحيحه      ف هذين القـولين، ومـع اإلماميـة فـي تصـحيحه      ف هذين القـولين، ومـع اإلماميـة فـي تصـحيحه      وأجمعت المعتزلة على خالوأجمعت المعتزلة على خالوأجمعت المعتزلة على خالوأجمعت المعتزلة على خال

        ....))))))))جماعة من المرجئة وكافّة أصحاب الحديثجماعة من المرجئة وكافّة أصحاب الحديثجماعة من المرجئة وكافّة أصحاب الحديثجماعة من المرجئة وكافّة أصحاب الحديث
القول في عصمة القول في عصمة القول في عصمة القول في عصمة ((((((((: : : : ٦٣٦٣٦٣٦٣ــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاالت)، صــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاالت)، صــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاالت)، صــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاالت)، ص

        ::::FFFFاألنبياءاألنبياءاألنبياءاألنبياء
أقول: إن جميع أنبياء اهللا ــ صلوات اهللا عليهم ــ معصومون من الكبائر، قبل النبوة أقول: إن جميع أنبياء اهللا ــ صلوات اهللا عليهم ــ معصومون من الكبائر، قبل النبوة أقول: إن جميع أنبياء اهللا ــ صلوات اهللا عليهم ــ معصومون من الكبائر، قبل النبوة أقول: إن جميع أنبياء اهللا ــ صلوات اهللا عليهم ــ معصومون من الكبائر، قبل النبوة 

  وبعدها، ومـا يسـتخف  وبعدها، ومـا يسـتخف  وبعدها، ومـا يسـتخف  ـا مـا كـان مـن صـغير ال يسـتخف               وبعدها، ومـا يسـتخفـا مـا كـان مـن صـغير ال يسـتخف           فاعلـه مـن الصـغائر كلّهـا، وأمـا مـا كـان مـن صـغير ال يسـتخف           فاعلـه مـن الصـغائر كلّهـا، وأمـا مـا كـان مـن صـغير ال يسـتخف           فاعلـه مـن الصـغائر كلّهـا، وأمفاعلـه مـن الصـغائر كلّهـا، وأم
فاعله، فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلى غير تعمد، وممتنع مـنهم بعـدها علـى كـلّ     فاعله، فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلى غير تعمد، وممتنع مـنهم بعـدها علـى كـلّ     فاعله، فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلى غير تعمد، وممتنع مـنهم بعـدها علـى كـلّ     فاعله، فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلى غير تعمد، وممتنع مـنهم بعـدها علـى كـلّ     

        حال.. وهذا مذهب جمهور اإلمامية، والمعتزلة بأسرها تخالف فيه.حال.. وهذا مذهب جمهور اإلمامية، والمعتزلة بأسرها تخالف فيه.حال.. وهذا مذهب جمهور اإلمامية، والمعتزلة بأسرها تخالف فيه.حال.. وهذا مذهب جمهور اإلمامية، والمعتزلة بأسرها تخالف فيه.
        ::::7777القول في عصمة نبينا محمدالقول في عصمة نبينا محمدالقول في عصمة نبينا محمدالقول في عصمة نبينا محمد

م يعص اهللا عزّ وجلّ منذ خلقه اهللا عزّ وجلّ م يعص اهللا عزّ وجلّ منذ خلقه اهللا عزّ وجلّ م يعص اهللا عزّ وجلّ منذ خلقه اهللا عزّ وجلّ م يعص اهللا عزّ وجلّ منذ خلقه اهللا عزّ وجلّ ممن لممن لممن لممن ل    7777وأقول: إن نبينا محمداًوأقول: إن نبينا محمداًوأقول: إن نبينا محمداًوأقول: إن نبينا محمداً
إلى أن قبضه، وال تعمد له خالفاً، وال أذنب ذنباً على التعمد وال النسيان، وبذلك إلى أن قبضه، وال تعمد له خالفاً، وال أذنب ذنباً على التعمد وال النسيان، وبذلك إلى أن قبضه، وال تعمد له خالفاً، وال أذنب ذنباً على التعمد وال النسيان، وبذلك إلى أن قبضه، وال تعمد له خالفاً، وال أذنب ذنباً على التعمد وال النسيان، وبذلك 

ــة،  FFFFنطــق القــرآن وتــواتر الخبــر عــن آل محمــد  نطــق القــرآن وتــواتر الخبــر عــن آل محمــد  نطــق القــرآن وتــواتر الخبــر عــن آل محمــد  نطــق القــرآن وتــواتر الخبــر عــن آل محمــد   ــة،  ، وهــو مــذهب جمهــور اإلمامي ــة،  ، وهــو مــذهب جمهــور اإلمامي ــة،  ، وهــو مــذهب جمهــور اإلمامي ، وهــو مــذهب جمهــور اإلمامي
        ....))))))))والمعتزلة بأسرها على خالفهوالمعتزلة بأسرها على خالفهوالمعتزلة بأسرها على خالفهوالمعتزلة بأسرها على خالفه
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وأقول: إن تعليق وأقول: إن تعليق وأقول: إن تعليق وأقول: إن تعليق ((((((((: : : : ٦٤٦٤٦٤٦٤الت)، صالت)، صالت)، صالت)، صــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقا
النبوة تفضّل من اهللا تعالى على من اختصّه بكرامته؛ لعلمه بحميد عاقبته، واجتماع النبوة تفضّل من اهللا تعالى على من اختصّه بكرامته؛ لعلمه بحميد عاقبته، واجتماع النبوة تفضّل من اهللا تعالى على من اختصّه بكرامته؛ لعلمه بحميد عاقبته، واجتماع النبوة تفضّل من اهللا تعالى على من اختصّه بكرامته؛ لعلمه بحميد عاقبته، واجتماع 

        ....))))))))الخالل الموجبة في الحكمة بنبوته في التفضيل على من سواهالخالل الموجبة في الحكمة بنبوته في التفضيل على من سواهالخالل الموجبة في الحكمة بنبوته في التفضيل على من سواهالخالل الموجبة في الحكمة بنبوته في التفضيل على من سواه
وأقول: إن األئمة وأقول: إن األئمة وأقول: إن األئمة وأقول: إن األئمة ((((((((: : : : ٦٦٦٦٦٦٦٦ــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاالت)، صــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاالت)، صــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاالت)، صــ قال الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقاالت)، ص

فـي تنفيـذ األحكـام، وإقامـة الحـدود، وحفـظ الشـرائع،        فـي تنفيـذ األحكـام، وإقامـة الحـدود، وحفـظ الشـرائع،        فـي تنفيـذ األحكـام، وإقامـة الحـدود، وحفـظ الشـرائع،        فـي تنفيـذ األحكـام، وإقامـة الحـدود، وحفـظ الشـرائع،            FFFFنبياءنبياءنبياءنبياءالقائمين مقام األالقائمين مقام األالقائمين مقام األالقائمين مقام األ
مـا  مـا  مـا  مـا  ��� ��� ��� ���     وتأديب األنام، معصـومون كعصـمة األنبيـاء، وإنّهـم ال يجـوز مـنهم صـغيرة       وتأديب األنام، معصـومون كعصـمة األنبيـاء، وإنّهـم ال يجـوز مـنهم صـغيرة       وتأديب األنام، معصـومون كعصـمة األنبيـاء، وإنّهـم ال يجـوز مـنهم صـغيرة       وتأديب األنام، معصـومون كعصـمة األنبيـاء، وإنّهـم ال يجـوز مـنهم صـغيرة       

قدمت ذكر جوازه على األنبياء، وإنّه ال يجوز منهم سهو في شيء في الدين، وال قدمت ذكر جوازه على األنبياء، وإنّه ال يجوز منهم سهو في شيء في الدين، وال قدمت ذكر جوازه على األنبياء، وإنّه ال يجوز منهم سهو في شيء في الدين، وال قدمت ذكر جوازه على األنبياء، وإنّه ال يجوز منهم سهو في شيء في الدين، وال 
من شذّ منهم، وتعلّق من شذّ منهم، وتعلّق من شذّ منهم، وتعلّق من شذّ منهم، وتعلّق     ��� ��� ��� ���     ينسون شيئاً من األحكام، وعلى هذا مذهب سائر اإلماميةينسون شيئاً من األحكام، وعلى هذا مذهب سائر اإلماميةينسون شيئاً من األحكام، وعلى هذا مذهب سائر اإلماميةينسون شيئاً من األحكام، وعلى هذا مذهب سائر اإلمامية

        ....))))))))بظاهر روايات لها تأويالت على خالف ظنّه الفاسد من هذا الباببظاهر روايات لها تأويالت على خالف ظنّه الفاسد من هذا الباببظاهر روايات لها تأويالت على خالف ظنّه الفاسد من هذا الباببظاهر روايات لها تأويالت على خالف ظنّه الفاسد من هذا الباب
ــاالت)، ص      ــل المق ــاب (أوائ ــي كت ــد ف ــال الشــيخ المفي ـــ ق ــاالت)، ص     ـ ــل المق ــاب (أوائ ــي كت ــد ف ــال الشــيخ المفي ـــ ق ــاالت)، ص     ـ ــل المق ــاب (أوائ ــي كت ــد ف ــال الشــيخ المفي ـــ ق ــاالت)، ص     ـ ــل المق ــاب (أوائ ــي كت ــد ف ــال الشــيخ المفي ـــ ق ــي  ((((((((: : : : ١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦ـ ــي  القــول ف ــي  القــول ف ــي  القــول ف القــول ف

        العصمة ما هي؟العصمة ما هي؟العصمة ما هي؟العصمة ما هي؟
أقول: إن العصمة في أصل اللغة هي ما اعتصم بـه اإلنسـان مـن الشـيء كأنّـه      أقول: إن العصمة في أصل اللغة هي ما اعتصم بـه اإلنسـان مـن الشـيء كأنّـه      أقول: إن العصمة في أصل اللغة هي ما اعتصم بـه اإلنسـان مـن الشـيء كأنّـه      أقول: إن العصمة في أصل اللغة هي ما اعتصم بـه اإلنسـان مـن الشـيء كأنّـه      

كره، وليس هو جنساً من أجناس الفعل. ومنه قولهم: كره، وليس هو جنساً من أجناس الفعل. ومنه قولهم: كره، وليس هو جنساً من أجناس الفعل. ومنه قولهم: كره، وليس هو جنساً من أجناس الفعل. ومنه قولهم: امتنع به عن الوقوع في ما يامتنع به عن الوقوع في ما يامتنع به عن الوقوع في ما يامتنع به عن الوقوع في ما ي
(اعتصم فالن بالجبل)، إذا امتنع به، ومنه سميت: (العصم)، وهي: وعول الجبال؛ (اعتصم فالن بالجبل)، إذا امتنع به، ومنه سميت: (العصم)، وهي: وعول الجبال؛ (اعتصم فالن بالجبل)، إذا امتنع به، ومنه سميت: (العصم)، وهي: وعول الجبال؛ (اعتصم فالن بالجبل)، إذا امتنع به، ومنه سميت: (العصم)، وهي: وعول الجبال؛ 

        المتناعها بها.المتناعها بها.المتناعها بها.المتناعها بها.
والعصمة من اهللا تعالى، هي: التوفيق الذي يسلم به اإلنسان مما يكره إذا أتى والعصمة من اهللا تعالى، هي: التوفيق الذي يسلم به اإلنسان مما يكره إذا أتى والعصمة من اهللا تعالى، هي: التوفيق الذي يسلم به اإلنسان مما يكره إذا أتى والعصمة من اهللا تعالى، هي: التوفيق الذي يسلم به اإلنسان مما يكره إذا أتى 

ليتشبث به فيسلم، فهو إذا أمسـكه  ليتشبث به فيسلم، فهو إذا أمسـكه  ليتشبث به فيسلم، فهو إذا أمسـكه  ليتشبث به فيسلم، فهو إذا أمسـكه  بالطاعة، وذلك مثل: إعطائنا رجالً غريقاً حبالً بالطاعة، وذلك مثل: إعطائنا رجالً غريقاً حبالً بالطاعة، وذلك مثل: إعطائنا رجالً غريقاً حبالً بالطاعة، وذلك مثل: إعطائنا رجالً غريقاً حبالً 
واعتصم به، سمي ذلك الشيء: عصمة له لما تشبث به وسلم من الغـرق، ولـو لـم    واعتصم به، سمي ذلك الشيء: عصمة له لما تشبث به وسلم من الغـرق، ولـو لـم    واعتصم به، سمي ذلك الشيء: عصمة له لما تشبث به وسلم من الغـرق، ولـو لـم    واعتصم به، سمي ذلك الشيء: عصمة له لما تشبث به وسلم من الغـرق، ولـو لـم    
يعتصم به لم يسم: (عصمة)، وكذلك سبيل اللطـف، إن اإلنسـان إذا أطـاع سـمي     يعتصم به لم يسم: (عصمة)، وكذلك سبيل اللطـف، إن اإلنسـان إذا أطـاع سـمي     يعتصم به لم يسم: (عصمة)، وكذلك سبيل اللطـف، إن اإلنسـان إذا أطـاع سـمي     يعتصم به لم يسم: (عصمة)، وكذلك سبيل اللطـف، إن اإلنسـان إذا أطـاع سـمي     

        (توفيقاً) و(عصمة), وإن لم يطع لم يسم (توفيقاً) وال (عصمة)..(توفيقاً) و(عصمة), وإن لم يطع لم يسم (توفيقاً) وال (عصمة)..(توفيقاً) و(عصمة), وإن لم يطع لم يسم (توفيقاً) وال (عصمة)..(توفيقاً) و(عصمة), وإن لم يطع لم يسم (توفيقاً) وال (عصمة)..
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واعتَصـــموا بِحبـــلِ اللَّـــه واعتَصـــموا بِحبـــلِ اللَّـــه واعتَصـــموا بِحبـــلِ اللَّـــه واعتَصـــموا بِحبـــلِ اللَّـــه ����المعنـــى فـــي كتابـــه بقولـــه: المعنـــى فـــي كتابـــه بقولـــه: المعنـــى فـــي كتابـــه بقولـــه: المعنـــى فـــي كتابـــه بقولـــه: وقـــد بـــين اهللا ذكـــر هـــذا وقـــد بـــين اهللا ذكـــر هـــذا وقـــد بـــين اهللا ذكـــر هـــذا وقـــد بـــين اهللا ذكـــر هـــذا 
، وحبل اهللا هو: دينه؛ أال ترى أنّهم بامتثال أمره يسلمون من الوقوع في ، وحبل اهللا هو: دينه؛ أال ترى أنّهم بامتثال أمره يسلمون من الوقوع في ، وحبل اهللا هو: دينه؛ أال ترى أنّهم بامتثال أمره يسلمون من الوقوع في ، وحبل اهللا هو: دينه؛ أال ترى أنّهم بامتثال أمره يسلمون من الوقوع في ))))١١١١((((����جميعاًجميعاًجميعاًجميعاً

عقابه، فصار تمسكهم بـأمره اعتصـاماً، وصـار لطـف اهللا لهـم فـي الطاعـة عصـمة،         عقابه، فصار تمسكهم بـأمره اعتصـاماً، وصـار لطـف اهللا لهـم فـي الطاعـة عصـمة،         عقابه، فصار تمسكهم بـأمره اعتصـاماً، وصـار لطـف اهللا لهـم فـي الطاعـة عصـمة،         عقابه، فصار تمسكهم بـأمره اعتصـاماً، وصـار لطـف اهللا لهـم فـي الطاعـة عصـمة،         
ــة معصــو     ــين واألئم ــع المــؤمنين مــن المالئكــة والنبي ــة معصــو    فجمي ــين واألئم ــع المــؤمنين مــن المالئكــة والنبي ــة معصــو    فجمي ــين واألئم ــع المــؤمنين مــن المالئكــة والنبي ــة معصــو    فجمي ــين واألئم ــع المــؤمنين مــن المالئكــة والنبي مون؛ ألنّهــم متمســكون  مون؛ ألنّهــم متمســكون  مون؛ ألنّهــم متمســكون  مون؛ ألنّهــم متمســكون  فجمي

بطاعة اهللا تعالى. وهذه جملـة مـن القـول فـي العصـمة مـا أظـن أحـداً يخـالف فـي           بطاعة اهللا تعالى. وهذه جملـة مـن القـول فـي العصـمة مـا أظـن أحـداً يخـالف فـي           بطاعة اهللا تعالى. وهذه جملـة مـن القـول فـي العصـمة مـا أظـن أحـداً يخـالف فـي           بطاعة اهللا تعالى. وهذه جملـة مـن القـول فـي العصـمة مـا أظـن أحـداً يخـالف فـي           
        ....))))))))؟؟؟؟وجه تقعوجه تقعوجه تقعوجه تقع    كيف تجب، وعلى أيكيف تجب، وعلى أيكيف تجب، وعلى أيكيف تجب، وعلى أي    ::::حقيقتها، وإنّما الخالف في حكمهاحقيقتها، وإنّما الخالف في حكمهاحقيقتها، وإنّما الخالف في حكمهاحقيقتها، وإنّما الخالف في حكمها

ـــ (الكــافي) ج ـــ (الكــافي) جـ ـــ (الكــافي) جـ ـــ (الكــافي) جـ الحســين بــن محمــد، عــن معلّــى بــن محمــد، عــن   الحســين بــن محمــد، عــن معلّــى بــن محمــد، عــن   الحســين بــن محمــد، عــن معلّــى بــن محمــد، عــن   الحســين بــن محمــد، عــن معلّــى بــن محمــد، عــن   ((((((((: : : : ١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨صصصص    ١١١١ـ
، قال: سألته فقلـت: اهللا فـوض   ، قال: سألته فقلـت: اهللا فـوض   ، قال: سألته فقلـت: اهللا فـوض   ، قال: سألته فقلـت: اهللا فـوض   CCCCالحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضاالحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضاالحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضاالحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا

األمر إلى العباد؟ قال: اهللا أعزّ من ذلك. قلت: فجبـرهم علـى المعاصـي؟ قـال: اهللا     األمر إلى العباد؟ قال: اهللا أعزّ من ذلك. قلت: فجبـرهم علـى المعاصـي؟ قـال: اهللا     األمر إلى العباد؟ قال: اهللا أعزّ من ذلك. قلت: فجبـرهم علـى المعاصـي؟ قـال: اهللا     األمر إلى العباد؟ قال: اهللا أعزّ من ذلك. قلت: فجبـرهم علـى المعاصـي؟ قـال: اهللا     
أعدل وأحكم من ذلك. قال: ثم قال: قال اهللا: يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك، أعدل وأحكم من ذلك. قال: ثم قال: قال اهللا: يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك، أعدل وأحكم من ذلك. قال: ثم قال: قال اهللا: يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك، أعدل وأحكم من ذلك. قال: ثم قال: قال اهللا: يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك، 

        ....))))))))وأنت أولى بسيئاتك منّي، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيكوأنت أولى بسيئاتك منّي، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيكوأنت أولى بسيئاتك منّي، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيكوأنت أولى بسيئاتك منّي، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك
محمد بن أبي عبد اهللا، عن حسـين بـن محمـد، عـن     محمد بن أبي عبد اهللا، عن حسـين بـن محمـد، عـن     محمد بن أبي عبد اهللا، عن حسـين بـن محمـد، عـن     محمد بن أبي عبد اهللا، عن حسـين بـن محمـد، عـن     ((((((((: : : : ١٦١١٦١١٦١١٦١صصصص    ١١١١جججج    ــ الكافيــ الكافيــ الكافيــ الكافي

، قــال: ال جبــر وال تفــويض ، قــال: ال جبــر وال تفــويض ، قــال: ال جبــر وال تفــويض ، قــال: ال جبــر وال تفــويض CCCCمحمــد بــن يحيــى، عمــن حدثــه، عــن أبــي عبــد اهللامحمــد بــن يحيــى، عمــن حدثــه، عــن أبــي عبــد اهللامحمــد بــن يحيــى، عمــن حدثــه، عــن أبــي عبــد اهللامحمــد بــن يحيــى، عمــن حدثــه، عــن أبــي عبــد اهللا
ولكن أمر بين أمرين. قال: قلت: وما أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك: رجل رأيتـه  ولكن أمر بين أمرين. قال: قلت: وما أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك: رجل رأيتـه  ولكن أمر بين أمرين. قال: قلت: وما أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك: رجل رأيتـه  ولكن أمر بين أمرين. قال: قلت: وما أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك: رجل رأيتـه  

حيث لم يقبل حيث لم يقبل حيث لم يقبل حيث لم يقبل على معصية، فنهيته، فلم ينته، فتركته، ففعل تلك المعصية، فليس على معصية، فنهيته، فلم ينته، فتركته، ففعل تلك المعصية، فليس على معصية، فنهيته، فلم ينته، فتركته، ففعل تلك المعصية، فليس على معصية، فنهيته، فلم ينته، فتركته، ففعل تلك المعصية، فليس 
        ....))))))))منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصيةمنك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصيةمنك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصيةمنك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية

ــ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي ــ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي ــ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي ــ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي ١١١١((((((((: : : : ١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥صصصص    ١١١١ــ (الكافي) جــ (الكافي) جــ (الكافي) جــ (الكافي) ج
يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، ودرست بن أبي منصور، عنه، قال: قال أبـو  يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، ودرست بن أبي منصور، عنه، قال: قال أبـو  يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، ودرست بن أبي منصور، عنه، قال: قال أبـو  يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، ودرست بن أبي منصور، عنه، قال: قال أبـو  
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ال ال ال ال : األنبيـاء والمرسـلون علـى أربـع طبقـات: فنبـي منبـأ فـي نفسـه          : األنبيـاء والمرسـلون علـى أربـع طبقـات: فنبـي منبـأ فـي نفسـه          : األنبيـاء والمرسـلون علـى أربـع طبقـات: فنبـي منبـأ فـي نفسـه          : األنبيـاء والمرسـلون علـى أربـع طبقـات: فنبـي منبـأ فـي نفسـه          CCCCعبد اهللاعبد اهللاعبد اهللاعبد اهللا
يعدو غيرها، ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت وال يعاينه في اليقظة، ولم يعدو غيرها، ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت وال يعاينه في اليقظة، ولم يعدو غيرها، ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت وال يعاينه في اليقظة، ولم يعدو غيرها، ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت وال يعاينه في اليقظة، ولم 

، ونبي يرى ، ونبي يرى ، ونبي يرى ، ونبي يرى HHHHيبعث إلى أحد، وعليه إمام، مثل: ما كان إبراهيم على لوطيبعث إلى أحد، وعليه إمام، مثل: ما كان إبراهيم على لوطيبعث إلى أحد، وعليه إمام، مثل: ما كان إبراهيم على لوطيبعث إلى أحد، وعليه إمام، مثل: ما كان إبراهيم على لوط
فـي منامـه ويسـمع الصـوت ويعـاين الملـك، وقـد أُرسـل إلـى طائفـة، قلّــوا أو           فـي منامـه ويسـمع الصـوت ويعـاين الملـك، وقـد أُرسـل إلـى طائفـة، قلّــوا أو           فـي منامـه ويسـمع الصـوت ويعـاين الملـك، وقـد أُرسـل إلـى طائفـة، قلّــوا أو           فـي منامـه ويسـمع الصـوت ويعـاين الملـك، وقـد أُرسـل إلـى طائفـة، قلّــوا أو           

مائَـــــة أَلْــــــف أَو  مائَـــــة أَلْــــــف أَو  مائَـــــة أَلْــــــف أَو  مائَـــــة أَلْــــــف أَو  وأَرســـــلْنَاه إِلَــــــى  وأَرســـــلْنَاه إِلَــــــى  وأَرســـــلْنَاه إِلَــــــى  وأَرســـــلْنَاه إِلَــــــى  ����كثـــــروا، كيـــــونس؛ قــــــال اهللا ليـــــونس:    كثـــــروا، كيـــــونس؛ قــــــال اهللا ليـــــونس:    كثـــــروا، كيـــــونس؛ قــــــال اهللا ليـــــونس:    كثـــــروا، كيـــــونس؛ قــــــال اهللا ليـــــونس:    
ونزِيديونزِيديونزِيديونزِيدقال: يزيدون: ثالثين ألفاً، وعليه إمـام، والـذي يـرى فـي نومـه      ، قال: يزيدون: ثالثين ألفاً، وعليه إمـام، والـذي يـرى فـي نومـه      ، قال: يزيدون: ثالثين ألفاً، وعليه إمـام، والـذي يـرى فـي نومـه      ، قال: يزيدون: ثالثين ألفاً، وعليه إمـام، والـذي يـرى فـي نومـه      ))))١١١١((((����ي ،

ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة، وهو إمام، مثل: أُولـي العـزم، وقـد كـان     ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة، وهو إمام، مثل: أُولـي العـزم، وقـد كـان     ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة، وهو إمام، مثل: أُولـي العـزم، وقـد كـان     ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة، وهو إمام، مثل: أُولـي العـزم، وقـد كـان     
إِنِّي جاعلُـك للنَّـاسِ إِمامـاً قَـالَ     إِنِّي جاعلُـك للنَّـاسِ إِمامـاً قَـالَ     إِنِّي جاعلُـك للنَّـاسِ إِمامـاً قَـالَ     إِنِّي جاعلُـك للنَّـاسِ إِمامـاً قَـالَ     ����نبياً وليس بإمام حتّى قال اهللا: نبياً وليس بإمام حتّى قال اهللا: نبياً وليس بإمام حتّى قال اهللا: نبياً وليس بإمام حتّى قال اهللا:     CCCCإبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم

ذُر ــنموذُر ــنموذُر ــنموذُر ــنموينمي الظَّــالــدهنَــالُ عــي قَــالَ الَ يتيينمي الظَّــالــدهنَــالُ عــي قَــالَ الَ يتيينمي الظَّــالــدهنَــالُ عــي قَــالَ الَ يتيينمي الظَّــالــدهنَــالُ عــي قَــالَ الَ يتــد صــنماً أو وثنــاً ال ))))٢٢٢٢((((����يبــد صــنماً أو وثنــاً ال ، مــن عبــد صــنماً أو وثنــاً ال ، مــن عبــد صــنماً أو وثنــاً ال ، مــن عبمــن ع ،
        يكون إماماً.يكون إماماً.يكون إماماً.يكون إماماً.

ــ محمد بن الحسن، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمـد بـن   ــ محمد بن الحسن، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمـد بـن   ــ محمد بن الحسن، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمـد بـن   ــ محمد بن الحسن، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمـد بـن   ٢٢٢٢
يقـول: إن اهللا تبـارك   يقـول: إن اهللا تبـارك   يقـول: إن اهللا تبـارك   يقـول: إن اهللا تبـارك       CCCCسنان، عـن زيـد الشـحام، قـال: سـمعت أبـا عبـد اهللا       سنان، عـن زيـد الشـحام، قـال: سـمعت أبـا عبـد اهللا       سنان، عـن زيـد الشـحام، قـال: سـمعت أبـا عبـد اهللا       سنان، عـن زيـد الشـحام، قـال: سـمعت أبـا عبـد اهللا       

خـذه نبيـاً، وإن اهللا اتّخـذه نبيـاً قبـل أن      خـذه نبيـاً، وإن اهللا اتّخـذه نبيـاً قبـل أن      خـذه نبيـاً، وإن اهللا اتّخـذه نبيـاً قبـل أن      خـذه نبيـاً، وإن اهللا اتّخـذه نبيـاً قبـل أن      وتعالى اتّخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّوتعالى اتّخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّوتعالى اتّخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّوتعالى اتّخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّ
يتّخذه رسوالً، وإن اهللا اتّخذه رسوالً قبل أن يتّخذه خلـيالً، وإن اهللا اتّخـذه   يتّخذه رسوالً، وإن اهللا اتّخذه رسوالً قبل أن يتّخذه خلـيالً، وإن اهللا اتّخـذه   يتّخذه رسوالً، وإن اهللا اتّخذه رسوالً قبل أن يتّخذه خلـيالً، وإن اهللا اتّخـذه   يتّخذه رسوالً، وإن اهللا اتّخذه رسوالً قبل أن يتّخذه خلـيالً، وإن اهللا اتّخـذه   

إِنِّي جاعلُك للنَّـاسِ  إِنِّي جاعلُك للنَّـاسِ  إِنِّي جاعلُك للنَّـاسِ  إِنِّي جاعلُك للنَّـاسِ  ����خليالً قبل أن يجعله إماماً، فلما جمع له األشياء قال: خليالً قبل أن يجعله إماماً، فلما جمع له األشياء قال: خليالً قبل أن يجعله إماماً، فلما جمع له األشياء قال: خليالً قبل أن يجعله إماماً، فلما جمع له األشياء قال: 
ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ     ومنومنومنومن����، قال: فمن عظمها في عين إبراهيم، قال: ، قال: فمن عظمها في عين إبراهيم، قال: ، قال: فمن عظمها في عين إبراهيم، قال: ، قال: فمن عظمها في عين إبراهيم، قال: ����إِماماًإِماماًإِماماًإِماماً

ينمي الظَّالدهعينمي الظَّالدهعينمي الظَّالدهعينمي الظَّالدهقال: ال يكون السفيه إمام التقي، قال: ال يكون السفيه إمام التقي، قال: ال يكون السفيه إمام التقي، قال: ال يكون السفيه إمام التقي����ع ،((((((((....        
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محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بـن  محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بـن  محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بـن  محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بـن  ((((((((: : : : ١٧٧١٧٧١٧٧١٧٧صصصص    ١١١١ــ (الكافي) جــ (الكافي) جــ (الكافي) جــ (الكافي) ج
عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسـن بـن محبـوب، عـن داود الرقّـي، عـن العبـد        عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسـن بـن محبـوب، عـن داود الرقّـي، عـن العبـد        عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسـن بـن محبـوب، عـن داود الرقّـي، عـن العبـد        عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسـن بـن محبـوب، عـن داود الرقّـي، عـن العبـد        

        بإمام حتّى يعرف.بإمام حتّى يعرف.بإمام حتّى يعرف.بإمام حتّى يعرف.��� ��� ��� ���      على خلقه على خلقه على خلقه على خلقه، قال: إن الحجة ال تقوم هللا، قال: إن الحجة ال تقوم هللا، قال: إن الحجة ال تقوم هللا، قال: إن الحجة ال تقوم هللاCCCCالصالحالصالحالصالحالصالح
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقـي، عـن خلـف بـن حمـاد، عـن       محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقـي، عـن خلـف بـن حمـاد، عـن       محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقـي، عـن خلـف بـن حمـاد، عـن       محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقـي، عـن خلـف بـن حمـاد، عـن       

        : الحجة قبل الخلق، ومع الخلق، وبعد الخلق.: الحجة قبل الخلق، ومع الخلق، وبعد الخلق.: الحجة قبل الخلق، ومع الخلق، وبعد الخلق.: الحجة قبل الخلق، ومع الخلق، وبعد الخلق.CCCCأبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد اهللاأبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد اهللاأبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد اهللاأبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد اهللا
أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن الحسين بـن أبـى العـالء، عـن أبـي      أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن الحسين بـن أبـى العـالء، عـن أبـي      أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن الحسين بـن أبـى العـالء، عـن أبـي      أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن الحسين بـن أبـى العـالء، عـن أبـي      

        ....))))))))قلت له: تبقى األرض بغير إمام؟ قال: القلت له: تبقى األرض بغير إمام؟ قال: القلت له: تبقى األرض بغير إمام؟ قال: القلت له: تبقى األرض بغير إمام؟ قال: ال    ، قال:، قال:، قال:، قال:CCCCعبد اهللاعبد اهللاعبد اهللاعبد اهللا
، قال: قال: واهللا ما ترك اهللا أرضاً، ، قال: قال: واهللا ما ترك اهللا أرضاً، ، قال: قال: واهللا ما ترك اهللا أرضاً، ، قال: قال: واهللا ما ترك اهللا أرضاً، CCCCعن أبي جعفرعن أبي جعفرعن أبي جعفرعن أبي جعفر((((((((: : : : ١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩صصصص    ١١١١ــ الكافي جــ الكافي جــ الكافي جــ الكافي ج
وفيها إمام يهتدي به إلى اهللا، وهو حجته على عبـاده، وال  وفيها إمام يهتدي به إلى اهللا، وهو حجته على عبـاده، وال  وفيها إمام يهتدي به إلى اهللا، وهو حجته على عبـاده، وال  وفيها إمام يهتدي به إلى اهللا، وهو حجته على عبـاده، وال  ��� ��� ��� ���     ،،،،CCCCمنذ قبض آدممنذ قبض آدممنذ قبض آدممنذ قبض آدم

        ....))))))))تبقى األرض بغير إمام حجة هللا على عبادهتبقى األرض بغير إمام حجة هللا على عبادهتبقى األرض بغير إمام حجة هللا على عبادهتبقى األرض بغير إمام حجة هللا على عباده
: : : : ٢٦٢٦٢٦٢٦آنية) للسيد جعفر مرتضى العاملي، صآنية) للسيد جعفر مرتضى العاملي، صآنية) للسيد جعفر مرتضى العاملي، صآنية) للسيد جعفر مرتضى العاملي، صــ كتاب (براءة آدم حقيقة قرــ كتاب (براءة آدم حقيقة قرــ كتاب (براءة آدم حقيقة قرــ كتاب (براءة آدم حقيقة قر

    CCCCخالف األولى: وربما نجد: أن بعضهم قد اختـار فـي توجيـه قضـية آدم    خالف األولى: وربما نجد: أن بعضهم قد اختـار فـي توجيـه قضـية آدم    خالف األولى: وربما نجد: أن بعضهم قد اختـار فـي توجيـه قضـية آدم    خالف األولى: وربما نجد: أن بعضهم قد اختـار فـي توجيـه قضـية آدم    ((((((((
التعبيــر الــذي يقــول: إن ذلــك كــان مــن قبيــل تــرك األولــى؛ فقــد قــال العالّمــة    التعبيــر الــذي يقــول: إن ذلــك كــان مــن قبيــل تــرك األولــى؛ فقــد قــال العالّمــة    التعبيــر الــذي يقــول: إن ذلــك كــان مــن قبيــل تــرك األولــى؛ فقــد قــال العالّمــة    التعبيــر الــذي يقــول: إن ذلــك كــان مــن قبيــل تــرك األولــى؛ فقــد قــال العالّمــة    

لمتوجه إليـه  لمتوجه إليـه  لمتوجه إليـه  لمتوجه إليـه  كان قبل تشريع الشرايع، فكان اكان قبل تشريع الشرايع، فكان اكان قبل تشريع الشرايع، فكان اكان قبل تشريع الشرايع، فكان ا    CCCC): ابتالء آدم): ابتالء آدم): ابتالء آدم): ابتالء آدمSSSSالطباطبائيالطباطبائيالطباطبائيالطباطبائي
به من المخالفة كان من قبيل: ترك األولى (تفسير الميزان به من المخالفة كان من قبيل: ترك األولى (تفسير الميزان به من المخالفة كان من قبيل: ترك األولى (تفسير الميزان به من المخالفة كان من قبيل: ترك األولى (تفسير الميزان     بتليبتليبتليبتليإرشادياً. وما اإرشادياً. وما اإرشادياً. وما اإرشادياً. وما ا

        ).).).).٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧صصصص    ١٤١٤١٤١٤جججج
: : : : CCCCوقال أيضاً عن التعبير القرآني الـذي يـوحي بصـدور المعصـية مـن آدم     وقال أيضاً عن التعبير القرآني الـذي يـوحي بصـدور المعصـية مـن آدم     وقال أيضاً عن التعبير القرآني الـذي يـوحي بصـدور المعصـية مـن آدم     وقال أيضاً عن التعبير القرآني الـذي يـوحي بصـدور المعصـية مـن آدم     

معصـومون مـن المعصـية    معصـومون مـن المعصـية    معصـومون مـن المعصـية    معصـومون مـن المعصـية        FFFFإنّما هي معصـية أمـر إرشـادي، ال مولـوي. واألنبيـاء     إنّما هي معصـية أمـر إرشـادي، ال مولـوي. واألنبيـاء     إنّما هي معصـية أمـر إرشـادي، ال مولـوي. واألنبيـاء     إنّما هي معصـية أمـر إرشـادي، ال مولـوي. واألنبيـاء     
يخطئون، ومـن جهـة   يخطئون، ومـن جهـة   يخطئون، ومـن جهـة   يخطئون، ومـن جهـة   والمخالفة في أمر يرجع إلى الدين الذي يوحى إليهم، فال والمخالفة في أمر يرجع إلى الدين الذي يوحى إليهم، فال والمخالفة في أمر يرجع إلى الدين الذي يوحى إليهم، فال والمخالفة في أمر يرجع إلى الدين الذي يوحى إليهم، فال 

حفظه، فال ينسـون وال يحرفـون، ومـن جهـة إلقائـه إلـى النـاس وتبليغـه قـوالً، فـال           حفظه، فال ينسـون وال يحرفـون، ومـن جهـة إلقائـه إلـى النـاس وتبليغـه قـوالً، فـال           حفظه، فال ينسـون وال يحرفـون، ومـن جهـة إلقائـه إلـى النـاس وتبليغـه قـوالً، فـال           حفظه، فال ينسـون وال يحرفـون، ومـن جهـة إلقائـه إلـى النـاس وتبليغـه قـوالً، فـال           
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وحــي إلــيهم، وفعــالً، فــال يخــالف فعلهــم قــولهم، وال       وحــي إلــيهم، وفعــالً، فــال يخــالف فعلهــم قــولهم، وال       وحــي إلــيهم، وفعــالً، فــال يخــالف فعلهــم قــولهم، وال       وحــي إلــيهم، وفعــالً، فــال يخــالف فعلهــم قــولهم، وال       الحــق الــذي أُ الحــق الــذي أُ الحــق الــذي أُ الحــق الــذي أُ ��� ��� ��� ���     يقولــونيقولــونيقولــونيقولــون
        يقترفون معصية صغيرة وال كبيرة؛ ألن في الفعل تبليغاً كالقول.يقترفون معصية صغيرة وال كبيرة؛ ألن في الفعل تبليغاً كالقول.يقترفون معصية صغيرة وال كبيرة؛ ألن في الفعل تبليغاً كالقول.يقترفون معصية صغيرة وال كبيرة؛ ألن في الفعل تبليغاً كالقول.

إحـراز  إحـراز  إحـراز  إحـراز  ��� ��� ��� ���     إلرشـادي الـذي ال داعـي فيـه    إلرشـادي الـذي ال داعـي فيـه    إلرشـادي الـذي ال داعـي فيـه    إلرشـادي الـذي ال داعـي فيـه    وأما المعصية بمعنى: مخالفة األمـر ا وأما المعصية بمعنى: مخالفة األمـر ا وأما المعصية بمعنى: مخالفة األمـر ا وأما المعصية بمعنى: مخالفة األمـر ا 
المأمور خيراً أو منفعة من خيرات حياته ومنافعها بانتخاب الطريق األصلح، كما المأمور خيراً أو منفعة من خيرات حياته ومنافعها بانتخاب الطريق األصلح، كما المأمور خيراً أو منفعة من خيرات حياته ومنافعها بانتخاب الطريق األصلح، كما المأمور خيراً أو منفعة من خيرات حياته ومنافعها بانتخاب الطريق األصلح، كما 
يأمر وينهى المشير الناصح نصحاً؛ فإطاعتـه ومعصـيته خارجتـان مـن مجـرى أدلّـة       يأمر وينهى المشير الناصح نصحاً؛ فإطاعتـه ومعصـيته خارجتـان مـن مجـرى أدلّـة       يأمر وينهى المشير الناصح نصحاً؛ فإطاعتـه ومعصـيته خارجتـان مـن مجـرى أدلّـة       يأمر وينهى المشير الناصح نصحاً؛ فإطاعتـه ومعصـيته خارجتـان مـن مجـرى أدلّـة       

على عصـمتهم  على عصـمتهم  على عصـمتهم  على عصـمتهم      FFFFالعصمة. وهو ظاهر. وليكن هذا معنى قول القائل: إن األنبياءالعصمة. وهو ظاهر. وليكن هذا معنى قول القائل: إن األنبياءالعصمة. وهو ظاهر. وليكن هذا معنى قول القائل: إن األنبياءالعصمة. وهو ظاهر. وليكن هذا معنى قول القائل: إن األنبياء
        من الشجرة.من الشجرة.من الشجرة.من الشجرة.    CCCCهم ترك األولى، ومنه: أكل آدمهم ترك األولى، ومنه: أكل آدمهم ترك األولى، ومنه: أكل آدمهم ترك األولى، ومنه: أكل آدميجوز ليجوز ليجوز ليجوز ل

ونقول: أوالً: علينا أن نحمل كالمهم على أن مقصودهم هو: الترك المستند ونقول: أوالً: علينا أن نحمل كالمهم على أن مقصودهم هو: الترك المستند ونقول: أوالً: علينا أن نحمل كالمهم على أن مقصودهم هو: الترك المستند ونقول: أوالً: علينا أن نحمل كالمهم على أن مقصودهم هو: الترك المستند 
إلى المقدمات الصحيحة التي تناسب عصمة النبي أو الوصي، وحكمته، وعقله، إلى المقدمات الصحيحة التي تناسب عصمة النبي أو الوصي، وحكمته، وعقله، إلى المقدمات الصحيحة التي تناسب عصمة النبي أو الوصي، وحكمته، وعقله، إلى المقدمات الصحيحة التي تناسب عصمة النبي أو الوصي، وحكمته، وعقله، 
وتدبيره، بحيـث يكـون تركـه لألولـى مـن أجـل أنّـه رأى فـي مرحلـة الظـاهر هـذا            وتدبيره، بحيـث يكـون تركـه لألولـى مـن أجـل أنّـه رأى فـي مرحلـة الظـاهر هـذا            وتدبيره، بحيـث يكـون تركـه لألولـى مـن أجـل أنّـه رأى فـي مرحلـة الظـاهر هـذا            وتدبيره، بحيـث يكـون تركـه لألولـى مـن أجـل أنّـه رأى فـي مرحلـة الظـاهر هـذا            

        هو األولى. وليس المقصود أنّه عرف أنّه األولى، ثم تركه..هو األولى. وليس المقصود أنّه عرف أنّه األولى، ثم تركه..هو األولى. وليس المقصود أنّه عرف أنّه األولى، ثم تركه..هو األولى. وليس المقصود أنّه عرف أنّه األولى، ثم تركه..    التركالتركالتركالترك
فإذا ظهر أن الواقع كان مخالفاً للظـاهر، فـإن ذلـك ال يضـر؛ ألنّـه تكليفـه هـو        فإذا ظهر أن الواقع كان مخالفاً للظـاهر، فـإن ذلـك ال يضـر؛ ألنّـه تكليفـه هـو        فإذا ظهر أن الواقع كان مخالفاً للظـاهر، فـإن ذلـك ال يضـر؛ ألنّـه تكليفـه هـو        فإذا ظهر أن الواقع كان مخالفاً للظـاهر، فـإن ذلـك ال يضـر؛ ألنّـه تكليفـه هـو        

        العمل بما ثبت له في مرحلة الظاهر..العمل بما ثبت له في مرحلة الظاهر..العمل بما ثبت له في مرحلة الظاهر..العمل بما ثبت له في مرحلة الظاهر..
والســبب فــي ذلــك هــو: أن تركــه لألولــى، إذا كــان مــن أجــل أنّــه لــم يــدرك   والســبب فــي ذلــك هــو: أن تركــه لألولــى، إذا كــان مــن أجــل أنّــه لــم يــدرك   والســبب فــي ذلــك هــو: أن تركــه لألولــى، إذا كــان مــن أجــل أنّــه لــم يــدرك   والســبب فــي ذلــك هــو: أن تركــه لألولــى، إذا كــان مــن أجــل أنّــه لــم يــدرك   

كــه لــذلك يمثّــل نقصــاناً فــي مســتوى وعيــه، وفهمــه،        كــه لــذلك يمثّــل نقصــاناً فــي مســتوى وعيــه، وفهمــه،        كــه لــذلك يمثّــل نقصــاناً فــي مســتوى وعيــه، وفهمــه،        كــه لــذلك يمثّــل نقصــاناً فــي مســتوى وعيــه، وفهمــه،        أولويتــه، وكــان عــدم إدرا  أولويتــه، وكــان عــدم إدرا  أولويتــه، وكــان عــدم إدرا  أولويتــه، وكــان عــدم إدرا  
وحكمته، أي: أنّـه ال يـدرك مـا هـو أولـى وراجـح، وال يـدرك أيضـاً: أن عليـه أن          وحكمته، أي: أنّـه ال يـدرك مـا هـو أولـى وراجـح، وال يـدرك أيضـاً: أن عليـه أن          وحكمته، أي: أنّـه ال يـدرك مـا هـو أولـى وراجـح، وال يـدرك أيضـاً: أن عليـه أن          وحكمته، أي: أنّـه ال يـدرك مـا هـو أولـى وراجـح، وال يـدرك أيضـاً: أن عليـه أن          

        ....))))))))يأخذ بالراجح، ويلتزم بهيأخذ بالراجح، ويلتزم بهيأخذ بالراجح، ويلتزم بهيأخذ بالراجح، ويلتزم به
بـاب فـي أن األئمـة بمـن يشـبهون ممـن       بـاب فـي أن األئمـة بمـن يشـبهون ممـن       بـاب فـي أن األئمـة بمـن يشـبهون ممـن       بـاب فـي أن األئمـة بمـن يشـبهون ممـن       ((((((((: : : : ٢٦٩٢٦٩٢٦٩٢٦٩صصصص    ١١١١للكلينـي ج للكلينـي ج للكلينـي ج للكلينـي ج     ،،،،ــ (الكـافي) ــ (الكـافي) ــ (الكـافي) ــ (الكـافي) 

        ....))))))))مضى وكراهية القول فيهم بالنبوةمضى وكراهية القول فيهم بالنبوةمضى وكراهية القول فيهم بالنبوةمضى وكراهية القول فيهم بالنبوة
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عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد ((((((((: : : : ٢٧٠٢٧٠٢٧٠٢٧٠صصصص    ١١١١للكليني جللكليني جللكليني جللكليني ج    ،،،،ــ (الكافي)ــ (الكافي)ــ (الكافي)ــ (الكافي)
أنّهم ليسوا بأنبياء، وال يحلّ لهم من أنّهم ليسوا بأنبياء، وال يحلّ لهم من أنّهم ليسوا بأنبياء، وال يحلّ لهم من أنّهم ليسوا بأنبياء، وال يحلّ لهم من ��� ��� ��� ���     7777يقول: األئمة بمنزلة رسول اهللايقول: األئمة بمنزلة رسول اهللايقول: األئمة بمنزلة رسول اهللايقول: األئمة بمنزلة رسول اهللا    CCCCاهللاهللاهللاهللا

النساء ما يحلّ للنبيالنساء ما يحلّ للنبيالنساء ما يحلّ للنبيا ما خال ذلك فهم فيه بمنزلة رسول اهللا7777النساء ما يحلّ للنبيا ما خال ذلك فهم فيه بمنزلة رسول اهللا، فأما ما خال ذلك فهم فيه بمنزلة رسول اهللا، فأما ما خال ذلك فهم فيه بمنزلة رسول اهللا، فأم7777، فأم((((((((....        
، ، ، ، ٣٢٣٢٣٢٣٢المقنعة المقنعة المقنعة المقنعة ((((((((: : : : ٣٤١٣٤١٣٤١٣٤١صصصص    ١١١١ــ الشيخ علي الكوراني كتاب (العقائد اإلسالمية) جــ الشيخ علي الكوراني كتاب (العقائد اإلسالمية) جــ الشيخ علي الكوراني كتاب (العقائد اإلسالمية) جــ الشيخ علي الكوراني كتاب (العقائد اإلسالمية) ج

ويجب على كلّ مكلّف أن يعرف إمام زمانه، ويعتقد إمامته وفرض طاعته، وأنّه ويجب على كلّ مكلّف أن يعرف إمام زمانه، ويعتقد إمامته وفرض طاعته، وأنّه ويجب على كلّ مكلّف أن يعرف إمام زمانه، ويعتقد إمامته وفرض طاعته، وأنّه ويجب على كلّ مكلّف أن يعرف إمام زمانه، ويعتقد إمامته وفرض طاعته، وأنّه 
، ويعتقد ، ويعتقد ، ويعتقد ، ويعتقد FFFFأفضل أهل عصره وسيد قومه، وأنّهم في العصمة والكمال كاألنبياءأفضل أهل عصره وسيد قومه، وأنّهم في العصمة والكمال كاألنبياءأفضل أهل عصره وسيد قومه، وأنّهم في العصمة والكمال كاألنبياءأفضل أهل عصره وسيد قومه، وأنّهم في العصمة والكمال كاألنبياء

        ....))))))))وليس كلّ إمام نبياً وال رسوالًوليس كلّ إمام نبياً وال رسوالًوليس كلّ إمام نبياً وال رسوالًوليس كلّ إمام نبياً وال رسوالً    ،،،،أن كلّ رسول هللا تعالى إمامأن كلّ رسول هللا تعالى إمامأن كلّ رسول هللا تعالى إمامأن كلّ رسول هللا تعالى إمام
فـي كتـاب   فـي كتـاب   فـي كتـاب   فـي كتـاب   ((((((((: : : : ١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢صصصص    ٣٣٣٣عبد علي الحـويزي ج عبد علي الحـويزي ج عبد علي الحـويزي ج عبد علي الحـويزي ج للشيخ للشيخ للشيخ للشيخ     ،،،،ــ (تفسير نور الثقلين)ــ (تفسير نور الثقلين)ــ (تفسير نور الثقلين)ــ (تفسير نور الثقلين)

بإسناده إلى موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد بن علي، بإسناده إلى موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد بن علي، بإسناده إلى موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد بن علي، بإسناده إلى موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد بن علي،     ،،،،(معاني األخبار)(معاني األخبار)(معاني األخبار)(معاني األخبار)
ــن الحســين   ــه علــي ب ــن الحســين  عــن أبي ــه علــي ب ــن الحســين  عــن أبي ــه علــي ب ــن الحســين  عــن أبي ــه علــي ب ــا ال يكــون  FFFFعــن أبي ــام منّ ــال: اإلم ــا ال يكــون  ، ق ــام منّ ــال: اإلم ــا ال يكــون  ، ق ــام منّ ــال: اإلم ــا ال يكــون  ، ق ــام منّ ــال: اإلم معصــوماً, وليســت  معصــوماً, وليســت  معصــوماً, وليســت  معصــوماً, وليســت  ��� ��� ��� ���     ، ق

منصوصاً. فقيل: يا بن منصوصاً. فقيل: يا بن منصوصاً. فقيل: يا بن منصوصاً. فقيل: يا بن ��� ��� ��� ���     العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها, وكذلك ال يكونالعصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها, وكذلك ال يكونالعصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها, وكذلك ال يكونالعصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها, وكذلك ال يكون
        هللا فما معنى المعصوم؟هللا فما معنى المعصوم؟هللا فما معنى المعصوم؟هللا فما معنى المعصوم؟رسول ارسول ارسول ارسول ا

فقـال: هــو المعتصــم بحبـل اهللا, وحبــل اهللا هــو: القـرآن, والقــرآن يهــدي إلــى    فقـال: هــو المعتصــم بحبـل اهللا, وحبــل اهللا هــو: القـرآن, والقــرآن يهــدي إلــى    فقـال: هــو المعتصــم بحبـل اهللا, وحبــل اهللا هــو: القـرآن, والقــرآن يهــدي إلــى    فقـال: هــو المعتصــم بحبـل اهللا, وحبــل اهللا هــو: القـرآن, والقــرآن يهــدي إلــى    
        ....))))))))))))١١١١((((����إِن هذَا الْقُرآن يهدي للَّتي هي أَقْومإِن هذَا الْقُرآن يهدي للَّتي هي أَقْومإِن هذَا الْقُرآن يهدي للَّتي هي أَقْومإِن هذَا الْقُرآن يهدي للَّتي هي أَقْوم����اإلمام, وذلك قول اهللا عزّ وجلّ: اإلمام, وذلك قول اهللا عزّ وجلّ: اإلمام, وذلك قول اهللا عزّ وجلّ: اإلمام, وذلك قول اهللا عزّ وجلّ: 

    باب ما يجب من االعتقاد في أنبياء اهللاباب ما يجب من االعتقاد في أنبياء اهللاباب ما يجب من االعتقاد في أنبياء اهللاباب ما يجب من االعتقاد في أنبياء اهللا((((((((: : : : ٣٠٣٠٣٠٣٠ــ وقال المفيد في (المقنعة)، صــ وقال المفيد في (المقنعة)، صــ وقال المفيد في (المقنعة)، صــ وقال المفيد في (المقنعة)، ص
، وأنّهـم حجـج اهللا   ، وأنّهـم حجـج اهللا   ، وأنّهـم حجـج اهللا   ، وأنّهـم حجـج اهللا   FFFF: ويجب أن يعتقد التصديق لكلّ األنبياء: ويجب أن يعتقد التصديق لكلّ األنبياء: ويجب أن يعتقد التصديق لكلّ األنبياء: ويجب أن يعتقد التصديق لكلّ األنبياءFFFFتعالى ورسلهتعالى ورسلهتعالى ورسلهتعالى ورسله

على من بعثهم إليه من اُألمم، والسـفراء بينـه وبيـنهم، وأن محمـد بـن عبـد اهللا بـن        على من بعثهم إليه من اُألمم، والسـفراء بينـه وبيـنهم، وأن محمـد بـن عبـد اهللا بـن        على من بعثهم إليه من اُألمم، والسـفراء بينـه وبيـنهم، وأن محمـد بـن عبـد اهللا بـن        على من بعثهم إليه من اُألمم، والسـفراء بينـه وبيـنهم، وأن محمـد بـن عبـد اهللا بـن        
خــاتمهم وســيدهم وأفضــلهم، وأن   خــاتمهم وســيدهم وأفضــلهم، وأن   خــاتمهم وســيدهم وأفضــلهم، وأن   خــاتمهم وســيدهم وأفضــلهم، وأن       7777عبــد المطّلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف      عبــد المطّلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف      عبــد المطّلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف      عبــد المطّلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف      
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، وأنّه ال نبي بعـده وال شـريعة   ، وأنّه ال نبي بعـده وال شـريعة   ، وأنّه ال نبي بعـده وال شـريعة   ، وأنّه ال نبي بعـده وال شـريعة   شريعته ناسخة لما تقدمها من الشرائع المخالفة لهاشريعته ناسخة لما تقدمها من الشرائع المخالفة لهاشريعته ناسخة لما تقدمها من الشرائع المخالفة لهاشريعته ناسخة لما تقدمها من الشرائع المخالفة لها
بعد شريعته، وكلّ من ادعـى النبـوة بعـده فهـو كـاذب علـى اهللا تعـالى، ومـن يغيـر          بعد شريعته، وكلّ من ادعـى النبـوة بعـده فهـو كـاذب علـى اهللا تعـالى، ومـن يغيـر          بعد شريعته، وكلّ من ادعـى النبـوة بعـده فهـو كـاذب علـى اهللا تعـالى، ومـن يغيـر          بعد شريعته، وكلّ من ادعـى النبـوة بعـده فهـو كـاذب علـى اهللا تعـالى، ومـن يغيـر          

أن يتـوب ويرجـع إلـى الحـق باإلسـالم،      أن يتـوب ويرجـع إلـى الحـق باإلسـالم،      أن يتـوب ويرجـع إلـى الحـق باإلسـالم،      أن يتـوب ويرجـع إلـى الحـق باإلسـالم،      ��� ��� ��� ���     شريعته فهو ضالّ كافر من أهل النـار، شريعته فهو ضالّ كافر من أهل النـار، شريعته فهو ضالّ كافر من أهل النـار، شريعته فهو ضالّ كافر من أهل النـار، 
        فيكفّر اهللا تعالى حينئذ عنه بالتوبة ما كان مقترفاً من اآلثام.فيكفّر اهللا تعالى حينئذ عنه بالتوبة ما كان مقترفاً من اآلثام.فيكفّر اهللا تعالى حينئذ عنه بالتوبة ما كان مقترفاً من اآلثام.فيكفّر اهللا تعالى حينئذ عنه بالتوبة ما كان مقترفاً من اآلثام.

وة جميع من تضمن الخبر عن نبوته القرآن علـى التفصـيل،   وة جميع من تضمن الخبر عن نبوته القرآن علـى التفصـيل،   وة جميع من تضمن الخبر عن نبوته القرآن علـى التفصـيل،   وة جميع من تضمن الخبر عن نبوته القرآن علـى التفصـيل،   ويجب اعتقاد نبويجب اعتقاد نبويجب اعتقاد نبويجب اعتقاد نب
واعتقاد الجملة مـنهم علـى اإلجمـال، ويعتقـد أنّهـم كـانوا معصـومين مـن الخطـأ،          واعتقاد الجملة مـنهم علـى اإلجمـال، ويعتقـد أنّهـم كـانوا معصـومين مـن الخطـأ،          واعتقاد الجملة مـنهم علـى اإلجمـال، ويعتقـد أنّهـم كـانوا معصـومين مـن الخطـأ،          واعتقاد الجملة مـنهم علـى اإلجمـال، ويعتقـد أنّهـم كـانوا معصـومين مـن الخطـأ،          
موفّقين للصواب، صادقين عن اهللا تعالى في جميع ما أدوه إلى العباد، وفـي كـلّ   موفّقين للصواب، صادقين عن اهللا تعالى في جميع ما أدوه إلى العباد، وفـي كـلّ   موفّقين للصواب، صادقين عن اهللا تعالى في جميع ما أدوه إلى العباد، وفـي كـلّ   موفّقين للصواب، صادقين عن اهللا تعالى في جميع ما أدوه إلى العباد، وفـي كـلّ   

تهم معصية هللا، تهم معصية هللا، تهم معصية هللا، تهم معصية هللا، شيء أخبروا به على جميع األحوال، وأن طاعتهم طاعة هللا ومعصيشيء أخبروا به على جميع األحوال، وأن طاعتهم طاعة هللا ومعصيشيء أخبروا به على جميع األحوال، وأن طاعتهم طاعة هللا ومعصيشيء أخبروا به على جميع األحوال، وأن طاعتهم طاعة هللا ومعصي
وأن آدم، ونوحاً، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وإدريس، وأن آدم، ونوحاً، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وإدريس، وأن آدم، ونوحاً، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وإدريس، وأن آدم، ونوحاً، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وإدريس، 
ــاس، وذا      ــا، ويحيــى، وإلي ــاس، وذا     وموســى، وهــارون، وعيســى، وداود، وســليمان، وزكري ــا، ويحيــى، وإلي ــاس، وذا     وموســى، وهــارون، وعيســى، وداود، وســليمان، وزكري ــا، ويحيــى، وإلي ــاس، وذا     وموســى، وهــارون، وعيســى، وداود، وســليمان، وزكري ــا، ويحيــى، وإلي وموســى، وهــارون، وعيســى، وداود، وســليمان، وزكري
الكفل، وصالحاً، وشعيباً، ويونس، ولوطاً، وهوداً، كانوا أنبياء اهللا تعالى ورسالً له، الكفل، وصالحاً، وشعيباً، ويونس، ولوطاً، وهوداً، كانوا أنبياء اهللا تعالى ورسالً له، الكفل، وصالحاً، وشعيباً، ويونس، ولوطاً، وهوداً، كانوا أنبياء اهللا تعالى ورسالً له، الكفل، وصالحاً، وشعيباً، ويونس، ولوطاً، وهوداً، كانوا أنبياء اهللا تعالى ورسالً له، 

بذلك، وشهد لهم به، وأن من لم يذكر اسمه من رسله بذلك، وشهد لهم به، وأن من لم يذكر اسمه من رسله بذلك، وشهد لهم به، وأن من لم يذكر اسمه من رسله بذلك، وشهد لهم به، وأن من لم يذكر اسمه من رسله صادقين عليه، كما سماهم صادقين عليه، كما سماهم صادقين عليه، كما سماهم صادقين عليه، كما سماهم 
على التفصيل ــ كما ذكر من سميناه مـنهم ـــ وذكـرهم فـي الجملـة، حيـث يقـول:        على التفصيل ــ كما ذكر من سميناه مـنهم ـــ وذكـرهم فـي الجملـة، حيـث يقـول:        على التفصيل ــ كما ذكر من سميناه مـنهم ـــ وذكـرهم فـي الجملـة، حيـث يقـول:        على التفصيل ــ كما ذكر من سميناه مـنهم ـــ وذكـرهم فـي الجملـة، حيـث يقـول:        

����كلَيع منَقْصُصْه الً لَمسرلُ وقَب نم كلَيع مقَصَصْنَاه الً قَدسروكلَيع منَقْصُصْه الً لَمسرلُ وقَب نم كلَيع مقَصَصْنَاه الً قَدسروكلَيع منَقْصُصْه الً لَمسرلُ وقَب نم كلَيع مقَصَصْنَاه الً قَدسروكلَيع منَقْصُصْه الً لَمسرلُ وقَب نم كلَيع مقَصَصْنَاه الً قَدسركلّهم أنبياء ،كلّهم أنبياء ،كلّهم أنبياء ،كلّهم أنبياء ))))١١١١((((����و،
سـيدهم وأفضـلهم،   سـيدهم وأفضـلهم،   سـيدهم وأفضـلهم،   سـيدهم وأفضـلهم،       7777ون لديه، وأن محمداًون لديه، وأن محمداًون لديه، وأن محمداًون لديه، وأن محمداًعن اهللا صادقون، وأصفياء له، منتجبعن اهللا صادقون، وأصفياء له، منتجبعن اهللا صادقون، وأصفياء له، منتجبعن اهللا صادقون، وأصفياء له، منتجب

        ....))))))))كما قدمناهكما قدمناهكما قدمناهكما قدمناه
نـؤمن  نـؤمن  نـؤمن  نـؤمن  ((((((((: : : : ١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨صصصص    ٢٢٢٢للشـيخ علـي الكـوراني العـاملي ج    للشـيخ علـي الكـوراني العـاملي ج    للشـيخ علـي الكـوراني العـاملي ج    للشـيخ علـي الكـوراني العـاملي ج        ،،،،ــ ألف سؤال وإشكالــ ألف سؤال وإشكالــ ألف سؤال وإشكالــ ألف سؤال وإشكال

ــاز الشــيعة عــن       ــاء واألئمــة، امت ــة لألنبي ــة المطلقــة هللا تعــالى، والعصــمة التام ــاز الشــيعة عــن      بالعدال ــاء واألئمــة، امت ــة لألنبي ــة المطلقــة هللا تعــالى، والعصــمة التام ــاز الشــيعة عــن      بالعدال ــاء واألئمــة، امت ــة لألنبي ــة المطلقــة هللا تعــالى، والعصــمة التام ــاز الشــيعة عــن      بالعدال ــاء واألئمــة، امت ــة لألنبي ــة المطلقــة هللا تعــالى، والعصــمة التام بالعدال
دالة الكاملة دالة الكاملة دالة الكاملة دالة الكاملة غيرهم من جميع مذاهب المسلمين واألديان اُألخرى, بعقيدتهم بالعغيرهم من جميع مذاهب المسلمين واألديان اُألخرى, بعقيدتهم بالعغيرهم من جميع مذاهب المسلمين واألديان اُألخرى, بعقيدتهم بالعغيرهم من جميع مذاهب المسلمين واألديان اُألخرى, بعقيدتهم بالع
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هللا تعالى, والعصمة الكاملة ألنبيائه وأوصيائه، فهم ينزّهونهم عن جميع المعاصي هللا تعالى, والعصمة الكاملة ألنبيائه وأوصيائه، فهم ينزّهونهم عن جميع المعاصي هللا تعالى, والعصمة الكاملة ألنبيائه وأوصيائه، فهم ينزّهونهم عن جميع المعاصي هللا تعالى, والعصمة الكاملة ألنبيائه وأوصيائه، فهم ينزّهونهم عن جميع المعاصي 
والمعائـــب, قبـــل البعثـــة واإلمامـــة وبعـــدها, فـــي تبليـــغ الرســـالة, أو فـــي ســـلوكهم  والمعائـــب, قبـــل البعثـــة واإلمامـــة وبعـــدها, فـــي تبليـــغ الرســـالة, أو فـــي ســـلوكهم  والمعائـــب, قبـــل البعثـــة واإلمامـــة وبعـــدها, فـــي تبليـــغ الرســـالة, أو فـــي ســـلوكهم  والمعائـــب, قبـــل البعثـــة واإلمامـــة وبعـــدها, فـــي تبليـــغ الرســـالة, أو فـــي ســـلوكهم  

        الشخصي والعام.الشخصي والعام.الشخصي والعام.الشخصي والعام.
ــار) للصــدوق،         ــاني األخب ــا فــي (مع ــام الصــادق العصــمة كم ــد عــرف اإلم ــار) للصــدوق،        وق ــاني األخب ــا فــي (مع ــام الصــادق العصــمة كم ــد عــرف اإلم ــار) للصــدوق،        وق ــاني األخب ــا فــي (مع ــام الصــادق العصــمة كم ــد عــرف اإلم ــار) للصــدوق،        وق ــاني األخب ــا فــي (مع ــام الصــادق العصــمة كم ــد عــرف اإلم وق

د اهللا عن ذلك؟ فقال: المعصوم هـو: الممتنـع بـاهللا مـن     د اهللا عن ذلك؟ فقال: المعصوم هـو: الممتنـع بـاهللا مـن     د اهللا عن ذلك؟ فقال: المعصوم هـو: الممتنـع بـاهللا مـن     د اهللا عن ذلك؟ فقال: المعصوم هـو: الممتنـع بـاهللا مـن     : قال: سألت أبا عب: قال: سألت أبا عب: قال: سألت أبا عب: قال: سألت أبا عب١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢صصصص
ومــن يعتَصــم بِاللَّــه فَقَــد هــدي إِلَــى ومــن يعتَصــم بِاللَّــه فَقَــد هــدي إِلَــى ومــن يعتَصــم بِاللَّــه فَقَــد هــدي إِلَــى ومــن يعتَصــم بِاللَّــه فَقَــد هــدي إِلَــى ����جميــع محــارم اهللا, وقــال اهللا تبــارك وتعــالى: جميــع محــارم اهللا, وقــال اهللا تبــارك وتعــالى: جميــع محــارم اهللا, وقــال اهللا تبــارك وتعــالى: جميــع محــارم اهللا, وقــال اهللا تبــارك وتعــالى: 

        ....))))١١١١((((����صراط مستَقيمٍصراط مستَقيمٍصراط مستَقيمٍصراط مستَقيمٍ
: عن اإلمام موسى بن جعفر, عـن أبيـه جعفـر    : عن اإلمام موسى بن جعفر, عـن أبيـه جعفـر    : عن اإلمام موسى بن جعفر, عـن أبيـه جعفـر    : عن اإلمام موسى بن جعفر, عـن أبيـه جعفـر    ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢وفي (معاني األخبار)، صوفي (معاني األخبار)، صوفي (معاني األخبار)، صوفي (معاني األخبار)، ص

علي, عن أبيه علي بن الحسين، قال: اإلمـام منّـا ال   علي, عن أبيه علي بن الحسين، قال: اإلمـام منّـا ال   علي, عن أبيه علي بن الحسين، قال: اإلمـام منّـا ال   علي, عن أبيه علي بن الحسين، قال: اإلمـام منّـا ال       بن محمد, عن أبيه محمد بنبن محمد, عن أبيه محمد بنبن محمد, عن أبيه محمد بنبن محمد, عن أبيه محمد بناااا
    معصوماً, وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها, ولذلك ال يكونمعصوماً, وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها, ولذلك ال يكونمعصوماً, وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها, ولذلك ال يكونمعصوماً, وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها, ولذلك ال يكون��� ��� ��� ���     يكونيكونيكونيكون

        منصوصاً. فقيل له: يا ابن رسول اهللا فما معنى المعصوم؟منصوصاً. فقيل له: يا ابن رسول اهللا فما معنى المعصوم؟منصوصاً. فقيل له: يا ابن رسول اهللا فما معنى المعصوم؟منصوصاً. فقيل له: يا ابن رسول اهللا فما معنى المعصوم؟��� ��� ��� ��� 
ة, ة, ة, ة, فقال: هو: المعتصم بحبل اهللا، وحبل اهللا هو: القرآن، ال يفترقـان إلـى يـوم القيامـ    فقال: هو: المعتصم بحبل اهللا، وحبل اهللا هو: القرآن، ال يفترقـان إلـى يـوم القيامـ    فقال: هو: المعتصم بحبل اهللا، وحبل اهللا هو: القرآن، ال يفترقـان إلـى يـوم القيامـ    فقال: هو: المعتصم بحبل اهللا، وحبل اهللا هو: القرآن، ال يفترقـان إلـى يـوم القيامـ    

إِن إِن إِن إِن ����    واإلمام يهدي إلى القرآن، والقرآن يهدي إلى اإلمام, وذلك قـول اهللا عـزّ وجـلّ:   واإلمام يهدي إلى القرآن، والقرآن يهدي إلى اإلمام, وذلك قـول اهللا عـزّ وجـلّ:   واإلمام يهدي إلى القرآن، والقرآن يهدي إلى اإلمام, وذلك قـول اهللا عـزّ وجـلّ:   واإلمام يهدي إلى القرآن، والقرآن يهدي إلى اإلمام, وذلك قـول اهللا عـزّ وجـلّ:   
مأَقْو يي هلَّتي لدهي آنذَا الْقُرهمأَقْو يي هلَّتي لدهي آنذَا الْقُرهمأَقْو يي هلَّتي لدهي آنذَا الْقُرهمأَقْو يي هلَّتي لدهي آنذَا الْقُر٢٢٢٢((((����ه((((....        

: عن محمد بن أبي عمير، قال: ما سمعت وال : عن محمد بن أبي عمير، قال: ما سمعت وال : عن محمد بن أبي عمير، قال: ما سمعت وال : عن محمد بن أبي عمير، قال: ما سمعت وال ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢وفي (معاني األخبار)، صوفي (معاني األخبار)، صوفي (معاني األخبار)، صوفي (معاني األخبار)، ص
هذا الكالم في هذا الكالم في هذا الكالم في هذا الكالم في     استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي له شيئاً أحسن مناستفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي له شيئاً أحسن مناستفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي له شيئاً أحسن مناستفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي له شيئاً أحسن من

صفة عصمة اإلمام؛ فإنّي سألته يوماً عن اإلمام أهـو معصـوم؟ فقـال: نعـم. فقلـت:      صفة عصمة اإلمام؛ فإنّي سألته يوماً عن اإلمام أهـو معصـوم؟ فقـال: نعـم. فقلـت:      صفة عصمة اإلمام؛ فإنّي سألته يوماً عن اإلمام أهـو معصـوم؟ فقـال: نعـم. فقلـت:      صفة عصمة اإلمام؛ فإنّي سألته يوماً عن اإلمام أهـو معصـوم؟ فقـال: نعـم. فقلـت:      
فما صفة العصمة فيه؟ وبأيفما صفة العصمة فيه؟ وبأيفما صفة العصمة فيه؟ وبأيشيء تُعرف؟شيء تُعرف؟شيء تُعرف؟شيء تُعرف؟    فما صفة العصمة فيه؟ وبأي        

                                                 

�Fאن١Eل�����E�F٣�WE١٠١K� �
�F٢ZאE����E�F١٧�WE٩Kא �



� �� �� �� � 

Eم�{Wא�F��Q�
�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א��
�F��Qא�W}�مEא�
���א�� ٥٦٥ .......................................................... א

 

فقال: إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه، وال خـامس لهـا: الحـرص والحسـد     فقال: إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه، وال خـامس لهـا: الحـرص والحسـد     فقال: إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه، وال خـامس لهـا: الحـرص والحسـد     فقال: إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه، وال خـامس لهـا: الحـرص والحسـد     
        والغضب والشهوة, فهذه منفية عنه..والغضب والشهوة, فهذه منفية عنه..والغضب والشهوة, فهذه منفية عنه..والغضب والشهوة, فهذه منفية عنه..

دنيا وهـي تحـت خاتمـه؛ ألنّـه خـازن      دنيا وهـي تحـت خاتمـه؛ ألنّـه خـازن      دنيا وهـي تحـت خاتمـه؛ ألنّـه خـازن      دنيا وهـي تحـت خاتمـه؛ ألنّـه خـازن      ال يجوز أن يكون حريصاً علـى هـذه الـ   ال يجوز أن يكون حريصاً علـى هـذه الـ   ال يجوز أن يكون حريصاً علـى هـذه الـ   ال يجوز أن يكون حريصاً علـى هـذه الـ   
        !!!!؟؟؟؟المسلمين, فعلى ماذا يحرصالمسلمين, فعلى ماذا يحرصالمسلمين, فعلى ماذا يحرصالمسلمين, فعلى ماذا يحرص

وال يجوز أن يكون حسوداً؛ ألن اإلنسـان إنّمـا يحسـد مـن فوقـه ولـيس فوقـه        وال يجوز أن يكون حسوداً؛ ألن اإلنسـان إنّمـا يحسـد مـن فوقـه ولـيس فوقـه        وال يجوز أن يكون حسوداً؛ ألن اإلنسـان إنّمـا يحسـد مـن فوقـه ولـيس فوقـه        وال يجوز أن يكون حسوداً؛ ألن اإلنسـان إنّمـا يحسـد مـن فوقـه ولـيس فوقـه        
        أحد, فكيف يحسد من هو دونه؟!أحد, فكيف يحسد من هو دونه؟!أحد, فكيف يحسد من هو دونه؟!أحد, فكيف يحسد من هو دونه؟!

أن يكون غضبه هللا عزّ وجـلّ,  أن يكون غضبه هللا عزّ وجـلّ,  أن يكون غضبه هللا عزّ وجـلّ,  أن يكون غضبه هللا عزّ وجـلّ,  ��� ��� ��� ���     وال يجوز أن يغضب لشيء من أُمور الدنياوال يجوز أن يغضب لشيء من أُمور الدنياوال يجوز أن يغضب لشيء من أُمور الدنياوال يجوز أن يغضب لشيء من أُمور الدنيا
امة الحدود, وأن ال تأخذه فـي اهللا لومـة الئـم،    امة الحدود, وأن ال تأخذه فـي اهللا لومـة الئـم،    امة الحدود, وأن ال تأخذه فـي اهللا لومـة الئـم،    امة الحدود, وأن ال تأخذه فـي اهللا لومـة الئـم،    فإن اهللا عزّ وجلّ قد فرض عليه إقفإن اهللا عزّ وجلّ قد فرض عليه إقفإن اهللا عزّ وجلّ قد فرض عليه إقفإن اهللا عزّ وجلّ قد فرض عليه إق

        وال رأفة في دينه حتّى يقيم حدود اهللا عزّ وجلّ.وال رأفة في دينه حتّى يقيم حدود اهللا عزّ وجلّ.وال رأفة في دينه حتّى يقيم حدود اهللا عزّ وجلّ.وال رأفة في دينه حتّى يقيم حدود اهللا عزّ وجلّ.
وال يجوز له أن يتّبع الشهوات ويـؤثر الـدنيا علـى اآلخـرة؛ ألن اهللا عـزّ وجـلّ       وال يجوز له أن يتّبع الشهوات ويـؤثر الـدنيا علـى اآلخـرة؛ ألن اهللا عـزّ وجـلّ       وال يجوز له أن يتّبع الشهوات ويـؤثر الـدنيا علـى اآلخـرة؛ ألن اهللا عـزّ وجـلّ       وال يجوز له أن يتّبع الشهوات ويـؤثر الـدنيا علـى اآلخـرة؛ ألن اهللا عـزّ وجـلّ       
حبـب إليـه اآلخـرة كمـا حبـب إلينـا الـدنيا, فهـو ينظـر إلـى اآلخـرة كمـا ننظـر إلـى               حبـب إليـه اآلخـرة كمـا حبـب إلينـا الـدنيا, فهـو ينظـر إلـى اآلخـرة كمـا ننظـر إلـى               حبـب إليـه اآلخـرة كمـا حبـب إلينـا الـدنيا, فهـو ينظـر إلـى اآلخـرة كمـا ننظـر إلـى               حبـب إليـه اآلخـرة كمـا حبـب إلينـا الـدنيا, فهـو ينظـر إلـى اآلخـرة كمـا ننظـر إلـى               

داً ترك وجهاً حسناً لوجه قبيح، وطعاماً طيباً لطعام مر, وثوباً داً ترك وجهاً حسناً لوجه قبيح، وطعاماً طيباً لطعام مر, وثوباً داً ترك وجهاً حسناً لوجه قبيح، وطعاماً طيباً لطعام مر, وثوباً داً ترك وجهاً حسناً لوجه قبيح، وطعاماً طيباً لطعام مر, وثوباً الدنيا، فهل رأيت أحالدنيا، فهل رأيت أحالدنيا، فهل رأيت أحالدنيا، فهل رأيت أح
        ليناً لثوب خشن, ونعمةً دائمة باقية لدنيا زائلة فانية؟!ليناً لثوب خشن, ونعمةً دائمة باقية لدنيا زائلة فانية؟!ليناً لثوب خشن, ونعمةً دائمة باقية لدنيا زائلة فانية؟!ليناً لثوب خشن, ونعمةً دائمة باقية لدنيا زائلة فانية؟!

ــرائع   ــل الشــ ــي علــ ــرائع  (رواه فــ ــل الشــ ــي علــ ــرائع  (رواه فــ ــل الشــ ــي علــ ــرائع  (رواه فــ ــل الشــ ــي علــ ــدوق ص ٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤: : : : ١١١١(رواه فــ ــالي الصــ ــدوق ص ، وأمــ ــالي الصــ ــدوق ص ، وأمــ ــالي الصــ ــدوق ص ، وأمــ ــالي الصــ ــال ٧٣١٧٣١٧٣١٧٣١، وأمــ ــال ، والخصــ ــال ، والخصــ ــال ، والخصــ ، والخصــ
        . انتهى كالم الكوراني.. انتهى كالم الكوراني.. انتهى كالم الكوراني.. انتهى كالم الكوراني.))))))))))))٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥صصصص

قوة في قوة في قوة في قوة في ((((((((: : : : ٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢صصصص    ــ (الشيعة في عقائدهم وأحكامهم), للكاظمي القزويني,ــ (الشيعة في عقائدهم وأحكامهم), للكاظمي القزويني,ــ (الشيعة في عقائدهم وأحكامهم), للكاظمي القزويني,ــ (الشيعة في عقائدهم وأحكامهم), للكاظمي القزويني,
        ....))))))))العقل تمنع صاحبها من مخالفة التكليف مع قدرته على مخالفتهالعقل تمنع صاحبها من مخالفة التكليف مع قدرته على مخالفتهالعقل تمنع صاحبها من مخالفة التكليف مع قدرته على مخالفتهالعقل تمنع صاحبها من مخالفة التكليف مع قدرته على مخالفته

. . . . ))))))))إن استنباط الفرق بين النبي واإلمام من تلك األخبار ال يخلو من إشكالإن استنباط الفرق بين النبي واإلمام من تلك األخبار ال يخلو من إشكالإن استنباط الفرق بين النبي واإلمام من تلك األخبار ال يخلو من إشكالإن استنباط الفرق بين النبي واإلمام من تلك األخبار ال يخلو من إشكال((((((((
        .)..)..)..).٨٢٨٢٨٢٨٢////٢٦٢٦٢٦٢٦(بحار األنوار: (بحار األنوار: (بحار األنوار: (بحار األنوار: 

رعاية خـاتم األنبيـاء، وال   رعاية خـاتم األنبيـاء، وال   رعاية خـاتم األنبيـاء، وال   رعاية خـاتم األنبيـاء، وال   ��� ��� ��� ���     وال نعرف جهة لعدم اتّصافهم بالنبوةوال نعرف جهة لعدم اتّصافهم بالنبوةوال نعرف جهة لعدم اتّصافهم بالنبوةوال نعرف جهة لعدم اتّصافهم بالنبوة((((((((ثم قال: ثم قال: ثم قال: ثم قال: 
        ).).).).٨٢٨٢٨٢٨٢////٢٦٢٦٢٦٢٦(بحار األنوار: (بحار األنوار: (بحار األنوار: (بحار األنوار: ))))))))عقولنا فرق بين النبوة واإلمامةعقولنا فرق بين النبوة واإلمامةعقولنا فرق بين النبوة واإلمامةعقولنا فرق بين النبوة واإلمامةيصل يصل يصل يصل 
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

قد ذكرنا الفرق بين الرسول والنبي في أجوبتنا ضمن عنوان: (النبوة واألنبياء/ 
  الفرق بين النبي والرسول)؛ فراجع!

ــا تعريــف اإلمامــة فقــد عرفهــا العالّمــة الحلّــي بأ     ــة فــي أُمــور    أمنّهــا: رياســة عام
7الدين والدنيا لشخص من األشخاص نيابة عن النبي.  

اإلمامة رياسة عامة في أُمور الدين والـدنيا لشـخص   ((وقال المقداد السيوري: 
، وقد عرفناها نحن هنا في هذا العنوان بأنّها: رئاسة عامـة إلهيـة لشـخص    )١())إنساني

فراجع!؛ 7من األشخاص خالفة عن النبي  
تـه التـي   اومعنى كون (األنبياء واألئمة حجة اهللا على عبـاده)، أي: أدلّتـه وعالم  

بها يهتدون إليه سبحانه، إذ بهم يعرفون وعده ووعيده وصـراطه وغايـة وجـودهم،    
  .)٢(وبهم يحتج اهللا تعالى عليهم يوم القيامة

  ن النبي إليه.ومعنى وصي النبي، هو: القائم مقامه في األمر والنهي بعهد م
وأُخـرى  ، )٣(Fوأما المقصود من (المهديين)، فمرة يراد بهم: األئمة األطهار

هنــاك أخبــار آحــاد تشــير أن بعــد القــائم اثنــي عشــر مهــدياً، وهــم ليســوا بأئمــة كمــا      
  .)٤(تصرح بعض الروايات
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ــك        ــن تلـ ــفة مـ ــن صـ ــر مـ ــل أكثـ ــاك شـــخص يحمـ ــون هنـ ــن أن يكـ ــن الممكـ ومـ
  ــي ــام عل ــام ووصــي رســول اهللا    Cالصــفات؛ فاإلم ــى   7هــو إم ــة اهللا عل وهــو حج ،

ــراهيم   نبــي ورســول وإمــام وحجــة اهللا علــى    Cخلقــه فــي فتــرة إمامتــه، ونبــي اهللا إب
  خلقه في فترة نبوته.

 واإلمــام علــيC       ــة التــي وصــل ــه الكمالي ــاً؛ فــإن درجت ال يمكــن أن يكــون نبي
م األنبيـاء. ويمكنـك الرجـوع إلـى     إليها والتي اختاره اهللا واصطفاه هي: اإلمامة لخات

  عنوان: (اإلمامة/ أعلى رتبةً من النبوة) الستيضاح األمر.
ـــ علــى خــالف فــي هــذه المســألة؛ فبعضــهم يقــول:   اًولــيس كــلّ رســول إمامــ ن كــلّ إـ

ــ               ــ وال كـلّ نبـي إمـام، وال كـلّ وصـي إمـام، فقـد يكـون هنـاك نبـي أو رسـول ـ رسول إمام ـ
ــ دون أ   ــراهيم     علــى الخــالف ــ ــى اإلمامــة، كمــا حصــل مــع إب ــه،   Cن يصــل إل ــل إمامت قب

، كمــا هــو الحــال فــي بعــض  اًويمكــن أن يكــون هنــاك وصــي لــيس بإمــام كــأن يكــون نبيــ 
  .Hأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا أوصياء لمن سبقهم من األنبياء

ين نعم، الشيخ المفيد يرى أن كلّ رسول فهو نبي إمام؛ فهو يرى أن العالقة بـ 
، وقـد عرفـت الحـال منهـا سـابقاً،      )١(الرسول والنبي هي العموم والخصـوص المطلـق  

   ة بشكل مطلق، وهو يشـمل النبـيوالروايات تشير إلى أنّه ال تخلو األرض من حج
والرسول واإلمام والوصي، وطريق الجمع بينها وبـين الروايـات التـي تشـير إلـى أنّـه       

مـام المقصـود فـي هـذه الروايـات بمعنـى: الهـادي،        ال تبقى األرض بغير إمام: أن اإل
الذي يشمل النبي والرسول واإلمـام بـالمعنى األخـصّ، فيكـون المـدار علـى وجـود        
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الحجـــة فـــي األرض، أو القـــول بـــأن الحجـــة مســـاوق لإلمـــام كمـــا عليـــه الكثيـــر مـــن  
  علمائنا التزاماً بالروايات، وقد مضى بيان ذلك في السؤال السابق.

  ختاره اهللا ويصطفيه لعلمه به منذ والدته إماماً.واإلمام ي
ــام      ــام    :ويطلــق اإلمــام الصــامت فــي بعــض الروايــات علــى اإلم الــذي يكــون مــع إم

  .)١(الذي يحق له التكلّم، واآلخر يكون صامتاً ،الذي يكون هو اإلمام الفعلي ،آخر
ل هــو الحجـــة فــي زمانـــه حتّــى قبـــل أن يكــون إمامـــاً علــى القـــو      Cوكــان إبـــراهيم 

  القول اآلخر، فال بد من أن يكون عليه إمام ال نعرفه.على بالمعنى المطلق للحجة، وأما 
هــو: أبــو طالــب، كمــا تشــير بعــض الروايــات.    7وربمــا كــان الحجــة قبــل نبينــا 

      ـة قبـل النبـيوهـل كـان عليـه    7وأوضحنا ذلك في عنوان (أبـو طالـب/ هـو الحج ،(
  م يصلنا شيء من الروايات بهذا الخصوص.العلم عند اهللا في ذلك؛ إذ ل إمام؟

ــى   Cهــو: اإلمــام المهــدي  Fوآخــر األئمــة  . لكــن تشــير بعــض الروايــات إل
#بعد ظهوره Fرجوع بعض األئمة

)٢(.  
  وال يزيد عدد أئمتنا عن اثني عشر إماماً.

، )٣(المعصـومين  نعم، هناك روايات تشير إلى اثني عشـر مهـدياً، وهـم غيـر األئمـة وليسـوا      
  في الرجعة. Fهم سيكونون قادة في ظلّ حكومة أحد المعصومينولعلّ
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ــا؛     ــا الخـــاص بهـ ــا فـــي عنوانهـ ــلنا القـــول فيهـ أمـــا أســـئلة العصـــمة، فقـــد فصّـ
  فراجع!

IIII@H‰bjn�üa@†Èi@Ý–°@k–äß@òßbß⁄a@H‰bjn�üa@†Èi@Ý–°@k–äß@òßbß⁄a@H‰bjn�üa@†Èi@Ý–°@k–äß@òßbß⁄a@H‰bjn�üa@†Èi@Ý–°@k–äß@òßbß⁄a@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        كم ورحمة اهللا وبركاته..كم ورحمة اهللا وبركاته..كم ورحمة اهللا وبركاته..كم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليالسالم عليالسالم عليالسالم علي

، ونبي اهللا ، ونبي اهللا ، ونبي اهللا ، ونبي اهللا 7777سؤالي هو: هل هناك أنبياء نالوا منصب اإلمامة غير نبينا الكريمسؤالي هو: هل هناك أنبياء نالوا منصب اإلمامة غير نبينا الكريمسؤالي هو: هل هناك أنبياء نالوا منصب اإلمامة غير نبينا الكريمسؤالي هو: هل هناك أنبياء نالوا منصب اإلمامة غير نبينا الكريم
        ؟؟؟؟CCCCإبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم

ووهبنَــا لَــه إِســحاق ويعقُــوب نَافلَــةً وكُــال ووهبنَــا لَــه إِســحاق ويعقُــوب نَافلَــةً وكُــال ووهبنَــا لَــه إِســحاق ويعقُــوب نَافلَــةً وكُــال ووهبنَــا لَــه إِســحاق ويعقُــوب نَافلَــةً وكُــال ����وهــل اآليــة الكريمــة: قــال تعــالى: وهــل اآليــة الكريمــة: قــال تعــالى: وهــل اآليــة الكريمــة: قــال تعــالى: وهــل اآليــة الكريمــة: قــال تعــالى: 
 ينحلْنَا صَالعج ينحلْنَا صَالعج ينحلْنَا صَالعج ينحلْنَا صَالعج�    وندهةً يمأَئ ملْنَاهعجووندهةً يمأَئ ملْنَاهعجووندهةً يمأَئ ملْنَاهعجووندهةً يمأَئ ملْنَاهعجو     إِقَامو اترلَ الْخَيعف هِمنَا إِلَييحأَورِنَا وبِأَم إِقَامو اترلَ الْخَيعف هِمنَا إِلَييحأَورِنَا وبِأَم إِقَامو اترلَ الْخَيعف هِمنَا إِلَييحأَورِنَا وبِأَم إِقَامو اترلَ الْخَيعف هِمنَا إِلَييحأَورِنَا وبِأَم

ينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاَء الزَّكَاةو الصَّالَةينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاَء الزَّكَاةو الصَّالَةينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاَء الزَّكَاةو الصَّالَةينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاَء الزَّكَاةو اهللا     ))))١١١١((((����الصَّالَة اهللا إسـحاق، ونبـي نبـي اهللا     ، تعنـي: أن اهللا إسـحاق، ونبـي نبـي اهللا     ، تعنـي: أن اهللا إسـحاق، ونبـي نبـي اهللا     ، تعنـي: أن اهللا إسـحاق، ونبـي نبـي تعنـي: أن ،
        ناال منصب اإلمامة؟ناال منصب اإلمامة؟ناال منصب اإلمامة؟ناال منصب اإلمامة؟    HHHHيعقوبيعقوبيعقوبيعقوب

حصــل علــى حصــل علــى حصــل علــى حصــل علــى     CCCCفـإن كــان كـذلك، فكيــف نفســر كـون نبــي اهللا إبـراهيم    فـإن كــان كـذلك، فكيــف نفســر كـون نبــي اهللا إبـراهيم    فـإن كــان كـذلك، فكيــف نفســر كـون نبــي اهللا إبـراهيم    فـإن كــان كـذلك، فكيــف نفســر كـون نبــي اهللا إبـراهيم    
    HHHHنبي اهللا يعقوبنبي اهللا يعقوبنبي اهللا يعقوبنبي اهللا يعقوبحاق وحاق وحاق وحاق وب اإلمامة بعد عدة ابتالءات، بينما نبي اهللا إسب اإلمامة بعد عدة ابتالءات، بينما نبي اهللا إسب اإلمامة بعد عدة ابتالءات، بينما نبي اهللا إسب اإلمامة بعد عدة ابتالءات، بينما نبي اهللا إسمنصمنصمنصمنص

لـــم يـــأت ذكـــر البتالءاتهمـــا؟ هـــل يعنـــي هـــذا أنّهمـــا أفضـــل مـــن نبـــي اهللا          لـــم يـــأت ذكـــر البتالءاتهمـــا؟ هـــل يعنـــي هـــذا أنّهمـــا أفضـــل مـــن نبـــي اهللا          لـــم يـــأت ذكـــر البتالءاتهمـــا؟ هـــل يعنـــي هـــذا أنّهمـــا أفضـــل مـــن نبـــي اهللا          لـــم يـــأت ذكـــر البتالءاتهمـــا؟ هـــل يعنـــي هـــذا أنّهمـــا أفضـــل مـــن نبـــي اهللا          
        ؟؟؟؟CCCCإبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم
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        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..  

إن عدم ذكر االبتالء أو االختبار الذي جعل لهمـا ال يـدلّ علـى عـدم حصـوله      
الً وأنّهمـا حصـالً علـى اإلمامـة مـن دون اختبـار أو اسـتحقاق، بـل السـكوت فـي           أص

  هذه اآلية أعم من حصول االختبار وعدمه.
وجعلْنَـا مـنْهم   وجعلْنَـا مـنْهم   وجعلْنَـا مـنْهم   وجعلْنَـا مـنْهم   �وقد أشارت آيات أُخرى إلى ما يدلّ على ذلك؛ فقال تعالى: 

   ــا ي ــانُوا بِآياتنَ ــا لَمــا صَــبروا وكَ ــا ي   أَئمــةً يهــدون بِأَمرِنَ ــانُوا بِآياتنَ ــا لَمــا صَــبروا وكَ ــا ي   أَئمــةً يهــدون بِأَمرِنَ ــانُوا بِآياتنَ ــا لَمــا صَــبروا وكَ ــا ي   أَئمــةً يهــدون بِأَمرِنَ ــانُوا بِآياتنَ ــا لَمــا صَــبروا وكَ ، فالصــبر واليقــين همــا  )١(�وقنُــونوقنُــونوقنُــونوقنُــونأَئمــةً يهــدون بِأَمرِنَ
  السبب في تنصيبهم لإلمامة..

ولعــلّ فــي ســورة يوســف بعضــاً مــن تلــك االبــتالءات التــي لــم تــذكر فــي هــذه     
وكَذَلك يجتَبِيك ربك وكَذَلك يجتَبِيك ربك وكَذَلك يجتَبِيك ربك وكَذَلك يجتَبِيك ربك �اآلية، والتي على أساسها حصل االجتباء؛ فقد قال تعالى: 

تيو يثادتَأْوِيلِ اَألح نم كلِّمعيوتيو يثادتَأْوِيلِ اَألح نم كلِّمعيوتيو يثادتَأْوِيلِ اَألح نم كلِّمعيوتيو يثادتَأْوِيلِ اَألح نم كلِّمعيلَى وا عها أَتَمكَم قُوبعلَى آلِ يعو كلَيع تَهمنِع لَى ما عها أَتَمكَم قُوبعلَى آلِ يعو كلَيع تَهمنِع لَى ما عها أَتَمكَم قُوبعلَى آلِ يعو كلَيع تَهمنِع لَى ما عها أَتَمكَم قُوبعلَى آلِ يعو كلَيع تَهمنِع م
يمكح يملع كبر إِن اقحإِسو يماهرلُ إِبقَب نم كيوأَبيمكح يملع كبر إِن اقحإِسو يماهرلُ إِبقَب نم كيوأَبيمكح يملع كبر إِن اقحإِسو يماهرلُ إِبقَب نم كيوأَبيمكح يملع كبر إِن اقحإِسو يماهرلُ إِبقَب نم كيو٢(�أَب(. 

IIIIÊbjĐÛa@éäß@ŠÐäm@bČàÇ@âbß⁄a@êČŒäm@ZbèmbÐ•@åßÊbjĐÛa@éäß@ŠÐäm@bČàÇ@âbß⁄a@êČŒäm@ZbèmbÐ•@åßÊbjĐÛa@éäß@ŠÐäm@bČàÇ@âbß⁄a@êČŒäm@ZbèmbÐ•@åßÊbjĐÛa@éäß@ŠÐäm@bČàÇ@âbß⁄a@êČŒäm@ZbèmbÐ•@åßHHHH@ @@ @@ @@ @
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        نشكر لكم جهودكم ونتمنّى لكم كلّ خير وصالح.نشكر لكم جهودكم ونتمنّى لكم كلّ خير وصالح.نشكر لكم جهودكم ونتمنّى لكم كلّ خير وصالح.نشكر لكم جهودكم ونتمنّى لكم كلّ خير وصالح.
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ــة    ــاء واألئم ــار األنبي ــة   مــن صــفات اختي ــاء واألئم ــار األنبي ــة   مــن صــفات اختي ــاء واألئم ــار األنبي ــة   مــن صــفات اختي ــاء واألئم ــار األنبي ــراض   FFFFمــن صــفات اختي ــراض   : الســالمة مــن العاهــات واألم ــراض   : الســالمة مــن العاهــات واألم ــراض   : الســالمة مــن العاهــات واألم : الســالمة مــن العاهــات واألم
        المعدية.المعدية.المعدية.المعدية.
        : فلماذا شاء اهللا تعالى أن يبلى النبي أيوب باألمراض المعدية؟: فلماذا شاء اهللا تعالى أن يبلى النبي أيوب باألمراض المعدية؟: فلماذا شاء اهللا تعالى أن يبلى النبي أيوب باألمراض المعدية؟: فلماذا شاء اهللا تعالى أن يبلى النبي أيوب باألمراض المعدية؟١١١١سسسس
        كان عليالً، أم سليماً؟كان عليالً، أم سليماً؟كان عليالً، أم سليماً؟كان عليالً، أم سليماً؟اإلمامة، هل اإلمامة، هل اإلمامة، هل اإلمامة، هل     CCCC: عندما استلم اإلمام علي السجاد: عندما استلم اإلمام علي السجاد: عندما استلم اإلمام علي السجاد: عندما استلم اإلمام علي السجاد٢٢٢٢سسسس
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
يجب في النبـي أو اإلمـام أن يكـون منزّهـاً عـن كـلّ مـا هـو منفّـر، سـواء كانـت            
ــه        هــذه المنفّــرات خَلقيــة أو خُلقيــة، وذلــك ألن هــذه اُألمــور صــارفة عــن األخــذ من

للخلق علـى طاعتـه واسـتمالة     والقبول لقوله، فكان تنزيهه عنها من اللطف المقرب
  .)١(القلوب إليه، فوجودها يكون منافياً للغرض من البعثة أو اإلمامة

مـن كـلّ مـرض، بـل يجـب       Cومنه يعرف أنّه ال يجب تنزيـه النبـي أو اإلمـام   
لما ذكرناه في الكبرى، وعلى هذا ما جـاء فـي بعـض     ؛تنزيهه من األمراض المنفّرة

  :Fالروايات عن أئمتنا
قـال: حـدثنا    ،حدثنا أحمد بن الحسـن القطـان  ((لصدوق في (الخصال): روى ا

قــال: حــدثنا  ،حــدثنا محمــد بــن زكريــا الجــوهري  :قــال ،الحســن بــن علــي الســكري 
 إن(قـال:   ،Fجعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جعفر بن محمـد، عـن أبيـه   

رون، هـم معصـومون مطهـ   نّأل ؛األنبياء ال يذنبون من غير ذنب، وإن يلتُابC أيوب
  .)وال كبيراً اًصغير وال يرتكبون ذنباً ،ال يذنبون وال يزيغون
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حـت  بمع جميع ما ابتلـى بـه لـم ينـتن لـه رائحـة، وال قَ       Cأيوب إنC :)وقال
  ــد ــه مـ ــورة، وال خرجـــت منـ ــه صـ ــيح لـ ــن دم وال قـ ــد رآه، وال   ،ة مـ ــتقذره أحـ وال اسـ

وجـلّ  جسده، وهكذا يصنع اهللا عزّمن  يءد شاستوحش منه أحد شاهده، وال يدو 
مــا اجتنبــه النــاس لفقــره   بجميــع مــن يبتليــه مــن أنبيائــه وأوليائــه المكــرمين عليــه، وإنّ   

ه تعــــالى ذكــــره مــــن التأييــــد لــــه عنــــد ربــــ لجهلهــــم بمــــا ؛وضـــعفه فــــي ظــــاهر أمــــره 
  الخ. )١())...والفرج

مـي  تكلّصـول م هـذا الخبـر أوفـق بأُ   ((وعلّق المجلسي علـى هـذه الروايـة بقولـه:     
خبــار كــون األتف ؛ر الطبــاع عــنهما يوجــب تنفّــهين عمــمنــزّ Cاإلماميــة مــن كــونهم

ما رووه، لكن إقامة الدليل علـى نفـي    ة فية، موافقة للعامخر محمولة على التقياُأل
 ال يخلـو مـن إشـكال، مـع أن     ،يـتهم تهم وحجولـو بعـد ثبـوت نبـو     ،ذلك عنهم مطلقاً

  .)٢())وبالجملة للتوقّف فيه مجال ..أكثر وأصحاألخبار الدالّة على ثبوتها 
بالقرحـة   Cومراده من األخبار الدالّـة علـى ثبوتهـا: مـا ورد مـن إصـابة أيـوب       

، )٣(فـي بدنـه حتّـى ظهـر الــدود فيـه ونـتن، فأخرجـه أهــل القريـة ورمـوه علـى المزبلــة          
  صيب بالجذام. أُ Cوهو موافق لما ورد عن العامة بأنّه

سي يمكن أن يلتـزم بقـولٍ ثـان، وهـو: أن الـدليل علـى تنـزّههم        ومما بينه المجل
عن األمراض المنفّرة تام في بداية البعثة حتّى ال ينصرف الناس عـنهم، فـإذا ثبتـت    
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نبوتهم وقامـت حجـتهم فـال مـانع مـن ابـتالئهم بمثـل هـذه األمـراض؛ إذ بعـد ثبـوت            
  الحجية على الناس قد تم اللطف المقرب لهم.

بــه، كمــا هــو ظــاهر مــن  اًكــان ابــتالء خاصــ Cن مــا وقــع أليــوبإال: وربمـا يقــ 
الروايات؛ إذ أنعم اهللا عليه بنعم كثيرة، فشـكر، فـابتاله وامتحنـه، فصـبر وشـكر، وال      
مانع من ابتالئه بمثل هذه األمراض، أو بما يتسبب بهجران الناس له بعـد أن عرفـوا   

ما سيرده عليه من النعم ثانياً، ألنّه يكـون مـن   نبوته أوالً، ولما يعلمه اهللا من عاقبته و
  المعجزة الظاهرة له تؤكّد نبوته ومنزلته.

ثم إن كلّ ما جاء في القرآن الكـريم فهـو إرشـادات لنـا ال إرشـادات ُألمـة موسـى        
مـا   C... واهللا سـبحانه وتعـالى صـنع بـأيوب    Fأو عيسى أو أيوب أو سـليمان أو داود 

يرضـى بـأن يقتـل نبيـه      واحـد، وهـو: أن اهللا سـبحانه وتعـالى     صنع لكي يدلّ على شـيء 
قُـل فَلـم تَقتُلُـون أَنبِيـاء اللّـه مـن قَبـلُ إِن كُنـتُم         قُـل فَلـم تَقتُلُـون أَنبِيـاء اللّـه مـن قَبـلُ إِن كُنـتُم         قُـل فَلـم تَقتُلُـون أَنبِيـاء اللّـه مـن قَبـلُ إِن كُنـتُم         قُـل فَلـم تَقتُلُـون أَنبِيـاء اللّـه مـن قَبـلُ إِن كُنـتُم         �الذي بعثه لهداية الناس، فقـد قـال:   

نِينؤممنِينؤممنِينؤممنِينؤماء بِ�, وقال: )١(�ماَألنبِي هِمقَتلو اللّه اتآيم بكُفرِهم ويثَاقَههِم ما نَقضاء بِفَبِماَألنبِي هِمقَتلو اللّه اتآيم بكُفرِهم ويثَاقَههِم ما نَقضاء بِفَبِماَألنبِي هِمقَتلو اللّه اتآيم بكُفرِهم ويثَاقَههِم ما نَقضاء بِفَبِماَألنبِي هِمقَتلو اللّه اتآيم بكُفرِهم ويثَاقَههِم ما نَقضغَيرِ غَيرِ غَيرِ غَيرِ فَبِم
  نُــونؤمم فَــالَ يــا بِكُفــرِهلَيهع اللّــه ــعــل طَبب نَــا غُلــفهِم قُلُوبقَــولو ــقح  نُــونؤمم فَــالَ يــا بِكُفــرِهلَيهع اللّــه ــعــل طَبب نَــا غُلــفهِم قُلُوبقَــولو ــقح  نُــونؤمم فَــالَ يــا بِكُفــرِهلَيهع اللّــه ــعــل طَبب نَــا غُلــفهِم قُلُوبقَــولو ــقح  نُــونؤمم فَــالَ يــا بِكُفــرِهلَيهع اللّــه ــعــل طَبب نَــا غُلــفهِم قُلُوبقَــولو ــقــيالً��� ��� ��� ��� حــيالًقَلــيالًقَلــيالًقَل٢(�قَل( ,

أَفَكُلَّمــا جــاءكُم رســولٌ بِمــا الَ تَهــوى أَنفُســكُم اســتَكبرتُم فَفَرِيقــاً كَــذَّبتُم   أَفَكُلَّمــا جــاءكُم رســولٌ بِمــا الَ تَهــوى أَنفُســكُم اســتَكبرتُم فَفَرِيقــاً كَــذَّبتُم   أَفَكُلَّمــا جــاءكُم رســولٌ بِمــا الَ تَهــوى أَنفُســكُم اســتَكبرتُم فَفَرِيقــاً كَــذَّبتُم   أَفَكُلَّمــا جــاءكُم رســولٌ بِمــا الَ تَهــوى أَنفُســكُم اســتَكبرتُم فَفَرِيقــاً كَــذَّبتُم   �وقــال: 
فَرِيقاً تَقتُلُونوفَرِيقاً تَقتُلُونوفَرِيقاً تَقتُلُونوفَرِيقاً تَقتُلُوناهللا سـبحانه وتعـالى   .. وهذا التأكيد في )٣(�و اآليات الكريمة يفيد بأن

  ال يعصم نبيه عصمة مادية، أو بتعبير الحاضر: عصمة فيزيائية.
نعــم، اهللا ســبحانه وتعــالى يعصــم نبيــه عصــمة معنويــة، يعنــي: ال يرضــى بهــوان     

وأَيـوب إِذ نَـادى ربـه    وأَيـوب إِذ نَـادى ربـه    وأَيـوب إِذ نَـادى ربـه    وأَيـوب إِذ نَـادى ربـه    �التي جـاء فيهـا:    Cرسوله وال بهوان نبيه، ففي قصّة أيوب
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  ينماحالـر ـمأَنتَ أَرحو الضُّر نِيسأَنِّي م  ينماحالـر ـمأَنتَ أَرحو الضُّر نِيسأَنِّي م  ينماحالـر ـمأَنتَ أَرحو الضُّر نِيسأَنِّي م  ينماحالـر ـمأَنتَ أَرحو الضُّر نِيسـوب    )١(�أَنِّي مابتلـى اهللا سـبحانه وتعـالى أي ،C 
حتّـى يمـتحن صــبره، فلمـا تحــول إلـى نــوع مـن االســتهانة نـادى أيــوب ربـه، فأجابــه        

بِنُصــبٍ بِنُصــبٍ بِنُصــبٍ بِنُصــبٍ     واذكُــر عبــدنَا أَيــوب إِذ نَــادى ربــه أَنِّــي مســنِي الشَّــيطَان واذكُــر عبــدنَا أَيــوب إِذ نَــادى ربــه أَنِّــي مســنِي الشَّــيطَان واذكُــر عبــدنَا أَيــوب إِذ نَــادى ربــه أَنِّــي مســنِي الشَّــيطَان واذكُــر عبــدنَا أَيــوب إِذ نَــادى ربــه أَنِّــي مســنِي الشَّــيطَان �ســبحانه وتعــالى: 
, ومثلـه فـي قصّـة زكريـا     )٢(�اركُض بِرِجلك هذَا مغتَسلٌ بـارِد وشَـراب  اركُض بِرِجلك هذَا مغتَسلٌ بـارِد وشَـراب  اركُض بِرِجلك هذَا مغتَسلٌ بـارِد وشَـراب  اركُض بِرِجلك هذَا مغتَسلٌ بـارِد وشَـراب      �وعذَابٍ وعذَابٍ وعذَابٍ وعذَابٍ 

�هزَوج أَصلَحنَا لَهى وحيي بنَا لَههووهزَوج أَصلَحنَا لَهى وحيي بنَا لَههووهزَوج أَصلَحنَا لَهى وحيي بنَا لَههووهزَوج أَصلَحنَا لَهى وحيي بنَا لَههو٣(�و(.  
وهذا دليل على أن اهللا سـبحانه وتعـالى يرضـى بقتـل أوليائـه، ولكـن ال يرضـى        

، فـاهللا سـبحانه وتعـالى سـوف ينـتقم مـنهم       بهوانهم، فمـن أراد أو عمـل شـيئاً يهيـنهم    
  في دار الدنيا، ويفضحهم على رؤوس األشهاد.

ثم إن رسل اهللا سـبحانه وتعـالى لهـم مسـؤوليتان، المسـؤولية اُألولـى: إبـالغ مـا         
  شرعه اهللا لعباده من أحكام.

 اًلهــا نوعــأن قيــادة اُألمــة، وال بــد أي: والمســؤولية الثانيــة: قيــادة مــن آمــن بهــم، 
فاُألمــة ال تنقــاد إلــى عــالم  ��� مــن الخصــائص واالمتيــازات التــي بهــا تنقــاد اُألمــة، و   

ــوة وســيطرة عقليــة، ال           ــتمكّن مــن جعــل علمــه مركــز ق ــالم ي ــاد لع بعلمــه، وإنّمــا تنق
بما أن مسؤوليتهم الثانيـة أنّهـم    Fمادية، على من يؤمنون بعلمه.. فاألنبياء واألئمة

    أن تتـوفّر فــيهم المزايـا والخصـائص التـي إن تـوفّرت فـي قائــد        قـادة أُممهـم، فـال بـد
تنقاد إليه اُألمة، وبهذا ال يشترط أن يكون أجمل الخلق، لكن يشترط في حقّه أن 

  ال يكون من حيث النظرة مشمئز النظرة، ومن حيث السلوك مشمئز السلوك.
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يصـابون بهـا،   فالعاهات إن كانت عاهات ال تمس كرامـة النبـي والـولي فـإنّهم     
ــه        ــال ذلــك ال تشــمئز من ــالحمى؛ ألن الحمــى والرمــد وأمث ــولي يصــابون ب ــالنبي وال ف
النفــوس، وأمــا البتــور مــثالً أو التشــوهات، فهــذه بمــا أن النفــوس تشــمئز منهــا، فــاهللا      
ــا, واألســـاس هـــو: تملّـــك قلـــوب مـــن      ســـبحانه وتعـــالى يجنّـــب رســـوله أو وليـــه منهـ

  تادوا أن تكون نظرتهم الحسية مدخالً للطاعة.ينقادون إليه، والناس اع
فمن هذه الناحية العاهات تختلف: عاهات ال تشـمئز منهـا النفـوس إن أُصـيب     
بهـا واحـد مــنهم، وإنّمـا يعالجونـه، ويــأتون لزيارتـه, وعاهـات تشــمئزّ منهـا النفــوس،        
فاهللا سـبحانه وتعـالى ال يجنّـب رسـوله مـن كـلّ مـرض, ومـن كـلّ عاهـة, ومـن كـلّ             

مى, ومن كلّ رمد، وأمثال ذلك, وأما الطـاعون والبتـور واألمـراض المعديـة، أو     ح
األمــراض التــي توجــب ســوء المنظــر، فــاهللا ســبحانه وتعــالى يجنّــب وليــه ونبيــه، ألنّــه  

  جعل له مسؤولية قيادة اُألمة.
ــي مــورد األنبيــاء أصــحاب الشــرائع والرســل           ــاً ف مــا يكــون تامــدليل رب وهــذا ال

المطلوب منهم قيادة اُألمة، ولكن ربما يمكن المناقشة فيـه كمـا مـر آنفـاً،      واألئمة،
ــوارد  ــي اهللا أيــــوب    ،فــــي بعــــض المــ ــة نبــ ــي قصّــ ــا فــ ــو ثبتــــت، كمــ ــى Cلــ ، أو عمــ

  ، لو قلنا بوقوعه.Cيعقوب
فـي كـربالء، فإنّـه لـم يكـن مـن هـذا النـوع          Cوأما بالنسـبة لمـرض اإلمـام السـجاد    

ر، فضالً عن إنّه كـان لمصـلحة واقعيـة يقتضـيها الحـال، ومـن       الذي يصدق عليه أنّه: منفّ
كان حوله من الناس في ذلك الوقت قد انحصـروا بـين أهـل بيتـه العـارفين لحقّـه، وبـين        
ــاً حتّــى يــتم             ــر قــابلين لالســتمالة نحــوه قطع ــه، وهــم غي ــورعين عــن قتل ــه غيــر المت أعدائ

بخلـو اإلمـام مـن المنفّـرات؛     الغرض، بأن يكونـوا مـورداً لحصـول اللّطـف المقـرب لهـم       
إذ المــالك هــو: عــدم وقــوع نقــض الغــرض، والغــرض بهــدايتهم قــد انتفــى عــنهم البتــة،    
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ــام الحســين        ــع علــيهم غضــب اهللا بعــد قــتلهم أبيــه اإلم . وأمــا بعــد رجوعــه إلــى    Cووق
؛ لثبوت المالك المشار إليه فـي حينـه، مـن حيـث حصـول      Cالمدينة فقد شُفي اإلمام

  لممارسة مهام اإلمامة وقبول الناس له.اللّطف المقرب 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

تلــف تلــف تلــف تلــف أسـأل ـــ وفّقكـم اهللا ـــ عـن الهدايـة التكوينيـة لإلمـام المعصـوم، فهـي تخ          أسـأل ـــ وفّقكـم اهللا ـــ عـن الهدايـة التكوينيـة لإلمـام المعصـوم، فهـي تخ          أسـأل ـــ وفّقكـم اهللا ـــ عـن الهدايـة التكوينيـة لإلمـام المعصـوم، فهـي تخ          أسـأل ـــ وفّقكـم اهللا ـــ عـن الهدايـة التكوينيـة لإلمـام المعصـوم، فهـي تخ          
        بالتأكيد عن الهداية التشريعية؟بالتأكيد عن الهداية التشريعية؟بالتأكيد عن الهداية التشريعية؟بالتأكيد عن الهداية التشريعية؟

        ويا حبذا بمثال توضيحي.. وشكراً.ويا حبذا بمثال توضيحي.. وشكراً.ويا حبذا بمثال توضيحي.. وشكراً.ويا حبذا بمثال توضيحي.. وشكراً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــان االعتقــادات        ــاُألمور التشــريعية، مــن بي الهدايــة التشــريعية: هــي التــي تتعلّــق ب
: الحقّة والتكاليف الشرعية، واألعمـال الصـالحة، وتتضـمن اإلنـذار والتبشـير، وهـي      

رسـالً مبشِّـرِين ومنْـذرِين لـئَالَّ يكُـون للنَّـاسِ       رسـالً مبشِّـرِين ومنْـذرِين لـئَالَّ يكُـون للنَّـاسِ       رسـالً مبشِّـرِين ومنْـذرِين لـئَالَّ يكُـون للنَّـاسِ       رسـالً مبشِّـرِين ومنْـذرِين لـئَالَّ يكُـون للنَّـاسِ       �وظيفة األنبيـاء والرسـل، قـال تعـالى:     
  .)١(�علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِعلَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِعلَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِعلَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ
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وهــذه الهدايــة فــي واقعهــا: بيــان وتعلــيم، وإراءة للطريــق، مــن أخــذ بهــا هــدي،   
بِلسـان قَومـه ليبـين لَهـم     بِلسـان قَومـه ليبـين لَهـم     بِلسـان قَومـه ليبـين لَهـم     بِلسـان قَومـه ليبـين لَهـم     ��� ��� ��� ��� مـن رسـولٍ   مـن رسـولٍ   مـن رسـولٍ   مـن رسـولٍ       ومـا أَرسـلْنَا  ومـا أَرسـلْنَا  ومـا أَرسـلْنَا  ومـا أَرسـلْنَا  [ومن تركها ضـلّ، قـال تعـالى:    

  .)١(�فَيضلُّ اللَّه من يشَاُء ويهدي من يشَاُءفَيضلُّ اللَّه من يشَاُء ويهدي من يشَاُءفَيضلُّ اللَّه من يشَاُء ويهدي من يشَاُءفَيضلُّ اللَّه من يشَاُء ويهدي من يشَاُء
ــة شـــاملة لكـــلّ النـــاس، وهـــي      ـــ(الهداية اإلرائيـــة)، وهـــي هدايـــة عامـ وتســـمى بـ

ــاً لشــريعة جــدهم       ــد األئمــة صــلوات اهللا علــيهم تبع ن و؛ فهــم الوارثــ 7موجــودة عن
  مه والمبينين لرسالته.لعل

ــي         ــق فقــط، وإنّمــا إيصــال ف ــة، فهــي: ليســت إراءة للطري ــة التكويني ــا الهداي وأم
الطريــق وســوق للكائنــات إلــى مــا ينبغــي لهــا مــن الكمــال، فمــن وفّــق للحــق واختــار   
الهـدى فـي الهدايـة التشـريعية، واختـار االقتـداء باإلمـام واتّباعـه فـي أفعالـه وأقوالــه,           

اية التكوينية، وسيسوقه اإلمام إلى كماله حتماً، بأخذ يده وقيادتـه  سوف ينال الهد
في طريق الحـق والخيـر، ولـذا تسـمى: هدايـة إيصـالية، أي: ال بـد مـن إيصـالها إلـى           

  المطلوب فال يتخلّف.
فهــي تختلــف عــن الهدايــة اُألولــى المقتصــرة علــى البيــان والتعلــيم واإلرشــاد؛      

واألخذ باليد، وإذا كان القائد معصوماً عـن الخطـأ،   فهذه تتضمن القيادة واإليصال 
ــق المهتـــدي       ــد أن يوفَّـ ــن بعـ ــاً، ولكـ ــى المطلـــوب حتميـ ــول إلـ ــون الوصـ فســـوف يكـ
الختيــار هــذا الطريــق بالتســليم لقيــادة اإلمامــة، فهــي بالنتيجــة ال تخــرج عــن اختيــار     

ها، قـال  العبد، فإذا اختار الحق وصل. فهذه الهداية خاصّة وليست عامة مثـل سـابقت  
  .)٢(�مِمِمِمِالَالَالَالَفَمن يرِد اللَّه أَن يهديه يشْرح صَدره لِإلسفَمن يرِد اللَّه أَن يهديه يشْرح صَدره لِإلسفَمن يرِد اللَّه أَن يهديه يشْرح صَدره لِإلسفَمن يرِد اللَّه أَن يهديه يشْرح صَدره لِإلس[اهللا تعالى: 
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فاإلمامــة تتضــمن مــن جهــة الهدايــة التكوينيــة النفــوذ الروحــي لإلمــام وتــأثيره     
على القلوب المستعدة للهداية المعنوية، فهو بمنزلة الشمس التي تبعث الحياة فـي  

  .)١(الروحية لإلمام لها التأثير العميق على هداية الناساألرض، فالقوة 
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        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

لو أن لو أنلماذا  لو أنلماذا  لو أنلماذا  بأهلها وماجت؟فع من األفع من األفع من األفع من األمام رمام رمام رمام راإلاإلاإلاإل    لماذا  بأهلها وماجت؟رض ساعة لساخت  بأهلها وماجت؟رض ساعة لساخت  بأهلها وماجت؟رض ساعة لساخت          رض ساعة لساخت 
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
من الحجـة سـاخت بأهلهـا، فاإلمـام بمنزلـة       ال بد لألرض من حجة، فإذا خلت

وكـذا ال إنسـان    ،القطب من الرحى، والقلب من اإلنسان، وال رحى من دون قطب
  من دون قلب، كذلك ال أرض من دون حجة.

ــر المــؤمنين        ــة اإلمــام حــديثاً جامعــاً عــن اإلمــام أمي  ،Cوقــد روي فــي عظــيم منزل
 :(فهـم (أي  بس منه موضـع الحاجـة:  نقت في باب صفات اإلمام، )البحار(ذكره صاحب 
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وقطــــب الوجــــود، وســــماء الجــــود، وشــــرف       ،العتــــرة) رأس دائــــرة اإليمــــان  
ه أومبــد ،والمجــد الموجــود، وضــوء شــمس الشــرف ونــور قمــره، وأصــل العــزّ 

  الخ. )١()ومعناه ومبناه...
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��95��«  
        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:

        ........سالم عليكمسالم عليكمسالم عليكمسالم عليكم
ة لساخت األرض بأهلها)؟ ولماذا ذلك؟ رجاًء رجاًء مع ة لساخت األرض بأهلها)؟ ولماذا ذلك؟ رجاًء رجاًء مع ة لساخت األرض بأهلها)؟ ولماذا ذلك؟ رجاًء رجاًء مع ة لساخت األرض بأهلها)؟ ولماذا ذلك؟ رجاًء رجاًء مع (لوال الحج(لوال الحج(لوال الحج(لوال الحج    ::::ما معنىما معنىما معنىما معنى

        !!!!ة قرآنية وعقلية رجاًءة قرآنية وعقلية رجاًءة قرآنية وعقلية رجاًءة قرآنية وعقلية رجاًءأدلّأدلّأدلّأدلّ
        ....لكملكملكملكم    وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

ــي      ــاخ فــ ــفت، وســ ــاخت األرض: أي: انخســ ــاص، وســ ــاخ): أي: غــ ــى (ســ معنــ
ــا):    ــاخت األرض بأهلهــ ــى (ســ ــا، فمعنــ ــل فيهــ ــا،  األرض، أي: دخــ ــوا فيهــ أي: غاصــ

ــوال الحجـــ    و ــن قولـــه: (لـ ــراد مـ ــا) المـ ــاخت األرض بأهلهـ ــود اإلمـــام    :ة لسـ لـــوال وجـ
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. ويرشــد إلــى هــذا المعنــى مــا ورد فــي بأهلهــا اً فــي األرض لغاصــت األرضالمعصــوم حيــ
 ،ت بأهلهـا جـ امفـع مـن األرض سـاعة ل   اإلمـام ر  قـال: (لـو أنC،   حديث عن اإلمام الباقر
  ، ففي قوله: (لساخت...) كناية عن هالك البشر وفنائهم.)١(كما يموج البحر بأهله)

ــ Cوروي عنـــه  ه قـــال: (لـــو بقيـــت األرض يومـــاً واحـــد بـــال إمـــام لســـاخت   أنّـ
 إ ..عذابــه األرض بأهلهــا، ولعــذّبهم اهللا بأشــدــتبــارك وتعــالى اهللا  نة فــي جعلنــا حج

بهـم األرض   وأماناً في األرض ألهل األرض، لن يزالوا بأمان مـن أن تسـيخ   ،أرضه
ال يمهلهم وال ينظرهم، ذهب بنـا   ما دمنا بين أظهرهم، فإذا أراد اهللا أن يهلكهم ثم

  .)٢()وأحب ، ثم يفعل اهللا تعالى بهم ما شاءورفعنا إليه من بينهم
 اًا ظـاهر ة، إمـ بحجـ هللا قـال: (ال تخلـو األرض مـن قـائم      Cوعن أمير المـؤمنين 

  .)٣()اًمغمور اًا خائفوإم اً،مشهور
  الدليل من القرآن الكريم:و

  ..)٤(�وما كَان اللَّه ليعذِّبهم وأَنْتَ فيهِموما كَان اللَّه ليعذِّبهم وأَنْتَ فيهِموما كَان اللَّه ليعذِّبهم وأَنْتَ فيهِموما كَان اللَّه ليعذِّبهم وأَنْتَ فيهِم�قال تعالى: 
قلت ألبي جعفـر محمـد بـن علـي     ((قال:  ،فقد روي عن جابر بن يزيد الجعفي

؟ فقـــال: (لبقـــاء العـــالم علـــى  واإلمـــام 7شـــيء يحتـــاج إلـــى النبـــي  : أليHالبـــاقر 
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وجـلّ  عزّ اهللا صالحه، وذلك أن        يرفـع العـذاب عـن أهـل األرض إذا كـان فيهـا نبـي 
: 7وقـال النبـي   ،�وما كَـان اللَّـه ليعـذِّبهم وأَنْـتَ فـيهِم     وما كَـان اللَّـه ليعـذِّبهم وأَنْـتَ فـيهِم     وما كَـان اللَّـه ليعـذِّبهم وأَنْـتَ فـيهِم     وما كَـان اللَّـه ليعـذِّبهم وأَنْـتَ فـيهِم     �: وجلّ قال اهللا عزّ ؛أو إمام

وأهــل بيتــي أمــان ألهــل األرض، فــإذا ذهبــت النجــوم   ،النجــوم أمــان ألهــل الســماء(
ــا  أتــــى أهــــل الســــماء مــــا يكرهــــون، وإذا ذهــــب    أهــــل بيتــــي أتــــى أهــــل األرض مــ

  .)١())يكرهون...)
  الدليل من العقل:و

؛اهللا تعــالى قــد خلــق الخلــق لغايــة  مــن الثابــت أنÀ لكــان عابثــاً ��� و ،ه حكــيمألنّــ
     جعـل   إذج، حاشاه، وقد خلق سبحانه اإلنسان في هذه النشـأة فـي أطـوار مـن التـدر

العقــل بمفــرده ال  ف، غيــر أنزه بالعقــل ألجــل هــذا الهــد فيــه قابليــة التكامــل، وجهــ 
أن يسترشــد بمنهــاج إلهــي يعينــه علــى بلــوغ   بــد بمعرفــة الحقــائق دائمــاً، فــال يســتقلّ

الدرجـــة التـــي يمكـــن لـــه أن يبلغهـــا، وال يجـــوز أن يبلغهـــا مـــن دون واســـطة فـــي          
  .الرسول أو اإلمام :التكامل، وهو

كامــل، لــئال فوجــب أن ال تخلــو األرض يومــاً عــن هــذا المكمــل أو اإلنســان ال  
ب عليـه حصـول   ا يترتّـ ممـ  ،لـق ألجلهـا  اإلنسان عن طريق بلوغه الغايـة التـي خُ   يضلّ

 ذلــك ومــا يــنجم عــن ،وشــيوع االضــطراب والتنــازع والتصــارع ،الفســاد فــي األرض
وعنــدها  ،(لســاخت...) :وهــو مصــداق لقولــه ،مــن الكــوارث التــي يهلــك فيــه الخلــق 

ه حكيم ال يعبث.نّم أتفوت الغاية ويلزم العبث، وقد تقد  
ا من الناحية الفلسفيةوأم:  
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ذكــر بعــض الفالســفة عــدة بــراهين علــى لــزوم وجــود موجــود كامــل يكــون           فقــد 
واسطة ـ(رون عنـه بـ  واسطة بين اهللا والخلق (الكون) يصل من خاللـه الفـيض اإللهـي، ويعبـ    

يحتــاج  ق فـي الفقــر، ووجـوده وجـود غيــر مسـتقلّ    مــا عـدا اهللا فهـو متحقّــ   إذ كـلّ  ؛)الفـيض 
ر عنــه لنعبــ ،بموصــل���  وصــول الفــيض ســتمرار الفــيض مــن الغنــي المطلــق، وال يــتم اإلــى 

  ، فيكون هذا الموجود الكامل هو الرابط، أو الرابط األعلى رتبة.)الرابطـ(ب
إذا وصــلنا مــا يشــرحها مــن   ���  هــذه المعــاني ال نســتطيع الحكــم بصــدقها   لكــن

ة الهدىالنقل عبر روايات أئمFفالحظ ؛!  

IIII@ZÞìÔÛa@óÜÇ@‰bČj¦a@†jÇ@ï™bÔÛa@…aŠíg@ZÞìÔÛa@óÜÇ@‰bČj¦a@†jÇ@ï™bÔÛa@…aŠíg@ZÞìÔÛa@óÜÇ@‰bČj¦a@†jÇ@ï™bÔÛa@…aŠíg@ZÞìÔÛa@óÜÇ@‰bČj¦a@†jÇ@ï™bÔÛa@…aŠígIIIIIIII@b½@âbß⁄a@üìÛ@b½@âbß⁄a@üìÛ@b½@âbß⁄a@üìÛ@b½@âbß⁄a@üìÛ
NNNpaëbà�Ûa@oßbÓNNNpaëbà�Ûa@oßbÓNNNpaëbà�Ûa@oßbÓNNNpaëbà�Ûa@oßbÓHHHHHHHHéîÜÇ@laì¦aë@LéîÜÇ@laì¦aë@LéîÜÇ@laì¦aë@LéîÜÇ@laì¦aë@LHHHH@ @@ @@ @@ @

»��������


�א���אق�
����Dد�����«� �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
        أرجو اإلجابة على السؤال التالي:أرجو اإلجابة على السؤال التالي:أرجو اإلجابة على السؤال التالي:أرجو اإلجابة على السؤال التالي:

.. هل .. هل .. هل .. هل ))))))))، ولَما قُبل من عبد عمالً، ولَما قُبل من عبد عمالً، ولَما قُبل من عبد عمالً، ولَما قُبل من عبد عمالًلوال اإلمام لَما قامت السماوات واألرضونلوال اإلمام لَما قامت السماوات واألرضونلوال اإلمام لَما قامت السماوات واألرضونلوال اإلمام لَما قامت السماوات واألرضون((((((((
        هذا الكالم من معتقداتنا، ومن أُصول المذهب؟هذا الكالم من معتقداتنا، ومن أُصول المذهب؟هذا الكالم من معتقداتنا، ومن أُصول المذهب؟هذا الكالم من معتقداتنا، ومن أُصول المذهب؟

        أرجو اإلجابة.أرجو اإلجابة.أرجو اإلجابة.أرجو اإلجابة.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..  
  لكي نحيط بالمسألة من جميع جوانبها نذكر عدة نقاط:
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ــى: ــى:اُألولـ ــى:اُألولـ ــى:اُألولـ ــي:     اُألولـ ــؤال، وهـ ــي السـ ــواردة فـ ــارة الـ ــذه العبـ ــت   ((إن هـ ــا قامـ ــام لَمـ ــوال اإلمـ لـ
، وردت بهـــذا الـــنص فـــي كتـــاب ً))الســـماوات واألرضـــون، ولَمـــا قبـــل مـــن عبـــد عمـــال 

  ، نقالً من كتاب (الشافي) للسيد المرتضى.)١((الشيعة في الميزان) لمحمد جواد مغنية
ــا بعـــض       ــان فيهـ ــة كـ ــيخ مغنيـ ــا الشـ ــافي) التـــي نقـــل عنهـ ــاهر أن نســـخة (الشـ لكـــن الظـ

عن كالم القاضـي عبـد الجبـار فـي (المغنـي)       التصحيف؛ فنصّ العبارة في (الشافي)، نقالً
.. وهـي  )٢())لوال اإلمام لَما قامـت السـماوات واألرض، وال صـح مـن العبـد الفعـل      ((هكذا: 

ــ أنّـه: لـوال        ((كذلك في (المغني) للقاضـي عبـد الجبـار؛ قـال:      ــ أي: الشـيعة ـ وزعـم بعضـهم ـ
  .)٣())الفعلاإلمام لما قامت السماوات واألرض، ولما صح من العبد 

وال صــح مــن العبــد ((وبــين:  ))،ولمــا قبــل مــن عبــد عمــالً((والفـرق واضــح بــين:  
؛ فإن اُألولى مطابقة العتقاد الشيعة بتوقّف قبول األعمال على التولّي، وإن ))الفعل

كان من الممكن تقريب معنى العبارة الثانية من هذا المعنى، ولكن ظاهرهـا معنـى   
  أتي..آخر، كما هو واضح، وسي

ــد الشـــيعة        الثانيـــة:الثانيـــة:الثانيـــة:الثانيـــة: ــارنتين مـــن عقائـ ــين عقيـــدتين متقـ ــع المـــذكور يبـ إن المقطـ
اإلمامية؛ ففي المقطع األول يبين رتبـة اإلمـام فـي المنظومـة التكوينـة، وأنّـه واسـطة        

ة)، والمشــار إليهـا فــي الروايـات بأنّــه: (لــوال   يـ الفـيض، المعبــر عنهـا بـــ(الوالية التكوين  
  .)٤(رض بأهلها)وجود اإلمام لساخت األ
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أن هـذه العبـارة واردة فـي األخبـار، عنـد جوابـه لـركن         Sوقد ذكر الصدوق
أنـــتم تقولـــون: إنّـــه غائـــب مســـتور, والحـــال أن إقامـــة  ((الدولـــة عنـــدما ســـأله بقولـــه: 

الحــدود واألحكــام ورفـــع الظلــم عــن المظلـــوم مــن مناصــب اإلمـــام, فنصــبه لهـــذه        
  القول بعدم الحاجة إليه؟األحكام الزم, ومع غيبته فال بد من 

إنّمـا هـو لبقـاء النظـام, وقـد ورد       Cقال الشيخ: إن الحاجـة إلـى وجـود اإلمـام    
بأنّــه: (لــوال اإلمــام لمــا قامــت الســماوات واألرض، ولمــا أنزلــت الســماء قطــرة، وال      

ومــــا كَــــان اللَّــــه ليعــــذِّبهم وأَنْــــتَ ومــــا كَــــان اللَّــــه ليعــــذِّبهم وأَنْــــتَ ومــــا كَــــان اللَّــــه ليعــــذِّبهم وأَنْــــتَ ومــــا كَــــان اللَّــــه ليعــــذِّبهم وأَنْــــتَ �أخرجــــت األرض بركتهــــا)، وقــــال اهللا تعــــالى: 
  في اسم النبوة ونزول الوحي..���  7, واإلمام قائم مقام النبي)١(�ممممفيهِفيهِفيهِفيهِ

   ــي ــل علـــى أن النبـ ــير والنقـ ــل السـ ــل    7واتّفـــق أهـ ــان ألهـ ــوم أمـ ــال: (النجـ قـ
الســماء، فــإذا ذهبــت أتــى أهــل الســماء مــا يكرهــون، وأهــل بيتــي أمــان ألهــل            

ــCاألرض، فــإذا هلــك أهــل بيتــي أتــى أهــل األرض مــا يكرهــون). وقــال     و : (ل
بقيت األرض بغير حجة سـاعة لسـاخت بأهلهـا)، وفـي روايـة أُخـرى: (لماجـت        

  .)٢())بأهلها كما يموج البحر بأهله)
  والمعنى مما ذكره الصدوق واضح..

   ا المقطع الثاني: ففيه إشارة إلى ما نعتقد، تبعاً للروايـات الكثيـرة: أنوأم
ذكرنـا بعضـاً منهـا فـي     شرط قبول األعمال وصحتها, وقد  Fالمواالة لألئمة

لقبـول   Fعنوان (أهـل البيـت)، فـي أجوبـة األسـئلة المتعلّقـة بشـرط واليـتهم        
  األعمال.
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والمقطع الثاني في أصل كتاب (المغني) يمكـن أن يفهـم بهـذا السـياق، وهـو:      
عدم صحة العمـل العبـادي مـن دون مـواالة ومعرفـة اإلمـام, مـع أن ظـاهره بـالقرائن          

الم لـه معنـى آخـر، وهـو: أن ال يقـع عمـل وال يـتم مـن قبـل          الموجودة في نفس الك
  باإلمام، أو بتوسط اإلمام.���  العبد (البشر)

  وهو أوالً: معنى آخر غير صحة العمل وتماميته.
���  وثانياً: معنى خاطئاً إذا أُريـد علـى ظـاهره، كمـا فهمـه القاضـي عبـد الجبـار,        

ويكــــون ذكــــر لجزئيــــة مــــن تلــــك الكلّيــــة  إذا أدخلنــــاه فــــي معنــــى المقطــــع األول، 
        ؛ فيكـون المعنـى: أنل من بـاب ذكـر الخـاصّ بعـد العـامالمذكورة في المقطع األو
اإلمــام أيضــاً واســطة للفــيض فــي أعمــال وأفعــال العبــاد؛ إذ أن العبــاد وأفعــالهم مــن     

  ضمن األرض وما فيها. 
عنـى خاطئـاً، غيـر مـا     إن القاضي عبد الجبار فهم من هـذين المقطعـين م   الثالثة:الثالثة:الثالثة:الثالثة:

نريده: من أنّهم واسـطة الفـيض، كمـا بينـه الصـدوق، بعـد أن اعتبرهمـا يـدالن علـى          
  معنى واحد، وأن معنى المقطع الثاني دخل في معنى المقطع األول..

ــي (المغنــي):    ــال ف ــام لمــا قامــت الســماوات       ((ق ــه: (لــوال اإلم وزعــم بعضــهم أنّ
فلــيس يخلــو هــذا القائــل مــن أن يريــد: أنّــه  واألرض، ولمــا صــح مــن العبــد الفعــل)،  

تعالى لمكانه. أو ألن في المعلوم أنّه يخلقه ويخلق األنبيـاء إمامهـا.. فـإن يكـن هـذا      
مراده، فليس لإلمامة تعلّق بـالتمكين؛ ألنّـه كـان يجـوز أن يخلقهـا ويقيمهـا مـع فقـد         

ي المعلـوم أنّـه لـوال    اإلمام، وإنّما اختار ذلك ــ إن صـح مـا قالـه ـــ بمنزلـة أن يكـون فـ       
    التكليــف لمــا حســن فــي الحكمــة خلــق الســماوات واألرض، وذلــك ال يوجــب أن

  المكلّف إنّما يتمكّن مما كلّف يريد.



  
  

٥٨٦٥٨٦٥٨٦٥٨٦  .......................................................�������������������������������	
��
	���א������א��
	���א������א��
	���א������א�� F٦٦٦٦EEEEجFجFجFج����א������א

 

بإمــام، فلــيس يخلــو  ���  وإن أراد: أن الســماوات واألرضــين ال يصــح أن يقومــا 
ن قال: هـو الـذي   أن يريد: أنّه يقيمهما, وهذا هو الذي قدمناه، وال فرق بينه وبين م

  يخلقهما. وقد علمنا من حال األئمة واألنبياء خالف ذلك.
فإذا لم يصح هذا الوجه، فمن أين صحة قيامهما باإلمـام, والمعلـوم أنّـه تعـالى     

  قادر على ذلك، وال حاجة بهما إلى وجود اإلمام, وال إلى كونه إماماً؟
مـع قيامهـا,   ���  يكون إمامـاً  على أن اإلمام ال يصح كونه على الصفة التي معها

به لكانا محتـاجين إليـه وهـو محتـاج إليهمـا، وذلـك يتنـاقض. وهـذا         ���  فلو لم يقوما
  .)١())ركيك من القول، لوال أن بعضهم أورده لكان ذكره عبثاً

فمــن الواضــح أنّــه لــم يفهــم المــراد مــن هــذين المقطعــين، وأنّــه أدخــل المقطــع  
 العبــد ال يــتمكّن مــن الفعــل لــوال اإلمــام, وزعــم فــي    الثــاني فــي بــاب التمكــين, وأن

  االحتمال الثاني أن المقصود: أن اإلمام يخلقهما. وهذا ما ال يقوله الشيعة قطعاً.
في (الشافي) بالنفي القاطع لصدور مثـل   �ولذا كان جواب السيد المرتضى

ا مـا حكـاه عـن    فأم((هذا الكالم بهذا المعنى الذي فهمه القاضي عن الشيعة, وقال: 
بعضــهم مــن أنّــه: (لــوال اإلمــام لمــا قامــت الســماوات واألرض، وال صــح مــن العبــد      

        م وال تـأخّر، اللّهـمأن يريـد مـا   ���  الفعل) فليس نعرفـه قـوالً ألحـد مـن اإلماميـة تقـد
  .)٢())تقدم حكايته من قول الغالة
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الخــاطئ عنــد ومــن الواضــح أن النفــي جــاء بمــا تعلّــق بهــذا الكــالم مــن المعنــى   
  القاضي، والموافق لقول الغالة؛ فالحظ!
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