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 املقدمة:

بسم هللا الرمحن الرحيم، واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني، 
 سيدان حممد وآله الطاهرين. وبعد..

فإّن من أهم األبعاد يف شخصية اإلنسان البعد العقدي ملا له من أتثري يف  جماالت حياته املختلفة، 
إسالمنا احلنيف هذا البعد اهتمامًا خاصًا ابستعراضه يف القرآن واحلديث ابلبيان والتفصيل من هنا أوىل 

يع لئال يشاب هذا البعد ابلغموض والتعقيد بل يصبح سهالً رائقاً يتاح فيه للعاِلم أن يصل إىل مبتغاه ويستط
جاد ، ية عن إمامنا السبه متوسط الناس أن يعي املعىن بنحو ميسر وقد وردت اإلشارة إىل ذلك يف روا

 هللا أنزلف متعمقون أقوام الزمان آخر يف يكون أنه علم وجل عز هللا عندما سئل عن التوحيد، فقال: )إن
 وراء امر  فمن"  الصدور بذات عليم وهو: "  قوله إىل احلديد سورة من واآلايت أحد هللا هو قل تعاىل
 .(1)هلك( فقد ذلك

ا اإلهلية تطرح للناس على هذه الشاكلة يتاح لعامة الناس أن يعرفو وهلذا ينبغي أن تكون املعارف 
ما حيصل به االطمئنان ويستطيع العاِل منهم أن يصل إىل معارف ذات عمق كبري، وقد حاولت جاهداً 
أن أيسر املعارف العقدية هبذا النحو فألقيت دروساً وحماضرات متعددة القت استحساانً لسهولتها ويسرها 

 تعم هبا الفائدة.فجمعتها ل

 واحلمد هلل رب العاملني.

 الشيخ حسني العايش الرباك

 هـ 1241/  6/  11

 الفصل األول: املعارف اإلهلية

 معرفة هللا تعاىلاملطلب األول: 
 

 القسم األول: الطرق املوصلة إىل معرفة هللا تعاىل.
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َأخْرَجَُكمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَْعلَمُونَ شَيًْئا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  اهللوَ}: تعاىل هللاقال 

 العلي العظيم. هللاصدق  (٨٧النحل:){لَعَلَّكُمْ َتشْكُرُونَ

 تعاىل هللاضرورة معرفة 

 بدليلني: تعاىل هللااستدل العلماء على لزوم معرفة 

 األول: وجوب شكر املنعم.

 الثاين: وجوب دفع الضرر احملتمل عقاًل.

 أواًل: وجوب شكر املنعم.

يتضح األول من خالل إدراكنا أّن اإلنسان يعيش يف احلياة الدنيا أمناطاً متعددة من النعم، ويرفل 
ا فقده، فمن منا ال ذيف النعيم دون أن يشعر به، بل يعيشه دون أن يتوجه إليه، وقد ال يلتفت إليه إاّل إ

يدرك األمهية الفائقة للبصر الذي يبصر به ويرى به األشياء، وهو من أعظم النعم على اإلنسان، ومن منا 
ال يدرك األمهية الكبرية للسمع الذي يسمع به وأّن ما يصل إليه من علم يتوقف عليه، ومن ال يدرك 

ات من ة الكبرية للماء واالستفادة املتعددة له، ومئاألمهية الفائقة لألكسجني الذي نستنشقه، وال األمهي
النعم اليت حتيط وجودان دون أن نلتفت إىل كثري منها، بل أّن البعض ال يلتفت إىل الواضحات من النعم 

عم، وال ميكن شكره ، فهو املنتعاىل هللاإالّ إذا افتقدها، إّن هذه النعم اليت ال حتصى داعية للمرء إىل معرفة 
 عرفته، إذن هناك أمران رئيسيان يدعوان إىل املعرفة:إالّ مب

 األول: شكر املنعم الذي أنعم علينا بنعم حتيط بنا من كل جانب.

كُمْ لَا أَخْرَجَكُمْ ِمنْ بُُطونِ أُمَّهَاتِ  اهللوَ}: تعاىلالبد أن نتعرف عليه ليتاح لنا شكره، وقد أوضح ذلك قوله 

بينت اآلية أّن الغاية من هذه  (٨٧النحل:){تَعْلَمُونَ شَْيئًا وََجعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ َوالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ َتشْكُرُونَ

 النعم الوصول إىل شكر املنعم.

 اثنياً: وجوب دفع الضرر احملتمل.

وال تلتقي  يؤدي إىل هناية،ذلك نشري إىل أّن هناك طرقاً متعددة يف احلياة، كل منها  وكي يتضح
يف مقاصدها وهناايهتا، واإلنسان على مفرتق منها، وحيتمل وجود ضرر من بقائه على ذلك املفرتق، وكذلك 



إىل  يدعوسلوك أي واحد من هذه الطرق دون اطمئنان، وهناك كثري من الدعاة هلذه الطرق، كل فريق 
مساره، واحلياة اليت نعيشها هبذه املثابة، حنن على مفرتق فيها، وال أحد له خلود يف الدنيا كما أنه ال أمان 
هلا، واإلنسان معرض ألخطار كثرية يف احلياة الدنيا، بعض الدعاة يدعو إىل االستمتاع مبالذها دون التفكري 

يا بعضهم يعاكسه ويشدد على نسيان لذات احلياة الدن يف املصري األخروي، وفيما سيؤول إليه، كما أنّ 
وتوجيه العمر إىل اآلخرة مدٍع عدم الفائدة لمَلّذات هذه الدنيا، وهناك من ميثل الوسطية، وبني هذه الطرق 

وطاً كثرية هذا املثال لبعض صحابته عندما رسم خط صلى هللا عليه وآلهطرق أخرى شىت، وقد أعطى النيب 
أبانمله، وقال إّن كل طريق يؤدي إىل غاية، وهناك طريق واحد منها هو أفضلها، وهو ما جاء به األنبياء 

رى فهي ال ، أما بقية الطرق األختعاىل هللامربهنني أبنّه أأمن الطرق للوصول إىل  عليهم السالموالرسل 
وال تعطي اإلنسان حصانة ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، بل قد خيسرمها اإلنسان، وقد بني تؤدي إىل األمان 

العلماء أّن من ِل يسلك هذا الطريق الذي جاء به األنبياء والرسل خياف على نفسه ويعيش قلقًا وحزانً 
وي ، ضرر دنيومهًا ألنه ال أمان له، من هنا فإّن العقل حاكم بوجوب دفع الضرر، وهنا أكثر من ضرر

يعيشه من خالل آالم احلياة الدنيا، وما يعرتيه من قلق ومهوم وأحزان، وضرر أخروي خياف منه على 
 مستقبله الذي يؤول إليه، ألن مصريه غري آمن قد يودي به إىل اجلحيم.

 نتائج معرفة احلق

دنيوية ال من خالل هذين األمرين )وجوب شكر املنعم، ووجوب دفع الضرر الذي حييط ابحلياة
 .تعاىلواألخروية( يدرك اإلنسان البدية معرفة احلق 

 األول: حصول األمن.

هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْبسُوا إِمَيانَهُمْ بُِظلْمٍ أُولَِئكَ لَ}: تعاىلليؤمن به ويسري على صراطه، فيأمن، قال 

 ألنفسهم إذا ِل يكونوا ظاملني تعاىليعطي األمن للذين آمنوا به  تعاىل هللاإّن  (٧4األنعام:){الْأَمْنُ َوهُمْ ُمهْتَدُونَ 

 وال لغريهم، أي ِل يلبسوا إمياهنهم ابلظلم.

 الثاين: احلصانة من ظلم اآلخرين.

أوضحت الرواايت أّن اإلميان حصانة من الظلم، خصوصًا من ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان، 
م هّم األنبياء والرسل الكبري إيصال الناس إىل اإلميان، ألنّه يستلز ذلك أّن اإلميان يدعو إىل العدل، لذا كان 

 العدل والفضيلة والرشد، ويرتتب على العدل والفضيلة والرشد التقدم يف احلياتني الدنيوية واألخروية.



 الثالث: أحداث التوازن النفسي.

لنعيم، ألن يرفل يف ا أما من ِل يؤمن واختار طرقاً عوجاء فإنه سيعتدي على نفسه حىت إذا كان
اليت أعطاه إايها،  تعاىل هللاعيش الرفاه قد يؤدي به إىل القلق واالنتحار، وال يعرف كيف يتعامل مع نعم 

وقد أشار الدارسون أبّن السبب الرئيس لالنتحار هو عدم وجود اإلميان، قائلني إّن من أهم العوامل اليت 
يع على اآلخرين اإلميان، ألنه حيدث توازانً ملن آمن ويستطتعطي اإلنسان حصانة من التعدي على نفسه و 

املتوازن أن يدير نفسه جبدارة، ال يظلمها ظلماً يؤدي إىل إهالكها، وال يعتدي على الغري، لذا فإن ما نراه 
اإلميان ››: هصلى هللا عليه وآلونعيشه من الظلم واجلور والتعدي على اآلخرين، انتج من عدم اإلميان، قال 

ال يفتك املؤمن ابآلخرين، حىت إذا كان اآلخر من الكفار، ألّن اإلميان مينعه، ومن خالل  (1)‹‹يد الفتكق
هذا العرض نعرف سر دعوة األنبياء إىل اإلميان، ألّن غري املؤمن ال موازين عنده، فيعتدي على نفسه أو 

 بضوابط وقيود.على اآلخرين، لعدم الضوابط لديه، خبالف املؤمن، فإن إميانه يقرتن 

، ومن أراد أن اىلتع هللاوعليه فإّن وجوب دفع الضرر، وضرورة شكر املنعم يدعوان املرء إىل معرفة 
، غري أن تعاىل هللا، فإهنما يدفعانه إىل ذلك، وهناك طرق أخرى دافعة إىل معرفة تعاىل هللايتعرف على 

 أمهها الطريقان املذكوران.

 تعاىل هللامضار الغفلة عن معرفة 

وننبه هنا إىل أنه قد ال يدرك من يعيش النعيم ما هو فيه، فال ينظر إىل النعيم الذي يعيشه، بل 
قد ال يدرك الظلم الذي يقوم به يف حق نفسه أو يف حق اآلخرين، وابلتايل ال يعي أنه ال أيمن يف احلياة 

اِِ َبلْ هُمْ أَََل  إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَْنعَ}: تعاىل الدنيا وال يف اآلخرة، لكونه يعيش الغفلة، كثري من الناس كذلك قال

، ومن يعيش الغفلة، ال يعي الطريقني، ومن كان كذلك ال بد من إيقاظه من السبات (22الفرقان:){سَبِيلًا

الذي يعيشه، بتنبيهه من الغفلة، لذا ألف بعض العلماء رسائل يف تنبيه الغافلني إىل ضرورة املعرفة، ألّن 
وجدانية إلاثرة  تالغافل ال يدرك ضرورة املعرفة إال بعد إيقاظه، والبد من استخدام أساليب متعددة ومنبها

ط املستقيم ويستطيع عندئٍذ يضع قدميه على الصرا تعاىل هللاانتباهه إىل ضرورة املعرفة، وبعد أن يلتفت إىل 
 .تعاىلأن يصل إليه 
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 خصائص املعرفة

 أكثر أنفاس اخلالئق،  واملعرفة على قسمني: نظرية وعملية. تعاىل هللاالطرق املوصلة إىل 

 رشد  ي املعرفة.األوىل: احلاجة إىل امل

والنظرية معارف إذا أوغل اإلنسان فيها إلدراك بعضها وجده حميطًا ال ساحل له، بل أن كل 
مفردة من تلكم املعارف تدعوه إىل معارف أخرى، غري أن سلوك طريق املعرفة النظرية قد يتيه به، فيحتاج 

ٍِ هَادٍ}: تعاىلإىل مرشد مسدد يدله على احلق، قال   . (٨الرعد:){إِنَّمَا أَْنتَ مُنِْذرٌ وَلِكُلِّ قَوْ

 الثانية: التناسب بني املعرفة واملتلقي. 

إن اهلداية ضرورة توضح لإلنسان طريق الصواب، الذي يؤدي به إىل املعرفة املناسبة مع شخصيته، 
واملعرفة أشبه ابجلرعات، ال يعطى اإلنسان كّماً منها إالّ بعد أن يلحظ وجود قابلية له على التلقي، إذ قد 

، (1٨الرعد:){َقَدَرَِهاَفسَالَتْ أَْودِيَةٌ بِ}: تعاىلال يتحمل فيخرج من دينه لعدم تناسب املعرفة مع قابليته، قال 

إذن املعرفة اليت يتلقاها املرء البد أن تتناسب وإايه، وإذا ِل حيصل على املعرفة املناسبة له، فقد يقع يف 
إشكالية مع نفسه فيخرج عن الدين، أو يعتدي على نفسه أو اآلخرين، لذا نرى أن من سلك الطريق إما 

جادة الصواب فيصل إىل الغاية، وإما أن يستحب العمى على اهلدى برتكه للحق، أن يضع أقدامه على 

، أي ليس كل من سلك الطريق (1٨فصلت:){وَأَمَّا ثَمُودُ َفهَدَيَْناهُمْ فَاسَْتحَبُّوا الْعَمَى َعلَى اْلهُدَى}: تعاىلقال 

بني  وازين ومالحظة التناسبوصل إىل النهاية، بل قد خيرج عن جادة الصواب إىل الضاللة، والبد من م
 عمق املعرفة وقابلية املتلقي، ألن اجلرعة الدوائية إذا زادت ِل يؤد ذلك إىل الشفاء.

 الثالثة: التدرج  ي املعرفة.

إن املعرفة اليت توصلنا إىل جادة الصواب، البد أن يُتدرج فيها للوصول إىل الدرجة العالية منها، 
غري أن الكثري من الناس ال يعي أّن املعارف البد أن تعطى على شكل جرعات، وتقدم كزاد بسيط يف 

والطريق املرسوم من  ة الصوابطريقه العلم والعبادة، ويراد ابلعبادة السري يف جاد هللاالبداية، فالوصول إىل 
 .تعاىل، وال يعي غالب الناس أمهية التدرج واملران للوصول إىل طاعة احلق تعاىل هللاقبل 

إن العبادة كاملعرفة، على العابد أن أيخذها جرعات، وال أيخذ مقداراً ال يتحمله، ألن الزائد منها 
ون حكيماً، أما أن يك تعاىل هللايصال الناس إىل يؤدي إىل ترك الطريق املستقيم، من هنا فعلى من أراد إ



إذا جترد عن احلكمة مع نفسه أو مع أبنائه وبناته أو مع الناس الذين يريد هلم اهلداية إىل احلق فقد ال يصل 
 إىل الصواب.

 

 الدليل العقلي على املعرفة. القسم الثاين:

 العقل تعاىل هللامستند معرفة 

 احملتمل. ، ومها: وجوب شكر املنعم، ولزوم دفع الضررتعاىل هللااستعرضنا أهم األدلة الباعثة ملعرفة 

ه إىل العقل، ابدئ ذي بدء ألّن األمور العقدية خصوصًا معرفت تعاىل هللاوالبد أن تستند معرفة 
ىل دليل نقلي يف ال يستند إعليه أن  هللاالبد أن تكون مستندة إىل العقل، فمن أراد أن يتعرف على  تعاىل

ن يف البداية، ألّن املعرفة قاعدة أساسية يبىن عليها مجيع األمور العقدية، فالبد أن يكو  تعاىلمعرفته له 
 مستندها العقل. 

وََمنْ ُنعَمِّرْهُ }، (٧4النساء:){أََفلَا يَتَدَبَُّرونَ الَْقُرْآنَ}الكرمي على ذلك يف آايت عدة، وقد زكن القرآن 

، فكل اآلايت (1٨الغاشية:){أَفَلَا َينْظُرُوَن إِلَى الِْإبِلِ كَْيفَ خُلَِقَتْ }، (6٧يس:){نُنَكِّسْهُ فِي الَْخلْقِ أََفلَا يَعَْقُِلونَ

ضرورة االستناد إىل الدليل العقلي ابدئ ذي بدء، و  الداعية إىل العقل والنظر والتدبر تفصح عن البدية
 املعرفية األوىل عليه، وبعدئذ تؤخذ التفصيالت من األدلة النقلية.بناء املعارف خصوصاً الركائز 

 األدلة النقلية مصادرة على املطلوب

أما االستناد إىل النقل بداية فال جيوز، وإذا استندت املعرفة إىل النقل فهي موهونة وغري صحيحة، 
لى إىل النقل من اآلايت القرآنية أو احلديث أبن يستدل ع تعاىل هللاقال العلماء: إّن االستناد يف معرفة 

عقلية واضحة  عاىلت هللابقوله إين موجود، مصادرة على املطلوب، فالبد أن تكون األدلة على  تعاىلوجوده 
موجبة لالطمئنان، وفيما بعد يستند إىل األدلة النقلية إليضاح وتفصيل بقية املعارف العقدية، أما يف البداية 

إّن الربهان ، لكوهنا مصادرة على املطلوب ومستلزمة للدور، وعليه فتعاىل يستند إليها يف إثبات معرفته فال
 النقلي ال يشكل دليالً صحيحاً ابدئ ذي بدء. 

 الرواايت تؤكد على الدليل العقلي



لى ع اي هشام إن هلل››: عليه السالمأفصحت بعض الرواايت عن هذا املعىن، قال إمامنا الكاظم 
 (1)‹‹ولواألئمة وأما الباطنة فالعق الناس حجتني حجة ظاهرة وحجة ابطنة، فأما الظاهرة فالرسول واألنبياء

للخلق، ويقيمون  تعاىلخيربون أهنم سفراء احلق  تعاىل هللاهناك حجتان؛ إحدامها الرسل واألنبياء من قبل 
وبقية   عليه وآلهصلى هللااملعاجز ويظهرون الرباهني ويوضحون الدالئل كإبراهيم وموسى وعيسى واملصطفى 

، واآلخر: ما نسميه الركيزة وهو العقل، والبد أن يستند إليه اإلنسان بداية، عليهم السالمالرسل واألنبياء 
العقدية ألهنا من السعة مبكان والعقل حمدود، ال يدرك  نعم؛ حنتاج األدلة النقلية يف منظومة املعارف

التفصيالت فنحتاج إىل األدلة النقلية غري أّن ذلك بعد بناء القاعدة الصلبة اليت هي أساس املعارف، وبعد 
 ذلك فإّن التوسعة يستند فيها إىل األدلة النقلية الرافدة للعقل.

 االنسجام بني األدلة العقلية والنقلية

أكثر املعارف البشرية ابجلنبة املادية، وقسم حمدود منها يتعلق ابجلانب الالمرئي املسمى تتعلق 
ابجلانب الغييب الذي ال مسرح للعقل فيه، مبعىن أّن إدراك العقل يف اجلانب الغييب قليل، كصفات اآلخرة 

والعقل ال يدرك  غييب، والتفصيالت املوجودة فيها إْذ ال يستطيع العقل أن يدلل عليها ألّن اآلخرة عاِل
 املعاِل الغيبية حملدوديته، لذا حنتاج األدلة النقلية الصحيحة اليت تتفق منسجمة مع الربهان العقلي، وال تنايف
بني الدليل العقلي الواضح البني والدليل النقلي، فما حكم به العقل الصحيح الصريح حيكم به النقل 

ما، وهلذا أكد النقل على أمهية اإلميان ابلغيب، لعدم إحاطة الصحيح الصريح لالنسجام والتالؤم بينه

-1البقرة:){ذَلِكَ الْكَِتابُ لَا رَْيبَ فِيهِ هُدًى ِللْمُتََّقِنيَ الَّذِينَ ُيؤْمُِنونَ بِالَْغيْبِ*امل}: تعاىلالعقل بتلكم املعارف، قال 

ومن أراد أن يكون متٍق سائرًا يف صراط العبودية، عليه أن يؤمن مبعارف غيبية بعد أن يبين القاعدة  (4
الصلبة من خالل الدليل العقلي املوزون الصحيح، ومن مث تكون األدلة النقلية مؤيدة للدليل العقلي، 

 وموضحة للمعارف الغيبية.

 دور الدليل النقلي

م والغموض ع أن نصل إليها بعقولنا، فتأيت املعارف النقلية لتزيل اإلهباإن املعارف الغيبية ال نستطي
الذي يلفها، وتشرح املبهمات عنها فتتجلى حقائقها، إذن فائدة الدليل النقلي أن يؤيد الدليل العقلي 

 ويوضح كثرياً من املعارف الغيبية اليت ال ميكن للعقل أن يصل إليها.
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  أثر اليقني  ي املعارف العقدية

وهنا ينبغي أن نلتفت إىل إجابة سؤالني يف حبوثنا العقلية والنقلية للوصول إىل درجة من اليقني، 
ذلك أّن اليقني له مراتب، وأفضل ما يسعى املرء إليه يف الدنيا هو الوصول إىل درجة اليقني يف املعارف 

هم، ومن البناء العقدي هو األ العقدية، فإذا وصل إليها استطاع أن يكمل نفسه يف اجلوانب األخرى ألنّ 
وصل إىل درجة عالية من اليقني استطاع أن يتعامل مع األمور ابنسياب اتم وأرحيية كاملة، وقد شرحت 

ألّن  (1)‹‹أفضل الدين اليقني››و ‹‹أفضل اإلميان حسن اإليقان››الرواايت هذا املعىن، جاء يف بعضها أّن 
من وصل إىل درجة اليقني هانت عليه مصائب الدنيا، وِل يؤثر فيه ما يلم به من أحداث وما يطرأ عليه 

يه حكم يقصر املدبر هلذا العاِل، وأّن ف هو تعاىل هللامن كوارث الستطاعته التعامل ابنسيابية لعلمه أبّن 
، فهو عاىلتصارى جهده، ويكل األمور إليه بعد بذل ق تعاىل هللاالعقل عن اإلحاطة هبا فيلجأ أموره إىل 

فَُهوَ حَسْبُُه  هللاوَمَنْ َيتَوَكَّلْ َعلَى }: تعاىلالقادر على تفريج الكرب ورفع ما يطرأ من احلوادث واألحزان، قال 

 .(4:الطالق){لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اهللبَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ َجعَلَ  اهللإِنَّ 

 مبدأ الوجود

 جيب أن حنصل على اطمئنان يف اإلجابة على السؤالني التاليني: 

 األول: من أين أتينا؟

 والذي ميكن أن نعرب عنه بصيغ خمتلفة كقولنا: من الذي أوجدان؟ 

كثري من الناس يعيش مرحلة من الشك، حىت وإْن كان من العلماء واألدابء الشعراء، فإيليا أبو 
 ماضي عرّب عن ذلك شعراً، فقال:  

 ولقد أبصرُت قدامي طريقاً فمشيت      ن ولكين أتيتـجئت ال أعلم من أي

 كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟      وسأبقى ماشياً إن شئُت هذا أم أبيت

 (4)أدريلست 
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وهذه احلالة من الشك والريب نتيجة لعدم اعتماد الدليل العقلي والربهنة املتقنة وتشكيل قاعدة 
صلبة لبقية األمور العقدية، وحري ابإلنسان أن يبين األمور العقدية على إجابة سؤال من أين أتينا؟ أي 

 يورث االطمئنان، ألّن اإلنسان من الذي أوجدان؟ فمن الضروري أن نعرف اإلجابة على هذا السؤال بنحو
طرة اإلنسان رغم أهنا فطرية ووجدانية لكن ف تعاىل هللاإذا ِل يطمئن لن يعيش السعادة، وننبه هنا أّن معرفة 

: تعاىل، قال عاىلت هللاعليها ركام من األتربة والغبار يصعب إزالتهما، نعم؛ عندما يصاب ابحلوادث يتذكر 

أي إذا  (61العنكبوت:){ُمخْلِصِنَي لَهُ الدِّيَن فَلَمَّا نَجَّاهُْم إِلَى الْبَرِّ ِإذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اهللفَِإذَا رَكِبُوا فِي الْفُْلكِ دَعَوُا  }

ركب سفينة وكانت أمواج البحر عاتية فانكسرت السفينة وتغلبت عليها األمواج عندئذ يعرف أنه ال ملجأ 
جل دلين عندما قال له ر  عليه السالم، وقد جاء هذا املعىن يف رواية عن اإلمام الصادق تعاىل هللاله إاّل 

ط؟ قال: نعم، هل ركبت سفينة ق هللافقال له: اي عبد ››على ريب، فأجابه هبذا الدليل الوجداين، قائاًل 
قال: فهل كسر بك حيث ال سفينة تنجيك، وال سباحة تغنيك؟ قال: نعم، قال: فهل تعلق قلبك هنالك 

لك : فذعليه السالمأن شيئا من األشياء قادر على أن خيلصك من ورطتك؟ قال: نعم، قال الصادق 
لذا نرى الطغاة   (1)‹‹غاثة حيث ال مغيثاإل ىالقادر على االجناء حيث ال منجي ، وعل هللاالشئ هو 

قَاَل آمَْنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آَمنَْت بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مَِن }كفرعون الذي ادعى الربوبية عندما تعرض للغرق 

فإذا تعرض اإلنسان ألحداث كبرية وصل إىل املعرفة الوجدانية، إالّ أّن عليه أن يصل  (13يونس:){الْمُسْلِمِنيَ

 إىل اليقني قبل أن يتعرض للحوادث وأن يعرف اإلجابة الدقيقة على )من أين أتيت؟( قبل تعرضه للمكاره.

 منتهى الوجود

 الثاين: أين نذهب؟

رفاه والنعيم وأّن املرء يتعرض حلاالت من ال فينبغي أن نعلم أنه ليس هناك من خيلد يف هذه احلياة،
واملسرة وحاالت أخرى مغايرة من احلوادث واألكدار، وكلها تتالشى منتهية وال يبقى منها إالّ الذكر، لذا 
قيل إّن من أهم التنبيهات احلكمية لإلنسان علمه بعدم استمرار احلال، ألنّه خيفف عليه ما يلم به من 

ن ضراء وكرب لعلمه أبّن ذلك له مدة تنتهي، واحلياة كلها هبذه املثابة تنتهي أحداث، وما يصاب به م
منقضية، والبد من العلم أين نذهب؟ واإلجابة على هذا السؤال من األمهية مبكان تورث الطمأنينة، ملعرفته 

وقد جاء إيضاح ذلك  (116:البقرة){إِنَّا ِللَّهِ وَإِنَّا إِلَْيهِ رَاجِعُونَ}: تعاىلمبآله تطمئن نفسه، ويعي معىن قوله 
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قولنا ›› :ليه السالمع يقول: إان هلل وإان إليه راجعون فقال مسع إنساانً  ملا عليه السالممن إمامنا أمري املؤمنني 
1‹‹ إان هلل إقرار له منا ابمللك وقولنا إان إليه راجعون إقرار على أنفسنا ابهللك

أي سننتقل من هذه الدنيا  
 ليوىف كل امرئ حسابه.إىل دار أخرى 

 القاعدة صلبة للمعارف العقدية

وإذا استطاع اإلنسان أن جييب على هذين السؤالني املتقدمني فقد وضع قدميه على أرض صلبة 
من الناحية العقدية، أما إذا ِل يستطع أن جييب عليهما إبجابة متقنة ودقيقة سيبقى اتئهاً متذبذابً، وحري 

طهم العقدية يف نفسه وأبنائه ومن يرعاه، وعلى األستاذ أن يغرس يف تالمذته ما يرب ابلعاقل أن يؤكد املعارف
ما الغىن املايل والصحي ، أتعاىلليحقق هلم الغىن، ذلك أّن اإلنسان لن يستغين إالّ إذا ارتبط به  تعاىل هللاب

 ل.وغريمها فسرعان ما يزول ألّن مجيع ما يف هذه الدنيا يؤول إىل الفناء واالضمحال

 

 الدليل الفطري على معرفة هللا تعاىل. القسم الثالث:

 

 العلي العظيم. هللاصدق  (13إبراهيم:){شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَْرضِ اهللأَفِي }: تعاىل هللاقال 

 الفطرة 

اللذين لني ، وأحملنا إىل أمهية الدليتعاىل هللااستعرضنا بعض األدلة اليت تلزم اإلنسان مبعرفة 
أوضحنامها وأهنما قريبان من البداهة، ونردفهما ابلدليل الفطري، وقبل استعراضنا له البد من تبيان معىن 

 الفطري.

 األمور الفطرية

األمر الفطري مركوز يف جبلة اإلنسان وطبيعته، واإلنسان أينما ُوجد يف شرق األرض أو غرهبا 
 يتصف به.
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يه،  ال ينفك عنه كلزوم احلرارة للنار، وأّن طبيعة اإلنسان تقتض أي أّن الدليل الفطري الزم لإلنسان

، والوفاء ابلعهد والصدق وحسن (63:الرمحن){َهلْ جَزَاءُ الْإِحَْسانِ إِلَّا الْإِْحسَانُ }: تعاىلكاإلحسان، قال 

بيعة طالعدل وقبح الظلم، فإن اإلنسان بفطرته يستقبح الظلم، ويقدس العدل، واألمر الفطري موجود يف 
 اإلنسان يرى يف أفراده بغض النظر عن مكاهنم اجلغرايف وانتمائهم الديين، لذا حيرتم اإلنسان بفطرته وطبيعته
األمور الفطرية، ألهنا مركوزة يف طبيعته، نعم؛ قد يغطى على هذه الطبيعة بشيء من الركام فاألم رغم أّن 

سيه ب أبنائها، والسبب هو انغماس اإلنسان يف أمور تنحبها ألبنائها أمر فطري إالّ أنك قد جتد أمًّا ال حت
 نفسه، فيصبح مسخاً.

 االنسالخ من الفطرة

حتسن األم إىل أبنائها بطبيعتها وقد جتد أمًّا تسيء إليهم فتعذهبم، والعدل من األمور الفطرية إاّل 
 الفطرة.أّن اإلنسان قد يتحول إىل وحش كاسر فيظلم الناس كثرياً ويعمل على خالف 

 معرفة هللا تعاىل أمر فطري

، أي أّن الدليل الفطري تعاىل هللابعد اتضاح األمور الفطرية فإّن أهم األدلة الدالة على وجود 
أمر فطري وأينما ذهبنا يف أحناء العاِل جند أّن اإلنسان مييل إىل الدين وعبادة احلق حىت  تعاىلمعرفة احلق 

إْن ، فإنه عندما يزول الركام الذي ران على قلبه يعرتف بوجود احلق و تعاىل هللاإذا كان من املنكرين لوجود 

ْستَيَْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ َوجَحَدُوا بِهَا وَا}: تعاىلِل يصرح به كالماً بل وإن أنكره لفظاً لكنه يستيقنه حقيقة، قال 

قد جيحد اإلنسان شيئاً  وهو على يقني به لكنه ينكره استكباراً، وهذا من األمور  (12النمل:){ظُلْمًا وَعُُلوًّا

املشاهدة يف تعامل الناس بعضهم مع بعضهم اآلخر، فهناك من يعرف احلق لكنه ينكره، بل أّن هناك من 
 يراه اليعكس احلق ويقلبه إىل ابطل لكن قلب احلق إىل ابطل ال يعين ذلك أنّه ال يقدس احلق بوجدانه و 

 فطرايً بعقله، غري أّن طبيعته املعوجة عكست احلق كما يفعل بعض الشعراء، قال املتنيب:

 (1)والظلم من شيم النفوس فإن جتد         ذا عفة فلعلة ال يظلم
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أي أّن طبيعة اإلنسان هي الظلم، وإذا وجدت أحداً غري ظاِل فلعلة ال يظلم أي أنه يظهر على 
قاله عكس احلقيقة، ألن العدل من شيم النفوس وإذا وجدت ظاملاً فذلك العوجاج  خالف حقيقته، إّن ما
 فطرته وعدم استقامته.

 الرجوع إىل الفطرة

أمر فطري، وقد حبث العلماء يف أتريخ احلضارات وتوصلوا إىل أّن كل حضارات  تعاىل هللامعرفة 
فيه  ور الفطرية، وليس هناك جمتمع ينعدماإلنسان تشري إىل أمهية اخلضوع إىل معبود، وأّن ذلك من األم

احلس الديين، وذلك دليل على أّن الدين واإلذعان إىل قوة مهيمنة من األمور الفطرية، نعم؛ قد ينحرف 
فاطر السماوات واألرض وخالق الكون فيضع مكانه غريه العوجاج  تعاىل هللااإلنسان ويتوجه إىل غري 

فذلك استكبارًا وعلواً  تعاىل هللا، وإذا توجه إىل غري تعاىل هللاهه إىل فطرته، غري أّن الفطرة السليمة توج
جيعله يدعي أنه اإلله لكنه مع ذلك سرعان ما يرجع إىل فطرته إذا تعرض إىل حادث أليم، كفرعون عندما 

أظهر أنه ليس هو اإلله،  (13:يونس){مِنَ الْمُسْلِمِنيَ قَاَل آمَْنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ َبنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا}غرق 

ألنه وجد أنه غري قادر على أن يدفع عن نفسه الضر أو أن يغري من حقائق هذا العاِل لكوهنا ليست 
 .تعاىل هللمربوطة بيد املستكربين الطغاة، بل اب

 تعاىل هللاالدليل الفطري على وجود 

رجع إىل نفسه  ، ومنتعاىل هللاإذن األمر الفطري مركوز يف جبلة اإلنسان داٍع له إىل التعرف على 
ووجدانه سريى ذلك بوضوح خصوصاً إذا مرت عليه كرب وآالم، واملرء من صغر سنه متر عليه األمراض 

 فطرته لكونه يرى إىلواحلوادث فيتوجه إىل القادر على إجنائه، ويزيل القدرات املصطنعة عن نفسه ويرجع 
ه هو القادر الكبري املتعال وأّن غريه من األمور املصطنعة ال ينجيه، فاملال ال ينجيه واجلاه ال خيلص تعاىل هللا

: عاىلت، ولعل ذلك هو أحد املعاين املستفادة من قوله تعاىل هللاوالعشرية ال تدفع عنه، وليس هناك إاّل 

أي أّن من ذهب إىل اآلخرة ورأى رؤية متكاملة وجد أّن  (16:غافر){ِه الْوَاحِدِ الََْقهَّارِلِمَنِ الْمُلُْك الْيَْوَِ لِلَّ}

احلقيقي له  ، بل أّن امللكتعاىل هللااألمور اليت اصطنعها ليست هي احلق وال ميكن أن تكون بدياًل عن 
وحده ال شريك له،  تعاىل هللابلدليل الفطري ألّن فطرته تدعوه للتعلق اب تعاىل هللا، فيتعرف على تعاىل

فريى أّن ما سواه زائف ال ميكن أن يتعلق به، ألنه اصطنعه كي يتكأ عليه ظنًا أنه ينجيه ويستغين به 
 .تعاىل هللاوسرعان ما وجد أّن ما اصطنعه لنفسه واتكأ عليه ال يغنيه وأّن الغىن بيد 



 خصائص الدليل الفطري:

شَكٌّ فَاطِرِ السََّماوَاتِ  اهللأَفِي }: تعاىلبقوله  أوضح القرآن الكرمي الدليل الفطري

 ، وله خصائص:(13إبراهيم:){وَالْأَرْضِ

 أواًل: أفضل األدلة على معرفة هللا تعاىل.

ال  تعاىل هللاملن التفت إىل معناه، ألنه سيجد أّن غري  تعاىلالدليل الفطري دال على وجود احلق 
ميكن أن يوجد الكون ال من شيء، وإذا أراد اإلنسان أن يوجد شيئًا ال من شيء فلن يستطيع ذلك، 
والبد أن يوجد شيئًا من مادة ومن خالل تغيري الرتكيبة حيدث شيئاً، أما إذا انعدمت املادة وليس لديه 

أو قبله  هللاليس هناك مع أوجد الكون ال من شيء، و  تعاىل هللاشيء فال يستطيع أن يوجد شيئاً، لكن 
صح ِل أيخذ شيئًا موجودًا معه فصري به الكون، لذا أف تعاىل هللااألشياء، إّن  تعاىل هللاشيء أوجد منه 

، أي ال شك فيه ألنه فاطر (13إبراهيم:){شَكٌّ اهللأَفِي  }: تعاىلالقرآن الكرمي عن بداهة هذا األمر بقوله 

 هللاال من شيء، فال مادة مع  تعاىلالسماوات واألرض، والسماوات واألرضون والكون مبا فيه أوجده 
 األشياء. تعاىلأوجد هبا 

إّن اإلنسان يستطيع أن يغري يف الرتكيبة والصنع وجيمع موادًا ويغري يف تركيبتها، غري أّن ذلك 

فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ }بداعه الذي أوجد األشياء ال من شيء، وإ تعاىل هللاخيتلف عن صنع 

 .(13إبراهيم:){وَالْأَرْضِ

 اثنياً: أقوى األدلة. 

 وسيتعرف عليه عرب أمرين: تعاىل هللامن التفت إىل هذا املعىن فلن يضيع عن 

 .تعاىلاألول: الفطرة؛ فيستيقن ابحلق 

أّن غريه ال قدرة هو القادر وحده، و  تعاىل؛ فريى أنّه تعاىلالثاين: العلم ابلقدرة الالمتناهية للحق 
عادالت الكونية، لذا وليس هناك من يستطيع تغيري امل تعاىلله، وأن الكون بقوانينه ومعادالته يرتبط بقدرته 

احلقيقي  املعىن ه السالمعليحييي ومييت، وأراد  هللاقال للنمرود إّن  عليه السالماستدل هبا األنبياء، فإبراهيم 



لإلحياء واإلماتة وليس ما يف ذهن النمرود، بل مبعىن معطي احلياة فاطر السماوات واألرض الذي أوجد 
 احلياة ال من شيء، والقادر على إيقافها.

 اثلثاً: أوضح دليل.

فإْن شاء  ، ليس له شريك يف اإلعطاء واملنع،تعاىلاملعادلة الكونية أبمجعها وبشراشرها بيد احلق 
وإن شاء أخذ، غري أّن النمرود لّبس يف الدليل فقال أان أحيي وأميت وجاء ابثنني وأمر بقتل أحدمها أعطى 

وإبقاء اآلخر، وليس هذا هو املعىن احلقيقي لإلحياء واإلماتة، بل تدليس على الناس خصوصًا على من 
 ناس إىل الفطرة.ال يعرف األدلة والرباهني وال يستوعب الفكرة حقيقة، لذا من املهم إرجاع ال

 رابعاً: أسهل دليل.

إن من أهم األمور يف الرتبية بنحو عام ترسيخ الدليل الفطري يف أذهان الناشئني واليافعني وتعليمهم  
 ، ألّن من وصل إىل ذلك فقد وصل إىل قمة املعرفة.تعاىلكيفية الوصول إىل معرفة احلق 

 خامساً: ال إهبام فيه.

فقال  هو الذي حييي ومييت أي يعطي احلياة ويسلبها، تعاىل هللاأّن  عليه السالمبنّي إبراهيم 
فيه،  املثال إىل مظهر كوين، ال ميكن للنمرود أن يلبس عليه السالمالنمرود أان أحيي وأميت، فغري إبراهيم 

ر دأييت ابلشمس من املشرق فأتم هبا من املغرب، فبهت الذي كفر، وذلك ألنه غري قا تعاىل هللافقال إّن 
على تغيري هذه املعادلة، إْذ ليس هناك من يستطيع أن جيعل الليل هناراً، لذا كانت احلجة من الوضوح 

 مبكان، فلم يستطع أحد دحضها.

إّن الدليل الفطري يوصل اإلنسان إىل اليقني ويدحض التصورات اخلاطئة، ويزيل ما يصطنعه 

 .(13يم:إبراه){فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } وحده ال شريك له، تعاىل هللااإلنسان، فريى من أراد احلق أّن 

 كيفية االستفادة من الدليل الفطري:

من أهم األمور ملن أراد السري يف الصراط املستقيم أن يتعرف على الدليل الفطري ابدئ ذي بدء 
قبل أن يصاب حبادث أو مرض فيلتفت إىل ذلك، غري أّن بعض الناس غافل ال يلتفت ألدران طرأت عليه 

ك ابلسري على سفإّن عليه أن يتم تعاىل هللافلم يتعرف على الدليل الفطري، وإذا أراد أن يتعرف على 



إالّ ابالبتالء،  تعاىل هللاالصراط املستقيم ليتاح له أن يتوجه إىل احلق، ألّن من اعوجت فطرته فلن يصل إىل 
 .تعاىل هللافهو القادر على إرجاعه إىل الفطرة، أما إذا كان منحرفاً فيصعب عليه أن يتعرف على 

ذب إليه ستقيم، أي أّن الدليل الفطري ينجمشروطة ابلسري على الصراط امل تعاىل هللاإّن معرفة 
املستقيم ولن يعرفه من كان على فطرته ركام وأدران، ولن يستطيع أن يرى الدليل الفطري بوضوح، أما 

 بفطرته. تعاىل هللاالسوي فريى األشياء بوضوح ويتاح له أن يتعرف على 

 

 النظم وحساب االحتماالت ومعرفة هللا تعاىل. القسم الرابع:

نَّهُ عَلَى سَنُرِيهِمْ آَياتَِنا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَ}: تعاىل هللال قا

 العلي العظيم. هللاصدق  (14:)فصلت{كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

 جتذر الدليل الفطري  ي اإلنسان

إلنسان ربطاً وثيقاً ، وبينا أّن الدليل الفطري يربط اتعاىل هللااستعرضنا أهم األدلة اليت تلزمنا مبعرفة 
خصوصاً يف الشدائد والُكرب إذا أملت به، إْذ أّن األحداث تكرب فال جيد املرء ملجئاً فيها إاّل  تعاىلابحلق 
 .تعاىل هللا

وهذا الدليل موجود يف جبلة اإلنسان، إْذ ال أحد من البشر تنعدم فيه الفطرة، نعم؛ قد تنطمس 

 قَالَ آمَْنُت أَنَّهُ لَا حَتَّى ِإذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ }: تعاىل، قال هللاابلعلو واالستكبار فتشتد عليه الكرب لرتجعه إىل 

إذن ال متوت الفطرة بنحو كلي بل يبقى الدليل  (13:يونس){رَائِيلَ وَأَنَا مَِن الْمُسْلِِمنيَإِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمََنْت بِهِ َبنُو إِسْ

 الفطري جذوة مشتعلة يتذكره اإلنسان إذا اشتدت به األحداث وأملت به الكرب.

 اإلراءة األنفسية

 ته والتوجه إليه:ومعرف تعاىل هلليوضح القرآن الكرمي برهانني يلزمان اإلنسان بضرورة التعلق اب

 األول: الدليل الفطري.



أي  (41:الذارايت){وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفََلا تُبْصِرُونَ}: تعاىلومساه القرآن الكرمي اإلبصار يف النفس، قال 

 .تعاىل هللأّن من التفت إىل نفسه أدرك حقيقة التعلق واالرتباط اب

 اإلراءة اآلفاقية

 الثاين: الدليل اخلارجي.

أي يف الكون  (14:فصلت){َسنُرِيهِمْ آَياتَِنا ِفي الْآفَاقِ}: تعاىلويعرب عنه القرآن ابلرؤية اآلفاقية، قال 

كر يف  إذا أمعن املرء نظره فيها وتف تعاىل هللاأبكمله، ذلك أّن كل مفردة من مفرداته تدلل على وجود 
 عىن نشري إىل مقدمات:كيفية نظمها وارتباطها ابملفردات األخرى، وكي يتضح هذا امل

 األوىل: برهان النظم.

ومعناه أّن الكون يسري على وفق أنظمة غاية يف الدقة، فللشمس بعد خاص عن األرض، حبيث 
لو اقرتبت قلياًل منها الحرتقت األرض، ولو ابتعدت عنها لتجمدت، ويستطيع اإلنسان النظر إىل آالف 

 املعىن، قال الشاعر:األمور من مفردات الكون الدالة على هذا 

 (1)ويف كل شيء له آية    تدل على أنه واحد

 وعلى وحدانيته. تعاىل هللاأي أّن كل ما نراه يف الكون يدلل على وجود 

 استحالة اخللل  ي هذا النظم

ولعل اإلنسان برتكيبه املعقد الذي يعجز من تفكر يف نفسه عن معرفة كيفية حتقق هذا الوجود 
بداع الرائع القدرات اليت يستطيع هبا اإلنسان أن يسخر الكون خلدمته، ليكون السيد العظيم املتقن اإل

جعله قواًي ضعيفاً  تعاىل هللا، ورغم أّن اإلنسان يف منتهى قوته ضعيف أي أّن تعاىلاملطاع واخلليفة هلل 
لضعف، والعلماء وسائر اوضعيفاً قوايً يتمتع بقدرات هائلة لكنه قد يفتقد شيئاً بسيطاً فيعود من قوته إىل 

الناس الذين جرت عليهم احلوادث بدى ضعفهم واضحاً، فقد جتد عبقرايً يصاب حبادث يفقد به ذاكرته، 
وال يستطيع أن يتذكر ما صدر منه وال أن يعي ما قام به من أعمال، النفصاله عن ذلك حىت كأنه يراه 
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إلنسان بدقة النظم اليت يستحيل أن تكون من أول مرة ملا أِل به من حادث، واألمور واألحداث تذكر ا
 خالل الصدفة، فالبد أن يكون املوجد هو الذي أتقن النظم وأحكمه.

ود ، ومن نظر إىل ذلك توصل إىل استحالة وجتعاىل هللاإّن برهان النظم يدل داللة خارجية على 
نظام دقيق دون منظم، وإحكام دون حكيم أتقن الصنع، وعليه فإّن من أوجد الكون يتصف ابحلكمة ألّن 
عدة من األنظمة والقوانني اليت هي يف غاية الدقة واإلعجاز كقانون اجلاذبية وغريه من القوانني تبهر اإلنسان 

قتها، فريى أّن النظم أبدعه حكيم متعال، وإذا ضم إىل ذلك الدليل القائم على إذا التفت إىل نظمها ود
 وضرورة االرتباط به. تعاىل هللاحساب االحتماالت عرف من خالهلما لزوم معرفة 

 الثانية: الدليل القائم على حساب االحتماالت.

ات قضااي أو إلثب برهان حساب االحتمال دليل رايضي يستفيد العلماء منه يف جماالت متعددة
الوصول إىل يقني جازم، ونريد أن نستفيد منه يف هذه املفردة بضمه إىل برهان النظم ليتشكل دليل علمي 

 التايل:ومعرفته، وخالصة الدليل القائم على حساب االحتماالت ك تعاىل هللمتقن يلزم اإلنسان ابالرتباط اب

، وقلنا ألحد أبنه ُوجد بنفسه، وأّن مجيع ما إّن أي نظام يستحيل دون منظم، فإذا رأينا مسجداً 
فيه وجد صدفة سنرى أّن من يسمع ذلك يصف القائل ابلسذاجة وانعدام العقل، وإذا كان املسجد رغم 
بساطته يستحيل أن يوجد صدفة، ليكون اببه يف موقع حمدد وإانرته كذلك، وأجهزته يف أماكنها املخصصة 

ل، وال يقبله من حيرتم نفسه، رغم أّن املسجد ال ميثل إالّ جزء بسيطاً وكان ذلك ال ينسجم مع من له أتم
من معادالت الكون الدقيقة وال نسبة بينه وبني دماغ اإلنسان املعقد الذي فيه آالف من األنظمة والدقائق، 
 وإذا استحال وجود املسجد صدفة وِل يقبل ذلك العقل والعقالء بل يصفون املتحدث به أبنه أقرب إىل

 اجملانني فما ابلك ابلكون كله.

إّن دماغ اإلنسان وقانون اجلاذبية واألنظمة األخرى اليت هي يف غاية الدقة واإلحكام إذا ضممنا 
 .ىلتعا هللإليها الدليل القائم على حساب االحتماالت يتضح لدينا ضرورة ارتباط الكون اب

 قانون حساب االحتماالت:

املسجد كمثال، فإن فيه الكثري من اإلتقان والنظم حيث  أبسط صورة حلساب االحتماالت هي
يستحيل أن يوجد صدفة أو يسند إىل عوامل طبيعية كاهلواء والرايح ودوران األرض حول نفسها، فإّن 
القول بذلك أشبه ابخلرافة، وهو بعيد متام البعد عن منطق العقل والعقالء بل أّن عمر الكون مهما أعطيناه 



ني غري كاٍف إلجياد مفردة من مفرداته، ذلك أّن أي مفردة منه ال ميكن أن تكون صدفة من مليارات السن
فضالً عن مخ اإلنسان الذي هو يف غاية الدقة والتعقيد، بل أّن أبسط شيء يف الكون حيتاج إىل مليارات 

ام، وال كمن السنني ليتحقق، فنعلم جازمني أّن الصدفة ال تكفي إلجياد مفردة تتصف ابإلتقان واإلح
 ميكن أن تكون موجدة لذلك.

ولعل أسهل تقريب حلساب االحتماالت هو أن نضع أرقامًا من واحد إىل مائة وخنلطهم دون 
متييز ألي رقم من األرقام، مث نسحب من واحد إىل مائة ابلرتتيب، فإّن ذلك رغم سهولته تصوراً غري أنه 

بل  ستطيع املرء أن يصل من الواحد إىل مائة صدفةمستحيل خارجًا وحيتاج إىل ماليني من السنني كي ي
 قيل إنه ال ميكن ذلك، أي أّن العقل حييله، كيف إذا كان العدد من واحد إىل ألف، فإنّه يستحيل صدفة.

 ضرورة وجود مبدع هلذا الكون

وإذا ضممنا الدليل القائم على حساب االحتماالت إىل برهان النظم تشكل لدينا برهان غاية يف 
دقة واإلحكام يدلل على ضرورة أن يكون ما نعيشه من إبداع أوجده مبدع ال هناية لعلمه وقدرته، وأّن ال

ذاته ال تتناهى، وحقيقة وجوده غري متناهية، واألمثلة اليت أوردانها يف النظام املادي إذا استحال أن تتحقق 
: عاىلتء بسيط من عاِل املادة، قال صدفة، فما ابلك ابلكون الالمرئي الذي ال ندركه ألّن ما ندركه جز 

إّن اآلفاق العلمية مهما اتسعت فهي حمدودة، واإلنسان إذا وعى  (٧1:اإلسراء){وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ اْلعِلْمِ إِلَّا َقلِيًلا}

 بعض العلم رأى نفسه أنه ال يفهم حقائق الكون وعندئٍذ سيحرتم عقله ويسلم بوجود مبدع للكون.

 الوعي والالوعياإلنسان بني 

قد يغفل اإلنسان عن ذلك إذا كان يعيش الرخاء املادي فال يعي احلقائق إالّ إذا تعرض ألحداث 
، ذلك أّن حالة الرخاء جتعله ال يفقه ما يدلل عليه العقل، وما يرشد إليه املنطق وما تعاىل هللتذكره اب

ادة، وال الثمالة فال يعي ما وراء عاِل امليوضحه الربهان، فيصاب يف حالة الرخاء ابلطغيان والسكر إىل 
يدرك كثرياً من املعادالت رغم كوهنا يف منتهى الوضوح والبداهة فيعزب عن علمه الكثري، وال يتذكر إالّ إذا 

 أملت به الكرب وأحاطت به األحداث.

 املؤثر  ي الوجود تعاىل هللا

كان أحد ، و هللادليل على عدم وجود قرأت أّن أحد الوزراء قال ملوظفيه أبّن لديه ألف دليل و 
املؤمنني يريد أن ينصحه فأجل ذلك إىل الوقت املناسب حلكمته، إْذ أنه ال يستطيع أن يذكر الوزير لطغيان 



املنصب، فمرت األحداث فاهتم بقضية يف الوزارة، ونزع عن منصبه وأودع السجن كما حصل يف زماننا 
غريت األحداث مسار األمور عليهم، فقد حصل للوزير ذلك، لبعض رؤساء اجلمهورايت ورؤساء الدول، 

د زوال سكر املنصب، بع تعاىل هللوقد تريث هذا احلكيم وأرجأ النصيحة كي يؤثر عليه السجن، فيذكره اب
ذلك أّن عقل اإلنسان قد خيامر بغري الشراب فال يهتدي إىل الصواب، قال احلكيم: وبعدما اشتدت 

 إىل ، فوجدته يتمتم بكلمات من الشعر، كلها حكمة، تشريتعاىل هللذكره ابظروف السجن عليه زرته أل
 تعاىل هللاأّن اإلنسان مهما طغى ليس هو إالّ مفردة بسيطة من الكون يتأثر بعوامله، وعوامله مربوطة بقدرة 

لقدرة، اب ، ومهما طغى صاحب املنصب فهو حمدودتعاىل هللوحكمته، والعاِل وما يدور يف فلكه يرتبط اب
، وال ميلك تعاىلوهو جزء من هذا الكون الذي يتحرك على وفق احلكمة اإلهلية والقدرة الالمتناهية هلل 

قد جئت إليه ألذكره ، قال احلكيم: لتعاىل هللاإلنسان لنفسه نفعاً وال ضراً وال مواتً وال حياًة وال نشوراً إالّ اب
 إىل معرفة ربه. ، فلما مسعت شعره علمت بوصولهتعاىل هللابوجود 

م ودليل من خالل املزج بني برهاين النظ تعاىل هللاإّن ما تقدم خالصة مركزة توضح ضرورة معرفة 
 حساب االحتماالت.

 

 دور الدليل النقلي  ي إثبات املعرفة. القسم اخلامس:

  (11الشورى:){لَيَْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }: تعاىل هللاقال 

 (2-1:اإلخالص){وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ *الصَّمَدُ اهلل*أَحَدٌ  اهللقُلْ هُوَ }: تعاىلوقال 

 .العلي العظيم هللاصدق 

 عالقة املعرفة ابلرباهني العقلية

ابدئ  تعاىل معرفته ، وبينا يف أول البحث أنّ تعاىل هللااستعرضنا بعض األدلة العامة اليت تلزم مبعرفة 
أو  تعاىل هللاذي بدء البد أن تستند إىل الدليل العقلي، وال يسوغ االعتماد على الدليل النقلي يف معرفة 

يف إثبات وجوده بداية، أي أّن القاعدة األساسية للمعرفة البد أن تتشكل من خالل براهني عقلية حمكمة، 
 هللافة ية اإلتقان واإلحكام، تلزم اإلنسان مبعر ، وهي يف غاتعاىلوقد أوردان بعض األدلة الدالة على وجوده 

 واليقني بوجوده. تعاىل



 معرفة صفات الذات

تعرف ، البد له أن يتعرف على صفاته إذ ال يكفي أن يتعاىلوبعد أن يتعرف اإلنسان على احلق 
دون أن يعرف صفاته اليت يتصف هبا، وهذه مرحلة متممة للمرحلة األوىل، إْذ يف األوىل نثبت  تعاىلعليه 

 .تعاىلوجود إله للكون أبدعه وأتقنه، ويف الثانية نتعرف على صفاته 

 تعاىل هللااحلاجة للدليل النقلي إلثبات صفات 

ل إىل حقائق ال يكفي للوصو ويف هذه املرحلة حنتاج إىل الدليل النقلي، مبعىن أّن العقل وحده 
، والبد من ضم األدلة النقلية مع العقل، أي أن اإلنسان حيتاج إىل هدايتني: هداية تعاىلصفات احلق 

تصف بكذا ي تعاىلالعقل وهداية الوحي، وقد جاءت اآلايت القرآنية والرواايت توضح لنا ذلك، وأّن احلق 
ق وأخرى ال تتصف هبا ذاته،  وأّن إثبات صفة للحوال يتصف بكذا، أي أن هناك صفات اثبتة للذات 

وجتريده عن أخرى ال يتم ابالستناد إىل قدرات العقل لكونه حمدوداً، بل حيتاج العقل إىل إعانة  تعاىل
، لذا جند تعاىل هللاالوحي، وهذا فرض الزم ال يستغين العقل بقدرته يف الوصول إىل املعرفة احلقة لصفات 

األداين السماوية والفرق اإلسالمية املختلفة، ألّن بعضها اعتمدت على العقل  ختبطا كبريا ألصحاب
وحده، وبعضها اعتمدت على النقل مع ما فيه من الغث والسمني، فلم تستطع أن تصل إىل املعرفة السليمة 

 اليت تنسجم  مع ما جاء يف آي القرآن الكرمي.

 ارتباط العقل ابلنقل

ة ىل أن النقل دلل على ضرورة ارتباط العقل ابلنقل يف هذه املرتبوقبل أن نوضح املطلب نشري إ
 السالم عليهمالثانية، أي أن آي القرآن الكرمي والرواايت الواردة عن النيب ص واألئمة من أهل البيت 

ي إالّ ابالستناد كما ينبغ  تعاىلأوضحت هذا األمر، مبينة أنه ال يستطيع أحد أن يتعرف على صفات احلق 
 اء جاء به الوحي من آايت القرآن واألحاديث.إىل م

 الصفات اإلهلية

قسم العلماء الصفات بتقسيمات متعددة: منها انقسام الصفات اليت يتصف هبا احلق إىل صفات 
 مجال وصفات جالل. 

 الصفات اجلمالية واجلاللية



هبا، أما  تعاىلويقصد ابلصفات اجلمالية الصفات اليت من الضروري أن تتصف ذات احلق 
 الصفات اجلاللية فهي اليت تتجرد الذات املقدسة عنها ضرورة.

ي البد أن يكون عاملًا قادرًا حياً، وال يكف تعاىل هللاالعلم والقدرة واحلياة صفات مجال، أي أّن 
 أن يكون موجوداً دون أن يتصف ابلعلم والقدرة واحلياة.

وأما صفات اجلالل فهي اليت يتنزه عنها وال ميكن أن يتصف هبا، كالرتكب يف الذات املقدسة، 
أي أّن ذاته ال ميكن أن ترتكب من أجزاء، إذ أن ذلك يستدعي احتياج بعضها إىل بعضها اآلخر، ألّن  

 كل مركب حتتاج  أجزاؤه إىل بعضها اآلخر.

 ال تركب  ي صفاته

قدسة تتصف ابلعلم والقدرة واحلياة ومجيع صفات الكمال وهي ال ميكن أن تكون الذات امل
 مركبة.

 الرتكب ينا ي الكمال

حيتاج  عاىلتالرتكب ينايف كمال الذات املتصفة ابلغىن املطلق وعدم االحتياج إىل الغري ألّن غريه 
املطلقة،  ةإليه، أما هو فغين مطلق، تتنزه ذاته عن االتصاف ابلرتكب وتتصف ابلغىن املطلق والبساط

وصفات اجلمال كلها ترجع إىل ذاته، وليس هناك تركب فيها، فعلمه ال يغاير احلياة، وحياته ال تغاير 
 . عاىلتالقدرة، وقدرته هي ذاته، وذاته وحياته وعلمه شيء واحد، أي أن مجيع صفاته ترجع إىل ذاته 

 األحدية وبساطة الذات

: عاىلتة ورجوع الصفات اجلمالية إىل الذات، قال أكد القرآن الكرمي على نفي الصفات السلبي

 الوحدانية وتنفي الرتكب.اآلية تثبت  (1:اإلخالص){أَحَدٌ اهللقُلْ ُهوَ }

 الغين املطلق

لصمد الغين املطلق الذي حيتاج غريه إليه وال فرياد اب (4)اإلخالص:{الصَّمَدُ اهلل}: تعاىلأما قوله 

 حيتاج إىل غريه: 

 حيتاج إليه تعاىل.أواًل: كل شيء 



ُفسر الصمد ابملصمود إليه، أي الذي يستند إليه غريه، فهو كالقيوم الذي تقوم األشياء به، مبعىن 
ق ما أعطاه عاد ، وإذا سلبه احلتعاىليستغين بذاته، وكل موجود غناه من احلق  تعاىل هللاأنه ال موجود عدا 

إبراء مستغٍن بذاته، ومجيع ما لدى الرسل واألنبياء واألولياء من قدرات ك تعاىل هللاإىل العدم، فال شيء غري 
كمل ، ال يتصرف أحد منهم استقالاًل عنه سبحانه، حىت أتعاىل هللااألكمه واألبرص وإحياء املوتى إبذن 

 .تعاىل هللاما لديه من قدرات إمنا هو من عند  صلى هللا عليه وآلهاخللق املصطفى 

 سواه فقري.اثنياً: كل ما 

ي ال تركب يف ذاته، بل هي بسيطة متصفة ابألحدية، أ (4)اإلخالص:{الصَّمَدُ اهلل}: تعاىلقال 

غين  تعاىل هللاوال أجزاء هلا كي حيتاج بعض أجزائها إىل بعضها اآلخر، ألّن املتجزئ املركب ممكن خملوق و
: عاىلتيفتقر غريه إليه، بل أن الفقر هو حقيقة وجود غريه، ألنه ممكن، واملمكن عني الفقر واحلاجة، قال 

يتصف ابلغىن املطلق، فيحمد  تعاىل هإن (11فاطر:){هُوَ الَْغنِيُّ الْحَِميدُ اهللوَ اهلليَا َأيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَُقَرَاءُ إِلَى }

 ألنه أعطى غريه، فهو حممود لغناه، وهو حممود إلنعامه وإعطائه وفضله. 

 اثلثاً: عدم وجود الكفء.

تفصح اآلية الكرمية أن غريه ال يكافئه، ألنه  (2اإلخالص:){وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}: تعاىلقال 

ّن املكافئ نظري ، ألتعاىلفال يضاده وال يناده، فال أحد من املخلوقات كفؤًا هلل  تعاىل هللاخملوق أوجده 
املوجودات ليس كذلك، لكونه غىن مطلق و  تعاىلوند، لديه قدرات متساوية ومتعادلة مع من يكافئه، واحلق 

وَمَا بِكُْم }: تعاىل األخرى يف وجودها واستمرارها حتتاج إىل اإلنعام واإلفاضة واإلعطاء واملنحة واملنة، قال

  .(14النحل:){اهللمِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ 

 الرتكب عني االحتياج

راه مركباً، ألن موجود وي هللاهذا معىن دقيق بل يف غاية الدقة فال يكفي للمسلم أن يعرتف أبّن 
ذلك ينايف التوحيد اخلالص، لذا نرد على النصارى لقوهلم إنّه اثلث ثالثة أب وابن وروح قدس، والثالثة 
واحد، إذ كيف تكون الثالثة واحداً، مع أن ذلك جيعل املركب حيتاج بعضه إىل بعضه فيتناىف مع التوحيد 

}لَيْسَ كَمِثِْلِه ويف  (2اإلخالص:){يَُكنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ}اخلالص الذي طرحه القرآن الكرمي يف 



شيء موجود، ووجوده عني ذاته، وذاته مغايرة لألشياء األخرى، ليس كمثله  تعاىلإنه ، (11)الشورى:شَيْءٌ{

 شيء، وليس له كفؤ وال نظري.

 ذاتال تغاير بني صفات ال

هذه  م السالمعليهوأئمة أهل البيت  عليه وآله صلى هللاوقد أوضحت الرواايت الواردة عن النيب 
 احلقيقة جبالء.

أي أنه قبل  (1)‹‹معلوم وال ذاته والعلم ربنا وعز جل هللا يزل ِل››: عليه السالمقال إمامنا الصادق 
 قبل الزمان ألنه أوجده، وقبل اخللق ألنه أوجدهم، وهو موجود عاِل، والعلم تعاىلالقبل بال قبل فلم يزل 

ومسعه ذاته إذ ال  ‹‹معلوم وال ذاته›› تعاىلذاته، وليس مغايراً للذات املقدسة كي تكون ذااتً وعلماً، فعلمه 
الذات كي  ةمسموع وبصره ذاته إذ ال مبصر، وقدرته ذاته إذ ال مقدور، وال شيء من املخلوقات يف مرتب

 تقع القدرة على املقدور، ألّن الصفات عني الذات، وهي قبل اخللق.

 عليهم السالم ي رواايت أهل البيت  تعاىل هللاعمق معرفة 

هذه املعرفة يف كلمات متعددة وخطب كثرية يف هنج  عليه السالمأوضح اإلمام أمري املؤمنني 
البالغة، ومن أراد أن ينهل املنهل العذب ويعي املعىن الدقيق للتوحيد فال طريق له إالّ ابألخذ حبكم العقل 

عليهم بيت واألئمة من أهل ال صلى هللا عليه وآلهاملستضيء بنور الوحي من آايت القرآن ورواايت النيب 
ليهم عستطيع أحد أن يصل إىل عمق هذه املعرفة دون أن أيخذ مبا جاء عن أهل البيت ، وال يالسالم
فاتم ال نـَْفىُ  َلهُ  االمْخالصم  وََكمالُ ››يف هنج البالغة:  عليه السالم، قال أمري املؤمنني السالم  لمَشهاَدهم  َعْنُه، صّم
َفهٍ  ُكلّم  ا صم رُ  اهنه ، َغيـْ رُ  اَنههُ  َمْوصوفٍ  ُكلم  َوَشهاَدهم  اْلَمْوصوفم َفهم  َغيـْ أي أن من أراد أن يكون من  (4)‹‹الصّم

ليه إخالص ، ويرتتب عتعاىل هللاإلخالص هو الوصول إىل الدرجة العالية يف االرتباط اب -املخلصني 

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لَِقَاءَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا }: تعاىلقال  -األعمال هلل وحده 

أي لن يتحقق اإلخالص ألحد إال أن يصل  (113الكهف:){رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا ُيشِْركْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

فة التوحيد واإلخالص إن معر دون توحيده،  تعاىل هللاإىل العمق املعريف للتوحيد، وال يكفي أن يثبت وجود 
ال يتحققان إاّل ابألخذ ابلومضات النورانية واإليضاحات املستقاة من معدن الوحي وينابيع الرسالة، من 

                                                           

 .1146ص  4ميزان احلكمة للريشهري ج -1
 .11ص 1هنج البالغة )خطب اإلمام علي )ع(( ج - 4



فاتم  نـَْفىُ  هُ لَ  االمْخالصم  َكمالُ ››، فـعليهم السالمو األئمة من أهل البيت  صلى هللا عليه وآلهاملصطفى   الصّم
َفهٍ  ُكلّم  لمَشهاَدهم  َعْنُه، ا صم رُ  اهنه ، َغيـْ َفهم  رُ َغيْـ  أنههُ  َمْوصوفٍ  ُكلم  َوَشهاَدهم  اْلَمْوصوفم أي أن التعدد معناه  ‹‹الصّم

، (11الشورى:)}لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيٌْء{الرتكب، أما إذا رجعت الصفات إىل الذات، فليس مثة تركب بل حقيقة 

، (1اإلخالص:){أَحَدٌ  اهللقُلْ هَُو }: تعاىلدية، قال إن صفاته ليست كغريه، ألهنا عني ذاته، وهو معىن األح

 إبداعاً، وليس والدة كما يلد اإلنسان واحليوان، وهلذا املعىن ارتباط تعاىلأوجده  هللاإّن العاِل  وهو ما عدا 
ابلتوحيد اخلالص، أكدت عليه اآلايت والرواايت، واملؤمن املوحد عليه أن يصل إىل عمق معريف أبّن الذات 
املقدسة واحدة ال تركب فيها وال احتياج، تتصف ابلغىن املطلق، وأن مجيع صفات الكمال ترجع إىل 

ات املقدسة، فال تعدد يف ذاته، بل هي عني صفاته الكمالية واجلمالية، صفاته عني ذاته، وذاته عني الذ
 صفاته، ليس له شبيه وال كفؤ.

 

  



 دور اإلميان ابهلل  ي حياتنااملطلب الثاين: 
 

 

 القسم األول: اإليمان ركيزة الرقابة الذاتية

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ٱ  ٻچ قااااااال هللا تعاااااااىل:  

 . صدق هللا العلي العظيم.(الرعد)چ

 اإليمان بالله في حياتنا.

اإلميان ابهلل أهم ركيزة تقي اإلنساااااااااااان من الوقوع  ي براثن أمواج احلياة املتالطمة ال  جتلب  
األمراض النفسااية كاالكتباب والقلق وانفصااام الةااكصاايةّ كما أنإله اعل اإلنسااان شااجرة ابسااقة اينعة 

حلياة ووقع  ي االثمار تُؤيت ُأكلها كل حني إبذن رهباّ فهو كنز ال يفىنّ وكلما اشااااااتد ابإلنسااااااان لظى 

ڈ   ژ   چمصااايبةّ ف نإل أفضااال ما يتكلص به هو الرجوع إىل هللا تعاىل واإلميان بهّ قال تعاىل: 

ّ وال نريااااد هنااااا (ألعراف)اچژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  
اسااااتعراض اثري اإلميان ابهلل على انتةااااال اإلنسااااان من األمراض النفسااااية ألنإل تل  جنبة ذات أ ية 

 وحتتاج إىل حبث مستقل. ابلغة

 الرقابة اإليمانية في ذات اإلنسان.  

مااا يهمنااا أن نركز عليااه هو األثر الكبري لهللميااان ابهلل تعاااىل  ي تكاااماال اإلنسااااااااااااان  ي الُبعااد 
 الفردي واالجتماعي:

 األول: الُبعد اإليماني في تكامل الفرد.

نتج الرقابة الدائمة واملستمرة يُ من أهم ُأساس التكامل الرقابةّ ف نإل اإلنساان الذي يساتةاعر 
ألنه يعي أنإل أعماله مرصااودة فيحاول جاداً أن يتالا النقص واخلطيف  ي أعمالهّ وحيقق له اإلميان ابهلل 

 تعاىل ذل .



تفيد الرواايت أنإل من ُأشااااااارب  ي عا  املادة وتورل  ي االرتباط هبا وظن أنه ال يساااااااتطيع أن 
 ينتةال  نفساه من املعصاية ف نإل إبمكانه أن يتةعر اإلميان ابهلل ويُنقذ نفسهّ قال اإلمام احلسني 
 عندما جاءه شااااكصّ فقال له: أل رجل عاال  وال أصاااارب عن املعصااااية فعظين هوعظةّ فيفجابه 
ّ قد (1)إبجااابت رائعاة رااياة  ي األ ياة: ا... اطلاب موضاااااااااااعااً ال يرا. هللا وأذناب ما شااااااااااابتّ .. 

ّ إذ ليس هنا. مكان ال يرى هللا تعاىل العاصااااااي فيهّ يتعجب الكثري من إجابة اإلمام احلسااااااني 

ّ ويعلم ما يصاادر منهّ (4:احلديد)چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ ف نإل هللا تعاىل يرى اإلنسااان مهما اسااترتّ 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب   ېئ

ّ فال مهرب لهللنسااااااااااان من اطالع الباري تعاىلّ فهو العا  ابخلفااي وما (األنعام)چيب  جت          حت  خت   
وهذه الرقابة ُمعطًى من معطيات اإلميانّ ال  ركإلز عليها القرآن الكرمي إباثرة  اسااااااااااترت  ي الضاااااااااامائرّ

جوانب هلا أ ية خاصاة  ي البعد الرتبوي والتكامل الذايت لهللنسان كفرد و ي البعد الرتبوي  ي تكامل 
 األسرة واجملتمع.

 الثاني: الُبعد اإليماني في التكامل االجتماعي.

أماااا  ي البعاااد االجتمااااعي فااا نإل احملاااافظاااة على  تمع  يعيي الطهاااارة والعفااااف يرتب  هبااادأ 
الرقابةّ ألنإل اجملتمع الذي ال يرى هللا تعاىل حاضاااااراً ولظراً يصااااادر منه كثري من السااااااوءّ لكنه عندما 

عض بيلتفاات أنإل احلق تعاااىل عااا  هااا يصاااااااااااادر منااه ورقيااب عليااه ينزجر وينتهي عن ذلاا ّ وقااد حتول 

ّ (11:احلديد)چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   چالعصاة إىل مؤمن  تقي  بسماعه آليةّ 
 عندما التفت أنإل اإلميان يساتلزم الةاعور برقابة هللا تعاىل ال  تساتلزم اخلضوع لعظمتهّ وااللتفات إىل

 سطوته وهيبته.

 أهمية الرقابة المنطلقة من اإليمان بالله.

أن يقي نفسااااااااه من األمراض الفاتكةّ واحلوادث املفجعةّ وهب  أنه ال يسااااااااتطيع اإلنسااااااااان 
استطاع ذل  فال ميكنه دفع املوت عنه وإن طال عمرهّ ف نإل املوت ابنتظارهّ وبعد املوت ال يستطيع 
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أن ُُيلصاااااااه أحدا من عذاب اآلخرة إال ما شااااااااء هللاّ وكل هذا يرتب  هبدأ اإلميان ابهلل تعاىلّ وهو ما 
لقرآن املتعددةّ ال  تاااااااااااااااااااااااذكإلهللر اإلنساااااااااااان هبدأ اإلميان ابهلل تعاىل واالرتباط بهّ وال نريد أابنتاه آي ا

اساااااااااااتعراض ذلاا  بكاال أبعااادهّ باال نروم الرتكيز على الرقااابااة الااذاتيااة املنطلقااة من اإلميااان ابهللّ فاا نإل 
هلل تعاىلّ قال اب اإلنساان إذا التفت إىل ذاته وجد أنإل ما صدر منه من سوء أو معصية يتناا مع إميانه

ّ والعكس من ذل  فما (1):ا ال يزين الزاين وهو مؤمنّ وال يساااارق السااااارق وهو مؤمن النيب 
 يصدر منه من خري حيتاج إىل ترسيكه لريفع به مستوى اإلميان ابهلل تعاىل. 

 تكامل اإلنسان في اإليمان بالله.

ليس اإلمياان ابهلل تعاىل وقاية تقي اإلنساااااااااااان عن الوقوع  ي الرذيلة واقرتاف اجلا ة والذنب 
فحساااااابّ بل يفيد اإلنسااااااان  ي الرقي التكاملي فيلتفت إىل حيثيات أخرى  ي العمل تسااااااتدعي أن 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  چاعله متكامالًّ وهذا ما أشااااااار إليه قوله تعاىل: 

ُيةااااااب العمل بةاااااوائبّ لكنإل اإلميان ابهلل تعاىل يُلفت املؤمن إىل أنإل تكامله اإلمياين ّ فقد (يوساااااف)چ
حيتاااج إىل تقومي بني الفينااة واألخرىّ ومالحظااة كيفيااة انطباااق مقتضااااااااااايااات اإلميااان على عملااه الااذي 

ع مصاااادر منهّ وهو ما ينعكس إاابياً على اإلنسااااان  ي تربيته لنفسااااه وأساااارته من لحيةّ و ي تعامله 
 جريانه واجملتمع الذي يعيي معه من لحية أخرى.

 اإليمان عامل النهوض من العثرات.

يفيدل  ي  (4:احلديد)چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچإنإل مبادأ اإلمياان ابهلل تعااىل من خالل الرقابةّ 
 حتكاملنا املطرد والوقاية ألنفسااااانا لبال نقع  ي زالت يصاااااعب اخلروج منهاّ بل حع إذا ُوقهللعي فيها أُتي

 اجتيازها بربكة اإلميان ابهلل تعاىل. 

 وقاية النفس واألسرة باإليمان.  

إذا التفات املؤمن إىل أنإل هللا تعااىل قاادر على كل شااااااااااايءّ فهو قادر على تال ي زالته وإقالة 
قهللطية ال  ساق  فيها عندئذ يصابح إميانه بلسماًّ والبد هنا من الرتكيز  ي اجلانب  عثرته ورفعه عن الساي

 چوي على مسااايفلة التكامل الذايت لهللنساااان  ي نفساااه وأسااارته ألنه مساااؤول عنهماّ قال تعاىل: الرتب
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ّ أي أنإل الوقاية ليسااااات للنفس فحسااااابّ بل (1:التحرمي)چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  
 لألهل واألقربني.

 الرقابة الذاتية لإليمان تعالج الشك.

عامله أسااارتهل بل يساااوده الةااا   ي تيقع بعض الناس  ي شاااط  فال يدري كيف يتعامل مع 
وإايهمّ وهو مرض قاتلّ ال يسااااااااتطيع التكلص منه إال برتساااااااايو اإلميان  ي وجود أوالدهّ  ا يرتتب 

زوال الةاا  لدى األب  ي عالقة األبناء مع اآلخرين من األصاادقاءّ و ي صااالحهم وأخالقهمّ  عليه
 واإلميان رافع هلذه الةكو.. 

 اء.  حدود الرقابة تجاه األبن

على األب أن ال اعل نفسااااااااه رقيباً على حركات األبناء ليعيي الةاااااااا ّ فيصاااااااابح متوجهاً 
دائماً إىل ما يصاادر منهمّ ف نإل ذل  ينزع الثقة عن أنفسااهمّ ومع ذل  فلن يتعرف على ضااامائرهمّ 
  يلاذاّ علياه إعطاء شااااااااااايء من احلرية ألبنائهّ ليصااااااااااابح عامل االطمبنان ابالرتباط ابحلق تعاىل قوايً 

 ذواهتمّ وينعكس إااابً على سلوكهم وعالقاهتم. 

 حدود رقابة الوالدين.

على األب واألم أن يغرساااا مبادإل اإلميان والرقابة ابلنحو املعتدل ال ها يثري الريبة والةااا ّ 
ف نإل ذل  بدل أن يصااابح عامالً مسااااعداً  ي تكامل األوالد يتحول معوالً هداماًّ وإذا رأى االبن أابه 

 فيهّ فلن ينطلق بثقة   ي نفسه ليتكاملّ بل يعيي التكلف ويرجع إىل الوراء متقهقراً.ية  

ڄ    ڄچ إنإل من أهم املعطيااات  ي التكااامااال اإلميااانّ الاااذي ياااذكإلهللر برقاااباااة هللا تعااااىلّ 

ّ ويرتكز هذا  ي أنفسااااااانا وأوالدل من خالل التذكري املتكرر (افر)رچڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
أبنإل هللا تعاىل رقيبّ يرصااااد كل حركةّ واييده حبكمة أو قصااااة ترسااااو الفكرةّ وهذا املُعطى القيمي 
اإلمياين عندما يرتسااااااو يصاااااال اإلنسااااااان إىل اخلري كلهّ وهلذا املعىن أ ية ملن يريد الزواجّ فقد ركزت 

املُعطى اإلميااين واألخالقيّ  ي اختياار ذات الادين ابعتباارهاا اخلري كلهّ بينما فقد الرواايت على هاذا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ الدين اعل اإلنساااااااااان هنيفى عن اخلريّ وُقرب  من الساااااااااوءّ 



العااقباة للمؤمنّ الاذي صااااااااااادر منه اخلري والعمل ّ أي أنإل (الرعاد) چٻ  پ  پ   پ  پ  
 الصاحلّ وفق املوازين الةرعية.

 

 القسم الثاني: اإليمان عقيدة وسلوك        

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         چ  قال هللا تعاىل: 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   

 . صدق هللا العلي العظيم.(البقرة)چڤ  ڤ  

 

 اإليمان النظري. 

هو االعتقاااد بوجود إلااه للكون ياُاديره وياُادبرهّ هو اخلااالق الرازقّ احمليي املمياات الااذي بيااده 
 ملكوت كل شيءّ وهو على كل شيء قدير.  

 اإليمان العملي.

هو مرحلاة أخرى ترتتاب على اعتقااد اإلنساااااااااااان ابهلل تعااىل نظرايًّ بقياام املؤمن ها أوجبه هللا 
أنإل خلق الكون هلدف وراية هي إيصاال اإلنساان إىل السعادةّ ال  ال تعاىل عليه من تكاليفّ لرؤية 

تتايفتى بنحو أكمال إالإل هسااااااااااااره  ي طريق هللا تعاىلّ وقد اساااااااااااتعرض القرآن الكرمي هذه احليثيةّ قال 

 .(ملؤمنون)اچے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  تعاىل:

 الُمعطى اإليماني للوالية.    

لقد أوجد هللا تعاىل اإلنساااااان  ي هذا العا  لغاية ّ وهو يعلم أنه سااااايغادر هذا الكون املاديّ 

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦچ وإمنا الكون ها فيه ساااااريجع إليه تعاىلّويصاااااري إىل هللا تعاىل ليس وحده 

ا يوصاااااااال ّ ويعلم الباري تعاىل م(الةااااااااورى)چڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ       چ  چ  ڇ          ڇ   
اإلنسااااان إىل السااااعادةّ وما يوصااااله إىل الةااااقاءّ ولن تتحقق سااااعادته إالإل عرب  ما يُريده هللا تعاىل من 



خالل أداء التكاليفّ ومن سااااار  ي طريق هللا تعاىل وصاااال إىل السااااعادة وإن  ضاااالإل الطريق و طى ما 

ٱ  ٻ  چ  عاىل:معىن قوله ت يريده هللا تعاىل عاش الةااااااقاء  ي احلياة الدنيا والعذاب  ي اآلخرةّ وهو

ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  

. يعتقد املؤمن (البقرة)چٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
بوالية هللا تعاىل عليه ويعمل ما يريده تعاىلّ إذ اإلميان عقيدة  ي دخيلة اإلنساااااان وبرامج عمل ترتتب 

 على ضوء املُعطى اإلمياين. 

 اإليمان الفطري.

إنإل أكثر الناااس يؤمن فطرايًّ وقااد ال جتااد أحاادًا ال يؤمن ابهلل بفطرتااهّ رري أنإل بعض الناااس 

  ٱ  ٻ  ٻچ ُيااالف فطرتااهّ وياادعي أنإل الكون ليس لااه خااالقّ وإن آمن بااه  ي ذاتااهّ

 ذ  واإلميان الفطري ابهلل تعاىل لشاااااااااك من إدرا. أنإل املوجود له علةّ إّ (14النمل:)چٻ  ٻ  پ
دي من دون موجدّ فال إبداع دون مبدعّ وهذا يالزم كل إنسااااااانّ رري  ال ميكن أن يكون الةاااااايء ُوجهلل
 أنإل ما تُاريكز عليه آي القرآن الكرمي والرواايت ليس هذا املعىن من اإلميانّ إذ أنه حاصل لكل أحد. 

 آثار اإليمان العملي.  

إنإل اإلميان العملي املرتتب على اإلميان النظري يربمج اإلنسااااان  ي الصااااراط املسااااتقيمّ وهذا 

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ ما أكده املُةاااارع بقراءة الفاحتة  ي الصااااالةّ 

ّ هنا. مغضاااوب عليهّ وهنا. ضاااال   يهتدهلل إىل الصاااراط ة(الفاحت)چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   
على جادة اهلداية وشاااااااااكر اخلالقّ وقد عربإل العلماء عن ذل  بقاعدة  املساااااااااتقيمّ وهنا. من ساااااااااار

عقليةّ ذُكرت  ي حبوثهم العقديةّ وخالصااااتها )أنإل العقل حيكم بةااااكر املنعم( واإلميان العملي نتيجة 
لوجوب شاااكر املنعمّ أي أنإل املؤمن هو من يةاااكر هللا تعاىلّ ويساااري وفق ما يريدهّ ويعمل ها أوجبه 

 عليه. هللا تعاىل 

 التطبيق العملي لقاعدة شكر المنعم.



إنإل كثرياً من األشاياء املستفاد منها  ي حياتنا العملية نعلم أنإل هلا موجدّ كالكهرابء واحلاسب 
ا حتتوي على إتقاان ودقاة وهلاا آاثر  تلفاة حققت تقدماً لهللنساااااااااااانّ وال ميكن أن  اآليل ورري ااّ ألهاإل

وا للعلماءّ رري أنإل من  يلتفت إىل شاكر املبدعنيّ الذين أسهمتكون ُوجدت صادفة بل ههود كبرية 
 ي إااادها قلة من الناس مع أنإل هؤالء املبدعني يساااااااااااتحقون الثناء والتقدير من لدن اجلميعّ وحيكم 
العقل بذل ّ والثناء والتقدير للمبدعني هو ما يسااااااااااميه العلماء بةااااااااااكر املنعمّ وهو جليا  ي بعض 

  أنإل كل شااايء يساااتفيده اإلنساااان  ي حياته عليه أن يُثين على من أساااهم فيهّمصااااديقه كالوالدين رري
وأعظم اسااااااااتفادة لهللنسااااااااان تتحقق من كل ما  ي الكونّ الذي سااااااااكره هللا تعاىل لهّ فاهلل هو املنعم 
احلقيقيّ وال يقااس إنعااماه إبنعاام  لوق من املكلوقاتّ فالوالدان وما يُقدإلهللمانه للولد وإن اساااااااااااتحقا 

اجلزيل والثناء الدائم إال أنإل الةاااااااااااكر والثناء هلل تعاىل أعظم وأكربّ ألنه املوجد من العدم  الةاااااااااااكر
 واملوصل للكمال واخلري. 

 أثر المعرفة العملية.

تسااااااتلزم املعرفة العملية من اإلنسااااااان أن يعمل هلل تعاىل حلكومة عقله بوجوب شااااااكر املنعم 
تب واالعتقااد أبنإل هللا تعااىل خاالق للكون دون أن يرت  والثنااء على املبادع العظيم الاذي أوجاد الكون.

 عليه أثرا  ي مقام العمل جحود وكفران إزاء املنعم تعاىل. 

 المعرفة العملية في القرآن.  

ڳ    ڳچ : أابن القرآن املعطى العملي لهللنساان كي يسري  ي طريق اهلدايةّ قال تعاىل

ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  

ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  

ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   

 .(البقرة)چخت  مت   مب  ىب  يب  جت  حت  

 حدود المعرفة العملية في القرآن.  



ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  چحتدثت اآلية عن برامج عمل تةاااااااامل البةاااااااارية  عاءّ 

واألنبياء والرساااااااال و يع الصاااااااااحلنيّ الذين  ّ أي أنإل اإلميان برلمج يسااااااااري فيه النيب چڱ  

ڻ  ڻ  ڻ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱں  ڻ   چّ صااااااادقوا ها جاء به النيب 

ّ وال فرق بني ما جاء به الرساااااااااال من برامج عمل چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
 لتحقيق السعادة لهللنسان وإيصاله إىل الكمال. 

 برامج موصلة إلى السعادة.

 ي احلياة طرق متعددة وبرامج عمل  تلفةّ بيد أنإل أفضاااالها ما يؤدي إىل السااااعادة ويُوصاااال 

ّ وقولااه (الااذارايت)چىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب  يب    جت  حت   چ تعاااىلّ  إىل اخلريّ وهو طريق الباااري

ّ بيااان أنإل السااااااااااامع والطاااعااة إذعااان  ي مقااام العماالّ أمااا قولااه چھ  ے   ےۓ  چتعاااىل: 

ّ فهو إميان بعا  اآلخرة واملصااري إليه تعاىلّ فال يسااتطيع چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چتعاىل: 
أحد أن يهرب منهّ إذ اإلنسان قد مينع املرض عن نفسهّ لكنه ال يستطيع أن مينع اهلرم والةيكوخة 

 واملوت. 

 نتائج اإليمان العملي.  

اشااااه عمن ال يعيي اإلميان العملي يعيي احلريةّ ال  توصاااله إىل األمراض النفساااايةّ أما من 
فيعيي الطميفنينة واالنةاارال لعلمه أنإل مصااريه إىل اخلريّ وكلما طال به العمر فهو  ي طاعة هللا تعاىلّ 
وإذا حصاااااال ما ال ترهل إليه نفسااااااه اسااااااتطاع أن يتغلب عليه ابللجوء إىل هللا تعاىلّ فهو يعلم أنإل ما 

 يصيبه من خري أو شر بتقدير وقضاء من هللا تعاىل امتحاًل له.

 تبار اإللهي ارتقاء نحو الكمال.   االخ

  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ يُعرإلهللض هللا تعاىل اإلنساااااااااااان لالختبارات لريفع من مساااااااااااتواهّ 

     چّ هذه االختبارات تُوصااااااال إىل هللا تعاىلّ (العنكبوت)چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  



مث بنين الباري تعاىل أنإل التكاليف حسااااب قدرة اإلنسااااان وسااااعتهّ  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ 

من  -  ې چ ۅ  ۉ  ۉ چ -من اخلري -  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ چ

ې  ې  ې  ى    ى  ائ   چ  -الساااااااااااوء واجلريرة والذنوبّ أما ساااااااااااؤال العباد عدم املؤاخذة

ّ فهو إظهااار للفقر والعجز وطلااب ابساااااااااااتمرار الرىلااة واخلري منااه تعاااىلّ وختماات اآليااة     چائەئ 

 . چ ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ    چالطلب أن ال يُكلفنا هللا تعاىل ما ال طاقة لنا بهّ    

 الصراع بين الحق والباطل.

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    چ -يُؤتى ابلتكاااليف واألعمااال كربامج عماال  ي حااالااة اليسااااااااااار 

ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   

ۇئ   ۇئ  ۆئ ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  

ّ والدعاء ابلنصااار بيان چيئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   
هبا هللا  ُده حتت ذرائع ال يرضااااااااااىللصااااااااااراع بني احلق والباطلّ وأنإل هنا. من يُناهض اإلميان ويريد ويأ  

تعاىلّ واملؤمن  ي صااااااااااراع مع نفسااااااااااه ومع اآلخرينّ إذ الربلمج اإلهلي ُيتلف عن الربامج األخرىّ 
واإلهلي املكلف به مساؤول هقتضى إميانهّ أن يسري  ي طريق الرسل واألنبياء والصاحلني الذين قدنموا 

ّ ةّ أما من ال يسااااااري  ي هذا الطريق وال يؤمن بذل أنفسااااااهم  ي ساااااابيل هللا تعاىل إلسااااااعاد اإلنساااااااني
 فمصريه مع الذين كفروا.

 

 القسم الثالث: الثمار العملية لإليمان على الفرد.

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ قال هللا تعاىل  ي القرآن الكرمي: 

 . صدق هللا العلي العظيم.(يونس)چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 اإلميان فيما تقدنمّ وترُتب مثار متعددة عليه:بعض فوائد بينإلا  



 األولى: الرقابة الذاتية.

وهي من أهم مثااار اإلميااانّ فاا نإل املؤمن يراقااب هللا دائمااًا وأباادًا ويراه حاااضااااااااااارًا ولظرًا على 
 أعماله. 

 الثانية: االستقرار والثبات.

ٱ   چمن مثار اإلميان االساتقرار والثباتّ فاملؤمن اثبت اجلنانّ مطمبن القلبّ ال يتزلزلّ 

ّ والثبات واالساااتقرار ينةااابان من معرفته  چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ
ابهلل تعاىل ال  أوضاااااااحناها سااااااالفاًّ ف نإل املعرفة العملية هلل تعاىل جتعل املؤمن مطمبن النفس ألنه يرى 

 ىل حكيمًا  ي أفعالهّ رحيماً بعبادهّ عادالً كرمياً  ي حسابه. هللا تعا

 الثالثة: الكدح والتوكل على الله.

يرتتب على اإلميان أن يكون املؤمن كادحاً  ي عمله؛ متوكاًل على هللا تعاىلّ فالعمل الدؤوب 
عجبا  : ا والكدل الدائم والتوكل على هللا تعاىل حيقق اخلري والصاااالل للمؤمنّ قال املصاااطفى

ّ أي إن  أصاااابته البيفسااااء والضاااراء  (1)  إال كان له خريا للمؤمن إن هللا عز وجل ال يقضاااي له قضااااء
كانت خرياً لهّ وإن  أصاااااابه الرخاء والساااااعة عاد ابخلري إليهّ إذن من مثار اإلميان االساااااتقرار والثبات 

 والعمل الدائم والتوكل على هللا تعاىل. 

 القوة في التوكل على الله. 

املؤمن قويّ بال هو أقوى النااس بتوكلاه على هللا تعااىلّ وقد أشاااااااااااارت الرواايت إىل أنإل من 
: امن ساااااااااااره أن يكون أقوى النااااس فليتوكااال على يتوكااال على هللا أقوى النااااسّ قاااال النيب 

 .(2)هللا 

 التوكل الخاطئ.
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هناا. من ال يعملّ ويدإلعي التوكل على هللا تعاىلّ واملؤمن ليس كذل ّ بل خخذ ابألساااااااااااباب ويكل 
األمور إىل هللا تعاىلّ وما يتحقق على ضااااااااوء اإلميان يرجع إىل صااااااااالل اإلنسااااااااان وخريهّ إما  ي عا  

 ى هللا تعاىل .  :اأصل قوة القلب التوكل علالدنيا وإما  ي عا  اآلخرةّ قال إمامنا أمري املؤمنني 

 

 الرابعة: الصبر واالستقامة.

من مثار اإلميان الصارب واالساتقامةّ فاملؤمن صبور  ي أدائه للتكاليف و ي تركه للمعاصي و ي 
 اهبة احلوادث وامللمات ال  تعرتيه  ي احلياة الدنياّ إذهلل اإلنساااان ليس هنيفى عن احلوادثّ وبعضاااها 

أما  وولده وصاااديقه وأحب الناس إليهّ ويتيف  رري املؤمن بذل ّيصااايبه من حيث ال حيتساااب  ي ماله 
املؤمن فيعلم أنإل قوانني الكون جتري باادقااة وحكمااة متناااهيتني ومااا حياادث  ي الكون لصاااااااااااااحل املؤمن 
 املتوكل على هللا تعاىلّ والعاقبة للمتقنيّ فيتحمل املؤمن بصااااااااااربه واسااااااااااتقامته املكارهّ ألنإل هللا تعاىل

 ة امتحاًل لهّ وال ميكن ألحد أالإل مُيتحن  ي هذا العا .جعل عا  املاد

 درجات الصبر.

تبني الرواايت أنإل االمتحان الذي ُيصااااااااااب به اإلنساااااااااان على قدر إميانه وكمالهّ قال إمامنا 
ّ املكمصاااااة شااااادة (1) ي وصااااافه لألنبياء واألولياءّ اقد اختربهم هللا ابملكمصاااااة  أمري املؤمنني 

م ابجملهدة ّ أي ابجلهاد  ي سااااابيل هللا و اهبة الصاااااعاب  ي احلياة الدنياّ اوامتحنهاجلوعّ اوابتالهم 
ابملكااوف ّ فيكرجون من خوف ويادخلون  ي آخرّ ولوال علمهم أبنإل هللا تعااىل حيي  هبم ويادر. ما 
يُلم هبم من  هدة ومصااااائب لصااااعب عليهم حتمل ذل ّ كما أنإل املؤمن بتوكله على هللا تعاىل يصاااابح 

هراً نقياًّ يتحمل ما ُيصاااايبه من أ  وأذى وهو  ي راحة وهدوءّ فمصااااري احلياة الدنيا لديه واضااااحّ طا
 وأهاال البياات  العااقبااة والفالل للمتقنيّ باال أنإل من يُؤمن ابهلل تعاااىل وهنهج املصاااااااااااطفى 

يتفائل ااااااااا كلما تقدنم  ي عمله وصرب ااااااااا ألنإل الظفر واملقل سيكون لهّ فالقيادة الرابنية إلمامنا املهدي 
  .ستحقق لهللنسانية اخلري والرفاه والعدالة وستنتةل اإلنسانية من املقسي والظلم والطغيان 

 الصبر على البالء.
                                                           

: -األنبياء عليهم السالم واألولياء ، قال االمام علي عليه السالم:يف صفة 4٧14ص 2ميزان احلكمة للريشهري ج -1
 )قد اختربهم هللا ابملخمصة ، وابتالهم ابجملهدة ، وامتحنهم ابملخاوف(.



ا األجر العظيمّ فال ويرتتب عليه اآلالم ال  تصااااايب املؤمن  ي سااااابيل هللا تعاىل ترفع درجته

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ    چ حيزنّ وإن  حزن ُسرعيان ما ينجلي عنهّ  

ّ ومن مسات املؤمن الكدل والتوكل على هللا تعاىلّ مث الظفر والعاقبة الطيبةّ فاملوت (آل عمران)چڭ 
وهو أعظم مصااااااااااايباة ليس هاية مطافّ بل بداية خري ّ أما من ال يُؤمن فيعيي األي  والعذاب والقلق 

 الدائم. 

 الموت تكامٌل لإلنسان.

ار مساااااااااااتبةاااااااااااراًّ ألنااه يرى الاادنيااا دإنإل املوت لغري املؤمن كااقبااة وحزنّ بينمااا يالقيااه املؤمن 
امتحانّ ف ذا اجتازها فقد فازّ وأنإل هللا تعاىل أوجده ونقله من عيا  إىل عيا ّ ليصاااااال إىل  اورته تعاىل 
 ي جنات اخللودّ بل أنإل املوت قمة الرقي للمؤمنّ فال شااااااااااايء يوجب له األ ّ إذ  هو  ي رحلة  ال  

ّ قال الةاعر احلكيم  يب مولوي  ي بيان كيفية رؤية املؤمن هلذه التنقالت من عوا  الغو ي مسار رُقي 
إىل عااا  املااادة مث الرجوع إىل عااا  الغياابّ أبنإل ذلاا  كااالبااذرة ال  نودعهااا  ي األرضّ مث  خااذ مثرهتااا 

 لُتطحن مث  بز مث تُؤكل فيتولد منها اإلنسان الذي يعمر األرض وحيقق الكمال:

 منها سنابل    أودعوا  ي األرض حبة حصدوا

 طحنوها  ي املطاحان خبزوا منها املقكل

 كرروا الطحان أبسنان حداد  وفواصال

حصلت منها مثار الرول بل كل   
 الفضائل

 اللذة في الموت عند المؤمن.  

إنإل أشاااااااااااد اآلالم وأعظم املاقساااااااااااي ال  يالقيهاا من ال يؤمن ابهلل تعاىل  ي املوتّ أما املؤمن 
: ا ووهللاهللّ البن أيب طالب آنس ابملوت من  فيساااااااتلذه  ي سااااااابيل هللاّ قال إمامنا أمري املؤمنني 

 ّ وذل  ليقينه وثباته القليب الناشك من اإلميان واملعرفة العملية.(1)الطفل بثدي أمه 
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 القسم الرابع: مالمح الجانب العملي لإليمان.

ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چقال هللا تعاىل: 

 . صدق هللا العلي العظيم.(14احلجرات:)چڱ

 الفرق بين اإليمان وبين اإلسالم.
اساااااااااتعرضااااااااانا بعض الثمرات املرتتبة على اإلميان وأوضاااااااااحنا أنإله عقيدة وعملّ وأنإل اجلانب 

ّ واآلياااة وأهااال البيااات  العملي لهللمياااان ُأويل عنااااياااة كبرية  ي الرواايت الواردة عن النيب 
ح ذل   ي الرواايتّ قال إمامنا  اآلنفة الذكر تبني الفارق األساااااس بني اإلميان واإلسااااالمّ وقد ُأوضااااهلل

: ا دين هللا امسه اإلسااااالمّ وهو دين هللا قبل أن تكونوا حيث كنتم وبعد أن تكونواّ الصااااادق 
ّ يُوضاااااااااااح اإلمام أنإل (1)فمن أقر بدين هللا فهو مسااااااااااالم ومن عمل ها أمر هللا عز وجل فهو مؤمن  

اإلساااااااااااالم يسااااااااااااوق الفطرة ال  فطر هللا الناس عليهاّ وهي اإلميان بوجود خالق للكون مع اإلميان 
 ّ )ال إله إالإل هللا حممد رسول هللا(. برسالة النيب 

 اإليمان عقيدة تنطلق من القلب.

يتمركز على : اومن عماال هااا أمر هللا عز وجاال فهو مؤمن ّ  أي أنإل اإلميااان مث قااال 
العملّ واملؤمن عامل ها افرتضااااه هللا عليهّ فاجلانب العملي  ي شااااكصااااية املؤمن له عناية كبريةّ قال 

قااااه النيب  : اليس اإلميااااان ابلتحلي وال ابلتمين ولكن اإلميااااان مااااا ُخلص  ي القلااااب وصاااااااااااااادإل
حلياً ؤمنني مت: اليس ابلتحلي ّ أي ال يكفي أن يقوم اإلنساااااااان أبعمال املّ قوله (2)األعمال 

هبا دون أن تكون منبثقة من عقيدة خالصااة  ي قلبهّ اوال ابلتمين ّ فالتمين وحده ال ُيصااريإل اإلنسااان 
مؤمناًّ إذ اإلميان ما خلص  ي القلب مساتقراًّ وثبت  ي اجلهللنيانّ وصادنق ذل  األعمال الصادرة منهّ 

: ااإلميان نصاافانّ فنصااف ى واملؤمن ال يصاادر منه السااوءّ بل هو مصاادر اخلريّ قال املصااطف
 .  (3) ي الصرب ونصف  ي الةكر 

 آثار اإليمان عمليًا.  

 على اإلميان: وهنا جنبتان عمليتان يرتبهما املصطفى 
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 األولى: الصبر.

قد أشاااارل سااااابقاً إىل الصاااارب لتعرض اإلنسااااان لنكبات احلياة الدنيا مع التكاليف اإلهلية وال 
يساتطيع أن يصامد أمام احلوادث إالإل ابلصاربّ فهو نصف اإلميانّ واملؤمن له صمود ومقاومة لتحمل 

 املةاق إىل آخر رمق من احلياة. 

 الثانية: الشكر.

إلفاتة  يلة منه الّ ف نإل املؤمن يرى  يع ما النصاااااااااااف الثاين لهللميان هو الةاااااااااااكرّ وهذه 
حيدث له يسااااااااتحق الثناء والةااااااااكر هلل تعاىلّ فهو شااااااااكورّ رطب لسااااااااانه بذكره تعاىلّ وقد ورد  ي 
الرواايت أنإل أول من يدخل اجلنة احلامدونّ الةااااااكرونّ أي أنإل الذي يسااااابق اآلخرين بدخول اجلنة 

سانّ  وأنإل ما يتحقق  ي الدنيا يرجع  ي مقله لصاحل اإلنهو من كان  ي حالة من رؤية الكمال هلل تعاىل
اونصااااااف  ي الةااااااكر ّ أما رري املؤمنّ الذي   يسااااااتقر اإلميان  ي قلبهّ فهو  ي جزع وساااااايفمّ قال 

ّ أي أنإل املؤمن  ي املصااايبة (1): ااإلميان صااارب  ي البالءّ وشاااكر  ي الرخاء إمامنا أمري املؤمنني 
 زمّ اصرب  ي البالء ّ أما رري املؤمن فالبالاي  رجه عن طوره. ي أعلى درجات احلزم والع

إنإل املؤمن أعظم من اجلبلّ ابعتبار أنإل اجلبل خخذ منه املعولّ واملؤمن الصاااااابر ال يؤخذ من 
 إميانهّ بل يزاد ثباهً ورسوخاًّ اصرب  ي البالء وشكر  ي الرخاء . 

 خصال إيمانية.

: اإلنفاق  ي اإلقتار وبذل الساالم للعا  واإلنصاف من : اثالث من اإلميانقال النيب  
 ّ تبني الرواية ثالث خصال منبثقة من اإلميانّ وهي جوانب عملية جد هامة:(2)نفس  

 األولى: اإلنفاق في اإلقتار.

 چقد ينفق اإلنساااااان  ي الرخاء عند توافر املال لديهّ رري أنإل املؤمن ينفق  ي إقتاره وفاقتهّ 

 چّ قال بعض املفساارين  ي قوله تعاىل: (اإلنسااان)چڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       ڦ   ڦ       ڄ   ڄ    ٹ  ڤ
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ال يراد من احلب هنا  چ ٿ  ٿچّ (٨اإلنساااااان:)چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ
حبهم هللّ فهو أمر اثبت هلم ال ينف  عن شااااكصااااياهتمّ وإمنا يراد به حب الطعامّ وهو معىًن كنائيّ 

 م إليه إال أهم يُقدإلهللمون اآلخرين إيثاراًّ وهذه درجة كمال نفسي. هعىن حاجته

 

 

 

 الثانية: بذل السالم.

اوبذل الساااالم للعا  ّ من مسات املؤمن أنه يساااهم  ي السااالم االجتماعيّ ليس :قال 
للمسالمني فحسبّ بل للعا ّ فينةر احملبة والومم بني الناس بغض النظر عن انتمائهم الديينّ ذل  
ألنإله اسااد الكمال اإلهلي من خالل اتصااافه بصاافات احلق تعاىلّ ومن أمسائه ساابحانه السااالمّ وهو 

لطف واحملبة والسااااالمة لعبادهّ وهكذا املؤمن يريد اخلري وينةاااار السااااالم  ي ربوع العا ّ وقد مظهر ال
 يرى بعضا أنإل معىن السالم يراد به إفةاء السالمّ وهو من مسات املؤمن. 

 معنى السالم.

فيتوهم أنإل االساااااااالم  يراد به االساااااااالم عليكم ّ أيّ البدء ابلساااااااالم على الغريّ رري أنإل 
إذا ىلهللل على هذا املعىن فله الزمّ إذ التسااليم على الغري دعاء له ابلسااالمةّ والدعاء إذا  النص حع

  ُيصدقه العمل ال ينبيف عن إخالال الداعيّ وإمنا عن نفاقهّ فحمل معىن احلديث على بذل السالم 
اً هللا تعاىل أن يللعا  إما هعىن اإلساهام  ي إرسااء دعائم الساالم أو سابق اآلخرين ابلتسااليم عليهم داع

 يسلمهم وحيفظهمّ والدعاء إذا   يقرتن ابلعمل قلن أثره.  

 الثالثة: اإلنصاف من النفس.

: اواإلنصااف من نفساا  ّ تؤكد الرواايت على اإلنصااف من النفسّ خصااوصاااً قال 
نإل أ ي املراء واجلادل مع اآلخرّ عنادما حتاول التغلب عليه إذا كانت الظروف مواتية ل  وضااااااااااادهّ و 

يبني أنإل من صاااااافات املؤمن؛ اإلنصاااااااف من النفسّ وقال  الفضاااااايلة أن تكون منصاااااافاًّ والنيب 



  وال يقصاااااار احلديث هنا على (1): اال يُؤمن عبد حع حيب للناس ما حيب لنفسااااااه من اخلري ّ
 حب املساااالمني أو املؤمننيّ بل يتمىن اخلري والكمال لكل إنسااااانّ فصاااافة املؤمن هي ارتباطه ابحلقّ

 يرى عدله وعظمتهّ ويريد اخلري لنفسه واآلخرين. 

 حقيقة اإليمان.

 ّ ُيتزل (2): اثالث خصااااااال من كن فيه اسااااااتكمل خصااااااال اإلميان  قال النيب 
 خصال اإلميان  ي ثالث: 

 األولى: الرضا من غير إثم.

اإذا رضااااي   يدخله رضااااااه  ي إمث وال ابطل ّ خالفاً لبعض الناسّ والرضاااااا هنا :قال 
حالة من االنةاااارال والساااارور والطميفنينةّ وبعض الناس إذا وصاااال إىل هذه احلالة ال يلتفت إىل قدرة 

 هللا تعاىل عليه وإحاطته بهّ فيتجاوز القانون اإلهلي ليقع  ي اإلمث.  

 الثانية: الغضب للحق.

ية ُأخرىّ فكما أنإل بعض :اقال  وإذا رضاااااااااب   ُيرجه الغضاااااااااب من احلق ّ وهذه مسهلل
الناس ُُيرجه الرضاااااا إىل اإلمثّ ف نإل بعضاااااهم يُؤثر فيه الغضاااااب وُيرجه من القانونّ فال يعمل ابحلقّ 
ويريد االنتقام من الغريّ وهذا ميزان من موازين اإلميانّ فاملؤمن إذا رضاااااب ال يتجاوز القانونّ قال 

ّ (آل عمران)چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ : تعاىل
 فهذه خصال املؤمنني احملسنني.  

 الثالثة: العفو عند المقدرة.

اوإذا قاايدر   يتعاااطي مااا ليس لااه ّ من يُظلم وُيساااااااااااااء إليااه مث تتحول الظروف  :قااال 
لصاااااااحله فلن يتعاطى ما ليس لهّ وهذا ميزان آخر من موازين شااااااكصااااااية املؤمنّ ف ذا قدر على من 
ظلمااه   يتجاااوز حقااهّ باالّ قااد حيقق مااا هو أكماال وأعظم ابلعفو عنااد املقاادرةّ والطريق اآلخر لغري 

 إذا قدهللر متادى  ي الظلم والطغيان والتعدي على اآلخر. املؤمنّ ف نه 
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 خصال ُتكمل اإليمان.

ّ ( 1): اثالث من كن فيااه كماال إميااانااهّ العقاال واحللم والعلم قااال إمااامنااا أمري املؤمنني 
 بينت الرواية ثالاثً من خصال اإلميان نةرحها على التوايل: 

 األولى: العقل.

من يسري  ي ضوء ميزان العقل يدعوه إىل الرشد واخلريّ وهذه من اخلصال العملية ال  ُأكإلد 
ّ فال يُعرف املؤمن هجرد التحلي وال التمينّ وإمنااااا عليهااااا  ي الرواايت الواردة عن األئمااااة 

 يُعرف من خالل توافر هذه اخلصال  ي شكصيته. 

 الثانية: الحلم.

اواحللم ّ من الطبيعي أن يغضاب اإلنسانّ إالإل أنإل عليه أن يسيطر على رضبه  :قال 
 حبلمه. 

 الثالثة: العلم.

: اوالعلم ّ يتعلم املؤمن ماااا يفياااده  ي كااال أمر من األمورّ ليصااااااااااااال إىل أعلى قاااال 
 ي بعض كلمه أنإل كل خطوة ُيطوها املرء حتتاج إىل  درجات اهلدى والساؤددّ وقد أشاار اإلمام 

لمّ ومن مسااات املؤمن التفكري  ي عواقااب األمورّ فكاال عماال يصاااااااااااادر منااه يتعرف على اجلوانااب ع
اعل العلم خصااااالًة من اخلصاااااال ال  تُدلل على  واحليثيات احمليطة بهّ ف ذا عيلهللم عملّ واإلمام 

 إميان املؤمنّ فهو خخذ ابلعلم لتكمل نفسه بهّ فيصل إىل الرقي والقرب من هللا تعاىل. 

 سم الخامس: خصائص اإليمانالق

ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چقـــال تعـــاىل: 

 صدق هللا العلي العظيم. (12احلجرات:)چڱ

 اإلميان العملي  ي نصوال أهل البيت 
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البيــت ع اإلميــان العملي مزيــداً من العنــايــة للتــأكيــد  وأهــل أولــت الرواايت الواردة عن النيب 
 على اجلنبة العملية يف اإلميان. 

 خصائص اإلميان

 افبينت مسات وخصـــائصـــاً للمؤمن، إذا توافرت ثبت إميان املؤمن وإن انتفت أو توافرت أضـــداده
 خرج اإلميان من قلبه. 

 األوىل: الورع

ا طريق اط لنفســـــــــه وال يقرتب من الشـــــــــبهات ألهنّ وهو جتنب الشـــــــــبهات لئال يقع يف احلرام فيحت
يف فضـــــــــائل أعمال شـــــــــهر رمضـــــــــان، عندما ســـــــــأله اإلمام أمري  يقرب إىل احلرام، وقد ورد عن النيب 

، ألّن الكثري من األعمـال هلا (1): ))الورع عن حمـارم هللا((عن أفضــــــــــــــل األعمـال قـال  املؤمنني 
مــل وإْن كــان قليالً مراقبــة هللا تعــاىل املعرب عنــه ابلورع وبــه يُقبــل الع أتثريهــا الكبري غري أّن أعظم أتثرٍي هو يف

ــــه تعــــاىل:  ــــل يكون أثره كبرياً، فقــــد جــــاءت رواايت يف تفســــــــــــــري قول ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    چب

 لكنه عمل املؤمن وإْن كان قليالً توضــــــح هذا املعىن، وتقول: وكيف يقُل عمل يُتقبل؟ أي أّن  (4٨املائدة:)چ
ئل عن ما يثبت  مبارك وله آاثر طيبة، لورعه وبعده عن املعاصـــــــــي، قال اإلمام الصـــــــــادق  عندما ســـــــــُ

فالطمع جير اإلنســـــان ويوقعه يف الشـــــبهات  (4)اإلميان: ))الذي يثبته فيه الورع، والذي خيرجه منه الطمع((
 املؤدية إىل احلرام.

 وال لألفعال.الثانية: مطابقة األق

تتفق أقوال املؤمن مع أفعاله، وأفعاله مع أقواله، وعكســــــــــــــه املنافق إْذ يضــــــــــــــمر خالف ما يبطن، 
: ))من كان فعله ويبطن خالف ما يُظهر، بينما املؤمن تتفق ســــــــــــــريرته مع عالنيته، قال الصــــــــــــــادق 

لقوله موافقاً تثبت له الشــــــــهادة يف النجاة(( أي أّن من كانت األفعال الصــــــــادرة عنه تتفق مع أقواله فاعلم 
 (4): ))وإْن ِل يكن فعله لقوله موافقاً فإمنا ذلك مســـــــــتودع((بنجاته ورســـــــــو  اإلميان يف ذاته، مث قال 

ان اســـــــــتعرض العلماء يف األحباث األخالقية انقســـــــــام اإلمي أي أّن اإلميان ال يثبت يف قلبه وإمنا عارية، وقد
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إىل مســتقر ومســتودع، واملســتودع عارية لدى اإلنســان، يفعل به أفعال املؤمنني لكنه ال يســتقر يف القلب، 
يبني أّن اختالف الفعــل مع القول واختالف القول مع  بــل خيرج املرء من الــدنيــا غري مؤمن، واإلمــام 

 ن عارية أشبه ابلوديعة اليت يعلم بتحوهلا عنه.الفعل جيعل اإلميا

 عالمات استقرار اإلميان 

 عالمات اإلميان املستقر يف قلب املؤمن:  أابن أمري املؤمنني 

 .األوىل: االلتزام هنهج أهل البيت 

ين اترك الذي أشـــار إليه حديث الثقلني ))إ التزام اجلادة الواضـــحة وهي طريق أهل البيت 
لي لني ما إن متســـــــكتم هبما لن تضـــــــلوا : كتاب هللا وعرتيت أهل بييت وأهنما لن يفرتقا حىت يردا عفيكم الثق
 ، فالسري على طريق أهل البيت عليهم السالم جيعل اإلميان مستقراً.(1)((احلوض

 الثانية عدم امليل إىل الطرق األخرى.

إّن لزوم اجلادة الواضــــــــــحة له عالمة هي أن ال خيرج املؤمن إىل عوج وال يكون له ميل إىل ســــــــــبل 
ومعىن ذلك  فال يؤثر عليه شـــــيء إلزالته عن منهجهم  أخرى ختتلف عن منهج أهل البيت 

لكميــل، ))اي   قــال اإلمــام أمري املؤمنني  أن يســــــــــــــري على وفق مــا يريــده األئمــة من أهــل البيــت 
إمنا تســــــــتحق أن تكون مســـــــــتقراً(( أي يف إميانك ))إذا لزمت اجلادة الواضـــــــــحة اليت ال خترجك إىل كميل 

 .(4)عوج وال تزيلك عن منهج ما محلناك عليه و ما هديناك إليه((

 الثالثة:  ارسة األعمال اخلريية.

يــدعي بعض النــاس أّن اإلميــان يف القلــب فقط وال دخــل لــه ابلعمــل، املهم أّن القلــب يؤمن ابهلل 
ومبالئكته وكتبه ورسـله واليوم اآلخر، وهذا إميان نظري جيعل اإلنسان غري مستقر يف إميانه، وقد ال خيتم له 

، واإلمام افراً ابهلل تعاىلابحلســــــىن،  ويزول ذلك اإلميان النظري عند ســــــكرات املوت، فيموت مشــــــركاً أو ك
يبني أمهية العمل عندما يصـدر من املؤمن، وأّن األعمال الصادرة من املؤمن إذا اتفقت مع  الصـادق 

: ))ال يثبت اإلميان إالّ ابلعمل(( أي أّن اإلميان ثبت اإلميان، قال  ما يريده هللا تعاىل والرسول 
كاة، ه مســتقراً األعمال اخلرية كالصـــدقة، والصـــالة، والصـــوم، والز النظري يبقى متزلزالً قد يزول، والذي جيعل
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أي من  (1): ))والعمل منه((واخلمس وما أوجبه الشــــــــــــــارع، ))ال يثبت اإلميان إالّ ابلعمل((. مث قال 
اإلميــان فهو جزء ال ينفصـــــــــــــــل عنــه، أي أن اإلميــان ليس ابلعلم وحــده بــل  أّن املؤمن حيس بطعم اإلميــان 

 ويتذوق ذلك، ويُعرف  ابلصدق يف أقواله، واألعمال الصاحلة واإلتباع للجادة الواضحة.

 كيف ندر. طعم اإلميان  ي ذواتنا

 مات إذا حتققت أُدرك طعم اإلميانإّن تذوق طعم اإلميان وإدراك ذلك يف الذات له عال

 إرساء عقيدة التوحيد

: ))ثالث من فعلهن فقد طُعم طَعم اإلميان (( األوىل )) من عبد هللا وحده قال املصــــطفى 
وأنه ال إله إالّ هللا(( أي َعلمم أّن الكون يرتبط ابإلله احلق وحده ال شـــــريك له، فإرســـــاء عقيدة التوحيد من 

 تكأ عليها اإلميان. أهم املبادئ اليت ي

 موافقة األفعال لعقيدة التوحيد

ومع التوحيد العمل الصــــاأل واألفعال اليت تصــــدق اإلميان، قال ص: ))وأعطى زكاة ماله طيبة هبا 
نفســــه(( أي يعلم أّن املؤثر يف الوجود هو هللا وحده ال شــــريك له وجيعل أعماله خالصــــة لوجهه الكرمي، مث 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ تعاىل: ينفق يف ســـــــــــــبيل هللا، قال 

إالّ أّن ذلـك ال يكفي بـل عليـه أن ال جيد حرجاً ( األنعـام)چۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  
 يف إعطاء ما وجب عليه من مال.

ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب   چ  (4)ليس هذا فحســـــــب بل ))وزكى نفســـــــه(( 

 فمنهاجه يف العمل الطهر لنفسه واالرتقاء هبا يف قرب هللا تعاىل. (األعلى)چ

 تر. الكذب

))ال جيد عبد  الكذب داء يُفســــــــــــد العمل الصــــــــــــاأل ومييث اإلميان قال إمامنا أمري املؤمنني 
من عالمات املؤمن الصــــــــدق فال يكذب هازالً وال جاّداً،  (4)طعم اإلميان حىت يرتك الكذب هزله وجده((
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  چ نعم؛ قد حيتاج إىل التورية كما فعل اخلليل 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ     (11األنــــــــبــــــــيــــــــاء:)چٿ   

عّلق إبراهيم عليه الســـــــــالم فعل كبريهم على نطقهم أي على ما ِل يصـــــــــدر، ألهنم ال ينطقون  (64األنبياء:)چ
وهو أبو األنبياء أن يصدر منه كذب، ولكنها تورية  - حاشـاه  -ب وهي إجابة إسـكاتية، فلم يكذ

ڇ     چچإلســـــــكات اخلصـــــــم بتعليق الفعل على أمٍر ِل يتحقق ومعىن ذلك أّن الفعل منتٍف 

ر األصــــنام إْن كانوا ينطقون، واإلجابة چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ، الكبري هو الذي كســــّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ ه مع الصــــــــــــــدق، ابلنفي، والبد للمؤمن أن يلحظ كالمه لريى اتفاق

 .(111التوبة:)چڃ  ڃ   ڃ  چ  

 كل ما  ي الدنيا بتقدير

: ))ال جيـــد عبــد طعم اإلميـــان حىت يعلم أّن مــا أصــــــــــــــــابـــه ِل يكن قــال اإلمـــام أمري املؤمنني 
ليخطئه(( يتذوق املؤمن طعم اإلميان ويعيش البهجة إذا علم أّن كل شيء بقدر، وأّن ما يصيبه لن خيطئه، 

حت  خت         مت  ىت   چوما أخطأه لن يصـــــــيبه ألّن هللا تعاىل منحه األشـــــــياء اليت تصـــــــيبه يف الدنيا بتقدير، 

، ومن تصـــــــور أنه لو فعل كذا ملا كان كذا، فقد يكون قوله صـــــــحيحاً ألّن األســـــــباب قمر(ال)چجث      يت     
تتغري، وميكن لإلنســـــان أن يغري مســـــار حياته وهناك ســـــلســـــلة من العلل تؤثر يف الوصـــــول إىل النتيجة اليت 

 يعلم أّن مــا : ))حىتُوصـــــــــــــــل إليهــا غري أّن مــا أنــت عليــه هو املقــدر عليــك إبرادتــك وهو معىن قولــه 
أصـــــــابه ِل يكن ليخطئه وأّن ما أخطأه ِل يكن ليصـــــــيبه(( هذه عالمة من العالمات اليت توجب لإلنســـــــان 
تذوق طعم اإلميان، وبذلك يعيش الرضـــا النفســـي، أما إذا رأى أّن ما أصـــابه كان ابإلمكان أن خيطئه فهو 

ي تعاىل، وحينئذ لعلل املؤثرة مســـتندة إىل البار ِل يســـند األســـباب يف هناية املطاف إىل هللا تعاىل، وِل جيعل ا
يعيش األِل واحلســـــــــرة ويصـــــــــعب عليه اخلروج منهما، أما املؤمن فيعيش التســـــــــليم والرضـــــــــا وهو ما عرب عنه 
احلديث ))أّن ما أصـابه ِل يكن ليخطئه وأّن ما أخطأه ِل يكن ليصـيبه(( مث أردف اإلمام ع: ))وأّن الضار 

واخللق من األحياء واألموات، ال أحد منهم ميلك لنفســــه نفعاً وال ضــــراً وال مواتً  النافع هو هللا عز وجل((
الذين  وال حياًة وال نشـــــــوراً، وحىت األنبياء والرســــــــل حممد وإبراهيم وموســـــــى وعيســــــــى واألوصــــــــياء 

أعطاهم هللا رتباً وجعلهم يتصــــــــــــرفون بقدرات ُمنحت هلم منه تعاىل فإّن تصــــــــــــرفهم هبذه الرتب إبذنه تعاىل 



أّن املؤمن املعتقد  (1)بقوله: ))وأّن الضـــــــــار والنافع هو هللا(( وهو الضـــــــــار النافع وحده، ويبني اإلمام 
 بذلك يعيش السرور والسعادة.

 التفطن ها يرتب  ابلدين

ع: ))ال يذوق املرء من حقيقة اإلميان حىت يكون فيه ثالث خصـــــــال (( األوىل )) الفقه يف قوله 
الدين (( ال يراد ابلفقه يف احلديث فهم األحكام الشـرعية فحســب، بل يراد به األعم من ذلك واملعىن هنا 

  شخصيته. يف الفطنة يف الدين، وأن املؤمن يفهم األمور املتعلقة بدينه وحيرص على اجلانب األخروي

 طمول املؤمن  ي آخرته

يتمتع املؤمن بعقل يكســـب به اخللود ويصـــب جهده على ذلك ألّن اخللود هو األعظم عنده أما 
 غري املؤمن فإنه جيعل كل ما لديه لصاأل معاشه الدنيوي فحسب.

 الصرب على املصائب

رب على لدين، والصــــــــــــــ))ال يذوق املرء حقيقة اإلميان حىت يكون فيه ثالث خصــــــــــــــال، الفقه يف ا

ري غ، (البلد)چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ املصــائب(( ال يســتطيع أحد أن يقي نفســه من املصــائب 
 أن املؤمن عرضة للبالء أكثر من غريه، ليتكامل معنوايً ابلفقه يف الدين والصرب على املصائب.

 إدارة أمور احلياة حسن

اإلدارة اجليدة ألمور احلياة خصــوصــاً اجلانب االقتصــادي صــفة  (4)))وحســن التقدير يف املعيشــة((
من صـــفات املؤمن غري أّن بعضـــاً ال يلتفت إىل اجلنبة االقتصـــادية يف حياته مع أّن ذلك خالف اإلميان إْذ 
من عالمات املؤمن اإلدارة املمتازة ألمور حياته لئال يكون كالًّ على غريه بل يوظف ما يســـــــــــتطيعه ليعيش 

 الل يف شخصيته والعزة والكرامة يف نفسه.االستق

 املظاهر الدنيوية واثريها على اإلميان
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: ))من كان أكثر الشــهوات وامليل إىل الدنيا حيجبان اإلنســان عن تذوق اإلميان، قال النيب 
 ، أي من توجه لزخرف احلياة الدنيا لن يتذوق حالوة(1)مهه نيل الشــــــــــــهوات نُزع من قلبه حالوة اإلميان((

اإلميــان ألّن املؤمن وإن اهتّم ابحليـــاة الـــدنيــا فـــإنــه يف احلــدود املعقولـــة، وجـــّل مهــه يرتبط بعــاِل اآلخرة ونيـــل 

  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄچ احلظوة والســــــــــــــعــادة عنــد هللا تعــاىل، ألّن مــآلـه بــل مــآل اجلميع إليــه تعــاىل 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   چ (القمر)چڄ  ڃ   

  نســـــــــــبهم إىل نفســـــــــــه، وقال چڤ   ڤ    چفلم يقل القرآن )ادخلي يف العباد( بل قال  – (الفجر)چڦ

إهنا درجة عالية أُشــري إليها يف الرواايت قد ال تفقه إالّ عندما يؤتى ابحلديث  (الفجر)چڦ       ڦ   ڦ   چ
 .أو املعصوم  عن النيب 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٻچإّن مـــــا تقـــــدم جـــــاء يف آٍي متعـــــددة؛ قـــــال تعـــــاىل:  

ڱ  ں  ں  ڻ   چ  (11احلجرات:)چى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ چ  (41النور:)چپ

 .(1املنافقون:)چڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

 

 سمات الرفعة نحو الكمال القسم السادس:  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چقااال تعاااىل: 

 العلي العظيم. . صدق هللا(األنفال)چڄ   ڄ  ڃ   ڃڃ

 زيادة استكمال اإليمان.

صااااااااااااالً متعاددة ينبغي أن  يزداد اإلمياان وينقص وتُؤثر فياه األعمااالّ وقاد أابناات الرواايت خهلل
اثالث خصاااااال من كن  : يُلتفت إليها أل يتها  ي اسااااتكمال حقيقة اإلميانّ قال إمامنا الباقر 

فيه اسااتكمل خصااال اإلميان: الذي إذا رضااي   يدخله رضاااه  ي إمث وال ابطلّ وإذا رضااب   ُيرجه 
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خصاااااااااالً هلا أ ية فائقة  ي  ّ أابن اإلمام (1)الغضااااااااب من احلقّ وإذا قدر   يتعاطي ما ليس له 
 استكمال اإلميان وازدايدهّ نوضحها على التوايل:

 في الرضا. األولى: التوازن 

:اإذا رضااي   يدخله رضاااه  ي إمث وال ابطل ّ من خصااال املؤمن أنه إذا رضااي   قوله 
يُدخله الرضا النفساين  ي اإلمث والباطلّ الرضا حالة من االنةرال النفسي والسرور والبهجةّ وبعض 

ري أنإل املؤمن يعي ر الناس إذا وصااااال إليها يتناساااااى مساااااؤوليته أمام هللا تعاىلّ فيُبيح لنفساااااه ما ُحرهللمّ
مساؤوليته أمامه تعاىلّ ويتذكر العقاب الةديد الذي أعده هللا تعاىل للعصاة فال يقرتف اإلمث وال يلج 

 الباطل.

 الثانية: الغضب في الحق.

:اوإذا رضااب   ُيرجه الغضااب من احلق ّ الغضااب لر موقدةّ إذا اشااتعلت  ي قوله 
أنإل املؤمن يغضب كسائر  ليه من قبلهّ لذا أوضح اإلمام اإلنسان حُترقهّ وقد حُترهللق املغضوب ع

الناس لكن الفارق األسااااااس أنإل رضااااابه ال ُيرجه من احلقّ بل يبقى ساااااائراً على الصاااااراط املساااااتقيم 
 إلدراكه مسؤوليته أمام هللا تعاىل. 

 الثالثة: العفو عند القدرة.

ل  أنإل الظروف قد تنقلب :اوإذا قادر   يتعااطي ماا ليس لاه ّ هذه مسة هامةّ وذقولاه 
لتكون  ي صااااحل املؤمن على خصااامهّ إال أنه وابلررم من مؤاهة الظروف له ال يسااااتفيد منها  ي ظلم 

 : اوإذا قدر   يتعاطي ما ليس له .  الغري والتعدي عليهّ لذا قال اإلمام 

 خصال من اإليمان.  

اثالث من كن فيه يسااااااااتكمل إميانهّ رجل ال ُياف  ي هللا لومة الئمّ وال  : قال النيب 
يرائي بةااااااااااايء من عملاهّ وإذا ُعرض عليه أمرانّ أحد ا للدنياّ واآلخر لآلخرة اختار اآلخرة على 

 خصاالً متعددة: ّ أابن النيب (2)الدنيا 
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 األولى: تقديم رضا الله.

ن املنكر يقوله الناس فيهّ فييفمر ابملعروف وينهى ع يقوم املؤمن هسااؤولياته بغض النظر عما 
وإن ُعوتهللبّ فهو مع احلقّ حع لو كان على خالف مصااالحتهّ ويرى نفساااه مساااؤوالً أمام هللا تعاىلّ 

 وإلميانه ال ُياف  ي هللا لوم الالئمني. 

 الثانية: اإلخالص في العمل.

ّ (5البينة:)چڱ   ں  ں ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ خيت املؤمن بعمله خالصاااااااااً هلل تعاىلّ 

 .(9إلنسان:)چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  چ أي أنه خيت ابألعمال هلل تعاىلّ 

 الثالثة: ترجيح العمل األخروي.

إذا ُعرهللض على املؤمن أمرانّ يعلم أنإل أحد ا يرتب  ابآلخرةّ والثاين ابلدنياّ رجح ما يُرضي 
اآلخرة على ما يرفع مسااااااااااتواه  ي احلياة الدنياّ ألنه ال ينظر إىل الدنيا إالإل إذا   هللا تعاىل ويوصااااااااال إىل

 كانت وسيلة توصله إىل اآلخرة.

 زيادة اإليمان بحسن الخلق.

بل حول زايدة اإلميان وكمالهّ فقال له رجل: اي رساااول هللا أحب  وأفاد النيب  عندما ساااُ
ن ُخلق  يكمل أن يكمل إمياينّ فقال  ّ فمن أراد زايدة اإلميان ال بد له من (1)إميان  : احسااإلهلل

 دماثة اخلُُلق مع الناسّ والتعامل هرونة وومم. 

 صفات كمال لإليمان.  

ّ ( 2): اثالث منكن فيااه كماال إميااانااه: العقاال واحللم والعلم قااال إمااامنااا أمري املؤمنني 
 تفصح الرواية عن ثالث صفات يكمل هبا اإلميان: 

 األولى: العقل.
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ّ امااا ُعبااد بااه الرىلن ملؤمن عاااقاالّ واملراد من العقاال كمااا ورد عن اإلمااام الصااااااااااااادق ا
واكتساااااااااب به اجلنان ّ وليس الدهاء وخداع اآلخرين بسااااااااارقة أمواهلم واختالساااااااااهاّ أو ظلمهم من 
بل اإلمام الصاااااااادق  العقلّ بل أنإل ذل  هو الةااااااايطنة النكراء املذمومة  ي الرواايتّ لذاّ عندما ساااااااُ

 معاويةّ قال  عن دهاء ا تل  النكراءّ تل  الةااايطنةّ هي شااابيهة ابلعقلّ وليسااات من:
ّ إذ العقل خمر أن يكون املؤمن  ي مسااااااااار القانون اإلهليّ ومسة املؤمن أن يتبع ومضااااااااات (1)العقل 

عقله وإرشااااداته ويساااري وراءهّ أما رري املؤمن فقد يؤمله ضااامريه من املعصاااية ويس حقوق اآلخرينّ 
 لكنه ال يبايل حع ميوت ضمريهّ فيستلذ الظلمّ والتعدي على حقوق اآلخرين.   

 الحلم عند اإلساءة.الثانية: 

املراد من احللم أنإل املؤمن عندما يتعرض ملواقف فيها إسااااااءة لةاااااكصااااايته أو ملا يؤمن به من 
مقدساات يغضابّ لكنه ال يؤدي به الغضااب إىل اهلاوية واهلال.ّ بل يسايطر على رضاابه انطالقاً من 

 آل)چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤچقااااااولااااااه تااااااعاااااااىل: 

 (.134عمران:

 على المعطيات العلمية. الثالثة: السير

خخذ املؤمن بكل ما فيه علم لتكامل شااكصاايته  ي عاملي الدنيا واآلخرةّ ويسااري على ضااوء 
معطيااات علميااة دقيقااة تؤدي بااه إىل النجااالّ وال يتبع الظنّ وهااذا مااا أكاادت عليااه اآلايت القرآنيااة 

 م. معطيات العلال  هت اإلنسان أن يقف ما ليس له به علمّ بل عليه أن يسري متبعًا 

 خصال الرقي اإليماني.

:اال  عن خصااااااااال هلا أبل  األثر  ي الرقي اإلمياين لهللنسااااااااانّ فقال  حتدث النيب 
يكون املؤمن مؤمناً وال يسااااتكمل اإلميان حع يكون فيه ثالث خصااااال: اقتباس العلمّ والصاااارب على 

 ثالث خصال:  ّ ذكر (2)املصائبّ وترفق  ي املعاش 
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 اقتباس العلم.األولى: 

 يتعلم املؤمن ليسري على وفق العلمّ وااقتباس العلم  يراد به التعلم. 

 الثانية: الصبر على المصائب.

يعلم املؤمن أنإل احلياة مألى ابمتحالت عساااااااارية ومصااااااااائب متعددةّ فيصااااااااربّ ألنه يعي أنإل 
إذا نزلت به املصاايبة  ؤمناملصااائب  ي صاااحلهّ فهي تنضااجه معنوايً وترفع مسااتوى إميانهّ بينما رري امل

 قد تفقده صوابه.

 الثالثة: الرفق في المعاش.

املرونة  ي كسااااااب احلالل مسة من مسات املؤمنّ رري أنإل البعض عندما حتصاااااال مةااااااكلة بينه 
وبني رئيساه أو أحد زمالئه يرت. العملّ ويتضاجر لذل ّ وينسى أنإل املرونة الفائقة والرتفق  ي املعاش 

 ل إىل أن تتحقق مقربه  ي كسب العيي مسة املؤمن.  والقدرة على التحم

 سمات رفعة اإليمان.  

هنا. مسات  يلة  ي الوصاااااااول إىل اساااااااتكمال اإلميان وعلو درجته وردت  ي الرواايت فعن 
ثهللر دينه على شاااااااااهوتهّ ولن يهل   اإلمام اجلواد  : الن يساااااااااتكمل العبد حقيقة اإلميان حع يُاؤ 

ّ املؤمن أمام خيارين إما أن يُؤثر الدين وما يكون  ي صااااااااااااحل عا  (1)حع يؤثر شاااااااااااهوتاه على ديناه 
 الغيب واآلخرةّ فيضيء إميانهّ وإما أن يضعف إميانه وينقص ابتباع الةهوات. 

 خصال السمو اإليماني.

ازدايد اإلميااان واساااااااااااتكمااال حقيقتااه :اال يكماال عبااد اإلميااان ابهلل حع   ي قااال النيب 
يكون فيه مخس خصاال: التوكل على هللاّ والتفويض إىل هللاّ والتسليم ألمر هللاّ والرضا بقضاء هللاّ 
والصاارب على بالء هللاّ إنه من أحب  ي هللاّ وأبغض  ي هللاّ ومنع هللّ فقد اسااتكمل حقيقة اإلميان  ّ 

 مخس خصال للسمو اإلمياين:  النيب  ذكر

 األولى: االتكال على الله. 

                                                           
 .11٨ص 1ميزان احلكمة للريشهري ج -1



مهماا جادن املؤمن كاادحااً يعلم أنإل هااياة املطااف بياد هللا تعااىلّ فيتوكال علياه ويكال األمر لهّ 

ّ ومن توكاال على هللا تعاااىل وعماال جاااداًّ فقااد سااااااااااااار  ي (159آل عمران:)چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
ن فقااد يعماال لكنااه إذا   تتحقق النتااائج لعملااه يصاااااااااااااب ابلياايفسّ بينمااا الطريق القوميّ أمااا رري املؤم

املؤمن حع وإن    تتحقق مثار عمله حاالًّ لكنه يعلم أنإل هللا تعاىل ساااايحقق له مثاراً طيبة من حيث ال 
 يةعرّ ومن جوانب ال يعيهاّ وذل  لتوكله على هللا تعاىل وارتباطه به.

 الثانية: التفويض إلى الله.

ّ التوكاال رري (44رااافر:)چڈ  ڈ  ژ     ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ ل تعاااىل: قااا 
التفويضّ إذ أنإل التوكاال إيكااال األمر إىل هللا تعاااىلّ بينمااا التفويض جعاال كاال أموره آتيااة منااه وراجعااة 

 چإلياهّ وذل  أنه ال يعلم احلهللكم املرتتبة على كل أمورهّ فيفوض ذل  إىل هللاّ كما  ي املصاااااااااااائبّ 

 . (البقرة)چڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  

 الثالثة:التسليم لله.

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  چ  إنإل املؤمن يعمل ويتعب وُيسااااالم أموره هلل تعاىلّ 

 .(األحزاب)چمب  ىب  يب   جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث    مث      ىث  يث   

 الرابعة: الرضا بقضاء الله.

ال  يقوم هبا املؤمن بعض مثارها اليومّ وبعضااااااها رداًّ وبعضااااااها بعد عدة قد حتقق األعمال 
من السننيّ وال يعي اإلنسان سلسلة التيفثري  ي األمور الكونيةّ ألن الرتاب  بني أجزاء الكون واحلكم 

 واملصاحل ال يعلم هبا إالإل هللا تعاىلّ وال يسع املؤمن إال الرضا بقضاء هللا.

 البالء.الخامسة: الصبر على 

إنإل هللا تعاىل يبتلي اإلنسااانّ وقانون البالء يعم اجلميع حع األنبياء والرساالّ فالنيب موسااى  
 ي التيهّ واالبتالء لبين إساااااااارائيلّ وهذه إشااااااااكالية كبرية ال يصاااااااال إىل عمقها إالإل املؤمن  مات 

الذي ساالإلم أمره إليه تعاىل ورضااي بقضااائهّ وصاارب على بالئهّ ألنإل النتائج املرتتبة على االبتالءات قد 



أجزاء الكون  طال تكون  ي عصره وال الذي يليه بل بعد العةرات أو املبات من السنني ابعتبار ارتبا
 ببعضها. 

 ارتباط الحب والبغض باإليمان.

ّ (1): اإنه من أحب  ي هللا وأبغض  ي هللا وأعطى هلل ومنع هلل استكمل اإلميان مث قال 
البد أن تكون العواطف الصااااااااادرة من املؤمن هلل تعاىلّ حيب ويبغض له تعاىلّ ويعطي ومينع هللّ ورد 

 ق ل قال: صاااااليت ل  وصااااامت وتصااااادقت ل عملت يل عمالً ها: هللا تعاىل قال ملوساااااى  نإل أ
ي نةّ والصدقة ظلّ والذكر نورّ فيفّ قال هللا تعاىل: أما الصاالة فل  برهانّ والصاوم جُ وذكرت ل 

: اي موسى هل واليت تعاىل: دلين على العمل الذي هو ل ّ قال عمل عملت يلل قال موسى 
 أفضااااااااااال األعماال احلب  ي هللا والبغض  ي موساااااااااااى أنإل  مي لهلل ق لّ فعي  وهال عااديات يل عادواً ّ يل وليااً 

 ي كون احلب والبغض واإلعطاء واملنع هلل تعاىل أمور ُيساااااااااااتكميل  ّ وهذا ما أكده النيب (2) هللا
 به حقائق اإلميان.

 
  

 القسم السابع: البعد االجتماعي للسمات اإليمانية

ڄ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چقال هللا تعاىل : 

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃڃ

. صاادق (األنفال)چڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
 هللا العلي العظيم.

املؤمن عضاااااااااااو فاااعاال  ي الواقع االجتماااعيّ و قااد بيناات آي القرآن الكرمي اآلاثر اإلاااابيااة 
 املرتتبة على اإلميان. 

 منها: اإلنفاق في سبيل الله.
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بنيإل احلق تعااىل  ي اآلياة اآلنفة الدور اإلاايب للمؤمن  ي رقي الواقع االجتماعيّ ابإلنفاق  ي 

ّ أي چڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچساابيل هللا تعاىلّ ُيسااهم  ي رقي  تمعهّ 
 أن ُحسن ذاته ينعكس على الواقع االجتماعي إبنفاقه  ي سبيل هللا تعاىل. 

 ومنها: خصال رقي الواقع االجتماعي.

خصاااائص ومسات املؤمن ال  ُتساااهم  ي رقي  واألئمة من أهل البيت  أابن النيب 
: ااملؤمن بةاااااره  ي وجههّ وحزنه  ي قلبهّ أوساااااع  الواقع االجتماعيّ قال إمامنا أمري املؤمنني 

شااايء صااادراًّ وأذل شااايء نفساااااًّ يكره الرفعة ويةااانيف السااامعةّ طويل رمهّ بعيد  هّ كثري صاااامتهّ 
ّ شاكورّ صابورّ مغمور بفكرتهّ ضنني يلتهّ سهل اخلليقةّ لني العريكةّ نفسه أصلب مةاغول وقته

ّ وهذه خصاااااائص تنعكس على الواقع االجتماعي نسااااتعرضاااااها (1)من الصاااالدّ وهو أذل من العبد 
 على التوايل: 

 األول: التبسم وبشاشة الوجه.

وجه احملياّ يلقى أخاه ب:ابةاره  ي وجهه ّ أي أن املؤمن منبسا  السريرةّ حسن قوله 
 طلقّ دائم التبسم مع ىلله اهلموم الكبريةّ رري أنإل له القدرة على جعل  ومه وأحزانه  ي قلبه.

 الثاني:القدرة على تحمل المعاناة.

:اوحزنه  ي قلبهّ أوسااع شاايء صاادرًا ّ يتعامل املؤمن مع اآلخرين بسااعة صاادرّ قوله 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ ّ قال تعاىل: ل  مسة األنبياء لقادرتاه الفاائقاة  ي حتمل املعالةّ وت

سعة  ّ طلب موسى (طه)چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  
الصاااااااااااادرّ وذلاا  أنإل الناااس يتعاااملون بطرق  تلفااةّ وعلى املؤمن حتماال اآلخرين بتصاااااااااااوراهتم لااهّ 
وانطباعاهتم عنهّ إذ  أن هنا. قراءات متعددة للةاااااااكصااااااايةّ وبعضاااااااها خاطبةّ وألن الطيف متعدداً 

املؤمن  موالقراءات متنوعة للةاكصايةّ فالبد من ساعة الصدرّ ابعتبار أنإل تصور الغري ال ُيضري ما دا
على قبول الغري مهما كان تصاااااااااورهّ ما دام مع هللا تعاىلّ ف نه  مع هللا تعاىلّ وقد أكد األئمة 

:اأوساع شيء صدرًا ّ  ساريفع مساتواهّ ويتال له أن يدر. صاحة التصارفاتّ لذاّ قال اإلمام 
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ّ أي أها مسة ال (الةرل) چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  چ  وقد امنت هللا تعاىل بذل  على املصاطفى 
حتصااال لكل أحدّ ألن بعض الناس ال يقبل إالإل نفساااه ومن يفكر بطريقتهّ أما رريه ومن ُيتلف وإايه 

 فرياه سيباً.  

 الثالث: التواضع.

قوله )ع(: اوأذل شاايء نفساااًا ّ ال يرى املؤمن لنفساااه وجوداًّ ويرى النعم ترجع إىل فضااال 
هللا عليااهّ وال ينظر ذاتااهّ وال يهمااه إال أداء التكليفّ ونظرتااه إىل رريه إاااابيااةّ وهو وإن رأى أناااه 

 بني يدي اً األفضااااال ال يُبدهلل ذل   ي واقعه العمليّ وال يرتب أثراً على رفعة ذاتهّ بل يرى نفساااااه عبد
 ي تعامله مع رريهّ وقد تعجب كثري من تواضاااااااااااعه اجلم  هللا تعااىلّ وهاذا ماا طبقه املصاااااااااااطفى 

. 

إنإل املؤمن يكره الرفعة ويةااااااااانيف السااااااااامعةّ وال يهمه إطراء اآلخرين ملا يقوم به بقدر ما يهمه 
 اإلخالال هلل تعاىل. 

 الرابع: كراهية الرفعة.

اهيااة الرتفع على اآلخرين مسااة أابهااا القرآن الكرميّ قااال قولااه )ع(: ايكره الرفعااة ّ إنإل كر 

ّ أي أنإل (٨3القصاااااص:)چې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ چ تعاىل: 

ڍ  ڌ    ڇ    ڍچاملؤمن ال إرادة قلبيااة للعلو والرتفع لااديااهّ باال يريااد القرب من هللا تعاااىلّ 

قائاًل: االلهم اجعلين خرياً  ا يظنون وارفر يل ما ال ّ وإذا ُمدل ا   ي نفسااااااهّ (13احلجرات:)چڌ
 .  (1)يعلمون 

 الخامس: طويل الغم.

قولاه )ع(: اطويال رماه ّ لكوناه حيمال املباادإل العظيمة فيحزن ويتيف   ي داخله إذا   تطبق 
 تلكم املبادإلّ وحيمل اهلمة العالية لتصبح مبادئه واقعاً. 

                                                           
: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله:: )اي علي إذا اثين عليك يف 66-61ص ٨2يف حبار األنوار للمجلسي ج -1

 وجهك فقل : " اللهم اجعلين خريا مما يظنون  واغفر يل ما ال يعلمون ، وال تؤاخذين مبا يقولون(.



 السادس: الصمت الكثير في أوقاته.   

قوله )ع(: اكثري صاااااامتهّ مةااااااغول وقته  ّ من يفكر   ي الوصااااااول إىل املقرب واألهداف 
ال  حددها لنفسااه وللمجتمع يكثر صاامتهّ ويةااغل وقتهّ فليس لديه فرايّ بل يسااعى للوصااول إىل 

 مقربه. 

 السابع: دائم الشكر والصبر.

الثناء على هللا تعاىل بنحو دائمّ والصرب على الةدائد : اشكور صبور ّ احلمد و قوله 
صاااااافتان للمؤمن الناجحّ وما أعظمهما من صاااااافتنيّ ومن   يكن صااااااابراً نفر منه أقرب الناس إليهّ 
وابتعاد عناه أنفع النااس لاهّ أماا الصاااااااااااابر فهو إااايب  ي تعاملهّ يتحمل رريه مهما كانّ وقد أكدت 

نت أقساامهّ كالصرب على الطاعةّ وعن املعصيةّ والصرب على اآلالم الرواايت على أ ية الصاربّ وبي
 واملكاره ملا لذل  من الفائدة.

 الثامن: التفكير العميق.  

قولااه )ع(: امغمور بفكرتااه ّ العمق  ي الفكر دلياال النضاااااااااااج الااذي يرتتااب عليااه األفكااار 
الة فكر واساااتةاااارة ل بع روية وإاالبناءة واملفيدة له وجملتمعه ودينهّ فال ينطلق إىل العمل بساااذاجة ب

 للغري لتكون أعماله ترجع ابلفائدة. 

 التاسع: حريص على إيمانه.

 قوله )ع(: اضنني يلته ّ مسة رائعة يراد هبا أحد معنينيّ وقد يراد هبا كال ا:

أنإل من وصااااااااااال إىل درجاة من اإلمياان ال يُافيرهللإلط فيهااّ ذلا  أنإل البنااء من الصاااااااااااعوبة  األول:
أما اهلدم فساااااهلاّ فقد يصااااال املرء إىل درجة عالية من اإلميانّ لكنه  ي حلظة واحدة يهدم ما هكانّ 

 بناه  ي سننيّ لذاّ حيتاج اإلنسان أن يكون ضنيناً على ما توصل إليه من سجااي. 

أنإل من كان لديه أصااااااادقاء وأحباء ال يفرط هبم وإن  صااااااادر منهم ما ال ترهل إليه  الثاني:
 على تواصل معهم. نفسهّ بل يبقى 

 العاشر: المرونة في التعامل.



قوله )ع(: اسااااهل اخلليقة ّ مرونة املؤمن خصاااالة هامة أكد عليها القرآن والرواايتّ وهي 
ّ مرتسااااااااااكة  ي شااااااااااكصااااااااااياهتمّ يُعرفون هبا من خالل التعاملّ فال ابرزة  ي أتباع أهل البيت 

ّ لني (159آل عمران:)چٹ   ٹ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  فضاااضااة وال رلظةّ قال تعاىل: 
العريكةّ ودماثة  ي اخلُلقّ وليس ذل  لشباً من ضعف  ي الةكصيةّ بل للقدرات الكبرية واالتكاء 

 على أسس راسكةّ فال يؤثر الباطل فيهم.

 الحادي عشر: قوي اإليمان.

قوله )ع(: انفساااه أصااالب من الصااالد ّ املؤمن أقوى من الصاااكور الصاااماء امللسااااءّ وقد 
املؤمن أصاااااااالب من اجلبل ّ اجلبل يسااااااااتقل منه ّ : ا أابنت الرواايت ذل ّ قال اإلمام الباقر 

ّ أي أنإل اجلبل تؤثر فيه املعاول فيؤخذ منهّ واملؤمن ال شااااااايء (1) واملؤمن ال يساااااااتقل من دينه شاااااااك
 ميانه. خخذ من إ

 الثاني عشر: تواضع النفس.  

ّ فقال له: أرا. اكل قوله )ع(: اوهو أذل من العبد ّ نظر بعض الناس املصااااااااطفى 
 ّ هو (2)ّ وقال: اأي عبد أعبد مينل! أكل العبيدّ وجتلس جلسااااااة العبيدّ فالتفت إليه 

أعظم شااااااكصااااااية  ي العبودية هلل تعاىل والقرب منهّ وهذا ميزانّ ال ميكن التعرف عليه إالإل هالمسااااااة 
الواقع الوجداينّ وتعطينا الرواايت خصاااااائص دقيقة للتعرف على منزلة العبد عند هللا تعاىلّ وأنإل من 

عامل مع هللا ورساااااااااااوله يت أراد أن يتعرف على منزلتاه عناد هللا فلينظر إىل منزلة هللا تعاىل عندهّ وكيف
 وأوليائهّ ألنإل املنزلة والتعامل  ا امليزان الذي يكون عليه العبد عند الباري تعاىل وأوليائه. 

 خصال في االنسجام االجتماعي.
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هللا عليه وآله وسلم وهو أيكل وهو جالس على احلضيض ، فقالت : اي حممد ! وهللا إنك لتأكل أكل العبد ، وجتلس 
صلى هللا عليه وآله وسلم : وحيك وأي عبد أعبد مين ؟ قالت : فناولين لقمة من طعامك جلوسه ، فقال هلا رسول هللا 

 ، فناوهلا ، فقالت : ال وهللا إال اليت يف فيك ، فأخرج رسول هللا صلى هللا عليه وآله اللقمة من فمه فناوهلا(.



هذه اخلصااائص على الواقع االجتماعيّ فقال: ااملؤمن  انعكاس أابن اإلمام الصااادق 
 ّ بنيإل اإلمام (1)حساان املعونةّ خفيف املؤونةّ جيد التدبري ملعيةااتهّ ال يُلسااع من جحر مرتني 

 أربع خصال تُؤثر  ي الواقع االجتماعي:  

 األولى: التعاون االجتماعي.

غىن لغريه عند احتياجهّ وإذا اساااااااااتيسااااااااااعد املؤمن رريه عند احلاجةّ أما رري املؤمن فيتذلل 
فهو أبعد ما يكون عمإلن تذلل لهّ بينما املؤمن هو أقرب الناس ملن احتاج إليهّ يساااااعده ها يتمكنّ 

 وال يدخر وسعاً  ي ذل ّ فهو حسن املعونة.   

 الثانية: خفة المؤونة.

تجب له ُيساااااااااا قوله )ع(: اخفيف املؤونة ّ ال يثقل على اآلخرينّ وإذا طلب من رريهّ و 
 عذرهّ و  ُيسك الظن به. 

 الثالثة: حسن اإلدارة.

قوله )ع(: اجيد التدبري لنفسااه ّ للمؤمن إدارة راقية حلياتهّ فيدير نفسااه اقتصااادايًّ وينظم 
 وقته وعيالهّ ويدبر الواقع املعاش بنحو يرقى به إميانه ويتفاعل إاابياً مع رريه.  

 الرابعة:االستفادة من التجارب.

قوله )ع(: اال يلسااع من جحر مرتني ّ من مسات املؤمن اهتمامه ابلتجربةّ وإذا أصاايب  ي 
تعامله ابنتكاساااااةّ أخذ احليطة واحلذر  ي ذل ّ كي ال يقع مرة أخرىّ فال يُلسااااااع  من ُجحر  مرتنيّ 
إذ لديه التفكري الدقيق والتجارب املساااااااتفادة والوعي وساااااااعة اإلدرا.ّ يالف البساااااااي  من الناسّ 

 الذي ال يعترب ابلتجاربّ وليس لديه ثبات  ي شكصيته.

إنإل ثبات الةاكصية ميكن اإلنسان من حتصني فكرهّ فال يتيفثر ابإلعالم املضادّ لييفخذه مييناً 
 ومشاالًّ بل يتكذ لنفسه برامجّ تُؤدي به إىل أرقى درجات الرفعة والسمو.
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 اإليمان واألمن االجتماعي.القسم السابع: 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چقال هللا تعاىل: 

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃڃ

. صااادق (األنفال)چڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
 هللا العلي العظيم.

 خصال ترتقي ابلفرد واجملتمع:  

 األوىل: النصح واملةورة. 

: ااملؤمن ُيسااهم املؤمن  ي رُقي الواقع االجتماعيّ وهذا ما أابنته الرواايتّ قال النيب 
ّ النصاااااح جنبة هامةّ واملؤمن يُقدهللم النصاااااح على كل (1)أخو املؤمن ال يدع نصااااايحته على كل حال 

حالّ ذل  أنإله تذكري ملن رفلّ واسااتمرار للتواصااي ابحلقّ وال ينبغي للمؤمن أن ال ينصااح أخاهّ بل 
عليه أن يُؤكد النصاااايحةّ وقد أكدت الرواايت املتعددة أ ية النصااااح للجميع بيد أنإله للمؤمن آكدّ 

صاااايحةّ حع إذا   خته مسااااتنصااااحاً يُبادره ابتداًءّ ويُقدم له املةااااورة لذا ف نإل املؤمن ميحض أخاه الن
الناضااااااجة والنصاااااايحة املسااااااهمة  ي تطويرهّ ألنإل املؤمن ال يُكلف رريه عناًءّ فيعىن بنفسااااااه ويُنضااااااج 

 شكصيتهّ إنه  ي تنمية مستدامة. 

 الثانية: األمانة.

أمني على نفسااااااه ّ يراد ابألمانة  على األمانةّ فقال: ااملؤمن أكد إمامنا أمري املؤمنني 
هنا عدم التفري   ي املكتسااابات وعدم التواين  ي احلفال على الساااجاايّ فال يدع املؤمن نفساااه تغلبه 

 .  (2)على الباطل وتدعوه إىل السوءّ امغالب هلواه وحسه 

 الثالثة: النفع لآلخرين. 

 ي إ اال ماا تقادم: ااملؤمن منفعاة ّ أيّ كله نفعّ فهو خري  ي كل  قاال املصاااااااااااطفى 
جنبة من حياتهّ أينما ُرؤي يُرى اخلريّ ااملؤمن منفعة إن  ماشااااااااااايته نفع  ّ أيّ إن  سااااااااااارت معه  ي 
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طريق حصااالت النفعّ اوإن  شااااورته نفع  ّ مةاااورته فيها اخلري والربكةّ ومن شااااركه  ي عمل جتاري 
 انه نفعاً لغريهّ أما رري املؤمنّ فالتعامل معه عناء وأ  مسااااااتمران ال يتال للمتعاملرأى النفعّ يؤثر إمي

: اإن  ماشااايته نفع  وإن  شااااورته معه أخذ حقه بساااهولةّ بل يتعدى على حق رريهّ قال النيب 
ّ إ ال جلميع احليثيات  ي كلمة واحدةّ (1)نفع  وإن  شاااااااااركته نفع ّ وكل شاااااااايء من أمره منفعة 

 نإل املؤمن لفع لذاته وألهله وجملتمعه. أي أ

 انعكاس اإلميان على األمن االجتماعي

األمن والساااالم االجتماعي أمران  ي راية األ ية و ا انعكاسااااان لهللميانّ ويرتب  هبما الرقي 
: ااملؤمن من آمنه والتطور للمجتمع  ي  يع اجملااالتّ وقاد أكدت الرواايت ذل ّ قال النيب 

 ّ من مسات املؤمن الرئيسة عدم التعدي على اآلخرين  ي أمواهلم.(2)دمائهم وأمواهلم الناس على 

إنإل إشاكالية احلقوق املالية من أعظم اإلشكاليات  ي كل اجملتمعاتّ  وذل  لضعف اإلميانّ 
وعاادم االلتفااات إىل أ يااة املااالّ ااملؤمن من آمنااه الناااس على دمااائهم وأمواهلم ّ من ياادإلعي اإلميااان 
ويتعدى على الغري فهو بعيد عنه بُعد املةااااااااااارق عن املغربّ إنإل املؤمن ُيساااااااااااهم  ي األمن والسااااااااااالم 
االجتماعيّ أما من يعيث  ي األرض فساداً ويُرهب الناس اااااااااااا كبعض من يدإلعي االنتماء إىل اإلسالم 

رفّ الذين حيملون الفكر املتط ويقتل الناس اااااااااااااااااا فليس هؤمنّ وقد حارب اإلمام أمري املؤمنني
ويتعااادون على اآلخرينّ ويعتقااادون أنإل فكرهم الصاااااااااااواب املطلقّ وأنإل رريهم اخلطااايف املطلقّ تؤكاااد 

ذات األصااالة والعمق اجلنبة الساالمية للواقع االجتماعيّ  ا ينعكس على  مدرسااة أهل البيت
 الناس  ي حياهتمّ فييفمنون على أمواهلم ودمائهم. 

 السعي  ي قضاء احلوائج.

ّ يبادر املؤمن (3):ااملؤمن إذا ُسبل أسعفّ وإذا سيفل خفف   املؤمننيقال اإلمام أمري
للنجدة إذا احتاج إليه اآلخرونّ وال يتهرب عن املسؤوليةّ اإذا ُسبل أسعف ّ وإذا سيفل أو احتاج 
إىل رريه خففّ أي أنااه وابلررم من حاااجتااه لكنااه يكتفي ابملعونااة القليلااةّ ليس بعااالااة على رريهّ باال 
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للتكفيف عنهّ وكلما ازداد املؤمن إميالً ازداد إسااااااعاده لغريهّ وكلما قلن اإلميان ازداد اجملتمع يسااااااعى 
 سوءاً وتعاسةّ وذل  لعدم وعي مقتضيات اإلميان ال  جتعل اآلخرين يعيةون االطمبنان والسعادة.

 مسؤولية املؤمن جتاه أسرته.  

اهر بة هامةّ إذ أن كثرياً من الناس يتظيساااااااااااهم املؤمن  ي عفااف اجملتمع وطهاارتاهّ وهذه جن 
هظهر املؤمنني  ي اخلارجّ لكنه ال يعي مساااااؤوليتهّ وال يهتم هن هو مساااااؤول عنه من بناته ونساااااائهّ 
وليس لديه رريةّ وقد أكدت الرواايت املتعددة على اتصااااف املؤمن ابلغرية والطهارة والعفاف لبناته 

 يةّ وعدم سؤال األب مع من متةي البنت والزوجة.وزوجهّ إن الدنس ينةيف من تر. املسؤول

 أسلوب تربوي  ي التعامل.

للساااااااؤال بلباقة ولطف التيفثري الكبريّ خالفاً للتةاااااااكي   ي كل شااااااايءّ وال يراد ابلساااااااؤال 
ذلا ّ بال اللبااقاة واللطف وإظهاار احلناان واملودة وررس العزة والكراماة  ي البنت والزوجةّ ُروي أن 

ألها تعيي العزة والكرامةّ أما رري املؤمن فال يهتم هسااااؤوليته جتاه  (1) بعلها منهاالعزيزة ال متكن رري
بنااتاه وزوجاهّ وهناا. قصاااااااااااص ينادى هلاا اجلبنيّ لعادم االهتماام ابألسااااااااااارة  ي هاذا اجلاانبّ وانعدام 
يت املساااؤولية بنحو كليّ والبد أن ننبه على املراقبة الدائمة من رب األسااارةّ لوجود أرذية مصااانإلعة ا

 من دول عدةّ حتتوي  على مواد حمرمة  ي الةريعة اإلسالمية.

إنإل تناول امليفكوالت املةاابة بدهن اخلنزير تؤثر على ررية األبناءّ  ا ُيساهم إسهاماً سلبياً  ي 
تفسااااااو اخلُُلقّ وانتفاء العفافّ وظهور املرأة  ي حفالت األعراس هظهر رري الئق ورري حمتةاااااامّ  ا 

 عواقب رري حممودةّ لجتة من قلة الغرية ونقص اإلميان.يرتتب عليه 

إنإل املؤمن يطهر ذاته من حيث امليفكل واملةاااااااااارب وينعكس ذل  إااابً على رريتهّ فيكاف 
هللا ويغارّ وهللا تعاىل أشااااااااااد ررية منهّ النزاهة والطُهر والعفاف أمور مؤثرة إااابًّ والسااااااااااوء والرذيلة 

 وتكامله.  يؤثران سلباً  ي رقي اجملتمع

 املرونة والتعامل اإلاايب.
                                                           

: عن جابر بن عبد هللا قال: ) مسعته يقول : كنا عند النيب صلى هللا 41ص  43يف وسائل الشيعة للحر العاملي ج -1
إن خري نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة يف أهلها ، الذليلة مع بعلها ، املتربجة  مع زوجها عليه وآله فقال : 

 احلصان  على غريه ، اليت تسمع قوله وتطيع أمره ، وإذا خال هبا بذلت له ما يريد منها ، وِل تبذل كتبذل الرجل(.



للرواايت عناية ابملرونة والتعامل اإلاايب خصاااااااااااوصااااااااااااً إذا ذُكإلهللر املؤمن وُوعهلل يّ فال يتكرب  ي 

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  چقبول احلقّ بل ينصاع لهّ 

ّ يتواضاااااااااااع املؤمن لقبول احلق وإن جااء من رري مؤمنّ فيقبال التاذكرة من ألااد (لقماان)چخب  مب  
:ا املؤمن إذا ُوعهلل ي ازدجر ّ أماا رريه فيكاابر  ي قبول األعاداء لاادياهّ قاال اإلمااام أمري املؤمنني 

ّ (2٠1البقرة:)چک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳچ احلق ويسيفل الواع : من أنت لتعظين ل! 
ذإلهللر حذرااملؤمن إااايب بتقوى هللا تعااىلّ وعنادماا يُنباه يطايف يرهل ملن نبهاهّ ويراه مرآة لاهّ     وإذا حاُ

ّ عندما يساااااامع الةااااااواهد والقصااااااص من  وإذا ُعربإلهلل اعترباالعواقب الساااااايبة وأخذ احليطة لنفسااااااهّ 
ظلمااهّ خالفااًا لبعض ّ يغفر ملن أساااااااااااااء إليااهّ ويعفو عمن (1)الواقع حيااذر ويتاايفثرّ اوإذا ظُلم رفر 

ّ إنإل للمؤمن اهتمامات بةااااااااؤون ُأخر أعظم وأكرب الناسّ الذين يُذكإلهللرون رريهم ها صاااااااادر منه دائماً 
من حف  إساااااءة رريهّ  فهو  ي تطوير شااااكصاااايتهّ ال يُذكإلهللر من أساااااء إليهّ بل يعفو صااااافحاًّ اوإذا 

 ظُلهللم رفر .  

 مكارم من األخالق النبوية.

سااااان ملن أساااااااء إلي ّ وتعفو عمن ظلم ّ وتصاااااال من قطع ّ وهي مكارم األخالق أن حتُ 
ّ قال ّ وهي أخالق األنبيااء (2)ّ اإمناا بُعثاُت ألمتم مكاارم األخالق ال  بُعاث هباا النيب 

 (يوسف)چے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ تعاىل: 
أما الرتكيز على ظلم الغري الةاااااكصاااااي وإشاااااغال النفس أبمور جزئية وصاااااغريةّ ترتتب عليها العداوة 
والبعد عن هللا تعاىل ليس من شايفن املؤمنّ بل  ه العفو واملغفرة إبسادال الستار عن اجلانب السليب 

 فينةيف منه احلب والرىلة والقرب من هللا تعاىلّ اوإذا ظُلم رفر .

 التسامح جتاه اآلخرين. 

حُيذهللر املؤمن من السااااوء ويُبعد الناس عنهّ وهو مرآةّ تعكس اجلانب اإلاايب وتُبهللعد اآلخرين  
عن اجلانب الساليبّ يتواصى ابحلق مع كونه  ي راية التسامح واملرونة  ي تعامله مع رريهّ سهلّ كما 

ةّ بل تودد لآلخرينّ وتودد من ااملؤمن خلف ويُؤلف ّ ليس لادياه فضااااااااااااضاااااااااااعربن عناه النيب 
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اآلخرين لهّ اوال خري  ي من ال خلف وال يُؤلف ّ فمن يتصاااف ابلفضااااضاااة والغلظة  ي التعاطي مع 
 ّ أفضل الناس هو األنفع لغريه. (1)اآلخرين ال خري فيهّ اخري الناس أنفعهم للناس 

 ثقافة التعامل األخوي في المجتمع اإلسالمي القسم التاسع:

 

 العاطفة في المجتمع اإليماني.

كيف يكون املؤمن مع أخياه املؤمن  ي تعااطفاهّ ملا يرتتب على   أابن اإلماام الصاااااااااااادق 
العااطفاة من أثر عمليّ فهي وإن كاانات انفعاااًل نفسااااااااااايااً رري أناإله انفعال يرتتب عليه عملّ لذا ُأكد 

عااطفاةّ لكناه يؤثر عمليااً  ي  على العااطفاة  ي كثري من األمورّ فاالبكااء على اإلماام احلساااااااااااني 
 املؤمن.

 التراحم في المجتمع اإليماني

: ااملؤمنون  ي تبااارإلهللهم وتراىلهم وتعاااطفهم كمثال اجلساااااااااااد إذا قاال اإلمااام الصاااااااااااادق 
ّ إذا اشااااتكى عضااااو من اجلسااااد ا  ابقيه لذل ّ كذا (2)اشااااتكى تداعى له سااااائره ابلسااااهر واحلمى 

 طفيةّ فيرب بعضهم ببعض.احلال بني املؤمنني  ي اجلنبة العا

طلبت الةااااريعة من اإلنسااااان الرب بوالديهّ والرب أبخيه املؤمن اوتراىلهم  والرب ابملؤمنني أن 
يرحم بعُضهم بعضيهم اآلخرّ وأن يعطف بعضهم على بعضهمّ اوتعاطفهم ّ وأن يكونوا كاااااااجلسد 

 إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى . 

 اإليماني.والتكافؤ  التالحم

 ي رواية أخرى على املعاين اآلنفة الذكر فقال: اال وهللا ال يكون  أكد اإلمام الصادق 
ّ (3)املؤمن مؤمناً أبداً حع يكون ألخيه مثل اجلسد إذا ضرب عليه عهللرق واحد تداعت له سائر عروقه 

م اإلمام  ابهلل أنإل املؤمن لن يتمكن اإلميان من نفسه ولن يصبح مؤمناً حقاً حع يكون ألخيه   يُقسهلل
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كاجلسد يتيفثر ويتيف  إذا مرض جزءا منه تداعت سائر عروق اجلسد أل  ذل  العهللرقّ وقد أابن النيب 
  ة منه ّ وهي إمياء(1)احلال بني املؤمنني  ي الواقع االجتماعيّ فقال: ااملؤمنون تتكافيف دمائهم
  فتكافك الدماء حبف  املؤمن دم أخيه املؤمن ألنه يكافبه و ي مرتبتهّ فيحاف  على نفسه وعلى

 إخوانه من املؤمنني.

 التعاون في المجتمع المؤمن.

اوهم يااد على من ساااااااااااواهم ّ املؤمنون كاااليااد الواحاادةّ من أراد أن ُيسااااااااااايك  :قااال  
لبعضااااااهم اجتمع كل املؤمنني  ي رد اإلساااااااءة عنهّ فدفعوا عنه األذىّ وأماطوا عنه السااااااوءّ وبذل  

 تتكافيف دمائهم ويكونون يداً على من سواهم.

 حفظ ذمام المؤمن.  

كلمة  أنإل املؤمنني إذا دخلوا هبذه ال : اويسااااااااعى بذمتهم ... ّ يُوضااااااااح مث قال 
ّ فيفعطى أحدهم األمان للعدوّ وهو الذي حيي  هالبسااات وحيثيات احلرب فيفدلهم  معركة  ي حرب 
أي أقرهبم للعادوّ فا ذا أعطى األماان كاان بقياة املؤمنني معاه  ي أمانهّ و ي الكلمة إشاااااااااااارة أنه قد ال 

ّ بل األعظم  ي شاااكصاااايتهّ واألجدر  ي قيادتهيكون الذي أعطى األمان إبدراكه حليثيات الواقع هو 
: قااد يكون األدو واألقاال رتبااةّ لكنااه أعطى األمااان وعلى اجلميع احرتام ذلاا ّ لااذا قااال النيب 

اويسعى بذمتهم أدلهم ّ أدلهم إما أن يكون هو األقرب إىل العدو أو األقل  ي الرتبةّ لكن ذل  
 ّ إذ أنإل بعض املؤمنني نتيجة لعوامل يصااااااااااابح هو األعظمّال مينع من أن يكون لاه مقامه بني املؤمنني

وله اجلاه والرمساااااااااااة وما إىل ذل ّ وبعضاااااااااااهم  اآلخر هو األدو رتبةّ ولكنإل له مقام بني إخوانه من 
 املؤمننيّ ف ذا أعطى األمان قيبهللل اجلميع ذل  لُلحمة والرتاب  الوثيق بينهم. 

 التناصح ونبذ الغش. 

                                                           
، روى قيس بن عبادة قال : انطلقت واألشرت إىل علي عليه 441ص 1عوايل اللئايل البن أيب مجهور األحسائي ج -1

ى هللا عليه وآله شيئا ِل يعهده إىل الناس عامة ؟ قال : ال ، اال ما يف  السالم فقلنا له : هل عهد إليك رسول هللا صل
كتايب هذا ، وأخرج كتااب من قراب سيفه ، فإذا فيه : " املؤمنون تتكافأ دمائهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى 

 بذمتهم أدانهم . أال ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد عهده.



ون بعضاااااااااااهم لبعض نيصاااااااااااحااااةّ واد ونّ وإنهلل افرتقاااات منااااازهلمّ : ااملؤمنقااااال النيب 
هم اآلخر حع وإن  كان بعيداً عنهّ ولكنه يُعىن بةااؤونه ويهتم (1)وأبداهم  هم بعضااي ّ أي ينصااح بعضااُ

أبموره للرتاب  الوثيق  ي اإلميااانّ اوإنهلل افرتقاات منااازهلمّ وأبااداهم ّ عكس ذلاا  من اااانااب اإلميااان 
ةااااة ّ بينما ااملؤمنون بعضااااهم لبعض ويبتعد عن احلقّ وهو ا لفاجرّ اوالفجرة بعضااااهم لبعض ريةااااي

د الغي  د النصاااااح فيفصااااابح هو النصاااااحّ و الفاجر جساااااإل نصاااااحة ّ تعبري  يلّ أي أنإل املؤمن جسااااان
 فيفصبح نفسه.

اوالفجرة بعضااااهم لبعض رةااااةااااةّ متكاذلون وإنهلل اجتمعت منازهلم وأبداهم ّ هنا. فارق 
ّ الجتمااعي وبني الفجرةّ فاملؤمن مع أخيه املؤمن لصاااااااااااح له حيب له اخلريبني املؤمنني  ي تعااملهم ا

ويسااااعى   ي حتقيق أعظم ما يتمكن منه إلسااااعاد أخيهّ أما الفاجر فال يهتم إالإل هصاااالحة نفسااااهّ وقد 
 يغي أقرب الناس إليه ملصلحته.  

 ُسبل الراحة للمجتمع المؤمن.

 تتيفتى راحة اجملتمع املؤمن من حيثيتني: 

 األولى: االشتغال بالنفس.

إسااهام الفرد املؤمن  ي تقدمي النصااح ابملةاااركة  ي بناء اجملتمع اإلمياين والكتلة الصاااحلةّ و ي 
أحايني قد ال ُتساااااااااهم الظروف وال تسااااااااااعده على ذل ّ رري أنإله يكفي اآلخرين مؤونة نفساااااااااهّ وال 

ااملؤمن الذي نفساااااااااااه منه  ي عناءّ  :ُيةاااااااااااكال هلم عنااًءّ وال يُثقال على إخوانه املؤمننيّ قال 
ّ اهد  ي هتذيب نفساااه ويهتم بةاااكصااايتهّ ويرهل منه الناس حيث ال حيتاج (2)والناس منه  ي راحة 

إىل تقومي سااااااالوكه وإزالة اعوجاج شاااااااكصااااااايتهّ يالف رري املؤمنّ فالناس منه  ي عناءّ يكابدون  ي 
 أصالحهّ فُيةغل اآلخرين بنفسه.

 إصالح الغير.الثانية: االهتمام ب
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)ملؤمنون بعضهم لبعض نصحة وأدون وإن افرتقت منازهلم وأبداهنم ، والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاذلون وإن 
 اجتمعت منازهلم وأبداهنم(.

 .43٧ص 1ميزان احلكمة للريشهري ج -4



د  هامّ فاملؤمن ألخيه املؤمن مرآةّ رري قاال  : ااملؤمن مرآة ألخياه املؤمن ّ مطلاب جاهلل
أنإل بعض النااس يهتم أبخياه املؤمن مادام ابلقرب منهّ وإذا ابتعد عنه   يهتم بهّ أما املؤمن ف نه يهتم 

  د بنيإل النيب نفسااااهّ وق أبخيهّ وله عناية به كعنايته بنفسااااهّ ويريد أن يصاااالح حالهّ كما يصاااالح
كيف يكون مرآة ألخيهّ فقال: اينصااااااااااحه إذا راب عنه ّ أي أنإل الغياب ال يفصاااااااااال املؤمننيّ بل 
يُقدم بعضاااااااهم لبعض النصااااااايحة عرب وساااااااائل  تلفةّ وما أساااااااهل ذل   ي زماننا بواساااااااطة وساااااااائل 

صحاًّ اينصحه رع إليه لاالتصاالت احلديثةّ فُيعىن املؤمن أبمر أخيه حع إذا مسع عنه ما يسوؤه أس
 ّ أي إن  كان ابلقرب منه أماط عنه األذى ودفعه. (1)إذا راب عنهّ وميي  عنه ما يكره إذا شهد 

 أدب الُخلق اإليماني.  

أكاادت الرواايت على رعااايااة األدب بني املؤمننيّ ومن اخلطاايف الرتويج لفكرة )بني األحباااب 
بد د بني األحبابّ وإذا أحببت شكصاً وأيحبن  فالتساق  اآلداب(ّ ف نإل اآلداب ال تساق  بل تتيفك

أن تتوثق اآلداب دون ُكلفااةّ أمااا املقولااة اآلنفااةّ لعاال املراد هبااا عاادم الُكلفااة بني األحبااةّ وهااذا معىن 

ّ وذل  ديدن األنبياءّ أما اآلداب فال تسااق  (1٨ ال:)چٿ     ٿ   ٹ    ٹ       چالسااقوطّ قال تعاىل: 
 ي األدب بني املؤمننيّ من عناية املؤمن أبخيهّ يساااااااااااتقبله  حباالّ وإمناا تتايفكادّ وذلا  ماا أابناه 

دلاااال على عمق الرب  اإلمياااااينّ رري أنإل البعض  ن ال يؤدي حقوق إخوانااااه  بكاااال حفاااااوةّ  ااااا يااااُ
ع  ي اجمللس م وأصااااااااااادقاائاه حيتفي ابلبعياد حع وإن  كاان من رري عتنياً بهّ املؤمننيّ  فيقوم له ويُوساااااااااااإل

ويُقصااااااار  ي حق أخيه املؤمنّ  ن له عالقة بهّ وال يهتم بهّ مع أنإل الرواايت تؤكد على أنإل املؤمن له 
 : اويوسع له  ي اجمللس . عناية ابملؤمن إلميانهّ فيفسح له  ي اجمللسّ قال 

 فة الحقةسمات اإليمان سلوك المعر القسم العاشر:

 

 جوامع األخالق اإليمانية.

أابنت الرواايت آاثر اإلميان بنحو التصااااااريح هرة ومن خالل اللوازم املتعلقة به هرة أخرى ّ 
: اال يكون فا ذا نظر املرء وجد االنعكاس اإلاايب لهللميان بيإلهللناً واضاااااااااااحاًّ قال إمامنا الرضاااااااااااا 
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نة  نة من وليه املؤمن مؤمناً حع تكون فيه ثالث خصااال: اسااُ نة من نبيهّ وساااُ ّ الويل (1)من ربهّ وسااُ
 ّ تبني الرواية جوامع أخالق اإلميان  ي خصال ثالث: هو اإلمام املعصوم 

 األولى: كتمان السر.

: افيفما السااااااانة من ربه فكتمان السااااااار ّ يرتتب على إفةااااااااء السااااااار آاثرا سااااااايبة قال 
ال أو كالماً يؤثر اثرياً ساااااالبياً ال يُفةاااااايه و  ومةاااااااكل اجتماعية يصااااااعب حلهاّ وإذا مسع املؤمن سااااااراً 

يظهرهّ بال حياول كتمان ذل  لبال يؤثر على الواقع االجتماعيّ وهذه سااااااااااانة من هللاّ ألنإل هللا تعاىل 
يسااارت على عبادهّ عندما يقرتفون الذنوب وتصااادر منهم اخلطااي وال يفضاااحهم  ي مةاااهد خلقهّ وال 

لكرميّ فال ي عليهم التبعاتّ ويتكلق املؤمن هبذا اخللق اإلهلي ا ي يوم القيامةّ بل يساارت عليهم ويغط
 يُظهر نقاط الضعف لدى إخوانه املؤمننيّ بل يغطي عليها بكتماهاّ لبال تؤثر سلباً على عليهم. 

 آثار النميمة على المجتمع.

 ّاسااااااتسااااااقى لبين إساااااارائيل حني أصاااااااهبم قح  أنه موسااااااى عن روي يؤكد ما ذكر ما 
فقال  ّنميمةعلى ال أين ال أساااااااتجيب ل  وال ملن مع ّ وفيكم منام قد أصااااااارن  :تعاىل إليه فيفوحى هللا
نميمة اي موساااااى أهاكم عن ال هللا تعاىل: ّ فقال اي رب من هو حع خنرجه من بينناا:  موساااااى 

إمنا اهم هللا تعااىلّ إنإل هللا ال يريد أن يظهر عيوب خلقه خللقهّ و ل فتاابوا أب عهم فساااااااااااقاوأكون مناامااً 
يُغطي عليهم التبعات ويساارت عليهم ليتال هلم أن يتكاملواّ وذل  ديدن املؤمن إذا رأى نقطة ضااعف 

  ي أخيه ال يكون وسيلة إعالم  إلفةائهاّ بل حياول أن يُغطي عليها ويلفت انتباههّ ليتالفاها. 

 اة الناس.الثانية: مدار

: اوأما الساااااانة من نبيه فمداراة الناس ّ مداراة الناس هامةّ ألهم قال اإلمام الرضااااااا 
ُيتلفون  ي طريقااااة التفكري والثقااااافااااةّ وهلم قراءات متعااااددة للواقعّ كاااال يقرأه من خالل ثقااااافتااااه 

ان مااداراة : ارأس العقاال بعااد اإلميااومرتكزاتااهّ وتبني الرواايت أ يااة مااداراة الناااسّ قااال النيب 
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ثالث خصال : سنة من ربه ، وسنة من نبيه ) صلى هللا عليه وآله ( ، وسنة من وليه ) عليه السالم ( : فأما السنة من 
لسالم ( ا ربه فكتمان السر ، وأما السنة من نبيه ) صلى هللا عليه وآله ( فمداراة الناس ، وأما السنة من وليه ) عليه

 فالصرب يف البأساء والضراء(.



ّ أي ال يكون للمؤمن ردود فعاال على مااا يراهّ باال يفحص متاايفماًل ويتاايفو لريى مااا يتعلق (1)الناااس 
ابلفعال الاذي صااااااااااادر من رريهّ إالإل أنإل بعض النااس هجرد أن يرى الفعل حياكمه بردود فعل كبرية ال 

امل حلمل على احملحد هلاّ وذل  خالف املدارةّ ال  تقتضااااااااي من املرء الرتيث وإرضاااااااااء الطرف وا
املتعددةّ فال حيكم بسااارعة على الفعلّ ألنإل ذل  يساااهم  ي تكبريهّ وقد ُيساااهم  ي سااالب شاااكصاااية 
الفاعل الذي صااااااااادرت منه نقيصاااااااااة إذ  قد يكون لديه كثري من األمور اإلاابيةّ رري أنإل إظهار تل  

ر على اآلخرين ؤه أو تُؤثالسااالبية الصاااغرية يغطي عليهاّ لذا ينبغي للمؤمن إذا اساااتمع إىل كلمة تساااو 
أن ال خيت بردود الفعل لعالجهاّ وإمنا يتيفو لريى ما هي الكيفية األ ع لعالج تل  السلبية الصغريةّ 

 إذهلل العالج يتيفتى من خالل الفهم الدقيق هداراة اآلخرين فيما يصدر عنهم من أفعال. 

 الثالثة: الصبر في البالء.

: اوأما السااانة من وليه فالصااارب  ي البيفسااااء والضاااراء ّ للصااارب أ ية ابلغة رري أنإله قال 
 ي البيفساااء والضااراء له األثر األكرب ف ذا مرإلت على اإلنسااان مدهلمات اخلطوب والبالاي ال  يصااعب 

همان سعليه حتملها خيت دور اإلميان والصارب  ي البيفسااء والضاراء  ي تضاميد اجلرالّ اإلميان والصارب ي
ّ فقد كانوا  ي إعطااء املؤمن القادرة الفاائقاة على التحمل وذل  ما كان عليه أئمة أهل البيت 

 يرون الواقع املنكفض للنااسّ والبالاي ال  تصااااااااااادر من الااذين يكياادون لهللساااااااااااالم رري أهم 

 چٻ  ٻ  ٻ  پ چيدارون ويصاااااااااربونّ وهم على يقني أنإل العاقبة للمتقنيّ ذل  وعد إهلي 

 ّ إذن السنة من وليه هي الصرب  ي البيفساء والضراء.4٤احلج:

 االقتداء بصبر األولياء.

أحساانّ فقد  الصاارب  ي كل األمور حساان رري أنه  ي البيفساااء والضااراء اقتداًء ابألئمة 
على آالم ومةااااااااااااكال الواقع االجتمااعي بنحو أدهي العلماء قال  صااااااااااارب أئماة أهال البيات 

مع أهاا مادعاة للعجب وإمنا يتعجب  بعضاااااااااااهم إناه ال يتعجاب من األمور العظيماة  ي حيااهتم 
ّ وحتملهم لذل  الواقع املرير خصااااااوصاااااااً من الذين يظهرون اإلميان بنحو أعظم من صااااااربهم 

مع الطيف املتعادد ابلصااااااااااارب والتحمل  د تعاامال األئماة ويبطنون احملاارباة ألوليااء هللا تعااىلّ وقا
 واملداراة. 
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 االعتصام بالله في القول والعمل.    

: اإنإل املؤمن ا ذ هللا احلاال ال  يكون عليها املؤمن فقال أابن إماامناا احلساااااااااااني 
وب وإذا طّ االعتصاااااام ابهلل تعاىلّ مسة هامة  ي حياة املؤمنّ ملا يتعرض له من ُكريب وخ(1)عصااااامته 

: اوقوليُه مرآته ّ قول هللا تعاىل هو آي اعتصاام ابهلل تعاىل ُهدي إىل الصااراط املسااتقيمّ مث قال 
 القرآن يتكذها املؤمن مرآةّ يرى فيها احلق ويتجلى من خالهلا الصدق ويذهب هبا الباطل.

 التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل.   

افمرة ينظر  ي نعات املؤمنني ّ ينظر املؤمن  ي آي القرآنّ مث ينظر أوصااااااااااااف  :قاال 
املؤمنني ومساااهتم فيااهّ وحياااول أن اسااااااااااااد نعوت املؤمنني على واقعااه وواقع من حيوطااه ويرعاااه فهو 
مساااؤول عن نفساااه ومن يرعاهّ افمرة ينظر  ي نعت املؤمنني وهرة ينظر  ي وصاااف املتجربين ّ وإذا 

  تعاىل للجبابرة الطغاةّ حاول أن ال ينعكس ذل  على سلوكه.نظر  ي وصف هللا

 العرفان اإللهي في واقع المؤمن.

افهو مناااه  ي لطاااائف ّ أي أناااه يرى اللطف اإلهلي والنعم ال  أرااادقهاااا احلق  :قاااال 
تعاىل عليهّ فهو  ي لطفه تعاىلّ أما قوله : اومن نفسااه  ي تعارف  أي عارف بنفسااهّ تركز الرواايت 
 على معرفااة النفسّ وهي  املعرفااة هلااا ابلفقر واالحتياااج إىل هللا تعاااىلّ واملؤمن يرى هللا تعاااىل اللطيف
اخلبري العاا  ابحتيااجاهّ لاذا أكادت الرواايت أبنإل معرفاة هللا تعااىل مرتنباة على معرفة النفسّ قال النيب 

 .  (2))ال( : امن عيريفي نفسيُه فقد عيريفي ربنه 

 اليقين والطهارة في نفس المؤمن.

: اومن فطنتااه  ي يقني ّ للمؤمن إيقااان واطمبنااان أبنإل مااا لااديااه من معااارف حقااة قااال  
وصااله إىل شاااطك األمان وساااحل النجاة ّ اومن فطنته  ي يقنيّ ومن قدسااه على متكني  الصاافات ت

ال  لديه وهي صافات الطهر والفضاايلة متمكنة  ي ذاتهّ جتساد أركان شااكصايتهّ فال هتزه العواصااف 
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 كني(.ئف ، ومن نفسه يف تعارف ، ومن فطنته يف يقني ومن قدسه على متينظر يف وصف املتجربين ، فهو منه يف لطا
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وال حتركه الرايلّ أما رري املؤمن فيتيفثر بساااااااارعةّ ويسااااااااري خلف الساااااااارابّ اومن قدسااااااااه  أي من 
هذه اجلنبة اهلامةّ جنبة الطهارة  ي شاااكصاااية املؤمن وأها وصااالت  هّ يبني اإلمام احلساااني طهارت

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ       چ إىل حدإل  يتجسااد هبا الطهر اقتداًء أبهل البيت 

تعاااىلّ وإذا اقتاادى املؤمن هبم ّ طهااارهتم من عنااد هللا )األحزاب( چڑ  ک  ک   ک  ک  
   .متكنت الطهارة من ذاته 

 القرآن قيد عن الهوى.  

ده القرآن عن كثري من هوى كثريًا من املعاااااين فقاااال   أ ااال النيب  : ااملؤمن قياااإل
ّ الفارق بني املؤمن ورريه أنإل رريه يتبع هواهّ أما املؤمن فينظر إىل القانون وهو: أوامر هللا (1)نفساااااه 

 وإمنا ها أمر به احلق تعاىل.تعاىل ونواهيهّ فال يعمل هبواه 

 السيطرة على الشهوة.  

الطهر  ي شااكصااية املؤمن جد هامّ وأكدته الرواايتّ وأعطت ضاامالً  ابجلنة ملن جسااد  ي    
ّ (2): ااملؤمن ال يغلبه فرجه وال يفضااحه بطنه شااكصاايته بعض الصاافاتّ قال اإلمام الصااادق 
ر اجلنس يفثر بةهواتهّ وسرعان ما ينطلق وراءهاّ فيؤثأي أنه يسايطر على شهواتهّ أما رري املؤمن فيت

 اثاااااااااااااااااااااااااااريًا ابلااااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااااًا  ي رااااااااااااااااااااااااااااري املااااااااااااااااااااااااااااؤمااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااانيّ 
: اوال يفضحه أما املؤمن فهو وابلررم من قوة الغريزة لديه لكنه يسايطر عليها إبميانهّ أما قوله 

بطناه  ليس املراد باه الطعاام الاذي يتنااولاهّ وإمناا املراد باه املعىن األعمق أي أن ال خخاذ ماا ليس لهّ 
بل يسااااااااااري على وفق ما أمره هللا بهّ فيقيإلد زمام شااااااااااهواتهّ وال يتعدي على اآلخرين  ي أمواهلم وبذل  

عفاف والطهر يساااااود املؤمنني  ي اجملتمع ال ييساااااعد الواقع االجتماعي ويكون املؤمن لبنة  ي بنائه ألنه 
 والفضيلة. 

 
 البعد العقدي للةر.  ي اإلسالماملطلب الثالث: 

 
                                                           

 .43٧ص 1ميزان احلكمة للريشهري ج -1
 .43٧ص 1ميزان احلكمة للريشهري ج -4



 املائز بني املظهر العبادي التوحيدي والةركي. القسم األول:

 

اء وَمَن   ي القرآن الكرمي: تعـاىل هللاقاال  رَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَْْْْ }إِنَّ اللّهَ الَ يَغْفِرُ أَن يُشْْْْْ

 العلي العظيم.  هللاصدق  (116)النساء:يُشْرِكْ بِاللّهِ فََقَدْ ََلَّ َاَلَالً بَعِيدًا{

  هللوشاجب الةار. واستنكارهّ ذل  أنإل الةر. اب تعاىل هللاأكد األنبياء والرسال على توحيد 
كما حتدث عنه القرآن يؤدي ابإلنسااااان إىل أن يهوي  ي مكان سااااحيقّ ويبتعد عن جادة الصااااوابّ 

الةااار. بهّ  وشاااجبوا هللاعلى توحيد   عليهم الســـالملذا أكإلد األنبياء والرسااال واألئمة من أهل البيت 
مكانة وضيعة لةركه  مبينني األ اء املتعددة ال  تؤدي ابإلنسان إىل االنسالخ من مكانته الرفيعة إىل

 تعاىل.  هللاب

 أقسام الةر...

 ّ وأهم أقسامه ثالثة:تعاىل هلل أقسام متعددةّ كالتوحيد هللللةر. اب

 األول: الةر.  ي الذات

 فرداً واحاادًا أحااداً  تعــاىل هللاومعناااه اإلميااان بوجود ذوات متعااددةّ وهو مااا يتناااا مع كون 
صااامداًّ ف ذا اعتقد اإلنساااان أبنإل الذات املقدساااة متعددة  ي وجودهاّ فقد أشااار.  ي توحيد الذاتّ 
وقد أكد اإلساااااااااااالم على هذا التوحيد من خالل ساااااااااااورة التوحيد ال  حتدثت عن معان  متعددة من 

ّ فذات الباري واحدةّ ومن اعتقد }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{ّ أ هاا توحياد الاذات املقدساااااااااااةّ هللاتوحياد 

 أبها متعددة  ي وجودها فهو مةر.  ي مرحلة توحيد الذات.

 الثاين: الةر.  ي اخلالقية.

قيته خالقّ فهنا. من يةاااااااااااركه  ي إااده وخال هللاومعناه االعتقاد بتعدد اخلالقّ أي كما أنإل 
ّ ال عاىلتوأفاض وجوده هو الباري  للكلقّ ونقصاااد من كلمة خالق املبدعّ هعىن أنإل من أبدع الكون

شاااااااااري  له  ي إااده وإبداعه وخالقيته لعا  الوجود بكل أشاااااااااكاله وأمناطهّ فهو اخلالق املطلقّ قال 

هو  هللاّ أي أنإل (41)البقرة:}يَْا أَيُّهَْا النَّْاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلََقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتََّقُونَ{: تعـاىل



للعبادة  تعاىل هللااخلالق لكم وجلميع عوا  الوجود ال  كانت قبلكمّ وتركز اآلية على أنإل اساااااتحقاق 

ل ألنه هللاّ مث ذكرت ملاذا نعبد {}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُيرتتب على خالقيتهّ لذل ّ بدأت بااااااااا: 

كُمْ الَّذِي خَلََقَ}: تعاىلوا  الوجود ال  كانت قبل وجودكمّ قال ّ وخلق أيضااااااااااً ع{الَّذِي خَلََقَكُمْ}

 ي اخلالقية هو االعتقاد أبنإل عا  الكون والوجود أبدعه أكثر من هلل ّ إذاً الةااار. ابوَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ{

 هللاهو و ُموجاادّ أمااا التوحيااد فهو أن يُعتقااد أبنإل وجود الكون بكاال مااا فيااه انبثق من الواحااد األحاادّ 
 .تعاىل

 الثالث: الةر.  ي العبادة.

هذا القساام من أقسااام الةاار. موضااع تساااؤلّ وحيتوي أحبااثً معمقةّ من الضااروري للمؤمن 

ْْدُواْ إاِلَّ } أَمَرَ أَالَّ تَّ قااااال تعاااااىل: هللأن يتعرف عليااااهّ ويعي حيثياااااتااااهّ ألنإل العبااااادة ال تكون إال  عْبُ

تَعِنيُ{ّ وقال أيضاااً: (23)يوســف:إِيَّاهُ{ . فمن اعتقد بوجود  يسااتحق العبادة (1)الفاحتة:}إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْْْ

 فهو مةر.  ي مرحلة التوحيد  ي عبادته. تعاىل هللارري 

 الفرق بني الةر. و التوحيد.

تكمن ضااااااااااارورة التعرف على هذا النحو من التوحيدّ لكونه مورد اختالف نظر لدى بعض 
مطااالااب عميقااةّ البااد للمؤمن املوحااد أن يتعرف على احليثيااة الاادقيقااة ملعىن  فرق املسااااااااااالمنيّ وفيااه

  ي عبادته وعدم اإلشااااااااااارا. به  ي مرحلة عبوديته كي ال يقع  ي اخلطيف الذي وقع فيه بعض هللاتوحيد 
املساااالمني وتصااااور أنإل هنا.  واً من الةاااار.  ي بعض املظاهر العبوديةّ رري أننا إذا رجعنا إىل القرآن 

مي  د أمناطاً متعددة من األعمال ال  يقوم هبا اإلنسااااااااانّ إذا نُظر إليها ابدإل ذي بدء قد متاثل الكر 
ما يقوم به املةر.ّ ألنإل الفرق بني التوحيد والةر.  ي العبادة ليس  ي صورة العمل امليفيت بهّ ابعتبار 

 التوحيد إذن كيف نفرق بنيأنإل العمل امليفيت به من قهللبيل املوحد واملةاااار. واحد  ي الةااااكل والقالبّ 
ل إن التفريق بينهما ليس  ي الصاااااااااورة والةاااااااااكل للعمل امليفيت به أو  ي واقعه هللاوالةااااااااار.  ي عبادة 

 اخلارجيّ بل  ي وجود املضمون الذي يكون لدى العابد أمام املعبود.

بني  ةوكي نبني الفارق بني التوحيد والةاااااار.  ي العبادة نذكر بعض املظاهر العبادية املةاااااارتك
 املةر. واملوحد من خالل تسلي  الضوء على أمرين: 



 األول: الطواف حول الكعبة وتقبيل احلجر.

هنا. أمناط عبادية ميارسااااااها املةااااااركون قبل  يء اإلسااااااالمّ كالطواف حول البيتّ وتقبيل 
احلجر األساااااااااااودّ ورريها من األعمال ال  يقوم هبا املوحدون  ي طوافهم حول البيت العتيقّ وذل  

مل عيعين أنإل صااااااورة العمل امليفيت هبا من قبل املةاااااار. واملوحد واحدةّ إال أنإل الفارق اجلوهري بني ال
لى هللا عليه صــــــــ ي طوافه ابلبيت العتيق وأتى به احلبيب املصااااااطفى  عليه الســــــــالمالذي أتى به اخلليل 

دّ كما يكمن  ي جوهر العمل املنبثق من العابد جتاه املعبو  عليهم الســالموسااائر األنبياء والرساال   وآله
 سوف نبني ذل  الحقاً.

 الثاين: السجود لغري هللا.

ةاارت. ّ إال أنإل السااجود قد يهللاط العبادة لكونه يةااكل راية اخلضااوع ميثل السااجود أهم أمن
ا الساااجودّ  ي هذ هللامع إشااارا. رري  هللفيه اإلنساااان املوحد واملةااار.ّ هعىن أنإل املةااار. إذا ساااجد 

قد  هللاّ لكن املةاار. عبادته شااركيةّ أي أن السااجود لغري تعاىل هللساايةاارت. مع املوحد  ي السااجود 
د يكون توحيداًّ وذل  ما ينبغي أن يقف املوحد على حد  فيصل  فيهّ كي يتال له أن يكون شركاً وق

أمر  عاىلت هللاإنإل  ويتعرف على النم  الذي يؤدي به إىل الةاااااااار.ّ يدر. عمق املضاااااااامون التوحيدي
ميثل  لسالمعليه اوهو على حد الساجود هللّ ألنإل الساجود آلدم  عليه السـالممالئكته ابلساجود آلدم 

فهو  الســـــــالم عليهّ أو يسااااااجد آلدم هللّ فمن يسااااااجد من املالئكة تعاىل هلليداً من لُدن املالئكة توح
رتهل سااااابب بديع فط عليه الســـــــالممالئكته ابلساااااجود آلدم  تعاىل هللاموحدّ والساااااؤال هنا ملاذا خمر 

ف إليه إضافة إال إذا أضي هللأنإل الساجود  ي حقيقته ال ميثل عبودية  -كما حتدثت الرواايت   -ذل  
وساااف وأم يوساااف وأخوته لي عليه الســـالممعينة ساانتحدث عنها الحقاًّ وهكذا أيضااااً سااجود يعقوب 

 .  تعاىل هللّ وإمنا هو توحيد هللّ ال ميثل شركاً ابعليه السالم

 .تعاىلهلل شرائ  كون العمل عباداًي 

ل اخلارجي معىن التوحيد وحيسااااااااااان بناا هنا أن نؤكد على ذل  املضااااااااااامون الذي يعطي العم
ويبعده عن الةااااااااااار.ّ وهو ما ركإلز عليه العلماء عندما قالوا: البد من توافر ثالث حيثيات  ي العمل 

 احليثيات هي:  ّ هذهتعاىل هللاخلارجي تعترب هثابة الةرائ  ال  إذا وجدت أصبح العمل عبادة 

 األوىل: االعتقاد أبنإل املعبود هو هللا وحده.



ليس  السالم عليهويعين ذل  جعل العمل امليفيت به هلل الواحد األحدّ فساجود املالئكة آلدم 
دوا تكرمياً آلدم ّ وإمنا سااجهللاليس هو  عليه الســالمّ ألنإل املالئكة تعرف أنإل آدم تعاىل هللاعبادة لغري 
ودية ليوسااف ل عبّ ال ميثعليه الســـالمالبنه يوسااف  عليه الســـالمّ وهكذا سااجود يعقوب عليه الســـالم
ود ّ أي أنإل الساااجود إذا كان يعتمد على حيثية أنإل املساااجتعاىلّ وإمنا ميثل عبودية للحق عليه الســـالم

 .تعاىل هللله املعبود هو اإلله الواحد األحد الذي ال شري  له  ي ذاتهّ فهو عبادة 

 الثاين: استقالل املعبود  ي مالكية التصرف  ي الكون.

نإل املساااااااااااجود له املعبود هو من ميل  التصااااااااااارف  ي الكون على  و أبن يعتقد السااااااااااااجد أ
 االستقاللّ هعىن أنه املتصرف  ي عوا  الوجودّ ذل  أنإل التصرف  ي عا  اخللق له جهتان: 

 أن يكون تصرفاً استقاللياً. األوىل:

 أن يكون تصرفاً رري استقاليل.  الثانية:

 الكونّ لكنه تصاااااااارف  ي عا  الوجود ليس واإلنسااااااااان واملالئكة هلما  و من التصاااااااارف  ي
لتصااارف  ي أفاض علينا القدرة ال  نساااتطيع من خالهلا ا هللاابالساااتقالل بل تصااارف تبعيّ هعىن أنإل 

ّ (1:ازعاتالن)}فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا{عوا  الوجودّ وهو ماا حتادث باه القرآن بةااااااااااايفن املالئكةّ قال تعاىل: 

دبر بعض عوا  الوجود إبذناااه  تعــــاىل هللاومعىن اآلياااة: أنإل  ّ وليس هلاااا اىلتعــــجعااال بعض املالئكاااة تاااُ
اسااتقالل  ي تصاارفهاّ فتصاارف اإلنسااان واملالئكة  ي عا  اخللق تصاارف تبعي وليس اسااتقاللياًّ ألنإل 

 هللا تعاىل هو من ميل  التصرف االستقاليل الكامل  ي عا  الوجود.

 العابد. الثالث: قدرة املعبود على تلبية حاجات

هذه حيثية مهمةّ ألنإل الساااااااااااجد أو العابد يعتقد أنإل املعبود ليس فق  متصاااااااااارفاً  ي الكون 
ابالسااااااتقاللّ بل أيضاااااااً يسااااااتطيع أن ايب ويليب لهللنسااااااان كل ما حيتاج إليهّ ابخلصااااااوال  ي حالة 

فُ السُّوءَ{: تعاىلالةادةّ قال  طَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِْ . وهذه احليثيات الثالث (64النمل:)}أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْْ

تَعِنيُ}إِيَّْْاكَ نَعْبُْدُ وإِيَّْا: تعــاىلالبااد أن تتوافر للعااابااد كي تكون عبااادتااه على وفق صاااااااااااراط قولااه   كَ نَسْْْْْ

ّ فاملظهر العبادي  ي اخلارج كالطواف أو الساااجود قد يةااارت. بني املوحد واملةااار.ّ لكن (1)الفاحتة:{



يكون العمل امليفيت به من لُدن العابد عبادة توحيديةّ أما مع عدم مع إضااااااااااافة هذه احليثيات الثالث 
 .تعاىل هللوجود هذه احليثيات تكون العبادة فيها إشرا. اب

 املظاهر العبادية بني الواقع التوحيدي والةركي. القسم الثاين:

 

اء وَمَن  اللّهَ}إِنَّ   ي القرآن الكرمي: تعـاىل هللاقاال  رَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَْْْْ الَ يَغْفِرُ أَن يُشْْْْْ

 العلي العظيم.  هللاصدق  (116)النساء:فََقَدْ ََلَّ َاَلَالً بَعِيدًا{ اللّهِيُشْرِكْ بِ

 الفارق بني واقع التوحيد والةر..

اساااااتعرضااااانا مال. التوحيد والةااااار.  ي املظهر العباديّ وذكرل أنإل الصاااااورة اخلارجية واألمر 
امليفيت به خارجاً ال يُعد شااااااركاً لتةاااااااهبه مع العمل الذي خيت به رري املوحدّ فالةاااااار. والتوحيد ليس 

ملوحدّ اابلتةااااااابه  ي الصااااااورةّ وإمنا البد من توافر خصااااااائص  ي العمل امليفيت به ليندرج  حتت عمل 
 وتل  اخلصائص هي احليثيات الثالث ال  ذكرلها:

 ّ اإللهّ الواحدّ األحد. هللأن يعتقد اآليت ابلعمل أنإل ما أتى به من عمل هو  األوىل:

 إنإل اإلله هو املال  للتصرف  ي شؤون الكون. الثانية:

ثيات كرل أنإل هذه احليإنإل اإللاه هو الاذي يساااااااااااتطيع إجاابة الداعي إذا دعاه اساااااااااااتقالاًل. وذ  الثاالثاة:
 الثالث مستقاة من اجلمع بني آايت القرآن الكرميّ ال  تةري إىل هذا املعىن. 

 مظاهر عبادية بني التوحيد والةر.. 

ساااااوف نساااااتطرد  ي ذكر بعض املفردات ال  وقعت مثاراً للتسااااااؤل واإلشاااااكالّ وأشااااايبت 
 الةر.ّ وهي ليست كذل  إذابةايء من الغموض حع أصابحت تُعد لدى بعض الناس من مظاهر 

نُظر إليها من خالل ما طرحناه من حبث متقدمّ وسااااااااوف نسااااااااتعرض أهم املفردات ال  وقع اللبس 
 فيها:

 األوىل: الةفاعة.



له  ليـه وآلهصــــــــــــــلى هللا عالباد من التايفكيد  ي البدء على أنإل املسااااااااااالمني اتفقوا على أنإل النيب 
حال عا  ّ وهذا النحو من الةفاعة بلتعاىل هللالناس إىل شافاعة مدخرة  ي عا  القيامة عندما حيةار ا

الغيب والقيامةّ ال نريد أن نساااتعرضاااه لكونه حمل وفاق بني املسااالمنيّ وقد تعرض للةااافاعة القرآن 
اة الدنيا إذا يةاااافع بعد موته  ي هذه احلي صـــــلى هللا عليه وآلهالكرميّ لكن السااااؤال هناّ هل أنإل النيب 

 ه ذل ل وهل أنإل بقية الرسل واألنبياء والصاحلني ميتلكون شفاعةل تُوسل إليه وطُلب من

}قُل  حصااااار الةااااافاعة به  ي بعض اآلايت: تعاىل هللاعند الرجوع إىل القرآن الكرمي  د أنإل 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ{ لِّلَّهِ فَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّْْ . لكنإل هذا احلصااااار كما يبدو منه (22الزمر:)الشَّْْ

 }يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاحصاااااااار إضااااااااا يّ كما يقول علماء البالرة؛ ألنإل بعض اآلايت األخرى قالت: 

فَِقُونَ{ يَتِهِ مُشْْْ ى وَهُم مِّنْ خَشْْْ فَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَْْ  كنة إذا  هللا. إذن الةاافاعة لغري (4٧األنبياء:)خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْْْ

ة والصاااحلني هي وبقية الرساال واألنبياء واألئم صــلى هللا عليه وآلهّ وشاافاعة النيب تعاىلاقرتنت برضاااه 
ّ تعاىل هللاّ وليساات  واً من التصاارف االسااتقاليل للةااافع مع تعاىل هللا وا من التكرمي للةااافع لدى 

ةفاعة من ّ ويرتتب على ذل  أنإل طلب الىلتعا هللاألنه ال ميل  أحد  واً من التصارف اساتقالالً إالإل 
ال يُعد  لســـــالما عليهمأو من سااااائر األنبياء والرساااال واألئمة من أهل البيت  صـــــلى هللا عليه وآلهالنيب 

مظهراً من مظاهر الةاااار.ّ وقد أورد من توهم ذل  بعض آايت الذكر احلكيم مسااااتدالً هبا على منع 

 مِن دُونِ اللّهِ مَا الَ }وَيَعْبُدُونَ: تعاىل ي القيامة فق ّ كقوله  صــــــــــــــلى هللا عليه وآلهالةااااااااااافاعة لغري النيب 

فَعَااُنَا عِندَ اللّهِ{ رُّهُمْ وَالَ يَنفَعُهُمْ وَيََقُولُونَ هَؤُالء شُْْ ّ رري أنإل اآلية تةاااري إىل أنإل هؤالء يعتقدون (1٧يونس:)يَضُْْ

اركاااة متنع طلاااب م بعض أنإل اآلياااة املباااّ فتوههللاّ لكنهم يتوجهون  ي طلاااب احلوائج لغري تعـــاىل هللاب
االساااتةااافاع من عند أي صااااحلّ ألنإل ذل  يةااابه ما يقوم به املةاااركونّ لكننا اساااتعرضااانا  ي البحث 

رُّهُمْ  للّهِا}وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ  :تعاىلالساااااابق املعىن العميق لالساااااتدالل ابآلية ألها بدأت بقوله  مَا الَ يَضُْْ

ّ و  ُتةااااااااااار اآليااة إىل طلاااب هللاّ أي أهم جعلوا العبااادة لبعض اخللق من دون (1٧:يونس)وَالَ يَنفَعُهُمْ{

و من سااااائر أ صـــــلى هللا عليه وآلهاملةااااركني للةاااافاعة من هؤالءّ بينما من يطلب الةاااافاعة من النيب 
ا ما يقوم به املساالم ّ وهذهللّ بلّ يعتقد أهم عباد هللااألنبياء والرساال ال يعتقد أهم يعبدون من دون 

ري  له وأشااهد وحده ال شاا هللا ي تةااهد الصااالة: اأشااهد أن ال إله إالإل  صــلى هللا عليه وآلهجتاه النيب 



نه ليس مع االعتقاد أب صــــــــلى هللا عليه وآلهأنإل حممداً عبده ورسااااااوله ّ إذن طلب الةاااااافاعة من النيب 
املةااااااااركون  وحدهّ ُيتلف عن العمل الذي يقوم به عاىلتمعبوداًّ بل لكرامته عند هللا وأنإل العبادة هلل 

ه ّ ألنه مظهر عبادي من أقسااااااااام الةاااااااار.. وعليتعاىلّ مع اعتقادهم إبلوهية احلق هللامن عبادة رري 
ّ ال يُعد هللاف نإل من يطلب الةاااااافاعة وال يعتقد أنإل املطلوب منه الةاااااافاعة يسااااااتحق العبادة من دون 

 .تعاىلتل  حق التصرف ابستقالل من دون احلق مةركاًّ لكون املطلوب منه ال مي

 الثانية: االستعانة.

تَعِنيُ{: تعاىل ي هذا السااااااااااياق يتضااااااااااح املعىن العميق لقوله  ّ ف ذا كان (1الفاحتة:)}وإِيَّاكَ نَسْْْْْ

أو اإلمام   عليه وآلهصــلى هللافكيف تطلب االسااتعانة عرب وسااي  كالنيب  هللالقرآن حيصاار االسااتعانة اب
 املعصوم أو بعض األنبياء والرسل والصاحلنيل 

السااااتقاللّ أما على  و ا هللوالبد من االلتفات هنا إىل أنإل اآلية املباركة حتصاااار االسااااتعانة اب
لو كان طلب االساااااااتعانة ابآلخرين من دون االعتقاد أبنإل من ُيساااااااتعان به ساااااااواًء كان من األحياء أو 

؛ فال يُعد ذل  شااااركاًّ ذل ّ ألنإل املوحد ورريه يةاااارتكان  ي هللان دون األموات ال ميل  التصاااارف م
 ّ والفارق بينهما هو أنإل املوحد يعتقد أنإل طلبهللاالصاااااااااااورة الظااهرياة وهي طلاب االساااااااااااتعااناة بغري 

ء منح املسااتعان به قدرة كي يساااعد بعض خلقهّ وال يُعد ذل  من أ ا هللاألنإل  هللااالسااتعانة من رري 
نإل املادار  ي الواقع التكويين على أعمال وتصااااااااااارف الناسّ ف ذا طلبُت من  أن تُعينين الةااااااااااار.ّ أل

قد فطليب من  شاااااااار.ّ أما إذا كنُت اعت هللاوكنُت أعتقد أنإل هذه اإلعانة متلكها اسااااااااتقالالً من دون 
 فليس ذل  من الةر.. تعاىل هللاّ وأنإل ل   واً من التمكني إبذن هللاأن  من عباد 

 .  هللاالقسم بغري  الثالثة:

وهكذا نفهم أيضااااً أنإل كثرياً من املظاهر ال تُعد شاااركاً إذا نُظر إليها ابملنظور اآلنفّ كاحللف 
 . ألنإل القسم من الناحية املعنوية له معنيان: هللاوالقيسيم بغري 

م ُيتص ابحلق هللالقسااااااام اب األول: م يؤكد و ّ لكونه مالكاً حقيقياً للكونّ تعاىلّ وهذا القيساااااااي ابلقيساااااااي
م  ي إثبات احلقوق الةااااارعية وإثبات حقوق الناس  على هذه املالكية اإلهلية للكونّ ولذل  ال يُقساااااي

 ّ ابإلضافة إىل أنإل له ألفاظاً خاصة كلف  اجلاللة.تعاىل هللإالإل اب



م احلق ّ كما أقساااىلتعا هللاّ ويقصاااد به أنإل القسااام بذل  الةااايء لكرامته عند هللاالقسااام بغري  الثاين:

حَاهَا بغريهّ  تعـاىل مْسِ وََُْْْْ ى{ّ (1،4:الشـــــــــــــمس){وَالَْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا *}وَالشَّْْْْ ّ (1الليـل:)}وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَْْْْ

رِ{ كْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ{: تعــاىلّ وكقولااه (1العصـــــــــــــر:)}وَالْعَصْْْْْ لااذلاا ّ وهااذه  (٨4احلجر:)}لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَْْْْ

األقسااااام املتعددة ال ميكن النظر إليها بنسااااق واحدّ ألنإل القرآن حتدث عن أ اء من القساااامّ ولكل 
 و منها معطياته اخلاصاااااة ومداليله احملددة واملعينةّ وينبغي أن ننظر إليه بنحو من العمق حع نصااااال 

عتقد أنإل احمللوف ال ي هللاحيلف بغري إىل أنإل فيه  واً من الةاااااااااار. أو ال. والبد من الرتكيز على أنإل من 
 ّ لكن له كرامة عند الباري سبحانه.تعاىلّ بلّ يعتربه  لوقاً له هللابه معبود من دون 

م ها شاااء من خلقه وليس خللقه أن يُقسااموا إالإل ب تعاىلوقد يقال  ي هذا السااياق أنإل للحق  ه أن يُقسااهلل
حانهّ قال رري سليم   يصدر من احلق سب هللابغري ّ لكن هذا ليس بصاحيحّ إذ  لو كان القسم تعاىل

ةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَ :تعاىل َْْ اء أَتََقُولُونَ عَلَى  اللّهَأَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ  اللّهُ}وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِش َْْ  للّهِاالَ يَأْمُرُ بِالْفَحْش

ال يقوم أبي عماال يتناااا مع املبااادإل العااامااةّ أو ال يناادرج  تعــاىل هللاّ أي أنإل (4٧األعراف:)مَْا الَ تَعْلَمُونَ{

عن احلق  من أقسااام الةاار. فال ميكن أن يصاادر تعاىل هللاحتت القوانني اإلهليةّ ف ذا كان القساام بغري 
 .تعاىل

 للموجودات. هللااخلصائص اإلهلية ال  منحها 

خلقه  جعل لبعض تعاىل هللامن هناا حيسااااااااااان بناا أن نوضاااااااااااح معىن  ي رااية األ ية وهو أنإل 
خصاااائصااااًّ فللماء خاصاااية اإلرواءّ وللطعام خاصاااية اإلشاااباعّ وللعسااال خاصاااية الةااافاءّ لكنإل هذه 

 ي هذه املكلوقاتّ ولذاّ حتدث القرآن الكرمي عن تل  اخلصااااااااااائص من  تعاىل هللااخلواال أوجدها 

تُ فَهُوَ }وَإِذَا مَرِ: عليه الســـــــــالممن لحية أخرىّ قال اخلليل تعاىل  هللعن القدرة املطلقة لحيةّ و  َْْْْ

فِنيِ{ ّ بينما  ي آية أخرى حتدث القرآن عن أنإل العساااال له تعاىل هللّ فحصاااار الةاااافاء اب(٧3الشــــعراء:)يَشْْْ

فَاء لِلنَّاسِ{خاصاااااية الةااااافاءّ قال تعاىل:  يعين وجود تناف  بني حصاااااار ّ وذل  ال (61النحل:)}فِيهِ شِْْ

هو الذي  تعاىل هللاالةاااااافاء به تعاىل وبني كون العساااااال فيه شاااااافاءّ بلّ بينهما راية االنسااااااجام ألنإل 

 الْجِنَّ }وَمَا خَلََقْتُّ تعاىل هللأوجد خاصاااااية الةااااافاء  ي العسااااال. وكذل ّ  د آايت حتصااااار الرزق اب



ْْدُونِ ْْا لِْيَعْبُ ْْإِنْسَ إِلَّ ْْدُ أَن يُطْعِمُونِ * إِنَّ  وَالْ ْْا أُرِي ْْدُ مِنْهُم مِّن رِّ ْقٍ وَمَ ْْا أُرِي ْْهَ* مَ هُوَ الرَّ َّاقُ ذُو الَْقُوَِّة اْلَمِتنُي  اللَّ

فَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّ: تعاىلّ كقوله هللاّ وآايت أخرى ُتسااااااااند الرزق لغري (16،1٧:الذارايت){ تِي }واَلَ تُؤْتُواْ السُّْْْ

وهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْالً مَّعْرُوفًا{ اللّهُجَعَلَ  . وال يوجد تناف  بني اآليتنيّ (1النســــاء:)لَكُمْ قِيَاماً وَارْ ُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُْْ

سااتقالل  على  و اال تعاىلّ حتصاار الرزق به {هُوَ الرَّ َّاقُ ذُو الَْقُوَّةِ الْمَتِنيُ اللَّهَ}إِنَّ  ذل  أنإل األوىل تقول:

ّ أمااااا  اآليااااة الثااااانيااااة فتقول: هللاكةااااااااااااااايفن من شاااااااااااؤون الربوبيااااةّ ورريه ال مينح الرزق من دون 

تعاىل  هللايرزق  ا منحه  هللاإذا كان عاقالً راشاااااااداً لكون رري  هللاّ تسااااااند الرزق لغري {وَارْ ُقُوهُمْ}

ّ وهكااذاّ  ااد آيااة أخرى تقول: من ُمكنااة ُأعطياات لااه حيااث ال يساااااااااااتطيع أن يرزق رريه إالإل كااذلاا 

لِهِ{ ولُْهُ مِن فَضْْْْْ ّ وأخرى من عند هللاّ فاإلرناء هرة يكون من عند (٨2:التوبـة)}إاِلَّ أَنْ أَغْنَْاهُمُ اللّْهُ وَرَسُْْْْ

تعاىل منحه  هللاالرساااااولّ لكننا نعلم أنإل إرناء الرساااااول لغريه ليس ابالساااااتقاللّ وإمنا هو بفضااااال من 
 لرسوله )ال(. 

هااذه مفردات ينبغي أن يُنظر إليهااا ابلنظر الاادقيق وعلى  و  من التالؤم واالنساااااااااااجااام برد    
لى صـــــبعض املتةااااابه من آي القرآن الكرمي إىل احملكمّ والنظر فيما جاء من أحاديث عن املصااااطفى 

 وأدلة عقلية توضح حقانية الةر. والتوحيد  ي مدلوليهما.  هللا عليه وآله

 
    
 
 

  التقرب والتفويض بني التوحيد والةر.. القسم الثالث:

قُْل مَن يَرْ ُقُكُم مَِّن السَّمَاء وَاألَرِْض أَمَّن يَمْلُِك السَّمَْع واألَْبصَارَ }:  ي القرآن الكرمي تعاىل هللاقال 

فَذَلِكُمُ اللُّه * اأَلمْرَ فَسَيََقُولُونَ اللّهُ فََقُلْ أَفَاَل تَتََّقُونَ وَمَن يُخْرِجُ اْلحَيَّ ِمنَ الْمَيِّتِ َويُْخرِجُ الْمَيََّت مِنَ اْلحَيِّ َومَن يُدَبِّرُ 

 العلي العظيم.  هللاصدق  (44-41يونس:){رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَْد الْحَقِّ إِالَّ الضَّالَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ



االسااااتقالل يض و تعاىل مع إيضااااال ملفهومي التفو  هللاسااااوف نسااااتعرض القرب الصااااحيح من 
واحلفاال على اجلااناب العقادي لادينااّ إذ أنإل التحقيق  ي هاذه املساااااااااااائال من األ ية هكان ملا يرتتب 

لعقيدة التوحيد اخلالصاااااااااة ال  أمرل  ساااااااااليم    هللا عليه وآله صـــــــــــلىوالرساااااااااول  هللا تعاىلعليها من فهم  
 ابالعتقاد والتمس  هبا.

 .هللامفهوم القرب من 

قااه ابعتقااادهم أنااه بعيااد عن خل تعـــاىل هللأابن القرآن الكرمي أن تصاااااااااااور بعض املةاااااااااااركني 
 هللااليساامعهم واليساااتجيب هلمّ لذا احتاجوا إىل موجود يُقرهبم إليهّ وهو تصاااور ليس بساااديدّ ألن 

 أقرب موجود  إىل اخللقّ وقاااد ُعربإل عن هاااذا القرب  ي آي من القرآن الكرمي أببل  العبااااراتّ تعـــاىل

هُمْ}قال تعاىل:  ُْْْ ادِس َْْْ ةٍ إِلَّا هُوَ س َْْْ وقال أيضاااااااااااً:  (٨:)اجملادلة{مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْس

التصور واآلايت تصحح  (16ق:){وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}ّ (46:)الزمر{أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ}

 املوجود  ي أذهان املةركني.

 التقرب بني التوحيد والةر... 

 ما ذكرله يقودل إىل أ ية التفريق بني أمرين  تلفني:

 بعيداً عنإلاّ و تاج إىل ما يقربنا إليه.    تعاىل هللاما يتصوره املةركون من كون  األول:

االعتقااد بقربه تعاىل وعدم بُعده عن خلقهّ بيد أننا  تاج إىل التوسااااااااااال إليه بعملنا الصااااااااااااحل  الثااين:
 هللاوأبنبيائه ورساااااااااله والصااااااااااحلني من عبادهّ ليس ألنه بعيد عنإلاّ وإمنا العتقادل بوجود كرامة جعلها 

عض اخللق بلبعض خلقه ولألعمال الصاااااااااااحلةّ والفرق بني األمرين يكمن  ي أنإل هنا. من يتوساااااااااال ب
العتقاده بُعد هللا عنه وابلتايلّ ال يصااااااااااال العمل إليهّ وهو تصاااااااااااور مغلوطّ ليس بساااااااااااديدّ أما إذا 

منااّ وعادم بعاده عنااّ إال أناه توسااااااااااالناا ببعض خلقهّ لوجود كرامة هلم عنده  هللا تعااىلاعتقادل بقرب 

انَ وَنَعْوَلََقَ}ّ فهو تصاااااااااااور يتالءم مع ماا جااء  ي الاذكر احلكيمّ قاال تعااىل: تعااىل لَمُ مَا دْ خَلََقْنَا الْإِنسَْْْْ

هُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وِسُ بِهِ نَفْسُْْ ن فيه مدى قربه م تعاىل هللاّ وصاااف  يل يبني (16:)ق{تُوَسْْْ

ُب العبااد  ي التقرب والتااذلاال إليااه تعاااىلّ أي أنإل العبااد البااد لااه من االعتقاااد بقرب   هللاخلقااهّ  ااا يُررااهلل
 هللاأو أبنبياء  وصافاته أو ابلعمل الصاحل هللامنهّ حع ميكنه الدعاء والتوسالّ ساواًء كان أبمساء  تعاىل



ورساااله والصااااحلني من عبادهّ أما التوسااال أبمسائه مع االعتقاد ببعده عن خلقهّ فهو تصاااور مغلوطّ 
 ال ينسجم مع ما جاء من آي القرآن الكرمي.

 عالقة التفويض ابلةر..

 تعاىل هللاإنإل ما أوقع بعض الناس  ي الةااار. من حيث ال يةاااعرون مسااايفلة االعتقاد بتفويض 
فوإلض  هللاأمور خلقاااه لبعض خلقاااهّ كتفويض بعض األمور للمالئكاااة أو للجن وبعض اإلنس أو أنإل 
   تعاىل هللابعض الكواكب  ي التصااارف ببعض األمورّ فكل أمناط التفويض ليسااات بصاااحيحةّ ألنإل 

يباً من أمر خلقه إىل خلقهّ إذ هو الغين القادر على كل األمورّ وقد أوضااااااااااحت اآلايت يفوض شاااااااااا
 القرآنية مدى سعة قدرته الالحمدودة .

 ارتباط خصائص املوجودات ابلتفويض.

هنا. مسااااايفلة  ي راية األ ية ال بد من إيضااااااحهاّ ابعتبارها تةاااااكل مائزاً كبرياً وفارقاً دقيقاً 
جعل ملكلوقاته  عاىلت هللااء أمور اخللق مرتتباً بعضاااااها على بعضاااااها اآلخرّ إن بني التفويض وبني إجر 

خواصاااااً تتميز هبا عن رريهاّ فللماء خاصاااايةّ وللهواء خاصااااية اثنيةّ وللطعام خاصااااية أخرىّ وهلم 
جراّ هذه اخلواال ال تعين أن املوجودات متتل  تفويضااااااااًّ إذ أنإل خاصاااااااية اإلرواء للماءّ ال تعين أن 

  يودع هاذه اخلااصاااااااااااياة فياهّ وكذل  خاصاااااااااااية  تعـاىلاء مفوإلض إلياه أن يروي حع لو أنإل احلق اإلرو 
اإلشاااباع للطعامّ ما هي إال اعتباراً وجعالً منه تعاىلّ واإلشاااباع  ي الطعام بسااابب وجود خاصاااية فيهّ 

املُعدةّ   لواإلرواء  ي املاء لوجود خاصاااية فيه أيضااااًّ وكذا الةااافاء  ي العسااالّ واحلال كذل   ي العل
كما يُعرب احلكماءّ ف نإل الزارع يقوم ببعض اإلعدادات ال  على أسااااساااها ينبت النبات ويثمر الثمرّ 

 ّ وال يعتقد بوجود تفويض  ي املسيفلة.تعاىل هللاتعرف أن هاية هذه السلسلة ترجع إىل 

 واإلنسان.   هللاشبهة اإلنبات والزرع بني 

تَوَى عَلَى }أورد  ي الذكر احلكيم  تعاىل هللاادها أنإل وهنا شاابهة قد تلتبس على كثريّ مف فَاسْْْ

وقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّا{َ{ ُْْ بي الزرع إىل الزارع وأثبته لهّ و ي آية  أخرى نفى (41الفتح:)س نسااااابة  عاىلت هللاّ نيساااااي

ّ وال تناف  بني اآليتنيّ ف ن املثبتة نساااابت (62الواقعة:)}أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَِْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ{الزرع لهللنسااااان 

الزرع إىل الزارع لكونه علة ُمعدةّ يقوم ابلبذر والساااااااقي وهتيبة األرض الصااااااااحلة للزراعة ورري ذل ّ 



ّ وذل   تعاىل هللاأما اآلية النافيةّ فتنفي عن اإلنسااااااااان الزرع ابعتبار أنإل سااااااااالسااااااااالة العلل ترجع إىل 
كون القول صاااااحيحاًّ إذا اعتقد أنإل الطبيب سااااابب  ي الةااااافاءّ كقول: إن الطبيب يةااااافيّ فتارًة ي

ب ّ وهرًة يكون رلطاًّ وذل  إذا أعتقد أبنإل الةااااااافاء يرجع إىل الطبيتعاىل هللاوالةاااااااا ي احلقيقي هو 
دخل فيهّ إذ أنإل ذل  شااااار. لكون احلق تعاىل هو املؤثر املساااااتقل الوحيد  ي  هللفق  دون أن يكون 

وُجزيء من جزيباات العاا ّ واملسااااااااااايفلاة تادور مادار االعتقااد وعلم املعتقاد ها عاا  الوجودّ وكال ذرة 
يعتقد بهّ فقد تكون عبارة واحدة صاااااادرة من شاااااكصااااانيّ ُتصاااااري احدا ا املتكلم مةاااااركاً واألخرى 

ته فهو مةاار.ّ ومن  ي إنبا تعاىلتصااريه موحداًّ فمن يعتقد أنإل الزرع يزرعه الزارع دون دخل  ملةاايبته 
د وأفااض علياه القاادرة وجعلاه علااة معاادة فهو موحادّ لكونااه يعتقاا هللاالزارع جزُء علاة مكإلنااه  يعتقاد أنإل 

 الذي يتمكن من ساااااااالب الزارع القدرة ال  أعطاه هللا تعاىلأن هاية املطاف والساااااااالساااااااالة ترجع إىل 
ّ هللاشااااااااااااء  اإايهااّ واألمر جاار   ي  يع عا  املؤثراتّ من املالئكة ال  تدبر بعض أمور اخللق إىل م

يفن له تعاىل   خمر املالئكة ابلتدبري مث اعتزل عن اخللق ال شااااااااا هللاوليس هذا نوعاً من التفويضّ ف ن 
 هو القادر املهيمن احملي املميت الرازق واملفيض الدائم  ي كل هللاهبم وال شااااااااااايفن للمالئكاة باهّ وإمناا 

د هلذا ل  إىل فناء الوجود أبسرهّ ال وجو عوا  الوجودّ كما عرب الفالسفةّ ولو انقطع فيضه ألدى ذ
هلل كالنور املنبثق من الساااااااااراجّ إذا أنطفيف السااااااااااراج انطفيف وزال نورهّ و   تعاىل،العا  إالإل ابرتباطه ابحلق 

   .(63النحل:)الْمَثَلُ األَعْلَىَ{ لِلّهِ}وَاملثل األعلىّ قال تعاىل: 

 .هللااملستقل ابلتيفثري  ي الكون هو 

 حديثنا يوضح لنا الفارق الكبري بني حيثيتني: 

جاب ونايديدت باه طائفة من الرواايت الواردة عن أئمة أهل البيت  األوىل: التفويض ابعتبااره أمراً شاااااااااااُ
 .عليهم السالم

إنإل عا  الوجود يرتتب بعضه على بعضه اآلخر  ي سلسلة من العلل واملعلوالتّ وكل موجود  الثانية:
ّ وذل  ما أوضاااااااااااحه تعاىل هللاله خواال تُؤثر  ي رريه مع اثره بغريهّ وهاية املطاف رجوع الكل إىل 

تَوَى عَلَى الْعَرْ}: تعــاىلالقرآن الكرمي  ي طااائفااة من آايتااه املباااركااةّ قااال  ّ (4يونس:){شِ يُْدَبِّرُ األَمْرَثُمَّ اسْْْْْ

على عرشااااااااااااه هو هيمنتااه املطلقااة على كاال الوجودّ من رري أن يعتزل عن خلقااهّ باال  هللاواساااااااااااتواء 
 تدبريهم يرجع إليهّ وليس لغريه االستقالل  ي ذل . 



 .هللارجوع الوجود كله إىل 

ْْهُإِنَّ رَبَّكُمُ } تعــــاىل هللاأكاااد القرآن  ي آايت كثرية رجوع اخللق أبساااااااااااره إىل  ْْذِي اللّ خَلَقَ  الَّ

ي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا تَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِْ تَّةِ أَيَّاٍِ ثُمَّ اسْْ مَاوَاتِ وَاألَرْضَ فِي سِْ َِ  السَّْ وَالشَّمْسَ َواْلََقَمَر َوالنُُّجو

خَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أاَلَ لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمْرُ ّ أي أن حيثيات الوجود بةااااراشااااره (12:)األعراف{رَبُّ الْعَالَمِنيَ اللّهُتَبَارَكَ  مُسَْْ

ّ والربوبية {اللّهُإِنَّ رَبَّكُمُ }ّ وليس هنا. خالق وال مدبر رريهّ هللايرجع إىل  -كما عرب الفالساااااافة-

مَاوَاتِ وَاألَرْضَ}ترجع إليه وحده ال شااري  لهّ  ي فِي  الَّذِي خَلَقَ السَّْْ تَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِْْ تَّةِ أَيَّاٍِ ثُمَّ اسْْْ سِْْ

ّ هو املوجد هلذه السااااااماوات واألرضّ وبيده كل شاااااايءّ وحركة النهار والليل وتعاقب  {اللَّيْلَ النَّهَارَ

خَّ} هللاكلا منهما مع اآلخر أبمر  راجعا إىل  مْسَ وَالَْقَمَرَ وَالنُّجُوَِ مُسَْْ وما  ّبَأَمْرِهِ{ رَاتٍيَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّْْ

يصااااااادر من اثري للقمر  ي حرك  املد واجلزرّ واثريات الةااااااامس الواساااااااعة  ي عا  الوجود ال ترجع 

ّ {هُ الْخَلْقُأَالَ لَ}ّ ســــــبحانه وتعاىلللةااااامس أو القمر اساااااتقالالًّ بل أن  يع املؤثرات ترجع للحق 

عنهّ  إذنه لكان شااااااااااريكاً له  ي خلقه مسااااااااااتغنياً   يع أمر اخللق يرجع إليهّ ولو كان رريه مؤثراً دون

قُلْ }ّ واآلية ال  اسااتهللنا هبا احلديث تةاابه هذه اآليةّ {رَبُّ الْعَالَمِنيَ اللّهُأَالَ لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمْرُ تَبَارَكَ }

مَاء وَاألَرْضِ ارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ }ّ هللّ ف ن الرزق يرجع {مَن يَرْ ُقُكُم مِّنَ السَّْْ مْعَ واألَبْصَْْ أَمَّن يَمْلِكُ السَّْْ

يََقُولُونَ  ّ ويعين ذل  أنإل بعض املةاااااااركني يعتقدون {اللّهُالْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ األَمْرَ فَسَْْْ

ري  لهّ واحلق أن كل الذي ال شاا هللا تعاىلابهللّ إال أهم ييدعإلون اسااتقاللية بعض اخللق  ي تدبريه عن 

الَلُ فَأَنَّى  اللّْهُفَْذَلِكُمُ *  أَفاَلَ تَتََّقُونَ}شااااااااااايء يرجع إلياهّ قاال تعااىل:  رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَْاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِالَّ الضَّْْْْ

 . (4441،يونس:){تُصْرَفُونَ

 برهان النظم بني إثبات التوحيد ونفي الةر.. القسم الرابع:

بْحَانَ  اللَّهُلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا }: تعاىل هللاقال  دَتَا فَسُْ  (44:نبياء)األ{رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهِلَفَسَْ

 العلي العظيم. هللاصدق 



 التناسق الكوين دليل الوحدة.

ا ما وبطالن الةااااااااار.ّ من أ ه تعاىل هللااساااااااااتعرض القرآن الكرمي أدلة متعددة على توحيد  
ن الةاار. انتباه اإلنسااان إىل أنإل الدليل على بطال تعاىلتوضااحه اآلية اآلنفة الذكرّ حيث ألفت احلق 

ساااماء لهو التناساااق واالنساااجام  ي النظام الكوينّ فال فسااااد  ي الكونّ أما لو تعددت اآلهلة وكان ل
إله واثن  لألرض وإله للمياه وآخر للنجومّ وما إىل ذل ؛ القتضاااى التعدد فسااااد الكونّ إذن وحدة 

 وعدم تعدد اآلهلة. هللاالكون وانسجامه دليل على وحدانية 

 التعاون بني أجزاء الكون واخلالق املبدع. 

ليه: خدمة نطلق عاسااااااااااتعرض العلماء حقيقة برهان النظم ببيالت  تلفة لعل من أروعها ما 
وعدم  هللابعض أجزاء الكون لبعضاااااااااها اآلخرّ إنإل النظم العجيب  ي الكونّ دليل بنيإلهلل  على وحدانية 

تعدد اإلله فيه؛ ألنإل التعدد يقتضاااااي اختالف النظمّ بينما االتسااااااق واالنساااااجام يدمة بعض أجزاء 
عضاااااااااااها عض أجزاء النظام ُيدم بّ إنإل بتعاىلالكون لبعضاااااااااااهاا اآلخرّ دليال باينين على وحادانياة احلق 

 ّ ملااا اتى ألفرادتعــاىلاآلخرّ من رري أن يةااااااااااااذ جزء عن ذلاا ّ ولو كااان النظااام رري راجع للحق 
الطبيعة أن ُيدم بعضااااااها بعضااااااها اآلخرّ هذه اخلدمة نوع من التسااااااكري والتقدير يرجع حلكمة احلق 

ها اآلخرّ ها بة لبعضااااها على بعضااااتعاىل  ي أن يسااااري النظام ابضااااطراد دون تفتت بني أجزائهّ أو رل
يؤدي إىل فسااااااده بتعدد اآلهلة؛ إذ لو كانت متعددة ألصااااابح من الطبيعي أن حياول كل منها توساااااعة 
سالطانه ونفوذهّ ابلقضااء على رريه من اآلهلةّ  ا يسبب االضطراب والفساد العام واالهيار الكامل 

دة   و منحى التكامل الرائع و اجلميل  ي كل مفر  لكل أجزاء النظام الكوينّ بينما نرى الكون سااااائراً 
من مفرداتاهّ وذلا  دليال بنيإلهلل على رجوع الكون إىل الواحاد األحادّ الذي خلقه وقدره مث السااااااااااابيل 
يسااااااااااارهّ على وفق األنظمااة والقوانني ال  ابتاادعهااا ابلاادقااة واإلحكااامّ حيااث ال ميكن ألحااد أن اااد 

. وقد أورد احلق تعاىل آايت متعددة  ي انسااااااااجام (4)امللك:{حْمَنِ مِن تَفَاوُتٍمَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّ}خرقاًّ 

هُمْ  اللَّهُمَا اتَّخَذَ }: تعاىلالنظام الكوينّ قال  مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُل  إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُْْ

بْحَانَ  فُونَ عَمَّا اللَّهِعَلَى بَعْضٍ سُْْْ ّ تبني اآلية حقيقة راية  ي الوضاااااااولّ مفادها أنإل تعدد (11املؤمنون:){يَصِْْْ

اآلهلة يساااااااتدعي أن يكون بعض اآلهلة أكثر ساااااااعة  ي نفوذ سااااااالطانه من اآلخر ها يؤدي إىل فسااااااااد 



ه احلقيقة ذالكونّ بينما  د الكون يساااري ابضاااطراد بنيإلهلل   و التكاملّ وهجرد التفات اإلنساااان إىل ه
 وينبذ الةر.. هللاسيدر. بةكل سريع وحدانية 

 آاثر الةر.  ي القرآن. 

 هللقد أشااار. اب ّ ظا  لنفساااه؛ ألنههللااعترب القرآن الكرمي أنإل من ال يلتفت إىل حقيقة توحيد 

رُ مَا ُدوَن َذِلَك الَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِ اللّهَإِنَّ }دون أن يرجع إىل فطرته أو حُييكإلهللم ميزان عقلهّ قال تعاىل: 

رِكْ بِ اء وَمَن يُشْْْْ ّ أي أنإل املةاااااااار. قد صاااااااادم مقتضاااااااايات (2٧النســـــــــاء:){فََقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللّهِلِمَن يَشَْْْ

رِكْ لِلَّهِحُنَفَاء }: تعاىلالوجدان وردإل الدليل الواضااااااح الدال على الفطرةّ قال  رِكِنيَ بِهِ وَمَن يُشْْْْ  غَيْرَ مُشْْْْ

ّ برهان وجداين يدعو (41)احلج:{فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اللَّهِبِ

ال مندوحة كونّ فاإلنساااااان إىل تقبل التوحيد ونبذ الةااااار.ّ لوجود االنساااااجام والتنارم بني أجزاء ال
لهللنساان إالإل أن يسري على وفق ما يدعوه إليه الوجدانّ ويعضده الدليل العقلي البنيّ ويؤكده الذكر 

 احلكيم. 

 آاثر الةر.  ي الرواايت:

كثرية عهللظيمي    ي أحاديث عليهم السالم واألئمة من أهل البيت صـلى هللا عليه وآلهأابن الرسول 
طرفة  هللاب اي بن مساعودّ إاي. أن ُتةر.››البن مساعود:  صـلى هللا عليه وآلهّ قال هللعقوبة املةار. اب

لبت أو ُأحرقت ابلنار  صـــلى هللا عليه وآلهيبني النيب  ّ(1)‹‹عني وإن  ُنةااارت ابملنةاااار أو ُقطعت أو صاااُ
أنإل اإلنسااااااااااان إذا اعتمد على الدليل وأذعن بعمق معطيات الوجدانّ فوصاااااااااال إىل وحدانية احلق ال 

طيات أو أن يقول بتعادد اآلهلة أو يعبد إهلاً رري احلق تعاىلّ ألنإل  يع املع هللاأن يتكاذ إهلااً رري ميكن 
اآلنفة تدعوه إىل أن تكون شاااجرة التوحيد لديه ابساااقة الثمار  ي عمق عقله وكنه وجودهّ فال يلتفت 

يكن له  ة وال ولداً و إالإل ويرى احلق الواحد األحد الفرد الصااااامد احلي القيومّ الذي   يتكذ صااااااحب
 شري   ي املل  و  يكن له ويل من الذل وكربه تكبرياً.

 أوهام تدعو إىل الةر.:
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قد يتساااااااااااءل بعضا أبنإل معطيات التوحيد إذا كانت منسااااااااااجمة مع الفطرة والدليلّ فلماذا 
 ل  تعاىلأو يعبد رري احلق  هللايتكذ بعض الناس إهلاً رري 

وحع  يب على التسااؤل ال بد من التيفكيد على ما اساتعرضاناه  ي البحوث السابقة من أنإل 
ون ما ّ لكن ساااارعان ما يتبني له أبنإل احلق هو اإلله دهللاهنا. أوهاماً تدعو اإلنسااااان إىل التوجه لغري 

 سواهّ ونوجز البحث  ي تلكم األوهام  ي نقطتني: 

 يةها اإلنسان.األوىل: املؤثرات البيبية ال  يعا

إنإل للبيبة ال  يعيةااااااها اإلنسااااااان دوراً كبرياً  ي زرع األوهامّ وقد أوميفل  ي حبوث متقدمة إىل 
كل مولود يولد على الفطرة ّ فما يزال عليها حع يعرب عنها لسااانه ّ  ››احلديث النبوي املةااهورّ 

  يعي إالإل  ي احملي  الطبيعي الذي  ّ أي أنإل اإلنسان إذا(1)‹‹ فيفبواه يهودانه أو ينصارانه أو ميجساانه
ما لو كان ف نإل وجدانه يدعوه إىل التوحيدّ أ -كاداينة األبوين   -  يتايفثر ابلعوامال العقلياة املسااااااااااابقاة 

ى لساااااااااااان ّ كما ورد علهللاحملي  منحرفااً عقادايً فساااااااااااوف يكون أحاد الروافاد ال  جتعله يةااااااااااار. اب
 .  صلى هللا عليه وآلهاملصطفى 

 هات واملغالطات.الثاين: الةب

إنإل كثرياً من الةااااابهات يصاااااعب على اإلنساااااان حلها أو اخلالال من شاااااراكهاّ وليس ذل  
خاصاااااً ابإلنسااااان االعتيادي بل حع من وصاااال إىل مرحلة متقدمة من العلمّ ف نه قد ال يسااااتطيع  ي 

 ساااااااااااوفونبذ الةااااااااااار.ّ فالفيل هللابعض األحيان أن يرد بعض الةااااااااااابهات ال  تدلل على وحدانية 
ن االستدالل ويرى أنه ال ميك  -الذي أوردله آنفاً  -اإل ليزي )ديفيد هيوم( اادل  ي برهان النظم 

باه على وحدانية احلق ابعتبار أنإل النظام واالتسااااااااااااق يرتب  فق  بعا  الطبيعة؛ وال اوز أن ُنساااااااااااري 
مااا يساااااااااااري على واخللق و النظم املوجود  ي عااا  الطبيعااة على اخلااالق واملباادعّ لوجود فرق بني احلق 

ّ وررم أنإل هذا تعـاىلاخللق ال ميكن تعميماهّ حبيث يوصااااااااااالنا إىل أنإل النظام يدل على وحدانية اخلالق 
الفيلسااااوف عا  إال أنه وقع  ي شاااابهة   يسااااتطع اخلالال منهاّ ألنه   يلتفت إىل أنإل القوانني العقلية 

ري ّ تيطإلرهللد  ي كال اجملاالت؛ وعندما  عااماة ال  تص هجاال  واحادّ بال هي رري قاابلاة للتكصااااااااااايص
قانولً عقلياً كاالسااااتحالةّ ونقول ابسااااتحالة اجلمع بني النقيضااااني وارتفاعهما إالإل  ي املسااااجدّ فذل  
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خطايف فاادلّ ألنإل القاانون العقلي عاامّ ومع ماا ثبات عموم القانون ثبت ساااااااااااراينهّ وإذا ثبت  ي عا  
ا لذاّ نسااااااااااتطيع رد من يقول: إنإل الرباهني ال  يسااااااااااتدل هب ّتعاىلاخللق ثبت  ي عا  واجب الوجود 

رري حمتملااة أو ميكن اخلاادش فيهااا ؛ أبنإل معطيااات آايت  - هللاالااذين يؤمنون بوحاادانيااة  -اإلهليون 

ا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّ} ي اآلية ال  افتتحنا هبا احلديثّ  تعاىل هللاالقرآن الكرميّ معطياات فطرية أابها 

بْحَانَ  اللَّهُ ُْْ دَتَا فَس َْْ فُونَ اللَّهِلَفَس ّ فيةاااااعر اإلنساااااان بفطرته أنإل الفسااااااد مع (44:)األنبياء{رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِْْ

 تعدد اإلله والةر.  ا يعين أنإل الصالل واخلري مع وحدة اإلله والتوحيد اخلالص.

 الدعاء بني التوحيد والةر.. القسم اخلامس:

يَْْدْخُلُونَ جَهَنَّمَ }: تعـــاىل هللاقاااال  ْْادَتِي سَْْْْ تَكْبِرُونَ عَنْ عِبَ تَجِْْبْ لَكُمْ إِنَّ الَّْْذِينَ يَسْْْْْ ادْعُونِي أَسْْْْْ

 العلي العظيم. هللاصدق  (63غافر:){دَاخِرِينَ

الدعاء من املفاهيم ال  ُأوليت عنايًة كبريًةّ رري أنإله وقع حمالً للغموض بساااااااابب التباس فهم 
 شارعيةّ يتضامن عبادة رري هللاواألحاديث الةاريفةّ وهل أنإل كل دعاء لغري بعض آي القرآن الكرمي 

تسااتلزم أن يكون الداعي من املةااركني أم أنإل للدعاء أنواعاً  تلفةّ وأن بعض أقسااامه يتضاامن عبادة 
 فيكون شركاًّ وبعضها اآلخر ليس من أقسام الةر.. هللارري 

 

 ابلةر.. هللاارتباط الدعاء لغري 

نددت طائفة من آايت القرآن الكرمي ابلةاار.  ي الدعاءّ لكونه ميثل أعلى درجات العبادةّ 
دعاءّ ّ ومن تل  اآلايت املنددة ابلةاااار.  ي الصــــلى هللا عليه وآلهبل مو العبادةّ كما ورد عن النيب 

رًّا وَ اللّهِقُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ :}قولاه تعاىل مِيعُ الْعَلِيمُ اللّهُالَ نَفْعًا وَمَا الَ يَمْلِكُ لَكُمْ ََْْْْ ّ و ي (٨6)املائدة:{هُوَ السَّْْْْ

رُّنَْا وَنُرَدُّ عَلَى أَعَْقَْابِنَْا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا  اللّْهِقُْلْ أَنَْدْعُو مِن دُونِ } آياة أخرى قاال احلق:  اللّهُمَْا الَ يَنفَعُنَْا وَالَ يَضُْْْْ

تَهْوَتْهُ الشَّيَاطِنيُ فِي األَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُ هُوَ الُْهَدَى َوُأِمْرَنا  اللّهِدَى كَالَّذِي اسْْ

لِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِنيَ ْْْ  هللاىل أنإل رري ود الساااابب إتعاىلّ ويع هللاّ  ي اآليتني تنديد ابلدعاء لغري (٨1األنعام:){لِنُس



ال ميل  نفعاً والضاااااراًّ وأنإله هو الساااااميع للداعيّ العليم ها  ي خلدهّ ابإلضاااااافة إىل ذل  ف نإل اآلية 
 يساااتلزم الرجوع على األعقاب بعد إبصاااار اهلداية والوصاااول هللااألخرى تبني أنإل دعاء الغري من دون 

نه أن من احلريةّ وريبة  من الضاااااللّ بع د أن كان إبمكاإىل إدرا. احلقّ وابلتايل اعل صاااااحبه  ي واد  
 أبمره إبسالم وجهه لرب العاملني.  تعاىليصل إىل هداية احلق 

ساااااااااتلزم ي هللاإذن هنا. طائفة من آي القرآن الكرمي تبني بوضاااااااااول أنإل دعاء اإلنساااااااااان رري 
 الةر.ّ بيد أننا البد أن نقف على حقيقة املراد من هذه اآلايت.  

 

 االستعانة بني األحياء واألموات.

من املتعاااارف لاااديناااا دعااااء األحيااااء واألمواتّ وذلااا  يااادفعناااا للبحاااث عن املعىن الااادقيق 
للدعاءّ إذ أنإل الدعاء طلب يطلبه الداعي من املدعو أبن يُعينه  ي إ از مهمة أو كةاااااف ُملهللمةّ فهو 

دون أن  ء  ي أمورهم للوصاااول إىل مقرهبماساااتعانة ابملدعو  ي ذل ّ وديدن العقالء االساااتعانة ابألحيا
يتوهم أحد منهم أنإل دعاء احلي يساااتوجب شاااركاًّ فلو طُلب من أحد األحياء اإلعانة  ي أمر  أو دفع 
بالءّ ملاا توهم أحاد من النااس انادراج ذلا  حتت الةااااااااااار.ّ بل يرى العقالء أنإل من حق اإلنساااااااااااان 

 ربه وحتقيق مقاصده دون إشكال.االستعانة بقدرات أخيه اإلنسان  ي الوصول إىل مق

 

 شبهة الةر.  ي التوسل ابمليت.

وما وقع مورداً لهللشاااكال هو الدعاء واالساااتعانة ابملوتىّ فقد تصاااور بعض العلماء أنإل دعاء 
 من الةر.. ّ بينما دعوة احلي والتوسل به ليستهلليستوجب اإلشرا. اب هللاامليت والتوسل به إىل 

ذا كانت إ -بد من التيفكيد على عدم الفرق  ي حقيقة الدعاء وكي  يب على اإلشااااكال ال 
 والضراًّ ومن ال ميل  نفعاً  هللابني دعوة احلي وامليتّ ألنإل املال. واحدّ لكون رري  -تساتلزم شركاً 

ّ وإذا اعتقد الداعي أن املدعو ميل  نفعاً وضاااااااراً من دون هللا فقد تعاىل هللاميل  النفع والضااااااار هو 
ّ من رري فرق بني أن يكون املدعو من األحياء أو األمواتّ ومن هذا البيان يتضاااااح وقع  ي الةاااار.

الوجه  ي أنإل الدعاء للمدعو ال يكون شاااااااركاً إالإل ابعتقاد الداعي أنإل املدعو ميتل  النفع والضااااااار من 
ًء كان سااااااااوا - هللاّ أما إذا كان الداعي معتقداً أنإل من دعاه ال ميل  نفعاً والضااااااااراً من دون هللادون 



ف نإل الدعاء ال يسااااتلزم شااااركاًّ والبد هنا من االلتفات والرتكيز  –املدعو من األحياء أو من األموات 

ّ ال   اادهااا  ي آايت متعااددةّ ألنإل من يريااد أن حيماال اآليااة على معىن {اللّْْهِمِن دُونِ }على كلمااة 

دون التوجاه إىل معطيات آي القرآن الكرمي  ي الوصاااااااااااول إىل الداللة ال  يدل عليها القرآن يقع  ي 

رًّا }: تعاىلاشااتباه وليبس  عظيمنيّ قال  مِيعُ هُاللّهُ وَالَ نَفْعًا وَقُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا الَ يَمْلِكُ لَكُمْ ََْْ وَ السَّْْ

ورسله وعباده  هللاّ أما من يتوجه أبنبياء تعاىل هللاّ أي أنإل من ميل  النفع والضر هو (٨6)املائدة:{الْعَلِيمُ

م ميتلكون نفعاً وضراً من دون   أم الل  هللاالصاحلني ومالئكته املقربني فهل يتوجه هبم العتقاده أهإل

ل يعتقد أنإل الرسااااااا عليهم الســـــــــالمل خصاااااااوصااااااااً من املنتمني ألهل البيت ال أحد  ن يتوسااااااا
والضر بيد  ّ بل يعتقد اجلميع أنإل النفعهللاواألنبياء واألئمة أو املالئكة ميلكون نفعاً أو ضاراً من دون 

رُّنَْا وَنُرَدُّ عَلَى أَعَْقَْابِنَْا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا  اللّْهِقُْلْ أَنَْدْعُو مِن دُونِ }. أماا اآلياةّ تعـاىلاحلق   اللّهُمَْا الَ يَنفَعُنَْا وَالَ يَضُْْْْ

ْْ ْْلْ إِنَّ هُ ْْا قُ ْْدَى ائْتِنَ ْْهُ إِلَى الْهُ ْْدْعُونَ حَْْابٌ يَ ْْهُ أَصْْْْْ ْْاطِنيُ فِي األَرْضِ حَيْرَانَ لَ يَ ْْهُ الشَّْْْْ تَهْوَتْ ْْذِي اسْْْْْ ْْالَّ ْْهِدَى كَ هُوَ  اللّ

ّ ألنإل هللاابعتقاد أنه ميتل  نفعاً وضااااااراً من دون  هللاّ فهي تبني حال من يدعو رري (٨1األنعام:){الْهُدَىَ

 .  تعاىل هللذل  من الةر. اب

 

 االستعانة ابألنبياء والصاحلني ليست شركاً. 

هنا. مسيفلة  ي راية األ ية ترتب  ابلدعاء ال بد من إيضاحهاّ وهي أنه ال إشكال  ي كون  

تَكْبِرُونَ عَنْ }الاادعاااء عبااادةّ باال ميثاال أعلى درجاااهتاااّ قااال تعاااىل:  تَجِْبْ لَكُمْ إِنَّ الَّْذِينَ يَسْْْْْ ادْعُونِي أَسْْْْْ

يَْْدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ عبااادةّ باال من ن أطلق القرآن الكرمي على الاادعاااء ّ إذ(1٠رااافر:){عِبَْْادَتِي سَْْْْ

إنإل الدعاء مو ) صـــلى هللا عليه وآله:ّ قال هللاأعظم أقساااام وأنواع العبادةّ وتركه اساااتكبار عن عبادة 
العبااادة(ّ لكن كونااه مو العبااادة ال يعين أن يكون دعاااء رري هللا شاااااااااااركاااًّ إال إذا اعتقااد الااداعي أنإل 

رمي ّ أما إذا اعتقد أنإل املدعو ميثل موئالً ومورداً لتكتعاىل هللااملدعو ميتل  النفع أو الضاااااااااار من دون 
من توساااااااااااال إليااه  ايااب تعــاىل هللاإلهليّ وأنإل ّ وحماًل جلراين اللطفّ وأنااه  رى للفيض اتعــاىلاحلق 

 هللأبنبيائه ورساله وعباده الصاحلني لكوهم ال ميلكون نفعاً وال ضراًّ بل ألهم اسدون عمق العبودية 



اه ويكةااااف دعاء من دع هللاوهاية اإلخالال لوجهه الكرميّ فاسااااتحقوا ابلتوساااال هبم أن يسااااتجيب 
نوع من الدعاء والتوسااااال هبم ال يساااااتلزم شاااااركاً كما أوضاااااحه ضاااااراء من لجاه متوساااااالً هبمّ وهذا ال

ثُون من علمااء الفريقني ساااااااااااناًة وشااااااااااايعاًةّ و  يتوهم أحاد أبنإل هذا النم  من الدعاء  القادمااء واملُحادي
ّ وعليه ف نإل الدعاء إذا كان شااركاً لكون املدعو ميتاًّ ف نإل الدعاء من أمناط تعاىل هلليسااتلزم الةاار. اب

عاىل ت هللا ي هي  -العلة -ملدعو من األحياءّ ألنإل املال. واحدّ وإذا كان املال. الةااااااااااار. إذا كان ا
عن دعوة رريه هي أنإل املدعو ال ميل  من أمره نفعاً وال ضاااراًّ فضااااالً عن أمر رريهّ فساااوف يتضااااح 

طيع تهى  ي اآلايت عن دعاء رريهّ إذا كان الداعي يعتقد أن املدعو إله أو معبود يساااااااا تعاىل هللاأنإل 
أن اياب الاداعي اساااااااااااتقالاًل من دون هللاّ وذلا  ليس هو الادعاء الذي ورد  ي األحاديث أبنه مو 
العبادةّ ألنإل الدعاء ليس هعىن واحد  ي كونه عبادة ويساااااتلزم شاااااركاًّ فقد يكون الدعاء ال يساااااتلزم 

 نةااااوراًّ أي وال حياة وال ّ لكون املدعو ابعتقاد الداعي ال ميل  نفعاً وال ضااااراً وال موهً هللإشااااراكاً اب
أنإل  يع صاافات الربوبية واأللوهية مسااالوبة عنهّ ويعتقد الداعي أنإل املدعو حمل ومورد وموئل للطف 

 اإلهلي أي أنه  رًى للفيض فق . 

 

 مقارنة بني التوسل ابألنبياء والعمل الصاحل.

التوسااااال  على حدبناًء على ذل  سااااايكون التوسااااال ابألنبياء والرسااااال والصااااااحلني واملالئكة 
لصحيحة كما جاء  ي الرواايت ا-ابلعمل الصااحلّ فكما أنإل التوسل ابلعمل الصاحل ال يستلزم شركاً 

ّ كذل  دعاء هللاألنإل العمل الصاااحل ال ميل  نفعاً وال ضااراًّ لكنه مفيد لكونه حمالً لرضااا  -والصاارحية
كوهم آهلة  ي قهللباله ّ ال لهللخالصااااااة  والتوساااااال حبقهم لكون عبوديتهم هللاالصاااااااحلني والتوجه هبم إىل 

ذي فهمه من الةااااار. ابملعىن ال هللاّ ولذا ال تصااااالح اآلايت أن تكون دليالً على  أنإل دعاء رري تعاىل
 بعضا وفسإلر اآلايت على وفقه. 

 االنسجام بني التوحيد واالستةفاع ابلغري. القسم السادس:

ْْالْحَقِّ وَهُمْ }: تعـــــــاىل هللاقااااااال  ْْدَ بِ هِ ْْا مَن شَْْْْ ْْةَ إِلَّ ْْاعَ فَ ْْهِ الشَّْْْْ ْْدْعُونَ مِن دُونِ ْْذِينَ يَ ْْكُ الَّ ْْا يَمْلِ وَلَ

 العلي العظيم. هللاصدق  (٧6الزخرف:){يَعْلَمُونَ



تَكْبِرُونَ عَنْ }اتضاااااااااااح أنإل الدعاء عبادة طبقاً لقوله تعاىل:   تَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْْْْْ ادْعُونِي أَسْْْْْ

يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ه صــــلى هللا عليّ بل أنإله مو العبادةّ كما ورد عن املصاااطفى (63غافر:){عِبَادَتِي سَْْ

ّ هللاّ وذكرل أنإل دعااء الغري ال اوز إذا اعتقاد الاداعي أنإل املادعو ميلا  نفعاً أو ضاااااااااااراً من دون وآلـه
ألحياء أو من األمواتّ مع االعتقاد أبنه ال وأما طلب االساااااتعانة والدعاء من الغري سااااااواًء كان من ا

ميل  نفعاً وال ضراً استقالالً ف نإل ذل  ال يضر حبقيقة العبادة وال ُيل هفهوم الدعاءّ إذا كان اعتقاد 
لدعاء ّ وأنإل ما عداه  رًى للفيض اإلهلي فق ّ ف ن اتعاىلالداعي أنإل االساااااااااتقالل ابلتيفثري هو للحق 

من  -خال حتات مفهوم الةااااااااااار.ّ يالف ماا لو اعتقد الداعي أبنإل املدعو حينباذ وطلاب الغري ال ياد
عنوان  ّ حيث يدخل الدعاء حينبذ  حتتتعاىل هللايساااااااااتقل  ي التيفثري عن  -األحياء أو من األموات 

 الةر..

 هل االستةفاع ابلغري شر.ل 

فى أهم يذهبون إىل قرب املصاااط عليهم الســـالمخصاااوصااااً لدى شااايعة أهل البيت  من املةاااهد
لعراق ويطلبون  ي ا عليهم الســـــــــــالموقبور األئمة  ي البقيعّ وكذل  إىل مراقدهم  صـــــــــــلى هللا عليه وآله

ةبهة  ا جعل هذا الطلب وذل  االستةفاع يقع حماًل لل هللامنهم إجابة الدعاء ويساتةفعون هبم إىل 
 م الســــــــــــالمعليهأ  ي مةاااااااااااهد األئمة من أهل البيت ومورداً للتساااااااااااؤل الكبري حول األدعية ال  تُقر 

وطلب قضااااااااااء حوائج الطالبني منهمّ فهل أنإل الدعاء إذا كان طلباً وتوساااااااااالً منهم عليهم الساااااااااالم 
 بقضاء احلوائج وكةف الكرب وتفريج املهمات يندرج حتت أقسام الةر.ل 

 حقيقة الطلب من الغري

رري  أمراً  ي راية األ ية هو أنإل الطلب من كي تتضاااح املسااايفلة إبفاضاااة البد لنا أن نساااتبني
ساااااااااااواء كان حياً أو ميتاً إذا   يعتقد الطالب أن املدعو مساااااااااااتقل  ي التيفثريّ ألنإل هذا النحو من  هللا

الطلاب يتنااا مع كوناه مسااااااااااالمااًّ إذ  هناا. مفاارقاة كبرية بني اساااااااااااتقالل املادعو  ي التيفثري واالعتقاد 
ثري مااا عااداه إمنااا هو وأنإل اتعــاىل  هللاناااه أنإل املؤثر  ي عااا  الوجود هو ابلتوحيادّ فاالتوحيااد اخلااالص مع

لفالساافة كما يطلق عليها ا  -إبذنهّ إما لكون املدعو واسااطة  ي الفيض أو ألنه علة من العلل املعدة 
ز ال  أوضااحنا كيفية عالقتها  ي عا  العلل و رى الفيض  ي اثري األسااباب  ي املسااببات. فاملرتك -

توحيدّ فدعاؤه وهو ييدإلعي ال هللاابعتقاد اساااااتقالله  ي التيفثري من دون  هللااألسااااااس أنإل من يدعو رري 



ابطل وال ميكن أن ينسااجم مع التوحيد اخلالص؛ الذي ال يتحقق إال ابالعتقاد أنإل املؤثر اساااتقالالً  ي 
أو سااااابباً من  نه  رًى لفيضاااااهوأنإل ما عداه إمنا يؤثر بواساااااطته؛ لكو تعاىل  يع عوا  الوجود هو احلق 
 األسباب املعدة  ي التيفثري. 

 الفرق  ي التيفثري بني احلي وامليت. 

 وهنا نبني مطلباً  ي راية األ ية يرتب  بتصااااااااااور لدى البعض  ي أنإل هنا. فرقاً بني اثري احلي

مِعُ الْمَوْتَى فَإِ}: تعاىلواثري امليتّ اسااتناداً لبعض النصااوال الواردة  ي القرآن الكرميّ كقوله  نَّكَ لَا تُسْْْ

مِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ّ إذ  يستدل هبذه اآلية املباركة على أنإل طلب املوتى من (14:)الروم{وَلَا تُسْْ

األنبياء والرسال واألئمة والصااحلني يندرج حتت منطوق اآلية هعىن أنإل امليت ال ميكن أن يسمع دعاء 

مِعٍ مَّن فِي الَْقُبُورِ}احليّ قااال تعاااىل:  ّ وبناااًء على ذلاا  فاا نإل طلااب املؤمنني (44:)فــاطر{وَمَْْا أَنْْتَ بِمُسْْْْْ

 ظاهرها هلم يتضااااد مع هذه اآلايت القرآنية ال  هللاسااال واألنبياء لوجود بركة لديهم ومكانة عند ابلر 
يةااري إىل أنإل املوتى ال يساامعونّ ولهللجابة على هذه الةاابهة البد من الوقوف ملياً عند هاتني اآليتني 

كماااات وُأخر وعناااد ساااااااااااااائر اآلايت القرآنياااةّ كي نؤكاااد على أنإل آي القرآن الكرمي فيهاااا آايت حم
متةاااااااااااهباتّ وال يفهم املعىن إالإل ابجلمع بني آايتهّ لذاّ ال ميكن االقتصااااااااااار  ي الفهم الداليل لبعض 
اآلايت على مااا يظهر منهااا ألول وهلااةّ باال علينااا أن منعن النظر  ي منطوق اآليااة وماادلوهلااا بلحااال 

الذي  دلول البني والواضااااااااحّمراجعة بقية آي الذكر احلكيم مث اساااااااتنطاق  موع اآلايت واألخذ ابمل
 .   تعاىليؤدي إىل الرشد والصوابّ وهو ما يريده احلق 

 هل األموات يسمعونل

إذا وقفنااا ملياااً عنااد هاااتني اآليتني اللتني أوردل ااا وأردل أن نتعرف على املعىن املرادّ وهاال 
أنإل النيب ال عنادماا يتحادث ال يسااااااااااامعاه املياتل وإذا كاان األمر كذل  فالدعاء والطلب من امليت 

صــلى هللا نيب ليكون دون فائدةّ وال يرتتب عليه األثر. لكنإل هذا املعىن ابطل إب اع املساالمني؛ ألنإل ا
ووقف  -الببر -عندما انتصااااار على املةاااااركني  ي بدر طرحت جثث املةاااااركني  ي القليب  عليه وآله

يسمعونل قال النيب  ّ أهؤالءهللاُياطبهمّ فقال له بعض الصحابة: اي رسول  صـلى هللا عليه وآلهالنيب 



رم من أهم موتى ومةاااااركون إال أنإل . إذن ابلر (1)‹‹ما أنتم أبمسع ملا أقول منهم››: صــــــلى هللا عليه وآله
النيب أكااد على أنإل األحياااء ليساااااااااااوا أبكثر مسعاااً من املوتى الااذين قتلوا  ي طريق الباااطاالّ فاا ذا كااانوا 
يسامعون كالم النيب ويسامعون كالم الغري فما ابل  ابألنبياء والرسل الذين هلم املكانة العالية واملنزلة 

 الرفيعة. 

 ما هو نوع السماع للموتىل 

ْْاء إِذَا وَلَّوْا }رري أنإل اآليااااة عناااادمااااا قااااالاااات:  ْْدُّعَ مَّ ال مِعُ الصُّْْْْ ْْا تُسْْْْْ مِعُ الْمَوْتَى وَلَ ْْا تُسْْْْْ ْْكَ لَ ْْإِنَّ فَ

 ّ توضح معان  متعددة ذكرها العلماء:(14:)الروم{مُدْبِرِينَ

األول: أنإل اإلمساااع لااه معنيااان: إمساااع هاادايااةّ وإمساااع رري مؤثر  ي اهلاادايااة وإيصااااااااااااال الغري إىل احلقّ 

لبيان  {سْمِعُ الْمَوْتَىفَإِنَّكَ لَا تُ} صلى هللا عليه وآلهابعتبار انقطاع األسبابّ واحلق تعاىل خاطب النيب 

خرة؛ ال تةاااااامل هؤالء الذين انتقلوا من عا  الدنيا إىل عا  اآل صـــــــلى هللا عليه وآلهأنإل دعوته وهدايته 
ألنإل اهلداية خاصاااااة بعا  التكليف  ي احلياة الدنياّ وبعد أنهلل انتقل هؤالء إىل عا  اآلخرة ال تؤثر فيهم 

لى هللا صـــدعوة النيب )ال(ّ وال توصاالهم إىل اهلداية؛ ألنإل عا  التكليف قد انقضااى فال تكون دعوته 
 مؤثرة فيهم إليصاهلم إىل احلق. وآله عليه

مِعٍ مَّن فِي الَْقُبُورِ}: تعاىلوأما قوله  فهو على سااياق اآلية األوىل هعىن أنإل النيب  (44:)فاطر{وَمَا أَنتَ بِمُسْْْ

ري ال تؤثر هدايته  ي من انقطع عن عا  التكليف وانتقل إىل الدار اآلخرة؛ ألنإل اث صــــلى هللا عليه وآله
 صوال بعا  الدنيا.اهلداية  

الثاين: أنإل اإلمساع هرةإل يكون لألروالّ وأخرى يكون لألجسااااااااد ال  بليت وتالشااااااات أي عادت إىل 
النفي ال ُيسااامهللُع األجسااااد ال   ي القبورّ ولكنه ُيسااامهللُع األروالّ و  صـــلى هللا عليه وآلهالرتابّ والنيب 

ما أنه ال ك  صـــــــــــلى هللا عليه وآلهالنيب  يتوجه إىل معىن خاال هو أنإل تل  األجسااااااااااد ال تسااااااااامع. إذن
 ُيساااااامهللُع تل  ال صــــــــلى هللا عليه وآلهُيساااااامهللُع هؤالء الصاااااام وال ُيساااااامهللُع رري القابلني للهداية فكذل  

مهللُع األجساااد ال  ال ُيساا صــلى هللا عليه وآلهاألجساااد لعدم وجود القابلية هلاّ وبعبارة أخرى أنإل النيب 
فى ت تراابًّ ولكن ذل  ال يعين أنإل آايت القرآن ال  يتلوها املصاااااطبُليت ورُمإلت  ي القبورّ وأصااااابح
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ويُنذر وحُيذإلر هبا ال تسااااامعها األروال؛ بلّ من املؤكد أنإل األروال ال  انساااااالكت  صـــــــلى هللا عليه وآله

مِعُ }: تعــــاىلعن عاااا  املاااادة هلاااا إطالع على حقاااائق األشااااااااااايااااء. والنتيجاااة أنإل قولاااه  ْْا تُسْْْْْ ْْإِنَّْْكَ لَ فَ

لى صـــيراد به أحد هذين املعنيني الساااابقني وإن  كان املعىن األول ُيةاااري إىل أنإل النيب  (14:)الروم{الْمَوْتَى

مِعٍ } :تعاىلال ُيساااااامهللُع املوتى إمساع اثري وهداية دون أن يكون معىن قوله  هللا عليه وآله وَمَا أَنتَ بِمُسْْْْ

 بلّ اجلميع يسمعّ كما ورد  ي أحاديث صحيحة. هو أهم ال يسمعونّ (44:)فاطر{مَّن فِي الَْقُبُورِ

 الدعاء املوافق للميزان الةرعي.

خالصااة البحث هو أنإل الدعاء لألنبياء واألئمة والصاااحلني على ضااوء املوازين الةاارعية يراد  
ون ال يسبقونه مع العلم اليقيين أهم عباد مكرم هللاواالستةفاع هبم إىل  هللابه أن يكون طلباً من عند 

ّ ودعاء تعاىل هللاابلقول وهم أبمره يعملون وعند ذل  يصاابح دعاؤهم شاافاعًة وطلباً وتوسااالً هبم إىل 
الرساااال هبذا وكذل  بقية األنبياء و  عليهم الســـــالمواألئمة والصااااديقة الزهراء  صـــــلى هللا عليه وآلهالنيب 

 ا ورد من آايت وأحاديث.املعىن الذي ينسجم مع م

 

 التوسل  ي املنظور اإلسالمياملطلب الرابع: 
 

 مةروعية التوسل. القسم األول:

يلَْةَ وَجَْاهِْدُوا فِ اهلليَْا أَيُّهَْا الَّْذِينَ آمَنُوا اتََّقُوا }يف القرآن الكرمي:  تعــاىل هللاقـال  ي وَابْتَغُوا إِلَيْْهِ الْوَسِْْْْ

 العلي العظيم. هللاصدق  (41املائدة:){تُفْلِحُونَسَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ 

 الوسيلة حاجة ضرورية

الوسـيلة يف اللغة من املفاهيم الواضـحة، وهي يف الشـريعة كذلك، غري أنه وقع التشكيك فيها من 
على ذلك، ال  تعاىل هللاحيث املصــــاديق، رغم اســــتخدام اإلنســــان هلا يف أموره كلها، لكونه حمتاجاً، فطره 

يســتغين بذاته، وإمنا يصــل إىل مآربه بوســائل، تســد عوزه وترفع نقصــه، لذا ال ميرتي أحدان يف رفع العطش 
 ابملاء وقطع املسافة بركوب دابة أو سيارة، ورفع اجلوع ابلطعام، هذه وسائل لسد النقص.



 الوسيلة قانون طبيعي

، (16:ق){وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}: تعاىلعن قربه لإلنســــــــــان، قال  تعاىلأفصــــــــــح احلق 

أوجده بدءاً وهو يفيض الوجود عليه اســــتمراراً، فوجود أي موجود من فيضــــه، ونعمة من نعمه،  تعاىلألنه 
أعطاان إايها  عاىلت، وكل نعمة حنصـــــل عليها هي منه تعاىل هللوالوجود بنحو عام بدؤه واســـــتمراره مرتبط اب

العاِل بفقر  اىلتع، وهو تعاىل هللاابلتصـــــــــــرف فيها، فالصـــــــــــحة واملال واجلاه ومجيع النعم مصـــــــــــدرها وخولنا 

ا وَعِنْْْدَهُ مَفَْْاتِحُ الْغَيْْْبِ لَْْ}: تعــاىلاملخلوق، واملطلع على عوزه الــذي ال حيتــاج إىل إخبــار من أحــد، قــال 

وَمَا تَسَْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا َياِبٍس  يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

، ال خيفى عليــه شــــــــــــــيء، لكنــه أ  أن جيري األمور إالّ أبســــــــــــــبــاب، لــذا أمر (11:األنعـام){إِلَّْا فِي كِتَْابٍ مُبِنيٍ

عضـــه ل إىل غاايته، وحتقيق ما يبتغيه، فأوجد الكون وجعل باإلنســـان أن يســـلك املســـالك الطبيعية للوصـــو 

يَا }: تعاىل هو الذي ال حيتاج إىل غريه، قال تعاىل،حيتاج إىل بعضــــــــه اآلخر، ليس هناك غين بذاته غريه 

وَمَا بِكُمْ مِنْ }، تعاىلوما حيصــل من نعم منه  (11:فاطر){هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اهللوَ اهللأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَُقَرَاءُ إِلَى 

 .تعاىل هللاأي أّن أي نعمة مصدرها  (14النحل:){اهللنِعْمَةٍ فَمِنَ 

 خمر اب اذ الوسيلة إليه تعاىل هللا

أقرب  تعاىلغم أنه ، ور تعاىلأمران اببتغاء الوسـيلة للحصول على ما نريد، وللقرب منه  تعاىللكنه 
إلينا من حبل الوريد، لكنه أمران أن نتقرب إليه بوســـــــــــــائل، اتفق على بعضـــــــــــــها اجلميع، وِل ميرتم فيها أحد  

ســهم يف ، فالعمل الصــاأل يتعاىلكالصــالة والصــدقة، والزكاة، واألعمال الصــاحلة، فهي وســائل للقرب منه 
ل الرمحة، ويوصله رء موئالً لّلطف وحمالً لنزو ، ويوصـله إليه قرابً معنوايً، جبعل املتعاىل هللاقرب اإلنسـان من 

معنوايً رغم  تعاىل هللايف جنات النعيم، والعمل الصــــــــاأل يقرب إىل  تعاىلإىل ما يبتغيه، ويرفع درجاته عنده 
ال حيتاج إىل عمل اإلنســــــــان، لكنه رّكب وجوده على الفقر واحلاجة إىل وســــــــائل توصــــــــله إىل ما  تعاىلأنه 

ألشـــياء إال أن جيري ا هللاأ  ››: عليه الســـالميريد، وال تتحقق أهدافه إال من خالهلا، قال اإلمام الصـــادق 
وكذلك تســـــــري أي أّن كل أمر ال جيري إال بســـــــبب، ويتحقق على ضـــــــوء ذلك الســـــــبب،  (1)‹‹ابألســـــــباب
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يلَةَ }: تعاىلاألمور، وهبذا يتضـــــــــح معىن قوله  وهي ما يقوم به املرء من أجل  (41املائدة:){وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِْْْ

 الوصول إىل ما يبتغيه.

 التوسل ابألعمال الصاحلة 

، وحيققان عاىلت هللاوالوســيلة اترة عمالً مادايً حمســوســاً، وأخرى معنوايً، وكال القســمني يقرابن إىل 
مقاصـــــد اإلنســـــان، فاألعمال الصـــــاحلة اليت يقوم هبا املرء تدفع عنه البالء، وتقيه ميتة الســـــوء، وتوســـــع يف 

 زلفى. تعاىل هللارزقه، وترفع درجته وتقربه إىل 

 التوسل ابلدعاء

ومن أعظم األعمــال الصـــــــــــــــاحلــة الــدعــاء، فقــد أمران األقرب إلينــا من حبــل الوريــد بــه، وبنّي أنــه 

تَجِبْ لَكُمْ }: تعاىليســـــتجيب لنا ويقضـــــي حوائجنا، قال  إذن من أهم  (63غافر:){وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْْْ

وَلِلَّهِ }: تعاىلال فاته العلى، قالدعاء خصــــــوصــــــاً أبمسائه احلســــــىن وصــــــ تعاىل هللاالوســــــائل اليت تقربنا إىل 

نَى فَادْعُوهُ بِهَا مَاءُ الْحُسْْْْْ أبمسائه كالرمحن والرحيم واجلواد والكرمي،  تعاىل هللافمن دعا  (،1٧3األعراف:){الْأَسْْْْْ

وســــــــــــائر األمساء الدالة على صــــــــــــفات ذاته، كاحلي القيوم والقادر العليم، أو على صــــــــــــفات فعله، كاملنعم 

الَ رَبُّكُمُ وَقَ} : تعـاىلدعـاءه، ألنـه ال خيلف وعـده، قـال  تعـاىل هللاواخلـالق والرازق والوهـاب اســــــــــــــتجـاب 

 .(63غافر:){مْادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُ

 آاثر التوسل ابلعمل الصاحل

من الوســـــــائل املشـــــــروعة العمل الصــــــــاأل، فهو وســـــــيلة يرتتب عليها الوصــــــــول إىل املآرب وحتقيق 
 تعاىل هللاالغاايت، فمن عاد مريضـــــــــــاً أو تصـــــــــــدق على فقري، أو بر والديه أو قام أبي عمل صـــــــــــاأل رفع 

درجته، وحط ســـــــيئاته وقضـــــــى حوائجه، والعمل صـــــــاأل بنحو مطلق حيقق لإلنســـــــان املآرب ويوصـــــــله إىل 
املقاصـــــد، ويقضـــــى له احلوائج حىت وإْن ِل يقصـــــد به قضـــــاء حاجته فإهنا تقضـــــى بنحو طبيعي، فمن كفل 

جه، ئيتيماً أو بر والديه أو وصــــــل رمحه أو ختلق أبخالق حســــــنة ترتب على ذلك ســــــعة رزقه وقضــــــاء حوا
 ودفع البالء عنه، أي أّن ذلك من آاثر العمل الصاأل املرتتبة عليه طبيعياً.

 التوسل ابلقرآن الكرمي



ص بـــه على أنبيـــائـــه، وخ تعـــاىل هللاومنهـــا: التوســــــــــــــــل ابلقرآن الكرمي، إْذ أنـــّه أعظم كتـــاب أنزلـــه 
ال من خلفه،  يديه و وهو الكتاب اجلامع الذي ال أيتيه الباطل من بني صــــــــــــــلى هللا عليـه وآلهاملصــــــــــــــطفى 

، وكالعمل عاىلت هللا، وهو معجزة ألعظم أنبيائه، ووســـــــــــيلة كأمساء تعاىل هللااملصـــــــــــون من التحريف حبفظ 
م إين أســـألك بكتابك املنزل وما فيه وفيه امسك األعظم وما خياف ويرجى الله››الصـــاأل، جاء يف الدعاء: 

ل ر جهنم اليت اســـــــتحقها ابألعمال الســـــــيئة ابلتوســـــــيتخلص املرء من ان ‹‹أن جتعلين من عتقائك من النار
ابلقرآن الكرمي، ويتحقق لــه مــا يبتغيــه، وحيصـــــــــــــــل على مــا يرومــه من األمن من العــذاب اإلهلي يف اآلخرة، 

 .تعاىل هللافالتوسل ابلقرآن الكرمي من آاثره الوضعية النجاة من عذاب 

 االتفاق على مبدأ التوسل 

درســـــــــة وأتباع م عليهم الســـــــــالمإّن ما ذكرانه من أمور مورد اتفاق بني أتباع مدرســـــــــة أهل البيت 
الصــحابة، كالمها يرى صـــحة التوســل ابألمور اآلنفة، وأّن املتوســـل يصـــل إىل ما يبتغيه، وحيقق مآربه، وقد 

يذكر  يث الذيدلت األحاديث الواردة يف مصــــــــادر الفريقني على صــــــــحة التوســــــــل ابألمور اآلنفة، كاحلد
قصـة أصـحاب الغار الذين دخلوا مغارة جبل فانسـد عليهم، فكانت جناهتم ابلتوسل ابلعمل الصاأل الذي 

 صدر عنهم، والتوسل ابلقرآن الكرمي ال خالف فيه أيضاً، وكذلك ابألمساء احلسىن.

 شبهة التوسل 

ألّن  شـــخص ال جيوز إالّ أّن بعض العلماء من أتباع مدرســـة الصـــحابة تصـــور أبن التوســـل بذات
صـــــل على ما ولن حي تعاىل هللاالتوســـــل عبادة، وإذا توســـــل أحد بذات شـــــخص فقد عبده، ولن يقربه إىل 

وقد دّل الدليل عليه، أما  ،تعاىل هللا، خبالف التوســـــل ابلعمل الصـــــاأل فيقرب إىل تعاىل هللايبتغيه من عند 
ي ذات اً ال جيوز لعدم الدليل املســوغ للتوســل أبالتوســل بشــخص حىت وإْن كان نبياً مرســالً أو تقياً صــاحل

من الذوات، واألمور اآلنفة اليت ذكرانها دل الدليل على جواز التوســــــــــــل هبا خبالف جعل العبد الصــــــــــــاأل 
 .  تعاىل هللوسيلة الستجابة الدعاء فهو شرك اب

 دفع الةبهة

غلط، ألنه  ووصـــفه بذلك، تعاىل هللوينبغي أن نعرف أّن املتوســـل بذات من الذوات ال يشـــرك اب
يرى أّن املعطي والرزاق هو الواحـد األحـد، وحىت إذا ســــــــــــــلمنا عدم الدليل على ذلك، فعمله بدعة، لعدم 
الدليل عليه شـــــرعاً، وليس بشــــــرك، بل اهتامه ابلشــــــرك تطرف وراديكالية ألنه ال يعبد من توســــــل به، وإمنا 

 جيعله وسيلة، وفرق بني الشرك وبني جعل شخص وسيلة.



  ية هذا البحث أ

إّن حبث الوســــيلة يف املنظور اإلســــالمي اهلدف منه أن ما يقوم به املســــلمون غري من شــــّذ منهم  
احلني من ، والصـــــعليهم الســـــالماألنبياء والرســـــل واألئمة من أهل البيت -أبّن التوســـــل ابلذوات املقدســـــة 

ي جباه هذه عبد الصـــــــــــــاأل إال ما رزقتين، إهلجباههم، فيقال إهلي جباه هذا ال تعاىل هللاجيوز، ودعاء  -العباد
 هللااألمة التقية الصـــــاحلة أن توفقين للخري، فالتوســـــل ابلصـــــديقة الزهراء أو ابلســـــيدة خدجية أو مبرمي أم نيب 

 هللاجائز وســـــــــائغ لكوهنن مناذج وصـــــــــلن الدرجة العالية يف القرب من  عليهم الســـــــــالمعيســــــــى، أو بزينب 
رجال بل أكثرية املسـلمني يرون أّن التوسـل بذوات الصاحلني من ال يهم السـالمعل، وأتباع أهل البيت تعاىل

 اهللا }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتََّقُو: تعاىلوالنســـــاء دل الدليل على مشـــــروعيته، وهو مصـــــداق من مصـــــاديق قوله 

 .(41)املائدة:لِحُونَ{وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْ

 التوسل  ي املنظور اإلسالمي
 مةروعية التوسل ابلصاحلني. القسم الثاين:

ْْا الَّْْذِينَ آمَنُوا اتََّقُوا }: تعـــاىل هللاقـــال  ْْهِ لَعَلَّكُمْ  اهلليَْْا أَيُّهَ بِيلِ يلَْْةَ وَجَْْاهِْْدُوا فِي سَْْْْ ْْهِ الْوَسِْْْْ وَابْتَغُوا إِلَيْ

 العلي العظيم. هللاصدق  (41املائدة:){تُفْلِحُونَ

 التوسل ابلذوات

اتضح أّن مفهوم الوسيلة من املفاهيم البديهية الواضحة، وأن بعض مفردات التوسل مورد اتفاق،  
كالتوســـــــل ابلعمل الصـــــــاأل، وأعمال اخلري بنحو عام، وأنه حيقق املآرب وترتتب عليه املقاصـــــــد، وقلنا: إّن 

احلني، غري أّن الص االشـتباه وقع يف عدم مسـوغية التوسل ابلذوات، فال جيوز التوسل أبي ذات من ذوات
األمة اإلســــــالمية بنحو عام إال من شــــــذ تتوســــــل بذوات الصــــــاحلني، وترى أن التوســــــل بذواهتم كالتوســــــل 
ابلعمل الصــــــــــاأل، والقرآن الكرمي، وينبغي هنا أن نلتفت إىل األدلة اليت اســــــــــتدل هبا على عدم مشــــــــــروعية 

دلة يها، حماولة أتصـــــــــيله إبســـــــــناده إىل األالتوســـــــــل ابلذوات، ألّن من تبىن ذلك أقلية، غري أهنا نشـــــــــرت رأ
 الشرعية. 

 الةبهة األوىل: وصف التوسل ابلبدعة.



إّن أي عمل أييت به املسـلم البد أن يستند إىل دليل، لئال يقع يف حمذور كالتشريع، إذ قد ينسب 

، (11يونس:){أَِْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ}إىل الدين ما ليس منه، فيكون افرتاًء على هللا، قال تعاىل: 

 فالبد أن يكون هناك مسوغ لئال يكون افرتاًء على هللا تعاىل. 

 البدعة

إّن االبتـــداع يف الـــدين ممنوع وحمظور، وحىت األمر اجلـــائز إذا نســــــــــــــــب إىل الـــدين أبنـــه منـــه، فهو 
حمظور، النتســابه إىل هللا تعاىل دون دليل، فالصــالة مســتحبة بال إشــكال، إال أنه ال جيوز للمرء أن يصــلي 

صـوص، نعم لى حنو خممائة ركعة يف اليوم بعنوان أهنا مسـتحبة بنحو خاص، وأّن الشـارع طلب منه ذلك ع
ستقل خري موضـوع من شـاء ا››جيوز له أن يصـلي ندابً على حنو العموم، وقد جاء يف الرواايت أن الصـالة 

غري أن القول أبهنا مســــتحبة بنحو خاص بدعة ألّن ذلك فيه نســــبة إىل الدين ما  (1)‹‹ومن شــــاء اســــتكثر
ائز حيرم م أن يبتدع يف الدين، إذن الشيء اجلليس منه، بل قد يكون املورد تشـريع وبدعة، وال جيوز للمسـل

 نسبته للدين بعنوان أنه مستحب أو مكروه.

 دفع شبهة البدعة

تصــــــــور بعض العلماء أبّن التوســــــــل أبي ذات من الذوات ال جيوز لعدم وجود الدليل الدال على 
ذوات يندرج لتوسل ابلاملسوغية، وإذا جترد عن وجود دليل دال عليه، فهو إما تشريع أو بدعة، ورأى أبن ا

يف التشـريع والبدعة، وأن ما يفعله املسـلمون يف مشارق األرض ومغارهبا من التوسل بذوات الصاحلني حمرم 
آبايت القرآن الكرمي، غــافاًل عن أن العمــل قــد يــدخــل حتــت عموم عــام، أو إطالق مطلق جيوزه، وأنــه ال 

 ينبغي وصف مسلم ابالبتداع دون سرب األدلة لديه.

وحىت بعد ســربها وعدم الظفر بدليل مســوغ ال يصــح وصــف من خنتلف وإايه ابلشــرك واالبتداع، 
ألن ذلك قد يرجع إىل االختالف يف الفهم االجتهادي املؤدي إىل االختالف يف اســــتنباط املســــائل، وهو 

 جائز، لذا اختلف العلماء يف الفقه والعقائد الختالفهم يف فهم األدلة.

 على مصـــــــــدرين، األدلة الشـــــــــرعية واألدلة العقلية، واجلمع بينهما أســـــــــاس علم وعلم الكالم يبتين
الكالم، وقـد اختلف العلمـاء يف فهم مســــــــــــــائلـه، وال يقال ملن خنتلف وإايه أبنه مبتدع، بل قد يعذر، ألن 
ذلـك هو مـا وصــــــــــــــل إليـه فهمـه، وقـد اختلف العلمـاء يف بعض صــــــــــــــفـات هللا تعاىل، فرأى فريق أبهنا من 
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ذات، وآخر أبهنا من صفات الفعل، وكثري من املسائل حىت عند أتباع املذهب الواحد كمذهب صـفات ال
ســــهاء، أي أن ، ورأى بعض أنه إصــــلى هللا عليه وآلهاختلف فيها كســــهو النيب  عليهم الســــالمأهل البيت 

قام التبليغ م صــــــلى هللا عليه وآلههللا تعاىل أســــــهاه إليضــــــاح مســــــألة، وأنكر بعض ذلك، ورأى أبن مقامه 

، وال داعي ألن يســــــــــــــهيـه هللا تعاىل ليبني حكم (4اجلمعـة:){يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَْاتِْهِ وَيُزَكِّيهِمْ}والتعليم، قـال تعـاىل: 

مســـألة، لئال يلتبس املســـلمون يف املســـائل األخرى، ويقال لعله ســـهى فبّلغ خالف ما أوحى به هللا تعاىل، 
لتبليغ والتطبيق بنحو مطلق يف ا صــــلى هللا عليه وآلهنفى الســــهو عنه  وكي ال يتصــــور ذلك ويطرد احتماله

 وتلقي الوحي.

 الةبه الثانية: مقارنة التوسل ابلةر..

لقد تصــــــور بعض أبّن بعض اآلايت دالة على عدم جواز التوســــــل أبي ذات من الذوات، كقوله 

فَ الض رِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًاقُلِ ادْعُوا الَّذِينَ  َعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا }تعاىل:  أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُوَن *يَمْلِكُونَ كَشْْ

يلَْةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَْهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْ ، (1٨-16:اإلســـــــــــــراء){ذُورًاإِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِْْْْ

ية ابلنحو التايل أبّن الذين يدعون من دون هللا تعاىل ال ميلكون كشــــف الضــــر عنكم وال حتويله مفســــراً لآ
 إىل غريكم.

 كيف نفهم اآلية القرآنية

إّن القرآن الكرمي حيتاج إىل ضــوابط كي يفهم وال ميكن أن يدعي أحد أبّن مدلول اآلية دال على  
 كذا، دون ضوابط، واآلية آنفة الذكر مفادها كالتايل: 

لى هللا صــإّن الذين تدعوهنم بزعم أهنم آهلة يشــاركون هللا تعاىل يف األلوهية بينما من يتوســل ابلنيب 
 حلني ال يعتقد أبلوهية املتوسل به أو مبشاركته هلل تعاىل يف ألوهيته.أو أبحد الصا عليه وآله

 الفرق بني الةر. والتوسل

وفرق كبري بني ما يفعله املســلمون يف مشــارق األرض ومغارهبا وبني ما يفعله املشــركون من اعتقاد 
 أبّن املتوسل به هو إله يشارك هللا تعاىل يف ألوهيته.

 ية عن املتوسل بهالفارق األول: نفي االلوه



يعتقد املســـــــلمون أبّن املتوســـــــل هبم عباد صـــــــاحلون أفاض هللا تعاىل عليهم من نعمه وأعطاهم من 
 خريه فوصلوا إىل مقام شامخ يف العبودية، وجاز التوسل هبم لصالح ذواهتم وليس ألهنم آهلة. 

 الفارق الثاين: ال استقاللية للمتوسل به.

ر توسـل ألن املشـركني يعتقدون أبّن املتوسـل هبم ميلكون كشف الضمث دلت اآلية على املنع عن ال
وحتويله، وال يعتقد مســـــلم أبّن أحداً من املتوســـــل هبم من الذوات الصـــــاحلة ميلك كشـــــف الضـــــر أو حتويله 
اســـــــــــتقالالً من دون هللا تعاىل، وإمنا هو عبد من عباد هللا توســـــــــــل به جلاهه ومقامه، وإخالص عبوديته هلل 

 لى هللا عليه وآلهصــلفرق بني األمرين كالفرق بني الســماء واألرض، إْذ عندما يقال أبن املصــطفى تعاىل، وا
من دون هللا  ميلك شــــــيئاً من التصــــــرف صــــــلى هللا عليه وآلهبلغ أعلى مقامات العبودية ال يعتقد أحد أبنه 

يئاً من ال لكونه ميلك شتعاىل، وهذا مطلب أسـاس فالتوسل أبي نيب أو إمام معصوم أو ويل من األولياء، 
 التصرف يف الكون من دون هللا تعاىل.

هللا  حييي املوتى ويربئ األكمه واألبرص إبذن عليه الســـــــــــالموقد أابن القرآن الكرمي أبّن عيســـــــــــى 
ه ال ميلك كشــــــــــــــف الضــــــــــــــر وال حتويل عليه الســــــــــــــالمتعاىل، أي أّن ذلك منحة وفيض من هللا تعاىل، وأنه 

كذا عندما يذهب أبرأه استقالاًل، و  عليه السـالماملريض املؤمن ال يعتقد أبّن عيسـى  اسـتقالاًل، وعندما يربأ
أحد إىل الطبيب ال يعتقد ذلك، فال ميلك أحد شــــــــــــيئاً إال إبذن هللا تعاىل، لكنه تعاىل أجرى األســــــــــــباب 

ال ميلك  معليه الســــــالأو مســــــح يده مؤثراً كتأثري الدواء، وهو  عليه الســــــالمعلى يد عيســــــى وجعل دعائه 

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ }شـــــــيئاً قبال ملكية هللا تعاىل، بل من احملال أن ميلك أحد لشــــــــيء اســــــــتقالاًل، قال تعاىل: 

اءُ وَتَنْزِ{ُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِل  مَنْ تَشَاءُ بِ إِنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  يَدِكَ الْخَيْرُالْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَْ

، إذن امللــك بنحو مطلق، وامللكيــة احلقيقيــة هي لــه تعــاىل، واجلميع يتلقى الفيض منــه (46:آل عمران){قَْدِيرٌ

أي أّن  {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ}بدًء واســـــــــتمراراً، واآلية اليت اســـــــــتدل هبا تفصـــــــــح عن غري ذلك، وتقول: 

قربون هنم آهلة واحلال أهنم  يبتغون إىل رهبم الوســــــــيلة، وليســــــــوا آهلة، بل عباد يتهؤالء الذين تدعوهنم تعتربو 

أُولَئِكَ الَّذِينَ  }إليه تعاىل، وإذا كانوا صـــــــــاحلني فإهنم يريدون أن يتقربوا إليه تعاىل، ألهنم عباده قال تعاىل: 

ْْةَ أَيُّْهُمْ أَقْرَبُ هِْمُ الْْوَسِْْْْْيْلَ ْْدْعُْونَ يَْبْْتَْغُْونَ إِلَْى رَبِّْ ْْاَن  يَ َْْك كَ ْْذَابَ َربِّ ْْهُ إِنَّ عَ ْْذَابَ ْْافُونَ عَ ْْهُ وَيَخَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ

 .(٨1:اإلسراء)مَحْذُورًا{



 االختالف  ي فهم اآلية يبطل االستدالل

إّن اآليـة الكرميـة دالـة على أّن من يـُدعى ابعتقـاد أهنم آهلة أواًل، واثنياً أبّن املدعو ابعتقاد الداعي 
الكون يف قبال ملكية هللا تعاىل، وال يعتقد أي مســـــــلم من املســـــــلمني بذلك، إْذ ال أحد ميتلك تصـــــــرفاً يف 

 ميلك شيئاً يف قبال ملكية احلق تعاىل، واآلية املباركة البد أن تفهم بنحو سليم.

ولو ســــــــــــلمنا جدالً أبهّنا ال تفهم على النســــــــــــق الذي شـــــــــــــرحناه، وهلا فهم آخر فإّن النتيجة هي 
، وال يســـــــوغ ذلك وصـــــــف من خنتلف وإايه ابلضــــــــاللة واالبتداع بل أنّه اختالف يف االختالف يف فهمها

 الفهم واالجتهاد، كاختالف العلماء يف املسائل الفقهية والعقدية دون أن يوجب ذلك تكفري أو تبديع.

 الةبهة الثالثة: التوسل استعانة بغري هللا تعاىل.

تَعِنيُ}اىل: الـدليـل الثـاين الـدال على املنع بنظرهم قولـه تعـ أي أن  (1:فـاحتةال){إِيَّْاكَ نَعْبُْدُ وَإِيَّاكَ نَسْْْْْ

العبادة حمصـورة به تعاىل، واالسـتعانة كذلك أيضـاً، فال اسـتعانة إال ابهلل تعاىل، وقد تصور من منع التوسل 
 ابلذات أبنه إما عبادة أو استعانة، وال جيوز ذلك ألّن االستعانة بغري هللا تعاىل غري جائزة. 

 أ اء اإلستعانة

 ونقف هنا لنوضح أبّن االستعانة على أحناء:

األوىل: الطبيعية كاالســـــــــــتعانة على أداء دين، فال يعتقد املســـــــــــتعني أبّن املســـــــــــتعان به قادر على 
 اإلعانة وحده، واألمر واضح. 

 تعاىل أو الثانية: احملظورة، وهي أن يعتقد املســتعني أبن املعني ميلك اإلعانة اســتقالالً من دون هللا
شــــــــــــــراكــة وذلــك حمظور، ألّن املعني الــذي ميلــك القــدرة بنحو مطلق هو احلق تعــاىل، وال ميلــك أحــد قــدرة 

يْءٍ قَدِيرٌ}ابالســـــتقالل ســـــواه، قال تعاىل:  فهو القادر على كل شــــــيء، أما  (43:البقرة){إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَْْ

غريه فقدرته من عنده تعاىل، وأي قدرة ملقتدر ليســــــت انبعة اســــــتقالالً من ذاته، والنتيجة أّن من اســــــتعان 

وَإِيَّْْاكَ }فقــد خــالف قول هللا تعــاىل: على أمر أبحــد معتقــداً أبنــه ميلــك اإلعــانــة على حنو االســــــــــــــتقالل، 

 غري هللا، وِل يستعن به وحده تعاىل.ألنه استعان ب (1)الفاحتة:نَسْتَعِنيُ{

 مرجع التوسل لالستعانة الطبيعية



قع أحد بثري من األثرايء ألداء دينه، وي إّن االســتعانة ابألشــياء أمر طبيعي فقد يســتعني شــخص
يف الشــارع فيســتعني آبخر إلنقاذه، واالســتعانة هنا ليســت حمظورة وال ممنوعة، ألهنا ضــمن عاِل األســباب، 
وقد أشـران أبن هللا تعاىل أ  أن جيري األمور إال أبسـباهبا فجعل أسـباابً ومسـبباٍت ال يصـل اإلنسان إىل ما 

  يبتغيه إال ابألخذ هبا.

 الةبهة الرابعة: اخلل  بني مفهوم التوسل والعبادة.

ففيه حصـر العبادة واالستعانة ابهلل تعاىل غري  (1)الفاحتة:}إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنيُ{أما قوله تعاىل: 

 أّن علينا أن نقف لنعي مىت تصدق العبادة؟

 شرائ  العبادة

ال تتحقق العبادة إال بشــــــــرائط، فالركوع والســــــــجود، ال يصــــــــدق عليهما عبادة إذا ِل تتوافر تلكم 
م يعبدوا ليس بعبادة، فل عليه الســـــالموأخوة يوســـــف له   عليه الســـــالمالشـــــرائط، لذا فإن ســـــجود يعقوب 

حيرم يف  مرغم أهنم ســـجدوا له، إذن الســـجود ال يصـــدق عليه عبادة إال بشـــرائط، نع عليه الســـالميوســـف 
الشـريعة اإلسـالمية السـجود لغري هللا تعاىل لكننا ال نستطيع أن نقول أبنه عباده دون حتقق شرائط أخرى، 
ومن ســـــــــجد لغري هللا اقرتف حراماً؛ وِل يعبد من ســـــــــجد له إال إذا اعتقد أبنه مالك امللك بيده اخلري وهو 

 ئٍذ يكون سجوده عبادة.على كل شيء قدير وهو احمليي املميت، وخضع له لذلك، فحين

 العبادة الصورية

ليســــــت العبادة ابلصــــــورة فقط، والســــــجود لغري هللا تعاىل حرام عند املســــــلمني، لكن حرمته ليس 
لصــــدق العبادة عليه دون شــــرائط، بل أّن الشــــرائط إذا ِل تتوافر ال يصــــدق على الســــجود عبادة، وعبودية 

داً أبن على حنو اخلضــــــــــــــوع والتــذلــل واالســــــــــــــتكــانــة معتقــ الفعــل تتوقف على كونــه أييت العــابــد بــه للمعبود
 املخضوع له مالك امللك بيده اخلري وهو على كل شيء قدير.

 التوسل ليس عبادة

أما إذا ِل يعتقد املتوســــل بوجود صــــفات وخصــــائص املعبود، ال يكون الفعل عبادة، لذا جاء عن 
 .(1)‹‹ألحد، ألمرت املرأة أن تسجد لزوجهالو كنت أمرت أحداً أن يسجد ››: صلى هللا عليه وآلهالنيب 
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ومعىن ذلك أن حرمة الســـجود تشـــريعية وليســـت انشـــئة من كون الســـجود وحده عبادة دون قيد 
أو شـــــــــــــرط وحىت التذلل ال يكون عبادة إال ابلشـــــــــــــرائط الســـــــــــــابقة، ولذا أمران هللا تعاىل أن نتذلل لألبوين 

غِ ًا} لكّن ذلك ليس  (42:اإلســـــــــــــراء){وَاخْفِضْ لَهُمَْا جَنَْا َ الذ لِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَْْْْ

 عبودية هلما ألن املسلم ال يعبد إال هللا تعاىل.

إّن مفهوم العبادة من األمور اليت البد أن يُفرغ منها ســـلفاً، والبد أن حُيدد حىت ال يســـتطيع أحد 

تَعِنيُ{أن يتهم أحـداً مث يســــــــــــــتـدل على رأيـه ابلقرآن الكرمي كقولـه تعـاىل:  وعليه فإن  (1ة:)الفاحت}وَإِيَّاكَ نَسْْْْْ

الئكة يس عبادة، لذا أمر هللا تعاىل املالتوســـــل بذاٍت كاخلضـــــوع ال يكون عبادة إال بشـــــرائط، أما وحده فل
، وإمنا أظهروا اخلضــــــــــوع واالحرتام عليه الســـــــــالمواملالئكة ال يعبدون آدم  عليه الســـــــــالمأن تســـــــــجد آلدم 

، ألنه أعلى رتبة منهم نظري ما يفعله اجلنود للضـــــابط وعامة الناس للملك ورئيس عليه الســـــالملشـــــخصـــــه 
إظهار  معليه الســـــــالوأخوة يوســـــــف له  عليه الســـــــالمســـــــجود يعقوب اجلمهورية جملرد االحرتام ليس إال، و 

وأبنائه قال  ســــــــــالمعليه المقاماً شــــــــــاخماً ورتبة عالية على يعقوب  عليه الســــــــــالملرتبته أبهنا األعلى وأن له 

 .(414)البقرة:{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}تعاىل: 

أن تتوافر فيه جمموعة من الشـــرائط، لســـنا بصـــدد تبياهنا، وإمنا  إذن الســـجود ال يكون عبادة دون
أحملنا إليها إملاحة، وبناًء على ذلك فإن التوســـــــــــل أيضــــــــــــاً ال يكون اســــــــــــتعانة حمظورة وحمرمة، بل كســــــــــــائر 
االســـــــتعاانت املباحة واجلائزة بل أنه كرفع الظمأ ابملاء واجلوع ابلطعام ال إشــــــــكال فيه، والقول: "إهلي جباه 

العبد الصــــاأل إال ما رزقتين وقضــــيت حاجيت" ال يُقصــــد به أن العبد الصــــاأل املتوســــل به ميلك أمراً أو  هذا
 هنياً من دون هللا تعاىل.

 الفوارق اجلوهرية للتوسل 

لذا هناك فارق جوهري بني توســـــــــــل الذين رد عليهم القرآن الكرمي، العتقادهم أبّن املتوســـــــــــل به 
الل توسـل املسلم الذي ال يعتقد أن أحداً غري هللا تعاىل ميلك نفعاً وضراً ابالستقميلك نفعاً أو ضـراً، وبني 

 من دون هللا تعاىل، وهذا فارق جوهري.

الفارق الثاين: أن التوســـــــل ليس عبادة، وإمنا هو من أجل أن املتوســـــــل به وصـــــــل إىل درجة عالية 
صــلى هللا لنيب ب، لذا ورد أن األنبياء يتوســلون ابوله كرامة عند هللا تعاىل فإذا ُدعي هللا تعاىل جباهه اســتجا

يفزعون إليه  معليهم الســــــــاليوم القيامة واحلديث معترب وارد يف مصــــــــادر املســــــــلمني أبّن األنبياء  عليه وآله



يوم القيامة و يتوســــلون به من شــــدة الضــــراء والبأســــاء إْذ ال يســــتطيع أحد من شــــدة  صــــلى هللا عليه وآله
لى هللا عليه صــــ، فيتوســــلون ابملصــــطفى حممد صــــلى هللا عليه وآلهإال خامت األنبياء  الكرب أن جييب اخللق

 .وآله

 

 حقيقة التوسل ابألولياء. القسم الثالث:

يلَْةَ وَجَْاهِْدُوا فِ اهلليَْا أَيُّهَْا الَّْذِينَ آمَنُوا اتََّقُوا }يف القرآن الكرمي:  تعــاىل هللاقـال  ي وَابْتَغُوا إِلَيْْهِ الْوَسِْْْْ

 العلي العظيم. هللاصدق  (41املائدة:){سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 تعاىل هللااالستعانة بغري 

اســتعرضــنا بعض اآلايت الكرمية اليت اســتدل هبا من منع التوســل ابلذوات، مبيناً عدم جواز ذلك 
يب أيضـــاً حديث مشـــهور عن النوهناك موضـــحني أهنا غري دالة على مدعاه،  هاوانقشـــنالنهي القرآن عنه، 
 .(1)‹‹هللوإذا استعنت فاستعن اب››يوصي فيه حرب األمة، ابن عباس، قائاًل:  صلى هللا عليه وآله

 ال استقاللية ابالستعانة

اء األخرى، مينع من االســـتعانة ابألشــــي ، لكنه التعاىل هلله على االســـتعانة ابتال إشـــكال يف داللو 
 بطبيعتهم. أمر طبيعي، فاحملتاج يستعني يف قضاء حاجته والناس على ذلكذلك ألن 

 هللابغري  تعانةاالســـز اجو عدم  ‹‹هللوإذا اســـتعنت فاســـتعن اب››: صـــلى هللا عليه وآلهمعىن قوله  نّ إ
ألّن ، الســــــتقالل، وقد شــــــرحنا ذلك فيما تقدمإذا اعتقد املســــــتعني أن املســــــتعان به ميلك اإلعانة اب تعاىل

وفقه لإلعانة، و إايهـا أعطـاه  تعـاىل هللاهي من ميلـك القـدرة بـذاتـه على إعـانـة غريه، بـل  املســــــــــــــتعـان بـه ال
أي  (4)‹‹أن جيري األشــــياء إال ابألســــباب هللاأ  ›› :عليه الســــالمويندرج ذلك حتت قول اإلمام الصــــادق 

جوع لرافع للااملاء يف اإلرواء، والطعام يف رفع اجلوع، لكن يؤثر أن قانون الســـــــــببية ســـــــــائد بني األشـــــــــياء، ف

َقِنيِ} :تعاىلحقيقة ابالســـــــتقالل هو خالق الطعام واملاء، قال  تُ فَ*وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْْْ هُوَ وَإِذَا مَرَِْْْ
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فِنيِ ْْْ يشــــــبع يروى ابملاء، و  عليه الســـــالمتبيان لذلك، ألنه  عليه الســــــالمقول إبراهيم و ، (٧3-٨1:الشـــــعراء){يَش

عبد يف عون يف عون العبد ما دام ال هللاو›› :صــلى هللا عليه وآلهعنه  ابلطعام، لذا جاء ما يفســر هذا املعىن
عبد يف عون يف عون العبد ما دام ال هللاو›› : هـذا احلـديـثواجلمع بني احلـديثني ابملعىن اآلنف، يف 1‹‹أخيـه
عتقد أبن املعني إذا كان املســـــــتعني ي تعاىل هللاهتافت، وال يراد ابحلديث منع االســـــــتعانة بغري  دون، ‹‹أخيه

 .إىل إطالة حيتاج أعطاه قدرة على اإلعانة، واألمر بدهي واضح، الو  هللا، مكنه تعاىل هللاعبد من عباد 

 تعاىل هللاال حمظور  ي االستعانة بغري 

واحلال أّن احلظر ظورة، حم تعاىل هللااالســتعانة بغري  ، فرأوا أنّ احلديث غري أهنم وقعوا يف اشــتباه يف
يرى املســــلمني  ال أحد منو إذا اعتقد املعان أن من يعينه ميلك صــــفات اإلله، ويعينه اســــتقالاًل،  خيتص مبا

 هللاعنـد من  بـليعتقـد أن القـدرة على اإلعـانـة من املعني وِل حـد لرفع ثقـل فمن اســــــــــــــتعـان أبذلـك، وعليـه 
دلل على ما واآلايت القرآنية ال ت ِل يرد عليه إشــــــــكال، أعطاه إايها، وأمره بصــــــــرفها يف إعانة احملتاج تعاىل

اتـــة مــفهم منهـــا، بــل تعلمنــا أن من ميلــك القــدرة بنحو مطلق واإلعــانـــة والرزق هو من ميلـــك اإلحيـــاء واإل
هل االختصـــاص أهكذا يفهم عبده هلا، وفق  تعاىله ة مننحة غريه معانإ، وأن تعاىل هللاابالســـتقالل، وهو 

 .صلى هللا عليه وآلهأحاديث املصطفى  من العلماء

 النصوال والسرية تثبت التوسل 

يث املعتربة، األحاد اً ِل يرد يفلو كان التوســــل بذوات األنبياء والرســــل واألولياء والصــــاحلني شــــركو 
ق، ألّن من يضــــــع احلديث ال يضــــــع حديثاً غري مقبول بنحو مطلحىت يف األحاديث الضــــــعيفة، ِل يرد بل 

لذا ألول، يف الصـــدر ا اً املســـلمني، خصـــوصـــوالشـــرك ال يقبل من ، بنحو ما بشـــيء له مقبوليةوإمنا يكذب 
على الة الً عن األحاديث الصـــحيحة الدجتيز التوســـل ابلذوات لو كان شـــركاً فضـــأحاديث ضـــعيفة ال أتيت 

 .صلى هللا عليه وآلهصحة التوسل بذات النيب 

صـــلى هللا  رشـــدأو يف وقائع متعددة، و النثر، و  يف الشـــعرورد  صـــلى هللا عليه وآله هبذاتإّن التوســـل 
 صحيحةأحاديث و  ةمعترب وروي ذلك بطرق ، حاجته تعاىل هللابه قضـى  توسـلمبيناً أن من إليه  عليه وآله

مور املندوبة من األبل فحســـب،  ليس من األمور املباحةابلذوات وســـل اه أن التمعن، و يف مصـــادر الفريقني
 .صلى هللا عليه وآلهالنيب  احض عليهاليت 
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 حقيقة التوسل ابلصاحلني:

من صـــــالة وصـــــوم وصـــــدقة، والذي ِل العمل الصـــــاأل بشـــــيء ك توســـــلالأن ونبني هنا قاعدة هي 
بح أعظم من يصـــــلح ذااتً ويرتضـــــيها، فتصـــــ تعاىل هللاله، و هللاأحد بل جاز لصـــــالحه وارتضـــــاء  يناقش فيه

ه مد وآلحمو ، كأويل العزم من الرســــــل، عالية ن بلغوا مراتبو ألولياء الكاملوا ،العمل الصــــــاأل الصــــــادر منها
 يصــــل إليها ســــائر اخللق، العالية  بلغوا مراتبَ  تعاىل تذللهم هللو هنم يف عبوديتهم وأل، صــــلى هللا عليه وآله

 له، تعاىل هللااســـــتجاب  مراتب شـــــاخمة،بلغت اليت طهرت وتســـــامت و  مذواهتم و قاماهتومبوســـــل هبم فمن ت
ابلنيب وأهل  التوسلفإن ، عليهم السالم أتباع أهل البيتخصـوصاً  ،ما يفعله املسـلمون إال من شـذوذلك 

من األمور  يكاد أن يكون و ،علماء العامةأيضـــــاً عند  وهو جائز معلم ابرز هلم، صـــــلى هللا عليه وآلهه بيت
 .سالم على اختالف مشارهبمعلماء اإلمن فيها أحد  هية الواضحة اليت ِل ميرتم يالبد

 التوسل  ي أقوال العلماء

ـــــــــ عض علماء األزهر الشريف، نذكر كالماً لبذلك كي يتضح و  ـــــــــ قال ) الشيخ حممد الفقيـ رمحه ـ
 (:هللا

والرســــل عن ســــواهم مبميزات هلا خطورهتا وعظم شــــأهنا، ويتمتعون خبصــــوصـــــيات  ميتاز األنبياء" 
جتل عن التقدير والتعبري، فهم يتفاوتون عن اخلالئق بشـــــــىت اخلوارق، وخيتصـــــــون أبنواع رائعة من املعجزات 

 .(41:احلديد){ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اهلليُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اهللذَلِكَ فَضْلُ } وأمسى املقامات:

والذي وهبهم هذه العطااي وأنعم عليهم هبذه االمتيازات، كتب هلم يف ســــــــجل احلوائج قضــــــــاء ما 
حلياة، لجأ إليهم عند الشـــدائد، ويســـتغاث هبم يف امللمات يف األهنم رســـله إىل خلقه يُ  ،يطلبون وما يرجون

 اديث واستفاضت األخبار.الوهابية ومن بعدها حسب ما دلت عليه األح عداإمجاعا بني املسلمني 

كيف يشـك إنسـان يف جواز التوسل هبم واالستغاثة عند امللمات مع أن األنبياء يستغيثون ابلنيب 
األكرم يوم تذهل كل مرضـــــعة عما أرضـــــعت، وتضـــــع كل ذات محل محلها، وترى الناس ســـــكارى وما هم 

هنم كل بدوره إىل فاع هبم، فيحيلو فتطلب اخلالئق يف هذا املوقف من األنبياء إغاثتهم واالســـتشـــ ،بســـكارى
خري شـــفيع، وأعظم مغيث فيقصـــدون كعبة الشـــفاعة وقبلة اإلغاثة، فيســـتجيب لرغباهتم ويســـارع إلغاثتهم 

 ملرضاهتم مبا عهد فيه من فضل وما عرف عنه من كرم. وإنقاذهم ويهم



 : "أان سيد الناس يوم القيامة. هل تدرونهللاروى البخاري ومسلم عن أيب هريرة قال: قال رسول 
األولني واآلخرين يف صــــعيد واحد فيبصــــرهم الناظر ويســــمعهم الداعي وتدنو الشــــمس  هللامم ذلك؟ جيمع 

من مجــاجم النــاس فيبلغ النــاس من الغم والكرب مــا ال يطيقون وال حيتملون فيقول النــاس: أال ترون إىل مــا 
 ؟ أال تنظرون إىل من يشــــــــــــــفع لكم إىل ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض:أنتم فيـه؟ أال ترون إىل ما بلغكم

املالئكة  بيده ونفخ فيك من روحه وأمر هللاأبوكم آدم، فيـأتونـه فيقولون: اي آدم أنـت أبو البشــــــــــــــر خلقـك 
فسـجدوا لك وأسـكنك اجلنة أال تشـفع لنا إىل ربك؟ أال ترى ما حنن فيه ما بلغنا؟ فيقول: إن ريب غضب 

با ِل يغضــــب قبله مثله وال يغضــــب بعده مثله، وإنه هناين عن الشــــجرة فعصــــيته. نفســــي نفســــي اليوم غضــــ
ن: اي نوح أنت فيقولو  -عليه الصـــــالة والســـــالم  - نفســـــي. اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل نوح، فيأتون نوحاً 

رى إىل ما ت عبدا شـــــــــــــكورا أال ترى إىل ما حنن فيه؟ أال هللاأول الرســـــــــــــل بعثت إىل أهل األرض وقد مساك 
 بلغنا؟ أال تشفع لنا إىل ربك )احلديث(.

 هللالى حييلون الناس إىل سـيد الرسل واخللق، فيأتونه ص -عليهم أمجعني  هللاصـلوات  -وفيه أهنم 
ن ذنبك وما لك ما تقدم م هللاوخامت األنبياء وقد غفر  هللاعليه وآله وســــــــلم فيقولون: اي من أنت رســــــــول 

إىل ريب،  احنن فيه؟ إشـــفع لنا إىل ربك. قال: فانطلق فآيت حتت العرأ فأقع ســـاجدً أتخر، أال ترى إىل ما 
مد إرفع حم علي من حمامده وحســـــــــــــن الثناء عليه شـــــــــــــيئا ِل يفتح على أحد قبلي. مث يقال: اي هللامث يفتح 

 .(1)رأسك واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: اي رب أميت اي رب أميت، اي رب أميت... "

 تعاىل هللااء خصائص أولي

 "  ويتمتعون خبصوصيات جتل عن التقدير( "هللاقوله )يرمحه 

 أواًل: منح هللا تعاىل هلم.

، واخللة إلبراهيم (162:النساء){مُوسَى تَكْلِيمًا اهللوَكَلَّمَ }: تعاىلقال  عليه السـالمكالتكليم ملوسـى 

على يد املســيح  تعاىل، وكذلك ما أجراه (141:النســاء){إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اهللوَاتَّخَذَ }: تعاىلقال  عليه الســالم

ولُ }: تعاىل، قال هللاأبنه كلمة ووصـــفه له  عليه الســـالم ى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُْْ يحُ عِيسَْْ كَلِمَتُهُ أَلَْقَاهَا وَ اهللإِنَّمَا الْمَسِْْ

 .آلهصلى هللا عليه و أقل رتبة من املصطفى لبعضهم وهم ، هذه خصائص (1٨1النساء:){إِلَى مَرْيَمَ وَرُو ٌ مِنْهُ

                                                           
 . 413اإلسالم للسبحاين صكتاب يف ظل أصول  -1



 اثنياً: صعوبة الوصول إىل رتبهم.

لى األنبياء ع تعاىل هللاأن نصـــــــــل إىل حقيقة تلكم اخلصـــــــــائص اليت أفاضـــــــــها  حنن ال نســـــــــتطيعو 
ضــــــــــــاء ما كتب هلم يف ســــــــــــجل احلوائج قولذا  ، "جتل عن التقدير والتعبري(:"هللاا قال )يرمحه والرســــــــــــل، لذ

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي }فأجاهبم:  (61الشــــــــعراء:){إِنَّا لَمُدْرَكُونَ}قومه: قال  عليه الســــــــالمموســــــــى فيطلبون، 

يَهْدِينِ رائيل مع ِل يتزلزل عندما اقرتب فرعون وجنوده من بين إســــ تعاىل هللاب هوثوقه و يقينف، (64الشــــعراء:){سَْْ

فــأجــابــه ود، مهيمنــة على عواِل الوج تعــاىل هللاقــدرة لعلمــه أبن من اجلربوت واهليمنــة يف عــاِل املــادة، مــا هلم 
، عند الشــــــــــــدائد، ويســــــــــــتغاث هبم يف امللمات أقوامهم جأ إليهماحلق وأغرق فرعون وجنوده، إن األنبياء يل

لَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَ اهللرِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ } من بني خلقـه تعـاىل هللاأكرم  وكـذلـك اةِ وَإِقَاِِ الصَّْْْْ

  .(4٨:النور){يَخَافُونَ يَوْمًا تَتََقَلَّبُ فِيهِ الَْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

 اثلثاً: قرهبم من هللا تعاىل.

الرســـل ألنبياء و ابعض خصـــائص أي أعطاهم هم حيزنون،  خوف عليهم وال الذين الوهم أولياؤه 
 .هلم احلظوة والقبول عنده، يتفضل عليهم ابالستجابة لدعائهم وقبول االستغاثة منهم، لقرهبم

 رابعاً: جواز التوسل هبم.

ألخبار، ا تواترت األحاديث واســــتفاضــــتو  صــــلى هللا عليه وآله جاز التشــــفع واالســــتغاثة جباههف
 تعاىل هللاقرب إىل األيلجأون إىل و الناس يتوســــــلون فإن خصــــــوصــــــاً عندما يطول املوقف ويشــــــتد الكرب، 

لق إليك، موئل الفضل وأقرب اخلفإّن هؤالء الرسل واألنبياء هم ال نستحق أن نعطى،  كنا  إن نا: إهلنيلائق
هل كل يعظم اهلول وتذمن التوســـــــــــل، وعندما  اخللق هيقصـــــــــــدما ، هذا مأجب دعوتنا جباههو ، مفأغثنا هب

 ويشفع هلم. صلى هللا عليه وآلهن األنبياء يلجأون إىل املصطفى فإمرضعة عما أرضعت، 

 خامساً: مقصد احملتاج.

،  عليه وآلهصــــلى هللاغاثة املصــــطفى ســــتإىل قبلة اال ونيلجأو عبة الشــــفاعة، إذن يقصــــد األنبياء ك
 .من فضل، وما عرف عنه من كرمله  ملايسارع إلغاثتهم وإنقاذهم، و 

 توسل األنبياء يامتهم



لى هللا ص هللارسول  عن يف البخاريجاء مورد اتفاق،  األزهري، وهو ِلاالعمضـمون ما قاله  لكذ
أقرب  أنه " تبيانفأقع ســاجداً لريب" صــلى هللا عليه وآلهوقوله  1...": "أان ســيد الناس يوم القيامةعليه وآله
تلك نفعاً أو ضــراً من ألنه مي ، الســتحق الشــفاعةوييســجد هلل ف عبوديته صــلى هللا عليه وآله يظهرو  ،اخللق
لعبودية احلقة لخلامت األنبياء ولغريه من الرســل اليت حصــلت اخلصــائص  وأن ألنه يســجد لربه،بل ، هللادون 

 يقالو ، هلى أحد قبليفتحه عِل ما من حمامده  صــــــــلى هللا عليه وآلهيه عل هللايفتح  ا، لذتعاىلاخلالصــــــــة هلل 
  ريب أميت، فيقال: أميت ايصــلى هللا عليه وآلهيقول : اي حممد ارفع رأســك، ســل تعطى، واشــفع تشــفع، فله
ى أن احلــديــث يــدلــل علو  4..."اي حممــد أدخــل من أمتــك من ال حســـــــــــــــاب عليهم من البــاب األمين": لــه
يف شــدة وهم  الســالم عليهمجاز هلم كيف ، فوآلهصــلى هللا عليه ه الشــريفة بذات ونتوســلي رســلالنبياء و األ
نون كو إذا كان التوســـــل شـــــركاً وهم أحوج ما ي صـــــلى هللا عليه وآلهأن يتوســـــلوا بذاته  قيامةاليوم يف كرب و 

يرجع ل عليه أن ب ،ابلشرك والبدعةغريه أن يرمي واضح، لذا ال جيوز ألحد احلديث والرمحة، و  توحيدالإىل 
تام بعضــها اتم ســنداً وبعضــها وإْن ِل يتم إال أن الطائفة من األحاديث تها، ألّن دالليرى و إىل األحاديث، 
 إمجااًل.متواترة يعضده، فتكون 

 ملاذا التوسل ابألولياءل

ســجد إىل ريب أه املعطي بل قال مقام شــامخ أنِل يقل رغم ما له من  صــلى هللا عليه وآلهإن النيب 
الكل ، سلمني ذلكال يقول أحد من امل، و تعاىل هللايف قبال  أان أمنحكميقل وِل يعطيين، و  يفتح عليّ  هللاو

له  مية قبل شــــــــهادهتابلعبود صــــــــلى هللا عليه وآلهبل إن املســــــــلمني يشــــــــهدون له  ،تعاىلهلل  يعتقد أنه عبد  
هلل  ةعبوديلاارتقت درجته يف  اإلنســـان كلما تســـامىو ابلرســـالة، ألن مقام العبودية أعظم من مقام الرســـالة، 

، تعاىل هلل خضــوعذلل و فيه ت غ ألنّ ئوســائر األنبياء والرســل ســـا صــلى هللا عليه وآلهالتوســل ابلنيب و ، تعاىل
 .صلى هللا عليه وآله به تعاىل هللاسأل لذا ن ،له قدسيةو 

 واخلالصة:

 ل الصاأل.مأفضل من العلكوهنا جاز التوسل هبا فخلصت و الذوات طهرت  أّن بعض

 

                                                           
 .441ص  1صحيح البخاري للبخاري ج -1
 .4٨1ص  6السنن الكربى للنسائي ج -4



 التوسل  ي املذاهب اإلسالمية. القسم الرابع:

يلَْةَ وَجَْاهِْدُوا فِ اهلليَْا أَيُّهَْا الَّْذِينَ آمَنُوا اتََّقُوا }يف القرآن الكرمي:  تعــاىل هللاقـال  ي وَابْتَغُوا إِلَيْْهِ الْوَسِْْْْ

 العلي العظيم. هللاصدق  (41املائدة:){سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 التوسل لدى املسلمني

أوضـــــحنا أبّن التوســـــل ابلذوات مشـــــروع لكون املتوســـــل به يتصـــــف ابلعبودية احلقة، واملســـــلمون 
احلقة جاز  لكونه جيســـــــد أعلى مراتبها، لعلو مقامه يف عبوديته صـــــــلى هللا عليه وآلهيتوســـــــلون بذات النيب 

ى ذلك، لالتوسـل به، وحصـل املتوسـل على مآربه وحتققت مقاصده، واملسلمون ما عدا من شذ يتفقون ع
وقد اســــــــتعرضــــــــنا كالماً ألحد علماء األزهر أفصــــــــح فيه عن اختالف الرتب واملقامات لألنبياء والرســــــــل، 

ة عند اشــتداد الكرب، يف يوم القيام صــلى هللا عليه وآلهوبســبب ذلك توســل أنبياء هللا تعاىل ورســله بذاته 
يف احلديث كيف  شـــــــرح  عليه وآلهصـــــــلى هللاواســـــــتجاب هللا تعاىل دعوهتم، مث أردفنا موضـــــــحني أبّن النيب 

يســــــــــــــتجيب هللا تعاىل له، ألنّه خير ســــــــــــــاجداً حتت العرأ ويثين على هللا تعاىل أبحســــــــــــــن الثناء، وعندئذ 
 يستجيب هللا تعاىل له الدعاء ويكشف ما يلم ابخلالئق من شدة ويدفع عنهم البأساء والضراء.

 مؤلفات  ي التوسل

يف التوســـــــل، وقد اعتمدان يف نقل ذلك على كتاب التوســـــــل  أّلف كثري من علماء اإلســـــــالم كتباً 
مفهومه وأقسامه وحكمه يف الشريعة اإلسالمية الغراء آلية هللا احملقق الكبري الشيخ جعفر السبحاين حيفظه 

 هللا، وقد ذكر يف الكتاب بعض كتب من ألف يف التوسل من علماء اإلسالم.

ـــــــــــــــ، وقد أفرد ابابً  11٨اجلوزي، املتوىف عن عام  منها: كتاب الوفاء يف فضــائل املصــطفى البن هـ
عندما  ليهم الســـــالمع، وذلك ما يفعله أتباع أهل البيت صـــــلى هللا عليه وآلهحول االســـــتشـــــفاء بقرب النيب 

دهم العتقادهم وحيصــــلون على مقاصــــ عليهم الســــالموأهل بيته  صــــلى هللا عليه وآلهيتوســــلون ابملصــــطفى 
 سد أعلى درجات العبودية احلقة هلل تعاىل.أبّن هذه الذوات الطاهرة جت

ومنها: كتاب مصــــــــــباح الظالم للمســــــــــتغيثني خبري األانم حملمد بن نعمان املالكي، املتوىف عن عام 
ـــــــــــــــ، والكتاب أصــبح مصــدراً من مصــادر العلماء الذين جاءوا من بعده، ونقلوا مطالب الكتاب،  6٨4 هـ

 فالسمهودي يف كتاب وفاء الوفاء نقل عنه.



هـا: كتـاب البيـان واالختصــــــــــــــار البن داود املالكي الشــــــــــــــاذيل، وقد نص يف الكتاب على أّن ومن
لحاء" يراد به ، وقوله: "العلماء والصـــصـــلى هللا عليه وآلهالعلماء والصـــلحاء من املســـلمني يتوســـلون ابلنيب 

توســل ابلنيب ال ســرية املتشــرعة، وهم الناس الذين يســريون على منهاج الشــريعة وجادة الصــواب وأّن ديدهنم
 .ليه وآلهصلى هللا عيف احملن واألزمات، فإذا مرت هبم حمنة أو أزمة توسلوا به  صلى هللا عليه وآله

هــــــــــــــــــ، وقد أورد مشــــروعية  ٨16ومنها: كتاب شــــفاء الســــقام، لتقي الدين الســــبكي املتوىف عام 
يرجع إىل نفس ما  عليه وآله صـــلى هللاوحبثاً بلور فيه أبّن التوســـل بذاته  صـــلى هللا عليه وآلهالتوســـل ابلنيب 

أفدانه فيما ســـــــــبق، أي ال خيرج عن كونه عبادة من العبادات، وذلك ألّن املتوســـــــــل يتوســـــــــل ابلذات ألّن 
إىل هللا  ه وآلهصـــلى هللا عليصــاحبها ميلك جاهاً ومقاماً يف العبودية، وبذلك جاز للمتوســـل أن يتوســـل به 

 تعاىل.

ســـــــمهودي، لنور الدين ال صــــــلى هللا عليه وآلهأخبار دار املصــــــطفى  ومنها: كتاب وفاء الوفاء يف
صــــلى مبحث التوســــل ابلنيب  211- 214فقد ذكر يف اجلزء الرابع من كتابه عن أحوال املدينة املنورة ص

 .هللا عليه وآله

ومنهـا: كتـاب املواهـب اللـدنيـة البن حجر العســــــــــــــقالين يف الشــــــــــــــرح الـذي ألفـه الزرقـاين املالكي 
 املصري.

 ومنها: كتاب كنز املطالب للعدوي احلمزاوي أحد العلماء املتأخرين من العامة.

 ومنها: كتاب فرقان القرآن للعازمي الشافعي القضاعي.

 اتفاق املذاهب اإلسالمية على جواز التوسل

وحيســــن بنا هنا أن نشــــري إىل إشــــكال هو احتمال وقوع بعض هؤالء العلماء يف اشــــتباه، غري أّن 
س كذلك ألنه ليس من عاِل واحد، وليس من مذهب واحد، فمنهم الشـــــــافعي واحلنبلي واحلنفي، األمر لي

واملــالكي، وهم من خمتلف املــذاهــب اإلســــــــــــــالميــة، لــذلــك ميتنع أن نقول خبطــأ مجيعهم، إْذ يقع اخلطــأ من 
هلم من  ابعض، أما أن خيطئ اجلميع مع كثرهتم ويؤلفون كتباً يف املوضـوع، فمن الصعب تقبل ذلك، مع م

كابن   -يف اجلرح والتعديل-مكانة علمية مرموقة خصـــــوصـــــاً أّن بعضـــــهم إمام وحجة يف احلديث والرجال، 
 حجر العسقالين، فهو صاحب مكانة، وملكانته، فإّن قوله من قبيل:



 (1)إذا قالت حذام فصدقوها  فإّن القول ما قالت حذام

 وال حنتمل يف حقه االشـــــــــــتباه يف نقلوقد أورد أحاديث تدلل على مســــــــــوغية التوســـــــــــل وجوازه، 
األحاديث الضــــــــــــعيفة ألمر غري مشــــــــــــروع، مع أنه أّلف كتاابً امساه املواهب اللدنية، وذكر فيه مشــــــــــــروعية 

 التوسل.

 التوسل  ي فكر ابن حجر 

 وإليك كالم ابن حجر العسقالين من املتقدمني، لكونه إماماً يف احلديث واجلرح والتعديل.

 قال يرمحه هللا: 

 تغاثة والتشّفعأن يكثر من الدعاء والتضرّع واالس –صلى هللا عليه وآلهقرب النيب  –"وينبغي للزائر 
 .(4)"فيه أن يشفعه هللا تعاىل فجدير مبن استشفع به صلى هللا عليه وآلهوالتوّسل به 

 مةروعية التوسل

 إّن  ألفاظ هذا العاِل دالة على أمور:

 ، وليست للمسجد النبوي الشريف.هللا عليه وآلهصلى األول: أّن الزايرة لقربه 

 وليس بشيء آخر. صلى هللا عليه وآلهالثاين: أّن التوسل بذاته 

الثالث: أّن املتوسل حيصل على مطلوبه ويتحقق ما يقصده، وحيصل على شفاعته ألّن هللا تعاىل 
 ال يردها. 

 التوسل نوع من االستغاثة

 امللك لكنه يشفع نبيه فيمن استشفع به، مث قال:ومن املعلوم أّن هللا تعاىل مالك 

الغوث، فاملستغيث يطلب من املستغاث به أن حيصل له الغوث  واعلم أّن االستغاثة هي طلب"
 .(4)"بلفظ: االستغاثة أو التوّسل منه، فال فرق بني أن يعرّب 
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ك اي رسول هللا إىل بأي ال فرق بني قول )استغيث بك اي رسول هللا إىل هللا تعاىل( وقول )أتوسل 
 هللا تعاىل(، إنه تنصيص على جوهر التوسل.

 الوجاهة سبب التوسل

 مث أردف قائاًل: 

 ."والوجاهة، ومعناه: علو القدر واملنزلة التشّفع أو التجّوه أو التوّجه، ألهّنما من اجلاه"

عاىل، وأضاف  تهي األعلى، لذا نتوسل به إىل هللا صلى هللا عليه وآلهأي أّن منزلة رسول هللا 
 أبنه: 

 ".قد يتوّسل بصاحب اجلاه إىل من هو أعلى منه"

وذلك أمر طبيعي، فمن اشتغل عند أحد، وله منزلة حيضى فيها بتقدير الشركة، إذا توسل جباهه 
 .صاحب اجلاه إىل من هو أعلى منهقضيت احلاجة، وِل يستشكل أحد يف ذلك، بل قد توسل ب

  هللا عليه وآلهصلى التوسل ابلنيب األعظم 

واقع يف كل  يه وآلهصلى هللا علاالستغاثة والتوّسل والتشّفع والتوّجه ابلنيب  إّن كالًّ منمث قال: "
حياته يف الدنيا وبعد  قبل خلقه وبعد خلقه، يف مدة (مصباح الظالم)و (حتقيق النصرة)يف  حال كما ذكره

 ."القيامة موته يف مّدة الربز ، وبعد البعث يف عرصات

عليه ما يف توسل آدم ك  صلى هللا عليه وآلهأي أّن التوجه ابلنيب إىل هللا تعاىل واقع قبل حياته 
يف  لى هللا عليه وآلهص، وال يقال إّن التوسل به صلى هللا عليه وآله، ويف حياته الدنيا، وبعد موته السالم

 حياته جائز، أما بعد موته فال جيوز كما صرح بعضهم بذلك.

 قبل وجوده الظاهري صلى هللا عليه وآلهالتوسل ابلنيب 

اجلّنة، وقول هللا  به ملا أُخرج من عليه السالماستشفاع آدم  جاء يفحسبك ما ف أّما احلالة اأُلوىل"
ويف ، شّفعناكل يف أهل السماوات واألرض صلى هللا عليه وآله تعاىل له: اي آدم لو تشّفعت إلينا مبحمد

 ."اخلطاب: وإن سألتين حبّقه فقد غفرت لك حديث عمر بن

ق له ألّن هللا تعاىل أعطاه إايه، أما هو يف ذاته فال ح صلى هللا عليه وآلهإّن هذا احلق كان حملمد 
 ألّن مجيع العطااي من عند هللا تعاىل.



، اقرتف آدم اخلطيئة قال: اي ربّ  قال: ملا صلى هللا عليه وآلهأّن رسول هللا  -أيضًا  –"وصح 
 ."آدم، وكيف عرفَت حمّمداً وِل أخلقه؟ أسألك حبّق حممد ملا غفرت يل، قال هللا تعاىل: اي

لى هللا عليه صأي ِل أيتم إىل الدنيا، وهنا ينبأ آدم عن معرفته للنيب ص ويشري إىل املقام العايل له 
 ، فيقول:وآله

فرأيت قوائم العرأ مكتوابً  من روحك، رفعت رأسي ا خلقتين بيدك ونفخت يفّ َلمّ اي رّب إّنك "
 ."هللا، فعرفت أّنك ال تضيف إىل امسك إالّ أحّب اخللق إليك عليها ال إله إالّ هللا، حمّمد رسول

أي أّن السبب الذي جعلين أعرفه يف الدنيا هو عاِل ما قبل الدنيا عندما خلقتين، فقد رأيت على 
يتكلم  لسالمعليه الى أنّه أقرب اخللق إليك، إّن آدم العرأ اسم حممد ص مقروانً ابمسك، واالقرتان دليل ع

 للخلق منزلة املصطفى ، وهللا تعاىل يعلم بذلك، لكنه يبنيصلى هللا عليه وآلههنا مع هللا تعاىل مبيناً علمه به 
 ، لذا.صلى هللا عليه وآله

لوال فقد غفرت لك و اي آدم، إنّه ألحّب اخللق إيّل، وإذ سألتين حبّقه،  قال هللا تعاىل: صدقتَ "
 خلقتك". حمّمد ما

 جه.حيث لواله ملا خلق هللا تعاىل آدم وزو  صلى هللا عليه وآلهويف ذلك تبيان لعظم مقامه 

 ليه وآلهصلى هللا ع(" أي أنه وهو آخر األنبياء من ذريتك)وزاد فيه: وقد روى احلديث الطربي 
 خامت األنبياء.

 توسل إىل هللا تعاىل يف مقامني: عليه السالمإّن آدم 

بعد خلقه يف جاهًا برتبته الوجودية، و  صلى هللا عليه وآلهاألول: قبل أن أييت إىل الدنيا ألّن له 
 احلياة الدنيا.

 التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وآله بعد وجوده الظاهري

السالم عند الصالة و  "وأما التوسل به بعد خلقه يف مدة حياته، فمن ذلك: االستغاثة به عليه
 القحط وعدم األمطار".

النيب  يف حياته، والرواايت واألشعار دالة على ذلك بل أنّ  صلى هللا عليه وآلهإذن توسل الناس به 
جاءه شخص وأابن له أهنم يف شدة من القحط، فدعا النيب ص وأمطرت السماء،  صلى هللا عليه وآله



ان هلل در أيب طالب لو كان حيا لقرت عيناه، من ينشد››ال : فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وآله وق
 قوله؟ فقام عمر بن اخلطاب فقال: عسى أردت اي رسول هللا : 

 وما محلت من انقة فوق رحلها * أبر وأوىف ذمة من حممد 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: ليس هذا من قول أيب طالب، بل من قول حسان بن 
 اثبت، فقام علي بن أيب طالب عليه السالم فقال: كأنك أردت اي رسول هللا ]قوله[: 

 .(1)‹‹لوأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ربيع اليتامى عصمة لألرام

 ديث فيه عدة نقاط:، واحلعليه السالميسمع ويستغفر أليب طالب  صلى هللا عليه وآلهوكان النيب 

 .صلى هللا عليه وآلهاألوىل: استجابة دعوته 

 .عليه السالمكالم عمه أيب طالب   صلى هللا عليه وآلهالثانية: إقراره 

 .ى هللا عليه وآلهصل، واملراد ابلوجه هنا ذاته صلى هللا عليه وآلهوأبيض يستسقى الغمام أي به 

 لكافر. صلى هللا عليه وآله، وال يستغفر عليه السالمالثالثة: استغفاره لعمه أيب طالب 

أّن أاب طالب لو كان حاضراً لوصل إىل حالة من الرضا واألنس  صلى هللا عليه وآلهالرابعة: أوضح 
 .صلى هللا عليه وآلهالستجابة دعوة املصطفى 

 االستغاثة ابلنيب من اجلوع

ضاً: "وكذلك االستغاثة به من اجلوع وحنو ذلك مما ذكرته يف مقصد املعجزات، وقال ابن حجر أي
 ومقصد العبادات يف االستسقاء".

 استغاثة ذوي العاهات
أحد  فهي مشهورة فقد روى عثمان بن حنيف صلى هللا عليه وآلهأما استغاثة ذوي العاهات به 

ه، فقال: والرتمذي عنه رمحه هللا: أن رجالً ضريراً أاتخرباً رواه النسائي،  عليه السالمأصحاب أمري املؤمنني 
الدعاء، والنيب  أن يتوضأ وحيسن وضوءه، ويدعو هبذا صلى هللا عليه وآلهادع هللا تعاىل أن يعافيين. فأمره 

 ، فيقول:يه وآلهصلى هللا علِل يدعو له بل علمه أن يتوضأ وضوًء جيداً، ويدعو بدعاء فيه توسل بذاته 
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)اللهم إين أسألك وأتوجه إليك حببيبك حممد نيب الرمحة اي حممد أىن أتوجه بك إىل ربك يف 
حاجىت لتقضى. اللهم شفعه يف(، واحلديث صحيح على شرط الشيخني ورجاله كلهم ثقات، ونلحظ هنا 

، ى هللا عليه وآلهلص، أي أنه يفصح أّن توجهه إىل هللا تعاىل بذاته صلى هللا عليه وآلهخطاابً مباشراً للنيب 
 وذلك حقيقة التوسل الذي يقوم به املسلمون.

وطلب  آلهصلى هللا عليه و وقد صحح احلديث البيهقي، وذُكر أبّن األعمى عندما جاء إىل النيب 
منه أن يدعو له امتنع، وأمره أن يسبغ الوضوء، ونتيجة توسله أبصر، أي أّن هللا تعاىل استجاب له الدعاء، 

 ؟صلى هللا عليه وآلهسل شركاً كيف استجيبت دعوته بتوسله ابلنيب ولو كان التو 
 بعد وفاته  صلى هللا عليه وآلهالتوسل ابلنيب 

 .(1)"وأما التوسل به بعد موته يف الربز  فهو أكثر من أن حيصى، أو يدرك ابستقصا"
لنيب ص وهو ابوقد ذكر صاحب كتاب مصباح الظالم يف املستغيثني خبري األانم كثرياً ممن توسل 

 ميت، فاستجاب هللا تعاىل دعاءه.
 استحباب التوسل

وقد عّلق العالمة احلجة الشيخ السبحاين حيفظه هللا بعد ذكره ذلك، بقوله إّن البن حجر 
العسقالين مقاماً شاخماً عند أهل احلديث ال يعدل إىل غريه إالّ بدليل، وهو خريت فن احلديث، وأستاذه، 

 .(4)فكالمه يعرب عن تسليمه صحة ما نقل من األحاديث
عد يث ويبني توسل اخللق به قبل خلقه، وبعد خلقه يف الدنيا وبأي عندما ينقل ابن حجر األحاد

ان مشهوراً بني الناس قبل ك  صلى هللا عليه وآلهانتقاله إىل ربه بعد موته، فإنّه يدلل على أّن التوسل ابلنيب 
،  عليه وآلهلى هللاصاإلسالم وبعده، لعلو رتبته بني األنبياء ألّن هللا تعاىل أخذ عليهم العهد وامليثاق لنبوته 

وقد ذكران ذلك لنؤكد به على أّن التوسل ليس مشروعاً أو مباحاً فحسب بل مستحباً تتحقق به مقاصد 
  وقدسية ذاته. صلى هللا عليه وآلهاملتوسل لعلو رتبة املصطفى 

 

 مةروعية التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وآله. القسم اخلامس:

                                                           
 .616 صيف ظالل التوحيد للسبحاين -1
، قال الشيخ السبحاين: "إن البن حجر العسقالين مقاما شاخما عند أهل 616يف ظالل التوحيد للسبحاين ص - 4

احلديث ، ال يعدل عنه إىل غريه إال بدليل وهو خريت فن احلديث وأستاذه ، فكالمه يعرب عن تسليمه صحة ما نقل 
 من األحاديث اليت تقدمت يف الفصول السابقة".



ْْا الَّْْذِينَ آمَنُوا اتََّقُوا : تعـــاىل هللاقـــال  ْْهِ لَعَلَّكُمْ  اهلل}يَْْا أَيُّهَ بِيلِ يلَْْةَ وَجَْْاهِْْدُوا فِي سَْْْْ ْْهِ الْوَسِْْْْ وَابْتَغُوا إِلَيْ

 العلي العظيم. هللاصدق  (41)املائدة:تُفْلِحُونَ{

 :صلى هللا عليه وآلهحقيقة التوسل ابلنيب 

من خمتلف  آلهصلى هللا عليه و استعرضنا آراء العلماء الذين ألفوا كتبًا يف التوسل بذات النيب 
طش فيها من األمور املشروعة اليت ال غ صلى هللا عليه وآلهاملذاهب اإلسالمية، موضحني أن التوسل بذاته 

 وال إهبام.

، وعلم املتوسل ابملقام ه عليه وآلصلى هللامث بينا أّن التوسل يرجع يف حقيقته إىل قدسية ذات النيب 
 قداستها، وأّن هبذه الذات اليت متحضت يف تعاىل هللا، فيسأل صلى هللا عليه وآلهالعبودي الشامخ لذاته 

ذلك هو ما فهمه كّبار علماء اإلسالم من خمتلف املذاهب اإلسالمية، مث أّصلنا البحث أبحاديث صحيحة 
لى هللا صتوضح مشروعية التوسل، كاحلديث الصحيح الذي علمه  لهصلى هللا عليه وآوردت عن النيب 

  عليه وآلهصلى هللاالضرير عندما جاءه شاٍك إليه ما أِلّ به من ضراء وما اعرتاه من كرب، فأمره  عليه وآله
ر ذلك، فاستجاب ، مث يطلب حاجته، ففعل الضريتعاىل هللاإبسباغ الوضوء، وأن يتوسل بذاته الشريفة إىل 

له الدعاء، واحلديث صحيح على شرط الشيخني وغريمها، وأوردان كالمًا البن حجر العسقالين وهو  هللا
إمام يف اجلرح والتعديل، من الصعب أن يورد أحاديث دالة على مشروعية التوسل وجوازه ليدلس أو يلبس 

ن عاِل ميكن أن يصدر م هبا على الناس، وقلنا إنه ال نتعقل أن يقع هؤالء العلماء يف خطأ، ألّن اخلطأ
واحد، أما إذا كثر العلماء من خمتلف املذاهب اإلسالمية، فمن البعيد أن خيطأ مجيعهم يف فهم األحاديث 

 ، وكوهنا تنسجم مع مفاهيم الشريعة اإلسالمية الغراء.صلى هللا عليه وآلهالواردة عن النيب 

 بعد وفاته. صلى هللا عليه وآلهأواًل: التوسل ابلنيب 

، ليه وآلهصلى هللا عإن ما ذكرانه هو ما ُفهم من بعض الصحابة، بل عمم إىل ما بعد حياة النيب 
 كمشروعيته يف حياته.  صلى هللا عليه وآلهوأن ذلك مشروع بعد وفاته 

 عثمان بن حنيف وكيفية التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وآله 

، ومن عليه السالممام أمري املؤمنني إن عثمان بن حنيف من الشخصيات الكبرية، ومن والة اإل
، فقد جاءه ليه وآلهصلى هللا ع، وقد فهم أن احلديث ليس خاصاً حبياته صلى هللا عليه وآلهصحابة النيب 

رجل وقال له: عندي حاجة! وكلما أردت أن أدخل على اخلليفة عثمان منعت، وإن دخلت ال يستقبلين 



له: لكي تقضى  الضرير فأبصر، وقال صلى هللا عليه وآلهالنيب بوجهه، فعلمه التوسل اآلنف الذي علمه 
، فإذا توسلت لهصلى هللا عليه وآلك احلاجة ويقبل عليك اخلليفة بوجهه، عليك أن تتوسل بذات النيب 

، ودخلت على اخلليفة سيقبل عليك بوجهه ويقضي حاجتك، لقد أخذ هذا الصحايب تعاىل هللابه إىل 
على واقعة أخرى، أي فهم من احلديث مشروعية التوسل بنحو دائم ومطرد، وعدم احلديث السابق وطبقه 
، وقد لى هللا عليه وآلهص، بل له استمرار ودميومة ملا بعد وفاته صلى هللا عليه وآلهاختصاصه حبياة النيب 

روى الطربي عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف، ابن أخي عثمان بن حنيف، أن رجاًل كان خيتلف إىل 
عثمان بن عفان وكانت له حاجة، وِل يلتفت إليه وِل ينظر يف حاجته، فلقي ابن حنيف، وحدثه بذلك، 

 فقال له ابن حنيف: 

إليك بنبينا  م إين أسألك وأتوجهاللهإيتم امليضاة فتوضأ، مث إيت املسجد فصل ركعتني، مث قل: 
أبن يقضي  يت، وهو هنا خياطب النيبحممد، نيب الرمحة، اي حممد إين أتوجه بك إىل ريب فتقضي يل حاج

أبن يقضي  هللاكسائر العباد، فكيف يقضي له حاجته! واملراد هنا أن يدعو   هللاله حاجته، والنيب فقري إىل 

لْ إِنَّ الْأَمَْر كُلَُّه }قُ : تعاىل، ذلك هو اعتقاد مجيع املسلمني، قال تعاىل هللاحاجته، ألن األمور كلها بيد 

، مث قال له: إذا أردت أن تذهب إليه رح إيّل حىت أروح معك، فانطلق الرجل حىت أتى (112ان:)آل عمر لِلَّهِ{

ابب عثمان بن عفان، فجاء البواب وأخذ بيده، أي تغري احلال ففي السابق ِل يلتفت إليه أحد، وبعد 
 ، جاء البواب وأخذ بيده فأدخله على عثمان، مث أجلسه معه علىصلى هللا عليه وآلهالتوسل ابلنيب 

قضاها فقال له: ما حاجتك؟ فذكر الرجل حاجته، ف -البساط اخلاص الذي جيلس عليه اخلليفة–الطنفسة 
له، مث قال اخلليفة: ما ذكرت حاجتك حىت كانت الساعة، أي كنت انٍس حلاجتك وِل أتوجه هلا حىت 

 .(1)قال له عثمان: مىت ما كانت لك حاجة تعال إيّل سأقضيها لكجئتين هذه املرة، مث 

 تعاىل هللا ومقامه العظيم عند صلى هللا عليه وآلهإّن ذلك يكشف عن عظمة التوسل بذات النيب 
دعاءه،  هللااستجاب  تعاىل هللاالذي ال ميكن ألحد من اخللق أن يصل إليه، ولذا فمن توسل به إىل 

لى صة التوسل من انحية، وفهم الصحابة ومنهم عثمان بن حنيف أبن تعليم النيب واحلديث يبني مشروعي
 عد وفاته.ال خيتص حبياته، بل األمر مشروع ب صلى هللا عليه وآلهللضرير أابن حياته  هللا عليه وآله

 شروط االستجابة للمتوسل
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لألعمى  ه وآله عليصلى هللاوقد أشكل بعض على احلديث قائالً إذا كان التوسل الذي علمه النيب 
 فسوف لن يبقى أعمى يف الدنيا. صلى هللا عليه وآلهمفيداً ومشروعاً بعد وفاته 

تَِجبْ َلكُمْ }وَقَالَ رَبُّكُمُ ادُْعونِي أَسْ: تعاىل، قال تعاىل هللاغافالً على أّن الدعاء مشروع ويستجيبه 

ومع ذلك ليس كل دعاء مستجاب  (63)غافر:سَيَدُْخلُونَ جَهَنََّم دَاخِرِيَن {إِنَّ الَّذِيَن َيسْتَكْبِرُوَن َعنْ عِبَادَتِي 

 بقلب الٍه ال يستجيب له، ومن دعاه وِل ميجده، لن تعاىل هللالكون االستجابة هلا شروط، فمن دعا 
يستجيب له، إّن كالمنا حقيقته أبّن الشروط إذا توافرت يستجاب الدعاء، وليس مىت حتصل الشرائط، 

ملصلحة واحلكمة يف حال حياته، ولكن ا صلى هللا عليه وآلهنلتفت أيضًا أنه قد يتوسل شخص ابلنيب ول
 تعاىل هللااإلهلية تقتضي أن ال يستجاب له، وعندما نقول إّن الدعاء يستجاب ليس معىن ذلك أبّن 

 يستجيب لكل داع دون شرط.

 استثمار التوسل:

قد ال يستجيب له يف الدنيا بل يُدخر له يف عاِل اآلخرة يف وقت حاجته،  تعاىل هللانعم؛ إّن 
الدعاء مستجاب غري أّن النتيجة يف عاِل اآلخرة، والدعاء أشبه ابالستثمار، قد تكون بعض العوائد حالية 

اته الدنيا ييستلمها فوراً، وبعضها اآلخر يدخر للمسلم يف عاِل اآلخرة، بل أّن الكثري مما يسأله املسلم يف ح
صحيحة وطبقت بعد  صلى هللا عليه وآلهله يف عاِل اآلخرة، إّن الرواية يف التوسل ابلنيب  تعاىل هللايدخره 
 ليه السالمععلى يد أحد الصحابة األجلة الذي كان واٍل إلمامنا أمري املؤمنني  صلى هللا عليه وآلهحياته 

 يف البصرة.

 ذمه ألنّه استجاب دعوة بعض األغنياء. السالمعليه وقد يقال هنا أبن اإلمام 

ه الغين يعلمه أدابً أخالقياً أبّن عليه إذا دعا عليه السالمواجلواب: أّن ذلك خيالف واليته، واإلمام 
فاستجاب له أن يستجيب للفقري إذا دعاه أيضاً، وال يضر هذا األدب بشخصية عثمان بن حنيف الكبرية 

 يته.علمه أدابً خاصاً ال يضر بشخص عليه السالميغلط، واخلالصة أّن اإلمام إْذ ليس معىن ذلك أبنه ال 

 قبل والدته. صلى هللا عليه وآلهاثنيا: التوسل ابلنيب 

بل أن يولد بل قبل ق صلى هللا عليه وآلهتُوسل به  صلى هللا عليه وآلهاألمر اآلخر: هو أن النيب 
 ستمراً.م صلى هللا عليه وآلهلتوسل بذاته أن خُيلق، فقد توسل آدم به قبل توبته، وظل ا



  ي طفولته. صلى هللا عليه وآلهاثلثا: التوسل ابلنيب 

لذا توسل به جده عبد املطلب ملعرفته مبقامه الشامخ والكبري، قيل إنه كان هناك جدب، وقلة 
سالت على أثر  هوكان رضيعاً، وملا توسل ب صلى هللا عليه وآلهمطر فأراد عبد املطلب أن يتوسل ابلنيب 

دعائه األودية والبطاح، إذن التوسل به مشروع قبل اإلسالم يف تعاليم األنبياء السابقني ألّن عبد املطلب 
 وبعض كانوا على احلنيفية.

 أبو طالب والتوسل ابلنيب صلى هللا عليه وآله

حنن  بوكذلك توسل به أبو طالب عندما أجدبت مكة، فجاءت إليه قريش قائلني: اي أاب طال
)  .1 يف قحط شديد، حنتاج املطر: )اي أاب طالب أقحط الوادي وأجدب العيال، فهلم فاستسقم

ومكانته، وأّن الناس بوجداهنم يعلمون أبّن  عليه السالمويكشف ذلك عن طهارة أيب طالب 
فخرج وأخرج  ، ولذا أقبلت قريش إىل أيب طالبتعاىل هللاالتوسل مبن جيسد الطهر والعفاف ال خييب عند 

ليس فيها شيء من -، فألصق ظهره ابلكعبة، وما يف السماء قـَْزَعة صلى هللا عليه وآلهمعه غالماً هو النيب 
وبعد ذلك أقبل السحاب من هاهنا وهاهنا كأنه موج متالطم، وأغدق واغدودق أي هطل كثرياً،  -الغيوم

 بقوله:  ،صلى هللا عليه وآلهالنادي والبادي، مث مدح أبو طالب النيب وانفجر له الوادي، وأخصب 

 مثال اليتامى عصمة لألرامل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

 ويف بعض الرواايت: ربيع اليتامى، واللفظان قريبان يف املعىن، فثمال معناه غياث اليتامى وملجأهم.

 يه السالمالنيب صلى هللا عليه وآله ميضي فعل أيب طالب عل

ه ع أقر فعل أيب طالب وِل يكتف بذلك بل ذكره بعد موت صلى هللا عليه وآلهواألهم أّن النيب 
واستجاب  صلى هللا عليه وآلهحنتاج إىل مطر، فدعا النيب  هللابسنوات عندما جاءه رجل وقال اي رسول 

الب حاضراً : لو كان عمي أبو طهصلى هللا عليه وآلله الدعاء، وهطلت األمطار الغزيرة، فقال  تعاىل هللا
لقرت عيناه، أي أمضى فعل عمه وجعله مشروعًا ألّن السنة يف اصطالح الفقهاء واألصوليني هي قول 

ب، ولو كان فعله يقرر حجية الفعل الذي قام به أبو طال صلى هللا عليه وآلهاملعصوم وفعله وتقريره، والنيب 
ما  و كان عمي حاضراً لقرت عيناه، بل لقال إّن ما فعله خطأ، غري منسجم مع روح التشريع ِل يقل ص لو  
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كان ينبغي أن يصدر منه، بل استغفر أليب طالب على املنرب، مما يدلل على مشروعية الفعل الذي قام به 
 .عليه السالمأبو طالب، وعلى العمق اإلمياين أليب طالب 

ملطلب، وإقرار إقرار لفعل عبد ا السالم عليهلفعل أيب طالب  صلى هللا عليه وآلهإّن إقرار النيب 
 لكل فعل مياثله ليصبح سنة، ألنه من تقرير الرسول ص، ولذا فإّن التوسل ابلذوات من األمور املشروعة.

 صلى هللا عليه وآلهالتوسل أبقرابء الرسول األعظم 

املؤرخون  وهطل املطر، وقد ذكر صلى هللا عليه وآلهإّن اخلليفة عمر توسل ابلعباس عم النيب 
، وقد جاء تعاىل هللاانة عند مك ذه القرابة، وأّن هلصلى هللا عليه وآلهواحملدثون أنه توسل به لقرابته من النيب 

 ذلك شعراً:

 سأل اإلمام وقد تتابع جدبنا   فسقى الغمام بغرة العباس

 أي بوجهه وطلعته.

 (1)جناب بعد الياسأحيا اإلله به البالد فأصبحت  خمضرة األ
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ر مقحط أهل املدينة استسقى ابلعباس قال أبو عمر وكان سبب ذلك أن األرض أجدبت إجدااب شديدا على عهد ع
زمن الرمادة سنة سبع عشرة فقال كعب اي أمري املؤمنني إن بين إسرائيل كانوا إذا أصاهبم مثل هذا استسقوا بعصبة 

األنبياء فقال عمر هذا عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصنو أبيه وسيد بين هاشم فمشى إليه عمر وشكا إليه ما 
غيث وال س فقال اللهم إان قد توجهنا إليك بعم نبينا وصنو أبيه فاسقنا الفيه الناس من القحط مث صعد املنرب ومعه العبا

جتعلنا من القانطني مث قال عمر اي أاب الفضل قم فادع فقام العباس فقال بعد محد هللا تعاىل والثناء عليه اللهم إن عندك 
الء إال به الضرع اللهم إنك ِل تنزل بسحااب وعندك ماء فانشر السحاب مث أنزل املاء منه علينا فاشدد به األصل وأدر 

بذنب وِل تكشفه إال بتوبة وقد توجه القوم إليك فاسقنا الغيث اللهم شفعنا يف أنفسنا وأهلينا اللهم إان شفعنا مبن ال 
ال و ينطق من هبائمنا وأنعامنا اللهم اسقنا سقيا وادعا انفعا طبقا سحا عاما اللهم إان ال نرجو إال إايك وال ندعو غريك 
نرغب إال إليك اللهم إليك نشكو جوع كل جائع وعرى كل عار وخوف كل خائف وضعف كل ضعيف يف دعاء  

 كثري.
وهذه األلفاظ كلها ِل جتىء يف حديث واحد ولكنها جاءت يف أحاديث مجعتها واختصرهتا وِل أخالف شيئا منها وىف 

ابآلكام  ليها فجاءت أبمثال اجلبال حىت استوت احلفربعضها؛ فسقوا واحلمد هللا وىف بعضها قال فأرخت السماء عز إ
 وأخصبت األرض وعاأ الناس قال أبو عمر هذا وهللا الوسيلة إىل هللا عز وجل واملكان منه 

 وقال حسان بن اثبت يف ذلك:
 سأل اإلمام وقد تتابع جدبنا   * فسقى الغمام بغرة العباس  



  ذلك.الدعاء، وِل يستشكل أحد يف تعاىل هللاملا استسقى ابلعباس استجاب و إّن الناس أجدبوا 

 التوسل أمر ال أشكال فيه

ويف ذلك إمياءة أبن التوسل لو كان غري مشروٍع وفيه شيء من اإلشكالية لكان حري ابملسلمني 
 قائلني: ال ينبغي االستسقاء ابلعباس.أن ينبهوا اخلليفة على ذلك وأن يلفتوا نظره 

 وجود البديل ال مينع التوسل

شرع التوسل  عليه وآله صلى هللاشرع لنا الدعاء أبمسائه احلسىن وصفاته العلى، والنيب  تعاىل هللاإّن 
، وكال األمرين مشروع، وهو من قبيل أفعال اخلري املتعددة، فمن كانت له حاجة صلى هللا عليه وآلهبذاته 

مكانه فتقضى حاجته، وميكنه أن يتصدق وحيفظ ابلصدقة كما يفعل املسافر، وإب تعاىل هللاميكنه أن يدعو 
ى له ضأن يدفع عنه البالء وإبمكانه أن يتصدق ليدفع عنه البالء، ومن يريد أن تق تعاىل هللاأن يدعو 

أو  ابلقرآن الكرمي أو ابلعمل الصاأل الصادر منه تعاىل هللااحلاجة له طرق ووسائل متعددة، فقد يدعو 
سلوك وصفاته، وكل تلك الطرق مشروعة، وال حيصر املسلم ب تعاىل هللاابلذوات املقدسة والطاهرة أو أبمساء 

 واحٍد منها، كلها مشروعة أبدلة وبراهني متقنة.

 ل الصاحلالتوسل ابلعم

ورد يف األحاديث مشروعية التوسل ابلعمل الصاأل، وقد أحملنا إليه ابقتضاب، وهو العمل الصادر 
من اإلنسان، فمن تصدق أو صلى أو قام أبي عمل طيب، فأصبح موردًا للرضا والقبول، إبمكانه أن 

 رد اتفاق.وذلك مو يقول: إهلي أسألك بعملي الصاأل أن تستجيب يل الدعاء، و به،  تعاىل هللايسأل 

 ضابطة التوسل ابلعمل الصاحل

والذي نريد أن نشري إليه هو أّن املرء إذا صلحت ذاته صلحت أفعاله، هناك فرق بني صالحية 
الذات وصالحية الفعل، بعض الناس يصدر منه فعل صاأل غري أّن ذاته غري صاحلة، إْذ أّن صالحية الذات 

                                                           

 بذاك دون الناس عم النيب وصنو والده الذي      * ورث النيب
 أحيا اإلله به البالد فأصبحت * خمضرة األجناب بعد إلياس   

 وقال الفضل بن عباس بن عتبة بن أيب هلب:
 بعمى سقى هللا احلجاز وأهله * عشية يستسقى بشيبة عمر  
 توجه ابلعباس يف احلدب راغبا * فماكر حىت جاء ابلدمية املطر  
  



مغايرة لصالحية الفعل، وصالحية الفعل خمتلفة عن صالحية الذات، والعمل الصاأل إذا صدر من أي 
هو كأمسائه و  اىلتع هللاشخص جاز له أن يتوسل به، وضابطة التوسل ابلعمل الصاأل أنه حمل قبول عند 

مرضية إهنا ه فابسلوكه ألنه حمل رضاه، والذات إذا صلحت وأصبحت جمتب تعاىلأيمر واحلسىن يرتضيه، 
 جيوز التوسل هبا.هي كالعمل الصاأل ، و تعاىل هللاعند 

 التوسل ابلعمل الصاحل توسل ابلذات

وينبغي أن نلتفت أبّن األحاديث اليت تسوغ التوسل ابلعمل الصاأل دالة على جواز التوسل 
، والذات ابلصالح ابلذوات الصاحلة، ألن الضابطة يف العمل هو صالحه أي أّن املالك هو اتصاف العمل

يتوافر فيها  (42)يوسف:}إِنَّهُ مِنْ عَِبادِنَا الْمُْخلَصِنيَ{: تعاىل، قال مثله تعاىلالصاحلة اليت استخلصت هلل 

 مالك وضابطة التوسل ابلعمل الصاأل.

م ان أسألك حبق السائلني اللهروى أبو سعيد اخلدري، قال من قال )حني خيرج إىل الصالة  
عليك وحبق ممشاي فاىن ِل أخرج أشرا وال بطرا وال رايء وال مسعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك 

بعني ألف ملك به س هللاأسألك ان تنقذين من النار وان تغفر يل ذنويب انه ال يغفر الذنوب اال أنت وكل 
 .(1)ن صالته(عليه بوجهه حىت يفرغ م هللايستغفرون له وأقبل 

َتجِْب لَكُمْ }اْدعُونِي أَسْ: تعاىلأن يعطيه، قال  هللايكون له حق على  تعاىل هللاّن من يسأل أي أ

 .(63)غافر:{

ملسجد املشي إىل ا-م إين أسألك حبق السائلني عليك، وأسألك حبق ممشاي هذا اللهومن قال: )
فإين ِل أخرج أشراً وال بطراً وال رايًء وال مسعة، إمنا خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك،  -أو إىل احلج

له سبعون ألف فر عليه بوجهه، واستغ هللاأن تعيذين من النار وأن تغفر ذنويب إنه ال يغفر الذنوب إال أقبل 
بعمله الصاأل وتوسل مبمشاه حتقق له ذلك األثر وهو غفران الذنوب،  تعاىل هللاملك( أي أّن من دعا 

لفعله،  تعاىل هللاداللة على ارتضاء ويف ذلك بوجهه الكرمي عليه،  تعاىل هللاواستغفار املالئكة، وإقبال 
 واملالك نفسه موجود يف التوسل ابلذوات الصاحلة.
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 العالقة بني الرول واجلسد. م السادس:القس

ْْا الَّْْذِينَ آمَنُوا اتََّقُوا }: تعـــاىل هللاقـــال  ْْهِ لَعَلَّكُمْ  اهلليَْْا أَيُّهَ بِيلِ يلَْْةَ وَجَْْاهِْْدُوا فِي سَْْْْ ْْهِ الْوَسِْْْْ وَابْتَغُوا إِلَيْ

 العلي العظيم. هللاصدق  (41املائدة:){تُفْلِحُونَ

 حقيقة التوسل ابمليت

من األمور اهلامة املرتبطة ابلتوســــــــــــــل العالقة بني عاِل الدنيا وعاِل الربز ، فقد تصــــــــــــــور بعض أبّن 
التوســـــــل ابمليت ال معىن له ألنه رّم وتالشــــــــى يف الرتاب وانقطعت الصــــــــلة بينه وبني األحياء وهذا تصــــــــور 

 خاطئ ألمور: 

 أواًل: الرول ال متوت.

ية وجســده وإْن تالشــى غري أّن الروح ابقية وهي ح إّن حقيقة اإلنسـان ليســت جبســده بل بروحه،
 ، خصوصاً أرواح الرسل واألنبياء واألولياء، ومن سار مسارهم.تعاىل هللاترزق عند 

 اثنياً: جسد الصاحلني ال يبلى.

إّن جســد الكاملني ال يتغري، ولذا عندما حيدث أمر فيخرج جســد بعض الصــاحلني من قربه، يُرى 
اليوم ِل يتغري أبداً، إذن اجلســـد قد ال يبلى خصـــوصـــاً إذا كان صـــاحبه أييت ببعض اجلســـد كأنه مات ذلك 

األعمال الصــاحلة اليت أشــارت إليها الرواايت مبينة أبّن املداومة عليها تؤثر أتثرياً ابلغاً يف حفظه بعد املوت  
 كغسل اجلمعة، فمن واظب عليه ِل يتحلل جسده بعد موته.

 ربزخالصلة بني عا  الدنيا وال

إّن العالقــة بني األحيــاء واألرواح اليت انتقلــت إىل عــاِل اآلخرة وطيــدة ال تنقطع الصــــــــــــــلــة بينهمــا 
كلمات األئمة من ، و صلى هللا عليه وآلهابملوت، وآايت القرآن الكرمي تؤكد ذلك، إضـافة إىل مواقف النيب 

بوا عشــــرات هذه املســــألة، فكت ، وقد أســــهب العلماء من الغربيني والشــــرقيني يفعليهم الســــالمأهل البيت 
اآلالف من اجمللدات تؤكد الصـــــلة بني روح اإلنســـــان عندما ينتقل من عاِل الدنيا إىل عاِل الربز ، وبني من 

 يعيش احلياة الدنيا.

 ســــــــــــالمعليهم الوذوات األنبياء  صــــــــــــلى هللا عليه وآلهوالشــــــــــــاهد على أّن التوســــــــــــل بذات النيب 
لى هللا صبل يشمل ما بعد املوت، وأّن القول بعدم صحة التوسل ابلنيب  والصـاحلني ال خيتص حبال احلياة،



بعد موته ليس بســـــــــديد للصـــــــــلة بني عاِل الدنيا وعاِل الربز  وتصـــــــــريح آايت القرآن واألحاديث  عليه وآله
 والبحوث العلمية احلديثة تؤكد ذلك، أما اآلايت واألحاديث فهي كثرية نستعرض بعضها.

 دنيا والربزخالرول بني عاملي ال

لقد حتدثت اآلايت عن الشــــــــــــــهداء، ومتنيهم أن يدرك من يف الدنيا ما هم عليه من رغد العيش، 

بَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي}: تعاىل، قال تعاىل هللاواحليـاة الكرميـة، واملكـانـة العظيمـة هلم عند  بِيلِ  وَلَا تَحْسَْْْْ  اهللسَْْْْ

تَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحََقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا  اهللفَرِحِنيَ بِمَا آتَاهُمُ *أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْ َقُونَ لِهِ وَيَسْْ مِنْ فَضْْ

 ر:، واآلية دالة على أمو (1٨3-161آل عمران) {خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

 األول: حياة الةهيد بعد املوت.

إّن الشـــهيد ابٍق يف أمت حالة من احلياة، ألّن معىن احلياة هو احلس واحلركة واإلدراك، والشـــهيد يف 
أعظم درجة من إحســـاســــه وحركته وإدراكه، واملظاهر الدالة على احلياة موجودة أبكمل صـــورة للشــــهيد يف 

فتوا إىل ، بل يسـتبشـر مبن حلق به، ويبشـر الذين ِل يلحقوا به أبن يصلوا إىل مقامه، وأن يلتتعاىل هللاسـبيل 
حي  تعاىل هللا، واآلية دالة على أّن الشـــهيد املضـــحي بنفســـه يف ســـبيل تعاىل هللامكانة الشـــهادة يف ســـبيل 

ها كبرية، دة، فمكانتيرزق، فكيف مبن كانت مكانته أكرب من الشـــهادة، وال نريد أن نقلل من قيمة الشـــها
لكن الشــهيد مهما قدم ال تصــل درجته إىل درجة األنبياء، بل ال تصــل إىل درجة العاِل الذي يرجح مداده 
على دماء الشـــهداء، وذلك ألن الشـــهيد يضـــحي من أجل مطلب حق، أما العاِل فيهتدي كثري من اخللق 

 النجاة. لويوصل اخللق  شاطئ األمان وساحيزيل الشبهات  ، ألنّهتعاىل هللابفكره وعلمه، ويصلون إىل 

 الثاين: احلياة الرريدة للةهيد.

وآايت القرآن اليت حتدثت عن الشــــهداء واضــــحة الداللة على أهنم أحياء يرزقون منها ما جاء يف 
)ســــورة يس( يف حبيب النجار الذي آمن ابلرســــل واســــتشــــهد ودخل اجلنة ومتىن بعد دخوله أن يعلم قومه 

ْْا غَفَرَ لِي رَبِّي *قِيْْلَ ادْخُْْلِ الْجَنَّْْةَ قَْْالَ يَْْا لَيْْْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ}: تعـــاىلمن رغـــد العيش  قـــال مبـــا هو فيـــه  بِمَ

رفع درجته ابســتشــهاده يف ســبيله، وإذا كان للشــهيد  تعاىل هللا، أي أن (4٨-46:يس){وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِنيَ

 ؟.صلى هللا عليه وآله هللاتلك املنزلة فكيف ابلعاِل وكيف برسول 



 التواصل بعا  الربزخ

إن أعمـال اخلري اليت نعملهـا للموتى تـدلـل على عمق الصــــــــــــــلة بيننا وبينهم وأهنم حيســــــــــــــون ذلك 
ه، وكذلك علي صـــــــلى هللا عليه وآلهرد  هللاويدركونه، وقد دلت األحاديث على أّن من ســـــــلم على رســـــــول 

ه، أي أنه انل حاجت صـــلى هللا عليه وآلهم صـــلم على حممد وآل حممد(، أو توســـل به اللهمن صـــلى عليه )
من األمور اليت هلا التأثري الكبري على املتوســــل كالســــالم من املســــلم والصــــالة من املصـــــلي، هناك انعكاس 

 وتبادل بني عمل اخلري الذي يقوم به املصلي واملسلم وفاعل اخلري يف الدنيا وبني املوتى.

من أعمال اخلري اليت ندب إليها الشـــــــــارع الصـــــــــدقة عن الوالدين واملؤمنني وإذا كانت الصـــــــــلة إن 
منقطعة ِل يكن معىن للصــــــدقة وفقدت األعمال القيمة املعنوية هلا، وِل يســـــــتفد منها أحد غري أن املســـــــألة 

رواايت أن لليســـــــــت كما تصـــــــــور بعض الناس بل أن الصــــــــــلة اتمة وهناك تبادل بني العاملني، لذا جاء يف ا
حتدث خماطباً لألرواح يف الغري، ودلل ذلك على أن األرواح حية بل يف  عليه الســـــــالماإلمام أمري املؤمنني 

قمة احلياة، ال تتأثر مبرور الســـــنوات عليها أو بتحلل أجســــــادها، وحياهتا ال ترتبط بفناء أجســــــادها أو قلة 
وا كان له ولد صاأل يدعو أو ذكره املؤمنون فدع  درجاهتا، فهي يف عاِل من االرتقاء والسـمو، خصـوصاً من

 له أو كانت له صدقة جارية أو علم انفع.

 مناذج حية بعد املوت

تقلوا كبري يعطيهم من فضــله، وذلك تذكري حيفزان، ويلفت انتباهنا إىل الذين ان  تعاىل هللاإّن عطاء 
وا علينا أن حنتذي به لنصـــــل إىل ما وصـــــلإىل عاِل اآلخرة، وأّن ما وصـــــلوا إليه من حياة راقية قدوة حســـــنة 

ولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ  اهللوَمَنْ يُطِعِ }: تعـاىلإليـه، قـال  هَدَاءِ  اهللوَالرَّسُْْْْ دِّيَقِنيَ وَالشُّْْْْ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنيَ وَالصِّْْْْ

نَ أُولَئِكَ الِحِنيَ وَحَسُْْ  صــــلى هللا، أي أّن من ســــار يف صـــراط العبودية والطاعة للنيب (61النســـاء:){رَفِيَقًا وَالصَّْْ

، وهم الـــدرجـــة عليهم من النبيني تعـــاىل هللا، فعـــاقبتـــه أن يكون يف عـــاِل اآلخرة مع الـــذين أنعم عليـــه وآلـــه
عاله، ورســــــوله وطابقت أقواله ألف هللاوالصــــــديق هو من صــــــدق -األوىل، والصــــــديقني وهم الدرجة الثانية، 

وهو أعلى رتبة من الشـــــــــــهداء، رغم عظم درجتهم، ألّن القرآن  -اله، فال يكذب قوالً وال فعالً وأفعاله ألقو 
الكرمي قدمه عليهم مع أنه قد ال يســـتشـــهد لكن حياته أعلى مرتبة يف عاِل اآلخرة، نعم؛ قد يكون شـــهيداً 

 .(61النساء:){رَفِيَقًا وَحَسُنَ أُولَئِكَ }، والصاأل هو السوي، تعاىل هللايف سبيل 

 مقومات احلياة احلقيقة



وال يؤمن بعــاِل اآلخرة، ال يــدرك املفــاهيم القيميــة املرتبطــة ابلرســـــــــــــــاالت  تعــاىل هللمن ال يؤمن اب
 السماوية، ويتصور أن احلياة املادية حقيقة احلياة، وأّن املوت هنايتها.

 القيم اإلميانية وأثرها  ي حياتنا

أمــا من ترســــــــــــــخــت القيم اإلميــانيــة يف وجوده، فــإّن نظرتــه للكون واحليــاة خمتلفــة، ويرى أّن األمور 
ترتبط ابجلانب القيمي واإلمياين من الشــــــــــــــخصــــــــــــــية، وبذلك يتحقق فارق بني من ينكر اآلخرة، وال يؤمن 

 رَبِّهِ ولُ بِمَْا أُنْزِلَ إِلَيْْهِ مِنْآمَنَ الرَّسُْْْْ }: تعـاىلابلرســــــــــــــل واألنبيـاء، واملالئكـة واليوم اآلخر، وبني املؤمن، قـال 

مِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَ اهللوَالْمُؤْمِنُونَ كُْل  آمَنَ بِْ لِهِ وَقَالُوا سَْْْْ لِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُْْْْ بَّنَا وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُْْْْ

 .(4٧1البقرة:){وَإِلَيْكَ الْمَصِ ُ

 اجلسد ال يعين الفناءحتلل 

أمـا من ِل يع هـذه احلقيقـة اإلميـانية يتصــــــــــــــور أّن الوجود املادي جلســــــــــــــده هو حقيقته، وإذا حتلل 

لَلْنَْْا فِي الْْْأَرْضِ أَإِنَّْْا لَفِي }: تعــاىلجســـــــــــــــده انتهى كــل شــــــــــــــيء منــه، وقــد رد القرآن ذلــك، قــال  أَإِذَا ََْْْْ

حتلل األجســـــاد ورجوعها إىل عناصـــــرها دليل على عدم ، تفصـــــح اآلية أهنم يظنون أبّن (13الســـــجدة:){خَلْقٍ

العودة غري مســــــتوعبني أبّن ذلك ال يراد به احلياة األخروية فضــــــالً عن اإلعادة مرة اثنية، وهؤالء من البعد 
 مبكان عن إدراك عاِل القيم.

 الرول حقيقة الوجود

إّن علينـا أن نلتفـت إىل ما أوضــــــــــــــحه القرآن الكرمي من وجود أمرين خمتلفني، أحدمها الروح وهي 
حقيقة الوجود، والثاين اجلســـــــــد وهو مركبة كالســـــــــيارة، وفناؤه وتالشـــــــــيه ال يؤثر يف الروح أبداً وال يغري من 

ر على حقيقة أن تؤث حقيقتها شـــــــيئاً، وحقيقة اإلنســـــــان بروحه، أما اجلســـــــد فهو مركبة يســـــــتفيد منها دون
عندما ســــئل عن حكمة اقرتان األرواح ابألجســــاد؟  عليه الســــالموجوده حلكمة أوضـــحها اإلمام الصــــادق 

: لئال تطغى أي لوال ذلـك لطغـت وادعى كثري من الناس الربوبية، لكون الروح هلا عليـه الســــــــــــــالمفـأجـاب 
رية، ألّن وحيد من تلك اإلمكانيات الكبإمكانيات كبرية، فقرنت ابجلســــــــــــــد ليقلل من كربايئها، وغلوائها، 



انَ لَيَطْغَى }: تعاىلاإلنسـان يطغى ابلغىن، قال  ، نعم؛ هناك قلة (٨-6:العلق){أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى *كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَْ

 من الناس ال يطغيهم الغىن.

 عليهم السالماملوت  ي ثقافة أهل البيت 

إذاً الروح ابقية، وهي حقيقة وجود اإلنسـان، فهو  بروحه وليس جبسده الذي قد يتحلل دون أن 
 هذا املعىن مؤكدين أمهيته. عليهم السالميضر أو يضري وجوده، وقد بنّي األئمة 

 مرحلة عبور ال فناء

م، فما املوت اصرباً بين الكر ››أنصاره يف يوم عاشوراء قائاًل:   عليه السالمخاطب اإلمام احلسني 
يعرب بكم عن البؤس والضـــــــــراء إىل اجلنان الواســـــــــعة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن  -جســــــــر- إال قنطرة،

و }وما هأي أّن من خيرج من الدنيا صــــــاحلاً خيرج من ســــــجن إىل قصــــــر،  ‹‹ينتقل من ســــــجن إىل قصــــــر؟
 هللا: حدثين أيب عن رســــول عليه الســــالممث قال  ألعدائهم إالّ كمن ينتقل من قصــــر إىل ســــجن وعذاب 

}أن الدنيا سـجن املؤمن وجنة الكافر، واملوت جسـر هؤالء إىل جناهنم، وجسر هؤالء  صـلى هللا عليه وآله
 .(1)إىل جحيمهم ما كذبت وال ُكذبت 

 املوت  ي ثقافة القرآن

هللا لى صــوقد صــرحت آايت القرآن بذلك موضــحة وجود صــلة بني األنبياء الســابقني وبني نبينا 
 بل وجود صلة بني املؤمنني والكافرين، من يعذب يدرك مقت املؤمنني له ولعنهم إايه. عليه وآله

 خطاب األروال 

ذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَخَ}: تعاىلخاطب قومه بعد موهتم كصــاأل، قال  عليهم الســالمإّن بعض األنبياء 

بَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِنيَ حْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ *فَأَصْْْْْ الَةَ رَبِّي وَنَصَْْْْ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوِِْ لََقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَْْْْ

حِنيَ وخطاهبم ال يعقل إالّ إذا كانوا يشــــــــــعرون، أما إذا كانوا ال يدركون فإّن مقالته لن  (٨1األعراف:){النَّاصِْْْ

 ر.قتلى بد صلى هللا عليه وآلهتصل إىل وجودهم وأرواحهم، لعدم الصلة، وكذلك خاطب رسول 
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ْْا تُحِبُّونَ } عليــــه الســــــــــــــالمإّن قول صــــــــــــــــــاأل  ْْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَ حْ ْْةَ رَبِّي وَنَصَْْْْ ْْالَ ْْدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَْْْْ لََقَ

 يؤكد الصلة القوية والثابتة بني األحياء واألموات.  (٨1األعراف:){النَّاصِحِنيَ

 صوت من الدنيا إىل أعماق الربزخ

، (11األعراف:){فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ }قومه بعد أن أخذهتم  عليه الســــــــــالموهكذا خاطب شــــــــــعيب 

بَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِنيَ } رِينَ  *فَأَصْْْ عَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِْْ عَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُْْ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُْْ

ـــــــــــــــــــــــــ  (14-11األعراف:){فَتَوَلَّى عَنْهُمْ  * الَاتِ رَبِّي أي أعرض شـــــــــــعيب عنهم ـ }وَقَالَ يَا قَوِِْ لََقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَْْْ

ى عَلَى قَوٍِْ كَافِرِينَ { حْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَْْْ أي قدمت لكم قصــــــــــارى جهدي، وِل تقبلوا ما  (14:األعراف)وَنَصَْْْ

ــــــــــ  ر ومن كفر بنيب من األنبياء كف– نَ {} فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوٍِْ كَافِرِيقدمته لكم من رساالت السماء، فـ

 .(4٧1البقرة:){ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ}: تعاىلجبميعهم، قال 

 األعمال لغة التواصل بعا  الربزخ

إذن اآلايت القرآنية تثبت وجود صلة متينة وقوية بني عاملي الدنيا والربز ، واألعمال كلها السيئة 
ارتباط وثيق بعاِل الربز  والدنيا، وكل من يعمل خرياً ويهديه لألرواح يرى آاثره منعكسة عليه، واحلسـنة هلا 

 فمن قام بصالة الليل ودعا للمؤمنني ابملغفرة رأى آاثر عمله الصاأل عياانً.

 

 
 

 مفارقة احلياة ال متنع التوسل. القسم السابع:

يلَْةَ وَجَْاهِْدُوا فِ اهلليَْا أَيُّهَْا الَّْذِينَ آمَنُوا اتََّقُوا }يف القرآن الكرمي:  تعــاىل هللاقـال  ي وَابْتَغُوا إِلَيْْهِ الْوَسِْْْْ

 العلي العظيم. هللاصدق  (41املائدة:){سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 الصلة بعا  اآلخرة



اتضح أّن من األمور اهلامة املرتبطة ابلتوسل مسألة االرتباط بني الدنيا والربز ، وأّن اإلنسان إذا 
انتقل من احلياة الدنيا ال تنقطع الصلة بينه وبني أهلها، بل أّن الصلة بني األموات واألحياء وطيدة خصوصاً 

على درجات احلياة  األحياء لكونه يعيش أبني من ارتقى يف سلم التكامل، فإن مسوه يتيح الصلة بينه وبني 
أبهنم أحياء، وكذلك من سار على حذوهم مقتداًي هبم فهو معهم،  تعاىلكالشهداء، الذين صرح احلق 

الِحِنَي وَالشَُّهدَاءِ وَالصَّ عََليْهِمْ ِمنَ النَّبِيِّنيَ وَالصِّدِّيَقِنيَ اهللوَالرَّسُولَ فَأُولَِئَك مَعَ الَّذِينَ أَنْعََم  اهللوَمَْن ُيطِعِ }: تعاىلقال 

أي أّن الرفقة الطيبة واجلميلة اليت ينبغي للمرء أن يتوق إليها وأن يسعى  (61النساء:){وَحَسُنَ أُولَِئكَ رَفِيَقًا

جاهداً لتتحقق له يف عاِل اآلخرة هي الكون مع هذه النماذج اليت ذكرها القرآن الكرمي، ليبني أمهية السعي 
 احلثيث للوصول إىل تلكم املراتب اليت وصل إليها النبيون والصديقون والشهداء والصاحلون. 

 مناذج مست أرواحها

لى صإّن تلك احلياة بسموها املعنوي ورقيها دللت عليها آايت القرآن الكرمي والرواايت عن النيب 
عض ، واستعرضنا بعض اآلايت اليت خاطب فيها بعليهم السالمواألئمة من أهل البيت  هللا عليه وآله

 نُْهمْ وَقَالَ يَا قَْوِِ لََقَدْ أَبَْلغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ فََتوَلَّى عَ }: تعاىل، قال عليه السالماألنبياء قومه كصاأل 

وآايت أُخر كاآلية اليت يف سورة يس عندما  عليه السالموشعيب  (٨1:األعراف){لَكُمْ وَلَكِنْ لَا ُتحِبُّونَ النَّاصِحِنيَ 

 هللافوصل إىل لقاء  ،عليه السالماستشهد حبيب النجار يف سبيل احلق مصدقاً للرسل اليت أرسلها عيسى 

رَبِّي وَجَعََلنِي  بِمَا غَفَرَ لِي*قِيلَ اْدخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ َيا لَيْتَ َقوْمِي يَعْلَُمونَ}: تعاىلمتىن أن يعلم قومه به، قال  تعاىل

تمىن أن يسري معنوايً ي ِل يغفر له فقط بل جعل له درجة وشأانً  تعاىل هللاأي: أّن  (4٨-46:يس){مِنَ الْمُكْرَمِنيَ 

رواايت دالة على  ، وهناكتعاىل هللاقومه مساره يف طريق األنبياء ليصلوا إىل ذلك املقام الذي تبوءه عند 
ألّن  (1)‹‹هل وجدمت ما وعد ربكم حقاً؟››ذلك كمخاطبة النيب ص لقتلى املشركني يف بدر، قائاًل هلم: 

وَمَنْ يَعْمَلْ ِمْثَقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا  *فَمَنْ َيعْمَلْ مِثَْقَاَل ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ }: تعاىلاإلنسان جيد جزاء عمله، قال 

أي من يعمل سوءً يره ولو كان قليالً ومن يعمل خرياً يره ولو كان قلياًل، ومبا أهّنم ِل يدخروا  (٧-٨:الزلزلة){يَرَهُ
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إين قد وجدت فهل وجدمت ما وعد ربكم حقاً، ››خاطبهم بقوله:  صلى هللا عليه وآلهوسعاً يف حرهبم للنيب 
 .(1)‹‹ما وعدين ريب حقا

فقد نصرين وسأتبوأ مقام الصدق عند مليك مقتدر يف اآلخرة، ومن سار يف طريق احلق تبوأ 
بعد موته، غري أّن بعض املسلمني ِل يستوعب حقائق اإلسالم، وذلك أّن حقائق  تعاىل هللامكانة عند 

 الشريعة تستوعب بشكل تدرجيي. 

 حقيقة التواصل مع األموات

أشارت الرواايت أبّن كل جيل يتوصل إىل حقائق ويدرك معارف ويصل إىل أمور ِل يصل إليها 
ملتأخرة على األجيال الالحقة، وعليه فإّن األجيال ا تعاىل هللااملتقدم، وذلك أّن كثرياً من احلقائق من نعم 

ّن عمق التوحيد أب عليه السالمتستوعب حقائق اإلسالم بنحو أكرب، جاء يف رواية عن إمامنا زين العابدين 
ن التوحيد قال: ع عليه السالمئل سُ يصل إليه املتأخرون نتيجة للكم اهلائل من وضوح احلقائق، فعندما 

أحد( واآلايت  هللا)قل هو  تعاىل هللاعز وجل علم أنه يكون يف آخر الزمان أقوام متعمقون ، فأنزل  هللاإن ››
أي أّن املتأخرين يصلون إىل حقائق ِل يصل إليها املتقدمون، لذا ال نتعجب إذا  (4)‹‹من سورة احلديد

 يسمعون، فبنّي هلم وهم المتعجبني من خماطبته املوتى  صلى هللا عليه وآلهخاطب بعض املسلمني النيب 
لى صأبّن من ميوت ال يفىن وأّن تالشي جسده لن يؤثر على حقيقته وهي الروح، قال  صلى هللا عليه وآله

ين بئس القوم كنتم لنبيكم، كذبتموين وصدقين الناس، وأخرجتموين وآواين الناس، وقاتلتمو ››: هللا عليه وآله
ما  عليه وآله أتنادي قوما قد ماتوا ؟ فقال : لقد علموا أن هللاى صل هللاونصرين الناس "فقالوا: اي رسول 

ال  عليه وآله : ما أنتم أبمسع ملا أقول منهم، ولكنهم هللاوعدهم رهبم حق . ويف رواية أخرى: فقال صلى 
املشركني بعد أن قتلوا خطاب األحياء الذين  صلى هللا عليه وآلهلقد خاطب  (4)‹‹يستطيعون أن جييبوين

يسمعون وتفاعل وإايهم يف اخلطاب، ولو كان موهتم فناء هلم ملا خاطبهم، وبذلك تبني أن فناء اجلسد 
 ليس بفناء للروح اليت هي حقيقة وجود اإلنسان. 

 حوارات مع األموات:
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ا خاطب األرواح، روى املتأخرون عنه ع أبنه عندم عليه السالموقد ذكران أبّن اإلمام أمري املؤمنني 
وضعت حرب اجلمل أوزارها خاطب شخصيات كبرية كطلحة وكعب بن سور ليعطي درسًا لألجيال 

كعب بن   ه السالمعلييتذكره اإلنسان مهما بُعد التأريخ ليصل إىل العمق املعريف واإلمياين، فأجلس اإلمام 
دت ما : اي كعب بن سور قد وجعليه السالمسكان به، فقال سور وهو قاضي البصرة بني شخصني، مي

وعدين ريب حقاً، فهل وجدت ما وعدك ربك حقاً؟ مث قال هلم ارجعوه، وهو بذلك يلفت نظر من معه 
ال: اي بطلحة صريعاً، فقال ألصحابه اجلسوا طلحة، فأجلس فق عليه السالمأبّن اخلطاب له أتثري، مث مر 

وجدت ما وعدين ريب حقاً، فهل وجدت ما وعدك ربك حقاً؟ مث قال هلم ارجعوا قد  هللاطلحة بن عبيد 
: اي أمري املؤمنني ما كان كالمك لقتيلني ال يسمعان منك، عليه السالمطلحة، فقال رجل ألمري املؤمنني 

 .1 هللاكالم رسول   -البئر–لقد مسعا كالمي كما مسع أهل القليب  هللا: اي رجل وعليه السالمفقال 

لكعب بن سور وطلحة يدلل على الصلة القوية و تفاعل  عليه السالموخطاب أمري املؤمنني 
 امليت ولو كان كافراً أو مذنباً.

 ال انقطاع بني األحياء واألموات

 هللاإّن من أهم املعاِل يف هذا اجملال األعمال الصاحلة اليت هتدى للموتى، والسالم على رسول 
بل جاء يف الزايرات:  ‹‹وبركاته هللاالسالم عليك أيها النيب ورمحة ››صلوات وغريها يف ال صلى هللا عليه وآله

 }أشهد أنك تسمع كالمي وترد سالمي وأنك حي عند ربك مرزوق . 

ع فأستغفر فأمرين أن آيت البقي››يدلل على ذلك، قال ص:  صلى هللا عليه وآلهكما أّن عمل النيب 
غري أّن  آلهصلى هللا عليه و كانت الصلة منقطعة بني األحياء واألموات، فال معىن الستغفاره   وإذا 4 ‹‹هلم

 الصلة وطيدة وقوية، لذا فإّن استغفاره يؤثر كثرياً.

 ومن يسلم عليه صلى هللا عليه وآلهالعالقة بني النيب 

عاِل، أنه إذا سلم عليه أحد يف أي مكان من ال صلى هللا عليه وآله هللاوجاء يف الرواية عن رسول 
عز وجل روحي  هللافإّن املالئكة السياحيني يبلغونه السالم، ويف رواية أخرى ما من أحد يسلم علي إالّ رد 

 حىت أرد عليه السالم.
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 الةهيد حي

وعبه يوضحه بشكل بسيط يست صلى هللا عليه وآلهاملطلب أعمق من ذلك غري أن النيب إن 
ف هو يف أعلى درجة من الشهيد، والشهيد حي عند ربه يرزق فكي صلى هللا عليه وآلهمع؛ ألن النيب السا
، ويف حديث آخر، من صلى علّي عند قربي مسعته ومن صلى علي انئيًا أبلغت صلى هللا عليه وآلهبه 

 صالته.

 اإلمام عليه السالم ُياطب النيب صلى هللا عليه وآله على املغتسل

قطع الصلة مبوت اإلنسان غري أن العمق الذي تشري إليه اآلايت والرواايت يوضح إذن ال تن
لى هللا عليه صعندما كان يغسل النيب  عليه السالماملطلب بنحو أفضل، يف الرواية أن اإلمام أمري املؤمنني 

طع مبوتك ما قأبيب أنت وأمي طبت حيا وطبت ميتاً، ان››: صلى هللا عليه وآله هللاكان يقول لرسول   وآله
أمي اذكران أبيب أنت و ››:  عليه السالمإىل أن قال  ‹‹ِل ينقطع مبوت أحد ممن سواك من النبوة واإلنباء،...

 أي ادُع لنا، والرواية تدلل على حياته. (1)‹‹عند ربك واجعلنا من مهك

 إ اع املسلمني على حياة النيب صلى هللا عليه وآله  ي قربه

بــل هو رأي املســــــــــــــلمني مجيعــاً، فقــد أدعى  عليهم الســــــــــــــالموال خيتص ذلــك أبتبــاع أهــل البيــت 
الســــبكي إمجاع املســــلمني على زايرة النيب ص قوالً وفعالً ابلكتاب والســــنة واإلمجاع والقياس، مث أورد اآلية 

اَطب يســمع الكالم املخ والتفاعل معه واســتشــعار املخاطمب أبنّ  صــلى هللا عليه وآلهالدالة على زايرة النيب 

تَغْفَرُوا }: تعاىلويرد الســـــــــالم مورداً لقوله  هُمْ جَاءُوكَ فَاسْْْْ ولُ اهللوَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَْْْ تَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُْْْ  وَاسْْْْ

تَغْفِرْ لِذَنْبِكَ }: تعاىلوقوله  (62النســـــــــاء:){تَوَّابًا رَحِيمًا اهلللَوَجَدُوا  أي  (11حممد:){وَلِلْمُؤْمِنِنيَ وَالْمُؤْمِنَاتِوَاسْْْْ

أن علماء العامة فهموا إمجاع األمة على ذلك وأّن اآلية املباركة شــــــــــــاملة الســــــــــــتغفاره بعد موته، فمن أييت 
له،  هللاغفر له، يغفر أن يســــت صــــلى هللا عليه وآلهيف أثناء حياته ويطلب منه  صــــلى هللا عليه وآلهللرســــول 

بن  هللاوكـذلـك من أيتيـه بعـد موتـه، وقـد روي هـذا املعىن عن مجـاعـة من أئمـة العـامـة، منهم حممـد بن عبد 
عمرو، فقد ذكرت له رواية يف مناسك احلج، إذاً اآلية تشمل وجود النيب بني ظهراين األمة وتشمل انتقاله 
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ن يســــتغفر له كان أ صــــلى هللا عليه وآلهإىل الرفيق األعلى، فإذا جاء أحد وطلب منه  صــــلى هللا عليه وآله
 من مصاديقها.

 زايرة النيب صلى هللا عليه وآله  ي قربه

ذكر ذلك ابن عساكر يف أترخيه، وابن اجلوزي يف منري العزم الساكن، وبعض  علماء العامة ويف 
فزرته  آلهصلى هللا عليه و  هللارواية عن حممد بن حرب اهلاليل قال: دخلت املدينة فأتيت قرب رسول 

 أَنَّهُمْ ِإذ ظَّلَُمواْ أَنفُسَهُْم }وَلَوْ ه: كتاب  يفأنزل  هللاوجلست حبذائه فجاء أعرايب فزاره، مث قال اي خري الرسل إّن 

، وقد جئتك مستغفرًا من (62النساء:)تَوَّابًا رَّحِيماً{ اهللوَاسْتَغَْفرَ لَهُمُ الرَّسُوُل لَوَجَُدواْ  اهللجَآاُوكَ فَاسْتَغْفَرُوْا 

 :وأنشأ يقول -عز وجل  -إىل ريب  صلى هللا عليه وآله هللاذنيب، مستشفعاً بك اي رسول 

 اي خري من دفنت ابلقاع أعظمه *** فطاب من طيبهن القاع واألكم

 نفسي الفداء بقرب أنت ساكنه *** فيه العفاف وفيه اجلود والكرم

 1  استغفر األعرايبمث

 يف القرن الثاين وِل يرد عليه أحد، وهو دال على أن األمر طبيعي.وقد حدث ذلك 

 صلى هللا عليه وآلهرأي مال   ي التوسل ابلنيب 

 فقد انظره أبو جعفر املنصور يف -صاحب املذهب املعروف-و يهمنا هنا، كالم عملي ملالك 
 فقال مالك: )اي أمري املؤمنني ال ترفع صوتك يف هذا املسجد فإنّ  صلى هللا عليه وآله هللامسجد رسول 

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ َفوْقَ صَوِْت النَِّبيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالَْقَوْلِ َكجَهْرِ بَْعضِكُمْ لِبَعْضٍ أَْن "فقال: أدب قوماً   تعاىل هللا
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الشامل احلكاية املشهورة عن العتيب قال : كنت جالسا عند قرب النيب صلى هللا عليه وسلم فجاء أعرايب فقال : السالم 
 أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا هللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا هللاعليك اي رسول هللا مسعت هللا يقول " ولو 

 توااب رحيما " وقد جئتك مستغفرا لذنيب مستشفعا بك إىل ريب مث أنشأ يقول : 
 اي خري من دفنت ابلقاع أعظمه * فطاب من طيبهن القاع واالكم 

 لكرم نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه * فيه العفاف وفيه اجلود وا
ه أن مث انصرف االعرايب فغلبتين عيين فرأيت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف النوم فقال : اي عتيب احلق االعرايب فبشر 

 هللا قد غفر له "



أُولَِئَك  اهللِإنَّ الَّذِينَ يَغُض ونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ ومدح قوما فقال: "، (4احلجرات:)"رُونَتَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا َتشْعُ

وَرَاءِ إِنَّ الَّذِينَ ُينَادُونَكَ مِنْ وذم قوما فقال: "، (4احلجرات:)"قُلُوَبهُمْ لِلتََّقْوَى لَُهمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اهللالَّذِينَ امْتَحَنَ 

 وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً. ، (2احلجرات:)"الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعَْقِلُونَ

أم أستقبل  وع؛ أأستقبل القبلة وأدهللاهلا أبو جعفر، وقال: اي أاب عبد   -أي أذعن- فاستكان
 عاء شرك.دخالفاً ملن يقول أبن استقبال قرب النيب ص يف ال (؟صلى هللا عليه وآله هللارسول 

 تعاىل هللا إىل عليه السالم: وِل تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم مالك فقال)
 (.يوم القيامة؟

 صلى هللا عليه وآلهه واحلال أنّ  صلى هللا عليه وآله هللاأي: ملاذا تلتفت إىل القبلة وال تقابل رسول 
هو الوسيلة يف الدنيا واآلخرة، وقد نقل هذا احلوار وِل يعلق عليه أبن مالك أشرك، ألن علماء املسلمني 

عبد من  آلهصلى هللا عليه و حال الدعاء ال إشكال فيه، ذلك أّن الرسول  هللافهموا أبن التوجه إىل رسول 
 ومن استشفع به ُشفع لذا قال مالك:  هللاعباد 

اسْتَغَْفرُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَ: "تعاىل؛ قال هللافع به، فيشفعك بل استقبله واستش)

 .(1) ((62النساء:)"تَوَّاًبا رَحِيمًا اهللوَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لََوجَدُوا  اهلل

وهذه القضية غاية يف األمهية، واحلوار رائع ويدفع أي شبهة، ويدلل على أن ذلك ليس خمتصاً 
، بل يعم املسلمني مجيعًا إال من حصلت لديه شبهة   عليهم السالممبدرسة أهل البيت  كما تصوره بعض 
 فبعد عن الصواب.

 

 تفاعل األموات مع األحياء. القسم الثامن:

وَابْتَُغوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لََعلَّكُمْ  اهلليَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتََّقُوا }: تعاىل هللاقال 

 العلي العظيم. هللاصدق  (41املائدة:){تُفْلِحُونَ
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 األروال ال تفىن

من األمور اليت دلل هبا على عدم صحة التوسل ابلذوات عدم االتصال بني من انتقل عن عاِل 
الدنيا إىل عاِل الربز ، وبينا أّن ذلك إما أن يرجع إىل القول بفناء األرواح كفناء األجساد، وهو أمر غري 

ص ذلك أبرواح وعدم اختصاسديد، وقد أثبتنا يف البحوث السابقة أبّن األرواح ابقية وهي يف أمت إدراك، 
الشهداء ألّن هناك من ثبت هلم ابألولوية القطعية مقام أعلى من الشهداء كاألنبياء والرسل واألئمة من 

كَ مََع الَّذِيَن وَالرَّسُولَ فَأُولَئِ اهللوَمَْن ُيطِعِ }: تعاىل، ومن بلغ درجة الصديقني، قال عليهم السالمأهل البيت 

واآلية موضحة أبّن  (61النساء:){عَلَْيهِمْ ِمنَ النَّبِيِّنَي وَالصِّدِّيَقِنيَ وَالشُّهَدَاِء وَالصَّالِحِنَي وََحُسنَ أُولَئَِك رَفِيَقًا اهللأَنْعَمَ 

 رتبة الشهداء بعد الصديقني.

 شبهتان ملنع التوسل ابلذات

 األوىل: وجود حاجز مينع التواصل مع األروال.

أي أّن هناك حائل بني عاِل األرواح والدنيا، هو الربز  الذي حيجز ومينع االتصال بني العاملني، 

، واآلية دالة إبطالقها على عدم االتصال أي (133:املؤمنون){وَمِْن وَرَائِهِمْ بَرْ ٌَخ إِلَى يَْوِِ يُبَْعثُونَ}: تعاىلقال 

 يؤثر بدعائه على من توسل به حلاجز الربز .أّن امليت إذا مات يعيش حياة برزخية متنعه أن 

 ال داللة على عدم مةروعية التوسل

ولعلنا نعي اإلجابة على هذا اإلشكال ابعتبار أّن اآلية معناها أّن الربز  مانع من رجوع من انتقل 
من الدنيا إىل عاِل الربز  إىل الدنيا مرة أخرى، والربز  لغة هو احلاجز فيحجز أرواح األموات عن الرجوع 

ال راك امليت وال على عدم حياته و إىل أجسادها يف عاِل الدنيا، وذلك مفاد اآلية، وال تدلل على عدم إد
على عدم دعائه ملن توسل به، فكل ذلك بعيد متام البعد عن مفادها، كما أهنا غري دالة على عدم اإلدراك 

ان، والربز  وإْن كان ، ألّن املعنيني خمتلفتعاىل هللاوعدم توسل امليت ودعائه ملن توسل به، وتقرب به إىل 
يعرف معىن احلجز بني الشيئني، إذن فاآلية غري دالة على عدم إمكان  هو احلاجز غري أنّه ينبغي أن

االتصال بني األموات واألحياء أبي حنو من األحناء وإاّل لكانت على خالف ما ورد يف الرواايت املعتربة 
و كان ملن ألقي يف القليب يف بدر، فقد خاطبهم ص، ول صلى هللا عليه وآلهوعلى خالف خطاب النيب 



ندفع شبهة التوسل ، فتصلى هللا عليه وآلهمينع من التفاعل بني األحياء واألموات ملا صح خطابه  الربز 
 ابألموات.

 الثانية: عجز األموات عن التواصل مع األحياء

عُ الْمَوَْتى وَلَا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِ}: تعاىلصرحت بعض اآلايت أبّن من يف القرب ال يسمع وال يعي، قال 

ومها  (44:فاطر){وَمَا أَنْتَ بُِمسْمِعٍ مَنْ فِي الَْقُبُورِ }: تعاىلوقال  (14:الروم){صُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَتُسْمِعُ ال

 ملن يف القرب. صلى هللا عليه وآلهدالتان على عدم وصول خطاب النيب 

 العجز عن التواصل مع األجساد ال األروال

 نذّكر مبا سبق من وجود أمرين؛ مها الروح، واجلسد.وكي يتضح اجلواب على ذلك 

والقرآن الكرمي يتحدث اترة عن اجلسد على حدة، وأخرى عن حقيقة وجود اإلنسان كاآلايت 
اليت أفصحت أبّن الشهداء ال ميوتون بل يعيشون قمة احلياة، فهي ال تتحدث عن األجساد، ألّن من قتل 

 مات، لكنها تفصح عن حياة لروحه.

 د وسيلة إيصال اإلدرا. إىل الرولاجلس

أما اآلايت اليت حتدثت عن األجساد فهي تتحدث عن اجلسد على حدة، واجلسد ال يسمع ألّن 
حقيقة الوجود للروح، وال يشعر اإلنسان جبسده بل إدراكه وشعوره بروحه، واحلواس كالسمع والبصر وسائل 

صالت وال يقة اإلدراك كالطاقة الكهرابئية مع املو إليصال املعلومة تشبه السلك الكهرابئي فهي توصل حق
تؤثر إالّ مع وجود القابلية، وحقيقة اإلدراك والوعي والشعور مرتبطة بروح اإلنسان أما جسده فال يعي شيئاً 

واسطة إلبصار  جعل العني تعاىل هللاال يف الدنيا وال بعد موته بل هو وسيلة إليصال اإلدراك إىل الروح و
قيقة اإلبصار للروح بواسطة العني، واملرء يبصر ويسمع بروحه والسامع حقيقة هي روح اإلنسان، األشياء وح

وَمَا أَنَْت } (14:الروم){فَإِنَّكَ لَا ُتسْمِعُ الْمَوْتَى} أما األذن والعني فهما آلتان توصالن املعلومة، واآليتان: 

املراد هبهما أّن أجساد املوتى غري قابلة أبن تسمع وأن تعي، واملفهوم واضح  (44:فاطر){بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الَْقُُبورِ

 حىت لدى بعض علماء احلنابلة.

 قال ابن القيم:



فسياق اآلية يدل على أّن املراد الكافر  (44:فاطر){وَمَا أَنْتَ بُِمسْمِعٍ مَنْ فِي الَْقُبُورِ}وأما قوله تعاىل )

 أي ال يراد به جسد الكافر، ففسرها مبعىن أن روحه لن تقبل اهلداية بعد موته. امليت القلب( 

 الكفر مينع استجابة الرول

إذن لآية تفسري آخر صحيح، ألّن القرآن له أكثر من معىن، واملراد هنا أّن الكافر الذي غطى  
كفره على قلبه ال يعي احلقائق النورانية، وذلك ملانع مينع وصوهلا إىل روحه، فروحه ال تعي وال تدرك احلقائق 

، أي أّن السيئات اليت (12:املطففني){كَانُوا َيكْسِبُونَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُُلوبِهِمْ مَا }: تعاىللكفره وذنوبه، قال 

لى أّن املراد عذلك ويدل صدرت منهم منعتهم عن وصول احلق إىل قلوهبم، فال يصلون إىل نور اهلداية، 
 .(1)على إمساعه مساعاً ينتفع بهأحد قدر ي نل ابلكافر امليت قلبه

لى هللا عليه صوالتقييد معناه أن الكافر يسمع، لكنه ال يستفيد كأهل اجلاهلية عندما بّلغهم النيب 
حقائق اإلسالم مسعوها وِل يستفيدوا منها، والتعبري يراد به النتيجة أي أّن من يسمع هو من يستفيد  وآله

اِل، فنفي  يعمل به ليس بعأما من يسمع وال يستفيد فكأنه ال يسمع، وذلك كقولنا فيمن لديه علم ال

راد به هذا املعىن، ي {وَمَا أَْنتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الَْقُبُورِ}: تعاىلالعلم مبعىن عدم التأثر مبا لديه من علم، وقوله 

أي أّن من يف القرب يسمع لكنه ال يتأثر ألنه ران على قلبه ما كسبه من كفر وسيئات، والتفسري مقبول 
مية املختلفة وال يدلل على أّن من مسى رتبة بتقواه وصالحه ال يسمع وال يدعو إذا  لدى املدارس اإلسال

 كان يف القرب، فاملعنيان خمتلفان.

 موارد من تفاعل امليت مع األحياء

 مث قال ابن القيم:

خلالفنا  -لرأيولو قلنا هبذا ا – كيف؛  البّتة  وِل يرد سبحانه أن أصحاب القبور ال يسمعون شيئاً )
 ن خفق نعال املشّيعنيأهنم يسمعو  صلى هللا عليه وآلهالنيب قد أخرب و  -صلى هللا عليه وآلهما ورد عن النيب 

لى هللا عليه ص وأخرب -الصوت الذي خيرج من األحذية  أي أّن املوتى يسمعون خفق النعل يف قبورهم-
 .(4)(أن قتلى بدر يسمعون كالمه وخطابه وآله
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 يسمعون األحياء. األول: األموات

ى هللا صل بصيغة اخلطاب الذي يسمع وأخرب  -أي جعل ذلك شريعة-السالم عليهم  وشرّع)
 .(1)(أن من سلم على أخيه املؤمن رّد عليه السالم عليه وآله

غري  واتضح أبّن اآليتني فامليت يسمع كما أكدت ذلك األحاديث الصحاح عند العامة وعندان ،
دالتني على عدم وجود تفاعل بني عاملي الربز  والدنيا، وأّن امليت وإن انتقل إىل الدار اآلخرة يستطيع أن 

 دعاءه يف حق أخيه احلي خصوصًا إذا كان ذا رتبة، وهذا معىن تعاىل هللايدعو ألخيه احلي، ويستجيب 

 .(1٨3آل عمران:){حََقُوا بِهِمْوََيسْتَْبشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ َيلْ}

 الثاين: وجود الةعور واإلدرا. لدى األموات.

عليه  صلى هللا هللاوقد دللت األحاديث أيضًا على الشعور واإلدراك لدى املوتى، قال رسول 
ما من رجل يزور قرب محيمه فيسلم عليه ويقعد عنده إاّل رد عليه السالم وأنس حىت يقوم من ››: وآله
 أي أّن من جلس عند قرب لزايرته استأنس به صاحب القرب وتفاعل وإايه ورد عليه. (4)‹‹عنده

سلم عليه ما من رجل مير بقرب كان يعرفه يف الدنيا في››: صلى هللا عليه وآلهويف حديث آخر عنه 
يوضح احلديث وجود خاصية لصاحب القرب الذي تعرفه أبنه سوف يسلم  (4)‹‹إاّل عرفه ورد عليه السالم

 عليك ويعرفك، أما إذا مررت على قرب ال تعرفه فريد عليك السالم فقط.

 أمرين: صلى هللا عليه وآلهيبني النيب 

األول: أّن من تعرفه سيتذكر العالقة الوطيدة اليت بينك وبينه، وسيأنس بذلك، أما إذا كنت ال   
 تعرفه فليس هناك ماٍض يتذكره فيأنس به وإمنا سريد عليك فقط.

 : كل منهما دال على تفاعل امليت مع من يسلم عليه.الثاين

 الثالث: حتدث األحياء مع األموات.
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ومن األمور اهلامة الدالة على تفاعل امليت التلقني، فإّن املسلمني جيمعون عليه عندما ميوت امليت 
إىل اإلمام املهدي  لسالمعليهم اتلقينه إبمامتهم  عليهم السالميلقن ابلشهادتني، ويضيف أتباع أهل البيت 

 ، وإذا كان امليت ال يسمع فال ينفعه التلقني ألنه جمرد لقلقة لسان ال يستفيد منها شيئاً لكنهعليه السالم
 شرع حلكمة هي تثبيت امليت على عقائده.

ولو كان ال يفقه ما نقوله كان التلقني عبثًا غري أنه دال على أّن امليت يدرك ويتفاعل مع من 
كان التلقني من املستحبات املؤكدة، وقد استحسنه اإلمام أمحد عندما قيل له إّن املسلمني يلقنه، لذا  

يلقنون املوتى ابلشهادتني واإلميان ابلرسل واألنبياء والكتب اليت أنزلت عليهم فاستحسنه أمحد، وقال إنه 
 ألنه مات بال معىنمن العمل الصاأل، وبذلك يتضح عدم صحة قول إّن امليت ال يدرك، وأّن ما قيل كل

ال حاجز مينع التفاعل، ومعطيات األحاديث واآلايت وتفسري العلماء دالة على إدراك امليت وتفاعله عند 
 املسلمني مجيعاً.

 

  



 خامتة:

 بساطة املعتقد اإلسالمي
 الرَّحْمَِن الرَّحِيمِ  اهللبِسْمِ 

 {وَلَمْ َيكُنْ َلهُ كُفُوًا أَحَدٌ *لَمْ َيلِدْ وَلَمْ يُولَدْ  *الصَّمَدُ  اهلل *أَحَدٌ  اهللقُلْ ُهوَ }

 العلي العظيم هللاصدق 

 العقائد اإلسالمية  ي القرآن الكرمي

 اليت نظامه القوانني -اإلسالم عقيدة ونظام-بينت آايت القرآن الكرمي عقائد اإلسالم بوضوح 
يان ، وكالمنا ليس يف النظام اإلسالمي بل يف تب-العبادات واملعامالت-جيب على املسلم أن يقوم هبا 

حقيقة املعتقد الذي أفصحت آايت القرآن الكرمي عن خطوطه العريضة يف التوحيد والرسالة واملعاد بنحو 
 مفهوم لعامة الناس مع إمكان استفادة العاِل املتخصص حلقائق املعتقد. 

 تفاوت الناس  ي فهم اآلايت القرآنية

هناك أسرار ودالئل ال يصل إليها عامة الناس، وسورة التوحيد مثال على ذلك، فهي تشرح حقائق 
التوحيد ملن وصل إىل مراتب عالية يف العلم وفقه أسرارًا ال يصل إليها عامة الناس، وسبب ذلك هو أّن 

تناسب مع منه ما ي ومأدبته للخلق أيخذ كل واحد تعاىل هللاالقرآن الكرمي كتاب للناس كافة وهو زاد 
 مستواه العلمي والثقايف والفكري على حسب استعداده.

 تناسب القدرة الذهنية واملعرفة العقدية

ال يكلف الناس ما ال يطيقون، وِل جيعل املعترب من الفهم يف التوحيد ما يصل إليه  تعاىل هللاإّن 
 ليه السالمعوشرحها اإلمام الرضا  ه السالمعليالعلماء من خالل اللطائف اليت بينها اإلمام أمري املؤمنني 

فحسب، ألّن ذلك خاص مبن وصل إىل درجات عالية، وال يتاح لعامة الناس أن يصلوا إىل تلكم احلقائق 
وأن يعرفوا تدقيقات الفالسفة واحلكماء يف أسرار التوحيد، وكذلك احلال يف املعاد والعدل اإلهلي واإلعجاز 

قائد، فال يراد لعامة الناس أن يفهموا الفهم الدقيق وأّن من ِل يفهم ذلك فعقائده القرآين، وهلم جرا يف الع
 غري صحيحة.

 شواهد كثرية على ما تقدم:



 النيب صلى هللا عليه وآله و توحيد املرأة

 للمتقي العمال كنز)؟ فأشارت إىل السماء"تعاىل هللاسأل جارية أين  صلى هللا عليه وآلهمنها: "أّن النيب 

 ذلك منها.  صلى هللا عليه وآلهيف السماء، فقبل  تعاىل هللاأي أّن  (214ص 1ج اهلندي

فال حيده مكان، غري أّن  (2احلديد:){َوهُوَ َمعَكُمْ أَيْنَ مَا كُْنتُمْ }ليس له مكان  تعاىل هللاواحلال أّن 

عتقد اخلاطئ للجارية ألّن ِل ينب امل صلى هللا عليه وآلههذا الفهم ملن ارتقى مستواه يف فهم التوحيد، والنيب 
مستواها ال يصل إىل ذلك، ورأى أهنا موحدة، وأّن التوحيد يفهم مبا يتناسب مع عامة الناس، نعم؛ إّن 

ب اخلطا (11:حممد){وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اهللفَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا }: تعاىلآايت القرآن الكرمي فيها دقائق، كقوله 

، هللاوهو خطاب لألمة، أي أّن على كل مسلم أن يعلم أن ال إله إالّ  صلى هللا عليه وآله هللاوجه لرسول 
 وأن يعلم التوحيد مبا يتناسب مع قدرته.

كان الناس يف اجلزيرة العربية خمتلفني يعبد بعضهم األصنام، وأما بعضهم اآلخر فمن أصحاب 
الدايانت السماوية، خيتلفون يف ثقافاهتم وأفكارهم غري أّن اجلميع فهم بنحو ما ما يراد ابلوحدانية، وقبل 

نتشر الدين يف مية، ولذلك اذلك منهم، وِل يرد على أحد لبساطة العقيدة اإلسال صلى هللا عليه وآلهالنيب 
ي بدء على أمرين ابدئ ذ صلى هللا عليه وآلهأصقاع املعمورة بسهولة ويسر لسهولة املعتقد، ورّكز النيب 

فكان  -هللاه إاّل ال إل-، أما التوحيد والرسالةالتوحيد رئيسيني، وتفرعات أخرى ال تصل رتبتهما، ومها: 
 .(1)‹‹حواتفل هللاقولوا ال إله إالّ ››ص ينادي 

املعاد، وركز على   يذكرِل صلى هللا عليه وآلهوالتوحيد يستتبع العدل، ويستلزم املعاد، غري أّن النيب 
 تفلحوا". هللاالتوحيد فقط، "قولوا ال إله إال 

 حقيقة التوحيد

 خيرب ليقاتل إىل عليه السالمملا بعث اإلمام أمري املؤمنني  صلى هللا عليه وآلهومنها: أّن النيب 
 وال ، عليك وجل زع هللا يفتح حىت فقاتل اذهب: "له فقال فبعثه، السالم عليه علياً  فدعا››اليهود، 
: قال الناس؟ قاتلأ ما على هللا رسول اي: فقال يلتفت، وِل وقف مث قلياًل،: قال أو ساعة فمشى" تلتفت
وال  ِل يتخذ صاحبة تعاىل هللاابن هلل، ألّن  أي أنه ليس عزير (4)‹‹هللا إال إله ال أن يشهدوا حىت قاتلهم

                                                           
 .411ص 13حبار األنوار للمجلسي ج -1
 .4٨ص 41حبار األنوار للمجلسي ج -4



مفهوم واضح على أن يقاتل على التوحيد ك عليه السالماإلمام أمري املؤمنني  صلى هللا عليه وآلهولداً، فأمر 
 ةوبسيط يفقهه عامة الناس حبده األدىن، وله مراتب يصل العلماء إليها بل أّن كل حقل من احلقول املعرفي
له مراتب، فالسري والسلوك فيه تقي وأتقى، والعلم عاِل وأعلم، والزهد زاهد وأزهد، ودرجات الزهد والعلم 

ذا ِل يقل النيب اإلسالمية بنحو عام، لوالتقوى ختتلف، وكذلك احلال يف درجات املعرفة والتوحيد والعقيدة 
على  عليه وآله صلى هللاهو كافر، بل ركز أبّن من ِل يصل إىل حد كذا من املعرفة ف صلى هللا عليه وآله

رغم أهنا ترى أّن الرسالة تستلزم اإلمامة، ويفهم ذلك من  عليهم السالمني، ومدرسة أهل البيت الشهادت
اآلايت والرواايت املعتربة إاّل أنه إذا ِل يفهم أحد ذلك من آايت القرآن واألحاديث الواردة عن املصطفى 

ة عميقة فلم يَر أبّن التوحيد يستلزم العدل واملعاد، وأّن له خصوصيات وحيثيات تفصيلي صلى هللا عليه وآله
ني ِل يرد أحدًا وقبل من اجلميع، وكل من تشهد الشهادت صلى هللا عليه وآلهلن يضره ذلك، ألّن النيب 

إسالم املسلم  نقبلأبننا ال  صلى هللا عليه وآلهدخل اإلسالم، له ما للمسلمني وعليه ما عليهم، وما قال 
إاّل إذا وصل إىل مرتبة خاصة، لبساطة وسهولة فهم العقيدة اإلسالمية مع حض املسلم لرفع مستواه 

بِمَا تَعْمَُلونَ  اهللالَّذِيَن آمَنُوا مِْنكُمْ وَالَّذِينَ ُأوتُوا الْعِلَْم دَرَجَاتٍ وَ اهلليَرْفَعِ  }: تعاىلالعقدي والعلمي، قال 

ووضوح أّن الرقي املعريف ال يضري من بقي على درجته األوىل، ومعرفته البسيطة ابلتوحيد  (11ادلة:اجمل){خَبِ ٌ

  عليه وآلهصلى هللاوالنبوة واملعاد كافية، وهو مسلم له ما للمسلمني وعليه ما عليهم، نعم؛ أخذ النيب 
سالم على سمس شهادة بين اإل››: صلى هللا عليه وآلهفقال يوضح التشريعات مبيناً ارتباط بعضها ببعض، 

 .(1)‹‹وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هللاوأن حممداً رسول  هللاأن ال إله إالّ 

ية كانت ابلسهولة واليسر، وقد صرحت األحاديث أبّن من اقرتف كبرية هذه دعائم غري أّن البدا
من الكبائر وعمل ذنباً لن يضر ذلك إبسالمه، بل أّن بعض الرواايت شجبت التكفري ألهل الكبائر مبينة 
أبّن مرتكب الكبرية ال يستطيع أحد أن يكفره وهو ابق يف ربقة اإلسالم تشمله دائرته، إذن كان التوجيه 

هبذا النحو وعلى هذا النسق، وعمل على ذلك علماء املسلمني، وحىت  صلى هللا عليه وآلهام للنيب الع
عندما دخلت إشكاليات كبرية وأهواء ترتب عليها تكفري بعض املسلمني لبعضهم اآلخر، َفهمم املخلصون 

القرآنية واألحاديث  ايتأبّن التكفري ملصاأل سياسية، وال ينتمي إىل الفكر العقدي السليم املتلقى من اآل
، بل كان من أجل احلصول على مطالب سياسية، ليس إاّل، صلى هللا عليه وآلهالواردة عن املصطفى 

فكانت بعض فرق املسلمني تكفر بعضها اآلخر، وسالت دماء، وترتب على ذلك إشكاليات كبرية 
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ى يف أراد اإلسالم لألمة أن تبقخلروجهم عن جادة الصواب وعن املنهج الوسطي واخلطوط العريضة اليت 
إطارها، ورغم التفاوت يف الفهم العقدي إالّ أّن ذلك يرجع إىل اختالف رتبة العلم، ومن ِل يرتق تلك الرتبة 
مقبول يف دائرة املسلمني وإْن اخنفضت منزلته، لكن ذلك ال يضر إبسالمه، كما أّن رتبة ومقام من ارتقى 

 على ذلك كثرية عمل هبا علماء املسلمني من املذاهب املختلفة.ث الدالة حمفوظان له، واألحادي

لى ماذا ع صلى هللا عليه وآلهمنها احلديث الذي تقدم عندما قال اإلمام أمري املؤمنني للمصطفى 
 منعوا فقد ذلك وافعل فإذا ،هللا رسول حممدا وأن ،هللا إال إله ال أن يشهدوا حىت قاتلهم››أقاتلهم؟ فقال له: 

 .(1)‹‹وجل عز هللا على وحساهبم حبقها، إال وأمواهلم دماءهم منك

أي على الشهادتني فقط، أي أّن الدخول يف ربقة املسلمني ويف دائرة اإلسالم يتوقف على ألفاظ 
 جمردة يتلفظ هبا املرء ويصبح مسلماً، قال اإلمام الشافعي يف كتاب األم:

ا ميّن ، فإذا قالوها؛ عصمو  هللاال أزال أقاتل الناس حىت يقولوا: ال إله إاّل »قال:  هللا"إن رسول 
 . 4«"هللادماءهم وأمواهلم إاّل حبّقها وحساهبم على 

 ال يقاتل ألنه مسلم، نعم؛ إذا قتل مسلماً اقتص منه. هللافمن قال ال إله إالّ 

، فإذا فعلوا منعوا هللاحىت يظهروا أن ال إله إالّ  أن يقاتلهم هللاأّن فرض  هللامث قال : "فأعلم رسول 
وكذهبم وسرائرهم،  بصدقهم هللاعليهم فيها، وحساهبم على  هللادماءهم وأمواهلم إاّل حبّقها يعين مبا حيكم 

 . تعاىل هللاال نفتح دخائلهم وال نعرف ما يف ضمائرهم، العاِل بسرائرهم هو  العاِل بسرائرهم" أي هللا
فيما بني  هللا"وهو املتويّل احلكم عليهم، دون أنبيائه وحّكام خلقه، وبذلك مضت أحكام رسول 

لسرائر" يدين اب هللاالعباد من احلدود ومجيع احلقوق، وأعلمهم أّن مجيع أحكامه على ما يظهرون، وأّن 
 هللاسابه على دخيلته، وح، رغم عدم العلم بسريرته و ومعىن كالمه أّن من أقر ابإلسالم يُتعامل معه كمسلم

 .تعاىل
 حقيقة اإلسالم

 صلى من››: صلى هللا عليه وآلهأوضح من املسلم؟ فقال  صلى هللا عليه وآله هللارسول ومنها: أّن 
 .(4)‹‹رسوله وذمة هللا ذمة له الذي املسلم فذاك ذبيحتنا، وأكل قبلتنا، واستقبل صالتنا،

 دالئل اإلسالم هي:إذن 
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 الشهاداتن.األوىل: 
 الثانية: استقبال القبلة أبن يصلي إليها.

 الثالثة: االلتزام ابلصالة.
 املسلمني. الرابعة: أن أيكل ذبح

 وبذلك يكون مسلماً له ما للمسلمني وعليه ما عليهم.
 قالوها فإذا هللا إال إله ال يقولوا حىت الناس أقاتل ان أمرت››: صلى هللا عليه وآلهومنها: قوله 

 على وحساهبم قهاحب اال وأمواهلم دماؤهم علينا حرمت فقد ذبيحتنا وذحبوا قبلتنا واستقبلوا صالتنا وصلوا
 .(1)‹‹هللا

ّن من أراد أن يكون مسلماً عليه واألحاديث تفصح عن بساطة وسهولة الدخول يف اإلسالم، وأ
أن يتشهد الشهادتني، وأن يقيم الصالة، وأن أيكل ذبح املسلمني، وال يقال إّن الذبيحة كانت من ذبح 

الق، من إط صلى هللا عليه وآله هللاأصحاب املذهب املخالف لنا، ألّن ذلك خالف ما جاء عن رسول 
أّن  ني ويستقبل القبلة، ويصلي إليها دون تزمت، بلوعلى املسلم أن أيكل من ذبح من يتشهد الشهادت

اإلسالم ِل يكتفم بذلك فقط بل هنى عن التكفري، ورأى أّن من دخل دائرة اإلسالم وأصبح مسلًما ال 
جيوز تكفريه حىت وإْن صدرت منه بعض الكبائر والنهي قاطع ومؤكد يفصح أبّن التكفري قد يؤدي إىل  

ن حنذر من تكفري املسلمني خصوصًا من خنتلف معه مذهبياً، ألّن كفر من صدر منه، وأن علينا أ

وَلَا يَزَالُوَن } :تعاىل، قال تعاىل هللااالختالف املذهيب طبيعي بل االختالف بنحو عام سنة من سنن 

فالناس خيتلفون يف التشخيص، وال يؤدي االختالف إىل التكفري، بل علينا أن نعي  (11٧هود:){مُخْتَلِفِنيَ 
إشكالية كبرية يقع فيها بعض الشواذ من طلبة العلم، وبعض أصحاب املقاصد السيئة الذين يكفرون 
املسلمني ملقاصدهم، ويتخذون التكفري وسيلة للوصول إىل مآرهبم، لكن أصحاب املقاصد احلسنة، مههم 

جَمِيعًا  اهلللِ وَاعْتَصِمُوا ِبحَبْ}: تعاىلكلمة املسلمني، والنداء للوحدة، وشجب الفرقة، انطالقاً من قوله   مجع

إّن االلتفات أبّن التكفري سالح أعداء املسلمني لتفكيك حلمة األمة، وأّن العدو  (134آل عمران:){وَلَا تَفَرَّقُوا
يعمل بغيه  الفرقة يف كل عصر، ويتبعه الشاذ من طلبة العلم، ل يشدد على االفرتاق بني املسلمني ويذكي انر

 كلما واتته الظروف فيفرق األمة، من هنا علينا أن نعرف العاِل بعالمات:
أمهها السري يف جادة الصواب، فال مييل وال يزيغ عن اهلدي النبوي يف التأكيد على األخوة 

ء اإلسالم عن التكفري، وفهم ذلك علما هللا عليه وآلهصلى واألحاديث واضحة، فقد هنى النيب والوحدة، 
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 حممدا وأن هللا إال إله ال أن شهادة خصال على اإلسالم بىن››: صلى هللا عليه وآلهقدميًا وحديثاً، قال 
 املسلمني نم تكون عصابة آخر إىل رسله بعث منذ ماض واجلهاد هللا عند من جاء مبا واإلقرار هللا رسول
 وال ذنبب تكفروهم فال هللا إال إله ال وأهل عدل من عدل وال جار من جور ينقصهم ال الدجال يقاتلون
 .(1)‹‹بشرك عليهم تشهدوا

يقرتفه املسلم ال يؤدي إىل اهتامه ابلشرك أو تكفريه، بل يبقى من أهل امللة وإن  والذنب الذي
 (4)‹‹كبائرمن أهل القبلة بذنب وإن عملوا الال تكفروا أحداً ››: صلى هللا عليه وآلهقال صدرت منه الكبائر 

 تشهدوا هلم ال تكفروهم بذنب وال هللابين اإلسالم على ثالث أهل ال إله إالّ ››: صلى هللا عليه وآلهوقال 
 يرميه ال يرمي رجل رجاًل ابلفسق وال››بذلك بل أردف أبنه  صلى هللا عليه وآلهوِل يكتفم  (4)‹‹بشرك

صلى أي أّن قول أحٍد هذا كافر يرجع إليه، وقال  (2)‹‹يه إْن ِل يكن صاحبه كذلكابلكفر إاّل ارتدت عل
وقال  (1)‹‹ا قتلهمب هللاومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه ››: هللا عليه وآله

واألحاديث  (6)‹‹الكافرأميا رجل مسلم كفر رجالً مسلماً فإْن كان كافراً وإالّ كان هو ››: صلى هللا عليه وآله
أحد فيها، والعاِل السوي ال يتبع اهلوى بل ينطلق من اآلايت واألحاديث، وال  واضحة الداللة ال ميرتي

يقول أبّن اجتهاده أّدى إىل تكفري بعض أهل امللة ألّن التكفري مسألة ختتلف عن غريها، واالجتهاد شيء 
د ليس حبجة على من اختلف مع اجملتهد يف الفهم، وفهم مسألة التكفري شيء آخر، ومع أّن االجتها

 واجملتهد ال يستطيع أن حيمل آراءه جمتهداً غريه خيتلف وإايه، فال جيوز جملتهد أن يرى أّن الصواب يف املسألة
التكفري على ما يرتئيه دون غريه، ألّن التكفري مسألة خيتلف أمرها عن غريها من املسائل، وأتكيد املصطفى 

 والعلماء على ذلك إاّل أّن مما يؤسف له كثرة التكفري يف الفرتة األخرية مع جتاهل من عليه وآله صلى هللا
 صدر التكفري منه أبنه السالح الفاتك ألعداء األمة لتفريق املسلمني ولالحرتاب الداخلي فيما بينهم.
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إلسالمية، أبمتنا اإّن على املسلمني أن يدركوا خطر التكفري ألنه من أعظم األخطار اليت حتدق 
ويعلم أبّن من أراد ألمتنا اخلري سريفع نداء الوحدة والتسامح وسيشجب الفرقة والتعنت والراديكالية وضيق 

 األفق الذي يرفعه بعض قاصري النظر ملآرهبم السيئة.

 املعارف التوحيدية عند الزهراء عليها السالم
. صدق (4-1كوثر:)ال{إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ*فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ*أَعْطَْينَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا }: تعاىل هللاقال 

 العلي العظيم. هللا

  ي التوحيد.  عليها السالم حديث الزهراء

قد ، و ليه وآلهصلى هللا ع هللاعطي لرسول هي اخلري الكثري الذي أُ  عليها السالمالصديقة الزهراء 
 .ميدان التوحيدها على أصعدة متعددة، ويف ميادين كثرية، من أمهظهر 

نعكس على من أمهية ته األنبياء والرسل أن يوضحوا حقائق التوحيد للخلق، ملا لهللا تعاىل  أمر
حقائق  هافي توضحأأدعية وكلمات  عليها السالملصديقة الزهراء لالقرب، و من  اً له مزيدقق حتو اإلنسان، 
قابلية شرح، و و  إيضاحإىل حتتاج من املفاهيم اليت التوحيد ذلك أّن د الذي جاء به القرآن الكرمي، التوحي

مبينة ( هللا )ال إله إال، وأوضحت معىن يف خطبتها تهحقيق عليها السالمشرحت  وقدمن لدن املتلقي، 
 ها.نسلط الضوء على بعضس هاحيثيات دقيقة ملعاني

 التوحيد العملي.

، وحده ال شريك له، كلمة جعل اإلخالص هللاوأشهد أن ال إله إال ›› :السالمعليها قالت 
ن تكون أب تعاىلكإخالص العمل له   آاثرمن  العمل قاما يرتتب على التوحيد يف ممل بيان (1)‹‹أتويلها

قة التوحيد ألّن حقي، وحده تعاىل هللاهبا د ار يد هبا جزاًء وال شكوراً من أحد، وإمنا ار ياألعمال الصادرة ال 
ه غري يئًا من شترجو  وعندئذ لن، كله  حاضر وانظر ومتصرف مهيمن على الكون تعاىل هللاأن تعلم أبن 
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)وضمن القلوب موصوهلا ، وأانر يف التفكر معقوهلا ، املمتنع من األبصار رؤيته ، ومن األلسن صفته ، ومن األوهام  
ته ، من ذاء أمثلة امتثلها كوهنا بقدرته ، وذرأها مبشيكيفيته ، ابتدع األشياء ال من شئ كان قبلها ، وأنشأها بال احت

غري حاجة منه إىل تكوينها ، وال فائدة له يف تصويرها ، إال تثبيتا حلكمته ، وتنبيها على طاعته ، وإظهارا لقدرته ، 
ن نقمته ، متعبدا لربيته وإعزازا لدعوته ، مث جعل الثواب على طاعته ، ووضع العقاب على معصيته ، زايدة لعباده 

 وحياشة هلم إىل جنته(.



الفهم احلقيقي  على هذا يتوقفو رجع، تآتية وإليه ه ن عندماملكافأة والعطاء واملواهب والنعم ، ألن تعاىل
هو لة، و مجيع األسباب ابطو ، هللاال مؤثر يف الوجود حبق إال أبن معناها وإدراك (، هللالكلمة )ال إله إال 

 .السبب احلقيقي يف التأثريتعاىل 

 خالاللتوحيد واإلا

 ي تعود يف حقيقتها إىل إخالص العبدأ ‹‹كلمة جعل اإلخالص أتويلها››: عليها السالمقوهلا 
، تعاىل هللاري يريد غ واملوحد حبق الاحلقيقة الصحيحة، هي  ههذو ، تعاىلصدر منه من أعمال هلل يبكل ما 
 .تعاىله منوجوده ، وما عداه يستمد تعاىل هوإال  حبق  الوجوديف( أي ال مؤثر هللا)ال إله إال ومعىن 

 املعرفة القلبية حلقائق التوحيد.

ليقال  ين أبين، وال يتضمنها زمانبكيف، وال أتُ  تعاىلباري ال ميكن أن تعرف حقيقة وجود ال
ىت إلدراك مكيف و و هو أين له أين األين فال أين له، وكيف الكيف فال كيف له، ال يقال  تعاىل ومىت، فه

أن أحد ستطيع يال  إذْ اكتناه حقيقة ذاته حييل الربهان   ذاته،صل إىلألّن خلقه ال يحقيقة ذاته املقدسة، 
 .يط به علماً حي

، (11:النجم){مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى}: تعاىلقال القلبية،  ةعرفابمل تعاىله يإل اخللق حقيقة وصولو 

عل الوصول إىل ي جأ ‹‹ن القلوب موصوهلاوضمّ ›› :بقوهلاتشرح هذا املعىن  عليها السالم والصديقة الزهراء
 هما يستطيعغاية ا، و هب واإلحاطةه الذات ناكتإيصال اخللق ال غري قادرة على فهي عرب الرباهني،  ليس هللا

وذلك معىن قوهلا ، (11:النجم){مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى}: تعاىلقال  ،بقلبه تعاىله يتيقن بوجود أن اإلنسان

  .‹‹وضمن القلوب موصوهلا››: عليها السالم

 جتلي أدلة حقائق التوحيد.

ة على وجوده الرباهني الدال تعاىل هللاجعل أي  ‹‹فكر معقوهلاتوأانر يف ال›› :عليها السالمقوهلا 
حقيقة التوحيد نرية و ذاته، له اكتندون ا توصل إليه  ها إهناوسرب أغوار  هاأتململن واملوصلة إليه بينة الوضوح 

لة على وجوده جعل األدلة الدا تعاىل هال يشوهبا ظالم، ألنو ، فيها غطشال و عليها  إهبام الابدية متجلية، 

عليها قوهلا ، إذن معىن (1:إبراهيم){ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اهللأَفِي  }: تعاىلقال يف غاية الوضوح، 



الداللة وح واضحة بينة الوضيف األدلة وقارهنا وجدها ر من فكّ تبيان أّن  ‹‹فكر معقوهلاتوأانر يف ال››: السالم
 .تعاىلعلى وجوده 

 .تعاىل هللاعجز احلواس عن إدرا. 

 ،(1)(ألبصارا ومن من اإلبصارن يُقرأ )جيوز أ ‹‹املمتنع من األبصار رؤيته››: السالمعليها قوهلا 
 .مبعىن واحدمبعناه، ومها اسم واألبصار اإلبصار مصدر ف

الفم و األذن جوارح ك ليس له تعاىليدرك أنه األدلة الدالة على وجوده  ةعرفمبعد ومعىن ذلك أنه 
ومجيع األشياء  يُدرك ابحلواسرى وال س وال يُ س وال جيُ ال حيُ  تعاىل ألنه ، ةماالعيون والذائقة والشو والبصر 

لَا تُْدرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ  }: تعاىلقال  ،اهر أو ت، إليه أن تصلال ميكن 

  .(134:األنعام){الْخَبِ ُ

 تنزيه احلق عن وصف اخللق 

األئمة ع  رحشوقد ، تعاىل هاملقاول ال تصفو األلسن  ‹‹ومن األلسن صفته››: السالمعليها قوهلا 
صفاته و ذاته،  عن تعربله صفات  ال تعاىل هللاوالصفة تنبئ عن املوصوف، معىن عدم وصفه قائلني إّن 

 سُْبحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ }: تعاىلقال تدلل على كماله املطلق، وال تبني حقيقة ذاته، 

 منزه عن وصف عامة خلقه. هللا، تبني اآلية أن (1٧3:الصافات){

 .تعاىل هللااملُكليصون يصفون 

وصل و فاه واصطهو من اجتباه يصفه والذي ميكنه أن  ه،منزه عن مجيع أوصاف خلق تعاىلهو 

، (163-111:الصافات){ الْمُخْلَصِنيَ  اهللإِلَّا عِبَادَ *عَمَّا يَصِفُونَ اهللُسبْحَانَ }: تعاىلقال إىل حقائق التوحيد، 

أن يصفوه  هلم هللاأابح و عن وصف الواصفني لذاته،  احلق نزهوهم صنف من اخللق ذكرهتم اآلية ممن 
 ن حقائق التوحيدعينبئون فطهرهم تطهرياً،  تعاىلوهو من شوائب الكدورة والرجس،  ذواهتم وخلوهاسة القد
صداق م عليها السالمدالة على كمال وجوده، والصديقة الزهراء اليت يصفونه هبا لتكون ألوصاف اب

 للمخَلصني املصطفني ووصفها مرضي لذلك.

                                                           
 بصيغة اجلمع واملصدر. -: ميكن أن يقرأ االبصار 414ص 41حبار األنوار للمجلسي ج -1



 عجز األوهام عن معرفة حقيقة التوحيد.

لذات املقدسة، االوهم أن يصل إىل حتديد  ال يستطيع ‹‹ومن األوهام كيفيته››: عليها السالمقوهلا 

، أي ال (113:طه){وَلَا يُحِيطُونَ بِِه عِلًْما } :تعاىلقال ال ميكن أن حييط هبا عقل وال وهم وال فكر، ا ألهن

انقص، هو و دة، واحملدود ممكن يف وجوده، و لكانت الذات حمدأحاط الوهم بذاته لو و ميكن أن تكتنه ذاته، 
ومن األوهام  ›› عليها السالم ، وقوهلاطلق ال حد لهمده كمال وب وجو وجإْذ  ،تعاىلوجوب احلق يتناىف مع 
 حد له. مطلق ال قادر أن يكتنه الذات املقدسة، ألهنا غىنً ليس بالوهم تبيان على أّن  ‹‹كيفيته

 الفرق بني صنع اخلالق واملكلوق.

 -نات املمك تعاىل هللاأوجد  ،‹‹ابتدع األشياء ال من شيء كان قبلها››: عليها السالمقوهلا 
سابق تقدم على املمكنات  وجودال من شيء كان قبلها أي ال  -رات اجملفالك و األرض و األسماوات و ال

الف إطالق خب تعاىل هللاإاّل  ، إْذ ال شيء يف األزلالوجود السابقاملخلوقات من ذلك  تعاىل هللاوأوجد 
ء، فإّن إجياده من وجود متقدم وال يستطيع اخللق أن يوجد شيئاً ال من شي تعاىلاإلجياد واخللق على غريه 

بتداع ارق بني االهذا فو يكون مادة هلا، ل عليها اً تقدماألشياء ال من شيء قبلها مابتدع فقد  تعاىلأما احلق 
لكنه ، ةالصور  ةكيفي يف  غريفي، اً الطني طري  ، ألّن اإلنسان ميكنه أن ُيسوي منالنوعية ةوبني التغيري يف الصور 

لقدرة للك امل، هو اتعاىلاألشياء ال من شيء هو احلق مبدع ألن شيئاً ال من شيء، سوي أن يستطيع ال ي
 .شيئاً ال من شيء عخلقه حمدود يف قدرته، ال يستطيع أن يبد و املطلقة، 

 إنةاء املوجودات دون مثال.

 يخلقرى شيئاً فأن ي تعاىل هللاال حيتاج  ‹‹امتثلهاوأنشأها بال احتذاء أمثلة ››: عليها السالمقوهلا 
خللق وأفاض عليه اِل حيتذم وجوداً، بل أوجد  تعاىل هللافهو خملوق على صورة، و اإلنسانمثله خبالف خلق 

، على أساسها ةجزء من الصور ، فاإلنسان لديه تعاىلاإلنسان وفعله  ، وهذا فارق جوهري بني أفعالالنعم
 .ألن قدرته غري حمدودة ‹‹بال احتذاء -أي األشياء  -أنشأها››فقد  تعاىلأما احلق ما يريد، وجد ي

 ملكلوقاته.   تعاىل هللاانتفاء حاجة 

بقدرته ته و موجودة مبشيجعل األشياء أي  ‹‹وذرأها مبشيته ،هنا بقدرتهكوّ ››: عليها السالمقوهلا 
ه، ومجيع ب حيتاج إليه، ويكتملما اإلنسان خيلق هو أّن  عليها السالمتفصح عنه  الالحمدودة، وهنا مطلب

إىل النقص،  هصلو نعم؛ بعضها يتصور اإلنسان أهنا توصله إىل الكمال غري أهنا ت، هإىل كمالأعماله طريق 



أعماله دالة  أصبحتكلما تقدم اإلنسان علماً وأحاط ببعض احليثيات و علل وأسرار األشياء، عدم علمه بل
 كتملال خيلق خلقه ليكتمل به، ألنه غري انقص حىت خيلق اخللق ليف تعاىل هللاأما على حكمته وكماله، 

عن ذلك علواً   هللا تعاىلويسد حاجة،  اً خلق اخللق ال لريفع عوز و مطلق ال حد له،  ىًن غ تعاىلووجوده ، به
 هعن خلقه، وخلق ينفهو غ ‹‹من غري حاجة منه إىل تكوينها›› تعاىلبل خلق اخللق لريبح اخللق منه كبرياً، 

ه االرتباط بوجود وجود غري نفسال ، تعاىل حقيقة اخللق هو ارتباطه بوجود احلقبل أّن مفتقر إىل وجوده، 
 ت.لتالشعلى األشياء ض الوجود افأ هللا، ولوال أن تعاىل

 فائدة اإلااد تعود للمكلوق.

ال لفائدة ملختلفة األشياء ابلصور ا تعاىل هللاخلق  ‹‹وال فائدة له يف تصويرها››: عليها السالمقوهلا 
رد يف حديث و املطلق والفائدة ترجع إىل خلقه،  الكمال املطلق والغىن تعاىلفهو تعود عليه وترجع إليه 

 .(1)‹‹إمنا خلقت اخللق لريحبوا علي ، وِل أخلقهم ألربح عليهم››قدسي: 

 الغاايت من إااد املكلوقات. 

 : احلكمة الالمتناهية. األوىل 

 .الحمدودلاوغناه املطلق، وحكمته الالمتناهية، ووجوده  تعاىل هللا تدلل األشياء على كمال

ته اك حكمصل إىل إدر و اإلنسان إذا فكر تبيان أّن  ‹‹حلكمته إال تثبيتاً ›› :عليها السالمقوهلا 
 .املطلق والغين املطلقه احلكيم وصل إىل أنو  ،تعاىل

 : إظهار القدرة اإلهلية. الثانية

اخلالق، نه القادر لقه أيبني خل تعاىل هإنّ  ‹‹على طاعته وإظهاراً لقدرته وتنبيهاً ››: عليها السالمقوهلا 
خلقه مستمدة  ةر قدو العلي العظيم(  هلل)ال حول وال قوة إال ابفـ، تعاىلمنه  للخلقالقدرة اليت منحت وأّن 
 معليهواألئمة ئكة واملالاألنبياء والرسل شيئاً و عن اخللق ِل يستطع أن يفعل إذا سلب القدرة و ، تعاىلمنه 

 ميدهم بقدرته لنفد ما عندهم. تعاىل هللا، ولوال أّن تعاىلهلم إالّ به  قدرة ال،  السالم

 : إيصال اخللق للكمال. الثالثة
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إىل الكمال  يصالهاخللق إل تعاىل هللاخلق  ‹‹وإعزازًا لدعوته وتعبدًا لربيته››: عليها السالمقوهلا 

وعبودية اخللق  ،(16:الذارايت){ وَمَا خَلََْقتُ الْجِنَّ وَالْإِْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}: تعاىلمنه، قال   حلاجةالوالسعادة 

 نعيم.وال السعادةتعزز دعوة احلق إليصاهلم إىل 

 التحفيز  ي الثواب والعقاب.

قانون الثواب  ‹‹ووضع العقاب على معصيته ، مث جعل الثواب على طاعته››: عليها السالمقوهلا 
 ابإلضافة إىل التحفيز إىل الطاعة والوقاية من السخط.والعقاب ميزان 

ع عباده يدف تعاىلإنه  ‹‹لعباده من نقمته، وحياشة منه إىل جنته (1)ايدةذ››: عليها السالمقوهلا 
  .ة املطلقةرتقاء والرمحهلم السؤدد واالعن النقم واملعاصي وما يوجب هلم السوء، وأيخذ هبم إىل ما يوجب 

 .عليها السالمالتوحيد  ي كالم الزهراء 

ملتقدمة، ولوال ااملعاين  كلوأابنت أهنا تتضمن  معىن كلمة التوحيد،  عليها السالمشرحت الزهراء 
أوضحت ذلك ملا كان ألحد أن يصل إليها، ليس ألحد أن يصل إىل معاين التوحيد  عليها السالمأهنا 

احلقائق ، و هللاهم األدالء على ف 4‹‹هللابنا عرف ››، ورد عنهم  السالم معليهأهل البيت احلق إالّ بداللة من 
 املصطفني.من عباده صني ضه احلق على املخلَ افأمن العلم املكنون املخزون الذي املتقدمة 

 

 معالم الشرك في صفات الله عند اإلمام الرضا 
ََ نموب َن هَ  ننَ  }قاال هللا تعااىل:   وب َو ََام ََََََََُ  ًِ نََ   َ ان ِْ َ ر نموَب ََن ًَ ي هََُْ ْْ ََِِن ُم ْن ِن َوَجعَْلنََ  

 . صدق هللا العلي العظيم.(24السجدة:){هموقننموبَ 

 مفهوم الشرك في األسماء والصفات.

حتدث اإلمام الرضاااااااا عليه الساااااااالم عن التوحيد  ي  االت متعددة من خالل  الس حواره 
مع العلمااء وأصاااااااااااحااب امللل والنحل من أهل األداين والعقائد املكتلفةّ وبنيإل الةااااااااااار.  ي األمساء 
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يفله عن عندما ساا -عمران الصااابك  -والصاافات  ي حواره عليه السااالم مع أحد كبار علماء الصاااببة 
واعلم أنه ال يكون صاافة لغري موصااوف وال اساام لغري معىن وال حد : اهللا تعاىلّ فقال  صاافات

لغري حمدود ّ والصاااافات واألمساء كلها تدل على الكمال والوجود ّ وال تدل على اإلحاطة كما تدل 
على احلدود ال  هي الرتبيع والتثليث والتسااااديس ألن هللا عز وجل وتقدس تدر. معرفته ابلصاااافات 

األمساء ّ وال تدر. ابلتحديد ابلطول والعرض والقلة والكثرة واللون والوزن وما أشاابه ذل  ّ وليس و 
حيل ابهلل جل وتقدس شاااااك من ذل  حع يعرفه خلقه هعرفتهم أنفساااااهم ابلضااااارورة ال  ذكرل ولكن 

طالب ليدل على هللا عز وجل بصااااااااافاته ويدر. أبمسائه ويساااااااااتدل عليه يلقه حع ال حيتاج  ي ذل  ا
املرهد إىل رؤية عني وال اساتماع أذن وال ملس كف وال إحاطة بقلب ّ فلو كانت صفاته جل ثناؤه ال 
تاادل عليااه وأمساااؤه ال تاادعو إليااه واملعلمااة من اخللق ال تاادركااه ملعناااه كاااناات العبااادة من اخللق ألمسااائااه 

 أمساءه رريهتعاىل ألن صاافاته و لو أن ذل  كذل  لكان املعبود املوحد رري هللا و وصاافاته دون معناه ّ 
 (1). 

 نظرة العلماء جتاه الةر.  ي الصفات.

معا  التوحيد والةاااار.  ي األمساء والصاااافاتّ وقد أابنه العلماء  ي  حدد إمامنا الرضاااا 
 جانبني: 

جانب القدم واحلدوث والذي يساااااامى ببحث الصاااااافات الكماليةّ ف نإل هللا تعاىل له  األول:
صافات تدلل على كمال ذاته وعظم شايفنه كالعلم والقدرة واحلياء وله صفات تدلل على فعله املتقنّ 

 وصفات العلم تتغاير مع صفات الذات هلل تعاىل. 

صاااااادر  -صاااااافات اجلالل. وهذا تقساااااايم يتبناه أحد كبار علمائنا من الفالساااااافة  الثاني:
حيث ذكر أنإل هنا. صااااافات جاللية يُنزه الباري تعاىل عن االتصااااااف هباّ وصااااافات  الّ  -املتيفهلني

تساااب  على ذاته املقدساااة لتدلل على وجود الذات وليسااات على اإلحاطة ابلذات هعىن أنإل صااافات 
وال تدلل على كنه وجوده أي أنإل من يعرف الذات ابلصاااافة ال ميكن أن يدر. كنه ذاته ال حتي  بذاته 

ي أيي دهلليههللم  ويميا خيل فيُهم  ويالي حيهلليطُوني بهللههلل عهلل الذات للحق تعاىلّ قال جل شاااايفنه: ا ّ (11٠طه:) ل ًمايايع ليُم ميا بايني 
 ه.رب طريق أمسائه وصفاتأي أنإل الذات املقدسة ال حياط هبا علمًا من أي طريق من الطرق حع ع
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 معيار التوحيد والشرك في األسماء والصفات.

امليزان واملعيار  ي فهم التوحيد والةاااار.  ي أمساء احلق وصاااافاته عرب  بنيإل اإلمام الرضااااا 
من خالل النقاط  الطريق الذي رمسه القرآن الكرمي وأوضاااااااااااحه أجداده األئمة من أهل البيت 

 التالية: 

 بين الصفة واالسم والحد وبين الذات.األولى: التفريق 

هكاااطبااة عمران الصااااااااااااابكّ فقااال لااه: اواعلم أنااه ال تكون صااااااااااافااة لغري  باادأ اإلمااام 
موصااوف ّ أي أنإل الصاافة تسااب  على املوصااوف سااواًء كان املوصااوف ذاهً أو عرضاااً من األعراضّ 

ّ بد أن تدلل على ماوال اسااااام لغري معىن ّ كذل  األمساء ساااااواء كانت للحق تعاىل أو للكلق ال عان 
: اوال حد لغري حمدود ّ إذهلل احلدود تبني ما ُحدد هباّ وعندما نضاااع حداً فهو يدل على مث قال 

يريد أن يبني أبنإل األمساء ال تكون حدوداً للذات املقدسااااااااةّ إذ  يسااااااااتحيل أن  احملدودّ واإلمام 
جوده احلقّ  حدإل لذاته تعاىلّ فهي و تكون أمساء هللا وصااااااااافاته جل وعال دالة على حتديد ذاته ألنه ال

ووجوده ال حدإل لهّ وقد عرب الفالساااافة واحلكماء عن ذل  أبنإل الذات املقدسااااة وراء ما ال يتناهى ها 
ال يتناااهى أي ال حاادود لااذاتااهّ وأمساااؤه تاادلاال فق  على وجوده وعلى كمااال وجوده دون أن تكون 

د ذات كيفمساء اخللق وصااااااافاهتم  ي كوها حتدأمساء الذات املقدساااااااة أو الصااااااافات ال  تساااااااب  على ال
 ذواهتم وصفاهتم ألنإل هللا تعاىل منزه عن ذل .

 الثانية: داللة األسماء والصفات على الكمال.

: اوالصاااااااافات واألمساء كلها تدل على الكمال ّ أي أنإل الكمال للحق تعاىلّ مث قال 
ءّ كما ة ها عداهاّ ال يعزب عنها علم شاااااااايوعندما نطلق على هللا أنه عا ّ فذل  يعين أنإل ذاته عامل

َِ }ُبني ذلا   ي تفساااااااااااري العلم  ي قولاه تعااىل:  ْم  ُمَو َوهَْعلَ َُ  ِنًَ  ِم ِن ََ هَْعلَ ُم بْ ََْه ََ  ن َِ نَنَُم    َوعن

َََ  ن ب َ  َََُ  َوََ َحًَََ ل فني  ملِم ِم ب َوَاقَََ ل ِنًَ هَْعلَ ِن ومرم  َََََََْ ْاضن َوََ فني بْ ََا ن َوبْ ََْحان َوَََِ   َق

َنهبل  ِي ِل  َن ََ  ِل َوََ هََ َن ل ِنًَ فني  ّ وكذا احلال  ي اآلايت الكثرية ال  حتدثت عن (59األنعاام:){َارَْ
اتصااااااااف الذات ابلعلم والقدرة واإلحاطة والقيومية دون أن تدل هذه الصااااااافات وتل  األمساء على 

: اكلها تدل على الكمال ّ والكمال ال يدل على حتادياد الاذات املقادساااااااااااةّ لذا قال اإلمام 
التحديدّ بل يدلل على نفيه عن الذات املقدساااة. ألننا  د أنإل بعض األمساء والصااافات ال  يةااارت. 
فيها احلق واخللق تدلل على الوجودّ وتةااااااري إىل أنإل الذات املقدسااااااة تتصااااااف بهّ ولكن وجود احلق 



اىل كمال مطلق ال حُيد بةيءّ وأما وجود خلقه فهو حمدود ُيتلف عن وجود اخللقّ إذ  أنإل وجوده تع
ابلزمان واملكان ورري ذل . واإلمام عليه الساااااااااالم قال: اكلها تدل على الكمال والوجود وال تدل 
على اإلحااطاة كماا تادل على احلادود ّ أي أنإل بعض الصااااااااااافاات تدلل على الوجود ولكنها ال تدلل 

وجود الذات املقدسااةّ وأما وجود املكلوقات خصااوصاااً املادية على اإلحاطة ابلذاتّ كداللتها على 
 ي أنإل بعض املوجودات تتصااف ابلرتبيعّ  الذي يُعرف ابألشااكال اهلندسااية كما أوضااحه اإلمام 

 وبعضها يتصف ابلتدوير أو التثليثّ أو ابألشكال األخرى فال ميكن أن تطلق على ذاته املقدسة.

 دراك الله تعالى.الثالثة: التأكيد على استحالة إ

: األنإل هللا عز وجل وتقدس تدر. معرفته ابلصااااااافات واألمساء  ّ أيّ أنإل كنه مث قال  
ون دالذات ال يدر.ّ وال بد هنا من إيضاااال أمر هام هو أننا نتعرف على احلق تعاىل أبمسائه وصااافاته 

فضاًل  حممد إدرا. وإحاطة بكنه ذاتهّ الساتحالة ذل  على اخللق حع على سايدهم وأفضالهم 
: ا  يطلع العقول على حتديد صاافته   أي عن سااائر األنبياء والرساالّ قال إمامنا أمري املؤمنني 

ّ 1أنه حجب العقول عن إدرا. حقانية صفاته ال  تبني كنه وجوده ا و  حيجبها عن واجب معرفته 
اخللق على ذاتاه املقادساااااااااااة عرب أمساائه وصااااااااااافاته دون أن حياط بكنه الذات علماًّ لذا قال  فيتعرف

اإلمام: األن هللا عز وجل وتقدس تدر. معرفته ابلصااااااااافات واألمساء وال تدر. ابلتحديد فليس يُنزل 
ّ أي  ن ال نُنزل صااااااااافاته وأمسائه على ذاته املقدساااااااااة هعىن أن  عل تل  (2)ابهلل شااااااااايء من ذل  

 الصااااااااااافاة هي احمليطاة ابلاذاتّ ألنإل الااذات ال حيااط هبااا علمااًّ كمااا قاال احلق تعاااىلّ مث أفااض  
بقوله: افليس يُنزل ابهلل شااااايء من ذل  حع يعرفه خلقه معرفتهم ألنفسااااااهم ّ ألنإل هللا ال ميكن أن 

نفساا  و  حيي  اإلنسااان به علماً ك حاطة اإلنسااان بعلمه بنفسااهّ أي كما أن  ال حتي  بنفساا  علماً 
دالة على وجود. وأنت تعرف نفسااا  بنفسااا  كذل  معرفت  ابحلق تعاىل معرفة تُدلل على الوجود 

 وعلى كمال الوجود دون اإلحاطة ال  تدلل على التحديد. 
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،  قال 241هذه العبارة واردة يف نص  حتف العقول البن شعبة احلراين ص ( فليس يُنزل ابهلل شيء من ذلك) -4

االمام عليه السالم: )فليس ينزل ابهلل شئ من ذلك حىت يعرفه خلقه معرفتهم ألنفسهم ، ولو كانت صفاته ال تدل 
بود الواحد غري كان املععليه وأمساؤه ال تدعو إليه لكانت العبادة من اخللق المسائه وصفاته دون معناه ولو كان كذلك ل

 هللا الن صفاته غريه(.



   الثالثة: العبادة لله ال لألسماء والصفات.

اولو كاانات صااااااااااافااتاه ال تادل عليه وأمساؤه ال تدعو إليه لكانت العبادة من  : مث بنيإل 
اخللق ألمسائه وصااااااااافاته ّ هذا حمل الةااااااااااهد  ي حبثنا الذي نريد أن ُ دد به ميعلماً من معا  التوحيد 
والةاااااار.  ي األمساء والصاااااافاتّ ألنإل اإلمام يؤكد على أنإل األمساء والصاااااافات لو   تكن مةاااااارية إىل  

ودهّ ف نإل ذل  سااايؤدي إىل أن نعبد هذه األمساء والصااافات ال  هي رري الذات املقدساااةّ كمال وج
ومعناه الةار.  ي العبادة. وعليه ف ننا ال نعبد أمساءه وصافاته وإمنا نعبده تعاىلّ وأمساؤه وصفاته تدلل 

ائه مس: افلو كانت صاااافاته جل ثناؤه ال تدل عليه وأعلى وجوده وكمال وجوده تعاىلّ لذا قال 
ال تادعو إلياه لكااانات العباادة من اخللق ألمساائاه وصااااااااااافاااتاه دون معناااهّ ولو كاان ذلا  كاذلا  لكااان 
املعبود املوحد رري هللا تعاىل ّ أي أنإل اخللق ال يعبدون احلق تعاىل حينبذ وإمنا يعبدون أمساًء وصااااااافاهً 

 اهى.ال تدلل على وجوده الذي عربل عنه أبنه وراء ما ال يتناهى ها ال يتن

 الجمع بين آيات كمال الله وآيات نفي اإلحاطة به.

بم }قاال هللا تعاىل:  َِ ُمَو ب ًاْح َُ نَ ن  ِن َوب شًَََََََ ْم بْ ََْه ُمَو َع  ن  ًَ ََ ِن َهَ ِن ي  ُمَو بَّلًلم ب ًذن

ْم  ه ّ أوردت اآلية أمساًء وصاااااااافات متعددة تدلل على وجوده وكمال وجودهّ وُقرهللنت (22احلةااااااار:){ب ًاحن
هن }ه اآلايت آبايت أخرىّ كقولااه تعاااىل: هااذ هرموَب َََن ََ همحن ْْ َو ُم ْْ َوَََِ  َهْلََ ُن ه نن ْم َََِ  ََْهَب ََهََْ هَْعلَ

ِي  ْل ّ واجلمع بني اآلايت الدالة على كماله املطلق واتصااااااااااافه أبمسائه وصاااااااااافاته ال  تدلل (11٠طه:){عن
على وجوده احلق وعلى كمااال الوجود الااذي ال حيااد وبني اآلايت ال  تؤكااد على أنااه تعاااىل ال ياُادر. 

 ي هذه الروايةّ ويوضاااااااااح املعىن الدقيق  ي كالم  وال حُياط به علماًّ يوصااااااااال إىل ما قاله اإلمام 
 .(1): ا  يطلع العقول على حتديد صفته و  حيجبها عن واجب معرفته إمامنا أمري املؤمنني 

 الفصل الثاين: املعارف النبوية

  :الُسننة الصحيحة املطلب األول 
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 القسم األول: الُسنإلة بني ُمقومات احلف  وعقبات التدوين.

 

ولُ فَخُذُوهُ وَمَا آَتَاكُمُ}  قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: ُْْْ  صــــــــــــدق هللا العلي  ( 7{)احلشْْْر:الرَّس

العظيم. 

 قبل البدء نبني مقدمات هامة هلا ارتباط وثيق ابلبحث الذي سنتناوله حول السنة الشريفة:  

 األوىل: أ ية الوحدة بني املسلمني
م، ما الال خيفى على املتتبع لألحداث التارخيية اليت عايشـــــــــها األئمة من أهل البيت عليهم الســـــــــ

تعرضــــــــــــــوا لــه من الظلم الفــادح ، واالنتهــاك للحقوق والتعــدي على احلرمــات، وعــدم االنضــــــــــــــبــاط حتــت 
رعية والقوانني، اليت أََتْت من النهيب صـــــــلهى هللا عليه وآله وســـــــلهم ، وصـــــــرهحت هبا آي القرآن  التكاليف الشـــــــه

 تركيزًا كبريًا على أمهّميــــة الوحــــدة بنيمن كــــل ذلــــك فــــإن األئمــــة من أهــــل البيــــت ركهزوا  مالكرمي ، وابلرغ
دت مع وجود االختالف بني طوائفها  املســــــلمني، ويعود الســــــبب يف ذلك إىل أّن األمة اإلســــــالمية إذا احته
وأفرادها، فإّن وحدهتا كفيلة إبرجاع احلق إىل نصــــابه، وســــوف تقضــــي على عوامل كثرية من التشــــنجات، 

قدس، متأمالً ليصـــل إىل الفهم الســـليم والواقعي ملا يريده الشـــارع امل اليت بزواهلا يســـتطيع اإلنســـان أن يقف
لذا جند عشــرات الرواايت اليت وردت حبكم اثنوي تركز على أمهية حضــور صــالة اجلماعة مع أبناء العامة، 
ن إرغم عدم توافر الشـرائط الشرعية، ألنهنا نشرتط يف إمام اجلماعة العدالة، وهم ال يشرتطوهنا، ومع ذلك ف

الة خلف غري املنضـــــــوي حتت مذهب أهل البيت عليهم الســـــــالم، بل  األئمة عليهم الســـــــالم أجازوا الصـــــــه
وا الشــــيعة وأتباع أهل البيت عليهم الســــالم على عيادة  شــــجعوا على ذلك، كما أهنم عليهم الســــالم َحضــــ 

قاً من قوله لناس انطالاملريض منهم، وعلى حضــــــــور اجلنائز هلم، وعلى التعامل األخالقي الفذ مع خمتلف ا

نْاً{ :تعــاىل هــذه قواعــد وثوابــت ركز عليهــا األئمــة من أهــل البيــت عليهم ، (٧4)البقرة:}وَقُولُواْ لِلنَّْْاسِ حُسْْْْْ

 السالم. 

 الثانية: إنإل احلق هو املنتصر مهما طال الصراع
وامر أل رغم أن الواقع الســــــياســــــي بكل ما ميتلكه من قوٍة يف اإلعالم والتخطيط وعدم االنضــــــباط

الشـــارع املقدس،كان يصـــب  يف غري صـــاأل مدرســـة أهل البيت عليهم الســـالم، إاله أهنم،كانوا ينطلقون من 
مبدأ حضـــــاري، وهو أن كلمة هللا هي العليا، هذا الواقع احلضـــــاري هو الذي ركز عليه القرآن الكرمي بقوله 



 (،  53عَ أَمَّن الَّ يَهِْدِّيَ إِالَّ أَن يُهْْْدَى فَمَْْا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ{)يونس:}أَفَمَن يَهْْْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَتعــاىل: 

أي أن األئمة عليهم الســــــالم انطلقوا من خالل أن احلق له من الوضــــــوح ما هو كفيل إبيصــــــال اإلنســــــان 

لِي{}كَتَبَ اللَّهُ الَغْلِبَنَّ بفطرته الســـــليمة إليه ولو بعد حني، قال هللا تعاىل:  (، وهذه 41ادلة:)اجملأَنَا وَرُسُْْ

ّنة كونية( ورغم أّن  الكتـابـة يف كل الكتب الســــــــــــــماوية، وليس يف القرآن الكرمي فقط أي )أهنا قانون وســــــــــــــُ
اجلبابرة والفراعنة والظهاملني حتد وا مســـــار الر ســـــل واألنبياء إاله أن احلق، كانت له الغلبة ولو بعد حني، وحنن 

 نتساءل: 

وأين فرعون من موســــــــى عليه الســــــــالم؟  وأين اجلبابرة واألكاســــــــرة ؟ مرود من إبراهيم عليه الســــــــالمأين الن
 والقياصرة من دعوات األنبياء والرسل؟!

إذن كـانـت تلـك الدعوات متثل اإلضــــــــــــــاءة والنرباس الذي يـَْهَتدي به املهتدون، يف تلك الظُُلمات احلالكة 
ضـــلّمل والتعدّم 

ُ
ن ي على كل املقدهســـات اليت صـــدع هبا األنبياء والرســـل، وهذا َدْيدَ من التشـــكيك واإلعالم امل

 ) ساااايبقى الصااااراع بني احلق وبني ما يضاااااده إىل أن تقومالناس إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها، أي 
نهة القيامة ( َنن هللا تعاىل يف اخللق والكون،  من، هذه ســــــــــُ مســــــــــألة  تشــــــــــري إليها اآلايت اليت وردت يفســــــــــُ

بَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يََقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ الَ يُفْتَنُونَ{ الء قال هللا تعاىل:االبت (، قال 4)العنكبوت:}امل *  أَحَسِْْْْ

ولو أن احلق خلص من لبس الباطل النقطعت عنه ألســــــن املعاندين )) إمامنا أمري املؤمنني عليه الســــــالم: 
ان، فهنالك يســــــتويل الشــــــيطان على أوليائه وينجو ولكن يؤخذ من هذا ضــــــغث ومن هذا ضــــــغث فيمزج

 ، فاالبتالء مبدأ  عام وغاية يف األمهية.  (1)((الذين سبقت هلم من هللا احلسىن

ّنة يعمق ترابط املســــــــــلمني فيما بينهم، من خالل احلوار  ومن هاتني املقدمتني يتضـــــــــح أن البحث يف الســـــــــُ
ّنة الصـــــــحيحة، اليت جيب اتباعها،ألهنا احلق،الذي  املوضـــــــوعي القائم على الدليل، الذي يوصـــــــل إىل الســـــــُ

 يُهتدى به.          

 الثالثة: التكصص والبحث  ي السنة

مســــــــــــــألة يف غاية األمهية، هي أن بعض األحباث ابلرغم من وضــــــــــــــوحها يف ينبغي أن نلتفت إىل 
رْب حقيقتها واإلحاطة بكل  الظاهر إال أهنا تبقى رعة لكل وارد، ألن الوصــــــــول إىل ُكْنهمها وســــــــَ ليســــــــت شــــــــُ

                                                           
 .11ص 1ج -خطب اإلمام علي )ع(–هنج البالغة  -1



ّنة، وأن  حيثياهتا حيتاج إىل التخصــــص، وال ميكن لإلنســــان غري املتخصــــص أن يصــــل إىل عمق حمتوى الســــُ
ُكْنههــا، وهــذا ُمشـــــــــــــــاهــد يف كــل علم من العلوم، وإذا كــان األمر كــذلــك، فــإن فهم الكتــاب يفهم حقيقــة  

نهة حيتاج إىل ختصــــــــــــص، ولذا فإن الثقافة العامة ال تكفي جلعل املثقف على دراية وإحاطة بفهم ما  والســــــــــــُ
آله وسلهم واألئمة من و يريده هللا من آي القرآن الكرمي، وال تكفي أيضـاً لفهم ما يريده النيب صلهى هللا عليه 

أهل البيت عليهم الســـــــــــــالم مما جاء عنهم ومنهم من الرواايت، وقد أشـــــــــــــارت جمموعة من األحاديث إىل 
ر هللا عبدا مسع ))نضــــه ذلك، نشـــري إىل بعضـــها، منها ما ورد عن النيب صــــلى هللا عليه وآله وســـلم يف قوله: 

ىل من هو به حامل فقٍه غري فقيه، وُربه حامل فقٍه إمقاليت فوعاها، وحفظها وبلهغها من ِل يســــــــــــــمعها، فرُ 
، أي أنه ميكن لإلنســـــــان أن يســـــــمع الكالم، لكنه ال يدرك املراد منه، ويظن أنه يعرف احلق (1)أفقه منه((

ولكنه مبنأى عنه مبراتب، لذا بنّي النيب صـــــــلهى هللا عليه وآله وســـــــلهم: أّن له جزءاً من الدراية والفهم، ولكنه 
بّلغ هذا احلديث إىل غريه ســـيفهم غريه ما هو أفضـــل وأحســـن، والنيب صـــلهى هللا عليه وآله وســـلهم يدعو لو 

لــه بنضـــــــــــــــارة الوجــه واحُلســــــــــــــن، وورد عن األئمــة عليهم الســــــــــــــالم: ال يكون الفقيــه فقيهــاً حىت يفهم حلََْن  
م اإلحاطة املرتضـــــــاة منه، أي )ال يصـــــــل اإلنســـــــان إىل مســـــــتوى العمق الفقهي الذي يـَُؤهله إىل (4)كالمنا

 أّن األحاديث ليســــــت على عليهم الســــــالم، حىت يفهم حلن كالمهم(، ونشــــــري هنا إىل مســــــألة هامة، هي
نهة هلا  مســـــتوى واحد من الوضـــــوح، إذ فيها اخلاص والعام واملطلق واملقيد، بل يف بعض األحاديث أن الســـــُ

هَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ }مَا نَنسَْْ ْ مِنْ  انســخ ومنســو ، ويصــدق ذلك قوله تعاىل آيَةٍ أَوْ نُنسِْْ

يْءٍ قَْْدِيرٌ{ يعين إذا كــان للقرآن انســــــــــــــخ ومنســــــــــــــو  فبعض مــا جــاء من  (،101)البقرة:عَلَىَ كُْْلِّ شَْْْْ

ماءان د علاألحاديث الذي يفســــــر املنســــــو  يغاير ما جاء من األحاديث، الذي يفســــــر الناســــــخ، وهلذا جت
ومراجعنا ميكثون يف احلوزات العلمية ما يقرب من ســــبعني ســــنة من البحث يف هذه التخصــــصــــات ليصــــل 

ذه مقدمة ه األقرب يف فهم أحكام الشـــارع املقدس،  والعمق الذي يوصـــل إىل بعضـــهم إىل الفهم الســـديد
هلا ربط مبا أُريد أن أُنبه عليه يف ســـــــــلســـــــــلة من احللقات والكلمات اليت هي إضـــــــــاءة إن شـــــــــاء هللا لبعض 

 األحباث العميقة يف الُسّنة.

      البحث األول: تعريف الُسننة .
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( () وسائل الشيعة للحر العاملي ج  (434–434ص 16القول، وهو قول هللا : )َولَتَـْعرمفـَنـهُهْم يفم حلَْنم اْلَقْولم



 هي قول املعصوم أو فعله أو تقريره . الُسننة:

نقل  عليه وآله وســـــلم، أو اإلمام من أهل البيت، فيفهو أن يتحدث النيب صـــــلهى هللا : فيفما قول املعصااااوم
 الرواة الثقاة قوله إىل غريهم، بنقل معترب تتوافر فيه الضوابط الشرعية.

 فهو كل ما يصدر منه فيما يرتبط ابألحكام وغريها، كالوضوء مثاًل، مث ينقله الرواة.: فعلهوأما 

: فهو ســــــــــــــكوته عن فعل من األفعال صــــــــــــــدر من بعض الناس، واطلع عليه وِل ينه عنه، وهذا تقريرهوأما 
 التصرف يعرب عن قبوله ورضاه عما حدث. 

 البحث الثاين: منع تدوين الُسننة .

نهة يف الرتبة الثانية أمهيًة بعد القرآن الكرمي،  ُســـــــــلهمات اليت ال يعرتيها الشـــــــــك،كون الســـــــــُ
إّن من امل

ُزالل الـذي يســــــــــــــتقي املســــــــــــــلم منـه كـل مـا يرتبط بدينه ودنياه، ولذا وجب احلرص واحملافظة على واملنبع ال
نهة، وأول خطوة جيب القيام هبا يف هذا اجملال، هو كتابتها وتســـــجيلها، حىت ال تصـــــلها أيدي العابثني  الســـــُ

 واحملرفني .     

نهة، بعقبات كأدا - عليه وآله بعد وفاة النيب صــــلى هللا –ومن هنا اُبـُْتلمَيت األمة اإلســــالمية  ء يف كتابة الســــُ
نهة، على أســاس أّن تدوينها يوجب خلطها ابلقرآن،  وذلك نتيجة لتصــدي بعض الصــحابة ملنع تدوين الســُ

 وركهزوا على مسألة َحْسبـَُنا كتاب هللا، فمنعوا من تدوين الُسنهة.

نهة مباشـــــر وهلذا ال يوجد يف الطوائف اإلســـــالمية طائفة من املســـــلمني ة عن  تدعي أهنا كتبت الســـــُ
النهيب صـلهى هللا عليه وآله وسلهم وعن أهل البيت عليهم السالم إاله أتباع أهل البيت، الذين كانت طريقتهم 
هذه اقتفاًء واتباعاً لألئمة املعصـومني عليهم السـالم، وعلى رأسهم اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم، الذي 

أن النهيب صـــــــلهى هللا  (،14)احلاقة:}وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ{الرواايت اليت تُفســـــــر قوله تعاىل  نقرأ يف عشـــــــرات

عليه وآله وســلهم، ســأل هللا أن جيعل تلك األُذن الواعية هي أُذن موالان أمري املؤمنني عليه الســالم، وابلرغم 
من ذلك كان يُدوّمن مجيع ما يصـــــــدر عن النيب صـــــــلهى هللا عليه وآله وســـــــلهم، وِل يكن عليه الســـــــالم وحده 

بن  ون، ولكّنه بعد َحْظرم التدوين توقفوا، ومنهم عبد هللا بن عمرويـُدوّمن، بـل كـان بعض الصــــــــــــــحـابة يُدوّمن
حابة وقالوا له:  العاص الذي كان يُدوّمن ما يصـــدر عن النهيب صـــلهى هللا عليه وآله وســـلهم، فجاءه بعض الصـــه

ضــــب غتكتب كل شــــيء مَسْعَته من رســــول هللا صــــلهى هللا عليه وآله وســــلهم، ورســــول هللا بشــــر، يتكلم يف ال
والرضا، )قال عبد هللا ( فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول هللا صلهى هللا عليه وآله وسلهم، فأومأ 



أي أّن الذي يصـــدر ، (1)إىل فيه )يعين فمه ( وقال : اكتب فو الذي نفســـي بيده ما خرج منه إال احلق ((
ب، وهو الذي يصـــــدر منه يف حالة الغضـــــمن النيب صـــــلهى هللا عليه وآله وســـــلهم يف حالة الرضـــــا هو نفســـــه 
ا يَنطمُق َعنم اهْلََوى  إمْن ُهوَ احلق، ويشــــــــــــــري إليـــه مـــا جـــاء يف القرآن الكرمي يف قولـــه تعـــاىل:  إماَل َوْحي   ))َومـــَ

نهة ومضــــموهنا وتداوهلا بني املســــلمني،  .(2-4)النجم:يُوَحى(( ّنة أثهر يف حمتوى الســــُ وهذا احلظر من تدوين الســــُ
نهة إاله بعد ما يقرب من قرن من وفاة  ولذلك ِل ند أبناء النهيب صــــــــــــلهى هللا عليه وآله وســــــــــــلهم عتكتب الســــــــــــُ

العامهة، ولذلك جتدون يف مصــادر املســلمني عامة أّن هذا احلكم أو احلديث موجود يف صــحيفة علي عليه 
نهة اليتالســالم، أي ) ُدوّمن بشـــكل مباشـــر عن النهيب صـــلهى هللا عليه وآله وســـلهم ِل تُدوهن إاله بعد  (، فإذاً الســـُ

َي منها وكم ُأضــــــــــــــيف عليها وكم تالعب هبا املتالعبون تبعاً مـا يقرب من قرن ) مائة ســــــــــــــنة (،   كم ُنســــــــــــــم
ُيصــــــــــرح أنه انتخب صــــــــــحيحه وهو جمموعة من  لألغراض واملصــــــــــاأل الشــــــــــخصــــــــــية، ويكفينا أن البخاري

منها ال يبلغ إاله أربعة آالف حديث، انتخبها من ســــــتمائة ألف األحاديث املعدودة اليت إذا حذفنا املكرر 
يعين إّن البقية من هذا الكم اهلائل من األحاديث، قد تالعب هبا املتالعبون، وُأضـــــــــيف إليه من  حديث،

قمَبل أصــــــحاب الظلمة والســـــــالطني، فاختلط الغث ابلســـــــمني، لذا كانت حاجتنا لألخصـــــــائي الذي يعي 
نهة، تفصــــــيالت وحيثيات أُخر ســــــأتعرض هلا إن شــــــاء هللا يف األحباث القادمة، أُلســــــلط  وهناك عمق الســــــُ

 الضوء على بعض من يدهعي معرفة ابلُسنهة وهو أبعد ما يكون عنها.

 

 القسم الثاين : اختالف الُسنإلة بني مدرس  أهل البيت عليهم السالم واخللفاء.

 

ولُ   قال هللا تعاىل:  صـــــدق هللا العلي   (7فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا{)احلشْْر:}وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُْْ

العظيم. 

 

نهة، وهي قول املعصـــوم وفعله وتقريره، وقد كلهفنا الشـــارع  اســـتعرضـــنا يف البحث الســـابق معىن الســـُ
 هبا. لعرب اآلايت القرآنية واألحاديث الواردة عن النيب وأهل البيت عليهم السالم إبتباعها والعم
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 وننبّمه على عدة نقاط: 

 األوىل: انقسام الصحابة إىل اجتاهني .

ابة ُكل ما بل يعتين ابلتدوين، وكت كان ال يعبأ وال يعتين ابملنع الصــــــــــــادر من الشـــــــــــــيخني،  األول:   
يصـــدر عن النهيب صـــلهى هللا عليه وآله وســـلهم، وعلى رأس هؤالء الصـــحابة اإلمام أمري املؤمنني عليه الســـالم 

نهة، ومنهم الصـــــديقة الزهراء عليها الســـــالم ، ومعاذ بن  م،كما أنه غري اإلما عليه الســــالم ،كان يُدون الســـــُ
عبد هللا بن مســـــــــــــعود، وأنس بن مالك، وأبو ســــــــــــــعيد اخلدري، وأبو ذر الغفاري، جبل، وُأيَب بن كعب، و 

 وغريهم. 

 امتنع من تدوين الُسنهة ورأى أن ذلك يوجب اختالطها آبي القرآن الكرمي.                الثناين:

   الثانية : هريو تدوين الُسننة.

نهة يف مدرســـــــــــة اخللفاء يف عهد عمر بن عب ب من دالعزيز، أي بعد أّن مره ما يقر بدأ تدوين الســـــــــــُ
نهة، كانت حُتفظ يف الصدور وتُعرف يف األذهان ) األدمغة (،  قرن وابلتحديد أربعة وتسـعون سـنة على السـُ

إذا كان مقداره كماً هائالً ال يســـــــتطاع  –خصـــــــوصـــــــاً   -ومن املعلوم يف الدراســـــــات احلديثة أّن ما حُيفظ 
يان كالطبيعة الثانية لإلنســـان. لذلك فإنه بعد ُمضـــي مائة ســـنة ضـــاعت أو حفظ معانيه الدقيقة ألنه النســـ

نهة، كذلك هناك اسـتغال صلهى  سـيء لعدم وجود التدوين أشار إليه النهيب لنسـيت تفاصـيل ودقائق من السـُ
َذبَ )هللا عليــه وآلــه وســــــــــــــلهم ملــها منُمَي إىل مسعــه أنه بعض النــاس يتعمــدون الكــذب عليــه فقــال:  عليه  )من كــَ

أي أنه )ص( كان حُيذر من الكذب عليه وذلك يعين أنه الكذب بدأ  (1)متعمـداً فليتبوأ مقعـَدُه من النـهار((
بشـــكل تدرجيي يف زمنه صـــلهى هللا عليه وآله وســـلهم، مثه تنامى منوًّا ُمطّرداً، وميكن أن نعطي مثاالً على ذلك 

طّرد: فإّن كتاب البخاري من الصـــحاح عند العامة إذا حذفنا مكرراته جند أنه صـــحيحه ال
ُ
يتجاوز  النمو امل

أربعة آالف حديث، فقد قال: إنهه نقل الصـــــــــحيح من أحاديث تربو على ســـــــــتمائة ألف حديث، أي أّن 
ا مكذوبة على النهيب صــلهى هللا عليه وآله وســلهم، والكذب هناك   كماً هائالً من األحاديث رأى البخاري أهنه

 مدرســـة ســـة اخللفاء بل تعداها إىلومتفشـــية لدى بعض أصـــحاب املصـــاأل، وال خيتص ذلك مبدر مسة ابرزة 
اإلمامية، ففيها حمدثني من أصـــــــــحاب املصـــــــــاأل يتعمدون الكذب على أئمة أهل البيت عليهم الســــــــــالم، 

 وحذهر األئمة عليهم السالم من اعتماد أحاديثهم.
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 األئمة ُيتارون من حيمل الُسنإلة الصحيحة :

تقمن أي أّن ما يصـــــــدر عن أهلأشـــــــار األئمة عليهم الســـــــالم إىل أمهية الرجوع إىل الفق
ُ
 يه العاِل امل

 البيت عليهم السالم يؤخذ بطرق خاصة، ونشري هنا إىل حديثني جُيلّميان هذا املعىن:

يرتبط أبحد أصـــحاب اإلمام الصـــادق عليه الســـالم، وهو حممد بن مســـلم الثقفي الطائي  األول:
قتفني اية، فاتهبع مذهب أهل البيت، وأصــــبح من املالذي كان من كبار علماء العامة، مث َمنه هللا عليه ابهلد

شّّّّّّّ   بآلاثرهم ومن الفقهاء الكبار العارفني مبا صـــــــدر عنهم عليهم الســـــــالم، قال اإلمام عليه الســـــــالم: )
ُر ب  نّّع بن ماّّجليُّّ الاّصير لنبل ب ّّّّّّّّّّّّّّّي  بن ليّّ  البخت   الم اع ر  المخبتين بّّجلّةّّ 

ع بن م،ّّّّّّّّّّّّّّّصجر ل  ا نر ن  اُّّّ ةّبّّّج  ن مةّّّ ج  هللا عصى حاللّّّح لح امّّّحر لل       لمحمّّّ 
، يوضــح اإلمام عليه الســـالم الدور الكبري هلؤالء الرواة وأنه لوالهم (1)(اةقطات آثج  الةبل ن لاةع ،ّّت

 ملا وصلت السنة الصحيحة إىل الناس.

 إنا ال نعد الرجل فقيها حتى يعرف لحن القولقول اإلمام الباقر عليه السالم: )الثناين: 

 أي ال يصــــــــــــــــل إىل ُعمق هـــذا الكالم إال (4)( (عرفنهم في لحن القولتول)وهو قول هللا :  ،
 .املتخصص يف فهم ما صدر عن أهل البيت عليهم السالم

 الثالثة: مسيفلة االختالف  ي احلديث واحملدثني  ي مدرسة اخللفاء .

لفاء بطرح بعض اخل يف البدء منهد لالختالف يف احلديث واحملدثني ابقتضــــــاب يســــــري يف مدرســــــة
 النماذج على ذلك:

ابن معني من أكابر الفقهاء والعلماء عند العامة، َخَدَأ هو وأمحد بن صـــــــاأل يف اإلمام األول : 
. انظروا! بعض أكابر العامة، خيدشــــــــــــون يف إمام من أئمة (4)الشــــــــــــافعي وقاال: هو ليس بثقة ، ضــــــــــــعيف

 بار يف احلديث . املذاهب اإلسالمية، ويسمونه ابلضعف، وعدم االعت
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، وهم سمســــة وثالثون (1)ذكر اخلطيب البغدادي أمساء الذين رد وا على اإلمام أيب حنيفة الثاين : 
رجالً من األكابر رد وا على اإلمام أيب حنيفة، ورأوا أنه من الضعفاء وغري املعتربين، وهو من أئمة املذاهب 

افعي: ما يظهر من أن البخاري عده أاب حنيفة من اإلســــــــالمية، قال الرازي يف رســــــــالة ترجيح مذهب الشــــــــ
 الضعفاء . 

قال الســـبكي يف طبقاته: أنه أاب علي الكرابيســـي وهو من األئمة األكابر كان يقدح يف  الثالث :
، وقـال العراقي وهو من أكـابر احملدثني وإمام يف احلديث وهو شــــــــــــــيخ (4)اإلمـام أمحـد، ويرى عـدم اعتبـاره 

 .   (4)ابن حنبل ومسنده أي ) احملدّمث واحلديث ( مقدوح فيهماالبن حجر: إنه 

، وذكر هذا أيضــــــــــــــاً يف (2)ذكر اخلطيـب يف اترخيه عدة أمساء خدشــــــــــــــوا يف اإلمام مالك الرابع :
 ، هذا ابلنسبة ألبناء العامة.6، وكذلك يف طبقات الشافعية(1)هتذيب الكمال

 ة أهل البيت:الرابعة: االختالف  ي احلديث واحملدثني  ي مدرس

عندما أنيت إىل االختالف يف احلديث واحملدثني يف مدرســـة أهل البيت، البُده أْن ننظر إىل مســـألة 
يف غاية األمهية، وهي أنه االجتاه الســياســي آنذاك كان ضــد مدرســة أهل البيت عليهم الســالم، اليت ميارس 

م اإلابحة تعســــفي، وتكميم األفواه، وعدعليها اإلرهاب بشــــىت صــــوره من التصــــفية اجلســــدية، واالعتقال ال
بذكر ما يصـدر عنهم عليهم السالم، ابإلضافة إىل ممارسة الدسه والتزوير، فيما صدر من األحاديث عنهم 

 عليهم السالم، وسأذكر أمناطاً من اإلرهاب:

ابن أيب ُعمري هو من أصـــــــــــــحاب اإلمجاع عندان ويعمل مبراســـــــــــــيله أي األحاديث اليت ال  األول:
َعناً ، فال يقول: روى فالن عن فالن عن....عن اإلمام ، بل يذكر نص احلديث فقط، يذ  كر ســــــــــــــندا ُمَعنـْ

من دون ذكر رواة احلديث، ألنه كان حيفظ األحاديث ونســَي كثرياً من املســانيد، بســبب ما تعرض له من 

                                                           
 .4٨3ص 14اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج -1
 .411ص 1طبقات الشافعية للسبكي ج -4
 .46ص 1فيض الغدير للعراقي ج -4
 .442ص 1اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج -2
 .211ص 42هتذيب الكمال للمزي ج -1
 .141ص 1طبقات الشافعية للسبكي ج -6



ليها خوفاً ء املاء عالســــجن والتعذيب لســــنوات متعددة ، بل وصــــل األمر أن قامت أُخته بدفن ُكتبه وإجرا
 من السلطات آنذاك، وهؤالء لكوهنم من حواري األئمة عليهم السالم تعرضوا للتنكيل.

كلفت الســلطات ابئعي الضــمري إبغداق املال عليهم الســتعارة بعض الكتب الصــادرة من   الثاين:
لوا علينا ال تقبل: )األئمة للدسه والتحريف فيها، وقد ذكر ذلك اإلمام الصادق عليه السالم، عندما قا

حديثا إال ما وافق القرآن والسننننننت دو تجدون معد  ننننناهدا من دحاديثنا المتقدمت ، ف ن 

المغيرة بن سنننننننعيد لعند هللا دب في ات  دينننننننحا  دبي دحاديأ لم يحدأ بها دبي ، 

فاتقوا هللا وال تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسننننت نبينا محمد ينننلى هللا عليد 

 .(1)(وآلد

أنه الســلطات اســتغلت إمكانياهتا اإلعالمية يف تضــليل الناس، وَحرفمهم عن النهج القومي  الثالث:
   ألهل البيت عليهم السالم وحماولة تشويه صورهتم أمام الرأي العام آنذاك.

 التصفية اجلسدية. الرابع:

 الطرق ال  مارسها األئمة للحفال على احلواريني:

عليهم الســـــــــالم إىل احلفاظ على احلواريني من أصـــــــــحاهبم، ليتأتى نقل مآثرهم لقد ســـــــــعى األئمة 
 وفكرهم لألجيال الالحقة بطرق عدة:

 األول: ذم احلواريني. 

أي أّن اإلمام ميدح الراوي خلصـــــوص الشـــــيعة فيقول: لوال ُزرارة بن أْعنُي وحممد بن مســـــلم وفالن 
خر، فيســـــأله عن حممد بن مســـــلم أو عن ُزرارة أو عن وفالن حمُليت آاثر النبوة، ومع ذلك أيتيه شـــــخص آ

ه للحفاظ على شـــــخصـــــه، بل أنه اإلمام يف بعض األحايني  شـــــخص آخر من الرواة، فيضـــــطهر اإلمام، لذمّم
مام للذم ولذلك جند يف الرواايت تفســــــرياً من اإليلعن بعض الرواة ، كي ال يتعرضــــــوا للتصــــــفية اجلســــــدية. 

إنما دعيبك دفاعا مني عنك ، فان الناب والعدو ))ما روي : الصــادر يف حق بعض أصــحابه، ك

 .(4)((يسارعون إلى ال من قربناه وحمدناه مااند ب دخال األذى فيمن نحبد ونقر بد
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عن عبد هللا بن زرارة قال : قال يل أبو عبد هللا عليه السالم: )اقرأ مين على والدك السالم ، وقل : إمنا أعيبك دفاعا 
إىل أن  -إىل كل من قربناه ومحدانه مكانه إبدخال األذى فيمن حنبه ونقر به  مين عنك ، فان الناس والعدو يسارعون



 الثاين : استعمال التورية . 

تعامل األئمة عليهم الســـالم يف بعض األحايني ابلتْورمية ، أبن يقصـــد اإلمام شـــيئاً ويفهم الســـامع 
إان ال نعد ) آخر، أي على حنٍو كنائي يفقهه املتمرس يف فهم حلن الكالم، قال اإلمام  عليه الســــــــالم:أمراً 

، أي أييت الراوي فيحـدثــه اإلمـام حبـديـث، وأييت راٍو آخر ويبني لــه (1)(الرجـل فقيهـا حىت يعرف حلن القول
)أان ك، بقوله:  يُفســــــــر اإلمام ذلاإلمام وجهاً آخر يف نفس احلكم، مث أييت الثالث فيبني له وجهاً آخر، مثه 

، يتعمد اإلمام )ع( االختالف يف املســــــــــــــائل الفقهية (4)تعمـدت إلقـاء االختالف بينكم للحفـاظ عليكم(
للحفاظ على الشـــــــــيعة من الســـــــــلطة الغا ة، حيث ترى الســـــــــلطة أنه أتباع اإلمام )ع( ليســـــــــوا على اجتاه 

تأصـــــــلون شـــــــأفتهم، ويف ذلك الزمان ال توجد دميقراطية واحد، أما إذا كانوا على اجتاه واحد فســــــوف يســـــــ
وحرية صــــحافة، ومنظمات حقوق إنســــان بل يف زماننا رغم وجود حنو من احلرية إالّ أّن الكبت واإلرهاب 
ة مبدرســة أهل البيت )ع(، نظام ســائد يف كلّم أحناء العاِل،  والتعدّمي على احلقوق خصــوصــاً احلقوق اخلاصــه

دون احلق قوالً وفعالً وســــــــلوكاً، قال  لكوهنم يعرفون أنه  )إيّنم : ليه وآلهصــــــــلهى هللا عأهل البيت )ع(  جيســــــــّم
)احلق  مع علٍي، صـــــــــلهى هللا عليه وآله: ، وقال (4)اترك فيكم الثّمقلني ما إْن متســـــــــكتم هبما لن تضـــــــــل وا أبدا(

، يــدور معــه حيــث مــا دار( وعلي  مع احلقّم
، ولو مجعنــا مــا ورد يف تبيــان معــاين الــّدين ومفــاهيم القرآن يف (2)

مدرسـة أهل البيت )ع( لتجاوز بعشرات املرات ما ورد يف مدرسة اخللفاء، ومعىن ذلك أّن كالمهم يشمل 

                                                           

: وعليك ابلصالة الستة واألربعني ، وعليك ابحلج أن هتل ابالفراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت  -قال 
ج مفردا إىل ل ابحلوسعيت فسخت ما أهللت به ، وقبلت احلج عمرة ، وأحللت إىل يوم الرتوية ، مث استأنف االهال

مىن ، واشهد املنافع بعرفات واملزدلفة ، فكذلك حج رسول هللا  صلى هللا عليه وآله ، وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن 
يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا احلج عمرة ، وإمنا أقام رسول هللا صلى هللا عليه وآله  على إحرامه لسوق الذي ساق معه ، 

والقارن ال حيل حىت يبلغ اهلدي حمله ، وحمله النحر مبىن ، فإذا بلغ أحل ، هذا الذي أمرانك به حج  فإن السائق قارن ،
التمتع فألزم ذلك وال يضيقن صدرك ، والذي أاتك به أبو بصري من صالة إحدى وسمسني ، واالهالل ابلتمتع ابلعمرة 

 وتصاريف لذلك ما تسعنا وتسعكم ، وال خيالف شئ إىل احلج ، وما أمران به من أن يهل ابلتمتع فلذلك عندان معان
 من ذلك احلق وال يضاده واحلمد هلل رب العاملني(.
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 ائكم(.قائنا وبققال أبو  جعفر عليه السالم لزرارة: ).. ولو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس ولكان أقل لب
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شــرقا  ) :أبو جعفر عليه الســالم لســلمة بن كهيل واحلكم بن عتيبةمجيع جوانب احلياة حبق وصــدق، قال 
 .  (1)( جتدان علما صحيحا إال شيئا خرج من عندان أهل البيتوغراب فوهللا ال

ولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا{)احلشْْْر: واآلية اليت صـــــــــّدران هبا احلديث:  (7}وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُْْْ

نهة الذي أوضـــــــحه  أان )ه وآله وســـــــلهم: صـــــــلهى هللا عليتبني يف مطاويها أمهية التقيد الدقيق ابلطريق إىل الســـــــُ
 أي أنه طريق أهل البيت عليهم السالم. (4)(مدينة العلم وعلي ابهبا ، ومن أراد احلكمة فليأت الباب

 

 

 القسم الثالث :أسباب منع تدوين الُسنإلة  )احللقة األوىل ( 

 صدق هللا العلي  العظيم. (7}وََما آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَُهوا{)احلشر:قال هللا تعاىل: 

  
لطة  اســــــتعرضــــــنا أهم ما تعرضــــــت له الســــــنة من عقبات ، َمَنعْت من تدوينها ومتثل ذلك يف الســــــ 

تعددة يف شرح العلماء أراًء ونظرايت م الرهمسية آنذاك اليت َفرضـَْت حظراً ومنعاً على تدوينها. وقد اسـتعرض
وتبيان الســــــــــبب الذي دعا اخللفاء ملنع التدوين . وســــــــــنشــــــــــري إىل بعض األســــــــــباب اليت ذُكرت ، وحناول 

مناقشتها ابقتضاٍب وإمجاٍل، أمهها:

 اخلةية من وقوع االختالف بني الصنحابة األول :

وكان سمســــــــمائة حديث ، فبات ليلته يتقلب   ورد عن الســــــــيدة عائشــــــــة أنه أابها مجع احلديث ،
كثرياً ، قالت الســــيدة عائشــــة : فغمين ذلك ، فقلت : أتتقلب لشــــكوًى أو لشــــيٍء بلغك ؟ فلما أصــــبح 
اخلليفة أي ) أصــــــــــــــبح أبوها ( قال : أي بُنية ، هلمّم األحاديث اليت عندك ) أمرها اخلليفة أن أتيت هبا بعد 

َ أحرقتها ؟ قأْن دونت وكتبت ( ، وتقول الســـيد ال ة عائشـــة : فجئته هبا ، فدعا بناٍر! فحرقها ، فقلت: ِلم
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: خشــــــــــــــيــُت أْن أموت وهي عنــدي ، فيكون فيهــا أحــاديــث عن رجــٍل قــد امئتمنتــه ووثقتــه ، وِل يكن كمــا 
 حدثين ، فأكون قد نقلت ذلك.

ث ختتلفون فيها اديويف خرٍب آخر أنه قال : إنكم حُتدثون عن رسول هللا صلهى هللا عليه وآله ، أح
، والناس بعدكم أشـد اختالفاً ، فال حُتدثوا عن رسول هللا صلهى هللا عليه وآله شيئاً ، فمن سألكم ، فقولوا 

 .(1)بيننا وبينكم كتاب هللا ، فاستحلّموا حالله وحرّمموا حرامه

واهر ظاحلــديثني ، يتبــادر الســــــــــــــؤال التــايل : هــل أنه خشــــــــــــــيــة االختالف يف فهم ومن خالل   
  األحاديث الواردة عن النيب صلهى هللا عليه وآله ، مدعاة حلرق تلك األحاديث النبوية ؟

نــّة طبيعيــة ، كمــا ذُكر ذلــك يف القرآن ، واالختالف يف فهم الظواهر  اجلواب: كال ، ألنه االختالف ســــــــــــــُ
اردة عن تلك األحاديث الو املبين على أُســـس موضـــوعية وســـليمة ، ال يدعو اإلنســـان إىل أْن مينع أو حيرق 

النيب صـــــــــــلهى هللا عليه وآله، خصـــــــــــوصـــــــــــاً أنه  األحاديث هي العمدل اآلخر للقرآن عند العامة، مبوجب ما 
، وحنن وإن كنا ال نرى صـــــــــحة  4ينســـــــــبونه للنيب صـــــــــلهى هللا عليه وآله يف قوله : )) كتاب هللا وســـــــــنيت ((

نهة هي اليت توضــــــــــح وتبني كيف   الكرمي ، وإذا أُحرقت األحاديث ما ورد يف القرآن احلديث ، إالّ أّن الســــــــــُ
من لُدن النيب  أنه القرآن حيتاج إىل بيان، وبيانه نعلم ما يُريده هللا تعاىل من آي القرآن الكرمي ؟ ابخلصـــوص

ْْا نُزِّصــــــــــــــلـهى هللا عـلـيـــــــه وآلـــــــه ، قـــــــال تـعـــــــاىل :  ْْاسِ مَ ْْذِّكْْرَ لِْتُْبَْيِّنَ لِلنَّ ْْكَ ال ْْا إِلَْيْ لَ إِلَيْهِمْ وََلَعلَُّهْم }وَأَنْزَلْْنَ

بني ملا يُريده هللا تعاىل . وخ إذن بيان النيب( 44يَتَفَكَّرُونَ{)النحل:
ُ
شــية صــلهى هللا عليه وآله هو املوضــح وامل

االختالف اليت وردت عن اخلليفة ، واليت دعته إىل إحراق ما يربو على سمســــــــــمائة حديث من األحاديث 
ه وآله ، تدعو اإلنســــــــان إىل التأمل اجلاد ، وختطئة ما ورد من اجتهاد يف مقابل الواردة عنه صــــــــلهى هللا علي

( 4-5}وَمَْْا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِالَ وَحْيٌ يُوحَى {)لنجم:النص ، والنيب )ص( ال خيطــأ قــال تعــاىل: 

ولُ فَخُذُوهُ{  } وقال تعاىل عن النيب : أمره ابألخذ عنه ال يســــوغ االجتهاد (، و ٨)احلشــــر:وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُْْ
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يردا   عليه وآله: )اىن قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها كتاب هللا وسنيت ولن يتفرقا حىتقال رسول هللا صلى هللا
 على احلوض(.

 



 نه يف إحراق ما ورد عنه ألجل خشـــــية االختالف بني أصـــــحابه أو بني األجيال الالحقة ، ابإلضـــــافة إىل أ
ال يُتعدى عليها ابإلحراق  ، عل كالمه صـلهى هللا عليه وآله مبنزلة ســامية ، ومرتبة رفيعةاآليتني السـابقتني جت

 ابلنار . 

 اخلةية من التةبه أبهل الكتاب : الثاين :

ذكر بعض العلمــاء واحملــدثني أنه اخلليفــة الثــاين خشــــــــــــــي أنه وجود األحــاديــث يف أيــدي النــاس ،    
 يدعوهم إىل التشبه أبهل الكتاب واالقتداء ابليهود والنصارى ويتبني من خالل قراءة حديثني: 

عن عروة بن الزبري أنه عمر بن اخلطاب أراد أْن يكتب الســــــنن ، فاســــــتشــــــار يف ذلك أصــــــحاب  األول :
رسـول هللا صـلهى هللا عليه وآله ، فأشاروا عليه ، أْن يكتبها ، فطفق عمر يستخري هللا يف ذلك أوفيها شهراً 

انوا ين ذكرت قوماً ك، مث أصــــــــــــــبح يوماً وقد عزم هللا له ، فقال : إين كنت أردت أْن أكتب الســــــــــــــنن ، وإ
 .(1)قبلكم كتبوا كتباً ، فأكب وا عليها ، فرتكوا كتاب هللا تعاىل ، وإين وهللا ال أُلبس كتاب هللا بشيٍء أبداً 

حف وأحاديث ، وظن الناس أنه  الثاين : أّن عمر مجع األحاديث ، وأمر الناس أن أيتوه مبا لديهم من صــــُ
بهم ، ث ، ملنع االختالف بيننــا على أمٍر ال يكون فيــه اختالف ، فــأتْوه بكتاخلليفــة يُريــد أْن يُقوّمم األحــاديــ

.(4)فأحرقها ابلنار ، مث قال : أُمنية ! كأُمنية أهل الكتاب

ويف حديث آخر أنه كتب إىل األمصـار ) خمتلف البقاع آنذاك ( من كان عنده منها شيء ) من أحاديث 
 النيب صلهى هللا عليه وآله ( فليمحه .

 ونرى هنا أنه اخلليفة خشي ثالثة أمور : 

 اختالط ما جاء من أحاديث آبي القرآن الكرمي . األول :

 أن يرتك القرآن، وُيشتغل بغريه .الثاين : 

 أْن يكون األمر كما كان ابلنســـــــبة ألهل الكتاب من اليهود والنصـــــــارى ، يشـــــــتغلون ابلقصـــــــص :الثالث 
 كون العمل ابلتوراة واإلجنيل . حول ما أُنزل على موسى وعيسى ، ويرت 

 وسوف ُنسلط الضوء على األمور الثالثة :
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، وهو اخلشـــــــــــية من أن يلتبس ما جاء من أحاديث عن النيب صـــــــــــلهى هللا عليه وآله آبي القرآن  أما األول

} وقوله تعاىل : ( 2-1ذَلِكَ الْكِتَابُ الَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتََّقنِيَ {)البَقرة:  }امل الكرمي ، فريده قوله تعاىل : 

ْْانَ ْْهِ وَلَوْ كَ ْْأْتُونَ بِمِثْلِ ْْذَا الَْقُرْآنِ الَ يَ ْْلِ هَ ْْأْتُواْ بِمِثْ ْْتِ اُِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَ ْْل لَّئِنِ اجْتَمَعَ هُمْ لِبَعْضٍ ظَهِ ًا قُ  بَعْضُْْْْ

 ( فال ميكن أن خيتلط القرآن بغريه ، وذلك لسببني هامني : ٧٧)اإلسراء:{

 .(1احلجر:)نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  { إِنَّا } : أّن هللا تعاىل تكفهل حبفظه ، قال تعاىلاألول : 

 بالغتـــه عليـــه وآلـــه يف أنه القرآن الكرمي خيتلف عن مـــا جـــاء من أحـــاديـــث عن النيب صــــــــــــــلهى هللاالثاااين : 
اإلعجازية ، فما جاء عنه وإْن كان يف غاية الفصـــــاحة والبالغة ، لكنه ال يرقى إىل مســـــتوى القرآن الكرمي 
، لـذا ال جنـد من يـدهعي  أبنـه ال ميكن أن يُعـارض كالم النيب مبـا هو يف رُتبتـه يف الفصــــــــــــــاحة ، وإمنا اُد عي 

ورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عاىل : ذلك يف حق القرآن الكرمي ، قال هللا ت } وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُْْْْ

هَْدَاءكُم مِّن دُونِ اللّْهِ إِنْ كُنْتُمْ صَْْْْْادِقِنيَ * فَْإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ  لنَّاسُ فَْاتََّقُواْ النَّْارَ الَّتِي وَقُودُهَْا ا وَادْعُواْ شُْْْْ

(.                42-44)البقرة:وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ {

، وهو خشــــــــــــية اخلليفة أّن يشــــــــــــتغل الناس بغري القرآن الكرمي أو التشــــــــــــبه أبهل  والثالث أما األمر الثاين

رَ }فَاقْرَاُوا مَا تَ الكتاب يف اشـــــــــــتغاهلم ابلقصـــــــــــص عما أُنزل إليهم، فمن الواضـــــــــــح من قوله تعاىل : َّْْْ يَس

أنه ال أيمران ابالشــــتغال ابلقرآن وحده دون االشــــتغال ابألمور األخرى . ابإلضــــافة إىل ( 22مِنْهُ{)املزمل:

نهة هي عمدل القرآن عند العامة ، وهي اليت تُوضـــــــحه وتشـــــــرح ما جاء من أحكام ومفاهيم وآداب  أنه الســـــــُ
نما النصـــــارى والقصـــــص اليت يســـــطروهنا حمرفة ، ال يقبلها عاقل ، بيوأخالق فيه، وأيضـــــاً أّن ُكتب اليهود و 

ّنة الصـــحيحة مها املصـــدران األوالن للتشـــريع اللذان حيواين ، املنهاج الكامل للمســـلم إليصـــاله  القرآن والســـُ
 إىل السعادة األبدية ، مع ثبوت كوهنما غري حمرفني ابألدلة والرباهني الدامغة .

نون القراءة والكتابة . الثالث : إنإل كثرياً    من الصحابة ال حُي سهلل
وقد يُذكر سبب من أسباب منع التدوين تعرض له بعض احملدثني، كابن قتيبة يف ) أتويل خمتلف    

احلديث ( ، وابن حجر يف ) ُهدى الســــاري ( ، هو أنه كثرياً من الصــــحابة ِل يكونوا من احملســــنني للقراءة 



عري ،   ة منهم حُتسن التدوين والكتابة، لكنوالكتابة ، أي أنه قملة اندر  ذلك ال يربر منع التدوين وليت شــــم
نهة الشــــــريفة بقلة من أصــــــحاب النيب  لهى هللا عليه وآله صــــــكيف يربر عاملان كبريان حمداثن منع تدوين الســــــُ

الثني ث الذين لديهم ُقدرة على الكتابة ، خصــــــــــوصــــــــــاً إذا رجعنا إىل التاريخ ، فســــــــــنجد أنه ما ينوف على
م وهنم بُكتاب الوحي ، وذلك غيض من فيض ونزر يسري ، أما لو  صـحابياً ذُكروا فقط لتدوين القرآن وُيسـَ

 تتبعنا أكثر من ذلك فسنجد الكثري.

لهى هللا عليه صـــإننا نُؤمن أنه الكتابة ِل تكن ُمتفشـــية وأنه اجلهل ابلقراءة والكتابة كان ســـائداً حىت أّن النيب 
َر بعض َمن حُيســــــــــــــن القراءة والكتابة من األســــــــــــــرى أْن تكون الفدية له بتعليم املســــــــــــــلمني القراءة وآله  أَمَ 

 والكتابة ، وقد تعلهم كثري من املسلمني هلما.  

وأخرياً ، إّن األســــــباب اليت ذكرت ال تربر موضــــــوعياً املنع من التدوين ، ولعل هناك أســــــباب أُخرى تدعو 
ص والتأمل والتفكري اجلاد ِل تُذكر من احملدثني ، ونشــــــــــري هنا  يف أحاديث اإلنســــــــــان إىل مزيد من التمحي

نهة يف زمنه صـــــــــــــلهى هللا عليه وآله ،  وكلمات قادمة إىل بعض ما مُيكن أْن يُذكر كمربر يف منع تدوين الســـــــــــــُ
 وأتجيل ذلك ما يقرب من قرن، وسنرى هل أّن األسباب ترقى إىل حنٍو من املوضوعية أم ال؟

 الرابع : أسباب منع تدوين الُسنإلة ) احللقة الثانية (.القسم 

 

ولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا{)احلشْْْْر:عـاىل:تقـال   صــــــــــــــدق هللا العلي   (7}وَمَْا آتَْاكُمُ الرَّسُْْْْ

 العظيم.

   

فاة و اســـتعرضـــنا بعض األســـباب اليت ذكرها احملدثون والك تاب يف منع تدوين الســـنة الشـــريفة بعد 
نيب صلى هللا عن بعض الصـحابة، وقد رد عليهم ال ععليه وآله، بل يف أثناء حياته صـدر من النيب صـلى هللا

 عليه وآله، وإليك بعضها اآلخر: 

 األول : استغناء العرب حبافظنتهم القوية عن التدوين.

أي أّن املنع من التدوين كان ألجل احلفاظ على ملكة احلفظ اليت اشــــــــــتهر هبا العرب، فقد كانوا 
حيفظون املعلقـات وغريهـا من األشــــــــــــــعـار، واحلفظ هو العمـدة لنقل العلم واملعرفة، وهلذا كان مجع معتد به 



، كما خ عبدالغينمنهم من حفظة القرآن الكرمي، ذكر هذا الســــــــــبب بعض علماء العامة كأيب زهرة والشــــــــــي
 .(4)، وأُيد كسبب من قبل الدكتور حممد عجاج اخلطيب يف كتابه(1)جاء يف كتاب احلديث واحملدثون

 ولنناقش السبب املذكور لنرى مدى صحته:

إن اخلوف من زوال ملكة احلفظ اليت كانت ســــــــائدة لدى العرب وموجودة عندهم ال يصــــــــل إىل 
نه مبنع تدوين األحاديث الواردة عن املصـــطفى صـــلى هللا عليه وآله أل حد  أن يقوم اخلليفة الثاين أو األول

ميكن احلفـاظ على امللكـة من خالل تـدريـب بعض النـاس على  احلفظ، فمن وجـدت لـديه امللكة منع من 
الكتـابـة، أمـا غريه فهي مبـاحـة له، وميكن أن نُذكر مبســــــــــــــألة مهمة هي أّن ملكة احلفظ يف مراحلها القوية 

تعتمد على الكتابة والتقييد ، ألّن اإلنســــــــان إذا أراد أن حيفظ البد أن يراجع معلوماته، ويتوقف واملتقدمة 
ذلك على وجود شــــــــــــــيء مكتوب وُمَقرر، وتلك هي الطريقة الســــــــــــــائدة واملعروفة، فكيف يقال : إّن منع 

 تدوين السنة كان ألجل احلفظ؟!

 هناك قســــــــماً كبرياً من الناس حباجة إىلابإلضــــــــافة إىل أّن احلفظ ِل يكن لدى كل العرب أي أّن 
الكتـابــة لضــــــــــــــعف يف ذاكرتــه وعــدم القــدرة على الرتكيز حلفظ مــا كــان، ويكفينــا أّن اخلليفــة الثـاين من هــذا 
عب اإلميان ، والقرطيب يف  القســــــــــــم من الناس، فقد نقل اخلطيب يف رواية مالك ، والبيهقي يف كتاب شــــــــــــُ

ا ختمها مر قال: تعلهم عمر ســـورة البقرة يف اثنيت عشـــر ســـنة فلمّ تفســـريه إبســـناد صـــحيح عن عبدهللا بن ع
حَنََر جزوراً. أي أّن بعض الصـــــــــــحابة ِل يكن على قدرة عالية من احلفظ ، بل كان حباجة إىل إعادة الرتكيز 

ّنة للحفاظ عليها ، وال عتمد ن والتكرار واملتابعة ليتأتى له ذلك، وحنن أيضــاً كذلك األوىل بنا أن نَُدّون الســُ
على الذاكرة مهما كانت قوهتا ، وعندما نقوم بدراســــــــة اترخيية لألقوام الســــــــالفة، جند أّن األمم احلضــــــــارية 
تعتمد التدوين والكتابة ، بل أّن املالئكة الذين يعتربهم الفالســـــفة وجوداً نورايً ،) أي غري مشـــــاب بعالئق 

 -الســفة كما قال الف-علم هو ذاهتم ، ألّن اجملرد املادة ( وعلى هذا ال يقال عنهم ، أهنم حيفظون ، بل ال

ْْا احلـفـظ هـو ذاتـــــــه ، ومـع ذلـــــــك فـــــــإّن هللا تعـــــــاىل قـــــــال يف مـــــــدحهم:  ْْاتِبِنيَ *يَعْلَمُونَ مَ ْْا كَ } كِرَامً

وإذا كان املالئكة مدحهم هللا تعاىل ابلكتابة فكيف نســــــــــــــمح ألنفســــــــــــــنا ( 14-11االنفطـار:{)تَفْعَلُونَ

 ها حبجة احلفاظ على الذاكرة القوية لدى العرب؟!       بتحرمي كتابة السنة وتدوين
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 الثاين : هي النيب صلى هللا عليه وآله عن كتابة السنة.

 ولذلك كان ما صــــــــــــــدر عن ادعى بعض أّن النيب صــــــــــــــلى هللا عليه وآله هنى عن كتابة الســــــــــــــنة،   
ليت االشــــــيخني وغريمها من الصــــــحابة ألجل هذا املنع الوارد عنه صــــــلى هللا عليه وآله،  غري أّن األحاديث 

ّنة ضـــعيفة من انحية الســـند، وتتناىف مع األحاديث الكثرية عنه صـــلى  نســـبت إىل النيب يف منعه لكتابة الســـُ
ّنة ، فق ل هللا ، د روى عبد هللا بن عمرو بن العاص ، قال: قلُت: اي رســو هللا عليه وآله اآلمرة ابلكتابة للســُ

 .(1)أمسع منك أحاديث أخاف أن أنساها، فتأذن يل أْن َأكُتبها ؟ قال :نعم

ّنة قام هبا بعض كبار  وهذا حديث صـــــحيح، وغريه كثري، ابإلضـــــافة إىل أّن الكتابة والتدوين للســـــُ
سـعود  وعبدهللا بن عمرو بن العاص، وغريهم، ويعين  ذلك أنه الصـحابة كاإلمام أمري املؤمنني )ع( وابن م

لو كـان هناك هني من النيب ملا فعله هؤالء الصــــــــــــــحابة، ابلطبع هناك من ادعى أّن بعض الصــــــــــــــحابة كان 
يدون بعض األحاديث مث ميحوها بعد ذلك ، وهو إن دل على شـــــــــــــيء يدلل على أتثر هذا البعض ابجلو 

قبة الزمنية من خالل إشــــــــــاعة بعض األمور اليت ال تتناســــــــــب مع قدســــــــــية اإلعالمي الذي ســــــــــاد تلك احل
 األحاديث الواردة عن النيب صلى هللا عليه وآله.

 الثالث: منع التدوين احتياطاً  ي الدين.

ذكر بعض العلماء أّن منع الشـيخني وغريمها من الصــحابة لتدوين الســنة كان لالحتياط يف الدين 
لفون فيما يروونه من األحاديث ألّن رواية احلديث كانت تعتمد اترة على نقله ، إذ أّن بعض الصحابة خيت

ابلنص وأخرى ابملعىن ، وقد تضـــــارب املعىن املنقول الذي ال ينقل النص ابلشـــــكل الدقيق، وخوفاً من هذا 
 التضارب ُمنع تدوين السنة.

دوين ين ال يقتضــــــــي منع تإّن هذه احلجة ال تصــــــــمد أمام املناقشــــــــة العلمية ألّن االحتياط يف الد
الســـــنن واألحاديث الواردة عن املصـــــطفى صـــــلى هللا عليه وآله ، بل على العكس من ذلك فإّن االحتياط 
للدين يقتضـي احلفاظ والتدوين الدقيق لكل ما ورد عنه صـلى هللا عليه وآله ، ومن مث بلورة ما ورد وعرضه 

اديث الواردة اليت تشــــــــــــــري إىل معرفتهم أنه ســــــــــــــوف على املوازين ، كما جاء عن أهل البيت )ع( يف األح
يُكذب عليهم، لكنهم أمروا النقلة الذين يريدون أن أيخذوا أبحاديثهم بعرضــــــــــــــها على القرآن الكرمي، وما 

 .والقواعد املقررة من َلُدن العلماء يضرب به عرض احلائط نوافقه يكون سليماً يؤخذ به، وما خالف القرآ
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 تابة مع التطلع للفتوحات اإلسالمية.الرابع: عدم تناسب الك

وجولد تيبس هري أّن كتابة الســــــــــنة ال تتناســــــــــب مع التطلع  رنقل بعض املســـــــــتشــــــــــرقني كشـــــــــربجن
نقلون تعليالً ي اللفتوحات اإلســــالمية مبعىن أهنا تشــــغل عن ذلك اهلدف، إالّ أّن هؤالء املســــتشـــــرقون عندم

ن هبا من أجل الوصــــــول إىل مآرهبم ، وإليكم هذا نعلم جزماً بوجود أغراض خاصــــــة لديهم وعندهم، يعللو 
ّنة واألســـــــــباب الداعية ملنع تدوين  رالتعليل الذي نقله شـــــــــربجن وغريه من املســـــــــتشـــــــــرقني الذين تناولوا الســـــــــُ

 اخلليفتني هلا.

إّن الفاروق عمر لم يهدف إلى تعليم العر  البدو فحسنننننن ، بل تمنّى دن قال : 

ّي القوّي ليجعلهم حّااماً للعالم. والاتابت واتّسنننا  يحافظ على  نننجاعتهم وإيمانهم الدين

نّ أي: ِل يَر أّن منعه تد (1)« المعرفت ال تتناسنننن  مه الهدف الذي سنننننعى من دجلد  ةوين الســـــــــُ
ابلنسبة للعرب هو منع هلم عن العلم ، بل أراد أن حيافظ على شجاعتهم وإمياهنم الديين القوي ، ليجعلهم 
حكاماً للعاِل ، ومن املعلوم أّن الكتابة واتســــــاع املعرفة ال تتناســــــب مع اهلدف الذي ســــــعى عمر من أجل 

 حتقيقه.

راب، إْذ من الواضـــــح أّن هذا لكننا إذا أردان أن نســـــلط الضـــــوء على هذا التعليل ســـــنجده كالســـــ
املســــتشــــرق يريد أن يقول: إّن انتشــــار راية اإلســــالم يف أصــــقاع املعمورة ِل يكن قائماً على أُســــس علمية، 

العلم،  وِل يعتمد على الكتابة ونشـــــــــــــر { الَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} وعلى مبدأ القناعة. وينطلق من قوله تعاىل 

، إالّ أّن ذلك خطأ  فادح ، وكالم  جيانب الصـــواب ، ألّن انتشـــار اإلســـالم وإمنا اعتمد على القوة والســـيف 
ِل يعتمد على القوة والســـــــــيف فحســـــــــب ، بل كان يعتمد على مبدأ القناعة والرمحة والتســـــــــامح ، وإخراج 
 ةالناس من رمقم العبودية الذي كان ســــائداً آنذاك ، كما أّن وجود الركائز اليت تتناســــب مع الفطرة اإلنســــاني
يف آي القرآن الكرمي كفيل  جبعل البشـــــــرية عامة هتفو بقلوٍب خافقٍة إىل القناعة بصـــــــحة اإلســـــــالم ، وليس 

 التعليل الركيك العليل الذي قاله شربجنر وغريه من املستشرقني .

 ةواملهم أننا ال جند أّن التعليالت اليت ذكرت تصــــــــــــــمد أمام الدليل وتبقى أمام الربهان واملناقشــــــــــــــ
احلق أّن األســــــباب غري قوية وكافية ملنع التدوين ، وســــــنذكر أســــــباابً أُخر ليتبني لنا أّن منع تدوين العلمية و 

 الُسّنة كان يرجع إىل أسباب سياسية غري سليمة وغري متفقة مع مبادئ اإلسالم العامة.
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 القسم اخلامس: أسباب منع تدوين الُسنإلة )احللقة الثالثة(.    
 

ولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا{}وَمَ قال هللا تعاىل :  صــــدق هللا العلي  ( ٨)احلشــــر:ا آتَاكُمُ الرَّسُْْ

العظيم. 

 

الزال البحث يف األســــباب اليت ذُكرت يف منع تدوين ما صــــدر من أحاديث عن النيب صــــلى هللا 
ســـنورد بعض لمية الدقيقة، و عليه وآله، وقد اســـتعرضـــنا مجلًة من األســـباب اليت ِل تصـــمد أمام املناقشـــة الع

 األسباب األخرى اليت ذكرها علماء الطائفة احملقة ملنع التدوين:

 األول: املنع من انتةار فضائل أهل البيت عليهم السالم.

أي أّن الســــبب يف منع التدوين، يرجع إىل منع شــــيوع وانتشــــار األحاديث الواردة يف فضـــــل أهل 
إْذ أّن اإلمام علي وأهل البيت عليهم الســـــــــــــالم، وردت فيهم أحاديث كثرية عن  البيت عليهم الســـــــــــــالم ،

املصـــطفى صـــلى هللا عليه وآله، توجب امليل القوي من لُدن أفراد األمة اإلســـالمية حنوهم، فكانت مدرســـة 
الصـــــــحابة ختشـــــــى أن يتجذر هذا امليل ، فيصـــــــبح عائقاً عن حتقيق مآرهبم ، ومن أجل ذلك منعوا تدوين 

ّنة. وحنن وإن كنا نؤيّمد هذا الرأي يف اجلملة ، لكننا ال نراه الســـبب التام ، بل أســـباابً أخرى أســـهمت ال ســـُ
بدورها يف منع تدوين األحاديث الواردة عن النيب صــــلى هللا عليه وآله، خصـــــوصــــاً أّن بعض الصـــــحابة بل 

عد ع(، فقد وردت رواايت عن سأكابر الصـحابة رووا مجلة من األحاديث الواردة يف فضـائلهم ومناقبهم )
بن أيب وقاص ، وعمر بن اخلطاب ، وعن غريمها ، بل عن أيب بكر . إذاً الســــــبب الرئيس يف منع التدوين 
ال يرجع ُكله إىل منع شـــــــــــيوع مناقبهم عليهم الســـــــــــالم، لكنه جزء من الســـــــــــبب أي أّن إشـــــــــــاعة مجلة من 

 لواقع االجتماعي آنذاك .األحاديث وإخفاء مجلة أخرى منها له ميزان يف منطق ا

وهناك أمر غاية يف األمهية هو أّن بعض احلقائق لشـــــدة وضـــــوحها يصـــــعب إخفاءها مرة واحدة، 
فتـُّتخذ أســــــــــاليب متعددة لتحقيق ذلك، من مجلتها، إابنة بعٍض منها وإخفاء بعضــــــــــها اآلخر ليكون هذا 

ه ع تدوين األحاديث الواردة عناملنهج مقدمة للوصـــــــــــول إىل نتيجة أخرى ، وهذا ابلدقة ما حصـــــــــــل يف من
صـلى هللا عليه وآله، وقد َتصور بعض الباحثني أّن السبب ال يرجع إىل منع الفضائل الواردة عنه صلى هللا 



عليه وآله يف أهل البيت عليهم الســـالم ، إْذ كيف يُعقل أن مينع شـــخص من إشـــاعة الفضـــائل ، مث يرويها 
 بنفسه؟

 ونوضح األمر يف ذلك أبّن:لكننا أجبنا عن ذلك مبا تقدم، 

املنطق الواقعي من الوضـــــوح مبكان لوجود حقائق ال ميكن أن يُكتهم عليها مائة ابملائة ، فيضـــــطر اإلنســـــان 
العارف ابلشـؤون االجتماعية أن يُفصــح عن بعضـها ، ويُكتّمم على بعضــها اآلخر ، ومن خالل هذا البيان 

حيقق مقاصــــده ، وهذا ما حصــــل ابلنســــبة للرواايت الواردة يُتاح بذلك للهادف أن يصــــل إىل مآربه ، وأن 
إىل  ليف فضـــائل أهل البيت )ع(، ويف غري الفضـــائل ألّن املســـألة ُخلط بعضـــها مع بعضـــها اآلخر للوصـــو 

 بعض األهداف اليت كان بعض الصحابة يصبوا ويروم الوصول إليها.

 تصادم أحاديث النيب صلى هللا عليه وآله مع توجهات بعض الصحابة . الثاين :

من األسـباب اليت ذُكرت يف منع التدوين ، ما ورد من أن السنة النبوية تتناىف مع توجهات بعض 
الصــحابة ، أي أن ما ورد عن النيب صــلى هللا عليه وآله مُيثل اجتهاداً منه ؛ قد ُيصــيب وقد خُيطئ لذا كان 

حابة يروم التكتم على إشــــــــاعة األحاديث الواردة عنه، ألّن بعضــــــــها خيتلف كلياً أو جزئياً عن بعض الصــــــــ
املنهج الوارد يف مـدرســــــــــــــة الصــــــــــــــحـابـة اليت بُنيـت أركاهنا وُدعّممت قواعدها على اجتهاد الرأي القائم على 

و من أحكامها، أ املصــاأل واالســتحســان ، وحتقيق بعض املقاصــد اليت يُفكر اإلنســان أبهنا هدف الشــريعة
وهلذا بينت بعض اآلايت يف القرآن الكرمي أّن بعض الصـــــــــحابة يُفكر هبذا املنهج يف تعامله مع ما ورد من 
أحكام شـــــــــــرعية ، وآايت قرآنية ، ومن إيضـــــــــــاح ملفاهيم تتناىف مع طريقة التفكري القبلي والثقايف يف الواقع 

، فرّد هللا عليه وآله، أن يُبدّمل بعض اآلايت العريب آنذاك، لذلك طلب بعض الصــــــــــــحابة من النيب صــــــــــــلى

ي}عليهم القرآن بقوله تعاىل:  ( أي أن املســألة ال تعود 11)يونس:{قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلَْقَاء نَفْسِْ

إىل هذا التصـــــــــــــور اخلاطئ، الذي يقوم على تشـــــــــــــخيص مصـــــــــــــلحة مؤقتة ، وإمنا هو حكم إهلي، له واقع 
حالل حممد حالل أبدا إىل )واالســـــتمرار ، قال اإلمام الصـــــادق عليه الســـــالم، يف إيضـــــاح ذلك: الدميومة 

ومعىن ذلك أن املســــــــــــــألة  (1)غريه( يوم القيامة ، وحرامه حرام أبدا إىل يوم القيامة ، ال يكون غريه وال جيئ
 ليست قائمة على نوع من االجتهاد يف تشخيص املصلحة املؤقتة.
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ن عهد النيب صــلى هللا عليه وآله تصــور أن تشــخيصــاته صــلى هللا عليه وآ وعليه فإّن قســماً  له من الناس أابه
ال ترجع إىل منطق الوحي ، وال إىل حكم ُملزمم من قبل هللا تعاىل، خصــــــــــــــوصــــــــــــــاً يف األمور الدنيوية، كما 

 عليه وآله يوضـح ذلك ما ورد عنهم يف قضـية أتبري النخل ،وهي قضـية مشهورة ، خالصتها، أنّه صلى هللا
عندما جاء إىل املدينة املنورة ، ورأى أهلها يُنبّمتون النخيل ) ألّن الواقع االقتصــــــــــــادي يف املدينة املنورة يقوم 
على الزراعة وبنســبة أكرب يقوم على زراعة النخيل ( ســأهلم النيب ص : ملاذا تُؤبرون النخيل ؟ فقالوا له : اي 

 األمر هكذا يفعل آابؤان وأجدادان ( ، فقال هلم صـــــــــــلى هللا عليه رســـــــــــول هللا ، هكذا نفعل ) أي: وجدان
وآله: إن هللا تعاىل إذا أراد هلذه النخيل أن تصـــل إىل هنايتها ســـوف تصـــل ، ويف تلك الســـنة ِل يؤبروا خنيل 
املدينة ، فلما حان موســـــــم حصـــــــاد التمر ) صـــــــرام النخل كما نعرب يف اإلحســـــــاء ( ، ِل تصـــــــل التمور إىل 

ا ، بل ِل يكن هناك متر ؛ انقلب إىل شــــــــيص كما يعرف ذلك املزارعون ، فســــــــأهلم النيب : ملاذا كان هنايته
التمر يف هذه الســنة هبذه الكيفية ؟ فقالوا له : أِل أتمران اي رســول هللا أال نؤبر النخل ؟ فقال هلم صــلى هللا 

 إذا أمرتكم بشـــــأن من شـــــؤون الدنيا ،عليه وآله : عودوا يف الســـــنة اآلتية ، ألن هذا من شـــــؤون الدنيا ، ف
 .  (1)فأنتم أوىل بشؤون الدنيا مين ، وأان أوىل بشؤون الدين منكم

وهذا الواقع صــوره صــلى هللا عليه وآله مبعزل عن الثقافة املوجودة واملتأصــلة يف املدينة املنورة ومكة 
تعلق القضـــــااي ، لذلك منعهم عما ي، الذي يؤهله ألبســـــط ةاملكرمة ، وأنه )ص( ال يعلم من الثقافة الدنيوي

بشــــــأهنم االقتصــــــادي ، ومصــــــدر دخلهم القومي آنذاك أي أنه صــــــلى هللا عليه وآله كان جيتهد وخيطئ يف 
األمور الدنيوية، بل أكثر من ذلك، كان بعض الصــحابة يتصــرف تصــرفاً ُيضــاد ما ورد عنه صــلى هللا عليه 

ه مراراً النيب ، يف مثل قوله صـــلى هللا عليه وآله، الذي أعلنوآله،  إلدراكه أن املصـــلحة يف خالف ما يقوله 
ي : ال جيوز التعدي على أ (4))من قال ال إله إال هللا حممد رســول هللا ، ُحقن ماله ودمه وعرضــهوتكراراً : 

وعليه ما عليهم، بينما جند تصـــــرفات مضـــــادة مائة ابملائة ألمره ماله ، وعرضـــــه ودمه،  وله ما  للمســـــلمني 
هذا ولغريه من األوامر اليت وردت عنه صـــــــــلى هللا عليه وآله، كما فعل أســـــــــامة بن زيد، عندما قتل مرداس 
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عن اثبت عن انس ان النيب صلى هللا عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال: )لو ِل تفعلوا لصلح( قال فخرج شيصا فمر 
 هبم فقال: )ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم اعلم أبمر دنياكم(.

 .16ص 44حبار األنوار للمجلسي ج -4
وقال النيب صلى هللا عليه وآله : )من شهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا صلى هللا عليه وآله فقد حقن ماله 

 ودمه إال حبقهما ، وحسابه على هللا عز وجل(.
 



بن هنيك يف إحدى الغزوات ، وكان له غنم كثري، فَعلمَم به أُســـامة بن زيد ، فذهب إليه من جهة ال يشـــعر 
نيب ، فقتله أســامة، وعندما رجع قال لل، وعندما أحس أن أســامة متجهاً إليه تشــهد ابلشــهادتني به مرداس

صـــــــلى هللا عليه وآله : هو منافق  تشـــــــهد ابلشـــــــهادتني خوفاً من القتل، فقال صـــــــلى هللا عليه وآله: وهل 
 شققت بطنه أي هل علمت بواقعه؟

حقوقه  اًّ ، قائماً على احرتام اإلنسان وصيانةإّن النيب صـلى هللا عليه وآله كان يُؤصـل منهجاً عام
ْوء ما يريده القرآن الكرمي ، وما يريده النيب صـــــــلى هللا عليه وآله،  إذا انصـــــــاع للقانون اإلســـــــالمي على ضـــــــَ
ّنة، إذن  وليس ما يريده بعض الصـــــــحابة حســـــــب نظرته الضـــــــيقة اليت ختالف ما يراه القرآن الكرمي ، والســـــــُ

له بعض الصـــحابة ، وال زال مســـتمراً إىل يوم الناس هذا وهو خالف ماَ ســـّنُه النيب القتل كان منهجاً يُؤصـــ
 صلى هللا عليه وآله.

إّن بعض الصــــحابة رأى أبّن املصــــلحة تقتضــــي خالف ما يؤصــــله النيب صــــلى هللا عليه وآله، وال 

ولُ فَخُذُوهُ وَمَاأعلم كيف يتناســــــب ذلك مع قوله تعاىل:  ( ٨)احلشــــــر:نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا{ }وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُْْ

ْْهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ِمْن }ومـع قـولـــــــه تعـــــــاىل :  ولُ ْْهُ وَرَسُْْْْ ى اللَّ ْْةٍ إِذَا قَضَْْْْ ْْانَ لِمُؤْمِنٍ وَالَ مُؤْمِنَ ْْا كَ وَمَ

عليه  صــــــلى هللا(، وهناك آايت  أتمر ابالنصــــــياع التام والكامل ملا يقوله الرســــــول 46)األحزاب:أَمْرِهِمْ{

بعض  أي كـان( 2-4)النجم:}وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى*  إِنْ هُوَ إِالَ وَحْيٌ يُوحَى{وآلـه، طبقـاً لقولـه تعـاىل : 

الصـحابة يرى أتصـيل منهج آخر قمبال ما أراده النيب )ص( أي أّن البعض كان يؤصـل يف الواقع اإلســالمي 
عضـــــهم خيوض يف غمار مناقشـــــة حادة مع النيب صـــــلى هللا منهجاً ينســـــجم مع املصـــــلحة، لذلك جند أّن ب

لح احلديبية ويصـــــــــل به احلد إىل التشـــــــــكيك يف نبوته صــــــــــلى هللا عليه وآله، فيقول: ما  عليه وآله، يف صـــــــــُ
لح احلديبية-شـــــككت يف رســـــالته كما شـــــككت يف ذلك،  ، أي أّن املســـــألة تعود إىل أّن ما (1) -يوم صـــــُ
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قال عمر بن اخلطاب وهللا ما شككت منذ أسلمت إال يومئذ فاتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت ألست رسول هللا 
حق قال بلى قلت ألسنا على احلق وعدوان على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية يف ديننا إذا قال إين رسول هللا 

أعصي ريب وهو انصري قلت أوليس كنت حتدثنا أان سنأيت البيت فنطوف به قال بلى فخربتك أنك أتتيه العام ولست 
قال ال قال فإنك أتتيه فتطوف به قال فأتيت أاب بكر الصديق رضوان هللا عليه فقلت اي أاب بكر أليس هذا نيب هللا حقا 

ه بلى قلت فلم نعطي الدنية يف ديننا إذا قال أيها الرجل إن قال بلى قلت أو لسنا على احلق وعدوان على الباطل قال
رسول هللا وليس يعصي ربه وهو انصره فاستمسك بغرزه حىت متوت فوهللا إنه على حق قلت أوليس كان حيدثنا أان 



ينســـــــجم مع الرؤى واالجتهادات القائمة على مصـــــــاأل ضـــــــيقة ال تتفق مع  يقوله صـــــــلى هللا عليه وآله، ال
املنهج العام الذي كان يراه املصطفى صلى هللا عليه وآله، بل تسري على منهج قائم على االجتهاد وإدراك 

اظ فاملصـــاأل املؤقتة يف قمبال املصـــاأل الدائمة واملســـتمرة اليت نعرب عنها ابحلفاظ على حقوق اإلنســـان ، واحل
على املنهج احلضـــاري للشـــريعة اإلســـالمية ، وذلك جره ويالت كثرية يف مقدمتها منع تدوين الســـنة، ألهنم  

 كانوا يرون أّن يف تدوينها ما خُيالف االجتهاد الذي يرونه.

ّنة، وإن كان الســـبب  وعليه فيتبني أّن الســـببني األول والثاين دفعا بعض الصـــحابة ملنع تدوين الســـُ
األهم ، وكــان يف قمبــال ذلــك مــا يؤكــده األئمــة من أهــل البيــت أبن املنهج الــذي يريــده هللا تعــاىل الثــاين هو 

هو يف االنصـــــــــــــياع التام ألوامر النيب صـــــــــــــلى هللا عليه وآله، طبقاً ملا تلوانه من آي مباركة وردت يف القرآن 
صـــــــــلى  وتنديد وشـــــــــجب كقولهالكرمي ، وطبقاً ملا ورد عنه من أحاديث يف الرد على من أخذ هبذا املنهج 

م فما لكم تضـــــــربون آي القرآن ببعضـــــــها اآلخر ، وما لك ) معكم ()فها أان بني ظهرانيكم  هللا عليه وآله:
، وهذا تفسري لضرب بعض آي القرآن ببعضها ، أي أنه صلى (1)ترد ون ما ورد يف القرآن الكرمي هبذا الرد(
م على د يف القرآن الكرمي هلذا املنهج ، وهذا التصــــور الضــــيق القائهللا عليه وآله بقوله: ما لكم ترد ون ما ور 

إدراك بعض املصــاأل املؤقتة اليت قد ال تتوافر إال لربهة زمنية ، بل قد يكون بعض االجتهادات ال مصــلحة 
 ،( 4)فيهـا . والعجيـب أهنم نظهروا هلـذا بقوهلم : اجملتهـد إذا أصــــــــــــــاب فله أجران ، وإذا أخطأ فله أجر واحد

وابلتايل فُتح هذا املنهج على مصــــــراعيه ، وكان املنهج ميثل اجتهاداً على أســــــاس املصــــــلحة ، وليس قائماً 

                                                           

طاب سنأيت البيت ونطوف به قال بلى قال فأخربك أان أنتيه العام قلت ال قال فإنك آتيه وتطوف به قال عمر بن اخل
 فعملت يف ذلك أعماال يعين يف نقض الصحيفة
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عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ان نفرا كانوا جلوسا بباب النيب صلى هللا عليه وآله سلم فقال: )بعضهم أِل 
ا فقئ يف لى هللا عليه وسلم فخرج كأمنيقل هللا كذا وكذا وقال بعضهم أِل يقل هللا كذا وكذا فسمع ذلك رسول هللا ص

وجهه حب الرمان فقال هبذا أ  أمرمت أو هبذا بعثتم ان تضربوا كتاب هللا بعضه ببعض إمنا ضلت األمم قبلكم يف مثل 
 هذا انكم لستم مما ههنا يف شئ انظروا الذي أمرمت به فاعلموا به والذي هنيتم عنه فانتهوا(.

 .11٧ص 2مسند امحد ال بن حنبل ج -4
عن عمرو بن العاص انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وآله سلم يقول: )إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران 

 وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر(.



على املوازين واألســـس املســـتنبطة من آي القرآن ، واألحاديث الواردة عنه صـــلى هللا عليه وآله ، واملهم أّن 
 ين السنة.هذا املنهج جره على األمة اإلسالمية ويالت يف مقدمتها منع تدو 

   

 

  



 .العصمةاملطلب الثاين: 
 
 مفهوم العصمة. القسم األول:  

 هللاصدق   (1٠1آل عمران:){فََقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتََقِيمٍ  اهللوَمَنْ يَعْتَصِمْ بِ }: تعاىل هللاقال 

 العلي العظيم.

 معاين العصمة:

 األول: املعىن اللغوي.

أي أنإل  ومعناها عدم االنفعال والتيفثر ابلغريّّ املانع احلامي والعاصم:ّ املنعالعصمة  ي اللغة 
ّ والعصمة هي حصانة لعدم االنفعال  ّ لكونه له حصانة ابالصطالل احلديث الغري ال يؤثر على املعتصم
بتيفثري الغريّ وقد أطلق الفقهاء هذا املعىن على املاء رري املنفعل ابلنجاسة كالكثري واجلاري أبنه 

ّ أما املعتصم فال ينفعل هالقمعتصمّ قائل اة ني إنإل املاء إذا كان قليالً تنجس هجرد أن يلتقي ابلنجاسة
 النجاسة إالإل إذا تغري طعمه أو رحيه أو لونه أي أثإلرت النجاسة فيه فغريت واقعه.

 الثاين: املعىن االصطالحي.

 وله معنيان: عام وخاال.

 األول: العام.

اف أخالقي يراد به أنإل على املرء أن يلتفت إىل وجود قابلية لال ر العصمة هبذا املعىن مفهوم 
 تعاىلوينقطع إليه  هلل ي داخله مهما بل  مستواهّ وعليه أن ال خمن من الوقوع  ي اهللكة وأن يعتصم اب

هُدِيَ إِلَى  فََقَدْ  اهللوَمَنْ يَعْتَصِمْ بِ}: تعاىلويراه حاضرًا لظرًا ألفعاله وأقوالهّ وحركاته وسكناتهّ قال 

أمن من السقوط  ي اهللكةّ إذن تساوي العصمة األمن  تعاىل هللاعتصم ابمن  (11:ق){صِرَاطٍ مُسْتََقِيمٍ 

ا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّ }: تعاىلمن السقوط  ي السك  اإلهليّ لوجود قابلية لال راف لدى اإلنسانّ قال 

أمنّ وقد أشارت الرواايت إىل هذا املعىن  تعاىل هلللكنه إذا اعتصم اب (3اإلنسان:){ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

منه نعمة التقوى ذل   لبال تسلب تعاىلّ وأن ُيافه تعاىل هللابتفصيل وبيان أبنإل على املرء أن يتقي 



فقد  تعاىل هللاأنإل التقوى نعمة قد تسلبّ وال يستمر للمتقي الوازع الديين أما إذا انقطع بقلبه إىل 
إمنا الناس مع امللو. والدنيا إالإل من عصم ››:  عليه السالمإمامنا أمري املؤمنني اعتصم وأمنّ قال 

ّ ويقدسون القوةّ وهم على دين ملوكهمّ يراعون مصاحلهم أي أنإل الناس مييلون مع األقوايء (1)‹‹هللا
ن اعتصم حساب قيمه ودينهّ إالإل مالدنيوية  ي األعم األرلبّ ويتحر. بعضهم ليحرز مصاحله على 

ّ فهو وإن  حدثت سيطرة ورلبة لبعض الزعماء أو امللو. والرؤساء لن يبيع أخراه بدنياهّ تعاىل هللاب
 هللتصم ابويلتجك  إليهّ واملصاحل حع إذا كانت كبرية ومغريةّ لن تؤثر على املع تعاىل هللبل يعتصم اب

أي  (2)‹‹هللاالناس منقوصون مدخلون إالإل من عصم ››ل : ذموضحًا  عليه السالمّ قال علي تعاىل
يست فهو  ي نقص من دينه يلبس عليه الةيطان ويدخل إليه من طرق ل تعاىل هللأنإل من ملن يعتصم اب

ّ وقال تعاىل هللن له قدرات إررائية كبريةّ وال خمن مكره إالإل من اعتصم ابحبسبانهّ ذل  أنإل الةيطا
فهو  ي حرز من الزالت  تعاىل هللمن اعتصم اب أي (3)‹‹أهلم العصمة أمن الزللمن ››: عليه السالم

وأمن من اإلرراءاتّ ألنه كاملالئكة ال يتيفثر ابلةهوات وررم أنإل املالئكة عقل بال شهوةّ وال يغريهم 
 ضاجلانب احليواين لكمال عقوهلم وجتردهاّ يالف اإلنسان ف نإل له جنبتان: إحدا ا تةده إىل األر 

واألخرى ترفعه إىل امللكوتّ ف ذا التفت إىل اجلانب املعنوي أبصر اهلدىّ وابتعد عن الغواية وإذا 
املالئكة: ة  ي صف عليه السالمالتفت إىل اجلانب املادي انةد إىل األرض واتبع هواهّ قال اإلمام 

ال يضل الطريق  أي أنإل املل   (4)‹‹وعصمهم من ريب الةبهات فما منهم زائ  عن سبيل مرضاته››
ّ ونظر املالئكة  إىل احلق والصوابّ يالف البةر ف هم قد ينظرون إىل اجلانب  وال يتبع اهلوى لتجرده

البةر هلم  أمنوا و  يتيفثروا ابلةيطانّ إذن تعاىل هللاملادي فيةدهم إىل األرض لكنهم إذا اعتصموا اب
 ايت على أنإل اإلنسان ال خمن من اقرتافقابلية القرتاف الةهوات وفعل الزالتّ وقد أكدت الروا

فَأَمَّا الَّذِينَ }: عاىلتّ حينبذ يصبح  ي حصن وثيقّ قال تعاىل هللااحلرام وفعل املعصية إالإل إذا التجيف إىل 

إذ  أنإل من  (1٤5:النساء){وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتََقِيمًا اهللآمَنُوا بِ

كونوا  ي حصن  منيع  أن ي تعاىلمكنهم ابللجوء إليه  تعاىل هللاطبيعة البةر اخللود إىل األرض رري أنإل 

                                                           
 .1116ص 4ميزان احلكمة للريشهري ج -1
 .1116ص 4ميزان احلكمة للريشهري ج -4
 .1116ص 4ميزان احلكمة للري شهري ج -4
 .1116ص 4احلكمة للريشهري ج ميزان -2



لدخوهلم  ي رىلة منهّ وبذل  يتحقق هلم االزدايد على املالئكة معنوايًّ لتغلبهم على الةهوة وسريهم 
هم لقابليته تتيفتى لبعض من -اصطالل علمي-على الصراط املستقيمّ فيفصبح هلم عصمة مكتسبة 

نه كللرقي  ي درجات التكامل املعنويّ وخمن مكر الةيطان ررم أنإل طبيعته قابلة للعصيان ل
 هدايتهّ ووفقه للعمل الصاحلّ وجنبه العثرات. تعاىل هللاابالعتصام توىل 

 الثاين: املعىن اخلاال.

اقتضت أن تتحقق إفاضة رىلته على بعض الناس يعطيهم ما ال  تعاىل هللاوهو أنإل حكمة 
: عاىلتيعطي اآلخرينّ ويفضل بعضهم على بعض  ي الرتبّ كتفضيل بعض الرسل على بعضّ قال 

وقد أفصحت بعض اآلايت واألحاديث عن هذا  (253البقرة:){ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ }

املعىن وهو العصمة اخلاصة ال  هي  ي احلقيقة اجتباء واصطفاء واستكالالّ وما يتناسب مع املعىن 
أي من  -تحهابف-وأما ما يتناسب مع املعىن الثاين فهو املكليص  -بكسر الالم-األول هو املكلهللص 

 تعاىلأخلص هلل  ّ بل بعض منتعاىلاستكلصه  تعاىل ّ وليس كل من أخلص هللتعاىل هللااستكلصه 

ّ املكليصون (4٠احلجر:){إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنيَ}: تعاىلوهو من   يكن للةيطان عليه سبيالًّ قال 

واصطفاهمّ وتوالهم هبداية خاصة ولطف  صوال ُيتلف عن لطفه  تعاىل هللاهم الذين اجتباهم 
   معىن العصمة اخلاصة.لعامة خلقهّ وذل

 حقيقة العصمة ابملعىن اخلاال

 وهلا جنبتان: تكوينية وتةريعية.

 األوىل: العصمة التكوينية.

رتكب تكوينًا لن يستطيع أن ي تعاىل هللاأشكل على القول أبنإل املعصوم إذا استكلصه 
 املعصيةّ أبنه كيف يكون مكلفاً ومثااًبل

  يعطي كثريًا من النعم كالعقل والفطرة السليمة ال تعاىل هللاوأجاب عن ذل  العلماء: أبنإل 
يستقذر هبا الناس بعض األشياءّ ويروها قبيحة أو حسنةّ فالعاقل لن خكل القاذورات لكونه 
يستقذرها بطبعهّ وهو يقبح القبيح وحيسن احلسنّ أي أنإل عقله يدر. ذل  إذا كان سواًي مستقيمًا 

ر ألنه معصوم عن أكل القاذورات بطبعهّ ررم كونه قادرًا على أكلها  ي فطرتهّ ولذا لن خكل القذ



إالإل أنه ميتنع عنها وإن  أرري ابألموال لتةكيصه اثريها على صحته وحياتهّ فال يضحي بنفسه لذل  
 فهو معصوم تكويناً عن تناول القذرّ مع كونه قادراً على تناوله.

 الثاين: العصمة التةريعية.

رم االمتناع عن أكل القذرّ ر  تعاىل هللاكوينيةّ وإىل جنبها تةريع وهي من ما تقدم جنبة ت
 عنه ابلطبع.

 العصمة من املعاصي

للمعصوم جنبتان: تكوينية وتةريعيةّ كلتا ا يلتفت إليها  ي امتناعه عن أكل القذر وال يقال 
ًا  ي الصراط املستقيم ه سائر يستطيع تناوله بل ميتنع ابختياره وإن أُرري ابملنصب واملال لكونإنه ال 

نع متمكناًّ رري أنه يستقذر ذل  فيمتأن خكل  ررم كونه  -طبعاً –على جادة الصوابّ ومن احملال 
عنهّ واملعاصي كذل  عنواها عدم السري على الصراط املستقيم أي اال راف عن صراط العبودية 

 الذكر.وذل  قذارة معنوية ميتنع املعصوم عنها للجنبتني آنف  

 عصمة األنبياء والرسل

أوضحت بعض اآلايت والرواايت هذا املعىنّ كما أوضح بعضها اآلخر املعىن العام وهو 

طَ اهْدِنَا الصِّرَا}: تعاىلقال  -هللاجادة الصواب املؤدية إىل -السري على الصراط املستقيم 

والسائرون على الصراط املستقيم بنحو دائم  ليصون لديهم قدرة ذاتية تكوينية  (1الفاحتة:){الْمُسْتََقِيمَ 

وهم الرسل واألنبياء واألوصياءّ وهذه القدرة ليست لسائر اخللقّ والرواايت وإن  كان جلها أوضح 
 المليهم السعاملعىن األول إالإل أنإل املعىن الثاين الذي يتناسب مع وظيفة الرسل واألنبياء واألوصياء 

 بُانيإلهلل إبااز.

 التعرف على املعصوم

صوماً اإلمام منا ال يكون إالإل مع››شارحاً املعىن اخلاال:  عليه السالمقال اإلمام زين العابدين 
 . 1 ‹‹وليست العصمة  ي ظاهر اخللقة فيعرف هباّ فلذل  ال يكون إالإل منصوصاً 

                                                           
 .112ص 41حبار األنوار للمجلسي ج -1



 استحالة اقرتاف الذنب

يق أي ال يقرتف حراماً وال مييل عن طر  ‹‹يكون إالإل معصوماً اإلمام منا ال ››: عليه السالمقوله 
علي يدور  علي مع احلق واحلق مع››: صلى هللا عليه وآله الصواب طرفة عنيّ وهذا معىن قول النيب

 .(1)‹‹معه حيثما دار

 معرفة املعصوم 

الإل إوليست العصمة  ي ظاهر اخللقة فيعرف هباّ فلذل  ال يكون ››: عليه السالمقوله 
 ي  آلهصلى هللا عليه و أي البد من النص على املعصوم كالنص الذي تقدم عن النيب  ‹‹منصوصاً 

هل البيت أ صلى هللا عليه وآلهوكحديث الثقلني الذي قرن فيه  عليه السالماإلمام أمري املؤمنني 
عد تعيني ب السالمعليهم على كل واحد من األئمة ابلقرآن الكرميّ وهنا. نصوال ُأخر  عليهم السالم

الصادقّ  هلم وتعيني كل سابق خللفه السجاد ينص على الباقرّ والباقر على صلى هللا عليه وآلهالنيب 
 .عليهم السالموالصادق على الكاظم وهكذا إىل اإلمام املهدي 

 اهيل املعصوم بقدرات متيزه عن رريه

ًا مع  كيف يكون إمامقد يكون املعصوم صغري السنّ لذا استةكل بعض  ي ذل  قائلني
 صغر سنهل

 وهو من أويل العزم من الرسل كان  ي عليه السالموجاء اجلواب: أبنإل ذل  ال يضري فعيسى 

عليه واإلمام اجلواد   (3٠مرمي:){ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اهللقَالَ إِنِّي عَبْدُ  }: تعاىلاملهد صبيًا قال 

ى تفصيالت كثرية واحتماالت دللت عل عليه السالمحريإل العلماء مع صغر سنهّ وأعطى  السالم
كان ميسح على األكمه   حيث عليه السالموأنه يتمتع هنحة إهليةّ كعيسى  عليه السالمقدراته الغيبية 

ّ وكذل  ُيربإلتعاىل هللافيربأ إبذن  لقته األبرال  ّ وال يستطيع ذل  أطباء العيون ألنإل العمى يرجع إىل خهلل
يربأ  ليه السالمعالذي يعجز استةاريو اجللدية  ي يومنا هذا عن عالجهّ بينما هجرد أن ميسه عيسى 

 كذل .  عليه السالمّ واإلمام تعاىل هللاأبذن 

 حقيقة املعصوم
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ُيتلف  تعاىل هللاأي أنإل له اتصاالً وثيقاً مع  هللاتصم حببل أبنإل املعصوم هو املع مث أضاف 
ّ فريى  ويعي معىن االعتصام  وهو القرآنّ تعاىل هللاحاضراً ولظراً ويعرف حبل  تعاىل هللابه عن اآلخرين

أل ››: السالم عليهني القرآن الكرمي  ي قلبهّ اسدها سلوكاًّ قال اإلمام أمري املؤمن به ذل  أنإل آي
بعض الناس حيف  القرآن الكرميّ وقد يصبح عاملًا يةرل املعاين بتفصيالت  إنإل  (1)‹‹القرآن الناطق

فيجسد ما يريده  المعليه السدقيقةّ لكنه مع الةيطان  ي قيامه وقعودهّ لتعلق قلبه بهّ أما املعصوم 
والقرآن  ف نإل املعصومّ لذا عليه السالمّ وذل  معىن العصمة الذي أفاده اإلمام السجاد تعاىلاحلق 

إِنَّ هَذَا الَْقُرْآنَ }: تعاىلال يفرتقان إىل يوم القيامةّ كل منهما يهدي إىل اآلخرّ وذل  أحد معاين قوله 

 .(9اإلسراء:){ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَُِ 

 

 

 نصوال  ي العصمة اخلاصة. القسم الثاين:

ِليُذِْهبَ عَنْكُمُ الرِّجَْس أَهَْل الْبَْيِت وَُيطَهِّرَكُمْ  اهللإِنَّمَا يُرِيدُ }يف القرآن الكرمي:  تعاىل هللاقال 

 العلي العظيم. هللاصدق   (األحزاب){تَطْهِ ًا

 

 أقسام العصمة

بينا معنيني للعصمة: عام يساوق التقوى مبعناها األعلى يستطيع به املرء أن يقي نفسه من الزالت، 
بياء للمصطفني وهم الرسل واألن تعاىل هللا)العصمة املكتسبة(، وخاص هو منحة إهلية وعطاء من عند 

 .عليهم السالمواألوصياء 

 العصمة  ي الرواايت

                                                           
 .436موسوعة اإلمام علي عليه السالم يف التأريخ للريشهري ص -1



ن ول ألمهيته لكافة الناس، فقدمته زاداً معنوايً هلم، إليصال موقد أسهبت الرواايت يف املعىن األ
ن يكون وصل إىل درجة األمن، ول تعاىل، ومن اعتصم به هللالديه استعداد إىل درجات عالية يف تقوى 

للشيطان عليه سبيل بنحو ما، ذلك أّن اهلدف من إجياد اإلنسان يف احلياة الدنيا هو الوصول إىل تلك 
 .تعاىل هللاعالية يف عبودية املقامات ال

أما املعىن الثاين فإّن الرواايت فيه أقل مما جاء يف املعىن األول غري أهنا أابنت حيثيات متعددة، 
  تعاىل هللامنها أّن املعصوم جمتىب ومصطفى من عند 

 خصائص املعصوم

 األول: اخللو من العيوب.

ثرة ادة، واخللو من كل عيب وريب، ليس له عالطهارة للمعصوم منذ والدته إىل أن خيتم له ابلشه
وال زلة، حبيث إذا نظر الناس إليه رأوا فيه جتسيداً للفضائل، لذا ِل يثر أحد إشكاالً على شخصيات األنبياء 

ّن املعصوم أ، نعم من يصطاد يف املاء العكر قد أييت بكالم ال قيمة له ذلك عليهم السالموالرسل واألوصياء 
بريء مما يقال فيه، وعامة الناس يرون براءته كالشمس يف رابعة النهار، ال حيتاج أن يدافع عنه، واهتامه 

ن تبتعله ، وأمر األرض أ عليه السالم ابلزىن، فغضب موسى عليه السالمسراب نعم اهتم قارون ، موسى 
وهم لة اندرة من الطغاة الذين وصلوا يف عتي ُخسفت به األرض، إاّل أّن هذه حا، فابتلعته أهللاإبذن 

واستكبارهم إىل درجات عالية فتجرءوا على وسم األنبياء ابلرذائل، وقد حسمت السماء ذلك ألّن الطهارة 
 .(1)مسة ابرزة هلم عليهم السالم الصطفائهم واجتبائهم من عند هللا تعاىل

 الثاين: العلم.

ى اآلاثر يتاح به اإلطالع عل تعاىل هللامنحة من عند  معليه السالالعلم واإلحاطة لدى املعصوم 
السيئة للذنوب واملعاصي وكل ما يرتتب عليها يف امتداد الزمن، ذلك أّن الذنب له آاثر يف عاِل الدنيا 
واآلخرة، وإطالع املعصوم الواسع إدراك جلميع ما يرتتب على الذنب من آاثر، وقد رّتب العلماء على 

لعصمة املكتسبة من أّن السوي ال يقدم على أكل القاذورات حىت وإْن أُغري بل ميتنع ذلك ما تقدم يف ا
ة على الذنب فيدرك ما يرتتب من آاثر وبيلة وسيئ عليه السالممعتصماً لعلمه ابآلاثر السيئة، أما املعصوم 

، ليه السالمعية منه بنحو أ ل ألّن الذنب له قذارة معنوية أعظم من الطعام، لذا من احملال اقرتاف املعص
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 يستقذر الذنب كاستقذار السوي ألكل الطعام القذر،أي استحالة طبيعية فهو قادر على الفعل لكنه 
 رغم وجود األعداء هلم، ِل يتهموا ببعض التهم ألّن أترخيهم الناصع صرّي  عليهم السالماألنبياء واألوصياء و 

 ذلك صعباً.

والسري  تعاىل هللاإّن خمالفة التكاليف اإلهلية ظاهرة بينة لدى غري املعصوم، أما هو فإّن التقيد أبمر  
يف صراط  العبودية أوضح من الشمس، وتلك حالة عامة أدركها مجيع من نظر يف سرية الرسل واألنبياء 

 .عليهم السالمواألوصياء 

 والقرآن عصمة مةرتكة عليهم السالمأهل البيت 

 .معصومانبعصمة القرآن، فهما  عليهم السالميقرن حديث الثقلني عصمة أهل البيت 

 املعصوم جتسيد للقرآن

أي من جيسد رؤى ومفاهيم  (1)عرّب اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم عن املعصوم ابلقرآن الناطق
 القرآن الكرمي يف شخصه فهو قرآن يسري على األرض.

 املعصومامتناع التيفثري على 

القرآن الكرمي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وال يستطيع أحد أن يؤثر عليه وكذلك 
غريه، وال يتأثر به بل يؤثر ، فال ينفعل بتعاىل هلل، ميتنع أتثري غريه عليه، العتصامه اب عليه السالماملعصوم 

فأين ››قال:  ه السالمعلياملؤمنني فيه برفع مستواه وتطهريه إذا اتصل به، والرواايت بينت ذلك قال أمري 
هتذبون وأىّن تؤفكون واألعالم قائمة واآلايت واضحة واملنار منصوبة فأين يتاه بكم بل كيف تعمهون، 

يوضح  (4)‹‹ة احلق وأعالم الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم أبحسن منازل القرآنوبينكم عرتة نبيكم وهم أزم
وصف طهرهم تطهرياً، وأّن على املسلم أن يصفهم بأذهب عنهم الرجس و  تعاىل هللاأّن  عليه السالماإلمام 
 القرآن.

 املعصوم منبع صا ي
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 اجتباهم واصطفاهم حلكمة وليس اعتباطاً وعبثاً بل ألهنم يقدمون زاداً معنوايً للناس تعاىل هللاإّن 
لصدور العثرات والزالت منهم، وإذا اتصلوا ابملعصومني وشربوا من معينهم اإلهلي جنوا، وقد أُّكد على أمهية 

ري النقي، املاء اآلسن غأن أيخذ املرء فكره من معني صاٍف فيعمل ابملفاهيم والرؤى احلقة، وال أيخذ من 
إّن النوق إذا عطشت أسرعت إىل املاء  ‹‹وردوهم ورود اهليم العطاأ››: عليه السالمقال اإلمام علي 

لرتتوي، ويزداد سريها حنوه إذا كانت يف غاية العطش، واإلنسان يف احلياة الدنيا عليه أن يرتوي من املعني 
 .عليهم السالمالزالل للمعصومني 

 ة إهليةالعصمة منح

لعصمة اأهنا منحة إهلية خاصة خيتلف هبا املعصوم عن غريه، وليست ك عليه السالممث بنّي 
صلى هللا  أيها الناس خذوها عن خامت النبيني››: عليه السالماملكتسبة، وأّن االختالف بينهما كبري فقال 

درجة من  الرسل واألوصياء أعلىأي أّن امليت من األنبياء و  ‹‹إنه ميوت من مات منا وليس مبيت عليه وآله
لي منا ويبلى من ب››، فقال: عليه السالمأحياء عند رهبم يرزقون، وأردف  عليهم السالمالشهداء، وهم 

لك حيتاج أي ال تتحدثون هبذا الشأن مبا ِل حتيطوا به علماً، فإّن ذ ‹‹وليس ببال، فال تقولوا مبا ال تعرفون
اهتم النقاب عن ذلك بتبيان اختالفهم يف موهتم وحي عليه السالمم إىل إطالع واسع ودقيق، يكشف اإلما

 ‹‹يما تنكرونفإّن أكثر احلق ف››عن غريهم، ورغم أنه يصعب الوصول إىل فهم ذلك إالّ أنه ال ينبغي اإلنكار 
  وال ينبغي أن ينظر إىل هذا املعىن بنظرة سطحية، ال توصل إىل غور احلكمة وحقانية العلم وال تتيح فهم
كل ما له دخل يف ذلك، فإّن األمر حيتاج إىل علم راسخ وإدراك عميق، ومن ِل يكن كذلك فليعذر غريه، 

 .‹‹واعذروا من ال حجة لكم عليه››: عليه السالمقال 

 املعصوم  ي الرواايت

أفصحت طائفة من الرواايت عن املعىن اخلاص ألمهيته، كما بينت الكثري من الرواايت العصمة 
لكن  تعاىل هللالعام الذي يساوق املرتبة العالية من التقوى، وحضت اإلنسان على االعتصام ابمبعناها 

اإلمام ›› :عليه السالمالرواايت اليت جاءت لتبيان املعىن اخلاص فيها جالء ووضوح، قال اإلمام الرضا 
ال يستطيع أحد أن  أي  (1)‹‹املطهر من الذنوب واملربئ عن العيوب واملخصوص ابلعلم واملوسوم ابحللم

 اتمة لكونه املخصوص ابلعلم، وهو على خلق عظيم عليه السالميعيب املعصوم بشيء، ألّن إحاطته 
 حللمه.
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 أ ية وجود املعصوم

 ‹‹منينظام الدين وعز املسل››ألنه  عليه السالمالبد أن تتوافر هذه املواصفات يف املعصوم 
يكونون يف يورد الناس املوارد السليمة ف عليه السالميف حالة رقي، لكونه  عليه السالمواإلسالم ابملعصوم 

تقدم على الصعيدين املادي واملعنوي، هلذا حورب األنبياء واألوصياء من أصحاب املطامع الذين تعلقت 
ألنه يُري  ‹‹نغيظ املنافقني، وبوار الكافري›› عليه السالمقلوهبم ابلدنيا ورأوا أّن مصاحلهم يف خطر، واإلمام 

اتبع اإلسالم  يف تسافل، ومن عليه السالممن اإلمام  تعاىل هللاالطريق الذي يوصل الناس إىل احلق، وأعداء 
األنبياء وأوصياؤهم ال ذنوب هلم ألهنم معصومون ››: عليه السالماحلق يف تعاٍل، قال اإلمام الصادق 

 .(1)‹‹ومطهرون

 

 خصائص املعصوم.القسم الثالث: 

دق ص  (األحزاب){لِيُذِْهبَ َعنْكُمُ الرِّجَْس أَهَْل الْبَْيتِ َويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِ ًا هللاإِنَّمَا يُرِيدُ }: تعاىل هللاقال 

 العلي العظيم. هللا

 األوىل: التميز ابلعصمة.

لك ولطف  خمصوص يرتبط بنظام الكون، ذ تعاىل هللاالعصمة مبعناها اخلاص هي منحة  من عند 
 خلق اخللق إليصاهلم إىل السعادة؛ وتتوقف سعادهتم على أمرين أساسيني: تعاىل هللاأّن 

 األول: إعطاء العقل كي يستطيع املرء أن مييز بني األشياء ويشخص املصاأل واملفاسد. 

الثاين: هو االرتباط بعواِل الغيب واآلخرة، وال يستطيع العقل وحده ابلرغم من عظمته وسعة 
ري على نظام يؤدي بكيفية خمصوصة والس تعاىل هللادرك املصاأل واملفاسد اليت ترتبط بطاعة إمكاانته أن يُ 

اء على اإلنسان حبجة ظاهرة هم الرسل واألنبي تعاىل هللاابإلنسان إىل الصراط املستقيم، لذلك امنت 
قسطاس املستقيم لوهلم ميزات يف شخصياهتم منها العصمة أبن يكون املعصوم هو ا عليهم السالم واألوصياء

 الذي يري األشياء بوضوح اتم ال يراتب يف رؤيته، وليس هناك إيهام يف تشخيص مساره بسبب عصمته

 لذا بعث الرسل واألنبياء، ونصب األوصياء. عليه السالم
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ة لألنبياء أمر الناس ابلطاعة املطلق تعاىل هللاوقد أورد العلماء برهااًن مجياًل يُقرب الفكرة هو أّن 

فطاعتهم من دون قيد،   (٨)احلشر:{َومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ َفخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ َعنْهُ فَانْتَُهوا}: تعاىلألوصياء، قال وا

كم الثقلني، أيها الناس إين اترك في››-وحديث الثقلني واآلية اآلنفة ، ال حتتاج إىل أتمل، لكوهنا الصواب
بري أهنما لن وعرتيت أهل بييت، فإنه قد نبأين اللطيف اخل هللاوما الثقالن؟ فقال: كتاب  هللاقالوا اي رسول 

فيهما داللة مطلقة على وجوب اإلتباع، ألّن الكتاب واإلمام  - (1)‹‹يفرتقا حىت يردا علي احلوض
 طاعتهما املطلقة. تعاىل هللامعصومان، كل منهما يهدي إىل اآلخر، لذا أوجب 

 .تعاىل هللاالثاين: ال يةتبه وال ُيالف أمر 

كان أمره يوجب ، لتعاىل هللالو أشتبه وأخطأ الطريق وأمر خبالف ما يريده  عليه السالم إّن اإلمام
يأمر املعصوم ابلطاعة املطلقة للمعصوم، ف تعاىل هللايف حال خطئه، ومن احملال أن أيمر  تعاىل هللاخمالفة 

يطان، ولو يف ، وإذا أمر خبالف احلق فقد أمر إبتباع الشتعاىل؛ الستناد أمره إليه تعاىل هللاخبالف ما يريده 
 حني، وال يصدر ذلك من احلكيم.

 الثالث: املعصوم له القدرة على إدرا. احلقائق اإلهلية.

 هناك برهان جيلي لنا حقائق من مجلتها أّن الطاعة املطلقة تؤدي إىل السعادة يف كل عواِل الوجود،
وال ختتص بعاملنا املادي احملدود، الذي نسبته ضئيلة إىل عواِل الغيب اليت سيئول إليها أمران، وهي احلياة 

، والسعادة يف (62العنكبوت:){وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرََة لَهَِي الْحََيوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَُمونَ}: تعاىلاحلقيقية لإلنسان، قال 

وهو  تعاىل هللاالدار اآلخرة تتوقف على السري يف صراط إهلي خمصوص، ال يتأتى إاّل بوجود هاٍد من قبل 

، (44:)األحزاب{لِيُذِْهبَ َعنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَْيتِ َويُطَهِّرَكُمْ َتطْهِ ًا هللاإِنَّمَا يُرِيدُ }: تعاىلاملعصوم الطاهر، قال 

( لَا يَمَسُُّه إِلَّا 77ِفي كِتَاٍب مَْكنُونٍ )}: تعاىل، قال عليه السالم ارتباط الكتاب به تعاىل هللا وقد بنّي 

، أي أّن حقيقة القرآن ال يصل إىل مغزاها، وال يدرك غورها، وال يعلم حبيثياهتا (٧3-٨1)الواقعة:{الْمُطَهَّرُونَ

وذلك لكونه  (1)اإلسراء:{إِنَّ هَذَا الَْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقَْوُِ} :تعاىلاملؤدية إىل السعادة إاّل املعصوم، قال 
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أحد إىل ما يريده  ولن يفرتقا، لذا لن يصل عليهم السالم واملعصومني صلى هللا عليه وآله جتسد يف الرسول
 ويسعد يف عواِل الغيب إالّ ابلكتاب والعرتة. تعاىلاحلق 

 .تعاىل هللاالرابع: املعصوم منتكب من 

اإلمام هو املنتجب ››: عليه السالم إّن الرواايت تفصح عن هذا املعىن، قال اإلمام الصادق
املنجي،  أي يهدي إىل الصراط املستقيم ‹‹واهلادي املنتجى›› تعاىل هللاأي أنه انتخب من قبل  (1)‹‹املرتضى

لف عنها كسفينة نوح من ركبها جنا، ومن ختأهل بييت  ››فيه جناة كما جاء هذا املعىن يف حديث السفينة 
 تعاىل هللاصطفاء وقيوميته واستقامته ال تعاىل هللايقوم أبمر  ‹‹والقائم املرتجى››من ال يركب يغرق   (4)‹‹غرق
 له.

 اختيار الناس ال حيقق السعادة

 لسالماعليه  إّن اختيار اإلنسان ال يشخص األصلح، وقد أوضح ذلك القرآن عندما اختار موسى

  (114)النساء:{جَهْرَةً فَأَخََذتْهُمُ الصَّاعَِقَةُ بُِظلْمِهِمْ  هللافََقَالُوا أَرِنَا }: تعاىلأربعني شخصاً من قومه للمناجاة، قال 

 رغم أهنم األماثل غري أهنم ليسوا كذلك ومن ذلك نُدرك أن عقل اإلنسان ال يصل إىل العلم ابألصلح.

 إبدرا. عوا  ريبيةاالنتكاب الصحيح يرتب  

يرتبط عاِل املادة ارتباطًا وثيقًا بعواِل الغيب واحلياة األخرى اليت ال زوال هلا وال اضمحالل، لذا  
ه يف الذر حني بذلك واصطنعه على عين تعاىل هللااصطفاه ››، تعاىل هللاكان االصطفاء واالختيار من قبل 

ثاق واألرواح قبل خلق العاِل املادي، وِل يكن االصطفاء أي أّن اإلصطفاء يف عاِل الذر عاِل املي ‹‹ذرأه
 مرتبطاً بعاِل الربية حني برأه، أي: أن االصطفاء تقدم على عاِل املادة يف عاِل الوجود الظلي.

 اخلامس: تصرفات املعصوم حكيمة.

حقه  حكمة متقنة ال خيطأ يف تصرفاته، لذا ال يقال يف عليه السالم للمعصوم ‹‹حمبواً ابحلكمة››
لو فعل كذا لكان أجدى ولو اختذ ذلك لكان أجدر؛ ألن تصرفاته عني الصواب لكونه حمبواً ابحلكمة يف 

أَْعلَمُ حَْيُث  هللا}  :عاىلتأبهليته لذلك كالرسل للرسالة قال  تعاىللعلمه  تعاىل هللاعاِل الغيب، واختياره من 
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طهره، وانتجبه ل››، والنزاهة والطهر للمعصومني يؤهالن لالصطفاء واالجتباء (142)األنعام:{ ُل رِسَالَتَهُيَجْعَ

وخرية من ذرية نوح ومصطفى من إبراهيم وساللة من إمساعيل وصفوة من عرتة  عليه السالم بقية من آدم
  ‹‹صلى هللا عليه وآله حممد

 .تعاىل هللاالسادس: املعصوم حماط بلطف 

 ه وآلهصلى هللا علي إىل أن ذلك لطف خاص للنيب عليه السالم لقد أشار اإلمام أمري املؤمنني

ه من لدن أن كان فطيمًا أعظم ملك من مالئكته يسلك ب صلى هللا عليه وآله به هللاولقد قرن ››فقال: 
ظه ويكلؤه حيف تعاىل هللاِل يزل مرعيًا بعني ››: عليه السالموذلك معىن قول الصادق  (1)‹‹طريق املكارم

يف حفظ خاص، ال ميكن للشياطني أن تُلبس عليه األمور، أما غري املعصوم فقد ختتلف  فهو (4)‹‹بسرته
احلقائق لديه، ويتغري رأيه لكون إدراكه غري اتم، فريى املصلحة يف شيء مث يتبني خالفه، وذلك مشاهد يف 

 خبطئهم، أما املعصوم فتشخيصه عني الصواب.العلماء والشخصيات الكبرية خيطئون ويقرون 

 ‹‹وب الغواسقمدفوعاً عنه وق››ال يلبس عليه إبليس لكونه  ‹‹مطروداً عنه حبائل إبليس وجنوده››

 فال يتخذ الشيطان إليه سبياًل.  (4)الفلق:{ وَمِنْ شَرِّ َغاسِقٍ إِذَا وََقبَ}

 السابع: املعصوم اسد الكمال.

ال يؤثر يف املعصوم نفث  أو سحر، وال ُيسيطر عليه بقوًى غيبية إْذ ال يستطيع الشيطان أن يصل 
: عاىلتإليه ، واألنبياء والرسل كذلك، لذا نرد األحاديث القائلة أبّن النيب ص ُسحر و أثّر السحر فيه قال 

خيضع  تعاىل، إن قدرة احلق (٧1)يونس:{ ا يُْصلِحُ عَمَلَ الْمُفِْسدِينَلَ هللاسَُيبْطِلُُه إِنَّ  هللامَا جِئْتُْم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ  }

 .(43)البقرة:{عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَِديرٌ هللاإِنَّ }: تعاىلهلا كل شيء قال 

 فهو خمَلص، ال يرتكب سوًء. ‹‹ونفوث كل فاسق، مصروفاً عنه قوارف السوء››

فال عاهة يف جسمه بل هو أكمل إنسان يف خلقه، قال الشاعر يف وصف  ‹‹مربًء من العاهات››
 : كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى هللا عليه وآله النيب
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 لذلك يرغب الناس يف األكملني، ومييلون إليهم، لكوهنم جيسدون الكمال ظاهراً وابطناً، واملعصوم

بل يتصف ابلكمال فهو أشجع الناس  مربأ من العاهات، ليس أبعمى أو أصم أو أبكم، عليه السالم
 وأكملهم وتتميز شخصيته منذ نعومة أظفاره عن اآلخرين.

ُقلْ إِنَّمَا }: عاىلتأي ال تؤثر فيه آفة، فتفقده عقله،  نعم هو بشر، قال  ‹‹حمجوابً عن اآلفات››

وميرض  مربأ هو منها، فيموت لكن اآلفات اليت تضر مبساره، وتنفر الناس عنه (113)الكهف:{أَنَا بَشَرٌ مِثُْلكُمْ

لَا يَأِْتيهِ الْبَاطُِل  }: تعاىلغري أنه ال تؤثر آفة على عقله وفكره، يقتل ابلسيف والسم، وفكره مصون، قال 

 فهو كالقرآن الكرمي. (24)فصلت:{ مِنْ بَيِْن يََديْهِ وَلَا ِمنْ َخلْفِهِ

 الثامن: املعصوم اسد االستقامة مدة عمره.

أ ال يقرتف املعصوم خط ‹‹معصومًا من الزالت، مصوانً عن الفواحش كلها››: السالمعليه  قال
فوزاً  تعاىل هللايف حياته أبداً، وينظر الناس إليه أنه جُيسد االستقامة من بدء حياته إىل هنايتها، ويرى لقاء 

 ‹‹البن أيب طالب آنس ابملوت من الطفل إىل حمالب أمه هللافو››بل يتمىن املوت  ‹‹فزت ورب الكعبة››
سائر  يف هناية القوة واملتانة، لذا اختلف األنبياء والرسل واألوصياء عن تعاىل هلللكون اتصاله الوثيق اب1

نَّا أَْخلَصْنَاهُْم إِ }: تعاىلطرفة عني، ويتذكرون اآلخرة دائما قال  تعاىل هللاالناس، فهم ال يغفلون عن 

 . (26)ص:{ خَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِبِ

 التاسع: املعصوم أكمل اخللق ُخلقاً.

يعامل  حليم عفو، دائم الصفح والتجاوز، عليه السالم اإلمام ‹‹معروفاً ابحللم››: عليه السالم قال

آل ){يُِحبُّ اْلمُحْسِِننيَ هللاوَالَْكاظِمِنيَ اْلغَيْظَ وَالْعَافِنيَ عَنِ النَّاسِ وَ}: تعاىلالناس مبكارم األخالق، قال 

ابخللق  آلهصلى هللا عليه و  النيب تعاىلويطبق املعصوم ذلك أبعلى درجاته، لذا وصف احلق  (142عمران:

شيئًا ابلعظمة دلل ذلك  تعاىل هللا، وإذا وصف (2)القلم:{وَإِنَّكَ َلعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ }: تعاىلالعظيم ، قال 

 إخبار عن الواقع. على عظمته الواقعية ألنه
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ن نعومة أظفاره، ابخلري م عليه السالم يعرف الناس املعصوم ‹‹والرب يف يفاعه›› :عليه السالم قال
والعلم والفضل  منسوابً إىل العفاف››التصافه ابلسجااي احلميدة أبرقى ما يكون عليه الكمال اإلنساين، فهو

 .‹‹عند انتهائه

 العاشر: املعصوم مستحضر املعارف.

دراية ابملعارف، فال ُيسأل فيعي عن جواٍب إلحاطته ابملعارف الغيبية،  عليه السالم للمعصوم
ميده ابلعلم من عنده وال  تعاىل هللاإّن  (1)‹‹سلوين قبل أن تفقدوين››: عليه السالم واستحضاره هلا، قال

هار ولوال أان نُزاد نُزاد يف الليل والنإان ››: عليه السالم، قال اإلمام الصادق  هللايستند إىل ذاته فيستقل عن 

يْرِ هَذَا َعطَااُنَا فَاْمنُنْ َأوْ أَمْسِكْ بِغَ}: تعاىل، قال تعاىل هللاعطاء من  عليه السالمفعلمه  (4)‹‹لنفد ما عندان

 .(41)ص:{حِسَابٍ

 

 

 ميزات املعصوم العلمية.القسم الرابع: 

صدق   (44:األحزاب){لُِيذْهِبَ عَْنكُمُ الرِّجْسَ َأهْلَ الْبَْيتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِ ًا هللاإِنَّمَا يُرِيدُ }: تعاىل هللاقال 

 العلي العظيم. هللا

 سعة علم اإلمام

 عليه السالم تعاىل، وهلذا خيتلف علمه هللاإحاطة علمية كبرية يستمدها من  عليه السالمللمعصوم 

أي أنه يرتبط بتعليم  (61:الكهف){وَعَلَّْمنَاهُ ِمنْ لَدُنَّا عِلًْما}: تعاىلعن العلم الكسيب الذي يتلقاه الناس، قال 

إهلي خاص، فعلمه وطهارته ابلنحو املتقدم الذي أوضحناه، يتيحان له اإلطالع الواسع على كل ما يتعلق 
مجيع  السالمليه عحبيثيات األشياء مجلة وتفصياًل، ومنها الذنب بكل ما يتعلق به يف عمود الزمن فُيدرك 

 ما يرتبط به من حيثيات.
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 الةريفة ت ي الراواي عليه السالمعلم اإلمام 

لقد جاءت الرواايت موضحة وشارحة هلذا املعىن وأكدت على ارتباط عاملي التكوين والتشريع 
 ابملعنيني املتقدمني.

ل إىل صوأفصحت موضحة بعض احليثيات املتعلقة هبذا األمر الذي حيتاج إىل أتصيل عقدي لن
 غوره وندرك مغزاه ابإلطالع على األدلة املوضحة له. 

 مقام املرجعية ألهل البيت )ع(

عز وجل أوضح أبئمة اهلدى من أهل بيت نبينا عن  هللاإّن ››: عليه السالمقال اإلمام الصادق 
ّن القرآن ، والقول أبعليهم السالمأي أن املرء ال يستطيع معرفة حقائق الدين إاّل بواسطة اهلداة  (1)‹‹دينه

ال حيتاج إىل بيان مردود، ذلك أّن مسائل كثرية حتري فيها العلماء، وِل يستطيعوا الوصول إليها يف القضاء 
: "ال أبقاين  إشارة إىل هذا املعىن.  (4)ملعضلة ليس هلا أبو احلسن" هللاواألحكام الشرعية، حىت قال بعض 

آن، ائل الشرعية بعلمه اللدين واطالعه التام الكامل على آي القر أما املعصوم فيحيط علمًا حبيثيات املس
 ومعرفته مبا ينطبق من اآلايت على املسائل.

 دقة منهجية املعصوم

ىل املناهج التطبيقية اليت توصل إ عليه السالميعرف املعصوم  (4)‹‹وأبلج هبم عن سبيل منهاجه››
الغاية واملنتهى لكل جمتمع وفئة وشخص، فمن أراد أن يصل إىل الغاايت، عليه أن يطبق ما يقوله املعصوم 

 التصافه ابإلتقان واإلحكام والوضوح.  عليه السالم

 إحاطة املعصوم هميع الةرائع

لديّن، يكشف حقائق األشياء  ه السالمعليعلم املعصوم  (2)‹‹وفتح هبم عن ابطن ينابيع علمه››

 هللايعلم بكل ما أنزله  عليه السالمفهو  (61)الكهف:}وَعَلَّْمنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا{: تعاىلويبني الصواب، قال 
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ُِ  اهللإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ }: تعاىلمن شرائع مساوية لكوهنا حقيقة واحدة، قال  تعاىل غري  (11آل عمران:){الْإِسَْلا

رية ابلوحي املنزل من السماء كث عليه السالمأّن الشريعة اإلسالمية هي األكمل، وشواهد إحاطة املعصوم 
راهتم، لو ثنيت يل الوسادة لقضيت بني أهل التوراة بتو  هللاأما و››: عليه السالم، قال اإلمام أمري املؤمنني 

أي أّن املناهج اليت جاءت  1‹‹وبني أهل اإلجنيل إبجنيليهم وبني أهل الزبور بزبورهم، وبني أهل القرآن بقرآهنم
 من السماء يعلم هبا تفصياًل.

 كيف ندر. معىن العصمة

أي  (4)‹‹امه وجد طعم حالوة إميانهواجب حق إم صلى هللا عليه وآلهفمن عرف من أمة حممد ››
أن من وصل إىل الفهم العميق لإلمامة وجد طعم حالوة اإلميان، وحيتاج ذلك إىل تزكية وعبادة، فإذا زكى 

 املرُء نفسه وفق للهداية وأدرك معىن اإلمامة.

رتباطه أي يعلم أّن اإلسالم هو األكمل األمت ال (4)‹‹وعلم فضل طالوة إسالمه››: عليه السالمقال 
 .عليهم السالموأبهل البيت  صلى هللا عليه وآلهابلنيب 

فمن أراد أن يهتدي  (2)‹‹نصب اإلمامة علمًا خللقه تعاىلتبارك و  هللاألّن ››: عليه السالمقال 
 ، فهم معاِل التوحيد وموضحوا رؤى ومفاهيم القرآن الكرمي.عليهم السالمعليه أن يقتدي أبهل البيت 

 اليقنياملعصوم منبع 

كثري  من األشياء حتتاج إىل إيضاح وبيان   (1)‹‹علمًا خللقه وجعله حجة على أهل مواده وعامله››
حماورات اإلمام  ، وقد اتضح هذا يفعليه السالمليصل املكلف إىل اليقني وال يتم ذلك إالّ بواسطة املعصوم 

أّن  مع علماء العامة عندما احتج بعضهم برواايت بينت عليهم السالموغريه من األئمة  عليه السالمالرضا 
ارضتها القرآن قال ، ملعهللاأبهنا مكذوبة على رسول  عليه السالميُرى ابلعني اجملردة، فأجاب  تعاىل هللا

 .(134:األنعام){لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ اْلخَِب ُ}: تعاىل
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 نورانية املعصوم

نورانية  عليه السالملإلمام  ‹‹اتج الوقار وغشاه من نور اجلبار هللاوألبسه ››: عليه السالمقال 
رج له الناس يطوف ابلبيت انف عليه السالمخاصة، ووقار يفرض نفسه، لذا عندما كان اإلمام زين العابدين 

د من زدق ليظهر ذلك الوقار اخلاص واهليبة بتأييوعندما ُسئل هشام عنه قال: ال أعرفه فجاءه جواب الفر 
 عن سائر اخللق. عليه السالمخيتلف به  هللا

 اتصال املعصوم ابلسماء

ميد بسبب ›› عليه السالمإذا نُظر له يُرى النور اإلهلي الذي يُغشيه فهو  عليه السالمإن اإلمام   
أي: له اتصال وثيق لكونه مهزة وصل بني األرض والسماء وله إهلام  (1)‹‹إىل السماء ال ينقطع عنه مواده

، وليس هو الوحي الذي أنزل على األنبياء فوحي النبوة ختم مبحمد ص، لكنه تعاىل هللاخاص من قبل 
 درجة عالية من اإلهلام.

لَى النَّحْلِ رَبُّكَ إِوَأَوْحَى }للنحل  تعاىل هللاذلك أّن الوحي يطلق ويراد به اإلعالم خبفاء كوحي 

وَأَوَْحيْنَا إِلَى } ألم موسى تعاىلووحيه  (6٧:النحل){أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجَِبالِ بُُيوتًا َومِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا َيعْرِشُونَ

فالوحي إخبار بنحو خفي وسريع ال يطّلع عليه الناس، والقول: أبّن املعصوم ملهم يراد  (٨القصص:){مُوسَى

 ليه السالمععن سائر اخللق، ودرجة اإلهلام عنده  عليه السالمجود إفاضة خاصة وعلم لدين خيتلف به به و 

للناس حنو من  (16:ق){وَنَْحنُ أَقَْربُ إِلَيْهِ مِنْ َحبْلِ الْوَرِيدِ }: تعاىلوانقطاعه إليه قال  هللاهي األمت لقربه من 

ن اإلهلام مصلحة له ، وكاتعاىل، بل حىت ملن أعرض عنه تعاىل هللااإلهلام يهديهم إىل الرشد إذا توجهوا إىل 
سيلهمه؛ أي: سيكون له جزء بسيط من االتصال ابلغيب، إال أّن اتصال املعصوم أمت وأكمل  تعاىل هللافإن 

يرى به ع األمور بوضوح اتم، وقد أشارت الرواايت إىل ذلك بل أّن الوضوح للمعصوم من آل حممد ص 
خرى، وية األأكمل وأعظم مما لدى األنبياء والرسل؛ ألّن الشريعة اإلسالمية أكمل وأمت من الشرائع السما

 ينقطع عنه ال››: عليه السالمقال  تعاىلاملعصومني ع ذلك بسبب متصل به  تعاىل هللاوقد أعطى 
 .(4)‹‹مواده
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 املعصوم  زة الوصل بني األرض والسماء 

يريد أن يصل إليه  هللاتبيان أبن  (1)‹‹إاّل جبهة أسبابه هللاوال ينال ما عند ››: عليه السالمقال 
اخللق، بطرق مرتضاة منه، واألدالء على تلكم الطرق هم األنبياء واألوصياء، أما غريهم فداللته غري اتمة. 

بلغ الرتب  المعليه السالسبب املتصل بني األرض والسماء، ومن اتصل به  عليه السالملذا كان املعصوم 
وحممد وآله هم  إالّ جبهة أسبابه، تعاىل هللاال يُنال ما عند العظيمة إلطالعه التام على آي القرآن الكرمي، و 

لِِه وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتََقِيمًا فَاتَِّبعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِي}: تعاىل، قال هللاالطرق املوصلة إىل 

لى صوالقرآن الكرمي والعرتة مها صراط احلق، كما بنّي ذلك النيب  (114:األنعام){ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِِه لَعَلَّكُْم تَتََّقُونَ 

 .هللا عليه وآله

 ابملعصوم ع تقبل األعمال

من مات ››للحديث املتفق عليه أن  (4)‹‹أعمال العباد إالّ مبعرفته هللاوال يقبل ››: عليه السالمقال 
أي: كأنه ِل يسلم، واإلمام ليس هو من يتوىل السلطة التنفيذية  4‹‹وِل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

فحسب كرئيس اجلمهورية ألن األمر ليس هبذا النحو، بل ألنه يرتبط مبنهاج يوصل اخللق إىل احلق ال يقبل 
 مشتبهاتفهو عاِل مبا يرد عليه من ملتبسات الدجى ومعميات السنن و ››أفعال العباد إالّ مبعرفته  تعاىل هللا

  ليهم السالمعيوضح اإلشكالية بعلم انصع ووضوح اتم، وقد حدثنا التاريخ أبن من أتى األئمة  (2)‹‹الفنت
وجد األمور بينة بينما حتري العلماء يف مسائل كثرية كقطع يد السارق ومرياث من غرق يف البحر وفهم 

 ليهم السالمعئمة من أهل البيت حقيقة التوحيد وتفسري األمر بني األمرين ومعاين آي القرآن، فبنّي األ
 عن الوصول إىل الفهم السليم. عليهم السالماللبس إْذ عجز غريهم 

 تعيني املعصوم ال يتم ابنتكاب الناس

عاِل مبا يرد عليه من ملتبسات الدجى ومعميات السنن، ومشتبهات ›› عليه السالماإلمام   
بس عليه حكم وال ، فال يلتتعاىل هللاأعلم الناس ابملناهج والطرق املوصلة إىل  عليه السالملكونه  (1)‹‹الفنت
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خاب، لكونه خيتص له لذا ال ُيشخص ابالنت تعاىل هللايدخل يف فتنة اشتباهًا وال تُعّمى عليه سنة لتأييد 
فيها، وقد  تخابفال دخل لالن تعاىل هللاإبدارة شؤون الناس أما األحكام الدينية واملناهج املوصلة إىل  

األصلح  ، وال نستطيع ابالنتخاب أن نشخصتعاىل هللاشجب القرآن الكرمي ذلك وأوضح أنه ال يوصل إىل 
للنبوة، كما تصور ذلك بعض العرب، إما لكثرة األموال واألوالد أو ملوهبة خاصة كالقدرة على البيان اليت  

عليه  ية مرتبطة بكل حيثيات عاِل الوجود، قالكانت للوليد، ألن املسألة ال ترجع إىل ذلك لكوهنا غيب
قب كل إمام يصطفيهم من ع عليه السالمخيتارهم خللقه من ولد احلسني  تعاىلتبارك و  هللافلم يزل ››: السالم

وال  ‹‹وجيتبيهم ويرضى هبم خللقه ويرتضيهم، كلما مضى منهم إمام نصب خللقه من ولد ذلك اإلمام إماماً 
 .عليه السالموراثة بل ابالصطفاء كما كان ذلك يف ذرية إبراهيم يتومهن أحد أهنا ابل

 العصمة ال تورث

هو اهلادي بعلمه واحلجة  عليه السالماإلمام  (1)‹‹علماً بيناً وهادايً نرياً وإماماً قيما وحجة عاملاً ››
قطع برانجمه بل ، ال ينهللابقيموميته على اخللق لذا ال تورث اإلمامة، وإذا  استشهد إمام أو مات يف سبيل 

يهدون ابحلق  هللاأئمة من ›› تعاىل، لكونه مصطفًى وجمتىًب من عنده تعاىل هللايتوىل من خيلفه اهلداية إىل 
بدأ هبم ومن  هللاأي: أن من أراد  (4)‹‹ودعاته ورعاته على خلقه يدين هبديهم العباد هللاوبه يعدلون حجج 

وَأَشْرَقَِت الْأَرْضُ ِبنُوِر }: تعاىلأي: تصبح مشرقة قال  (4)‹‹الدوتستهل بنورهم الب››وحده قبل عنهم، 

إذا خرج رأى الناس الطلعة البهية  عليه السالموقد أشارت الرواايت أبن اإلمام املهدي  (61الزمر:){رَبِّهَا

تاح هلم أن يصلوا ، ويتعاىل هللاوأشرق بوجوده املعنوي على اخللق فيوضح السبل، ويرى الناس سعة عدل 
يتحقق على يديه اخلري على مجيع  (2)‹‹وينمو بربكتهم التالد››إىل ما يطمحون معنوايً ومادايً بسهولة ويسر 

األصعدة، نعم؛ لن يزول قانون االبتالء غري أن الناس إذا ساروا على منهجه حتقق معىن والعاقبة للمتقني، 
 .تعاىلوُعلم أبنه أكمل املناهج، يف االقتصاد والسياسة، والقانون؛ ألنه خليفة احلق 

 منهاج املعصوم حياة للناس

                                                           
 .434ص 1الكايف للكليين ج -1
 .434ص 1الكايف للكليين ج -4
 .434ص 1الكايف للكليين ج -4
 .434ص 1الكايف للكليين ج -2



م حياة جعله›› تعاىل هللاهداة الناس إىل الرشد واخلري والربكة؛ ألن  عليهم السالماألوصياء 

 (42ألنفال:ا){يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمنُوا اسْتَِجيبُوا ِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا َدعَاكُمْ لِمَا يُحِْييكُمْ }: تعاىلإشارة إىل قوله  (1)‹‹لألانم

وترتبط احلياة ابجلانب املعنوي وليس ابملادي فحسب لذا قد يكون اإلنسان حياً ماداي لكنه ميت لظلمته، 

 عليه السالمقال  (144األنعام:){َأوَمَنْ كَانَ مَْيتًا فَأَحْيَْينَاهُ وََجعَْلنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي ِبهِ فِي النَّاسِ}: تعاىلقال 

كلماهتم طيبة هتدي   (4)‹‹م ومصابيح للظالم ومفاتيح للكالم، ودعائم لإلسالمحياة لألان تعاىل هللاجعلهم ››
 (2)‹‹على حمتومها هللاجرت بذلك فيهم مقادير ›› 4‹‹كالمكم نور››إىل الرشد، وتوصل إىل اخلري، وهي النور 

فال يتغري ما  –كان وما ِل يشأ ِل يكن   هللاما شاء  -أي: أنه أمر ُحسم، فال يقال أبنه لو ُغري لتغري بل 
نافذة لذا قال ع هي ال تعاىل هللا، ملا نريده حنن كما تصور ذلك بعض العامة، فإن إرادة تعاىل هللايريده 

فلن يتغري شيئ ،  عاىلت هللاأبنه أمر حمتوم غري قابل للتغيري واإلزالة؛ فإن إرادتنا حىت إذا ِل تتفق مع إرادة 
 واتم. والرواايت توصل ملا أوضحناه بنحو بنّي 

 

 الرتبة العلمية ألهل البيت عليهم السالم.القسم اخلامس: 

 نَأَفَمَنْ َيهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَْحكُمُو }: تعاىل هللاقال 

 العلي العظيم. هللاصدق  (41يونس:){

 عليه السالمسعة علم املعصوم 

علم لدين وعصمة خاصة خيتلف هبا عن بقية الناس، الجتبائه واصطفائه  عليه السالمللمعصوم 

مْنَاُه مِنْ لَدُنَّا وَعَلَّ}: تعاىل، قال هللا، وهو من املخَلصني الذين استخلصهم تعاىل هللاواستخالصه من 

ليه علذا ال يعي يف اجلواب، بل جييب مباشرة، وقد اشتهر عن موالان أمري املؤمنني  (61:الكهف){عِلْمًا
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بل هي ميزة لكل معصوم ال  عليه السالموليس ذلك خصيصة له  (1)‹‹سلوين قبل أن تفقدوين››: السالم
يقف يف اإلجابة بل جييب بنحو دقيق ومفصل، وهناك أدلة مؤصلة لذلك ملن يعتمد األدلة النقلية فحسب، 
وال يؤمن إاّل ابلدليل النقلي الدال على املعتقد، أما إذا أستند الرأي إىل عاِل أو فيلسوف دون أتييد من 

 الرواايت ِل يؤمن به. 

 عليهم السالملوم أهل البيت األدلة على سعة ع

دلت الرواايت بوضوح على صحة هذا املعتقد وأتصيله، ورغم أننا ال حنتاج إىل أتصيل كل مسألة 
ابلرواايت، غري أن سعة علم املعصوم دل عليها العقل والنقل، فقد أفصحت الرواايت عن ثبوت ذلك 

ياز حقائق األشياء، وأّن ذلك خصيصة وامت ، وبّينت أّن هلم علم واسع وإطالع علىعليهم السالملألئمة 
 عليهم، وليس ذلك قوالً للعلماء فحسب، بل امتياز أكدته الرواايت. تعاىل هللاأفاضه 

 سنستعرض بعضاً منها موضحني احليثيات اليت تشتمل عليها.

 األول: هللا تعاىل أطلعهم على علمه.

 خاصاً وعلماً عاماً فأما العلم اخلاص فالعلم الذي ِلإّن هلل علماً ››: عليه السالمقال اإلمام الباقر 
ع عليه األنبياء أي: أّن له تعاىل علم خاص به وحده، ِل يطل ‹‹يُطلع عليه مالئكته املقربني وأنبياءه املرسلني

 دوأما علمه العام فإنه علمه الذي أطلع عليه مالئكته املقربني وأنبيائه املرسلني وق››واألوصياء واملالئكة، 
: تعاىلوجود علمني هلل  عليه السالمبنّي اإلمام الباقر  (4)‹‹صلى هللا عليه وآله هللاوقع إلينا من رسول 

 أحدمها خيتص به لذاته، واآلخر عام يعطيه األنبياء والرسل واألوصياء. 

 الثاين: أهل البيت عليهم السالم ورثة علم األنبياء.

، السالم هللاالسالم عليك اي وارث آدم صفوة ››إن األوصياء ورثة األنبياء، نقرأ يف زايرة وارث 
يم خليل السالم عليك اي وارث إبراه هللا، السالم عليك اي وراث موسى كليم هللاعليك اي وراث نوح نيب 

ليك اي ، السالم عهللا، السالم عليك اي وارث عيسى روح هللا، السالم عليك اي وارث موسى كليم هللا
 . (4)‹‹هللاوارث حممد حبيب 
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 الثالث: علم أهل البيت عليهم السالم يفوق علم األنبياء

بنّي  (1)‹‹أوتينا ما أويت سليمان، وما ِل يؤَت سليمان هللاقد و››: عليه السالمقال اإلمام الكاظم 
، ليه السالمع، وأّن سعة علمهم ِل يصل إليها بعض األنبياء كسليمان عليهم السالمع سعة علم أهل البيت 

سخر له الريح ينقل جنوده من مكان إىل آخر على بساطها، ويتصرف يف اهلواء أبمره  تعاىل هللارغم أّن 
البيت  لملكًا ِل يُؤته أحدًا من بعده، غري أن علم أه هللاالعظام، آاته  هللا، إنه من أنبياء تعاىل هللاإبذن 

سليمان  هللاوهو أعظم وأعلم من نيب  صلى هللا عليه وآلهأعظم؛ ألهنم أوصياء النيب حممد  عليهم السالم
 أعلى.  صلى هللا عليه وآله؛ أي: أن رتبته عليه السالم

 الرابع: األئمة نفس النيب صلى هللا عليه وآله.

ِه مِنْ بَعِْد مَا َجاءَكَ فَمَنْ حَاجََّك فِي}: تعاىلقال  صلى هللا عليه وآلهبنّي القرآن الكرمي أن هلم رتبته 

لَى عَ  اهللثُمَّ نَبْتَهِلْ فََنجْعَلْ َلعْنَتَ مِنَ الْعِلْمِ فََقُلْ تَعَاَلوْا نَدْ{ُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ 

نطوق آية ، مبصلى هللا عليه وآلههو نفس النيب  عليه السالماإلمام أمري املؤمنني  (61:آل عمران){الْكَاذِبِنيَ

هلم هذه الرتبة؛  السالم عليهم، وأمري املؤمنني واألئمة من ولده صلى هللا عليه وآلهاملباهلة، وال أحد يف رتبته 
 من آية املباهلة. عليه السالموقد فهم الفخر الرازي هذا املعىن يف حق علٍي 

َغيْرِ هَذَا َعطَااُنَا فَاْمُننْ أَْو أَمِْسكْ بِ} يف قصة سليمان تعاىل هللاقال ››: عليه السالممث قال اإلمام الكاظم  

َومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُْم } صلى هللا عليه وآلهوقال عز وجل يف قصة حممد  (46:ص){حِسَابٍ

 ليه السالمعأعظم من مقام سليمان  صلى هللا عليه وآلهتبيان أبّن مقام املصطفى  (4)‹‹(٨احلشر:){عَنْهُ فَانْتَُهوا

أال إّن العلم ››: ه السالمعليقال أمري املؤمنني  صلى هللا عليه وآلهيف رتبته  صلى هللا عليه وآلهوخلفاؤه 
عرتة خامت  النبيني يفالذي هبط به آدم من السماء إىل األرض ومجيع ما ُفضلت به النبيون إىل خامت 

األمساء له معىن  عليه السالموتعلم آدم  (41البقرة:){وَعَلَّمَ آدََِ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}: تعاىلإشارة إىل قوله  4‹‹النبيني

                                                           
 .٧6ص 12حبار األنوار للمجلسي ج -1
 .6٧ص 12حبار األنوار للمجلسي ج -4
 .163ص 46حبار األنوار للمجلسي ج -4



عليه ط وليست لغريه من املخلوقات، هب عليه السالمأعمق من معرفة األلفاظ يُراد به رتبة وجودية له 
 .عليهم السالمئمة ورثه األ هللامن السماء هبذه الرتبة، وعلمه ومجيع علم النبيني الذي به فضلهم  السالم

 اخلامس: اختصاال أهل البيت عليهم السالم هقام املرجعية

مور وِل جنده وقد رجع الناس إليه يف األ ‹‹سلوين قبل أن تفقدوين››: عليه السالمقال أمري املؤمنني 
 (1)‹‹ا أبو احلسنملعضلة ِل يكن  هل هللاال أبقاين ››رجع إىل غريه يف مسألة، حىت قال بعضهم:  عليه السالم

 األعلم األفضل، ورتبته ِل تكن لغريه.  عليه السالمفكان 

إّن هلل علمني: علمًا عنده ِل يطلع عليه أحدًا من خلقه، ››: عليه السالمقال اإلمام الصادق 
أي أن العلم الذي أعطاه  (4)‹‹رسله، فما نبذه إىل مالئكته ورسله فقد انتهى إليناوعلماً نبذه إىل مالئكته و 

 .صلى هللا عليه وآلهاملالئكة والرسل ورثه آل حممد  تعاىل هللا

 عليهم السالمخصائص علوم أهل البيت 

على علم ِل يطلع  تعاىل هللاأي: أطلعنا   (4)‹‹هللاحنن خزنة علم ››: عليه السالمقال اإلمام الباقر 
 الناس عليه. 

 األول: هم احلجة  ي ظهورهم و ي ريبتهم بسعة علمهم.

راً م بلى ال ختلو األرض من قائم هلل حبجة إما ظاهالله››يف هنج البالغة:  عليه السالمقال علي 
ائفاً؛ كموسى خأي: أن املعصوم اترة يتعامل مع الناس ظاهراً هلم، وأخرى يغيب  ‹‹مشهوراً أو خائفاً مغموراً 

عندما ذهب إىل مدين، وخوفه ليس على نفسه، بل على أمته، خياف على املشروع اإلهلي  عليه السالم
أن يوئد ألن األنبياء واألوصياء هم أشجع الناس، فال خيافون على أنفسهم، بل خوفهم على املشروع 

ياء كذلك، ، واألوصتعاىل هللان اإلهلي، لقد خرج النيب ص من مكة خائفاً على مشروعه، وِل خيف إال م
عندما خرج من مكة خائفاً، وخوفهما على  صلى هللا عليه وآلهخاف كمحمد  عليه السالمإن موسى 

، وِل خيف عاىلت هللاخاف على بين إسرائيل أن ال يصلوا إىل  عليه السالماملشروع اإلهلي، أي: أن موسى 
البن أيب ››:  عليه السالموت، قال اإلمام أمري املؤمنني على نفسه، ألّن مقام األنبياء، مقام األنس ابمل
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 هللاأو خائفاً مغموراً لئال تبطل حجج ››: عليه السالمقال   (1)‹‹طالب أنس ابملوت من الطفل بثدي أمه
أولئك ››هنم ـ ، أبعليهم السالمعظمة أهل البيت   عليه السالميصف اإلمام  ‹‹وبيناته وكم ذا وأين أولئك

 هللاأي: أن  ‹‹هبم حججه وبيناته حىت يودعوها نظراءهم هللااألقلون عددًا واألعظمون قدرًا حيفظ  هللاو
 حيفظ هبم الدين، وإذا انتقل اإلمام إىل ربه خلفه إمام معصوم. تعاىل

 الثاين: ال مبهمات  ي علوم أهل البيت عليهم السالم

قائق األشياء أي: أهنم يرون ببصريهتم ح ‹‹البصريةهجم هبم العلم على حقيقة ››: عليه السالمقوله 
 دون غطش وال إهبام، ورأيهم حمض الصواب. 

 الثالث: علوم أهل البيت عليهم السالم  ي أعلى درجات اليقني

وَجََعلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرَِنا لَمَّا }إشارة إىل اآلية،  ‹‹وابشروا روح اليقني››: عليه السالمقال 

 يف أعلى درجات اليقني.  عليهم السالمفهم  (42السجدة:){صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَياتَِنا ُيوقِنُونَ 

 الرابع: علومهم عليهم السالم رري قابلة للتتغري والتبديل

واستالنوا ما استوعره املرتفون، وأنسوا مبا استوحش منه اجلاهلون وصحبوا الدنيا أببدان أرواحها ››
ال يتصف هبذه األوصاف غري  (4)‹‹يف أرضه والدعاة إىل دينه هللامعلقة ابحملل األعلى، أولئك خلفاء 

ن ذلك غلو ، وال يقال إالسالمعليهم أي ال يصل إىل هذه الرتبة السنية إال األئمة  عليه السالماملعصوم 
ورثوا األنبياء السابقني الذين يعرفون كل اللغات حىت لغات احليواانت؛ لذا حتدث  عليهم السالمألهنم 

 مع اهلدهد والنمل. عليه السالمسليمان 

 اخلامس: علومهم عليهم السالم لدنإلية وليست كسبية

ناس  خيتلفون هبا عن الناس، حيث إن علم ال هللاإن الرسل واألنبياء واألوصياء هلم منحة من عند  
كسيب، يتعلمون من األستاذ، وتتغري آراؤهم لتغري علمهم، وال حيدث ذلك للرسل واألنبياء واألوصياء، 

ليه عوشاهد ذلك أن بريهة عاِل نصراين، جاء إىل هشام بن احلكم، وطلب أن يوصله إىل اإلمام الصادق 
، فأخرب هشام ، والتقيا يف الطريق ابإلمام موسى بن جعفر كي يتعرف على بعض األمور  السالم

                                                           
 .442ص  4٧حبار األنوار للمجلسي ج -1
 .4٨ص 2ج -خطب اإلمام علي )ع( – هنج البالغة -4



ه إىل اإلسالم، أن يقرب عليه السالمعن بريهة، أبنه عاِل نصراين له مسائل، وأراد اإلمام  عليه السالماإلمام 
: ليه السالمع؟ قال بريهة: أان به عاِل، فقال اإلمام -اإلجنيل  -فقال له: "اي بريهة كيف علمك بكتابك 

فكيف ثقتك بتأويله؟ أتويله تفسريه، أي كشف القناع عنه، قال بريهة: ما أوثقين بعلمه، فابتدأ اإلمام 
ى، وملا مسع ، كما أنزل على عيسعليه السالميقرأ اإلجنيل ابألرامية اليت أنزلت على عيسى  عليه السالم

ني سنة، ك كنت أطلب منذ سمس، قال: إايعليه السالمبريهة آايت اإلجنيل تتلى كما أنزلت على عيسى 
 .(1)أي أحبث عن عاِل يعرف احلقائق، مث آمن بريهة

، ويدلل يه السالمعلالطريق لربيهة بتالوة اإلجنيل كما أنزل على عيسى  عليه السالماختصر اإلمام 
ني م، لذا جلس العلماء من اليهود والنصارى واملسلتعاىل هللاهذا على وراثة واجتباء واستخالص من عند 

 ، لعلو رتبته العلمية.عليه السالممتواضعني للمعصوم 

 

 منابع علوم املعصوم.القسم السادس: 

أَفَمَْن َيهْدِي إِلَى اْلحَقِّ أَحَقُّ َأنْ يُتَّبََع أَمَّنْ لَا َيهِدِّي إِلَّا أَْن يُهْدَى فَمَا لَكُْم }يف القرآن الكرمي:  تعاىل هللاقال 

 العلي العظيم. هللاصدق   (41)يونس:{ كَيْفَ َتحْكُمُونَ

 

 حاجة اهلداية لسعة العلم

رّكز القرآن الكرمي على اهلــدايــة ألمهيتهــا من انحيــة ولتبيــان مقــام  { أَمَّنْ لَْْا يَهِْْدِّي إِلَّْْا أَنْ يُهْْْدَى}

له عن  تعاىل هللااهلـادي من انحيـة أخرى، وأّن من يتوىل اهلداية خيتلف يف ســــــــــــــعة علمه، وقدراته، وأتييد 
 غريه.

 عليهم السالمسعة علوم أهل البيت 
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عفر عليهما السالم فقال : )اي بريهة كيف علمك بكتابك ؟ قال : أان عاِل ، قال كيف ثقتك بتأويله لقي موسى بن ج
؟ قال : ما أوثقين بعلمي فيه ؟ قال : فابتدأين موسى بقراءة اإلجنيل فقال بريهة : واملسيح لقد كان يقرأها هكذا ، وما 

 كنت أطلب منذ سمسني سنة فأسلم على يديه(.قرأ هذه القراءة إال املسيح ، مث قال بريهة : إايك لقد  



 أكدوا هذا املعىن، مبينني ســــعة علمهم، واختالفهم عليهم الســــالموقد أشــــران فيما ســــبق إىل أهنم 
 ليه الســــــــــالمعِل يطلع بعض األنبياء كســــــــــليمان  تعاىل هللاعن غريهم ومعرفتهم بدقائق القرآن الكرمي، وأن 

 على ما أطلعهم عليه. 

 اإلهلام

 وقد أصلت الرواايت منابع علومهم ومعارفهم، على أحناء منها:

 على حيثيات املسائل، ويوصلهم إىل فهم غورها.  تعاىل هللااإلهلام، وهو أن يطلعهم 

حتـدثـت طائفة من الرواايت عن هذا املعىن، وبينت طائفة أخرى ســــــــــــــعة إطالعهم وعمق فهمهم 
ناس أن يصل إىل فهم معاين القرآن كذلك، وأن هذا ليس ادعاًء القرآن الكرمي قائلة إنه ِل يتح ألحد من ال
 .عليهم السالمفحسب، بل أكدته رواايت كثرية عنهم 

 احلقائق القرآنية عليه السالمإدرا. اإلمام 

يْنَاهُ فِي إِمَاٍِ مُبِنيٍ }: تعاىلمنها: ما جاء يف تفســـــــــــر قوله  يْءٍ أَحْصَْْْ أّن النيب  (14يس:){ وَكُلَّ شَْْْ

 .عليه السالمكل شيء فيه، وهو علي   هللابنّي مصداقه الذي أحصى  هللا عليه وآلهصلى 

نعتقد أن القرآن الكرمي تبيان لكل شيء، غري أّن من يعي مضامينه ويعرف حقائقه هو املعصوم، 
 أما غريه فيعرف ظواهره فقط، وال ميكنه أن يصل إىل فهم املعاين العميقة للقرآن الكرمي.

 ع واسع ومعرفة اتمة جبميع بواطن وحقائق القرآن الكرمي للمعصوم.إذن هناك إطال

 مدينة العلم عليه السالماإلمام 

لى هللا عليه صـــــــــرتبة وجودية ال نفهمها، وأعطاها  صـــــــــلى هللا عليه وآلهأعطى النيب  تعاىل هللاإّن 
ل ابب ابب من العلم فتح يل ك ألف -هللارســــــول -علمين ››: عليه الســــــالم، قال عليه الســـــالملعلي  وآله

ومن  (4)‹‹اي علي أان مدينة العلم، وأنت ابهبا››: صـــــــــــلى هللا عليه وآلهويف رواية أخرى قال  (1)‹‹ألَف ابب
 .لسالمعليهم اأراد أن يلج هذه املدينة من املعارف البد أن يدخل من ابهبا، وهو علي وأبناؤه الربرة 
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 عليه السالماصيل سعة علم املعصوم 

أوضــــحت الرواايت اليت أصــــلت منابع علم املعصــــوم أنه ال ُيســــأل فيعَي يف اإلجابة، ودلت على 
ســــعة علمهم، وقد رواها بعض علماء العامة، كاحلافظ القندوزي يف ينابيع املودة، وما رواه مضــــمونه نفس 

 .عليهم السالماحملتوى الذي يقول به أتباع أهل البيت 

 على  يع الكتب السماوية لهصلى هللا عليه وآهيمنة النيب 

، هللايف أصــــول الكايف للكليين رمحه  عليه الســــالممن تلكم الرواايت ما جاء عن اإلمام الصــــادق 
قد عز وجل ِل يعط األنبياء شــــــــــيئاً إال و  هللاأليب بصــــــــــري: }اي أاب حممد إن  عليه الســــــــــالمقال: قال اإلمام 
يمنته هل صـــلى هللا عليه وآلهأي أّن كل ما أعطاه األنبياء أعطاه النيب  (1) صـــلى هللا عليه وآلهأعطاه حممداً 

عز وجل:  هللاوعندان الصـــحف اليت قال ››: عليه الســـالمابلقرآن على مجيع كتب األنبياء والرســـل، مث قال 
 .‹‹)صحف إبراهيم وموسى(، قلت: جعلت فداك، هي األلواح؟ قال: نعم

 سالمعليه الالعبودية املطلقة للمعصوم 

عز وجل ألمور عباده، شـــــرح صـــــدره  هللاوإن العبد إذا اختاره ››: عليه الســـــالمقال اإلمام الرضـــــا 
ه عن الصــــــــــــــواب، بعده جبواب، وال حيري في ، فلم يعيَ لذلك، وأودع قلبه ينابيع احلكمة، وأهلمه العلم إهلاماً 

ته على بذلك ليكون حج هللافهو معصـــوم مؤيد، موفق مســـدد، قد أمن من اخلطااي والزلل والعثار، خيصـــه 

 .(4)‹‹(41:احلديد){وَاسِعٌ عَلِيمٌ اهلليُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اهللذَلِكَ فَضْلُ }  عباده، وشاهده على خلقه، و

لإلشــــارة إىل  -ما أمرهم تعاىل هللامقام ال يعصــــون -مبقام العبودية التامة  الســــالمعليه بدأ اإلمام 
أّن املعصـــــــوم ِل يصـــــــل هذه الرتبة إال لعبوديته التامة واملطلقة، وهي مقدمة على مقام العصـــــــمة، وقد ذكران 

قبل شـــــهادتنا له  ،ابلعبودية صـــــلى هللا عليه وآلهأبّن هذا املقام مقدم على رتبة الرســـــالة، لذا نشـــــهد حملمد 
ابلرســالة، ألّن مقام عبوديته أرفع من مقام رســالته، واملعصــوم كذلك، إّن أعظم رتبة لإلنســـان هي العبودية 

 .صلى هللا عليه وآله هللا، وليس هناك من هو أعبد من رسول تعاىلاملطلقة هلل 

 عليه السالمإيداع العلم  ي قلب املعصوم 
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قلب  يودع تعاىل هللاأي أّن  ‹‹عز وجل .... شــــــــــــرح صــــــــــــدره لذلك، وأودع قلبه هللاإذا اختاره ››
رح صـــــــــــدره شـــــــــــ تعاىل هللااملعصـــــــــــوم ينابيع احلكمة، ويلهمه، والرواية تؤكد ذلك، لذا ال يعي جبواب، ألن 

أمن من ››وأعطاه الدرجة العالية من اإلهلام، فال حيري يف جواب وال حييد عن الصـــــــــــــواب، فهو مؤيد موفق 
حجته على  ليكون››أي جيعل ذلك خصــــــيصــــــة له دون اخللق،  ‹‹بذلك هللاطااي والزلل والعثار، خيصــــــه اخل

 والرواية واضحة. ‹‹(41:احلديد){وَاسِعٌ عَلِيمٌ اهلليُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اهللذَلِكَ فَضْلُ }  عباده وشاهده على خلقه،

 عليه السالمأقسام علوم املعصوم 

مــا أمبلغ علمنـا على ثالثــة وجوه: مــاض وغــابر وحــادث فــ››: عليــه الســــــــــــــالمقـال اإلمــام الكــاظم 
ضــــــل علمنا مساع وهو أفاملاضــــــي فمفســــــر، وأما الغابر فمزبور وأما احلادث فقذف يف القلوب، ونقر يف األ

 .(1)‹‹وال نيب بعد نبينا

 على ثالثة أقسام: عليه السالمعلمهم 

 األول: النقر  ي األمساع.

هم ومضــات يف يفيض علي تعاىل هللاأعظم العلم هو النقر يف األمساع والقذف يف القلوب، أي أّن 
 به حقائق األشياء.يسمعون قلوهبم، ونقراً يف أمساعهم 

وال ››: ذلك، قائالً  عليه الســـالمقد يتصـــور بعض  أن ذلك وحي خاص ابألنبياء، لذا نفى اإلمام 

أَوْحَيْنَا إِلَى أُِِّ وَ}: تعاىلأي ليس هناك نبوة، أما اإلهلام كوحي فقد كان ألم موســــــى، قال  ‹‹نيب بعد نبينا

عِيهِ ى أَنْ أَرَِْْ لى هللا ص، وال يقرتن ابلنبوة دائماً، واألمر واضـح ألنه ال نيب بعد املصطفى (٨القصـص:){مُوسَْ

 .عليه وآله

عليهم إهنم  4‹‹أوتينا تفســــــــــــري القرآن وأحكامهإن من علم ما ››: عليه الســــــــــــالمقال اإلمام الباقر 
تلف عن تفســــــــري له خي عليهم الســــــــالميف القرآن، وتفســــــــريهم  تعاىل هللايعلمون  حبقيقة ما يريده  الســــــــالم

 .تعاىلغريهم ألنه تبيان ملا يريده احلق 
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 الثاين: األحكام.

ألحكــام مبعىن أّن تطبيق مجيع ا تعــاىل هللاأي اليت يريــدهــا  ‹‹واألحكــام››: عليــه الســــــــــــــالممث قــال 
 .عليهم السالماإلهلية على موضوعاهتا من اختصاصهم 

 الثالث: علم املتغريات.

علم ابحلوادث ي عليه السالمأي أّن املعصـوم  ‹‹وعلم تغيري الزمان وحداثنه››: عليه السـالممث قال  
كلون وما يدخرون يف ين إســـرائيل مبا أيينبئ ب عليه الســـالم، لذا كان عيســـى تعاىل هللااليت جتري بتأييد من 

الرتبة من العلم  إذا علموا هبذه عليه الســــالمبيوهتم، ولذلك أتثري على الناس، فهم أســــرع انقياداً للمعصــــوم 
 له.

 احلاجة لعلوم املتغريات

 لعلم تغيري الزمـان وحداثنه، ويلبس على عليـه الســــــــــــــالموقـد يورد بعض بعـدم حـاجـة املعصــــــــــــــوم 
 الناس.

من هنـا حيتـاج من أراد فهم هـذه املعـاين إىل تزكيـة ذلـك أّن كثرياً من املعاين ال تســــــــــــــتقر يف القلب إالّ برتك 
، فيعي من تزكى املعارف، أما من يذنب ويظلم الناس، تعاىل هللاالذنوب والوصــــــــــــــول إىل درجة من تقوى 

 .(4٧4البقرة:){ اهللوَيُعَلِّمُكُمُ  اهللوَاتََّقُوا }: تعاىلعن فهمها، قال  تعاىل هللافيحجبه 

 العالقة بني املعارف العقدية والتقوى 

ا، لذا قال اإلمام وطهارة النفس وتزكيته تعاىل هللاهنـاك ارتبـاط وثيق بني املعـارف العقـدية وتقوى 
ه إىل هذه احلقائق، أتييده يوصل تعاىل هللاأي من يرد  ‹‹بقوم خرياً أمسعهم هللاإذا أراد ››: عليه السالمالباقر 

، فإنه حىت إذا مسع ســـــيويل معرضـــــاً كأن ِل يســـــمع، وهذه حقيقة إْذ أّن هناك من تعاىلأما من أعرض عنه 
: لســـــــالمعليه ايســـــــمع آايت القرآن واألحاديث عن املعصـــــــومني لكنه يكذب هبا ويرد عليها، قال اإلمام 

 .‹‹سمعولو أمسع من ِل يسمع لوىل معرضاً كأن ِل ي››

 عليهم السالماألهلية والقابلية لعلوم أهل البيت 



ال  ‹‹عاناملســــــت هللاولو وجدان أوعية أو مســــــرتاحاً لقلنا، و››هنيئة وقال:  عليه الســــــالممث أمســــــك 

 يَتْلُو }: عاىلتيســــتطيع اإلنســــان أن يصــــل إىل هذه احلقائق إالّ أبهلية وقابلية، وال حتصــــل إالّ بتزكية، قال 

 .(4اجلمعة:){عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

 القرآن جامع لكل شيء

 فيه علم ما مضـــــــى، وعلم ما أييت إىل يوم››أبّن القرآن  عليه الســـــــالمأوضـــــــح اإلمام أمري املؤمنني 
أي أّن األحكام اليت يعمل هبا الناس كلها  (1)‹‹القيـامـة، وحكم مـا بينكم وبيان ما أصــــــــــــــبحتم فيه ختتلفون

 موجودة يف القرآن.

 دور املعصوم  ي إيصال املعارف القرآنية

ذه احلقائق العارف هب عليه الســـــــالمإْذ أنه  ‹‹فلو ســــــألتموين عنه لعلمتكم››: عليه الســــــالممث قال 
القادر على اإلفصـــــاح عنها وإيصـــــاهلا إىل من له أهلية، أما غريه فإذا ذُكر آبية قال كأين أمسع هبا أول مرة، 

 والفرق شاسع وجوهري بينهما.

 فيه نبأ ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وفصــل ما بينكم، وحنن هللاكتاب ››: عليه الســالمقال اإلمام الصــادق 
وا أبهنم ، وقــد بينعليهم الســــــــــــــالمهبــذه املعرفــة الــدقيقــة هم األئمــة  هللاأي أّن من يعلم كتــاب  ( 4)‹‹نعلمــه

ادقون ألّن النيب أو أهنم صـــــــــ هللا،  معاذ تعاىل هللافإما أن يكونوا قد كذبوا على  تعاىل هللاالعارفون بكتاب 
 صــــــــــــدقهم الذي دللت فيتعني أخرب أبهنم لن يفرتقوا مع الكتاب يف حديث الثقلني، صــــــــــــلى هللا عليه وآله

 عليه مواقفهم عندما حتدثوا عن معاين القرآن الكرمي.

ســـــنة و  هللاعندما ســـــأله أحد الرواة: أكل شـــــيء يف كتاب  عليهما الســـــالمقال موســـــى بن جعفر 
نبيه؟ أي هل كل شـــــيء موجود يف الكتاب والســـــنة؟ ويراد ابلســـــنة هنا األحاديث املعتربة الواردة عن النيب 

ثرت علّي قد ك››قال:  صـــــــــــلى هللا عليه وآله، وليس كل ما روي من األحاديث ألنه هللا عليه وآلهصـــــــــــلى 
 .(4)‹‹الكذابة
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 عليه صــــلى هللاوســــنة نبيه  هللابل كل شـــيء يف كتاب ››عن الســــؤال:  عليه الســـالمأجاب اإلمام 
: ه وآلـهصــــــــــــــلى هللا عليـقـال  إالّ أّن من حييط هبـذه املعـارف علمـاً هو من ال يفرتق عن الكتـاب، (1)‹‹وآلـه
عرتيت أهل بييت، و  هللاوما الثقالن؟ فقال: كتاب  هللاأيهـا الناس إين اترك فيكم الثقلني، قالوا اي رســــــــــــــول ››

 .(4)‹‹فإنه قد نبأين اللطيف اخلبري أهنما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض

ل ظهر وبطن، وما فيه حرف إال وله حد، ولكما يف القرآن آية إال وهلا ››: عليه الســالموقال اإلمام الباقر 
أي  ‹‹ه أتويلهظهره وبطن››: عليه الســـالممث ســـأله ســـائل: ما يعين بقوله هلا ظهر وبطن؟ فقال  ‹‹حد مطلع

ري منه ما مضـــــــى، ومنه ما ِل أيتم بعد، جيري كما جي››أّن املقصـــــــود بظهر وبطن القرآن أتويله وتفســـــــريه، 

خُونَ فِي  اهللوَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا } :تعاىل هللاء منه شــــــــــــــيء وقع، قال ، كلمـا جـاالشــــــــــــــمس والقمر وَالرَّاسِْْْْ

أي حنن العــاملني حبقــائق القرآن الكرمي، والرواايت كثرية يف هــذا املعىن،  (4)‹‹حنن نعلمــه (٨آل عمران:){الْعِلْمِ

 وما أوردانه كاٍف لتأصيله.

 عن علوم الناس عليهم السالماستغناء أهل البيت 

أي أّن لديهم  (2)‹‹إن عندان ما ال حنتاج معه إىل الناس››: عليه الســــــــــــــالمقال اإلمام الصــــــــــــــادق 
عليهم م أي يتحريون فريجعون إليه ‹‹وإن النــاس ليحتــاجون إلينــا››علومــاً ومعــارَف ال حيتــاجون إىل النــاس، 

 .السالم

 صلى هللا عليه وآلهمعارفهم من النيب 

عليه لي وخط ع صــــــــلى هللا عليه وآله هللاوإن عندان كتاابً إمالء رســــــــول ››: الســــــــالمعليه مث قال 
 ‹‹، صــــحيفة فيها كل حالل وحرام، وإنكم لتأتون ابألمر فنعرف إذا أخذمت به، ونعرف إذا تركتموهالســــالم

 .عليهم السالموقد صّدق الواقع ادعاؤهم 

عندهم؟ أجوامع هو من العلم؟ أم فيه تفســـــري   عن مبلغ مرياث العلم الذي عليه الســـــالموأجاب الصـــــادق 
إن علياً ›› :عليه الســـــــالمكل شـــــــيء من هذه األمور اليت يتكلم الناس فيها، من الطالق والفرائض؟ فقال 
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 (1)‹‹كتب العلم كله، القضــاء والفرائض، فلو ظهر أمران فلم يكن شــيء إال وفيه ســنة منضــيها  عليه الســالم
 هناك آية من الكتاب دالة على معناه، وحنن منضيه. هللاأي أّن كل حكم لرسول 

 مرجعية العا  عليهم السالمأهل البيت 

يشــــري عليه  (4)‹‹ههنا لعلماً مجاً، لو أصــــبت له محلةإن ››: عليه الســـالموقال اإلمام أمري املؤمنني 
 السالم إىل علمه الواسع الذي ال يستطيع أن يتحمله غريه.

 (4)‹‹ألف ابب من العلم فتح يل كل ابب ألَف ابب -هللارســــــــول -علمين ››: عليه الســــــــالمقال 
 وفيه داللة واضحة على سعة علمهم.

علم، اي علي أان مدينة ال››، قال: صــــــــــلى هللا عليه وآلهإّن النيب  عليه الســــــــــالمقال اإلمام الرضــــــــــا 
 هللافال أحد يلج إىل معارف رســــــول  (2)‹‹وأنت الباب، كذب من زعم أنه يصــــــل إىل املدينة إال من الباب

 .ليهم السالمع، ويفهم حقائق التوحيد والعدل اإلهلي إال ابألخذ عن أهل البيت صلى هللا عليه وآله

:  عليه وآلهصــــــلى هللا هللاوقد روى احلافظ القندوزي يف ينابيع املودة عن ابن عباس، عن رســــــول 
هذه  (1)‹‹مت شــــــــيئاً إال علمته علياً، فهو ابب علميملا صــــــــرت بني يدي ريب، كلمين وانجاين، فما عل››

عارفاً م صــــــــــــــلى هللا عليه وآلهأعطى رســــــــــــــوله  تعاىل هللاالروايـة رواهـا العـامـة، وهي دليل على ذلك أي أّن 
 من ولده. عليهم السالم، ومن بعده األئمة عليه السالموعلوماً علمها لعلي 

 فيه كل شيء تعاىل هللااإلمام أحصى 

ئل عن قوله  صـــلى هللا عليه وآله هللاأّن رســـول  عليه الســـالموعن الباقر  يْءٍ  }: تعاىلســـُ وَكُلَّ شَْْ

ال، فأقبل  :صلى هللا عليه وآلهأهو التوراة أو اإلجنيل أو القرآن؟ قال النيب  (14)يس:أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَاٍِ مُبِنيٍ {
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 تعاىلبارك و ت هللاهو هذا إنه اإلمام الذي أحصــــــــى ››: وآلهصــــــــلى هللا عليه إليه اإلمام أمري املؤمنني، فقال 
 تبيان للمصداق الذي يعرف حقائق القرآن الكرمي، والرواايت غاية يف الوضوح. (1)‹‹فيه علم كل شيء

 

            

 التيفصيل القرآين لعلم الغيب.القسم السابع: 

صدق   (4121)التوبة:{ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَْيبِ وَالشَّهَادَةِ فَُينَبُِّئكُمْ ِبمَا كُنْتُمْ َتعْمَلُونَ }: تعاىل هللاقال 

 العلي العظيم. هللا

 قدرات املعصوم العلمية

قدرات علمية كبرية، وأتييد إهلي وذلك ليكون حجة على اخللق، ولكي  عليه السالمللمعصوم 
تصبح عصمته مبكان من الوضوح، حيث ال ميرتي فيها من يرى الدالئل والبينات الدالة عليها إالّ إذا كان 

 من اجلاحدين.

 وضول األدلة على سعة علم املعصوم

قد لشمس يف رابعة النهار، ومع ذلك فالبينات الدالة على حجية الرسل واألنبياء واألوصياء كا
يشكك يف الواضحات؛ كاألدلة الدالة على وجود احلق تعاىل، إذ أن إبمكان من يشكك أن يشكك يف 
املعلومة القطعية، لذا كان الفالسفة السوفسطائيون يقيمون أدلة لبطالن احلقائق الواضحة، واألمر يف وجود 

 اء كذلك، فرغم الدالئل الدالة على سعة علمهم وعصمتهم غري أنهللا ويف رتبة الرسل واألنبياء واألوصي
 هناك من ينكر ذلك.

 مشولية العصمة 

قد يثبت بعضهم العصمة بنحو حمدود، بقصرها يف تلقي الوحي فقط، مع أن األدلة دالة يقيناً 
عرفة أي مفردة معلى أن الرسل واألنبياء واألوصياء ال خيطئون يف تطبيق احلكم الشرعي، وال يشتبهون يف 

 ديد.معصومون يف تلقي الوحي فقط و خيطئون يف تطبيقه ليس بس عليهم السالمخاصة، وما قيل من أهّنم 
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 القدرات الغيبية للمعصوم

إّن العصمة منحة إهلية وإفاضة من لدن احلق تعاىل، تقرتن ابلعلم الواسع، لذا يتعجب من يسمع 
دث  يُعرف هبا أنه خيتلف عن اآلخرين، خصوصاً عندما يتحاملعصوم يتحدث ويرى قدراته الواسعة، اليت

 عّما وراء عاِل املادة.

 الغيب  أقسام

للرسل واألنبياء واألوصياء بعض علم الغيب، والغيب يف االصطالح هو ما غاب عن احلواس، 
أي ما ال يدرك بواسطة احلواس، فهو غيب، وقد ُوسع االصطالح ليشمل كل ما ال يستطاع أن يدرك 
بواسطة املعلومات املتاحة لسائر الناس عرب األدلة العلمية غري احملسوسة واملتاحة للجميع، فما عدا ذلك 

 علم ابلغيب.

الَّذِينَ ُيْؤمِنُونَ *ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى ِللْمُتََّقِنيَ}لقد تكرر علم الغيب يف القرآن، قال تعاىل: 

 وُجعل هنا الضابطة يف حتقق اإلميان والرّقي فيه، اإلميان ابلغيب. (4-4:)البقرة{بِالْغَيِْب 

 األول: ريب ال يدر..

إن الغيب اترة يكون مطلقاً ال يتاح ألحد أن يصل إىل إدراكه حىت الرسل واألنبياء واألوصياء ال 
 بيستطيعون ذلك، فهو غيب مطلق، وقد دلت دالئل من العقل والنقل على أن ذات احلق تعاىل غي

مطلق ال يتاح ألحد أن يصل إىل معرفته، ألّن اكتناه الذات إحاطة هبا، وال يكون ذلك إاّل للممكنات، 

ونَ ِبِه َيعْلَُم مَا بَيَْن أَيِْديهِْم وَمَا َخلْفَهُمْ وَلَا يُِحيطُ }أما الذات املقدسة هلل تعاىل فال حياط هبا علماً، قال تعاىل: 

تستلزم حدوداً، وهللا تعاىل ال حّد له، وعلمنا احملدود ال يُدرك إاّل حمدوداً،  ألّن اإلحاطة (113)طه:{عِلْمًا

 إذ أن قدراتنا حمدودة، واإلحاطة ابلذات املقدسة لو أمكنت لكانت ذاته تعاىل حمدودة ممكنة.

هو  هإّن ذات احلق تعاىل واجبة الوجود ال ميكن أن يُدرك كنهها، أبي حنو من األحناء، وما يتاح العلم ب 
 -ليس جبسم وليس له صورة إنسان أو خملوق من املخلوقات-أّن الذات موجودة بوجود ليس كمثله شيء 
لنمط خاص  وقد قيل إهنا ال تتاح إالّ  -معرفة الصديقني -فنستدل آباثره على وجوده، أو به على ذاته 
 بك عرفتك وأنت دللتين عليك، ولوال أنت ِل››: عليه السالمهم الرسل واألنبياء واألوصياء قال اإلمام 



أما إدراك الذات ابالكتناه فمحال على اجلميع، وقد جاء يف األثر )أان والنملة يف معرفة  (1)‹‹أدرم ما أنت
الذات على حد سواء( أي: أّن أقل املوجودات رتبة يتساوى يف عدم معرفة كنه الذات مع أفضل اخللق 

 رتبة.

 املةروط.الثاين: إدرا. الغيب 

وهناك غيب آخر أطلع هللا تعاىل بعض خلقه عليه، أوضحته آايت القرآن الكرمي، ويُفهم ذلك 

قُلْ لَا }بضم بعضها إىل بعضها اآلخر؛ إْذ أّن بعضها ينفي علم الغيب عن غري هللا تعاىل، كقوله تعاىل: 

، وبعضها تفسر ذلك مبينة أّن هللا تعاىل أطلع بعض (61)النمل:{ هُيَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَْرضِ اْلغَيَْب إِلَّا اللَّ

-46:)اجلن{إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَُسولٍ*َعالِمُ الْغَْيبِ فََلا ُيظْهِرُ َعلَى غَْيبِهِ أَحَدًا}عباده على الغيب، قال تعاىل: 

ليهم عأي: أّن هللا تعاىل أظهر بعض عباده على جزء من الغيب، وهم الرسل واألنبياء واألوصياء  (4٨
فإّن هلم إطالع واسع على جزء من الغيب ليس ابالستقالل أي من لدن ذواهتم دون مدد من هللا  السالم

رفته احلقة، قال ه ومعتعاىل، بل هو منحة من عنده تعاىل؛ ألنّه تعاىل دلل هبم على وجوده، وحقانية شرع
بنا عرف هللا، وبنا عبد هللا، حنن األدالء على هللا تعاىل ولوالان ما عبد ››: عليه السالماإلمام الصادق 

 أي: أهنم الصراط األقوم والدليل الواضح الذي ال احنراف فيه يف إيصال من سلكه إىل هللا تعاىل. (4)‹‹هللا

 املعصوم طريق ملعرفة الغيب

ال تتاح املعرفة الصحيحة إالّ عرب طريق الرسل واألنبياء واألوصياء، وما عداه ال يوصل إىل املعرفة 
اليت يريدها هللا تعاىل، إذ أن املعرفة اليت يريدها هللا تعاىل ال تكون إالّ بنحو خمصوص، أشار إليه احلق قال 

أي أّن صفات هللا اليت  (163-111)الصافات:{اللَّهِ الُْمخْلَصِنَي  إِلَّا عَِبادَ *سُبْحَاَن اللَِّه عَمَّا يَِصفُونَ}تعاىل: 

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ } يرتضيها لنفسه هي األوصاف اليت يصفه هبا من استخلصهم لنفسه،

 .(163)الصافات:{الْمُخْلَصِنيَ

 خصائص الغيب
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 األوىل: سعة العوا  الغيبية

سان علماً بكل حيثياته، والعلم يف تقدم مطّرد وكلما حبث اإلنالعاِل املادي ـ عاِل الشهود ـ ال حنيط 
توصل إىل نتائج مذهلة يف عاِل الشهادة، أما عاِل الغيب فهو أوسع من عاِل الشهود حملدوديته، فهو نقطة 

 ما وراء عاِل املادة أوسع بكثري من عاِل الشهود، ويرتبط به ارتباطاً وثيقاً. يف حميط، ألن

 واسطة كةف الغيب الثانية: الوحي

وال يتاح لإلنسان أن يصل إىل هللا إاّل هبمزة وصل تربط عامله احملسوس ـ عاِل الشهود ـ ابلعاِل   
الالحمسوس كعاِل اآلخرة، ألن اآلخرة غيب لنا، ال نعرف منها إال ما نسمعه بواسطة الوحي، كحديث 

وقد أكد هللا تعاىل على أمهية اإلميان  (1)‹‹وفيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر››

 .(2)البقرة:{وَالَّذِينَ يُؤْمُِنونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَْيكَ وَمَا أُنْزِلَ مِْن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ ُيوقِنُونَ}ابآلخرة، قال تعاىل: 

 الثالثة: الغيب مصحح لهللميان.

ملطلق وإالّ لن يكون مؤمناً، وال خيتص الغيب هنا ابالبد للمؤمن أن يكون على يقني بعاِل الغيب 
ـ الذات املقدسة للحق تعاىل ـ بل يشمل عاِل اآلخرة وما فيه من تفصيالت كالصراط وامليزان إذ أنه غيب 

 ال حنيط به علماً، أما الرسل واألنبياء واألوصياء فيعلمون به، وقد أثبت هلم القرآن ذلك.

 صحة الرسالة.الرابعة: الغيب دليل إثبات 

وَُأنَبِّئُكُمْ } أتييد من هللا إلثبات رسالتهم، قال تعاىل: عليهم السالمعلم الغيب للرسل واألنبياء 

أصحاب البيوت أبمور غائبة  عليه السالم، ينبئ عيسى (21)آل عمران:{بِمَا تَأْكُُلونَ وََما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوِتكُمْ

نتصار الروم ملا غلب الفرس الروم أخرب اب صلى هللا عليه وآلهوالنيب  عن احلواس، ليكون أبلغ يف احلجة،

، وهذا أمر غييب، ال تدلل (4:)الروم{وَهُمْ مِْن بَعْدِ غَلَِبهِمْ سَيَغْلُِبونَ} وغلبتهم بعد حني كما يف سورة الروم

حتققت بعد  المالسعليه والوصي  صلى هللا عليه وآلهعليه املعطيات، وهناك مئات من إخبارات الرسول 
 حني.

 اخلامسة: الغيب ال ُيضع للتكمينات.
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وليس ذلك استشرافاً للمستقبل، ألن استشراف املستقبل ابلتحليالت، واألمر هنا ليس كذلك، 
خربوا بتحول أ السالم معليهواألئمة  صلى هللا عليه وآلهإْذ ال معطيات وال دالئل حاضرة، غري أّن الرسول 

إخبارات كثرية منها ما قاله لرشيد اهلجري ومليثم التمار، فقد  عليه السالماألمور، جاء عن اإلمام علي 
 ليه السالمعأخربمها مبوهتما على كيفية خاصة، وحاول أعداء هللا أن يغريوا ذلك، وِل يستطيعوا ألّن الوصي 

منه  ت اخباراته دالة على عصمته، وهي ليستيتحدث عن معادالت غيبية تتم هبذه الكيفية، فكان
استقالاًل بل منحة وإفاضة أفاضها هللا تعاىل عليه، وعلم اإلمام الواسع ال نستطيع أن نربزه ابأللفاظ وال 

 أن نصل إىل حقيقته، وكلما أوغل العاِل وسرب غور األدلة وصل إىل إدراك  ة منه.

 إثبات علم املعصوم الغيب

الشَّهَادَِة عَالِمُ الَْغيْبِ وَ}القرآنية اختصاص علم الغيب ابهلل، قال تعاىل:  أوضحت بعض اآلايت

 .(٨4)األنعام:{وَهُوَ اْلحَكِيمُ الَْخبِ ُ

 إثبات الةيء ال ينفي ما عداه

إّن وصفه تعاىل يف اآلية أبنه عاِل الغيب، ال ينفي علم الغيب عّما عداه، ذلك أّن هللا تعاىل يطلع 
على جزء من الغيب، غري أهنم ال يعلمون ذلك استقالالً دون اتصاٍل  عليهم السالمياء واألئمة الرسل واألنب
 به تعاىل.

 الواقع يثبت علم املعصوم ابلغيب

وما  (21)آل عمران:{وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحِْي الْمَوْتَى بِِإذْنِ اللَّهِ}: عليه السالملذا قال عيسى 

، لكنهم ال آلهصلى هللا عليه و وحملمد  السالم ماعليهثبت ملوسى وللخليل  عليه السالمثبت لعيسى 
استقالل هلم عن هللا تعاىل، بل الطاعة املطلقة والعبودية أوصلتهم إىل هذا املقام الشامخ فأفاض هللا تعاىل 

 ذلك عليهم لطاعتهم وعبوديتهم.

 استقاللاملعصوم يعلم الغيب من رري 

لْأَرْضِ عَالِمَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَا}تصف اآلايت القرآنية هللا تعاىل بعاِل الغيب، قال تعاىل: 

كُنْتُْم  أَلَمْ أَقُلْ لَكُْم إِنِّي أَْعلَمُ َغيَْب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَُم مَا تُْبدُونَ وَمَا} وقال تعاىل: (26)الزمر:{الْغَيْبِ 



، وقد متسك بعض  هبا (11)األنعام:{وَِعنْدَهُ مَفَاتِحُ الَْغيْبِ لَا يَْعلَمُهَا إِلَّا هَُو }وقال تعاىل:  (44)البقرة:{تَكْتُمُونَ

غري أّن اآلايت إذا شرحت اتضح املعىن احلقيقي منها، وعلينا أن نفهم أّن التمسك هبذا املعىن دون ضم 
 غري صحيح، واملراد ابلنفي هو نفي االستقالل، أي أّن غريه تعاىل ال يعلم استقالالً اآلايت إىل مثيالهتا 

 وإمنا إبفاضة ومنحة منه تعاىل.

 القرآن يثبت علم املعصوم ابلغيب 

 بَ لَاسْتَْكثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ قُلْ لَا أَْملِكُ لِنَفِْسي نَفْعًا وَلَا ََرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَْعلَمُ الْغَيْ }قال تعاىل: 

 . (1٧٧)األعراف:{وَمَا َمسَّنِيَ السُّوءُ

 النيب يعلم ابألحداث قبل وقوعها

وَلَا َتعْجَْل بِالَْقُرْآنِ ِمنْ قَبِْل أَْن يَُقْضَى إِلَْيكَ وَحْيُُه وَقُْل رَبِّ }وهناك آايت أوضحت ذلك، قال تعاىل: 

ري أنه أنزل هللا تعاىل عليه اآلايت جنوماً متفرقة، غ صلى هللا عليه وآلهأي: أّن النيب  (112)طه:{ ِدْنِي عِلْمًا

أطلعه عليها يف عاِل آخر متقدم على عاِل الشهود وأراد منه أن ال يعجل إبظهار ما أطلعه عليه يف عواِل 

 (22)آل عمران:{الْغَْيبِ نُوحِيهِ إِلَْيكَ َذلِكَ مِنْ أَنَْباءِ }الغيب بل يسري على وفق نظام عاِل الشهود، قال تعاىل: 

 أي أهنا أمور غيبية ال حييط هبا غريك، حنن علمناك إايها.

 هللا يفيض على النيب بعلم الغيب

دَيِْه يْنِ يَإِلَّا مَنِ ارَْتضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسُْلكُ مِنْ بَ *عَالِمُ الْغَْيبِ فََلا ُيظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ َأحَدًا}وقال تعاىل: 

أي:  (42-44:)التكوير{وَمَا هُوَ عََلى الْغَْيبِ بِضَنِنيٍ*وَلََقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِنيِ} (4٨-46)اجلن:{وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

أّن هللا تعاىل أطلعه على الغيب وال خبل يف ساحة جوده تعاىل وهو صلى هللا عليه وآله يفيض مما أطلعه 
هللا تعاىل عليه حبسب القابليات، واالستعداد للخلق، ألّن الناس ال تتحمل كل ما أطلعه هللا تعاىل عليه، 

 .صلى هللا عليه وآلهإْذ ال يصل أحد إىل رتبته 

 آلايت على علم املعصوماالستدالل اب



وال ينبغي أن نتمسك ببعض اآلايت مفردين هلا دون ضمها إىل بعضها اآلخر الذي يفصح ببيان 
صلى ىل هلم، وأنّه واألنبياء يعلمون جزًء من الغيب بتعليم هللا تعا صلى هللا عليه وآلهال لبس فيه أبّن النيب 

 أكمل اخللق رتبة، واألعظم على اإلطالق، كما دلت على ذلك الرواايت املعتربة. هللا عليه وآله

 اختصاال املعصوم بفقه ما وراء املادة

لقرآن ليس وإىل األنبياء واألئمة ينفيه ا صلى هللا عليه وآلهالقول أبّن ما ننسبه إىل املصطفى 
اخللق ترجع  القدرة املطلقة له تعاىل، وقدرة بسديد بل أّن القرآن يؤصله، واآلايت البد أن تفهم مبعىن أنّ 
منحة ِل يشرك يعلمون إبفاضة و  عليهم السالمإليه، والعلم والنعمة منه تعاىل، والرسل واألنبياء واألوصياء 

 معهم غريهم فيها، ألهنم خنبة البشر ال يصل غريهم إىل درجتهم، فهم يفقهون معارف ما وراء عاِل املادة.

 لنصرايناإلمام والعا  ا

مام الكاظم ابإل -من كبار علماء النصارى  -لعل الرواية املتقدمة اليت حتدثت عن لقاء بريهة 
-ة أن يوصله إىل احلق فاختصر له الطريق وحتدث معه ابألرامي عليه السالمحيث أراد اإلمام  عليه السالم

السماوية  فكيف احاط علماً ابلكتبرغم أن اإلمام ع كان صغرياً يف سنه،  –اللغة اليت أنزل هبا اإلجنيل 
قد أّصل مع احليواانت، و  عليهم السالمالسابقة وابللغات اليت أُنزلت هبا؟! واألعظم من ذلك حديثهم 

 سالمعليهم العندما حتدث مع اهلدهد و النمل وهم  عليه السالمالقرآن الكرمي ذلك يف حق سليمان 
 . عليه السالمأعظم منه 

 لغيباصيل علم املعصوم اب

هذه املعارف الغيبية دلل عليها القرآن بوضوح، ولوال ذلك لقيل إهنا خرافة أو غلو فيهم، وقد 
 .عليهم السالمجاءت الرواايت متواترة معىًن لتدلل على هذه الرتبة هلم 

 

 

 علم الغيب وحجية املعصوم.القسم الثامن: 

 اإلمامة وعلم الغيب



 يطلع الرسل واألنبياء واألوصياء على بعض الغيب، أتييداً هلم إلثبات مقامهم وإابنة تعاىل هللاإّن 
لى صاحلجة اليت يدلون هبا للغري، لتكون يف مرتبة عالية من الوضوح والبيان، والرواايت الواردة عن النيب 

شار بعضها أبنّه وقد أ تؤصل ذلك، وهي متواترة معىًن، عليهم السالمواألئمة من أهل البيت  هللا عليه وآله
ه الربهان، على جزء من الغيب كي تتضح به احلجة ويتجلى ب تعاىل هللاال معىن للقول إبمامة من ِل يطلعه 
 وذكران بعض الرواايت يف ذلك.

  الغيبال استقاللية  ي علم 

عندما سأله  معليه السالقال اإلمام الباقر ونضيف هنا بعض الرواايت موضحني بعض احليثيات، 
 عليه السالمأابن  (1)‹‹يبسط لنا العلم فنعلم فيقبض عنا فال نعلم››: عليه السالمرجل أتعلمون الغيب؟ قال 

قبض ، فيبسط هلم إلظهار حجتهم، ويتعاىل هللامن علم وإطالع هو من عند  عليه السالمّن ما لديهم أب
م ابالستقالل وأّن علمهم ال يرجع إىل ذواهت تعاىل، هللاعنهم فال يعلمون شيئاً، أي أهنم ال يعلمون إالّ إبذن 

 ‹‹عنا فال نعلم يبسط لنا العلم فنعلم فيقبض››: عليه السالم، لذا قال تعاىلبل يعلمون منه  تعاىل هللاعن 

 هللاحلوقلة "ال حول وال قوة إاّل اب ، ومعىن(41الكهف:){اهلللَا قُوَّةَ إِلَّا بِ اهللمَا شَاءَ } :تعاىلوذلك معىن قوله 

 .تعاىل هللاالعلي العظيم" أي أّن القدرة مرجعها إىل 

 علم الغيب إفاضة رابنية 

: ليه السالمعفقال يطلعون على الغيب،  عليهم السالمأبهنم  عليه السالموأوضح اإلمام الباقر 
صلى هللا عليه حممد  وأسره هللا عليه وآله صلىعز وجل أسره إىل جربئيل وأسره جربئيل إىل حممد  هللاسر ››
لكن عمقه من األسرار  أي أّن الغيب هو سر من األسرار، واحلديث واضح (4)‹‹هللاإىل من شاء  وآله

وأطلع املصطفى  آلهصلى هللا عليه و جربائيل عليه وأطلع جربائيل املصطفى  تعاىل هللااإلهلية، وقد أطلع 
للمصطفى  عاىلت هللا، أي أّن تلقي الغيب إفاضة رابنية من عليهم السالماألوصياء  صلى هللا عليه وآله
 .صلى هللا عليه وآله، ولألوصياء من بعده صلى هللا عليه وآله

 يكةف للمعصوم عا  امللكوت تعاىل هللا
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 مَاوَاتِوََكذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيَم َملَكُوَت السَّ}: تعاىلعن قوله  عليه السالموسأل آخر اإلمام الباقر 

 ؟ عليه السالمما معىن إراءة ملكوت السماوات واألرض للخليل  (٨1األنعام:){وَالْأَرْضِ وَلِيَُكونَ مِنَ الْمُوِقنِنيَ 

 هللا تعاىل يري إبراهيم عليه السالم امللكوت

 زايدة الواو والتاء يف "ملكوت" تدلل على أمرين:

 األول: السعة.

 والثاين: العمق.

أطلع اخلليل على عمق امللكوت، وأراه إايه ليصل إىل درجة عالية من اليقني  تعاىل هللاأي أّن 
ذه الدرجة اليت كانت له ه صلى هللا عليه وآله، واملصطفى عليه السالميقينه حيث ال يتأثر ابلنار لشدة 

 .هعليه وآل صلى هللاعليه خليله أطلع عليه حبيبه  تعاىل هللا، فما أطلع عليه السالمللخليل 

 هللا تعاىل يكةف امللكوت للنيب صلى هللا عليه وآله

ت أزال كل حجاب عن ملكو  تعاىل هللاعن معىن اإلراءة، أبّن  عليه السالمالباقر وأجاب اإلمام 
كشط له السماوات واألرض حىت رآها وما فيها وحىت رأى العرأ ومن عليه، ››السماوات واألرض، فـ
صلى هللا عليه أي أّن ما أعطي اخلليل أعطي املصطفى  (1)‹‹عليه وآله هللاصلى  هللاوفُعل ذلك برسول 

 .وآله

 هللا تعاىل يكةف امللكوت لالئمة عليهم السالم

لِكَ نُرِي إِبَْراهِيَم وَكَذَ} تعاىليف تفسري يف قوله  عليه السالمويف رواية أخرى عن اإلمام الباقر 

كشفت له السماوات ››: عليه السالمقال  (٨1األنعام:){وَِلَيكُونَ مَِن الْمُوقِنِنيَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 

آله مثل ما أويت عليه و  هللاواألرض حىت رآها ورأى ما فيها والعرأ ومن عليه، قال قلت: فأويت حممد صلى 
عطى هذا املقام أ هللاأي أّن  (4‹‹)إبراهيم عليه السالم؟ قال عليه السالم: نعم، وصاحبكم هذا أيضاً 

 كشف  تعاىل هللا، والرواية واضحة أبّن وأعطاه للباقر وللصادق  صلى هللا عليه وآلهللحبيب املصطفى 
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لألوصياء و  صلى هللا عليه وآلهوللحبيب  عليه السالمعن حقيقة ملكوت السماوات واألرض للخليل 
 من بعده. عليهم السالم

 ملكوت السماوات صلى هللا عليه وآلههل رأى حممد  عليه السالموملا ُسئل اإلمام الصادق 
أي وأان أرى ملكوت السماوات  (1)‹‹نعم وصاحبكم››: عليه السالمواألرض كما رأى إبراهيم؟ قال 

على أمر غاية يف األمهية، هو أن االطالع الواسع هلم على األمور  عليهم السالمواألرض، يؤكد األئمة 
عليهم م آاتهم إايها، وإفاضة رابنية امنت هبا عليه تعاىل هللابل نعمة من ليس أبمر ذايت ال ينفك عنهم، 

وإْن كان  المعليه السيف أي حلظة، واإلمام  عليهم السالمقادر على سلب العلم منهم  تعاىل هللا، والسالم
، غري تعاىل هللاات من ، يتلقى الفيوضتعاىليف منتهى اخلضوع والعبودية للحق  عليه السالميف مقام إمامته 

 أن هللا إذا أراد أن يقطع املدد عنه يف أي حلظة فله ذلك.

علمه إذا أراد اإلمام أن يعلم شيئاً أ››قال:  عليه السالموعن أيب عبيدة املدائين عن اإلمام الصادق 
ية غاية وا، والر له ذلك تعاىل هللاإذا أراد أن يطلع على شيء أاتح  عليه السالمأي أّن اإلمام  (4)‹‹ذلك هللا

 يف الوضوح.

 علم الغيب وقابلية الناس

، وقد لسالمعليهم اإّن كثريًا من الناس ِل تكن لديهم قابلية ملعرفة مقام اإلمامة يف زمان األئمة 
ياً، ألّن للناس تدرجي عليهم السالمأبّن املسائل العقدية أعطاها األئمة  هللاذكر صاحب اجلواهر رمحه 

ليات بعض الناس ِل تصل إىل مستوى فهم املطالب العقدية ذات العمق كعلم اإلمام ابلغيب، واإلمام قاب
 كان يرفع املستوى العقدي للمؤمنني بنحو تدرجيي.  عليه السالم

 اهيل الناس عقدايً 

هذه املطالب ملن له قابلية بنحو تدرجيي، وكان أسلوهبم هو أنه كلما  عليهم السالمأوضح األئمة 
أتهل املؤمن إىل درجة أخذوا بيده إىل أخرى، وحّرموا ذكر بعض املطالب املوجبة لعدم االستيعاب، وقالوا 

 انية.أبّن من كسر مؤمناً فعليه جربه، أي أّن على املرء أن ميهد ملن ليس له قابلية لريتقي يف درجته اإلمي

 خطورة عرض العقائد ملن ليس له قابلية
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أما إذا ِل يرفع املستوى اإلمياين وأعطيت املعلومة فقد خيرج من يتلقاها عن اإلسالم، والرواايت 
 ليهم السالمعصرحت أبّن من ال يعي هذه األمور ال ينبغي أن تعرض عليه دون متهيد، وِل يشرح األئمة 

ا ملن ِل يصل يف إابنته عليهم السالمله، بل أّن أسرار األحكام جتنب األئمة احلقائق مبقربة ممن ال قابلية 
 إْذ أنه قد يرجع عن اإلسالم بنحو كلي.قابليته إىل فهمها 

مبقربة  -لأي يف حجر إمساعي-والرواية التالية توضح ذلك، فعن سيف التمار قال كنا يف احلجر 
قائق ال يستوعب احلأي هل هناك من  ‹‹علينا عني؟››: عليه السالممن الكعبة املشرفة، فقال الصادق 

خبلو املكان  معليه السالألّن هذه األمور ختص النخبة، وهم من لديهم قابلية لالستيعاب، وملا أخرب اإلمام 
وسى واخلضر لو كنت بني م -ثالث مرات–ورب الكعبة ورب البنية ››: عليه السالمممن ال قابلية له، قال 

، عليه السالمتوضح الرواية مقامًا ورتبة وجودية للمعصوم  (1)‹‹ألخربهتما أين أعلم منهما عليهما السالم
مقام النيب  معليه السالإْذ أّن له  عليه السالموقد أشار بعض علماء العامة إىل ذلك يف مقام أمري املؤمنني 

 ، واألوصياء ثبت هلم ذلك أيضاً.صلى هللا عليه وآله

 عليهم السالمخصائص علوم األئمة 

بل  ليه السالمعلكنها ال ختتص به  عليه السالموآية املباهلة وإْن كانت يف شأن أمري املؤمنني 
 .المعليهم السأعظم من موسى وعيسى واخلليل  عليهم السالمتشمل األوصياء مجيعاً، ورتبتهم 

 اإلجابة احلاضرة

أهتما مبا ليس وألنب››: عليه السالمصادق والرواايت صرحية ومتواترة يف هذا املعىن، وقول اإلمام ال
 ه وآلهصلى هللا عليأعطيا علم ما كان، أما آل الرسول  عليهما السالمألّن موسى  واخلضر  ‹‹يف أيديهما

 عليه صلى هللاوراثة من رسول  -ما هو كائن إىل قيام الساعة –فقد أعطوا علم ما كان وعلم املستقبل 
 1شاد للمفيد ج)اإلر ‹‹ألف ابب فتح يل كل ابب ألف ابب هللاعلمين رسول ››: عليه السالم، قال علي وآله

وقف يف  عليهم السالموِل نر أحدًا من األئمة  (4)‹‹سلوين قبل أن تفقدوين››: عليه السالموقال  (42ص
 مسألة من املسائل، بل كان جييب فوراً بتفصيالت دقيقة يف معارف وعلوم شىت منها اللغات ومنها خماطبة

 .عليهم السالمدللت على رتبة وجودية هلم  عليهم السالماحليواانت، ومعاجزهم 
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 حقيقة اإلميان بعلم املعصوم ابلغيب

 لقد أعطينا علم األولني هللاو››، قال: عليه السالموعن صفوان بن حيىي عن اإلمام الصادق 
عليه فقال  -تعلمون املغيبات-فقال له رجل من أصحابه جعلت فداك أعندكم علم الغيب،  ‹‹واآلخرين
ليه عوالرواية أفصح وأوضح، مث قال  ‹‹وحيك إين ألعلم ما يف أصالب الرجال وأرحام النساء››: السالم
ولن يسع   خلقه،يف تعاىل هللاوحيكم وسعوا صدوركم ولتبصر أعينكم ولتعي قلوبكم فنحن حجة ››: السالم

 .(1) ‹‹ذلك إالّ صدر كل مؤمن قوي قوته كقوة جبال هتامة

 احلاجة لصالبة اإلميان وتزكية النفس

وديته شديد اليقني قد زكى نفسه وجترد عن أهوائه يف عب اليصل إىل هذه املعرفة إاّل صلد اإلميان
 ، حينئذ يعي هذه املعارف.تعاىلهلل 

 تعاىل حقيقةاألئمة عليهم السالم هم عباد هللا 

ما يتقرب ›› :عليه السالمالباقر ولعل احلديث الوارد لدى الفريقني ميهد هلذا املعىن: قال اإلمام 
إىل عبد من عبادي بشيء أحب إيل مما افرتضت عليه، وإنه ليتقرب إيل ابلنوافل، حىت أحبه فإذا أحببته  

ش هبا، وإن دعاين به، ويده اليت يبط كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، لسانه الذي ينطق
 ة من املطلب إْذ أّن اإلنسان يرتقي يف سلم العبودية درجة  احلديثيبني  (4)‹‹أجبته وإن سألين أعطيته

وَمَا رَمَْيتَ ِإذْ }: تعاىلدعاءه، ويصبح مصداقًا لقوله  تعاىل هللادرجة حىت يصل إىل مكانة يستجيب 

وم، ، وهذا املعىن نفس ما نقوله يف حق املعصتعاىل هللاأي أّن فعله فعل  (1٨األنفال:){رَمَى اهللرَمَيْتَ وَلَكِنَّ 

م وأفاض اجتباهم واصطفاهم واستخلصه تعاىل هللاما أمرهم، و تعاىل هللاال يعصون  عليهم السالمفهم 
 فعلت درجتهم.عليهم من علمه 

 علم الغيب طريق إثبات اإلمامة
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عليه وعن اإلمام الصادق  (1)‹‹حنن أهل البيت ال يقاس بنا أحد››أوضحت بعض الرواايت ذلك 
بسعة  عليه السالمخيرب اإلمام  (4)‹‹لو أردت أن أحصي لكم كل حصاة عليها ألخربتكم هللاو››: السالم

ي عنه أجل وأعظم من أن حيتج بعبد من عباده، مث خيف هللاإّن ››: عليه السالمعلمه، ويف رواية أخرى عنه 
: ىلتعايف قوله  عليه السالميف حق عيسى  وقد جاء هذا املعىن (4)‹‹شيئًا من أخبار السماء واألرض

عما أيكله الناس  عليه السالمإّن إخبار عيسى  (21آل عمران:){وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخُِرونَ فِي بُيُوتِكُمْ}

، والقرآن تعاىل هللاليس استقالاًل بل إبذن من  عليه السالموما يدخرونه إلابنة احلجة وأّن ما يعلمه 
أحكم وأكرم من أن يفرض طاعة عبد حيجب عنه خرب  هللا››: عليه السالموالرواايت أكدا ذلك، مث قال 

ة أوليائه وليس من حكمته وكرمه أن يقطع العلم أمر بطاع تعاىل هللاأي أّن  (2)‹‹السماء صباحًا ومساءً 
 عنهم.

 وعا  امللكوت عليه السالماإلمام 

أيها الناس سلوين قبل أن تفقدوين، فألان بطرق السماء أعلم ››: عليه السالمقال أمري املؤمنني 
 السالم عليهمطلع على عاِل امللكوت، وهناك شواهد كإخباره  عليه السالمأي أنّه  (1)‹‹مين بطرق األرض

ىل ذلك ، وِل يستطع إعليه السالممبا جيري على ميثم التمار، إّن ابن زايد أراد أن يكذب إخبار اإلمام 
 .(6)احلديد: "ما أخرب علي به حتقق"، قال ابن أيب تعاىل هللاسبياًل، ألّن األمر من عند 

مام ، فاستخلى برجل، أي أّن اإلهللاقال أحد الرواة دخلت مع احلصني ورجل آخر على أيب عبد 
لبيت ااستخلى مبن له أهلية وقابلية لريفع درجته ويشرح له مطلبًا عقداًي يرتبط مبقام أهل  عليه السالم
لى عباده مث خيفي مين بعبد يف بالده وحيتج ع هللاأفرتى ››، فكان يقول وحنن نسمع، عليهم السالمورتبتهم 

حيتج به على عباده، و  تعاىلنعمة على اخللق، مين هبا احلق  عليه السالمإّن اإلمام  (٨)‹‹عنه شيئاً من أمره
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، فإذا ُسئل توقف املعارف والعلوم عنه تعاىل هللاعلى بالده  فهل نتعقل أن يكون احلجة على اخللق خيفي 
 هبا على اخللق. تعاىل هللاعن اإلجابة؟ إّن ذلك ال يتناسب مع النعمة اليت امنت 

لى هللا عليه صعن علم املصطفى  عليه السالمأنه ملا ُسئل علي  عليه السالماإلمام الباقر روى 
ة، علم النيب علم مجيع النبيني وعلم ما كان وعلم ما هو كائن إىل قيام الساع››جميباً:  عليه السالمقال  وآله

و كائن فيما ما كان وعلم ما هعليه وآله وعلم  هللامث قال: والذي نفسي بيده، إين ألعلم علم النيب صلى 
لى هللا عليه صعن رتبته وأنه يعلم بتعليم النيب  عليه السالموقد أفصح اإلمام  (1)‹‹بيين وبني قيام الساعة

 علم ما كان وعلم ما هو كائن إىل قيام الساعة. وآله

ل أبدلة من العقل والنقل، فال يقال إنكم تنسبون  ئمتكم ما ِل ألواملطلب غاية يف وضوحه ُأصّم
 يتفوهوا به، وتغالون يف درجتهم، ألّن الرواايت دالة على علو مقامهم ورفعة درجتهم.

 

 

 العصمة ومدرسة أهل البيت عليهم السالم.القسم التاسع: 

أَنْ  اهللا ِعنْدَ مََقْتً كَبُرَ *يَا َأيُّهَا الَّذِيَن آمَُنوا لِمَ تََقُولُوَن مَا لَا تَفْعَلُوَن } يف القرآن الكرمي:  تعاىل هللاقال 

 العلي العظيم. هللاصدق  (4-4:الصف){تََقُولُوا مَا لَا تَفَْعلُونَ

 العصمة قبل الرسالة

هناك دالئل على عصمة املعصوم منذ نعومة أظفاره، يتميز هبا عن غريه، وهي عالمات فارقة، 
نة، ابلصادق األمني، أي عرف الناُس اتصافه ابلعفة والصدق واألما صلى هللا عليه وآلهفقد ُعرف النيب 

يًا لوثت ، فال جند رسواًل وال نبيًا وال وصعليهم السالمواألمر كذلك يف بقية الرسل واألنبياء واألوصياء 
 حياته املعاصي قبل رسالته ونبوته وتصديه لإلمامة.

 دالئل العصمة قبل الرسالة

 نقياً طاهراً دللت عليه شواهد التأريخ وآايت القرآن الكرمي. المعليهم السكان أترخيهم 
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 أواًل: القرآن الكرمي.

 النظر إىل األنبياء يف القرآن الكرمي وجد طهارهتم أمراً مسلماً، ال ميرتي فيه أحد.

 اثنياً: الةواهد التارُيية على عدم اقرتاف الذنب

ن ذلك، فهو وجهه" يفصح ع هللا"كرم  السالم عليهولعل التعبري الذي يورده العامة يف حق علي 
ابإلضافة إىل أنه ِل يسجد لصنم، ِل يقرتف معصية منذ نعومة أظفاره، ولو اقرتف معصية  عليه السالم

 ألبرزها اإلعالم األموي للتأثري على اهلالة الكبرية اليت يراه الناس هبا.

 اثلثاً: تنا ي املعصية مع الرسالة.

قبل النبوة يتناىف مع الغاية اليت من أجلها أرسل الرسل إىل اخللق، إْذ أّن أهم إن اقرتاف املعاصي 
واألفعال، بل  تصدق أفعاهلم، وال فرق بني األقوال عليهم السالمغاية هي التأثري ألقواله وأفعاله، فأقواهلم 

 إن التطابق اتم واملصداقية واضحة لئال ينتقض اهلدف وتزول الغاية.

 تنفر الناس. رابعاً: املعصية

وب، أو لو ِل يتصفوا بذلك ِل تؤثر موعظتهم يف القل عليهم السالمإّن الرسل واألنبياء واألوصياء 
يصبح أتثريها ابهتاً، ألّن الناس ال يتأثرون ابألقوال ملن كان أترخيه السابق سيئاً، بل يسقطون التأريخ 

 السابق على احلايل فرياتبون. 

 مانع من ارتكاب املعصية.خامساً: كمال املعصوم 

رون فارقاً  ، ألّن القضية بدهية، إذ أّن الناس يعليهم السالموال خيتص ذلك بنا كأتباع ألهل البيت 
 كبرياً بني املتصف ابلسداد منذ نعومة أظفاره وبني من ملئت حياته ابإلمث واملعصية. 

 الفرق بني املعصوم ورريه

لك، الكالم واألفعال، وقد أشار أحد علماء املعتزلة إىل ذ هناك فرق جوهري بني االثنني يف أتثري
قال القاضي عبد اجلبار: "إّن النفوس ال تسكن إىل القبول ممن خيالف فعله قوله، سكوهنا إىل من كان 

اء ملن ِل يقرتف املعصية يف حياته، "فيجب أن ال جيوز يف األنبيأي أّن النفس تطمئن  (1)عن ذلك"منزهاً 
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 تعاىل هللاإالّ ما نقوله من أهنم منزهون عما يوجب العقاب واالستخفاف واخلروج من والية  معليهم السال
 إىل عداوته".

مث قال: "ولو أّن واعظاً انتصب خيوف من املعاصي وشاهده الناس مقدماً على مثلها الستخف 
 به وبوعظه".

أي أّن من يقرتف معصية وحيذر من ارتكاهبا ال قيمة لتحذيره، ألن التأثري يرتبط ابلطهارة والنزاهة 
قبل بعثة ذلك الرسول ونبوة ذلك النيب، أي منذ ريعان الشباب الطهارة والنزاهة مسات ابرزة يف شخصيتهم 

 .عليهم السالم

حاله أنه مقلع اتئب ملا أظهره من  وقال أيضاً: "إّن الواعظ واملذكر وإْن غلب على ظننًا من
أمارات التوبة والندامة حىت عرفنا من حاله االهنماك يف الشرب والفجور من قبل، ِل يؤثر وعظه عندان  

 كتأثري املستمر على النظافة والنزاهة يف سائر أحواله".

 ال مثرة لتعليم األنبياء بال تزكية

لألمة،  لبعثة األنبياء وإرسال الرسل، التعليم والتزكيةوقد صرح القرآن الكرمي أبّن الغاية السامية 

ُز مْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرَبَّنَا وَاْبعَثْ ِفيهِْم رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُْلو عََليْهِمْ آيَاتِكَ َويُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِ}: تعاىلقال 

د أن التعليم، لكنه ال يكفي وحده، بل الب صلى هللا عليه وآلهأي أّن وظيفة النيب  (141:البقرة){الْحَكِيمُ

يلقي العلم جمرداً  يه وآلهصلى هللا عليقرتن ابلتزكية لرفع مستوى السمو والفضيلة للمتلقي، أما إذا كان النيب 
 عن التأثري ِل تتحقق الغاية من بعثته. 

 أوائل حياة املعصوم.

بغضون علياً يمن لدن األمويني، لكوهنم  عليه السالميف شأن إمامنا أمري املؤمنني  نعم؛ هناك تزوير
، ألّن ليه السالمعشرب اخلمر، وتلك فرية كبرية على شخصيته  عليه السالم، لذا قالوا أبنّه عليه السالم

عد عنه تشرب اخلمر عند األسوايء من الناس حىت وإن كان من غري املسلمني وغري أصحاب األداين يب
عليه ن شأنه للتقليل م عليه السالملسمو العقل والنزاهة، لكن األمويني افرتوا على إمامنا أمري املؤمنني 

 .السالم

 واقعية أقوال املعصوم.



إّن بعض الكتاب يف العصر احلديث أشار إىل بعض املثالب يف شخصيات أئمة أهل البيت 
ألغراض سياسية حمضة كالقول أبهّنم يظهرون ألتباعهم ولشيعتهم أموراً اليستطيعون إبرازها  عليهم السالم

إن هذا افرتاء  ،عليهم السالمأمام الرأي العام، ألّن الرأي العام على دراية، فيستطيع أن يرد ما أبرزه األئمة 
ِل اب، ورأيهم السداد، و ، لكوهنم مبحضر ومنظر من العموم، فكان منطقهم الصو عليهم السالمعليهم 

 شيء كذبته األحداث بل كانت أقواهلم مطابقة للواقع بدقة. عليهم السالميصدر من إمام منهم 

 العصمة قبل التصدي لهللمامة

هار ذلك ، واشتعليهم السالموهناك دالئل وآايت بينات دللت على نقاء السرية والعصمة هلم 
 املؤمنني، بل كل إمام واإلمام أمري صلى هللا عليه وآلهصطفى يف شخصياهتم قبل أن تشتهر بني الناس، فامل

ه دلل أترخيه الناصع بداللة غاية يف الوضوح على مسوه اخللقي، وطهارت عليهم السالممن أئمة أهل البيت 
 ونقاء سريته، ألمور:

 .عليهم السالماألول: اللطف اخلاص هبم 

 بتأثري املعاصي. عليهم السالمالثاين: علمهم 

 وذكرها لآخرة. تعاىل هللاب عليهم السالمالثالث: ارتباط قلوهبم 

: لسالمعليهم اوما قيل يف حق أي منهم صادق على مجيعهم،  ففي إحدى الزايرات ورد عنهم  
 .(1)‹‹رايضتها ابخلوف والرجاء، وجعلها أوعية للشكر والثناء هللاولكم القلوب اليت توىل ››

 تعاىل هللااملعصوم ال ينقطع عن 

، سالمعليهم الوقد أبرز القرآن الكرمي مالزمة اقرتان ذكر اآلخرة هبم، وعدم انفكاك ذلك عنهم 

إِنَّا أَْخلَصْنَاهُْم ِبخَالِصَةٍ ذِكْرَى *وَاذْكُرْ ِعبَادَنَا إِبَْراهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعَْقُوَب أُولِي الَْأْيدِي وَالْأَبْصَارِ}: تعاىلقال 

واألمر كذلك يف  (2٨:ص){وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ اْلمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ}وأّن ذلك كاالصطفاء  (26-21:ص){الدَّارِ

وقال  (13:اإلنسان){ إِنَّا نَخَاُف ِمنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَُبوسًا قَمْطَرِيرًا }: تعاىل، قال عليهم السالمشأن أهل البيت 

ذكر  أي أنه اقرتن (44:األحزاب){ لِيُْذِهبَ َعنْكُمُ الرِّجْسَ َأهْلَ الَْبيِْت وَُيطَهِّرَكُمْ تَْطهِ ًا اهللإِنَّمَا يُرِيدُ  }: تعاىل
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الدار اآلخرة مع االصطفاء، وأن كل حركة وسكون يرتبط بذلك، خبالف غري املعصوم فليست الدار اآلخرة 
بل ال  ينجذب كاملغناطيس إىل جهة الشمال، هي الكعبة احلقيقية اليت ينجذب إليها، أما املعصوم فإنه

وقد أوضح  والدار اآلخرة ال يراه املعصوم، تعاىل هللاوالدار اآلخرة، وكل ما عدا  تعاىل هللايلتفت إىل غري 
باس: فقال ابن ع ‹‹ما قيمة هذا النعل؟››ذلك عندما قال البن عباس:  عليهم السالماإلمام أمري املؤمنني 
، أي: (1)‹‹هلي أحب إيل من امرتكم إالّ أن أقيم حقاً أو أدفع ابطالً  هللاو››: عليه السالمال قيمة هلا، قال 

 يتمحور يف إحقاق احلق وإزهاق الباطل.  عليه السالمأّن ما يفعله املعصوم 

 العصمة  ي املدارس األخرى

 مدرسة أهل البيت عليهم السالم

ليهم عإن العصمة مسة ابرزة يف الرسل واألنبياء واألوصياء، وذلك معتقد يف مذهب أهل البيت 
، أما عند غريهم فال أبس أن يقرتف الرسول والنيب بعض الكبائر قبل بعثته ونبوته، وقد رّكز أهل السالم
ة يف قبال إرادته ه إرادوليس ل تعاىليف أحاديثهم أبن اإلمام له ذوابن اتم يف احلق  عليهم السالمالبيت 
 . تعاىل

 املدارس األخرى

ماوية يرى خالف ذلك، والشرائع الس عليهم السالمإن الفكر املستقى من غري مدرسة أهل البيت 
ليه عينسبون الذنوب واملعاصي إىل األنبياء، والنصارى وإن نزهوا عيسى  –اليهود والنصارى  -السابقة 
نهم ألهنم يرونه جزًء م عليه السالمجيعلهم ال ينزهون األنبياء، وتقديس عيسى إال أن إمياهنم ابلتوراة  السالم

، أما اليهود فتأرخيهم مشحون ابالفرتاءات على أنبيائهم، واليؤمنون بعصمتهم، بل تعاىلمن ذات احلق 
 سل واألنبياء. ر يرون أهنم اقرتفوا الزان وشربوا اخلمر وصدرت منهم الكبائر، والتوراة مليئة ابالفرتاءات على ال

  ي العصمة عليهم السالممتيز مدرسة أهل البيت 

دالئل عليها  ، لوجودعليهم السالمإن العصمة هبذا النحو خصيصة مبن ينتمي ملذهب أهل البيت 
منذ نعومة أظفار املعصوم إىل آخر حلظة من حياته، ال يقرتف معصية، بل جيسد أترخيه النصاعة أبجلى 

بل بعثته خطأ، وكذلك ق صلى هللا عليه وآلهصورها، وقول بعض املسلمني جبواز اقرتاف الكبائر على النيب 
 عليهم السالم ، والصحيح ما يقوله أتباع أهل البيتقول بعض جبواز اقرتاف الصغائر بعد البعثة خطأ أيضاً 
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من أن األنبياء والرسل واألوصياء ال تصدر منهم صغائر وال كبائر، ال قبل البعثة وال بعدها، إذ أن عصمتهم 
مطلقة يف تلقي الوحي وتبليغه وتطبيقه، وعليها آايت ودالئل تفصح عن نزاهتهم، ولعل ما أوردانه عن 

 من أعظم مالئكته قرن به ملكاً  تعاىل هللامن أّن  صلى هللا عليه وآلهيف شأن املصطفى  عليه السالمعلي 
صلى هللا ره شائبة أو عائبة تنقص قد صلى هللا عليه وآلهمنذ أن كان فطيمًا دليل على أنه ِل يصدر منه 

 .معليهم السالوتدلل على اخنفاض رتبته واألمر كذلك يف األئمة من أهل البيت  عليه وآله

 حيثيات اخلطاب القرآين والعصمة.القسم العاشر: 

وَِإذَا رَأَْيتَ الَّذِينَ َيخُوَُونَ ِفي آيَاتِنَا فََأعْرِضْ عَنْهُْم حَتَّى َيخُوَُوا }يف القرآن الكرمي:  تعاىل هللاقال 

العلي  هللاصدق  (6٧:األنعام){فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُْنسَِينَّكَ الشَّيْطَانُ َفلَا تََقْعُدْ َبعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الَْقَوِِْ الظَّالِمِنيَ

 العظيم.

 اآلايت القرآنيةكيفية فهم 

قد يستدل ببعض آايت القرآن الكرمي على أّن الرسل واألنبياء واألوصياء يقعون يف االشتباه، بل 
يرتكبون املعصية، واآلايت تشري إىل ذلك، غري أنه ينبغي االلتفات إىل أّن آايت القرآن الكرمي ال ينبغي أن 

عض ألول وهلة، البد من التأمل يف سياقه وضم بتفهم من ظهورها البدوي، مبعىن أّن الظهور الذي يبدو 
 اآلايت إىل بعضها اآلخر، وابلتأمل واجلمع بني اآلايت يتجلى املعىن املراد ابآلية. 

 الةيطان ال يتغلب على املعصوم

اآلية اليت أوردانها استظهر بعض منها أّن النيب ص خاض يف الباطل، وأن الشيطان قد أنساه مث 
 ّن الشيطان يتغلب عليه ويوقعه يف اإلمث.تذكر، ومعىن ذلك أ

 اشرتا. املعصوم  ي توجه اخلطاب

وينبغي هنا أن نلتفت إىل أّن اخلطاابت القرآنية تفصح عن أّن التكاليف الشرعية عامة تشمل 
ص التكليف ابألمة مكلف من املكلفني، وال خيت صلى هللا عليه وآلهواألمة، والنيب  صلى هللا عليه وآلهالنيب 
ليه فإّن األوامر ، وعصلى هللا عليه وآله، بل يوجه اخلطاب بنحو عام يشمله صلى هللا عليه وآلهدونه 

ال خيتص ابألمة  (٧4البقرة:){وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآُتوا الزَّكَاةَ}، وقوله تعاىل: صلى هللا عليه وآلهوالنواهي تعمه 

وهنا ُوجه اخلطاب  ،صلى هللا عليه وآلهنه، بل قد يوجه اخلطاب إليه ويراد به اجلميع، دون اختصاص به دو 



لكل مكلف من املكلفني أبّن عليه إذا رأى من خيوض يف آايت هللا تعاىل ابلباطل أن يعرض عنه ويتجنب 
 قوم الظاملني.اخلوض معه يف ذلك، أما إذا نسي والتفت فعليه أن يبتعد، لئال يكون من ال

 توجيه اخلطاب للمعصوم ال يدل على املعصية 

واآلية ال يظهر منها أّن النيب ص خاض يف الباطل أو اقرتف حمظوراً، وإمنا عموم اخلطاب ليشمل 
 اجلميع، والتكليف على حنو العموم ال يدل على أّن مجيع املكلفني اقرتفوا حمظوراً.

 ويتضح املعىن ابلبيان التايل: 

فإذا قيل كل من دخل املسجد ونسي التشهد عليه أن يسجد سجديت السهو، فال يدل على أّن 
اجلميع نسي التشهد، واخلطاب القرآين له حيثيات ال يلتفت إليها إال بضم بعض اآلايت إىل بعضها 

يد بفضل مؤ مصون من الوقوع يف اخلطأ و  صلى هللا عليه وآلهاآلخر، ألّن اآلايت يوضح بعضها أبّن النيب 

 }قال تعاىل:  ،صلى هللا عليه وآلههللا تعاىل، وال ميكن أن يصدر منه اخلطأ والضالل للتأييد اإلهلي له 

نْ َشيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ مْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِوَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ َعلَيَْك وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ ِمنْهُمْ أَنْ يُضِل وكَ َومَا يُضِل ونَ إِلَّا أَنْفُسَهُ

 .(114النساء:){عَلَيَْك الْكِتَابَ وَاْلحِكْمَةَ وََعلَّمََك مَا لَمْ َتكُنْ َتعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ َعَليْكَ َعظِيمًا

 تنزيه املعصوم عن الةر.

يَ إِلَيْكَ وَإِلَى وَلََقَدْ أُوحِ}ومن اآلايت اليت استدل هبا على إمكانية الوقوع يف الشرك قوله تعاىل: 

  .(61الزمر:){ الَّذِينَ مِْن قَبِْلكَ لَئِنْ أَشْرَكَْت لَيَحَْبطَنَّ عََملُكَ وََلتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

 عموم اخلطاب القرآين

اخلطاب عام كالسابق، فمن أشرك ابهلل تعاىل أبحد أقسام الشرك، وأبي ضرب من ضروبه 
لى هللا عليه صسيحبط عمله، وتذهب أعماله الصاحلة هباًء منثوراً ال قيمة هلا، وليس معىن ذلك أبّن النيب 

 قد يشرك ابهلل تعاىل، معاذ هللا من ذلك. وآله

 توجيه اخلطاب للنيب إلبالي املكلفني



صلى هللا ه أبنّه إلبالغه إىل املكلفني ال يراد ب صلى هللا عليه وآلهّن توجيه اخلطاب إىل رسول هللا إ
لى صقد يقرتف حمظوراً، نعم؛ من نظر نظرة ساذجة دون أتمل، قد يفهم ما يتناىف مع عصمته  عليه وآله

صلى ّن النيب ياً أبنه ال يراد ابآلية أ، أما إذا أتمل وأمعن النظر يف اآلايت األخر، اتضح له جلهللا عليه وآله
 قد يقع يف الشرك. هللا عليه وآله

 املعصوم ال يعرتيه النسيان

بَّكَ إِلَّا أَنْ يََشاءَ اللَّهُ وَاذُْكرْ رَ*وَلَا تََقُولَنَّ ِلشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا }ومن اآلايت القرآنية قوله تعاىل: 

 ، وهي على وزان اآلايت السابقة.(42-44:الكهف){ أَنْ َيهْدِيَِن رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا إِذَا نَسِيتَ وَقُْل َعسَى

 استحالة وقوع النسيان للمعصوم

 هصلى هللا عليه وآلاآلية غري دالة على أن النيب  (42الكهف:)}وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ{قال تعاىل: 

قد نسى، إذ من احملال أن ينسى ذكر هللا تعاىل أو أن يغفل عنه طرفة عني، وقد أوضحت الرواايت أبّن 
 اخلطاب موجه لألمة.

 حيثيات اخلطاب القرآين 

 يدل على إلبالغه إىل املكلفني، و وله له ال صلى هللا عليه وآلهإّن توجيه اخلطاب إىل النيب 
لنسيان شيء اب صلى هللا عليه وآله، ألن عموم اخلطاب شيء واتصاف النيب صلى هللا عليه وآلهنسيانه 

آخر، واملثال السابق أوضح ذلك ـ كل من دخل املسجد ونسي التشهد عليه أن يسجد سجديت السهو ـ 
  فرغم أّن اخلطاب للجميع ولكنهم ال يتصفون به مجيعاً، بل يصدر النسيان من بعضهم، واألمر هنا كذلك.

 لنسيان  ي حق املعصومتفسري ا

 *َقْرِئَُك فَلَا َتنَْسى سَنُ} ال ينسى، قال تعاىل:  صلى هللا عليه وآلهأوضح القرآن الكرمي أبّن النيب 

 فال يدل على أنه يتصف ابلنسيان. (٨-6:األعلى){ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَْعلَمُ الْجَهْرَ وَمَا َيخْفَى

 هللا تعاىلاملعصوم أوضح دليل على 



بل يشري إىل معىن عميق هو أنه ال ينسى ألنه أعظم دليل يدل على احلق تعاىل، وهو األكمل 
 فال ينسى.

 هللا تعاىل مفيض النعم بدًء واستمراراً.

يفصح االستثناء عن أّن القدرة اليت يتمتع هبا أي فرد من الرسل واألنبياء واألوصياء وسائر اخللق 
  تعاىل، وهي بنحو دائم ومستمر مبعىن أّن هللا تعاىل يعطي النعمة بداً واستمراراً من هللا هي إفاضة ونعمة

وهو تعاىل قادر على سلبها من املعطى مهما كانت رتبته، ال فرق يف ذلك بني نيب مرسل وال ملك مقرب 
 لكامل.ا وال وصي من املعصومني، الكل يف ذلك سواء هليمنة قدرة احلق تعاىل، و وهلا التام وعمومها

 ال استقاللية للمعصوم 

إيضاح وبيان هلذا املعىن أي أنه تعاىل أعطى هذه اخلصيصة  {إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ }وقوله تعاىل: 

وهي الذكر وعدم النسيان منة ونعمة، وله القدرة تعاىل على سلبها يف أي حلظة، وليست القدرة بيد األنبياء 
والرسل واملالئكة، بل ترجع كلها إليه تعاىل فهو املعطي، وإْن شاء سلب ما أعطى فله ذلك، بيده اخلري 

 كل شيء قدير.   وهو على

 اإلحاطة واهليمنة املطلقة هلل وحده

واالستثناء للتدليل على هذا املعىن وإيضاحه وكي يتبني ذلك جبالء، ويتضح مبعرفة فإّن كل من 
دخل اجلنة خلد فيها، فال يدخلها أحد، وميكث مدة مث خيرج منها، بل خلود دائم، وكذلك من كفر ابهلل 

منها، املؤمنون الصادقون يدخلهم هللا تعاىل اجلنة وخيلدون فيها مع وجود  تعاىل خلد يف النار، ال خيرج
االستثناء يف القرآن الكرمي للتدليل على اإلحاطة التامة واهليمنة الكاملة والقدرة املطلقة هلل تعاىل، قال 

أي أّن كل من  (13٧هود:){السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وََأمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِيَن فِيهَا مَا دَاَمتِ  }تعاىل: 

سعد بتقوى هللا تعاىل ابلطاعة وترك املعاصي سيدخل اجلنة ماكثًا فيها ال خيرج منها، وقد جاء االستثناء 

كون لي وليس معناه أّن هللا تعاىل خيرج أهل اجلنة منها، (13٧هود:)} إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ {

إْذ معىن "غري جمذوذ" غري مقطوع بل دائم  }َعطَاءً َغيْرَ َمجْذُوٍذ {االستثناء متناٍف مع قوله تعاىل 

مستمر، إْذ جذ الشيء قطعه، واالستثناء هنا إليضاح أّن اجلنة اليت خيلد فيها املؤمنون وينعم هبا املخلصون، 
آلايت، راج أهلها منها، وذلك هو معىن االستثناء يف اعطاء مستمر من هللا تعاىل، وله القدرة تعاىل على إخ



لرد ما ُزعم من اليهود أبّن يد هللا تعاىل مغلولة أي أنه تعاىل إذا خلق شيئاً فهو غري قادر على تغيريه، إّن 
القرآن يؤكد أبّن التصرف التام بنحو مطلق له تعاىل، ومن أدخله اجلنة قادر على إخراجه منها، لكن ذلك 

 مع حكمته تعاىل، فال خيرج من أُدخل فيها، مع استمرار قدرته تعاىل على ذلك. يتناىف

 التحقيق  ي معىن نسيان املعصوم

األمر اآلخر هو أّن بعض اآلايت القرآنية أسندت السهو والنسيان واملعصية لبعض األنبياء، والبد 
أن نفهم املعىن املراد بنحو يتناسب مع املقام ألّن تفصيل ذلك حيتاج إىل حبث مطول، وقد ألف بعض 

، يهم السالمعلمنهم ، وعدم اقرتاف معصية عليهم السالمالعلماء كتااًب يف نفي سهو األنبياء واألئمة 
والبحث واسع يف هذا اجملال غري أننا خنتزله ليتناسب مع ما حنن فيه، ولرد من قال أبنكم ترون شيئاً يظهر 

 من القرآن الكرمي خالفه، ألّن آايت القرآن تسند السهو والنسيان واملعصية إىل أنبياء هللا تعاىل.

 الظهور البدوي ال يلتفت إليه

أن نتذكر أبّن معاين اآلايت القرآنية ال تظهر إاّل ابجلمع بني بعضها وبعضها  قبل اإلجابة علينا
 اآلخر، أما ظهورها البدوي فال يلتفت إليه، إْذ قد يراد ابللفظ معىن آخر.

 حسنات األبرار سيبات املقربني

 عليه السالمإّن آدم  (111:طه){عَزْمًاوَلََقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدََِ مِنْ َقبْلُ فََنسَِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ }قال تعاىل: 

عهد هللا تعاىل إليه أبمر فنسي، وِل تكن عنده عزمية وقوة إرادة، أي أنه عصى، والعصيان والنسيان وردا يف 
القرآن الكرمي منسوابن إليه، ولكي يتضح املعىن نبني قاعدة أخالقية هي أّن حسنات األبرار سيئات 

يئاً ال يتناسب ات التقوى، وفعل شاملقربني، وهي واضحة يف العرف، فإذا كان هناك عاِل تقي يف أعلى درج
أي ال يليق بعلمك وتقواك أن يصدر ذلك  -حىت أنت يصدر منك ذلك-مع علمه وتقواه، نقول له 

منك، وقولنا ال يليق بك أن تفعل كذا ال يدل على أنه فعل حراماً بل على عدم اللياقة وعدم استحسان 
قي من أمر يقال له ال يليق بك، فما يفعله العاِل الت اتصافه بذلك، أما إذا فعل الشيء غريه فال أبس، وال

عاىل ال يليق والشيء الذي يقرب غريه إىل هللا ت -حسنات األبرار سيئات املقربني-حسنة لغريه وسيئة له، 
به لعلو درجته وشدة تقواه، والشخصيات القريبة من هللا تعاىل حسنات غريهم سيئات هلم ألّن الالئق هبم 

 كمل، الختالف مقامهم عن غريهم.هو األعظم األ

 تر. املعصوم لألوىل



هي ترك أوىل، كرتك بعٍض لصالة الليل الذي قد ال يضري يف حقه، لكنه  عليه السالممعصية آدم 
سوء يف حق العاِل التقي، ال يناسبه ذلك، بل قد تكون كالفرائض له، أما سائر الناس فاألمر ليس كذلك، 

، ألنّه (4:املزمل){لًاقُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَِلي}قال تعاىل:  صلى هللا عليه وآلهولذا كان قيام الليل مفروضاً على النيب 

 .صلى هللا عليه وآلهاملناسب ملقامه 

 معىن النسيان:

أييت النسيان لغة مبعىن الرتك وال يراد به عزوب الصورة عن الذهن بل هو يف حق آدم مبعىن الرتك، 
ته نسي لرفعة مقامه وعلو شأنه وعظيم منزل عليه السالمأي أنه ِل تصل إرادته إىل ما يناسب مقامه، فآدم 

عىن املتعارف ما ال يليق بشخصيته، وِل يعصم ابمل عليه السالمأي ترك، وال يناسب ذلك علو رتبته، فعمل 
 .عليه السالمألنه خليفة هللا وحجته وبديع القدرة كما جاء يف دعاء اإلمام زين العابدين 

 النسيان من رري املعصوم

فهو مبعىن صحة  (61الكهف:){فَلَمَّا بََلغَا َمجْمَعَ بَيْنِهِمَا َنسِيَا حُوتَهَُما} قوله تعاىل: أما النسيان يف

النسبة إىل موسى ملعية الغالم، فإذا كان معك أحد يف الطريق، وعهدت إليه ابحملافظة على شيء، ففرط 
فيه مث ُسئلت عنه، صح يف اإلجابة أن تنسب ذلك لك، فتقول: لقد فرطنا يف احلفظ، واحلال أّن التفريط  

ز فالغالم نسي احلوت، ولكنه مع موسى فجاكان من غريك، إاّل أّن النسبة تصح للمعية، واآلية كذلك، 
 إسناد اخلطاب إليهما لغة.

 وهناك آايت على هذا السياق علينا أن نلتفت إىل معانيها.

 

 العصمة املطلقة  ي القرآن الكرمي.القسم احلادي عةر: 

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ وَمَا آتَاكُمُ }، وقال سبحانه: (4:النجم){وَمَا يَنْطِقُ َعنِ الْهََوى}: تعاىلقال 

 العلي العظيم. هللاصدق  (٨احلشر:){عَنْهُ فَانْتَهُوا

 هل املعصوم يسهول



أوضحنا فيما تقدم أبّن بعض اآلايت قد تفسر مبا يتناىف مع العصمة، غري أن التأمل يف معانيها 
واجلمع بينها وبني اآلايت األخرى يوصلنا إىل املعىن املراد منها، والنتيجة هي أن القرآن الكرمي يثبت عصمة 

 ى هللا عليه وآلهصلأّن النيب  بوضوح، نعم؛ هناك بعض الرواايت دلت على عليهم السالمالرسل واألنبياء 
سهى يف صالته، وقيل: إذا سهى يف الصالة ففي غريها من ابب أوىل، ألنه متوجه إىل هللا تعاىل يف 
الصالة، ومع ذلك سهى، فسهوه يف األحكام الشرعية من ابب أوىل، وقد دلت عليه الرواايت عند 

 الفريقني.

 اآلراء  ي سهو املعصوم:

 املعصوماألول: ثبوت سهو 

نداً، اعتماداً على الرواايت، غري أّن أكثرها ضعيف س صلى هللا عليه وآلهاتفق العامة على سهوه 
 علينا أن نفهم مغزاها. صلى هللا عليه وآلهنعم هناك رواية صحيحة السند تقول بسهوه 

 الثاين: سهو املعصوم إسهاء.

نسان عن سهو من الشيطان إذا غفل اإليتضح فهم املعىن مبعرفة الفرق بني السهو واإلسهاء، فال
 ذكر هللا تعاىل تسلط عليه الشيطان فأنساه.

أما اإلسهاء فقد يكون من عند هللا تعاىل، أي يسهي هللا تعاىل شخصًا ملصلحة ترجع إليه أو 
لغريه، وعليه يكون الفرق بني السهو واإلسهاء هو أن السهو من الشيطان واإلسهاء قد يكون من عند هللا 

سائر الناس ألنه ال ك  أسهي من هللا تعاىل، وِل يسهو صلى هللا عليه وآلهعاىل، لذا ذهب بعض أبّن النيب ت
 يغفل عن ذكر هللا تعاىل فيسهو، وإمنا أسهاه هللا تعاىل ملصلحة ترجع إىل تعليم الناس.

 عليه وآله صلى هللاوقد محل بعض علمائنا الرواية الصحيحة على اإلسهاء من عند هللا تعاىل له 
 ملصلحة التعليم.

 الثالث: ال تواتر يثبت السهو.

وينبغي قبل اإلجابة أن نلتفت أبن نسبة اإلسهاء للنيب ص تتوقف على ثبوت الرواايت وحجيتها 
 يف العقائد.



تثبت، نعم ثبتت رواية واحدة أو اثنتان وال ميكن إثبات مطلب عقدي  والرواايت يف املقام ِل
سهو من ابب ال جتوز وكذلك ال صلى هللا عليه وآلهواحدة، فنسبة اإلسهاء إىل النيب  ابالتكاء على رواية

أوىل، وقد أمجع علماؤان أبّن العقائد ال تثبت برواايت اآلحاد، نعم؛ لو كانت الرواايت متواترة أمكن محل 
ة، وضعف ضعيف السهو على اإلسهاء، غري أهّنا ال حتمل على هذا املعىن لعدم تواترها، بل أّن أكثرها
 سندها كاٍف لردها، والقليل منها ال يعتمد عليه يف إثبات مطلب عقدي إبمجاع الطائفة.

 إبطال وقوع اإلسهاء من املعصوم

ل مصلحة التعليم ألّن ألج صلى هللا عليه وآلهالقول أبّن هللا تعاىل أسهى النيب وعليه ال نستطيع 
لون ذلك هي التعليم، فال حنتاج إىل االسهاء إلثبات أنه معلم، ألّن الناس يتقب صلى هللا عليه وآلهوظيفته 

 منه دون أن يقع يف السهو أو اإلسهاء.

 أقوال العلماء  ي نفي اإلسهاء

ذهب جل علمائنا إىل القول بنفي اإلسهاء وِل يفسروا الرواية الصحيحة السند حبملها على 
 اإلسهاء، قال املفيد يرمحه هللا:

ها يف صالته س صلى هللا عليه وآله"احلديث الذي روته الناصبة واملقلدة من الشيعة أبّن النيب 
فسلم يف ركعتني انسياً فلما نبه على غلطه فيما صنع، أضاف إليها ركعتني مث سجد سجديت السهو، من 

 .1أخبار اآلحاد اليت ال تثمر علماً وال توجب عماًل" 

 ، وال ميكن أن يرتب أثراً عملياً عليه.ائدأي أّن ذلك ال يكفي يف العق

روى رمحه هللا  ِل يسجد سجديت السهو، فقد صلى هللا عليه وآلهوأفىت الشيخ الطوسي أبّن النيب 
 السهو يتسجد صلى هللا عليه وآله هللا رسول سجد هل: السالم عليه جعفر أاب سألت قال زرارة عن"

 .فقيه يسجدمها وال ال: فقال قط؟

 النيب أن من قدمناها اليت األخبار فأما اخلرب، هذا تضمنه ما به أفيت الذي: احلسن بن حممد قال
 هبا معمول كاماألح من تتضمنه ما ألن ذكرانها وإمنا للعامة موافقة فإهنا فسجد سها صلى هللا عليه وآله

 .(4)بيناه" ما على
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عصمة ليحصل ال هللا عليه وآلهصلى وقال صاحب التجريد احملقق الطوسي: "وجيب يف النيب 
ولو ابإلسهاء، فال يدري املكلف أّن هذا إسهاء من عند هللا أو سهو  مبعىن أنه إذا كان يسهو (1)الوثوق"
، وقال يرمحه هللا: صلى هللا عليه وآلهبقوله ، فال حيصل االطمئنان والوثوق صلى هللا عليه وآلهمن النيب 

 . (4)رأي وعدم السهو""وجيب كمال العقل والفطنة وقوة ال

 العصمة املطلقة  ي القرآن:

ال حنتاج إىل أقوال العلماء إلثبات عدم السهو واإلسهاء لوجود آايت واضحة يف داللتها إننا 
 املطلقة.  عليهم السالمعلى عصمتهم 

 القرآن يثبت العصمة املطلقة

، إْذ لو ِل واألوصياء معصومون مطلقاً اآلايت تفيد القطع واليقني يف إثبات أّن الرسل واألنبياء 
 يكونوا كذلك لتناىف مع الغرض الذي من أجله أعطاهم هللا تعاىل ذلك املقام.

ال إذا نطق بشيء ف صلى هللا عليه وآلهأي أّن النيب  (4:)النجم}وَمَا يَْنطِقُ عَنِ الَْهوَى{قال تعاىل: 

 ستقيم.وانً عن االحنراف ليسري على الصراط املينطق به عن هوًى من نفسه بل أّن هللا تعاىل جعله مص

لقد من هللا تعاىل، و  صلى هللا عليه وآلهفتعليمه  (2:النجم){إِْن ُهوَ إِلَّا وَْحيٌ يُوحَى}وقال تعاىل: 

 لى هللا عليه وآلهصيف األحكام كتبديل الصالة، فرّد  صلى هللا عليه وآلهجاء بعض املشركني وحتاور معه 

أي  (11يونس:){قُلْ مَا َيكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلََْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ }مبا ورد يف القرآن، قال تعاىل: 

 ال ميكن أن يذهب مييناً و ااًل بل يسري يف الصراط املستقيم.

 احلكمة تقتضي العصمة

ا َما أَنَقُْل مَا ُكنُْت بِدًْعا مِنَ الرُّسُلِ َومَا َأدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا َما ُيوحَى إِلَيَّ وَ}وقال تعاىل: 

 ويف اآلية حبثان: (1:األحقاف){إِلَّا نَذِيرٌ مُبِنيٌ 
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 يتبع الوحي، وال ميكن أن يسري على خالفه قيد أمنلة. صلى هللا عليه وآلهاألول: أنّه 

إشارة إىل املطلب الذي تقدم  {قُلْ َما كُْنتُ بِدًْعا ِمنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا ِبُكمْ}الثاين: 

 ليهم السالمعأبّن االستثناء يوضح أّن ما لديهم من قدرات ورتب نعمة من هللا تعاىل وال يستند أحد منهم 
، إىل ذاته مستقاًل، وقد أّكد القرآن أبّن املنح اإلهلية اليت يعطيها هللا تعاىل الرسل واألنبياء من عند هللا تعاىل
وإْن شاء سلبها، فله تعاىل القدرة على سلبها يف أي حلظة ولكنه ال يفعل ذلك لكونه يتناىف مع حكمته 

 يف إيصال اهلدي والرشاد إىل العباد.

ال  يه وآلهصلى هللا علعلى أنه  {وَمَا أَدْرِي َما يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ }ل أحد يستدل بقوله تعاىل: ولع

يط ابلقرآن حي صلى هللا عليه وآلهيعلم، غري أّن ذلك ليس بدليل بل إشارة إىل ما شرحناه، وهو أّن النيب 

 (112:طه){مِنْ قَبْلِ أَنْ يَُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ  ِدْنِي عِلْمًا وَلَا تَْعجَلْ بِالَْقُرْآنِ}قبل أن ينزل عليه، قال تعاىل: 

ة، له إطالع على آايت القرآن قبل أن تنزل عليه جنومًا متفرقة يف أزمنة خمتلف صلى هللا عليه وآلهأي أنه 
عانيه، ولكن هللا اإلحاطة التامة مب صلى هللا عليه وآلهألّن القرآن أنزل عليه مجلة واحدة يف ليلة القدر، وله 

 تعاىل ينهاه أن يتعجل هبا.

 العصمة  ي تطبيق األحكام:

، لذا ِل خيطئ المعليهم السواألنبياء  صلى هللا عليه وآلهأما تطبيق األحكام فإنه مهمة لرسول هللا 
و قاطع ال يدع كرمي بنحوال خيطئون، والرواايت دالة على أّن السهو مردود ابلقرآن ال صلى هللا عليه وآله

 أخطأ يف تطبيق حكم.  صلى هللا عليه وآلهجمااًل ألحد أن يقول أبنّه 

 اخلطيف  ي التطبيق يسلب املصداقية:

ألّن ذلك يسلبه الوثوق، فريى الناس أبّن ما أخرب به لعله ليس هو ما أوحاه هللا تعاىل إليه، لذا 
لموا تسليماً لقي الوحي، وهللا تعاىل أمر املكلفني أبن يسال يسهو يف األحكام وال يف تطبيقاهتا وال يف ت

وََما كَانَ لِمُؤْمٍِن وََلا مُؤِْمنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَْمرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ }، قال تعاىل: صلى هللا عليه وآلهحلكمه 

 صلى هللا عليه وآلهفإذا حكم  (46:األحزاب){َقَدْ ََلَّ ََلَالًا ُمبِيًناالْخِيَرَةُ مِْن أَمِْرهِمْ َومَْن يَْعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ

بشيء ال جيوز رده، بل جيب التسليم حلكمه ألّن رده يساوي عدم اإلميان، لذا شجب بعض األنصار ما 
 هللا سولر  بعض: "أماصدر من بعضهم عندما حكم الرسول ص بتقسيم الفيء بعد غزوة الطائف، وقال 



نّه آاثرهم وحباهم على األنصار، فتدارك قومه ذلك فيما بعد أب صلى هللا عليه وآلهأي أنه  قومه" لقى لقد
 غالم ِل يفقه.

 حكم املعصوم هو حكم هللا تعاىل

 تعاىل، وال حكمه حكم هللا صلى هللا عليه وآلهيرد القرآن الكرمي مجيع األقوال ويثبت أّن النيب 
فيه، ولو   ألنّه حكم هللا تعاىل القاطع الذي ال ريب ى هللا عليه وآلهصلينبغي ملؤمن أن يرتدد يف حكمه 

يشتبه أو خيطأ يف احلكم أو يف تطبيقه كما إذا أراد أن يقضي بني خصمني أو  صلى هللا عليه وآلهكان 
أييت بعبادة أو معاملة على خالف ما يريده هللا تعاىل فإّن التشكيك سيمتد إىل تلقي الوحي فيقال لعله 

و اجلزم والوثوق كما بنح صلى هللا عليه وآلهشتبه، ولعل ما تلقاه ليس بوحي، لذا فإّن األحكام تؤخذ منه ا
 صدع القرآن بذلك.

 اإلميان والعصمة:

وَمَا كَانَ لِمُؤِْمنٍ وَلَا مُؤِْمنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وََرسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَُة مِنْ }قال تعاىل: 

اً ال يشتبه وال يغلط وحكمه هو ما يريده احلق تعاىل قطع صلى هللا عليه وآلهأي أنه  (44:األحزاب){أَمْرِهِمْ

 ويقيناً.

 ال إميان ملن ينفي العصمة

ى صلإفصاح بعدم إميان من ِل يعتقد يف حقه  (61:النساء){َفلَا وَرَبَِّك لَا يُؤِْمنُونَ}إذن قوله تعاىل: 

 أّن حكمه ص حكم هللا تعاىل. هللا عليه وآله

 ضرورة التسليم التام ابلعصمة:

إّن على املسلم أن ال جيد يف نفسه حرجاً مما حكم به النيب ص ويسلم تسليماً، وإذا ِل يَر نفسه  

ثُمَّ لَا َيِجدُوا فِي أَنْفُِسهِمْ حَرًَجا مِمَّا َقضَيْتَ وَُيسَلِّمُوا }كذلك عليه أن يشّك يف إميانه، قال تعاىل: 

 .صلى هللا عليه وآلهكم عنه أي ال اعرتاض على ما صدر من ح (61:النساء){تَسِْليمًا

 عدم االعتماد على ما ال يوجب اليقني:



نعم؛ بعض اآلايت من املتشابه لكننا إذا أرجعناها إىل احملكم اتضحت أبجلى ما يكون من 
الوضوح، واحلديث إذا ورد بسند صحيح لدينا رّد لألمجاع من علمائنا على أّن العقائد ال تؤخذ حبديث 

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا وَمَا آتَاكُمُ }الواحد، وأّن حديث الواحد ال يغين علمًا وال يوجب عماًل، قال تعاىل: 

بل  إذا صدع أبمر ليس ألحد أن يرتدد صلى هللا عليه وآلهفأفصح أبّن النيب  (٨)احلشر:{نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

وَمَا آَتاكُمُ الرَّسُوُل فَخُذُوُه وَمَا نَهَاكُْم عَنُْه }، قال تعاىل: صلى هللا عليه وآلهعليه أن يتبع ما قاله 

أي أّن ما أوصله إليكم أو بلغكم به وجب أخذه، واألحاديث املخالفة وإْن قال هبا بعض  (٨)احلشر:{وافَانْتَهُ

 لكنه اشتباه.

 ضواب  الدليل املعتمد:

إّن امليزان يف قبول املعىن ليس صدوره من عاِل بل انطباق القواعد عليه وإاّل رّد وإْن كان موجوداً 
ديث هنا آايت القرآن الكرمي، وقد يتناىف مع صريح العقل، ومحل احل مع ألنه قد يتناىفيف الكتب املعتربة 

 على اإلسهاء من قبل هللا تعاىل ال ينسجم مع األدلة القطعية.
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 الوالية ألهل البيت عليهم السالم

 

الَةَ وَيُؤْتُونَ  قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: ولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يَُقِيمُونَ الصَّْْْ ُْْْ }إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَس

 صدق هللا العلي العظيم.( 11)املائدة:الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ{

 

قف بني أيطيب يل يف هذه املناســــبة العطرة والذكرى امليمونة مليالد أمري املؤمنني عليه الســــالم أن 
 أيديكم مهنئاً ومباركاً هبذا املولود العظيم الذي مُيثل نرباساً ُيضيء العاِل اإلسالمي.

دالالت عظيمة وكبرية، ســــــــــــــنقف يف هذه الذكرى عليهم الســــــــــــــالم  ملولـد األئمـة من أهـل البيـت
 العطرة حول جتلية مفهوم الوالية لعلي وآله عليهم السالم.

 .م السالمعليه حماور الوالية ألهل البيت

 حماور ثالثة:  عليهم السالم لوالية أهل البيت

 احملور األول: الوالية الكونية.

ربط  وثيق ابلنظــام الكوين القــائم، وقــد وردت رواايت  عليهم الســــــــــــــالم نعتقــد أّن لألئمــة من أهــل البيــت 
متعددة وكثرية توضــــــــح هذا املعىن، ولعل حديث الكســــــــاء يُبلور لنا ارتباط النظام الكوين ابلنيب صــــــــلى هللا 

 .  ، ولكنين سوف أُشري إبجياز إىل إيضاح هذا املعىنعليهم السالم عليه وآله وابألئمة من أهل البيت 

 أّن هللا تعاىل خلق اخللق ألجل إيصــــــــــاهلم إىل الســــــــــعادة اليت ال تتأتى إال َعرَب معرفة هللا ال خيفى على أحدٍ 

تُ الْجِنَّ وَانآنسَ }وَمَا خَلََقْ وااللتزام ابلقانون اإلهلي، وقد أشار الذكر احلكيم إىل هذا املعىن يف قوله تعاىل:



-16)الذارايت:ا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ* إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّ َّاقُ ذُو الَْقُوَّةِ الْمَتِنيُ {إِالَ لِيَعْبُدُون *مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّ ْقٍ وَمَ

(، أي أّن هللا خلق اخللق ليعبدوه، لكن العبادة ال تتحقق دون معرفته تعاىل، ومعرفته ســـــــــــــبحانه تتأتى 1٧
 َعرَب طريقني:

 األول: العقل.

 الثاين: الوحي.

اي هشــــــــــــــام إن هلل على الناس حجتني حجة ظاهرة وحجة ))ليه الســــــــــــــالم: قال إمامنا الكاظم ع
ألّن العقل وحده ال يستطيع أن  (1)((ابطنة ، فأما الظاهرة فالرسـل واألنبياء واألئمة ، وأما الباطنة فالعقول

يوصـــل اإلنســـان إىل إدراك عواِل الغيب، فكان الوحي هو الرافد األســـاس، والركيزة اليت تقوم عليها معارف 
اإلنسـان يف تشـكيله ملفاهيمه املرتبطة بعواِل الغيب، من هنا بعث هللا تعاىل األنبياء والرسـل، وهذا ما يشري 

فبعث ))يـه الســــــــــــــالم يف هنج البالغة و يف غريه من كلماته اخلالدة عندما قال: إليـه إمـامنـا أمري املؤمنني عل
فيهم رســـــــــــله وواتر إليهم أنبياءه ، ليســـــــــــتأدوهم ميثاق فطرته ، ويذكروهم منســـــــــــي نعمته ، وحيتجوا عليهم 

يشــــــــــــــكــل أي أّن وجود األنبيــاء مع العقــل  (4)((ابلتبليغ ، ويثريوا هلم دفــائن العقول ، ويروهم آايت املقــدرة
الرافد األســـــاس املوصـــــل لإلنســـــان إىل املعرفة الكاملة، اليت حُتقق له االطمئنان، وابلتايل الســـــري على جادة 
الصـواب املوصـلة إىل هللا تعاىل. والسـتمرارية هذا السـري إىل هللا يف النظام الكوين جعل النيب صلى هللا عليه 

يت عليهم السـالم، كي يصل اإلنسان أو بعض من وآله حفظة وأُمناء على الوحي وهم األئمة من أهل الب
  ىل ذلك:عليهم الســــــالم إ الناس إىل املعرفة والســــــعادة، وتشــــــري بعض الرواايت الواردة عن أئمة أهل البيت

أي ليحصـــــــلوا على ما يريدون منه، وليس  (4)((إمنا خلقت اخللق لريحبوا علي ، وِل أخلقهم ألربح عليهم))
هبم، ألنه الغين املطلق عنهم وعن خلقهم. ونرى يف بعض األدعية وصــــفاً  له غرض من خلقهم فيســــتكمل
أي أّن اســــــتمرار ودميومة النظام الكوين هلما ارتباط  (2)))بُيْمنمه ُرزق الورى((إلمامنا املهدي عليه الســــــالم: 

لى هللا صــــــــــــ بوجود اإلمام املهدي عجل هللا فرجه، لكونه من أُمناء الوحي واحلفظة الذين نّص عليهم النيب
 عليه وآله.

                                                           
 .43٨ص 11وسائل الشيعة للحر العاملي ج -1
 .433٧ص 2ميزان احلكمة للريشهري ج -4
 .44٧ص 1جامع السعادات للنراقي ج -4
 :  )وبكم ينزل الغيث(.111دعاء العديله ، يف كتاب: املزار للمفيد ص –مفاتيح اجلنان  -2



ة النظام ابســــــتمرار ودميومعليهم الســــــالم  إذاً اتضــــــح لنا من هذا احملور ارتباط الوالية ألهل البيت
الكوين. كما أننا نعتقد أنه لوال إرادة هللا لإلنسـان أن يصل إىل معرفته، من خالل االلتزام ابلقانون اإلهلي، 

 الطريق لق. فإّن هللا تعاىل خلق اخللق كي يصلوا إىل معرفته عربالذي يوصل إىل السعادة، َلَما خلق هللا اخل

}وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتََقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ واَلَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ  املسـتقيم الذي أكد عليه القرآن:

 .       (135نعاِ:ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتََّقُونَ{)األ

 احملور الثاين: الوالية اإلدارية واالجتماعية.  

ويراد بـذلـك أّن األئمـة من أهل البيت عليهم الســــــــــــــالم يديرون الناس، ألن النظام اإلداري معناه 
ري يف اجملتمع على وفق الشريعة املقدسة زال اخلطأ وحتقق الصواب واستقر األمن، قالت الصديقة  أنه إذا سم

التام والكامل إبمامة أهل البيت أي يتحقق األمن  (1)))وإمامتنا أماانً من الُفرقة((الزهراء عليها الســـــــــــــالم: 
من الناحية االجتماعية والســــــــياســــــــية، لكون اإلمام هو الويل مبقتضــــــــى ما جاء من أحاديث يف والية أهل 
البيت، إذ اإلمام املعصـــــوم هو القائد العام للمجتمع البشـــــري وهو الذي يســـــتطيع أن يُوصـــــل الســـــفينة مبا 

ل شـــيء يف مكانه املناســـب له، مبقتضـــى النظام الكوين فيها إىل شـــاطئ األمان وســـاحل النجاة، ويضـــع ك
ينها إال أهنم )) ال فرق بينك وباملنســجم مع إرادة هللا تعاىل، ال مبقتضــى اهلوى، ورد يف أدعية شــهر رجب 

عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضــــــــــــــاد  وأشــــــــــــــهاد  وُمناة  وأذواد  وحفظة  
أي أّن ظهور التوحيــد املطلق هلل  (4)مســاءك وأرضـــــــــــــــك حىت ظهر أن ال إلــه إال أنــت((ورواد ، فبهم مألت 

تعاىل يتحقق ابلوالية اليت يراد هبا القيادة العامة للمجتمع البشــــــــري من لُدن املعصــــــــوم عليه الســــــــالم، وقد 
مقدمة  وردت أحـاديث متعددة عن النيب صــــــــــــــلى هللا عليه وآله جُتّلي هذه احلقيقة، لعل حديث الغدير يف

 األحاديث، اليت تركز على اجلانب اإلداري والسياسي العام لرتبة املعصوم عليه السالم.

 والعلمية. ةاحملور الثالث: الوالية الثقافي

هــــذا حمور هــــام، ينبغي أن نُفيض فيــــه قلياًل، كــــان النيب صــــــــــــــلى هللا عليــــه وآلــــه يعلم مبجرايت 
رياً من الناس ال ، ويعلم أيضـــاً أّن كثعليهم الســـالم(أهل البيت ) األحداث، وأبّن املســـتقبل خُيّبئ أموراً جتاه

يريدون احلق، وإمنا يريدون اهلوى، و ينطلقون من أنفســـــهم، و ال ينطلقون من منطلق الشـــــارع املقدس، و 
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هناك أحاديث متعددة عنه صــــــــــلى هللا عليه وآله توضــــــــــح ذلك، حىت أنه صــــــــــلى هللا عليه وآله بكى عدة 
حُيدّمث أبحاديث يف علي عليه الســــــــــــــالم، وكأن احلديث يُبني جانباً، والبكاء يُبني جنبة  مرات عنـدما كان

يف لســــــــــــــالم عليهم ا أخرى ترتبط ابجلــانــب العملي وجمرايت األحــداث اليت ســــــــــــــوف متُر على أهــل البيــت
الل هذا خاملســـــــــتقبل، لكن النيب صـــــــــلى هللا عليه وآله كان يؤكد على املعىن الدقيق لوالية أهل البيت من 

احملور، الذي كثُرت فيه األحاديث الواردة عنه صــــــــــلى هللا عليه وآله يف مصــــــــــادران، بل يف مصــــــــــادر العامة 
أيضـــــــاً، لتبني مرجعية أهل البيت من الناحية الثقافية والعلمية والفكرية، وأن املعصـــــــوم عليه الســـــــالم نرجع 

اه أي مفردة عصـــــــوم بتحديد املوقف العملي جتإليه يف كل اســـــــتفهام يتعلق ابلقرآن الكرمي، وكذلك يقوم امل
من املفردات يف الناحية العملية، اليت نـُْبتلى فيها مع اآلخرين أو مع أنفســـــنا، يف مجيع املعامالت، وقد ركز 
ا تركيز، من خالل عشــــــرات األحاديث الواردة عنه صــــــلى هللا عليه  صــــــلى هللا عليه وآله على هذا احملور أميه

املرجعيـة ألهـل البيـت وضــــــــــــــرورة الرجوع لعلي وآل علي يف األخـذ ابألحكـام، وجبميع ما وآلـه، وبني أمهيـة 
يتعلق بشـــــــــــــؤون اإلنســـــــــــــان من الناحيتني الدينية والدنيوية، ولكوننا نعتقد أّن الدين هو عقيدة ينبثق عنها 

الثقــافيــة  ةتركز على املرجعيــ ثنظـام يتكفـل جبميع مــا حيتــاجــه اإلنســـــــــــــــان يف دنيــاه وأُخراه، كـانــت األحــاديــ
إىل اإلمام  معليهم الســــــــــــال والعلمية لعلي عليه الســــــــــــالم و تركز أيضــــــــــــاً على نفس اجلانب يف بقية األئمة
ني كنت اان وعلي نورا ب))املهدي عليه الســــــــالم، ألّن اســــــــتمرار اإلمامة ال ينقطع، وقد ورد يف احلديث : 

النور  خلق هللا تعاىل آدم، ســــــــلك ذلك يدي هللا تعاىل من قبل أن خيلق آدم أبربعة عشــــــــر الف عام، فلما
يف صــلبه فلم يزل هللا تعاىل ينقله من صــلب إىل صــلب حىت أقره يف صــلب عبد املطلب، فقســمه قســمني: 
قسـما يف صـلب عبد هللا، وقسـما يف صلب أيب طالب، فعلي مين وأان منه، حلمه حلمي، ودمه دمي، فمن 

}وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ وهذا يُبني قوله تعاىل:  ،(1)((أحبه فبحيب أحبه، ومن أبغضـــــــه فببغضـــــــي أبغضـــــــه

ولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ ( وأيضــــــاً قوله تعاىل: 22)النحل:لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ{ ُْْ }وَمَا آتَاكُمُ الرَّس

دِيدُ الْعَِقَابِ{ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتََّقُوا اللَّهَ إِنَّ (، إذاً كان النيب صـــــــــلى هللا عليه وآله يُوضـــــــــح يف ٨)احلشـــــــــر:اللَّهَ شَْْْ

احلديث الســـــــــابق أّن مقامه يف عواِل الغيب كان مع علي، كما أنه يف عاِل الشـــــــــهادة أيضـــــــــاً مع علي عليه 
حديث  وآله يف ، وذلك معىن قوله صــــــــــــــلى هللا عليهيالســــــــــــــالم، فـأمُر علي أمُر حممد، وأمُر حممٍد أُمر عل

، ألن اإلمام عليه الســـــــالم جُيســـــــد احلق (4))) علي مع احلق واحلق مع علي، يدور معه حيثما دار((آخر: 
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عام  ن فوق الصــــراط عقبة كؤودا طوهلا ثالثة آالف))إبكل أبعاده،  قال رســــول هللا صــــلى هللا عليه وآله: 
عودا أان أول من يقطع تلك الف عام هبوط والف عام شـــــــــوك وحســـــــــك وعقارب وحيات والف عام صـــــــــ

، ومعىن ذلك أّن اإلنســــــــــــــان ال ميكن أن جيتاز (1)((العقبـة واثين من يقطع تلـك العقبـة علي بن أيب طالب
الصــراط إال إذا صــحت عباداته ومعامالته، وكانت املفاهيم اليت أخذها عن اإلســالم واعتقد هبا على طبق 

نة املصــــــطفى صــــــلى هللا ال  عليه وآله، اليت يُوضــــــحها اإلمام عليه الســــــالم، قما جاء يف القرآن الكرمي وســــــُ
))أان وعلي ، و قال صلى هللا عليه وآله: (4)((ين خلقت أان وأنت من طينة واحدة))إصلى هللا عليه وآله: 

: ممشـــريا إىل علي عليه الســـال ، وقال صـــلى هللا عليه وآله(4)من شـــجرة واحدة، والناس من شـــجر شـــىت((
اخلليفة مبعىن املرجعية، وليســــــــت اخلالفة  (2)((وخليفيت فيكم ، فامسعوا له وأطيعوا إن هذا أخي ووصــــــــيي))

هي ذلك املنصـــب املؤقت الذي يســـتمر بضـــع ســـنوات مث ينتهي، و يرتتب على ذلك أنه عندما نريد فهم 
 مالتوحيد الذي جاء يف القرآن الكرمي علينا أخذه من أحاديث علي عليه الســـــــــالم، وهكذا عندما نريد فه

القضـــــاء والقدر ومعىن كون هللا تعاىل عاداًل، فإن علينا أن ننظر يف كلمات علي عليه الســـــالم واألئمة من 
 ، ألهنم هم املرجعية الثقافية والفكرية املقصود من اخلالفة. عليهم السالم أهل البيت

 خطر بُغض اإلمام علي عليه السالم

بل الذي ال ضـــــاف شـــــيئاً آخر يرتبط ابلطرف املقاوِل يكتف النيب صـــــلى هللا عليه وآله هبذا، بل أ
اي ))يوايل عليـاً وال أيخـذ بنهجـه يف النـاحية الثقافية والعلمية، فعرّب صــــــــــــــلى هللا عليه وآله عن ذلك بقوله: 

، أي (1)((علي من أبغضــــك فقد أبغضــــين ومن أبغضــــين فقد أبغض هللا وأتعس هللا جده وأدخله انر جهنم
اي أيها الناس من  ))ه فهو يبغض ويعادي هللا تعاىل، قال صــــــــــــــلى هللا عليه وآله: أن من يبغض علياً ويعادي
 .(6)((هللا من وااله ، وعادى هللا من عاداه يلاكنت مواله فهذا مواله، و 

ب اخلري خللقــــه. ومعىن معــــاداتــــه تعــــاىل كمكره يف قولــــه:  إن هللا تعــــاىل ال يُبغض أحــــداً،بــــل حيــــُ

(، وهو ُيســــــــــــاوق عدم الســــــــــــري على وفق املنهاج 43)األنفال:}وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ{
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اإلهلي، الذي جاء به املصــــطفى صــــلى هللا عليه وآله ، وأكد عليه الرســــل واألنبياء عرب اترخيهم الطويل. و 
ية، ســــــــــــــالم مُيثـل املرجعية له من الناحية الثقافية والعلممن ســــــــــــــار كـذلـك فهو ال يعترب اإلمـام عليـاً عليـه ال

وابلتايل فهو ال أيخذ مبا يريده هللا تعاىل منه، أي أنه يظهر احلق ويبطن الباطل قال صــــــــــلى هللا عليه وآله: 
.  والنفــاق أن يُظهر اإلنســـــــــــــــان خالف مــا يُبطن. إن كثرياً من النــاس ال (1)((إن آيــة املنــافق بغض علي))

) )  هذا املعىن العميق، الذي أُوضــح يف الرواايت من قبل املصــطفى صــلى هللا عليه وآله يف قوله:يتوجه إىل
فهل يســـــــــــتطيع أحد  أن يُفارق هللا من الناحية التكوينية؟!  مع كونه تعاىل  ،(4)((ومن فارق عليا فقد فارقه

(، واملقصــــــــــــــود من املفــارقــة هنــا ليس املفــارقــة التكوينيــة، بــل 2احلــديــد:)}وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَْْا كُنتُمْ{ يقول:

املفارقة يف املنهج الذي يريده هللا، أي أّن هللا يريد شـــــــــــــيئاً واإلنســـــــــــــان يُريد شـــــــــــــيئاً آخر ال يريده هللا، وقد 
د من ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفايت فكأمنا جح))أوضـــــحت هذا املعىن رواية قال صـــــلى هللا عليه وآله: 

.  املقعد هنا يراد به املرجعية الفكرية اليت تشــــــــــــمل الثقافة والعلم، ومعىن قوله (4)((نبويت ونبوة األنبياء قبلي
 يســـــري على مع أنه ُيصـــــدّمقها بلســـــانه، أي، إنه ال ((جحد نبويت ونبوة األنبياء قبليصـــــلى هللا عليه وآله ))

 وفق املنهج الذي أمر به الباري تعاىل.

اً البـد من التـأكيـد على أمهيـة املرجعيـة الثقافية والعلمية يف والية أهل البيت، و أن ال أنخذ و ختـامـ       
مفـاهيمنـا وأحكـامنــا إال من علي وآل علي مبقتضــــــــــــــى مــا ورد يف حـديـث الثقلني من عـدم افرتاق الكتــاب  

 عن الس نة حىت يَرمَدا عليه صلى هللا عليه وآله احلوض.  
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املنافقني بغض علي بن أيب طالب عليه السالم ، فبينا رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف املسجد ذات يوم ، يف نفر من 
املهاجرين واألنصار ، وكنت فيهم ، إذ أقبل علي عليه السالم فتخطى القوم حىت جلس إىل النيب  صلى هللا عليه وآله، 

، فسار رجل رجال وكاان يرميان ابلنفاق ، فعرف رسول هللا صلى هللا عليه وآله  ما وكان هناك جملسه الذي يعرف به 
أرادا ، فغضب غضبا شديدا حىت التمع وجهه ، مث قال : والذي نفسي بيده ، ال يدخل عبد اجلنة حىت حيبين ، أال 

شأهنما )  وجل هذه اآلية يف وكذب من زعم أنه حيبين وهو يبغض هذا ، وأخذ بكف علي عليه السالم ، فأنزل هللا عز
 اي أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فال تتناجوا ابالمث والعدوان ومعصية الرسول (  إىل آخر اآلية .

: قال صلى هللا عليه وآله : أان وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني يف 124ص 4مناقب اإلمام أمري املؤمنني للكويف ج -4
  ، ومن فارق عليا فقد فارقه.اجلنة وأن من فارقه فقد فارق هللا
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 بُعد العقديالوالية والطاعة يف ال

 

 

ولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ}قال تعاىل: (، وقال تعاىل أيضـــــاً : 11)النســـــاء:{أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُْْ

 ( صدق هللا العلي العظيم. ٧3)النساء:{مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فََقَدْ أَطَا{َ اللّهَ  }

 الوالية املطلقة هلل تعاىل :          

املفاهيم اليت أكدت عليها الشــــــــــريعة املقدســــــــــة مبدأ احلرية يف التصــــــــــرفات والســـــــــــلطنة التامة من 
للمكلف على أفعـالـه وأقوالـه وأموالـه، ويعرب العلمـاء عن هذه احلرية والســــــــــــــلطنة أبنه ليس ألحٍد حق على 

كم  ا احلأحــد، أي أّن كــل فرد من اجملتمع يتســـــــــــــــاوى مع اآلخر، وليس ألحــد واليــة على أحــد، ويُقرر هــذ
 كحكم أويل أبدلة عقلية ونقلية، أي أّن الناس سواسية، والوالية العامة املطلقة هلل تعاىل.

 أواًل : األدلة العقلية : 

 األول : وجوب شكر املنعم.

وهو عمدة األدلة اليت يذكرها العلماء، ومعناه أّن اإلنســـــــــــان يدرك بعقله إدراكاً قاطعاً أنه ِل يكن، مث ُوجد 
يف هـذا العـاِل، فيتســــــــــــــاءل من املوجد له؟ مث يبدأ يفكر حىت يصــــــــــــــل بتفكريه إىل إدراك وجود منعم خالق 

عقله نعم ظاهرة وابطنة، فُيدرك بوابرئ لـه، أوجـده يف هذا العاِل حلكمة وغاية ســــــــــــــامية ، وأســــــــــــــبغ عليه ال
 ضرورة شكر املنعم وتعظيمه، والذي يتحقق بطاعته.

 .الثاين : وجوب دفع الضرر احملتمل

يُردف العلماء وجوب شـــكر املنعم بدليل آخر، هو أّن اإلنســـان يدرك من خالل دعوات األنبياء 
حتماالً يعتد نتقاله من هذا العاِل اوالرســل احتمال وجود عقاب وحســاب يف عواِل الغيب اليت تنتظره بعد ا

من  ووجود ذلــك العــذاب ال يتــأتى لــه دفعــه يف تلكم العواِل الغيبيــة إال -أي معقوالً ومقبواًل  -بــه العقالء 
خالل الســـــري على وفق قواعد وضـــــوابط يؤمن هبا توصـــــله إىل معرفة هللا كي يطيعه ويعمل أبوامره ، بذلك 

 يدفع الضرر الذي احتمله عقله.



 األدلة النقلية :    

لّْهَ }أَطِيعُواْ الوقـد أضــــــــــــــاف بعض العلمـاء أدلـة نقليـة على ذلـك من القرآن الكرمي، قـال تعـاىل: 

ولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ عليهم (. وهنــاك رواايت وردت عن أئمــة أهــل البيــت 11)النســـــــــــــــاء:{وَأَطِيعُواْ الرَّسُْْْْ

 .  (1)))وال يُنال والية هللا إال ابلطاعة ((: السالمعليه يف هذا اجملال، قال الرضا  السالم

وجوب  تُؤكد عليهم الســــــــــــــالمهـذه األدلـة النقلية من آي القرآن الكرمي ورواايت أئمة أهل البيت 
، وهي أدلة إرشــــــادية تفصــــــح عن ما حكم به العقل من ضــــــرورة عليهم الســــــالمطاعة هللا ورســــــوله واألئمة 
 وجوب الطاعة هلل تعاىل. 

 :عليهم السالملنيب صلى هللا عليه وآله واألئمة طاعة ا

تـدل األدلـة اليت تُؤكـد على وجوب طـاعـة هللا ووجوب طـاعـة النيب صــــــــــــــلى هللا عليـه وآلـه واألئمــة 
ليهم ععلى أّن طاعتهم منبثقة من طاعة هللا، أي أّن طاعة النيب صلى هللا عليه وآله واألئمة  عليهم السـالم

ليســــت مســــاوية لطاعة هللا يف الرتبة، ألّن األصــــل األويل الذي حكم به العقل هو وجوب الطاعة  الســــالم
، فأصـــــــــــبحت معليهم الســـــــــــالهلل تعاىل، وهو تعاىل أوجب علينا طاعة النيب صـــــــــــلى هللا عليه وآله واألئمة 

 طاعتهم واجبة ومنبثقة من طاعته تعاىل.

 أّن وجوب طــاعــة هللا حكم عقلي، ويثبــت أنّ ويــُدلــل ترتيــب البحــث من النــاحيــة العقــديــة على 
طاعة هللا حكم عقلي أيضــــاً لالرتباط بني طاعتهم و  عليهم الســــالمطاعة النيب صـــلى هللا عليه وآله واألئمة 

ولَ فََقَدْ أَطَا{َ اللّهَ  }تعاىل، قال تعاىل:  (، أي أّن طاعة النيب صــــــــلى هللا عليه ٧3)النســــــــاء:{مَّنْ يُطِعِ الرَّسُْْْ

 ئمة عليهم السالم تنبثق من طاعة هللا تعاىل.وآله واأل

 وجوب طاعة الفقهاء : 

ليهم ع أكـد النيب صــــــــــــــلى هللا عليـه وآلـه كمبلغ عن هللا تعـاىل ضــــــــــــــرورة االلتزام أبوامر أهـل البيت
من خالل مئات األحاديث املتواترة ابلتواتر اللفظي لبعضـــها واإلمجايل أو املعنوي لبعضـــها اآلخر،  الســـالم
وقد أّكد األئمة  ،عليهم الســالم كد مبا ال جمال للريب فيه ضـرورة وجوب الطاعة لألئمة املعصــومنيوهي تُؤ 

ماء ُحّكام  العل))  عليه السالم:وجوب الطاعة للفقهاء وأهنم أمناء للرسـل، قال اإلمام علي  عليهم السـالم
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زم واألئمة )عليهم الســالم( يل،  وهذا التســلســل العقدي الذي يفرض وجوب طاعة النيب (1)على الناس ((
 بطاعة الفقهاء الذين تتوافر فيهم مواصفات خاصة، وليس لُكل فقيه وصل إىل رتبة االجتهاد.

 هل حيق لنا التةكي   ي مواقف الفقيه اجلامع للةرائ ل 
النتيجة اليت نصــــــــــل إليها من خالل تســــــــــلســــــــــل البحث هي وجوب االلتزام أبوامر الفقيه اجلامع 

 جيوز التشــــــكيك فيما يصــــــدر عنه من مواقف جتاه القضــــــااي العامة، وهذا ما حدث ابلفعل للشــــــرائط، وال
جتاه مساحة الســـيد الســـيســـتاين )حيفظه هللا(، إْذ شـــكك بعض الناس يف مواقفه ويف القرارات اليت أصــــدرها 

ّن أب لضــــيق أفقهم أو قصــــور رؤيتهم لألحداث الســــياســــية والتطورات اليت يشــــهدها العاِل، وتصــــور البعض
مسـتواه الثقايف أو العلمي يُتيح له أن يقف يف وجه الفقيه اجلامع للشرائط وُيشكك يف مواقفه على أساس 
حريــة التفكري والنقــد، وذلــك خطــأ فــادح، ألّن حريــة التفكري والنقــد حمفوظــة لكــل إنســـــــــــــــان إذا ِل تُؤدم إىل 

و كثري ممن اعرتض على مواقف املرجعية أاإلســـــــاءة لآخرين أو توجب إهانة لعلماء الدين، مع العلم أّن ال
الفقيه اجلامع للشـــــرائط ِل يُعايش الســـــاحة اليت يتواجد فيها الفقيه، وِل يطلع على اخلصـــــوصـــــيات املختلفة 
اليت أدت إىل أن يتخذ الفقيه القرار أو املوقف من القضـــــــااي املصـــــــريية، ابإلضـــــــافة إىل أّن الوقوف يف وجه 

تصــدي للقضــااي العامة معناه الرد على هللا والرســول واألئمة عليهم الســالم، كما الفقيه اجلامع للشــرائط وامل
ظروا إىل من كان منكم قد روى حديثنا ))ان: عليه الســـــــالمورد يف مقبولة عمر بن حنظلة، قال الصـــــــادق 

ونظر يف حاللنــا وحرامنــا وعرف أحكــامنــا فــارضــــــــــــــوا بــه حكمــا فــإين قــد جعلتــه عليكم حــاكمــا فــإذا حكم 
ا فلم يقبله منه فإمنا حبكم هللا قد اسـتخف وعلينا رد والراد علينا الراد على هللا وهو على حد الشرك حبكمن
، أي أّن اإلمام املعصــــــــــــوم جعل الوالية للفقيه يف زمن الغيبة، والرد على املعصــــــــــــوم رد  على هللا (4)((ابهلل .

تعاىل يكشــــــــــــــف عن أن الراد ِل يصــــــــــــــل إىل مرتبة اإلميان الكامل واإلذعان ابلوالية املطلقة للمبدأ املتعال، 
 ويرتتب على الرد حماذير كبرية وخطرية أخرى. 

د والوقوف وإاثرة اإلشــــــــــكاالت كل ذلك ال ينســــــــــجم مع املوقف نعم؛ املناقشــــــــــة متاحة لكن الر 
اإلمياين للمؤمن الذي ســار يف املســار الســليم الصــحيح، خصــوصــاً إذا كان الفقيه ميتلك املؤهالت القيادية 

 فإّن ذلك جيعل ما يصدر منه من رؤى مطابقاً للموازين الشرعية اليت تصب يف صاأل األمة.

 .السالم عليهمخلفيات مواقف األئمة 
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لكي تتضـــح الرؤية نذكر بعض األمثلة التارخيية يف زمن األئمة عليهم الســـالم، فقد صـــدرت منهم 
 :سالمعليهم المواقف أدت إىل كثرٍي من احلوارات واملناقشات، حىت من لدن من  يؤمن بوالية األئمة 

تصــــرفات متعددة، ندرك بعض مالبســــات بعضــــها  عليه الســــالمصــــدرت من اإلمام أمري املؤمنني  األول :
وما حييط هبا، وال ندرك مالبســـــــات بعضـــــــها اآلخر، فقد عزل معاوية من الوالية على الشـــــــام، وأَقّر بعض 
من ال تنطبق عليه املوازين يف نظران الظاهر، كزايد بن أبيه والياً على الكوفة، وال ميكن أن يقال: ملاذا عزل 

ع كوهنما يشـــــــــــرتكان يف عدم انطباق املوازين وضـــــــــــوابط األهلية والكفاءة عليهما؟  أحدمها وأبقى اآلخر، م
ذلك أّن هناك مالبســـــات وحيثيات ال حنيط هبا علماً، ودوران كمؤمنني أن ُنســـــلّمم مبا صـــــدر من تصـــــرفات 
 نوأوامر من اإلمام )عليه الســـالم(، إذ حىت اإلنســـان العادي يدرك أن بعض تصـــرفاته مع أوالده ختتلف ع

بعضـــــها اآلخر، فيقوم بعمل لبعض أبنائه اليقوم به لبعضـــــهم اآلخر؟  لوجود ظروف وخصـــــائص ال حييط 
 هبا اآلخرون علماً. 

معصـــومان، ونعرف من خالل الســـرد والتحليل التارخيي عليهما الســـالم اإلمامان احلســـن واحلســـني  الثاين:
كن ل عليه الســـــالم،من اإلمام احلســـــن ، وســـــبب إجراء اهلدنة عليه الســـــالمســـــبب هنضـــــة اإلمام احلســـــني  

بعض الناس الذين ال يدركون خلفية املوقفني قد يشــــككون يف األمر لضــــيق أفقهم أو لعدم إطالعهم على 
 مالبسات املواقف والظروف .

ب بعض الناس الذي هم يف نظران أقل كفاءة من اآلخرين،  عليه الســـــــالماإلمام العســـــــكري  الثالث: نصـــــــه
أابهنا وأوضــــــــحها من خالل الرؤى  عليه الســــــــالم،وظروف حتيط بتصــــــــرف اإلمام  لكن هناك مالبســــــــات

 واألسس اليت على أساسها نّصب ذلك الفرد وِل يُنصب الفرد اآلخر.

 .  عليهم السالمإذاً الرأي السليم أن ُيسلّمم اإلنسان بصحة ما صدر من لُدن األئمة 

              املرجعية هي ال  حُتي  يلفيات املواقف .         

حيتاج اإلنســــــان كي ُيشــــــخص لنفســــــه الوظيفة العملية، أن حييط حبيثيات املوقف، ومن مَثّ يُعطي 
رأايً أو جيعل لنفســه احلق يف إظهار املناقشــة، أما إذا ِل حيط حبيثيات املوقف فال يســوغ له أن يعرتض على 

واكبة احلدث الفرصـــــــــــة ملذلك، بل يقال أكثر من ذلك، وهو أنه حىت إذا أدرك بعض احليثيات وِل تُتح له 
واملوقف كما هو متاح للقائد الذي يرى ما ال يراه اآلخرون، وابلتايل فإن موقفه الذي يشـخصه من موقعه 
القيادي مبالحظة احليثيات خيتلف عن املوقع الذي يشـــــــخصـــــــه غريه، الذي قد ينظر لبعض احليثيات دون 

اقف لســــــالفة إىل عصــــــران الراهن، فإّن بعض املو بعضــــــها اآلخر، وكذا األمر ابلنســــــبة للفقهاء يف العصــــــور ا



تُتخذ من قبل الفقيه اجلامع للشـرائط، كسـماحة السيد السيستاين )حيفظه هللا( على أُسس ومبادئ تنطبق 
عليها املوازين الشــــــــــــرعية، وابلتايل فإن إظهار ما خيالف املوقف اإلمياين ال ينســــــــــــجم وال يتالءم مع اإلميان 

 الرتتب الذي أوردانه بدء البحث. السليم املبين على ذلك

 

 الغدير مفهوِ اُسالِ الصحيح

 

ْْهُ  قـــــال هللا تعـــــاىل: ْْالَتَ ْْتَ رِسَْْْْ ْْا بَلَّغْ ْْلْ فَمَ ْْكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَ ْْكَ مِن رَّبِّ ْْا أُنزِلَ إِلَيْ ولُ بَلِّغْ مَ ْْا الرَّسُْْْْ ْْا أَيُّهَ } يَ

 ( صدق هللا العلي العظيم.6٨)املائدة:{

َر الّتذكري هبا وإحيائها على الدوام.  ذكرى الغـدير هي من أايم هللا اليت أََمَر تعـاىل ابالهتمـام هبا َعبـْ

(، ويوم الغدير يوم  هامٌّ يف حياة األّمة 1)إبراهيم:} وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّاِِ اللّهِ {: عليه الســــــالمقال تعاىل ملوســــــى 

كيد بشـكٍل عام، ملا يشـتمل عليه من إبالغ العدل لإلنسانّية وأتاإلسـالمّية، بل يف حياة اجملتمع اإلنسـاين 
 أمهّية الّتطبيق اجلاد للقانون اإلهلي يف حياة اجملتمعات.  

 أ ية اإلمامة  ي إكمال رسالة السإلماء:

أمري  أّكد ومنذ الوهلة األوىل على إمامة موالان صــــــــــــــلى هللا عليه وآلهعقيـدتنا يف اإلمامة أّن الّنيب    
،  هللا عليه وآله صــــــــلىاملؤمنني، وهناك أحاديث متعددة نقلها الفريقان تبنّي خالفة ووصــــــــاية أمري املؤمنني 

لى هللا صـــــــإبنذار عشـــــــريته األقربني، فأنذرهم وقام   صــــــلى هللا عليه وآلهمنها:  حديث الدار ، عندما أُممر 
)) َمْن يؤازرين على هــذا األمر يكن أخي ووصــــــــــــــّي، ووزيري ووارثي وخليفيت من هم قــائاًل : في عليــه وآلــه
أان أؤازرك اي  )) :فقال ، وهو أصـغرهم يومئذ سـناً  همفقام إليه أمري املؤمنني عليه السـالم من بين، بعدي ((
ي وخليفيت من ي ووارثاجلس فأنت أخي ووصـــيي ووزير )) فقال النيب صـــلى هللا عليه وآله :  (( رســـول هللا
وقال أليب  وآله صـــلى هللا عليهاســـتهزأ بكالمه  صـــلى هللا عليه وآله، حىت أّن بعض أعمام الّنيب (1)((بعدي
. إذن اإلمامة هي الّتوأم الذي ال ينفصـــــــل عن (4): قد أَمَرك أن تســـــــمع البنك وتطيععليه الســـــــالمطالب 
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لّرســــــالة ميومة واالســــــتمرار للحفاظ على منجزات ومكتســــــبات ا، ومُتّثل الدّ صــــــلى هللا عليه وآلهالّنبّوة حملمد 
ليم ملا يُريده الباري تعاىل من ُعْمٍق وأصـالٍة هلا، وقد أّكد املصـطفى    لى هللا عليه وآلهصوالّتأكيد اجلاد والسـّ

 على أمهّية اإلمامة من نواٍح متعددة. سأستعرض بعضاً منها ألمهّيته القصوى يف الفكر اإلسالمي:

 النإلاحية السإلياسيإلة.( 1

وهنم ، وأراد لألّمة اإلســـالمّية أْن تنقاد ســـياســـياً ألهل البيت، لك صـــلى هللا عليه وآلهأّكد عليها املصـــطفى 
نام األعلى، ومن بيده رأس اخليط يف األمور الّسياسّية والقيادة العاّمة للّدولة اإلسالمّية،  ميثّلون الّذروة والسـّ

ياسي يتجلى بوضوح يف حديث الغدير الذي ميُّثل استمرارية قيادة األمة الرابنية وهذا اإلطار القيادي والسـ
ابآلية  بعد أْن نـََزل عليه الوحي -  صـــــــــــلى هللا عليه وآله، لذا جنده   عليه الســـــــــــالممن خالل أهل البيت 

ولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ{: وىل ألســــتم تعلمون أين أ))ملســــلمني وقال: وقف بني مجوع ا -} يَا أَيُّهَا الرَّسُْْ

 اىل :للوالية اليت أكد عليها القرآن يف قوله تعصــــــــلى هللا عليه وآله تذكري منه   (1)؟ (( بكم من أنفســــــــكم

 ( وأّن الوالية مبعىن القيادة يف اجلانب الّسياسي .6)األحزاب:{ }النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِنيَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

 النإليب )ال( القيادة السإلياسيإلة  ي حياته. ترسيو

امسة لألمة واضــحة يف املواقف احلســاســة والقرارات احل صــلى هللا عليه وآلهكانت آاثر قيادة النيب 
لح در عندما قال ، ويُعلن احلرب كما حدث يف غزوة بةاحلُديبي اليت يتخذها ، فكان يربم اهلمْدنة كما يف صــُ

ريش وخيالءها أي أهنا تتمّتع ابلعمّدة والعدد والّنفوذ، ولســـــــــنا نســـــــــتطيع أْن له بعض أصــــــــحابه : إّن هذه ق
عليا إال أْن قام وأعلن احلرب بناًء على املصـــــــــــــاأل ال صـــــــــــــلى هللا عليه وآلهنقاوم كربايء قريش، فما كان منه 

أن يُؤســس  من أجل . وال يتناىف هذا مع اسـتشــارته ألصـحابه يف املواقف املصـريية ،(4)لإلسـالم اليت يرتئيها
ما تصـــــــــــــور بعض ك  –كان دكتاتورايً   صـــــــــــــلى هللا عليه وآلهمبدأ الشـــــــــــــورى يف حياهتم ، وال يعين أّن النيب 

غرضـــــــــــني 
ُ
ذلك أّن قراراته صـــــــــــائبة لكونه نبياً معصـــــــــــوماً يتلقى ما يقوم به من هللا تعاىل، واملســـــــــــلمون  –امل

ولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ عاىل : ، قال ت صــــــــــــــلى هللا عليه وآلهمأمورون ابألخذ مبا يقوله  } وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُْْْْ

(، ابإلضــــــــــــــافة إىل أّن قراراته مؤيدة من لُدن ذوي العقول الراجحة من أصــــــــــــــحابه ٨)احلشــــــــــــــر:فَْانتَهُوا {
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 ااملخلصـني عندما يسـتشـريهم . ولذا، أذعنت األمة اإلسـالمية لقيادته السياسية املطلقة اليت ال يشاركه فيه
ســـت أوىل بكم )) ألأن يُذّكرهم هبذه املســـألة املهمة عندما قال هلم :   صـــلى هللا عليه وآلهغريه ، وقد أراد 
ياســــــي، وكان حديث  (1)من أنفســــــكم؟ (( فأجابوا: الّلهم بلى. ومعىن األولوية هو ما يرتبط ابجلانب الســــــّ

 .وآله صلى هللا عليهكما كانت له  عليه السالماملطلقة لعليٍّ  ةإعالن ابلقيادة الّسياسيّ  رالغدي

 ( القدوة ألهل البيت.2

أْن يتكامل  األسوة احلسنة ملن أراد  صلى هللا عليه وآلههذا املبدأ ، وهو  صلى هللا عليه وآلهأّكد 
أهُل البيت و  عليه الســــــــــــــالميف أّي جنبـة من جوانب احلياة، ســــــــــــــواًء كانت اجلنبة ماديّة أو معنويّة، وعليٌّ 

ده املصـــطفى  الســـالمعليهم  صـــلى هللا ر إليه ،  وأشـــا صـــلى هللا عليه وآلهيتمتعون مببدأ القدوة الذي جســـّ
يف كثرٍي من األحــاديــث من أّن عليــاًّ هو القــدوة من النـّـاحيــة األخالقيـّـة واالجتمــاعيـّـة ، فقــال يف   عليــه وآلــه

، أي عنـــدمـــا يكون األمر يف (4))) عليٌّ مع احلّق واحلّق مع عليٍّ يـــدور حيثمـــا دار ((بعض األحـــاديـــث: 
ه َقَدُم ل عليه الســـــــــــالم األخالق، أو يف التعامل االجتماعي أو يف الوصـــــــــــول إىل الكمال، فإّن اإلمام علي

الســــــبق يف ُكل ذلك بال منازع ، وإذا كان احلق معه فال ميكن أن يكون مع غريه املخالف له، وهذا التميز 
هو ه ِل يكن عبثياً أو عشــوائياً، وإمنا يرجع ذلك إىل ما  يتمّتع ب معليه الســالواالصــطفاء واالختيار لإلمام 

من مؤهالت خاصــــــــــة ِل تتوافر يف غريهم، من أمهها ما بينه القرآن الكرمي من  عليهم الســــــــــالموأهلم البيت 
وأهنم ال يعرتيهم شــــك وال يطرأ إليهم ريب ألهنم جيســــدون القداســــة املطلقة ، وقد  عليهم الســــالمطهارهتم 

 ستعرض القرآن الكرمي ذلك يف آيتني تعضد إحدامها األخرى:ا

 .(55)األحزاب:} إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِ ًا {األوىل: 

هُ إاِلَ الْمُطَهَّرُونَ {والثـانيـة:  (، أي ٨1-٨٨)الواقعة:}إِنَّهُ لََقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ *الَ يَمَسُّْْْْ

ال يصـــــــل إىل أتويل القرآن وفهم أســـــــراره إال علّي وآل علّي اّلذين نّص عليهم املصـــــــطفى أبهّنم أهل البيت 
 اّلذين طهرهم هللا تعاىل من الّرجس.

                                                           
 .111ص 1ينابيع املودة لذوي القر  للقندوزي ج -1
 .244ص 13حبار األنوار للمجلسي ج -4



) وهم )بنّي اجلانب العلمي يف شـــــــخصــــــــّية عليٍّ وآله، فقال :  صـــــــلى هللا عليه وآلهكما أّن الّنيب 
ادق  (1)ُخزّاين على علمي من بعدك(( )) حنن شجرة العلم، وحنن أهل بيت الّنيب، : عليه السالموقال الصـّ

ف عنّـا هلــك لّ ويف داران مهبط جربائيـل، وحنن ُخزّان علم هللا، وحنن معـادن وحي هللا، من تبعنـا جنـا ومن خت
بــل أّن هــذا اجلــانــب بينــه املصــــــــــــــطفى )ص( يف العشــــــــــــــرات بــل املئــات من  (4)حقــاًّ على هللا عّز وجــّل ((

 عليهم السالم.األحاديث اليت وردت يف فضلهم 

ينيإلة ألهل البيت.3  ( املرجعيإلة الدإل

د عليهمــا أهــل البيــت         الثــة ألمهّيتهــا كمــا أكــّدوا على اجلنبــة الثّــ   عليهم الســــــــــــــالملكّن اجلنبتني اآلنفتني ِل يُؤكــّ
مور اّليت يشــــــــــــــّكلون املرجعية الدينّية يف األ عليهم الســــــــــــــالمالفائقة والقصــــــــــــــوى يف حياة األّمة، مبعىن أهّنم 

حيتاجها املسلم يف العبادات واملعامالت والُرَؤى واملفاهيم اليت ُتشّكل اجلانب العقدي يف شخصّية املسلم، 
ها يف غدير ُخم ، بعضــــاً من صــــلى هللا عليه وآلهاليت كّرر النيب  ثليه العشــــرات من األحاديوهو ما ُتشــــري إ

ياســــــــّية اليت أْومأان إليها آنفاً، كما أنه )ص( كّرر بعض األحاديث  مبعىن أنّه قرن هذه اجلنبة مع اجلنبة الســــــــّ
 يف عرفة عندما وقف مع الّناس يف حّجة الوداع.

ينيإلة:حديث الثإلهللقلني مصداق املر   جعيإلة الدإل

قلني، قال حديث الثّم –واّليت هي فوق حّد الّتواتر كما ُيشــــــــــــري العلماء  - ثلعّل من أهّم األحادي
يت )) إيّن اترك  فيكم الثّمقلني، ما إْن متســـــــكتم هبما لن تضـــــــّلوا بعدي كتاَب هللا وعرت : صـــــــلى هللا عليه وآله

، الكتاب والعرتة كالمها ميّثل شــــــــــــــرعّية لآخر، إذم (4)((أهـل بييت، وأهنما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض 
ة، بـل هناك املختلفـ تالقرآن الكرمي ال ميكن أْن يصــــــــــــــل إليـه املســــــــــــــلم عرب الفهم املتعـدد اآليت من القراءا

فّمني مرجعّية للقرآن بينها اإلمام أمري املؤمنني ، عندما بعث ابن عّباس يف حماورة أصــــــــــــحاب معاوية يف صــــــــــــم
رآن فإن )) ال ختاصــــــمهم ابلق:  عليه الســــــالموقال ابن عباس: أأحتج عليهم ابلقرآن الكرمي؟ فقال اإلمام 

هــل بييت أبنّنــا يفه ويف أ صــــــــــــــلى هللا عليــه وآلــه، بــل احتْج عليهم مبــا قــالــه الّنيب (2)القرآن محــهال  ذو وجوه ((
املرجعّية للقرآن الكرمي، ألهنم القرآن الناطق الذي يُبنّي ما يُريده هللا تعاىل، وهو ما جنده واضـــــــــــحاً جلياً يف  
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 فهم حقيقة يف عليهم الســالمكل ُرَؤى ومفاهيم اإلســالم، حيث ال نســتطيع أْن نرجع إىل ما يقوله غريهم 
املفاهيم اّليت ليوم اآلخر، ويف كثري من الر َؤى و وا ةالقرآن يف صــــــــــــــفات هللا تعاىل، أو يف عدله، أو يف القيام

ُتشــــّكل اجلانب العقدي من شــــخصــــّية املســــلم، أي يف املرجعّية الفقهّية من انحية العبادات واملعامالت ، 
اء ألّن قول غريهم مشـكوك احلّجية كما قال علم عليهم السـالمفال نسـتطيع أْن أنخذ من غري أهل البيت 

قرآن يف تفســري وفهم آي القرآن الكرمي مقطوع احلّجية مبا نّص عليه ال عليهم الســالم األصــول، بينما قوهلم
ثّمقلني وما ميثّله من واّليت من أمّهها حديث ال  صلى هللا عليه وآلهونصـّت عليه الس نة املتواترة عن املصطفى 

ذيل حديث الثّمقلني  يف لهصــــلى هللا عليه وآاســــتمرار لفهم ســــليم وحّق للقرآن الكرمي، وقد بنّي املصــــطفى 
، فعليٌّ وأهـــل البيـــت توأم القرآن ( 1)))وأهنمـــا لن يفرتقـــا حىت يردا علي احلوض ((الفـــائقـــة فقـــال:  ةاألمهّيـــ

الكرمي ، ال يفرتقــان يف الــّدنيــا، وال يف عواِل الغيــب يف القيــامــة وعــاِل اآلخرة ، هلــذا فــإّن ذكرى الغــدير هي 
ياســــــذكرى لكّل هذه احملاور اّليت ألْ  ّية محنا إليها ابْقتضــــــاٍب شــــــديٍد تربط مرجعّية أهل البيت ابلقيادة الســــــّ

 .عليهم السالمالعاّمة هلم والقدوة يف شخصّياهتم 

 

 اإلمام عليه السالم مظهر اهلداية للبشرية

َا تـَْعَمُلوَن َخبم }قال هللا تعاىل:  ُ مبم َّللهم َوَرُسولمهم َوالن ورم الهذمي أَنزَْلَنا َواَّلله ُنوا ابم صدق  (٧)التغابن:{ري  َفآمم

 هللا العلي العظيم.

 وظائف اإلمام عليه السالم :

وظائف متعددة فهو حافظ للشريعة عن الزيغ والضالل وهو سبب  السالم إلمام املعصوم عليهل
ما اها هو معنو  ،اليت يتصف هبا اهلداية الباطنية للخلق هومقامات همن مراتبو متصل بني األرض والسماء، 

 يدور حبثنا حوله.

 اهلداية الباطنية:
 يريدفمن  تعاىل، تساوق التوفيق للخري يف سلم الصعود التكاملي لإلنسان يف سريه إىل هللا وهي

كي ، و اج إىل هدايةحيت يواجه عقبات يف طريق وصوله إىل غايته وهدفهو قطع مسافة وييسلك طريقًا  أن
 .صورها مبثال من الواقع الذي نعيشهنتتضح الفكرة 
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وعة ويصل إىل أرفع املستوايت، البد له من حتصيل جمم ،أراد أن يرتقي يف سلمه الوظيفيفمن 
ه ئه وزمالئالعلم واإلتقان واإلخالص يف العمل واخللق الكرمي والتعامل احلسن مع رؤسا ا:، منهمن العوامل

وامل، ودراية وممارسة اجتماعية حىت يتأتى له حتصيل هذه الع اً وفهم اً تطلب وعياألمور ت هالعمل، وهذيف 
 لوصول إىل غايته. ليتاح له ا

احلفاظ و اإلنسان معرض جملموعة من االبتالءات الصحية، فإّن يف اجلانب الصحي، احلال وكذلك 
على صحته وسالمته حيتاج إىل اختيار صحيح لألكل الذي يتناسب مع وضعه الصحي واستشارة من 

أما  ،االت األخرىيف اجملواألمر كذلك يتاح له أن حيافظ على صحته. لاستشاريني يف الطب و أخصائيني 
وقد أابن  ،جملاالت اليت يريد اإلنسان أن يرتقي فيها للوصول إىل هللا تعاىليعترب من أهم افاجلانب املعنوي 

َواْعُبْد َربهَك  } ىل:قال تعايرتتب على دوام العبادة، الوصول إىل مرتبة االطمئنان واليقني أّن القرآن الكرمي 

رتبة إىل هللا تعاىل للوصول إىل م ةعبوديال طريق البد من السري يفأي  (11)احلجر:{َحىته أَيْتمَيَك اْلَيقمنُي 
 االطمئنان واليقني.

 طريق الوصول إىل اليقني:

 :نيوصول اإلنسان إىل اليقني من خالل طريقيتم 

 األول: اهلداية الظاهرية.

ويسري  هتماأيخذ اإلنسان بتوجيهعندما األنبياء والرسل واألئمة عليهم السالم، فوتتحقق إبرشاد 
 ظاهرية.الداية فقد أخذ ابهلعلى هنجهم 

 الثاين: اهلداية الباطنية.

يسلك طريقًا معيناً د إْذ أنّه قيف حياته الدنيا، إلنسان رتبط ابلتوفيقات املعنوية اليت حتصل لوت
ه، نه لو ِل يسلك هذا الطريق ملا وصل إىل هدفذلك ألويوفق يف ذلك بشكل ال إرادي ويشكر هللا على 

ه ِل يبذل جهداً يف الوصول إىل ما أراد الوصول إليوإْن أي أّن اإلنسان  عنوي(،املتوفيق ال)بـهذا ويسمى 
 غايته.و دفه هلأدت به للوصول و لكن عوامل التوفيق رافقته 

 افرتاق عا  املادة عن عا  املعىن:

شدة  يشرتكان يف وجود عقبات ختتلفني عاَلمكال الإن عاَِل املعىن أوسع من عاِل املادة، إال أّن  
وضعفًا يف كل منهما، واجتياز اإلنسان هلذه العقبات يف املادة حيتاج إىل توفيق من هللا، أما اجتيازها يف 



عاِل املعىن فيحتاج إىل هداية خاصة ترتبط ابإلمام املعصوم ونوعية العالقة املعنوية به، ولدينا طائفة من 
 يتابإلضافة إىل بعض آي القرآن الكرمي اليت ُفسرت هبذا املعىن من أئمة أهل الب الرواايت تبني هذا املعىن

 .)ع(

 اهلداية الباطنية عند املعصومني عليهم السالم:

 }ديث: احلا اآلية ال  بدأل هب عليه السالماآلايت ال  تبني خصوصية االرتباط ابملعصوم  من

َّللنهلل ويريُسولهللههلل ويالن ورهلل النذهللي أينزيل نيا وياَّللنُ ههلليا تايع ميُلوني خيبهللريا  فيقمهللُنوا وعندما نلح  عجز ( ٨)التغابن:{ابهلل

بهللريا } اآلية: ُ ههلليا تايع ميُلوني خي  نإل ان ف دها تتحدث عن أنإل كل ما يصدر من عمل  من اإلنس {وياَّللن
املعىن األئمة ذكر هذا  دوقهللا حمي  بهّ وأبسبابه واآلاثر املرتتبة عليه  ي عاملي الدنيا واآلخرة. 

ن أيب خالد الكابلي عمن أهل البيت عليهم السالم تفسرياً هلذه اآلية املباركة: ففي أصول الكا ي 
لذي أنزلنا رسوله والنور اقال : سألت أاب جعفر عليه السالم عن قول هللا عز وجل : " فآمنوا ابهلل و 

" فقال : اي أاب خالد النور وهللا األئمة من آل حممد صلى هللا عليه وآله إىل يوم القيامة ، وهم وهللا 
نور هللا الذي أنزل ، وهم وهللا نور هللا يف السماوات ويف األرض ، وهللا اي أاب خالد لنور االمام يف 

ز ابلنهار ، وهم وهللا ينورون قلوب املؤمنني ، وحيجب هللا عقلوب املؤمنني أنور من الشمس املضيئة 
 .(1)(وجل نورهم عمن يشاء فتضللهم قلوهبم

طمئنان إىل أعلى مراتب اال ماهلداية اخلاصة اليت توصله معليه ونيفيضو  م،يسددون خطاهأي 
 واليقني.

يف آخر عمره، وأتذكر قصة يف هذا اجملال، ألحد املراجع )رمحه حىت لبعض األولياء هذا ويظهر 
كان عند احتضاره يقول ألبنائه انظروا احلسن، انظروا احلسني، انظروا جديت الزهراء، فهللا( يف قم املقدسة، 

  بينما هو يشري إليهم قُبضت روحه.و 

لبيت صلوات ا األئمة من أهل ؤالء الذين أيقنوا ابملعاين احلقيقية إلمامةهبلطف رابين خاص وذلك 
ل نورهم وحيجب هللا عز وج)بعد ذلك:  عليه السالماإلمام الباقر قد قال هللا وسالمه عليهم أمجعني. و 
الوصول هلذه املراتب من االطمئنان واهلداية للتوفيق مبعىن ال ميكنهم  (2)(عمن يةاء فتضللهم قلوهبم

املعنوي اخلاص املرتبط بوجود املعصوم، وهناك رواية ختص الذين يسريون يف طريق التكامل املعنوي فتلتبس 
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حبنا  من أحب أهل البيت وحقق) قال فيها اإلمام الصادق )ع(:عليهم بعض األمور يف الناحية العقدية، 
  .(1)(ينابيع احلكمة على لسانه وجدد االميان يف قلبه تيف قلبه جر 

 ليهم السالمعأبّن األئمة  بعض العلماء عنها هللا تعاىل، عرب  هاهداية معنوية خاصة يفيض هذه
يساوق  معليهم السال همحيتاج إىل إميان وإخالص يف حب و مااخلاص، وهوالفيض لفيض العام لواسطة 

مبعىن اإلتباع هلم ( 44)الشورى:{ُقل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيهم َأْجرًا إماَل اْلَمَودهَة يفم اْلُقْرَ  } املودة يف قوله تعاىل:

 فأوضح هللا أبئمة اهلدى من أهل بيت نبينا عن دينه ،): عليه السالماإلمام الصادق  قال. عليهم السالم
هللا عليه  من عرف من أمة حممد صلىوأبلج هبم عن سبيل مناهجه وفتح هبم عن ابطن ينابيع علمه ، ف

وآله واجب حق إمامه وجد طعم حالوة إميانه ، وعلم فضل طالوة إسالمه ، الن هللا نصب االمام علما 
خللقه ، وجعله حجة على أهل عامله ، ألبسه هللا اتج الوقار ، وغشاه من نور اجلبار ، ميد بسبب إىل 

 عند هللا تبارك وتعاىل إال جبهة أسباب سبيله ، وال يقبل هللا السماء ال ينقطع عنه مواده ، وال ينال ما
أعمال العباد إال مبعرفته . فهو عاِل مبا يرد عليه من ملتبسات الوحي ومعميات السنن ومشتبهات الفنت 
 وِل يكن هللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون ، وتكون احلجة من هللا على العباد ابلغة

)(4). 

 واحلمد هلل رب العاملني.
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 - للماليني العلم دار

 لبنان - بريوت

4٨.  
  السبحاين جعفر الشيخ التوحيد ظالل يف

 

 التعليم شؤون معاونية
 يف اإلسالمية والبحوث

 احلج
    اهليثمي جممع الفوائد  .4٧
 اجليل دار اجليل دار - بريوت األوىل ابن عبد الرب االستيعاب   .41



43.  
 األوىل النسائي سنن النسائي

 

 للطباعة الفكر دار
 ريوتب - والتوزيع والنشر

 لبنان -

41.  
  ابن كثري تفسري ابن كثري

 

 للطباعة املعرفة دار
 ريوتب - والتوزيع والنشر

 لبنان -
    القاضي عياض كتاب الشفاء  .44
    البن القيم الروح  .44
 اإلسالمي املكتب  الثانية ابن خزمية صحيح ابن خزمية  .42

41.  
حممد بن إدريس  كتاب األم

 الشافعي
 الثانية

 
 للطباعة الفكر دار

 والتوزيع والنشر

46.  
 الثانية الرتمذي سنن الرتمذي

 

 للطباعة الفكر دار
 ريوتب - والتوزيع والنشر

 لبنان -
    الطربسي كتاب االحتجاج  .4٨

4٧.  
أبو احلجاج يوسف  هتذيب الكمال

 املزي
 

 
 - الرسالة مؤسسة
 لبنان - بريوت

41.  
 األوىل البغدادي اخلطيب بغداد اتريخ

 
 - العلمية الكتب دار

 لبنان - بريوت
    السبكي طبقات الشافعية  .23
    العراقي فيض الغدير  .21

 تذكرة احلفاظ  .24
أبو عبد هللا  س الدين 

   الذهيب
 العريب الرتاث إحياء دار
 لبنان - بريوت -

    البغدادي تقييد العلم  .24
    أبو زهو احلديث واحملدثون  .22
    حممد عجاج اخلطيب السنة قبل التدوين  .21

 ةالشريف السنة تدوين  .26
 رضا حممد السيد
 الثانية اجلاليل

 اإلعالم مكتب مطبعة
 اإلسالمي

 كتبمل التابع النشر مركز
 اإلسالمي اإلعالم



   النيسابوري مسلم مسلم صحيح  .2٨
 - بريوت - الفكر دار
 لبنان

 الرسالة مؤسسة  الثانية ابن حبان صحيح ابن حبان  .2٧

21.  

 علي اإلمام موسوعة
 يف( ع) طالب أيب بن

 والسنة الكتاب
 والتاريخ

 الثانية الريشهري حممد

 احلديث دار
 للطباعة احلديث دار

 والنشر

13.  
حممد بن احلسن  التبيان

 الطوسي
 اإلعالم مكتب مطبعة األوىل

 اإلسالمي
 اإلعالم مكتب

 اإلسالمي

11.  

 أبعالم الورى إعالم
 األوىل الشيخ الطربسي اهلدى

 قم - ستارة

 همعلي البيت آل مؤسسة
 - الرتاث إلحياء السالم

 املشرفة قم

14.  
 أصول الكايفشرح 

 صاأل حممد مويل
 األوىل املازندراين

 الرتاث إحياء دار
 نشروال للطباعة العريب
 والتوزيع

 العريب الرتاث إحياء دار
 زيعوالتو  والنشر للطباعة

 لبنان - بريوت -

14.  

 سفينة مستدرك
 البحار

 النمازي علي الشيخ
  الشاهرودي

 

 اإلسالمي النشر مؤسسة
 املدرسني جلماعة التابعة
 املشرفة بقم

    الشيخ جعفر السبحاين مفاهيم القرآن  .12

11.  
 الثانية الشيخ املفيد عدم سهو النيب )ص(

 

 للطباعة املفيد دار
 ريوتب - والتوزيع والنشر

 لبنان -

16.  

 شرح يف املراد كشف
 قيقحت) االعتقاد جتريد
 (الزجناين

 الرابعة احللي العالمة
 قم - شكوري انتشارات قم- إمساعيليان

1٨.  
 الثانية الشيخ املفيد املزار

 

 للطباعة املفيد دار
 ريوتب - والتوزيع والنشر

 لبنان -



  األوىل الشيخ الطوسي مصباح املتهجد  .1٧
 - الشيعة فقه مؤسسة
 لبنان - بريوت

11.  
 النشر مؤسسة الثانية املوفق اخلوارزمي املناقب

 اإلسالمي

 اإلسالمي النشر مؤسسة
 املدرسني جلماعة التابعة
 املشرفة بقم

  آشوب شهر ابن طالب أيب آل مناقب  .63
 النجف - احليدرية
 األشرف

 - احليدرية املكتبة
 األشرف النجف

61.  
 أمري اإلمام مناقب
 (ع) املؤمنني

 سليمان بن حممد
 الكويف

 األوىل
 النهضة

 الثقافة إحياء جممع
 املقدسة قم - اإلسالمية

64.  

 األوىل احلسكاين احلاكم التنزيل شواهد

 

 والنشر الطبع مؤسسة
 الثقافة لوزارة التابعة

 -اإلسالمي واإلرشاد
 الثقافة إحياء جممع

64.  
  الطربي اتريخ الطربي

 

 األعلمي مؤسسة
 - بريوت - للمطبوعات

 لبنان

62.  
 ابالكت يف البيت أهل

 والسنة
   الثانية الريشهري حممد

 دار احلديث دار احلديث 
 
 

  



 الفهرس:

 الفصل األول: املعارف اإلهلية

  :معرفة هللا تعاىلاملطلب األول 
 القسم األول: الطرق املوصلة إىل معرفة هللا تعاىل.

 القسم الثاين: الدليل العقلي على املعرفة.

 القسم الثالث: الدليل الفطري على معرفة هللا تعاىل.

 القسم الرابع: النظم وحساب االحتماالت ومعرفة هللا تعاىل.

 لي يف إثبات املعرفة.القسم اخلامس: دور الدليل النق

  :دور اإلميان ابهلل  ي حياتنااملطلب الثاين 
 األول: اإلميان ركيزة الرقابة الذاتيةالقسم 

 الثاين: اإلميان عقيدة وسلوك

 الثالث: الثمار العملية لإلميان على الفرد.

 الرابع: مالمح اجلانب العملي لإلميان.

 اخلامس: خصائص اإلميان

 الرفعة حنو الكمال  السادس:  مسات

 السابع: البعد االجتماعي للسمات اإلميانية

 الثامن: اإلميان واألمن االجتماعي.

 التاسع: ثقافة التعامل األخوي يف اجملتمع اإلسالمي

 العاشر: مسات اإلميان سلوك املعرفة 

  :البعد العقدي للةر.  ي اإلسالماملطلب الثالث 
 العبادي التوحيدي والشركي.األول: املائز بني املظهر القسم 



 الثاين: املظاهر العبادية بني الواقع التوحيدي والشركي.

 الثالث: التقرب والتفويض بني التوحيد والشرك. 

 الرابع: برهان النظم بني إثبات التوحيد ونفي الشرك.

 اخلامس: الدعاء بني التوحيد والشرك.

 .السادس: االنسجام بني التوحيد واالستشفاع ابلغري

  :التوسل  ي املنظور اإلسالمياملطلب الرابع 
 األول: مشروعية التوسل.القسم 

 الثاين: مشروعية التوسل ابلصاحلني.

 الثالث: حقيقة التوسل ابألولياء.

   الرابع: التوسل يف املذاهب اإلسالمية.

 اخلامس: مشروعية التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وآله.

 واجلسد.السادس: العالقة بني الروح 

 السابع: مفارقة احلياة ال متنع التوسل.

 الثامن: تفاعل األموات مع األحياء.

 خامتة
 بساطة املعتقد اإلسالمي 
 املعارف التوحيدية عند الزهراء عليها السالم 
  معاِل الشرك يف صفات هللا عند اإلمام الرضا 

 

 الفصل الثاين: املعارف النبوية

  :الُسننة الصحيحة املطلب األول 



 األول: الُسّنة بني ُمقومات احلفظ وعقبات التدوين.القسم 
 الثاين : اختالف الُسّنة بني مدرسيت أهل البيت عليهم السالم واخللفاء.

 الثالث :أسباب منع تدوين الُسّنة  )احللقة األوىل ( 

 الرابع : أسباب منع تدوين الُسّنة ) احللقة الثانية (.

 أسباب منع تدوين الُسّنة )احللقة الثالثة(.اخلامس: 
  :العصمةاملطلب الثاين 

 األول: مفهوم العصمة.

 الثاين:  نصوص يف العصمة اخلاصة.

 الثالث: خصائص املعصوم.

 الرابع: ميزات املعصوم العلمية.

 اخلامس: الرتبة العلمية ألهل البيت عليهم السالم.

 السادس: منابع علوم املعصوم.

 التأصيل القرآين لعلم الغيب.السابع: 

 الثامن: علم الغيب وحجية املعصوم.

 التاسع: العصمة ومدرسة أهل البيت عليهم السالم.

 العاشر: حيثيات اخلطاب القرآين والعصمة.

 احلادي عشر: العصمة املطلقة يف القرآن الكرمي.

 الفصل الثالث: املعارف الوالئية

 الوالية ألهل البيت عليهم السالم 
 الوالية والطاعة يف الُبعد العقدي 
 الغدير مفهوم اإلسالم الصحيح 



 اإلمام عليه السالم مظهر اهلداية للبشرية 
 

 

 

 

 

   


