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18. اإلمامة العامة

1/18. متهيد:

قبل الولوج يف خضّم أبحاث اإلمامة وصفاهتا نمّهد هنا بمقّدمات: 

1/1/18. املقّدمة األوىل:

»اإلمامة« قضّية مطروحة عىل بساط البحث منذ القرون اإلسالمّية األوىل، وهي 
القرون  يف  أّلف  وقد  السنّة.  وأهل  الشيعة  من  الفريقني؛  بني  املركزّية  اخلالف  نقطة 
األوىل املخالفون لنظرّية اإلمامة عند الشيعة اإلثني عرشّية كتبًا يف الرّد عىل اإلمامة، 

وكتب علامء اإلمامّية أيضًا مصنّفات تدافع عن هذه النظرّية.

وقد عمد ابن النديم )438ه( يف الفّن الرابع من كتاب »الفهرست« إىل التعريف 
من  الرابع  الفّن  اإلمامة]]]، وعّد يف  البيت: يف موضوع  أهل  أتباع  كتبه  ما  ببعض 

]1]ـ يقول ابن النديم: »عل بن إسامعيل بن ميثم التامر: أّول من تكلّم يف مذهب اإلمامية عل بن إسامعيل بن 

ميثم التاّمر... ولعّل من الكتب: كتاب اإلمامة. هشام بن الحكم: وهو أبو محّمد هشام بن الحكم... من متكلّمي 

الشيعة مّمن فتق الكالم يف اإلمامة... وله من الكتب: كتاب اإلمامة... كتاب اختلف الناس يف اإلمامة. شيطان الطاق: 

أبو جعفر محّمد بن النعامن األحول... تلّقبه العاّمة بشيطان الطاق والخاّصة تعرفه مبؤمن الطاق وهو من أصحاب 

أيب عبدالله جعفر بن محّمد الصادق... وله من الكتاب، كتاب اإلمامة... كتاب الرّد عىل املعتزلة يف إمامة املفضول. 

ابن قبة: وهو أبو جعفر بن محّمد بن قبة من متكلّمي الشيعة وحّذاقهم وله من الكتب كتاب اإلنصاف يف اإلمامة، 

كتاب اإلمامة. أبو سهل النوبختّي: أبو سهل إسامعيل بن عل بن نوبخت من كبار الشيعة وله من الكتب كتاب 

االستيفاء يف اإلمامة، كتاب التنبيه يف اإلمامة، كتاب الرّد عىل الغالة، كتاب الرّد عىل الطاطري يف اإلمامة. الحسن بن 

موىس النوبختّي: وهو أبو محّمد الحسن بن موىس بن أخت أيب سهل بن نوبخت متكلّم فيلسوف... وله من الكتب: 

كتاب اإلمامة«. الفهرست، ابن النديم، ص217ـ220. 
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كتابه هذا »اخلوارج« أّول من خالف اإلمامّية، وأّول من أّلف يف هذا املجال]]]. وفضاًل 
عن اخلوارج يف صدر اإلسالم، فإّن سائر متكّلمي املذهب السنّي يف العصور الغابرة 
والعدل،  التوحيد  أبواب  »املغني« يف  )415ه( يف  املعتزيّل  القايض عبداجلّبار  مثل:  ـ 
السنّة«،  »منهاج  يف  )728ه(  تيمّية  وابن  »األربعني«،  يف  )606ه(  الرازّي  والفخر 
والقوشجّي )879ه( يف »رشح جتريد العقائد« ـ قد تصّدوا لنظرّية اإلمامة حسب ما 
يؤمن هبا الشيعة االثناعرشّية، وقد بالغ أعالم الوّهابّية أكثر من غريهم يف حماربة عقيدة 

اإلمامة ونقدها بشّتى األساليب. 

تنحرص  ال  اإلمامة  بحث  تكتنف  التي  التّحديات  أّن  إىل  االلتفات  من  بّد  وال 
بعض  إليها  دعت  التي  املبادئ  إليها  يضاف  أن  يمكن  بل  السنّة،  أهل  شبهات  عىل 
ب  املسّمى  الفاريّس  التّيار   : ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  ومنها  املعارصة؛  الفكرّية  التيارات 
والتّيار  إيران،  يف  البائد  البهلوّي  النظام  حكم  إبان  له  ُرّوج  تّيار  »الكرسوّية«]]]وهو 
قيام  بعد  اشتّد عوده  الذي  الدينّي«،  »التنوير  الذي يطلق عىل نفسه مسّمى  الفكرّي 
الثورة اإلسالمّية يف إيران، وشهر سيفه لنقد نظرّية اإلمامة عند الشيعة اإلثني عرشّية. 
وهذا يدّلنا إىل رضورة تناول بحث اإلمامة وسرب أغواره حسب الرؤية التي يتبنّاها 

مذهب أهل البيت :. 

]1]ـ قال ابن النديم )438ه( : اليامن بن رباب: من جلة الخوارج ورؤساءهم... وكان نظاراً متكلاًم مصنفاً للكتب، 

وله يف ذلك: كتاب إثبات إمامة أيب بكر. يحيي بن كامل:... له من الكتب:... كتاب التوحيد والرّد عىل الغالة وطوائف 

الشيعة، عبدالله يزيد:... له من الكتب... كتاب الرّد عىل الرافضة، إبراهيم بن اسحاق األبايّض: وله من الكتب: كتاب 

اإلمامة، الهيثم بن الهيثم: وله من الكتب: كتاب اإلمامة. املصدر السابق، ص228ـ227. 

]2]ـتيّار فكرّي يُعرف بالفارسيّة باسم »كرسوي گرايئ«، منسوب إىل أحمد کرسوي )1890ـ1946م(، وهو باحث 

ومؤّرخ منارص لإلصالحات االجتامعية والدينية. متركز نشاطه يف األعوام بني سنة 1930ـ1945م. كام نجد ذلك يف 

آثاره. وقد هاجم اإلسالم بحّجة الدفاع عن القوميّة واألّمة الفارسيّة هجمة واسعة. وأعرب عن أفكاره االنتقاديّة 

ـ اإلصالحيّة واملذهبيّة ـ االجتامعيّة الحاّدة بلغة أشّد حّدة وعنفاً ولذلك واجه رّدة فعل حاّدة من قبل املخالفني. 

ومؤلّفات كرسوي وعقائده وأعامله كانت جميعها يف مسار نوايا رضاشاه متاماً، وحسب رأي بعضهم فإنّه استطاع يف 

هذه الفرتة بالذات أن ينرش آثاره برعاية الدولة مبارشة ماّم اكتسب جمهوراً كبرياً. وكان يعتقد كرسوي بأّن السلسلة 

البهلويّة هي استمرار وإحياء ملجد امللوك األخمينيّني والساسانيّني وعظمتهم، ورضا شاه هو الذي سيستعيد جميع 

القّوة  نتيجة  بأّن  واعترب  1941م  أغسطس  بعد  نظرته  عّدل يف  ولكّنه  الغاصبني.  أيدي  من  املرحلة  تلك  فتوحات 

الظاهريّة لحكومة رضا شاه هي عربة هزمية أغسطس 1941م. ولذلك الم رضاشاه بعد انهيار حكومته املستبّدة. ]م] 
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2/1/18. املقّدمة الثانية:

ُتطرح مباحث اإلمامة عىل ساحتي »اإلمامة العاّمة« و»اإلمامة اخلاّصة« عىل ثالثة 
مستويات؛ هي: العرض )التبيني(، واإلثبات، والدفاع. 

ويمكن أن نتناول مباحث الدفاع عن اإلمامة يف أربعة فروع؛ هي:

أّوالً: الرّد عىل الشبهات التقليدّية ذات البيان التقليدّي املتداول؛ حيث ُتستعرض 
هناك الشبهات الدارجة يف كتب أهل السنّة عىل سبيل املثال، وُيرّد عليها. 

املناهج  فيه  ُوّظفت  الذي  اجلديد  البيان  ذات  التقليدّية  الشبهات  عىل  الرّد  ثانيًا: 
واملبادئ التقليدّية؛ ومثاهلا: ُشبهة »نظرّية العلامء األبرار« التي عرضها حسني امُلدّريّس 
والتارخيّية،  الرجالّية،  املصادر  فيها  مستخدمًا  حديثة،  ُحّلة  يف  1941م(  )مواليد 

والكالمّية التقليدّية. 

املناهج  فيه  ُوّظفت  الذي  اجلديد  البيان  ذات  التقليدّية  الشبهات  عىل  الرّد  ثالثًا: 
التي  واإلمامة«  اخلامتّية  بني  »الالانسجام  شبهة  يف  كام  احلديثة؛  واملصادر  واملبادئ 
أطلقها عبدالكريم رسوش )مواليد 1945م( مستخدمًا فيها املناهج واملبادئ املتبنّاة 

يف اهلرمينوطيقا، واإلبستمولوجيا )نظرية املعرفة(، واللسانّيات احلديثة. 

رابعًا: الرّد عىل الشبهات اجلديدة املبتنية عىل املناهج واملبادئ املتداولـة يف عرص 
»تعارض  شبهة  أو  الديموقراطّية«،  مع  اإلمامـة  »تعارض  شبهـة  يف  كام  احلداثة؛ 

املهدوّية مع احلداثة والتعّددّية الدينّية«. 

هذا، وتنطوي كّل ساحة من ساحات اإلمامة العاّمة واخلاّصة عىل قضايا ومباحث 
اإلمامة  مباحث  أّن  إىل  )415ه(  املعتزيّل  عبداجلّبار  القايض  ذهب  وقد  هبا.  خاّصة 

العاّمة تنحرص يف ثالثة حقول؛ هي: وظائف اإلمامة، وصفاهتا، وطرق تعيينها]]]. 

]1]ـ املغني يف أبواب التوحيد والعدل، القايض عبدالجبّار، ج 1، ص 11. 
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مخس  إىل  تنشعب  اإلمامة  مباحث  أّن  إىل  فذهب  )672ه(  الطويّس  املحّقق  أّما 
اإلمامة(،  رضورة  )إثبات  هل؟  ومطلب  باإلمامة(،  )التعريف  ما؟  مطلب  شعب: 
ومطلب لِـَم؟ )غاية اإلمامة ووظائفها وآثارها(، ومطلب كيف؟ )صفات اإلمامة(، 

ومطلب من؟ )مصدايق اإلمامة( ]]]. 

والذي جيدر عرضه يف مباحث »اإلمامة العاّمة« مخسة فروع؛ هي: 

أّوالً: تعريف اإلمامة، وتبيني حقيقتها. 

ثانيًا: أدّلة وجوب اإلمامة. 

ثالثًا: وظائف اإلمامة، والفوائد املرتتبة عليها. 

رابعًا: الرشوط العاّمة واخلاّصة لإلمامة. 

خامسًا: طرق نصب اإلمام. 

أّما يف مباحث »اإلمامة اخلاّصة« فيجدر التطّرق لثالثة فروع؛ هي: 

أّوالً: إثبات إمامة اإلمام عيّل بن أيب طالب 7. 

ثانيًا: إثبات إمامة األئّمة واخللفاء االثني عرش:. 

ثالثًا: مباحث املهدوّية. 

3/1/18. املقّدمة الثالثة:

هل ُتعّد »اإلمامة« من أصول الدين، أم من فروعه؟ وهل هي قضّية كالمّية، أم 
فقهّية؟ طرح املفّكرون املسلمون ثالث نظرّيات يف هذا الشأن: 

]1]ـ تلخيص املحّصل )املعروف بنقد املحّصل(، املحّقق الطويّس، ص 426. 



الكالم اإلسالمي المعاصر 14

أّوالً: الرؤية التي ذهبت إىل أّن اإلمامة أصل من »أصول الدين«. 

ثانيًا: الرؤية التي عّدهتا من »فروع الدين«. 

ثالثًا: الرؤية التي نعتتها بأّنا من »أصول املذهب«. 

السنّية ـ ال سّيام األشاعرة منهم ـ موضوع  املنتمون للمدرسة  املتكّلمون  عرض 
»اإلمامة« يف كتبهم الكالمّية؛ ملا تتحىّل به من أمّهّية، لكنّهم عّدوها يف ضمن املباحث 
عن  وانطباعهم  فكرهتم  أساس  عىل  الرؤية  هذه  ابتنت  وقد  الدين.  وفروع  الفقهّية، 
واقع اإلمامة؛ إذ أّولوها إىل نظرّية سياسّية؛ فقد كتب إمام احلرمني اجلويني )478ه( :

الباب ]أي: اإلمامة[ ليس من أصول االعتقاد، واخلطر عىل من  الكالم يف هذا 
يزّل فيه يربى عىل اخلطر عىل من جيهل أصله  ]]].

وقال أبوحامد الغزايّل )505ه( : 

فيها  املعقوالت  فن  أيضا من  املهاّمت، وليس  ليس من  أيضًا  »اإلمامة«  النظر يف 
من الفقهيات،... ولكن إذا جرى الرسم باختتام املعتقدات به أردنا أن نسلك املنهج 

املعتاد  ]]]. 

خلدون]]]  وابن  )792ه(،  والتفتازايّن]]]  )548ه(،  الشهرستايّن]]]  سار  وقد 
)808ه(، وسائر األشاعرة عىل هذا النهج، يف حني مل يذكر املعتزلة كالمًا رصحيًا يف 

هذا الباب. 

]1]ـ اإلرشاد، الجوينّي، ص 245. 

]2]ـ االقتصاد يف االعتقاد، الغزايّل، ص 234. 

]3]ـ نهاية اإلقدام يف علم الكالم، الشهرستايّن، ص 559. 

]4]ـ رشح املقاصد، التفتازايّن، ج5، ص 232. 

]5]ـ املقّدمة، ابن خلدون، ص 193. 
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من  أصل  اإلمامة  أّن  إىل  ـ  األشاعرة]]]  بعض  ومعهم  ـ  اإلمامّية  مفّكرو  وذهب 
»أصول الدين«، وأّن منكرها »كافر«؛ فقد قال الشيخ الصدوق )381ه( :

جيب أن يعتقد أّنه يلزمنا من طاعة اإلمام ما يلزمنا من طاعة النبّي 9،... ويعتقد 
أّن املنكر لإلمامة كاملنكر للنبّوة، واملنكر للنبّوة كاملنكر للتوحيد]]].

وقال الشيخ املفيد )413ه( :

ما أوجب اهلل من  األئّمة، وجحد  إمامة أحد  أنكر  أّن من  اإلمامّية عىل  واّتفقت 
فرض الطاعات، فهو كافر ضاّل، مستحّق للخلود يف النار]]]. 

وكان السّيد املرتىض )436ه( يرى أّن اإلمامة تشرتك مع النبّوة يف كونا من أعظم 
أصول الدين]]]، وقد رّصح يف كتابه الذي عرض فيه اإلمامة بقوله: فقد أجبت اىل 
ما سألنيه األستاذ ـ أدام اهللّ تأييده ـ من إمالء خمترص حميط بام جيب اعتقاده من مجيع 

أصول الدين]]].

التنصيب فيها من قبل اهلل  باعتبار رضورة  ـ  أّن اإلمامة  النظر  إليه  ينتهي  والذي 
ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل ـ قضّية كالمّية تنتمي ألصول الدين أو ألصول املذهب واإليامن، هي 

ـ وباعتبار الوجوب الرشعّي الذي يطال طاعة الناس لإلمامة وشخص اإلمام ـ فهي 
بحث فقهّي ينتمي لفروع الدين؛ فإّن املناط يف كون املسألة كالمّية أو فقهّية هو عالقته 

»رّصح  الحّق«:  »إحقاق  يف  قال  )685ه(.  األشعرّي  البيضاوّي  والقايض  )632ه(،  الحنفّي  األرسوشنّي  مثل:  ]1]ـ 

القايض البيضاوّي يف مبحث األخبار من كتاب املنهاج، وجمع من شارحي كالمه بأّن مسألة اإلمامة من أعظم مسائل 

اصول الّدين الذي مخالفته توجب الكفر والبدعة، وقال األرسوشنّي من الحنفيّة يف كتابه املشهور بينهم بالفصول 

األرسوشنّي بتكفري من ال يقول بإمامة أيب بكر«. إحقاق الحّق، القايض نور الله، ج 2، 307. ]م]

]2]ـ الهداية يف األصول والفرع، الصدوق، ص 27ـ28. 

]3]ـ أوائل املقاالت، املفيد، ص 7. 

]4]ـ رسائل الرشيف املرتىض، ج2، ص 165ـ 166. 

]5]ـ رسائل الرشيف املرتىض، ج3، ص 9. 
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بالبحث عن وجود اهلل وصفاته وأفعاله، أو عالقته بفعل اإلنسان؛ فإذا كان األول، 
فهو بحث كالمّي، وإال فهو بحث فقهّي. 

كتبهم  يف  اإلمامة  بحث  اإلمامّيون  املتكّلمون  تناول  كام  نقول:  املحّصلة  ويف 
التكوينّية  والوالية  والعصمة  العلم  وصفات  اإلمامة  رضورة  فيها  وأثبتوا  الكالمّية 
والترشيعّية والسياسّية االجتامعّية لألئّمة االثني عرش، فعىل فقهاء اإلمامّية أن يطرحوا 
بحثًا حتت عنوان »فقه  اإلمامة«، يتطّرقون فيه إىل الوظائف الرشعّية املناطة باإلمام؛ 
ومنها: مراعاة حقوق الناس، وإىل الوظائف الرشعّية امللقاة عىل عاتق الناس يف طاعة 
اإلمام. فاإلمامة ـ إذن ـ بحث كالمّي باعتبار أّن تنصيب اإلمام واجب عىل اهلل َجلَّ 
َوَعال، كام أّنا بحث فقهّي أيضًا باعتبار أّن هناك وظائف رشعّية ملقاة عىل عاتق اإلمام 

واملأموم. 

2/18. حقيقة اإلمامة:

أّول أبحاث قضّية »اإلمامة« هو الوقوف عىل تعريفها، وماهّيتها، وبيان عنارصها؛ 
فتصّور املفهوم مقّدم عىل تصديقه منطقّيًا، وإذا مل يّتضح مفهوم »اإلمام« بشكل جيّل، 

فال سبيل إىل أي بحث تصديقّي بشأنه. 

ويف ما ييل إطاللة عىل أبرز تعاريف »اإلمام« و»اإلمامة«:

1/2/18. تعريف اإلمامة:

أّوالً: تعريف الشيخ املفيد )413ه( : 

عن  نيابًة  والدنيا  الدين  أمور  يف  عاّمة  رئاسة  له  الذي  اإلنسان  هو:  »اإلمام« 
.[[[ 9 النبّي 

]1]ـ النكت االعتقاديّة، املفيد، ص39. 
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وقد كتب يف »أوائل املقاالت«: 

]وهذا  احلدود  وإقامة  األحكام  تنفيذ  يف   : األنبياء  مقام  القائمني  األئّمة  »إّن 
وتأديب  نقصان[،  أو  بزيادة  التحريف  من  ]أي:  الرشائع  وحفظ  القضاء[،  منصب 

األنام ]أي: يف الشؤون الثقافّية[، معصومون كعصمة األنبياء« ]]].

الثقافّية ـ عّدها من  الرتبية  املفيد يف تعريفه هذا قضايا ـ منها:  وقد أدرج الشيخ 
وظائف اإلمام؛ خالفًا ملا ذهب إليه العلامنّيون الرافضون ألّي تدّخل متارسه احلكومة 

الدينّية يف الشؤون الرتبوّية واألخالقّية. 

ثانيًا: تعريف القايض عبداجلّبار املعتزيّل )415ه( يف »رشح األصول اخلمسة«:

»اإلمام«: اسم ملن له الوالية عىل األّمة، والترّصف يف أمورهم عىل وجه ال يكون 
فوق يده يد]]].

ثالثًا: تعريف املاوردّي )450ه( يف »األحكام السلطانّية«:

»اإلمامة«  النبّي...  عن  خالفًة  والدنيا  الدين  أمور  يف  عاّمة  رئاسة  »اإلمامة«: 
موضوعة خلالفة النبّوة يف حراسة الدين، وسياسة الدنيا]]].

التعاريـف  مـن  طائفـة  أّن  املتقّدمـة  التعاريـف  مراجعـة  خـالل  مـن  ويتبـنّي 
تعاريـف عاّمـة تشـمل النبـّي واإلمـام؛ كـام هو مالحـظ يف مثـل تعريف ابـن ميثم 
البحـرايّن )679ه( ؛ حيـث ذهـب إىل أّن اإلمامـة »رئاسـة عاّمـة يف أمـور الديـن 
والدنيـا باألصالـة« ]]]، وبعـض آخـر مـن التعاريـف خيتـّص وينحـرص يف اإلمامة؛ 

]1]ـ أوائل املقاالت، املفيد، ص 19. 

]2]ـ رشح األصول الخمسة، القايض عبدالجبار، ص 509. 

]3]ـا ألحكام السلطانيّة، املاوردّي، ص 5. 

]4]ـ قواعد املرام، ابن ميثم البحرايّن، ص 174. 
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كـام يف تعريـف الشـيخ املفيـد )413ه( الـذي عّرفهـا بأنـا »رئاسـة عاّمـة يف أمور 
الديـن والدنيـا نيابـًة عـن النبـّي 9« ]]]. 

3/18. العنارص املشرتكة يف اإلمامة:

التي  التعاريف  من  الفريقني  عند  اإلمامة  يف  املشرتكة  العنارص  استنتاج  يمكن 
أوردوها لإلمامة؛ وهي عىل النحو اآليت: 

أّوالً: »الوالية والرئاسة«: وردت خصوصّية »الرئاسة« أو »القيادة« العاّمة للناس 
يف شؤون الدين والدنيا يف مجيع التعاريف، واسُتخدمت مفردة »الوالية« يف بعضها؛ 
وإن اختلف يف تفسري الوالية أو معناها. والوالية التي تعني تويّل اإلمام زمام الرئاسة 
احلكومّية والدنيوّية مشرتكة بني اإلمامّية وأهل السنّة، لكّن الوالية التي تعني الوالية 
هبذا  السنّة  أهل  يعتقد  وال  باإلمامّية،  منحرصة  واالجتامعّية  والترشيعّية  التكوينّية 

النطاق الواسع من الوالية. 

اخلصوصّية؛  هذه  عىل  الفريقان  يّتفق  ونيابته«:   9 اهلل  رسول  »خالفة  ثانيًا: 
إليه ابن  اللغوّيون إىل ذلك، وأملح  ف»اخلالفة« منضوية يف معنى »اإلمامة«؛ كام أشار 
خلدون )808ه( أيضًا. أّما فيام خيّص مفهوم اخلالفة واإلمامة؛ هل مها مفهومان أم 
مفهوم واحد؟ فاحلّق أّن اخلالفة ختتلف عن اإلمامة من حيث املفهوم. وعىل الرغم 
ذاته، لكّن األمر  9 هم خلفاء وأئّمة يف اآلن  الرسول األعظم  بعد  أّن اخللفاء  من 
ألحد؛  خليفًة  يكون  وال  باإلمامة  يّتصف  من  نجد  فقد  دائاًم،  النحو  هذا  عىل  ليس 
كام يف مثل إبراهيم 7 الذي كان إمامًا؛ ومل يكن خليفًة ألحد. فاخلالفة ـ إذن ـ من 
مشرتكات الفريقني؛ وال خالف فيها. وقد أورد الكلينّي )329ه( يف »الكايف« عن 

اإلمام الرضا 7 أّنه قال:

ُسوِل 9« ]]]. َماَمَة ِخاَلَفُة اهلل َوِخاَلَفُة الرَّ »إِنَّ اإْلِ

]1]ـ النكت االعتقاديّة، املفيد، ص 39. 

]2]ـ الكايف، الكلينّي، ج 1، ص 198. 
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من  أيضًا  اخلصوصّية  هذه  ُتستفاد  اجلميع«:  عىل  اإلمام  طاعة  »وجوب  ثالثًا: 
النظرية  بني  فالفارق  اجلميع؛  عىل  اإلمام  طاعة  بوجوب  واخلاّصة  العاّمة  تعاريف 
إمام  اّتباع  وجوب  حول  يتمحور  ال  اخلصوص  هذا  يف  السنّة  أهل  ورؤية  اإلمامّية 
حمّدد؛ وإّنام االختالف يعود إىل مسألتني: األوىل: هل الوالية أمر مقترص عىل احلكومة 
أورد  ما  والثانية:  أيضًا؟  والترشيعّية  التكوينّية  الوالية  أّنا تشمل يف طّياهتا  أم  فقط، 
بعض علامء اإلمامّية من قيد األصالة والنيابة يف التعاريف، فالسؤال املطروح هنا هو: 
هل يتسّلم اإلمام مقاليد اإلمامة نيابًة عن الناس أم أّن إمامته أصيلة؛ وليست بالنيابة 

عنهم؟ ومن املعلوم أّن اإلمامّية ترى يف اإلمامة نيابًة عن النبّوة. 

رابعًا: »القيادة الرشعّية«: عالوًة عىل النقاط املتقّدمة، فقد دّلت تعاريف الفريقني 
بقدسّية  هلا  ُيقّر  فهو  النبّوة  عن  نيابة  اإلمامة  أّن  إىل  يذهب  فالذي  اإلمام؛  قيادة  عىل 
صاحب  عن  خالفة  »اإلمامة  فإّن  )808ه(  خلدون  ابن  عرّب  وكام  إهلّية.  ورشعّية 

الرشع«]]].

خامسًا: »اإلمام شخص؛ وليس حزبًا، أو فئًة، أو شورى بعينها«: تدّل تعاريف 
اإلمامة عىل أّن اإلمام شخص؛ وليس حزبًا، أو شورى حمّددة، أو طائفة بعينها، وقد 

حّققت سرية املترّشعني هذا املفهوم عىل مّر التاريخ. 

الدين والدنيا«: وردت مفردة  الزعامة والقيادة هي شؤون  سادسًا: »نطاق هذه 
الدنيا.  مع  مقرونًة  اآلخر  البعض  ويف  منفردًة،  التعاريف  هذه  بعض  يف  »الدين« 
واملقصود ب »الدين« يف الطائفة األوىل من التعاريف: »اإلسالم«، لكّن مفردة »الدين« 
إذا اسُتخدمت بمفردها دّلت عىل »اآلخرة«، فكام تقّدم إذن، يف كال الصورتني تكون 
والنتيجة  »اإلمامة«.  مفهوم  حتت  منضوية  بمجموعها  واألخروّية  الدنيوّية  الشؤون 
هنا: انعدام أّي خالف يف هذا العنرص أيضًا؛ فاإلمام ـ حسب عقيدة الفريقني ـ يتوىّل 

]1]ـ املقّدمة، ابن خلدون، ص 191. ]م].
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املنطلق، قّسم أهل السنّة اخللفاء إىل  الدنيا واآلخرة. ومن هذا  الناس يف  أمر سعادة 
بكٍر، وعمر، وعثامن،  )أبا  الراشدين  اخللفاء  بأّن  وآمنوا  الراشدين،  الراشدين وغري 
وعلّيًا( كانوا معنّيني بجميع شؤون األّمة الدنيوّية واألخروّية. أّما معاوية وغريه فال 
ـ  الصحابة  ـ رغم كونم موضع احرتام بسبب كونم من  اللقب  يطلق عليهم هذا 

لعدم اهتاممهم بأمور الناس الدنيوّية واألخروّية. 

4/18. عنارص اإلمامة التي انفردت بها اإلمامّية

تقّدم احلديث عن العنارص املشرتكة لإلمامة بني الفريقني. أّما العنارص األخرى 
التي تنفرد هبا النظرّية اإلمامّية فهي تضّم ما ييل:

أّوالً: »الوالية املطلقة«: ومعناها اشتامل الوالية التي يتحىّل هبا اإلمام عىل شّتى 
ألوان الوالية التكوينّية، والترشيعّية، والقيادّية. 

ثانيًا: »العصمة«: وهي تعني شمولّية نطاق العصمة جلميع دوائر املعرفة، والتبليغ، 
والعمل بالدين والرشيعة. 

ثالثًا: »الرئاسة األصيلة«: بمعنى نفي النيابة عن األّمة؛ فليست األّمة هي من خيتار 
اإلمام ـ عىل الرغم من كون بيعتهم رضورّية ـ، وليست البيعة هي العامل الذي يمنح 
الرشعّية لإلمام، خالفًا ملا تذهب إليه رؤى الديموقراطّية اللربالّية؛ فمشاركة الشعب 
فعلّية  يف  يساهم  عامل  ـ  أمرها  واقع  يف  ـ  البيعة  نعم؛  الرشعّية.  مصدر  هو  عندهم 
وجوب طاعة اإلمام، وحتّقق ذلك عىل األرض. ويف اجلهة املقابلة، يرى أهل السنّة أّن 

اإلمام نائب عن األّمة، وأّن رشعّيته الفلسفّية منوطة باختيار األّمة له برشوط إهلّية. 

1/4/18. عنرصان آخران:

أملح الشيخ الطويّس )460ه( إىل عنرصين خاّصني آخرين؛ مها:
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أّوالً: »أن يكون قدوة األّمة قوالً وفعاًل«: بمعنى أّن اإلمام قدوة للناس يف القول 
والعمل. ومن اجليّل أاّل فرق بني اإلمام والنبّي من هذه اجلهة. 

ثانيًا: »الزعامة واحلكومة«: وهي تعني أّن اإلمام يتوىّل تدبري أمر املجتمع، ويدير دّفة 
السياسة فيه. وال خيفى أّن هذه اخلصوصّية منحرصة يف اإلمام؛ فال يمكن القول بأّن 
»كّل نبّي إمام«، كام ال يمكن القول بأّن »كّل إمام نبّي«. نعم؛ من املمكن أن يكون بعض 
األنبياء أئّمة يف الوقت ذاته؛ كام يف األنبياء من أويل العزم؛ فقد كانوا أئّمة بأرسهم، أو 
كام يف بعض األنبياء اآلخرين من غري أويل العزم؛ كام يف مثل سليامن وداوود8 اللذين 
توّليا منصب »اإلمامة«؛ بمعنى »الزعامة السياسّية االجتامعّية«. لكّن مثل هذه النامذج 
: ال دليل عىل إثبات أّن كّل نبّي إمام. ومن  تتطّلب دليالً يدّل عليها بخصوصها. ومن َثمَّ
جهة أخرى، ال يمتنع أن يوجد إماٌم ليس بنبّي؛ أي أن يتوىّل اإلمام الزعامة والقيادة 
واهلداية الدينّية والدنيوّية؛ من دون أن يكون نبّيًا. وحسب رأي الشيخ الطويّس تتمّثل 
حقيقة النبّوة وجوهرها يف »تلّقي الوحي من دون واسطة برشّية«، أّما حقيقة اإلمامة 
وجوهرها فتتمّثل يف »تعليم األّمة، وتدبري أمرها، وإدارة دّفة السياسة فيها«. وبناًء عىل 
ذلك، النسبة بني اإلمام والنبّي هي نسبة العموم واخلصوص من وجه]]]؛ فليس كّل نبّي 
مأمور بالتدبري والسياسة؛ وإن كان قد ُنصب ليكون قدوًة وأسوًة للناس. وهلذا، من 
املمكن أن يبعث اهلل نبّيًا يتلّقى الوحي، لكنّه ال يكون مأمورًا باحلكم، فيدعو الناس ـ 

بإذن اهلل وأمره ـ إىل حاكم غريه؛ كام يف مثل طالوت]]].

وقد أشار العالمة املطّهرّي )1979م( إىل فارق آخر بني النبّوة واإلمامة ممّا يكّمل 
نظرّية الشيخ الطويّس؛ إذ قال ببيان آخر: 

]1]ـ الرسائل العرش، الطويّس، ص 109ـ111. 

يده من  ما يف  يسلّم  أن  إليه  الله سبحانه وتعاىل  أوحى  املنيّة  أّن طالوت ملا حرضته  ]2]ـ وقد روي يف مصادرنا 

املواريث والعلوم إىل داوود 7 الذي ُجمعت يف النبّوة واإلمامة، فسلّم طالوت نور الله وحكمته وجميع ما يف 

يديه إليه كام أمره ربّه. يقول املسعودّي )346ه( : »واجتمعت بنو ارسائيل عىل داوود، وأنزل اللهـ  جّل ذكرهـ  عليه 

الزبور،... وأعطي النور، والحكمة، والتوراة«. إثبات الوصيّة، املسعودّي، ص 69. ]م].
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لكّن  الطريق،  يري  أن  اهلادي  فواجب  قيادة؛  »اإلمامة«  لكّن  هداية،  »النبّوة« 
البرشّية حتتاج القيادة؛ فضاًل عن حاجتها إىل اهلداية؛ بمعنى أّنا حمتاجة إىل أشخاص، 

أو فئات، أو نظام يستجمع قوى اإلنسان وطاقاته، وحيّركها ]]].

وبناًء عىل ذلك، فإّن »القائد« هو من يتوىّل مهّمة »اإليصال إىل املطلوب« و»تفعيل 
»ختم  فإّن  وعليه:  الطريق«.  »إراءة  هي  فمهّمته  »اهلادي«  أّما  والطاقات«،  املواهب 
أّما  اإلهلّية،  األطروحة  بتقديم  اإلنسان  درب  تنري  التي  اهلداية  ختام  يعني:  النبّوة« 

ل بتطبيق هذه األطروحة عملّيًا عىل أرض الواقع.  اإلمام فهو املوكَّ

2/4/18. محّصلة القول:

يمكن أن نخترص الوظائف اإلهلّية التي ُأنيطت باألنبياء الترشيعّيني )أويل العــزم 
من الرسل( ـ وعىل رأسهم الـرسول األعظم9 ـ يف أربع وظائف رئيسّية؛ هي: 

تشمل  التي  الدينّية  األطروحة  نرش  يعني  وهذا  وإبالغه«:  الوحي  »تلّقي  أّوالً: 
القرآن الكريم والبيان القرآيّن. 

ثانيًا: »املرجعّية الدينّية«: بام يعني الوالية الترشيعّية، أو بيان الوحي وتفسريه.

ثالثًا: »الوالية التكوينّية«: وهي تعني القدرة عىل فعل املعجزات، والوالية املعنوّية 
والعرفانّية. 

رابعًا: »الزعامة«: ومعناها الوالية السياسّية واالجتامعّية والقضائّية. 

باستثناء بعض  الوظائف؛  التبليغّية فال تنطوي إال عىل ثالث من هذه  النبّوة  أّما 
األنبياء املبلِّغني الذين ورد فيهم نّص خاّص يستثنيهم من هذه القاعدة؛ فعىل الرغم 
من وجود وجوه االشرتاك بني »النبّوة التبليغّية« و»النبّوة الترشيعّية« يف تلّقي الوحي 

]1]ـ األعامل الكاملة )بالفارسية(، املطهرّي، ج3، ص 318ـ321. 
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مل  جديدًة  أحكامًا  يبنّي  قد  املبّلغ«  »النبّي  أّن  يف  يكمن  بينهام  الفارق  أّن  إاّل  وإبالغه 
مل  أحكام  فيه  وردت  الذي   7 داوود  زبور  ـ كام حصل يف  ما سبق  ذكر يف  هلا  يرد 
تذكرها التوراة ـ إاّل أّن ظهور هذه األحكام ال يستوجب حدوث جتديد يف الرشيعة، 
بل هو جمّرد تكميل وتتميم للرشيعة السابقة؛ ال سّيام يف النبّوة التبليغّية التي يتوىّل نبّيها 
منصب اإلمامة أيضًا. وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن املناط يف كون النبّي من أويل العزم هو 

امتالكه لكتاب يشتمل عىل رشيعة مستقّلة وجديدة. 

نستنتج ممّا تقّدم أّن النبّوة التبليغّية تنطوي عىل خصوصّيتني:

، وتلّقي الوحي الترشيعّي منه؛ من دون أّي  أّوالً: العالقة املبارشة مع اهلل َعزَّ وََجلَّ
وسيط برشّي.

الذي سبقه من أويل  النبّي  ملا عند  التبليغّي رشيعة مغايرة  النبّي  تلّقي  ثانيًا: عدم 
العزم؛ وإن تلّقى أحكامًا جديدًة؛ إذ ال يستلزم نزول بعض األحكام اجلديدة جتديدًا 
بّلغ كّل منهام جزءًا من  قد  الذي سبقه  والنبّي  النبّي  فعندئٍذ يكون هذا  الرشيعة،  يف 

الوحي اإلهلّي إىل الناس. 

ويف خصوص »اإلمامة« ـ التي هي خالفة النبّي حسب تعريف الفريقني ـ اختلف 
املسلمون عىل حتديد وظائفها؛ فذهب أهل السنّة إىل أّنا منحرصة يف الوظيفة الرابعة 
فقط )الوالية السياسّية واالجتامعّية(، وأثبتت اإلمامّية لإلمام الوظيفة الثانية والثالثة 
والرابعة، متمّسكني ببعض األدّلة؛ ومنها: »حديث املنزلة«؛ إذ قال فيه رسول اهلل 9 

لعيل 7: 

ُه اَل َنبِيَّ َبْعِدي «]]]. »َأْنَت ِمنِّي بَِمنِْزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى إاِلَّ َأنَّ

وهو دليل ُيستنبط منه أّن جوهر النبّوة يتمّثل يف تلّقي الوحي املبارش من اهلل َعزَّ 

]1]ـ عيون أخبار الرضا، الصدوق، ج 2، ص 10. ]م].



الكالم اإلسالمي المعاصر 24

، وهي خصوصّية مل تتوافر يف عيّل 7. أّما بيان الوحي وتفسريه فهو من شؤون  وََجلَّ

الوالية الترشيعّية للنبّي. 

5/18. ثالثة تساؤالت رئيسّية:

1/5/18. السؤال األّول:

إذا كانت خصوصّية اإلمام أن يتلّقى احلقائق من النبّي مبارشًة، فام هو الفارق بينه 
وبني راوي احلديث يف تلّقي احلقائق الدينّية؟

اجلواب: يكمن الفارق بني اإلمام وراوي احلديث يف ثالث جهات؛ هي: 

أّوالً: يتمّتع اإلمام بوالية سياسّية واجتامعّية، والرواة ليسوا كذلك. 

ثانيًا: غاية ما يمكن للراوي أن يقوم به هو تلّقي احلقائق الدينّية من النبّي 9 من 
خالل أدوات املعرفة االعتيادّية )السمع والبرص(؛ فهو جيالس النبّي، ويسمع املعارف 
وهلذا،  طاقته.  حسب  الناس  بني  ينرشها  ثّم  ويسّجلها،  يدّونا،  ولعّله  منه،  الدينّية 
فإّن الرواة عاجزون عن نيل مجيع احلقائق الدينّية، أّما اإلمام املعصوم فهو مّطلع عىل 

احلقائق الدينّية بأرسها، وبإمكانه أن يقوم بدور اهلداية اإلهلّية للناس. 

ثالثًا: ال يمكن نفي اخلطأ يف أداء الرواة؛ فهو أمر حمتمل ووارد؛ يف حني أّن هذا 
االحتامل منتٍف بالنسبة إىل األئّمة األطهار : بسبب العصمة. ولذلك، يتحّتم عىل 
عامل الدين أن يطّبق قواعد علمي الدراية والرجال؛ ليعرف الرواية الصحيحة سندًا 
وداللًة، بينام ال حيتاج اإلمام املعصوم إىل يشء من ذلك. فهو يتلّقى احلقائق الدينّية من 

طرق غري اعتيادّية. يقول أمري املؤمنني 7: 

»َعلََّمنِي َرُسوُل اهللَِّ َأْلَف َباٍب ُكلُّ َباٍب َيْفَتُح َأْلَف َباب  «]]].
]1]ـ االختصاص، املفيد، ج 2، ص 283. ]م].
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وبطبيعة احلال، فإّننا ال ندرك حقيقة هذا التلّقي؛ أهو من سنخ العلم احلضورّي، 
أم احلصويّل؟ كام أّننا ال نعرف حقيقة الوحي. وعىل أّي حال، فإّننا نعلم من األدّلة أّن 
النبّي 9 نقل احلقائق الدينّية إىل اإلمام املعصوم بواسطٍة ما، وأّن اإلمام قد تلّقى من 
النبّي 9 تلك احلقائق كاملًة بنهج معنّي، وهو يعرضها عىل الناس حني احلاجة وعىل 

مّر الزمان. يقول العالمة املطّهرّي )1979م( يف هذا الشأن:

هل كان بعد النبّي من يكون مرجعًا حقيقيًا لألحكام الدينّية، كام كان النبّي مرجعًا 
ومبّينًا ومفرّسًا؟ هل كان هناك إنسان كامل يتمّتع هبذه الصفات، أم ال؟ قلنا: إّن هذا 
كان متحّققًا؛ ولكن بفارق أّن ما كان يقوله النبّي 9 يف هذه القضايا كان مستندًا إىل 
الوحي مبارشًة، أّما ما يقوله األئّمة : فهو مستند إىل النبّي 9؛ ال بمعنى أّن النبّي 
قد دّرسهم ذلك، بل بالطريقة التي أفصح عنها عيّل 7؛ حينام قال: »َعلََّمنِي َرُسوُل 
اهللَِّ َأْلَف َباٍب ُكلُّ َباٍب َيْفَتُح َأْلَف َباب« . إّننا ال نستطيع تفسري كيف تلّقى الرسول 9 
العلم من اهلل، ال يمكننا تفسري كيفّية العالقة املعنوّية بني النبّي 9 وعيّل 7 والتي 

أفضت إىل تعليم النبّي له مجيع احلقائق حّق التعليم، من دون أن يعّلمها لغريه]]].

فإّن لإلمام والية   : َثمَّ بعينه. ومن  الدين  اإلمام هو  نقول: حديث  املحّصلة  ويف 
الدينّية. ولذلك،  واملعرفة  للدين  تفسريًا  إال  ليس  الدين  لكّن حديث عامل  ترشيعّية، 

فهو فاقد للوالية الترشيعّية؛ وإن كانت معرفته الدينّية حّجة بالدليل العقيّل والنقيّل. 

من جهة أخرى، فإّن طريقة تلّقي اإلمام من النبّي ختتلف عن طريقة تلّقي الرواة 
عنه 9 كاّمً ونوعًا؛ فاإلمام من حيث نوعّية التلّقي، يأخذ احلقائق من خالل األداة 
اإلهلّية عن النبّي دفعًة واحدًة، ومن جهة الكمّية فهو جيد كّل احلقائق الدينّية عنده؛ 

بينام يفتقر رواة احلديث إىل كال اجلهتني كاّمً ونوعًا. 

الحظ التخطيط اآليت:

]1]ـ األعامل الكاملة )بالفارسية(، املطهرّي، ج4، ص 859. 
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اهلل َعزَّ َوَجلَّ

البيان القرآين القرآن الكريم    

النبّي

بيان كّل القرآن الكريم أو بعض منه للناس

وبيان كّل القرآن الكريم وتفسريه لألئّمة

2/5/18. السؤال الثاين:

بالنظر إىل ما تقّدم، أال يمكن القول بأّن النبّي 9 قد قرّص يف إبالغ رسالته؟ فقد 
يتصّور بعضهم بأّن النبّي 9 قد قرّص يف تلّقي الوحي أو يف إبالغه، فلم حيّدث الناس 

بجميع احلقائق الدينّية!

بكّل  الناس  يبّلغ  مل  9؛ ألّنه وإن  النبّي  أّي تقصري يف رسالة  اجلواب: مل حيدث 
ما جاء به الوحي لبعض األسباب )بّلغ الناس بتامم الوحي القرآيّن، وبعض الوحي 
التبيينّي(، لكنّه أودع مجيع احلقائق الدينّية ـ سواء من الوحي القرآيّن والتبيينّي ـ إىل 
األئّمة املعصومني: بشكل مبارش أو غري مبارش، ليبّينوه للناس يف الوقت املناسب.

ويف احلقيقة، فإّن قضّيتي »اإلمامة« و»اخلامتّية« وجهان لعملة واحدة؛ وهي »كامل 
الدين«. لقد أبلغ اهلل َعزَّ وََجلَّ نبّيه بجميع احلقائق، لكّن كامل الدين ال يتحّقق إال بعد 
أن ُيبلغ النبيُّ األّمة بأّن قسطًا من احلقائق الدينّية ـ وهي بعض بيان القرآن وتفسريه ـ 
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مل ُيفَصح عنه بعد، وأّنه قد أودع علمه إىل اإلمام؛ فإن كان الناس طالبني لكامل الدين، 
الدين باإلمامة؛  الدين وتفسريه. ومن هنا، كان كامل  بيان  فعليهم إذن باإلمام؛ فهو 

ألّن بيان الوحي بنحو كامل يف قبضة اإلمام، وحسب. 

ومتام  الكريم،  القرآن  يف  موجودة  الدينّية  احلقائق  مجيع  فإّن  تقّدم،  ما  عىل  وبناًء 
تفسريه وبيانه متوافر يف سنّة النبّي 9 التي أورثت إىل األئّمة :. فام قاله النبّي هو 
تفسري للقرآن الكريم، وما قاله األئّمة فهو بيان النبّي وتفسريه للقرآن. ويتبنّي بذلك، 

أّن أهل البيت هم من خوطب بالقرآن؛ كام ورد يف بعض األحاديث الرشيفة]]].

وبطبيعة احلال، ليس املقصود ممّا تقّدم أّن »اإلسالم ليس مكتماًل«! أو أّن »الدين 
7 مل يأِت لنا ببقّية احلقائق  أّننا نعيش عرص الغيبة، وأّن اإلمام املهدّي  ناقص طاملا 
الدينّية«! فالدين كامل من دون شّك. وهلذا، لو رحل أحد من املؤمنني عن دار الدنيا 
قبل وفاة النبّي9، أو قبل إمامة اإلمام عيّل 7، أو قبل ظهور اإلمام املهدّي 7، 
فإّن دينه ومعتقده مكتمل بالنسبة إليه. لقد أنزل اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل الدين مكتماًل؛ غاية 
األمر أّن اآليات القرآنّية واألحكام اإلهلّيةـ  مثل: حرمة رشب اخلمر، وما إىل ذلك من 
مات ـ قد نزلت بنحو تدرجيّي، وعىل مراحل زمنّية، وقد أبلغ النبّي 9 واألئّمة  املحرَّ
: الناس ببيان الوحي وتفسريه بنحو تدرجيّي، حسب مقتضيات العرص، وسوف 

ُيعرض بظهور اإلمام املهدّي 7 أيضًا تفسري وبيان جديدين مل يرد يف كالم النبّي 9 
أو األئّمة السابقني :؛ لعدم وجود ما يقتضيه. 

توضيح ذلك: أّن املعارف التي وصلتنا عن األئّمة : عىل ثالثة أنواع:

أّوالً: »تفسري اآليات القرآنّية« ببيان احلديث النبوّي ورشحه. 

ثانيًا: »تطبيق الكيّل عىل مصداقه«، أو قل: تطبيق الكربى عىل الصغرى؛ مثل ما 

ا يَْعرُِف الُْقرْآَن َمْن ُخوِطَب ِبِه«. بحار األنوار، ج 24، ص 238. ]م] ]1]ـ ورد عن اإلمام الباقر7 أنه قال: »إمِنََّ
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تكن  مل  معاملة  اإلمام عن  لو سئل  فمثاًل:  أخطاء.  لكن من دون  املجتهدون،  يفعله 
بأنا  أم حرام؟ قد جييب اإلمام  ؛ هل هي حالل   9 اهلل  موجودة عىل عهد رسول 

با﴾]]]. َْيَع وََحرََّم الرِّ َحلَّ اهلُل الْ
َ
: ﴿أ حملَّلة؛ بناًء عىل قوله َعزَّ وََجلَّ

ثالثًا: »اإلبداع الظاهرّي«؛ فإّن بعض كلامت األئّمة : عىل الظاهر هي مطالب 
حول  الواصلة  األحكام  بعض  أمثلتها:  ومن  تفسري.  وال  بتطبيق،  ليست  جديدة؛ 
»اإلرث« أو »الدية«. وهذه ـ من حيث الظاهر ـ ال هي تفسري آلية، وال تعّد تطبيقًا 
برشيعة  جاء  اإلمام  وأّن  جديد،  حكم  أّنا  للمالحظ  يبدو  وقد  اجلزئّي.  عىل  للكيّل 
موجودة  الدين  حقائق  مجيع  فإّن  الكريم؛  للقرآن  بيان  بأرسها  أّنا  حني  يف  جديدة؛ 
يف القرآن، وإّن سنّة النبّي أو أهل بيته : هي تفسري القرآن؛ وإن كنّا ال نفقه بعض 

احلقائق التفسريّية. 

إّن ما استعرضناه من حتليل حيّل مشكلة النوع الثالث من هذه املعارف. وبناء عىل 
ذلك، فإّن النوع الثالث من معارف األئّمة ليس »ترشيعًا جديدًا« لكي يتعارض مع 
اخلامتّية«؛ بل قد بّلغ النبّي حقيقة الدين لألّمة، واإلمام هو من يقوم هبذا املرحلة من 
األطروحة اإلهلّية بصفته »القائد« و»القائم عىل األمر«؛ وليس بصفته »اهلادي لألّمة«. 
فاإلمامة ـ إذن ـ ال تتناقض مع اخلامتّية، بل هي تبيان وتكميل هلا. وختم النبّوة يعني 
ختام أطروحة الرشيعة التي مل يبّلغ بعضها للناس، ومّلا ينّفذ بعد، وسوف يقوم اإلمام 

املعصوم بإبالغ هذا البعض، وتنفيذه. 

وممّا تقّدم يتبنّي أّن املرجعّية الدينّية لإلمام إثباتّية؛ وليست ثبوتّية، أّن مرجعّية النبّي 
الدينّية ثبوتّية؛ ألّن الوحي الترشيعّي ُيلقى إىل النبّي؛ وليس إىل اإلمام. وكون مرجعّية 
عندما  يبّينها  واإلمام  اإلمام،  لدى  موجودة  الدينّية  املعارف  أّن  يعني  إثباتّية  اإلمام 
الوالية  مضمون  بني  اختالفًا  هناك  فإّن  تقّدم:  ما  عىل  وبناًء  ذلك.  الظروف  تقتيض 

]1]ـ سورة البقرة: 275. 
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الترشيعّية عند النبّي وعند اإلمام: أّما مضمون الوالية الترشيعّية النبوّية فهو من عند 
اهلل َجلَّ َوَعال مبارشًة، وأّما املحتوى الترشيعّي عند اإلمام فهو قادم من ِقبل النبّي؛ عىل 
الرغم من أّن أصل الوالية الترشيعّية لإلمام ثابتة من ِقبل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل. من هنا، 
مقام  يف  لإلمام  الترشيعّية  والوالية  الثبوت،  مقام  يف  للنبّي  الترشيعّية  الوالية  تكون 
ُيقال:  9، وعندما  النبّي  7 هو ما قاله  الباقر  اإلثبات. وعليه: فإّن ما قاله اإلمام 
»قال الباقر«، فهذا يعني وجود عبارات مقّدرة يف املقام؛ فكأّن اإلمام يروي: »عن أيب، 

عن جّدي، عن... أمري املؤمنني: قال رسول اهلل 9 : كذا وكذا«. 

وقد روى الكلينّي)329ه( يف »الكايف« عن اإلمام الصادق7 أّنه قال: »َما ِمْن 
يَشْ ٍء إاِلَّ وفِيِه ِكَتاٌب َأْو ُسنَّة   «]]].

وهذا يعني أّن سنّة النبّي 9 ـ بأمجعها ـ موجودة لدى اإلمام املعصوم 7، وأّن 
اإلمام يبّينها حسب ما تقتضيه الظروف. 

3/5/18. السؤال الثالث:

قيل يف الفرق بني النبّي واإلمام أّن النبّي يتلّقى الوحي من اهلل َعزَّ وََجلَّ من دون 
واسطة برشّية، لكّن اإلمام يتلّقى احلقائق الدينّية بواسطة النبّي؛ فكيف يمكن اجلمع 
بني هذا القول وبني الروايات التي أوردت نزول املالئكة عىل األئّمة :، بل ونزول 

ملك أعظم من جربئيل عىل فاطمة الزهراء 3 لبيان بعض احلقائق؟ 

دينّية  حقيقة  هو  إّنام   9 النبّي  إىل  أوحي  الذي  أّن  بينهام  اجلمع  وجه  اجلواب: 
تنّزلت عليه، فأودع النبّي تلك احلقائق إىل أمري املؤمنني عيّل 7 ليبّلغها للناس حسب 
ما تقتضيه الظروف. وهذا يعني أّن مرجعّية اإلمام الدينّية مرجعّية ووالية ترشيعّية 

]1]ـ وسند الرواية: عن »عّل، عن محّمد بن عيىس، عن يونس، عن حامّد، عن أيب عبدالله7«. وهذه الرواية مع 

مثيالتها مذكورة يف باب عقده الكلينّي بعنوان: »باب الرّّد إىل الكتاب والّسّنة وأنّه ليس يش ء من الحالل والحرام 

وجميع ما يحتاج الّناس إليه إاّل وقد جاء فيه كتاب أو سّنة«. الكايف، الكلينّي، ج 1، ص59. ]م].
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إثباتّية؛ وليست ثبوتّية. وقد كان األئّمة : يعملون عىل وفق هذه احلقائق الدينّية، 
ويرتقون درجات القرب اإلهلّي من خالل العمل بذلك؛ فإّن تقوى اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل 

توصل اإلنسان إىل مقام »الفرقان«. 

.[[[ ﴾ً
انا

َ
ْرق

ُ
ُكْم ف

َّ
 اهلَل َيَْعل ل

ْ
قال َعزَّ ِمن َقاِئل: ﴿إْن َتتَُّقوا

إىل  َوَتَعاىٰل  ُسبَحانَُه  اهلل  نحو  وسلوكم  سريهم  يف  يبلغون   : األئّمة  كان  لقد 
مقام يؤّهلهم ليكونوا معه مهبطًا للمالئكة، فيتواصلون مع جربئيل، أو مع من هو 
أعظم منه، غري أّن السامء مل تشأ أن ُتنّزل عىل اإلنسان وحيًا جديدًا، أو أطروحة إهلّية 
جديدًة تتخّلل هذا التواصل، بل كان تلّقي املعصومني منحرصًا باحلقائق غري الدينّية، 

وحسب.

وبناًء عىل ما تقّدم، ينبغي اجلمع بني مطالب عّدة؛ هي:

أّوالً: ختم النبّوة. 

ثانيًا: كامل الدين. 

الوالية  امتالك  تعني:  الشيعّية اإلثني عرشّية؛ وهي  الرؤية  ثالثًا: اإلمامة حسب 
التكوينّية والترشيعّية والقيادّية، عالوًة عىل التواصل مع املالئكة.

وعدم اجلمع بني هذه النقاط قد أّدى ببعض الكّتاب إىل استنتاج خاطئ مفاده: أّن 
هذه من عقائد غالة الشيعة! مشكلتهم يف هذا البحث أّنم يضعون األئّمة من أهل 
البيت : يف مصاّف املجتهدين؛ ألّنم وجدوا أنفسهم حمارصين بني فرضّيتني: إّما 
أن يذهبوا إىل نبّوة هؤالء األئّمة؛ وهو أمر ال يتالءم مع »ختم النبّوة«، وإّما أن ينتهوا 
إىل أّنم جمتهدون، ال يمتنع صدور اخلطأ منهم، و»املجتهد املعصوم« مفهوم متناقض.

]1]ـ سورة األنفال: 29. 
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النبّوة، وال  أّن اإلمامة ال تضاهي مقام  ـ  أبحاث  ـ فيام مىض من  تبنّي  هذا، وقد 
تساوي االجتهاد، بل هي حقيقة مستقّلة، يتلّقى معها اإلمام احلقائق الدينّية مبارشة 
بالعلم اللديّنّ القادم من النبّي، ويتمّكن معها اإلمام من التواصل مع املالئكة لتلّقي 

أمور غري دينّية.

***



1/19. تقرير عبدالجّبار املعتزيّل:

يقول القايض عبداجلّبار )415ه( يف كتابه »املغني«: 

اختلف الناس يف ذلك ]أي: فيام يتعلق بوجوب اإلمامة[ عىل وجوه ثالثة: فمنهم 
من مل يوجبها أصاًل؛ وهم األقّل. ومنهم من أوجبها عقاًل. ومنهم من أوجبها سمعًا]]].

تنقسم  لإلمامة  والكالمّية  الفلسفّية  الرشعّية  بأّن  القول  يمكن  ذلك  وعىل ضوء 
اإلمامة  أّن  يعني:  وهذا  اإلمامة؛  وجوب  عدم  نظرّية  األوىل:  رئيستني:  نظرّيتني  إىل 
ال متتلك رشعّية فلسفّية كالمّية. والثانية: نظرّية وجوب اإلمامة؛ بمعنى أّن لإلمامة 

رشعّية فلسفّية كالمّية. وحول وجوب اإلمامة ورضورهتا هنالك ثالثة مّدعيات:

أّوالً: الوجوب العقيّل )الرشعّية الفلسفّية(. 

ثانيًا: الوجوب النقيّل السمعّي. 

ثالثًا: الوجوب العقيّل السمعّي )الرشعّية الكالمّية(. 

وبعبارة أخرى، السؤال الذي نواجهه يف اإلمامة هو: هل اإلمامة واجبة أم ال؟

يقول القايض عبداجلّبار يف بحث اإلمامة: 

وقد اعتمدا وغريمها عىل ما ثبت من إمجاع الصحابة... وممّا يبنّي ّصحة اإلمجاع يف 

]1]ـ املغني يف أبواب التوحيد والعدل، القايض عبدالجبار، ج20، ص 16. 

19. رشعّية اإلمامة
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ذلك أّن كّل من خالف  فيه ال ُيعّد يف اإلمجاع؛ ألّنه إّنام خالف يف ذلك بعض اخلوارج، 
ُيعّد يف اإلمجاع. وأّما  ُيعّدون يف اإلمجاع. وأّما رضار فأبعُد من أن  وقد ثبت أّنم ال 
غري  أّنه  عىل  يدّل  ما  عنه  حكى  أبوعيّل  شيخنا  كان  وإن  اإلمجاع؛  سبقه  فقد  األصّم 
وما  التظامل،  وزال  بعضًا،  بعضهم  الناس  أنصف  لو  قال:  إّنام  وأنه  ذلك،  يف  خمالف 

يوجب إقامة احلّد، الستغنى الناس عن إمام]]].

وحسب هذا النّص فإّن القائلني بعدم الوجوب )إنكار الرشعّية الفلسفّية لإلمامة( 
هم اخلوارج، وشخص من املعتزلة هو أبوبكر األصّم )279ه(. لكنّه يستدرك قائاًل 
بأّنه سمع من أستاذه أيب عيّل اجلبائّي )303ه( تفسريًا مغايرًا لنظرّية األصّم؛ فهو مل 
يكن ينكر اإلمامة، بل أراد القول بأّن الناس لو عاشوا بالعدل واإلنصاف، ومل يظلموا 

أنفسهم، الستغنوا عن وجود اإلمام. 

القضّية  نحو  عىل  مأخوذ  اإلمام  وجوب  إنكار  قضّية  يف  مّدعاه  فإّن  وعليه، 
الرشطّية. وصدق القضّية الرشطّية متوّقف عىل صدق التالزم بني املقّدم والتايل، أو 
قل: صدق التالزم بني الرشط واجلزاء، وليس مرهتنًا بصدق املقّدم والتايّل نفسيهام. 
وطاملا أّن املقّدم ـ وبتبعه التايل ـ يف هذه القضّية الرشطّية ال يتحّقق خارجّيًا، فلنا أن 
نّدعي بأّن هذه النظرّية ال تستلزم إنكار وجوب اإلمام يف عامل الواقع، وال تدّل عىل 
استغناء الناس عن اإلمام. ومن هنا، فإّن القايض عبد اجلّبار يستثني أبابكر األصّم عن 
اخلوارج؛ ألّنه من املعتزلة، فيبقى اخلوارج ـ يف ناية املطاف ـ الطائفة املسلمة الوحيدة 

التي تؤمن بنظرّية عدم وجوب اإلمامة]]].

2/19. تقرير العالمة الحّل:

يقول العالمة احليّل )726ه( يف موضوع وجوب اإلمامة أو عدم الوجوب شارحًا 
كالم املحّقق الطويّس )672ه( : 

]1]ـ املغني يف أبواب التوحيد والعدل، القايض عبدالجبار، ج20، ص 27ـ28. 

]2]ـ املصدر السابق، ص 27ـ28. 
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نفي  إىل  اخلوارج  من  ومجاعة  املعتزلة  من  األصّم  فذهب  هنا؛  الناس  اختلف 
الوجوب ]أي: إىل  املسلمني[ إىل  باقي  الباقون ]أي:  وجوب نصب اإلمام، وذهب 
قـالوا:  احلديث، واألشعرّية  فاجلبائّيان، وأصحاب  اختلفوا؛  لكن  اإلمام[،  رضورة 
املعتزلة[،  ]من  والبغدادّيون  البرصّي،  أبواحلسني  إّنه واجب سمعًا؛ ال عقاًل. وقال 
واإلمامّية: إّنه واجب عقاًل. ثّم اختلفوا ]عىل أّن نصب اإلمام واجب عىل اهلل تعاىل، 
أم عىل الناس؟ يف نظرّيتني[؛ فقالت اإلمامّية: إّن نصبه واجب عىل اهلل تعاىل. وقال 

أبواحلسني والبغدادّيون: إّنه واجب عىل العقالء]]].

3/19. وجوب اإلمامة عىل الله أو عىل األّمة:

اإلمامة  إّن  هل  هي:  البحوث  هذه  يف  ُتعالج  أن  جيب  التي  املهّمة  األسئلة  أحد 
واجبة عىل الناس؟ أم أّن وجوهبا متوّجه هلل َجلَّ َوَعال ؟ 

فأهل  فريقني؛  إىل  اإلمامة  بوجوب  القائلني  )415ه(  عبداجلّبار  القايض  يصنّف 
السنّة يرون وجوهبا عىل األّمة؛ بمعنى أّن نصب اإلمام أمر واجب عىل الناس، بينام ترى 
 . اإلمامّية أّن الوجوب متوّجه هلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل؛ أي إّن نصب اإلمام واجب عىل اهلل َعزَّ وََجلَّ

الالزمة يف  أّن الرشوط  أّدت إىل بروز هذين االجتاهني  التي  أهّم األسباب  ومن 
اإلمامة لو كانت تدور حول صفات حّدها: »االجتهاد«، و»امتالك الرأي«، و»التحيّل 
بالشجاعة«، و»العدالة«، و»العقل«، و»البلوغ«، وما إىل ذلك ممّا ورد يف كتب العاّمة 
األّمة  أّن  الطبيعّي  فمن  ـ  اخلمسة«]]]  األصول  و»رشح  املواقف«]]]،  »رشح  مثل:  ـ 
إىل  ذهبنا  لو  أّما  اإلمام،  واختيار  اإلمامة،  مصاديق  تشخيص  عىل  قادرة  ستكون 

األربعني، ص426و427؛  كتاب  الرازّي، ص183؛  املحّصلني،  أفكار  أيضاً: محّصل  يُراجع  املراد، ص362.  ]1]ـ كشف 

الرباهني يف علم الكالم، ج2، ص199؛ إبكار األفكار، ج3، ص416و417؛ كشف الفوائد، ص297.

]2]ـ رشح املواقف، ج8، ص349.

]3]ـ كشف املراد، ص751. 
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اشرتاط »العصمة« و»األعلمّية« و»األفضلّية« يف اإلمامة، فال ريب برضورة الرجوع 
إىل النّص اإلهلّي. وكام يعرّب املحّقق الطويّس )672ه( فإّن »العصمة تقتيض النّص«]]]؛ 

بمعنى أّن اشرتاط العصمة يستلزم وجود النّص اإلهلّي، وترشيع الشارع املقّدس]]].

وعلامء اإلمامّية جممعون عىل نظرّية الوجوب عىل اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل؛ ألّن نصب 
اإلمام فعل إهلّي، وكون القضّية كالمّية، وأّنا من فعل اهلل يتالزم مع الوجوب عىل اهلل 
َجلَّ َوَعال؛ مثل أصل التكليف؛ فإّنه جيب عىل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل من حيث أّنه فعل إهلّي. 

وبطبيعة احلال، فإّن املقصود من »الوجوب عىل اهلل« ليس فرض تكليف عىل اهلل َعزَّ 
، بل املراد أّن الوجوب اإلهلّي ُيستكشف من خالل الرضورة العقلّية أو النقلّية، مثله  وََجلَّ

يف ذلك مثل قاعدة رضورة العلّية التي مفادها: إذا حتّققت العّلة الّتاّمة فاملعلول يتحّقق 
بالرضورة العقلّية، والوجوبـ  يف احلقيقةـ  يعني هنا: الرضورة الفلسفّية. 

قال العالمة احليّل )726ه( يف »كشف املراد«:

واجب  إّنه  واإلمامّية:  املعتزلة[،  ]من  والبغدادّيون  البرصّي،  أبواحلسني  قال 
عقاًل، ثّم اختلفوا؛ فقالت اإلمامّية: إّن نصبه واجب عىل اهلل تعاىل. وقال أبواحلسني 

والبغدادّيون: إّنه واجب عىل العقالء]]].

فعىل الرغم من أّن املعتزلة أذعنوا بالوجوب العقيّل، إالّ أّنم ذهبوا إىل وجوب النصب 
عىل الناس؛ ال عىل اهلل. أّما اإلمامّية فقد رأوا أّن الوجوب متوّجه إىل اهلل َجلَّ َوَعال. 

وهي  ـ  اإلسامعيلّية  فإّن  املحّصل«  »تلخيص  يف  الطويّس  املحّقق  تقرير  وحسب 
فرقة ُتصنّف يف ضمن الفرق الشيعّية ـ تنكر الوجوب عىل اهلل َجلَّ َوَعال ]]]. 

]1]ـ كشف املراد، العالّمة الحّل، ص495. 

]2]ـ وذلك ألّن العصمة إمنّا تعرف بإخبار الله جّل وعال الذي يعلم الرّس وأخفى، ويعلم حقائق الناس، وال سبيل إىل 

ذلك من دون وجود نّص إلهّي قرآيّن أو بيايّن يحّدثنا به الرسول األعظم . ]م]

]3]ـ كشف املراد، ص362. 

]4]ـ تلخيص املحّصل )املعروف بنقد املحّصل(، املحّقق الطويّس، ص407. 



الكالم اإلسالمي المعاصر 36

الغالة  فهم  ]تعاىل [  اهللّ  من  بوجوبه  القائلون  أّما  العقائد«:  »قواعد  يف  قال 
واإلسامعيلّية، وأّما القائلون بوجوبه عىل اهلل ]تعاىل [ فهم الشيعة]]].

وبناًء عىل ذلك، يمكن استنتاج أّن اإلمامّية تعتقد بالوجوب اإلهلّي لإلمامة. 

العقلّية  باألدّلة  لإلمامة  والكالمّية  الفلسفّية  الرشعّية  إثبات  املمكن  ومن  هذا، 
املحضة، واألدّلة النقلّية املحضة، واألدّلة العقلية النقلّية:

الرسول  عن  املروّية  الرشيفة  واألحاديث  اآليات  فهي  النقلّية  األدّلة  أّما 
األكرم 9، وهي تستلزم وجود اإلمام يف املجتمع اإلسالمّي وحتّققه. 

فوائد  إىل  أو  عقلّية  نتائج  إىل  إّما  تنتهي  التي  املقّدمات  فهي  العقلّية  األدّلة  وأّما 
عقالنّية؛ فاملرابطة عىل حدود املجتمع، وجتهيز القوات الدفاعّية، وتنفيذ اإلجراءات 
وفصل  واجلمعات،  األعياد  صلوات  وإقامة  املشاغبني،  وقمع  االقتصادّية، 
اخلصومات، وتقسيم الغنائم، وحفظ النظام االجتامعّي اإلسالمّي، واستقرار العدل، 

وما إىل ذلك، من شأنه أي ُيعّد من أدّلة وجوب اإلمامة. 

ويف ما يأيت إملاحة إىل بعض األدّلة النقلّية والعقلّية لرشعّية اإلمامة فلسفّيًا وكالمّيًا:

4/19. استدالل أهل الحديث:

استدّل أمحد بن حنبل)241ه( ـ وهو إمام احلنابلة والظاهرّيني، ومن أبرز ناقدي 
إذا مل  الفتنة  نقلّيًا؛ فقال:  إثبات وجوب اإلمامة  العقيّل ـ بدليل عقيّل أراد منه  املنهج 

يكن إمام يقوم بأمر الناس ]]].

أراد بذلك أّن الناس إن مل يكن هلم إمام يدير شؤونم، فستحّل الفتنة يف جمتمعهم. 
ومن هنا، فإّن وجود اإلمام رضورّي الجتناب وقوع الفتن. 

]1]ـ قواعد العقائد، يف خامتة تلخيص املحّصل، ص458. 

]2]ـ األحكام السلطانيّة، أبو يعىل الفرّاء، ص23. 
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5/19. استدالل املعتزلة:

أقام اجلاحظ )255ه( ـ وهو من متكّلمي املعتزلة يف القرن الثاين ـ يف »الرسالة 
الكالمّية« بعض األدّلة عىل الوجوب العقيّل لإلمامة. قال يف بيان أحدها: 

ومطيع  عاص  عدّو  بني  منهيني  مأمورين  يكونوا  أن  من  للعباد  بّد  ال  كان  أن  ملا 
بالزجر  إال  أهوائهم  وخمالفة  طبائعهم  مدافعة  يستطيعون  ال  الناس  أّن  علمنا  ويّل، 
الشديد والتوعد بالعقاب األليم... وإذا كانت عقول الناس ال تبلغ مجيع مصاحلهم 
يف دنياهم فهم عن مصالح دينهم أعجز؛ إذ كان علم الدين مستنبطًا من علم الدنيا، 
وإذا كان العلم مبارشًة، أو سببًا باملبارشة، وعلم الدين غامض ال يتخّلص إىل معرفته 

إال بالطبيعة الفائقة والعناية الشديدة مع تلقني األئّمة ]]].

احلقيقّيني،  والعدّو  الصديق  حتديد  عن  عاجز  اإلنسايّن  املجتمع  أّن  بذلك  أراد 
كام أنه عاجز عن التفريق بني طاعة اهلل وطاعة الشيطان، وبني العمل بالدين وتركه، 
غري  والفالح  الصالح  نحو  وتوجيههم  الناس  ضبط  له  يمكن  يشء  هناك  وليس 
وغري  للناس(،  احلقيقّية  واملفاسد  للمصالح  وفقًا  )املبنّية  اإلهلّية  والنواهي  األوامر 
: فإّن العقل  العقاب اإلهلّي األليم، فال بّد من األمر والنهي من قبل اإلمام. ومن َثمَّ
حيكم بأّن اإلمام هو من حيّقق ضبط املجتمع، وهو الضامن لتحّقق القوانني اجلنائّية؛ 
»الوالية  بمعنى:  »اإلمامة«  يثبت  إّنام  الدليل  وهذا  العدّو.  من  الصديق  ليستبني 

السياسّية واالجتامعّية«. 

أّما الدليل الثاين الذي أقامه اجلاحظ إثباتًا لإلمامة، فقد قال فيه:

لكان  ودنياهم  دينهم  يف  مصاحلهم  غاية  بأنفسهم  يبلغون  كانوا  لو  الناس  وألّن 
بأنفسهم  يبلغون  ال  الناس...  كان  وإذا  الفضل.  يسري  النفع،  قليل  الرسل  إرسال 

]1]ـ رسائل الجاحظ، ص184ـ185. 
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معرفة ذلك وإصالحه،... فهم عن التعديل والتجوير وتفصيل التأويل والكالم يف 
جمي ء األخبار وأصول األديان أعجز، وأجدر أن ال يبلغوا منه الغاية، وال ينالوا منه 

احلاجة ]]].

أراد بذلك أّن عقول الناس ليست فقط عاجزة عن فهم املصالح الدنيوّية، بل هي 
عاجزة بنحو أكرب يف معرفة املصالح األخروّية. ونستنتج من ذلك أّنم حمتاجون ألئّمة 

يعّرفونم بجميع املصالح الدنيوّية واألخروّية. 

واألمر املهّم الذي غاب عن اجلاحظ هو أّن دليله هذا، يثبت اإلمامة بمعناها الذي 
والترشيعّية  التكوينّية  بالوالية  املّتصفة  اإلمامة  أي:  :؛  البيت  أهل  مذهب  يتبنّاه 
يستلزم  واآلخرة  الدنيا  بمصالح  العامل  اإلمام  وجود  ألّن  والعصمة؛  واالجتامعّية 
امتالكه املرجعّية الدينّية، والوالية الترشيعّية، عالوًة عىل ما له من املرجعّية السياسّية. 

وهذا ال يتناسب مع اإلمامة التي ذهبت إليها فرق أهل السنّة. 

6/19. أدلّة األشاعرة:

متّسك املتكّلمون األشاعرة إلثبات رضورة اإلمامة ببعض األدّلة؛ نأيت عىل ذكرها 
فيام يأيت:

1/6/19. أّوالً: دليل مقّدمة الواجب:

اإلمام  رضورة  عن  احلديث  عند  كتبه  بعض  يف  )606ه(  الرازي  الفخر  ذكر 
مقّدمات  أّن  وطاملا  القياس(،  )صغرى  املطلقة  للواجبات  مقّدمة  اإلمام  نصب  أّن 

الواجبات املطلقة واجبة )كربى القياس(، فنصب اإلمام واجب إذن. 

بتنفيذ احلدود، وجتهيز اجليش،  بأّن الشارع املقّدس أمر  املقّدمة األوىل:  وقد بنّي 
ـ  األمور  وهذه  اإلسالمّي،  الكيان  وحفظ  اإلسالمّية،  البالد  حدود  عىل  واملرابطة 

]1]ـ رسائل الجاحظ، ص184ـ185. 
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التي ُتعّد من الواجبات املطلقة ـ ال يمكن تنفيذها من دون إمام؛ فنصب اإلمام إذن 
مقّدمة للواجبات املطلقة. وذهب إىل أّن املقّدمة الثانية التي تنّص عىل »وجوب توفري 
مقّدمات الواجبات املطلقة حالة اإلمكان« ثابتة يف علم أصول الفقه؛ فيكون نصب 

اإلمام واجبًا رشعّيًا]]].

لكّن هذا الربهان ال يتطابق مع املبادئ التي آمن هبا األشاعرة؛ ألّن وجوب املقّدمة 
إّنام يثبت بواسطة املالزمة بني األحكام الرشعّية والعقلّية؛ وهذا ال ينسجم مع عقيدة 

من أنكر احلسن والقبح العقلّيني]]].

2/6/19. ثانياً: دليل رضورة دفع الرضر:

أورد املتكّلمون األشاعرة واملعتزلة هذا الدليل بتعابري خمتلفة. وفيام يأيت نستعرض 
تقرير الفخر الرازّي )606ه( ؛ إذ استدّل عىل الوجوب الرشعّي لإلمامة بقوله: 

األّول  أّما  واجبًا.  فيكون  النفس،  الرضر عن  دفع  يتضّمن  اإلمام  أّن نصب  لنا 
كان  ثوابه،  ويرجون  بطشه،  خيافون  قاهر  رئيس  هلم  كان  إذا  اخللق  أّن  نعلم  فألّنا 
دفع  أّن  وأّما  الرئيس.  هذا  هلم  يكن  مل  إذا  ممّا  أتّم  املفاسد  عن  االحرتاز  يف  حاهلم 
الرضر عن النفس واجب، فباإلمجاع عند من ال يقول بالوجوب العقيّل، وبرضورة 

العقل عند من يقول به  ]]].

وترتيبه أن ُيقال: نصب اإلمام يوجب دفع الرضر عن النفس، ودفع الرضر عن 
النفس واجب، فنصب اإلمام واجب]]].

]1]ـ أصول الدين، الفخر الرازّي، ص143؛ التفسري الكبري )مفاتيح الغيب(، الفخر الرازّي، ج4، ص356، ج8، ص313؛ 

رشح التجريد، القوشجّي، ص365؛ غاية املرام يف علم الكالم، ص366؛ رشح املقاصد، ج5، ص236و237؛ الصواعق 

املحرقة يف الرّد عىل أهل البدع والزندقة، الهيثمّي، ص5. 

]2]ـ دراسات يف اإلمامة ]بالفارسيّة: امامت پژوهي]، ص 131و132. 

]3]ـ محّصل األفكار، الفخر الرازّي، ص184. 

]4]ـ يُراجع: تلخيص املحّصل، ص407؛ املسائل يف أصول الدين، الفخر الرازّي، ص70و71؛ الرباهني، الفخر الرازّي، ج2، 

ص199؛ رشح املقاصد، ج5، ص237؛ رشح التجريد، القوشجّي، ص365و366. 



الكالم اإلسالمي المعاصر 40

وبعد أن اّدعى أّن املقّدمة األوىل )نصب اإلمام يتضّمن دفع الرضر عن النفس( 
رضورّية، أشار يف هذا النّص إىل أّن املقّدمة الثانية هي موضع وفاق مجيع عقالء العامل؛ 
املنكر  ألّن  ذلك؛  أنكر  من  عند  أو  األشياء،  يف  والقبح  باحلسن  آمن  من  عند  سواء 
للحسن والقبح يف األشياء يقول: وجوب دفع الرضر عن النفس ثابت بإمجاع األنبياء 
إّن  يقول:  األشياء  يف  والقبح  باحلسن  يقول  ومن  واألديان،  األمم  ومجيع  والرسل 
وجوب دفع الرضر عن النفس من البدهيّيات العقلّية، فيكون وجوب دفع الرضر عن 

النفس ـ عىل كّل حال ـ موضع اّتفاق عقالء العامل، فيثبت أّن نصب اإلمام واجب. 

وقد ناقش املحّقق الطويّس )672ه( هذا االستدالل بقوله: 

الدليل اّلذي جاء به املصنّف عىل وجوب اإلمامة سمعًا: فصغراه عقيّل من باب 
احلسن والقبح؛ وهو ليس من مذهبه، وكرباه التي أحاهلا إىل االمجاع أوضح عقاًل من 

الصغرى  ]]].

باحلسن  القول  عىل  مبنّية  القياس  يف  هبا  جاء  التي  األوىل  املقّدمة  أّن  بذلك  أراد 
والقبح العقلّيني؛ وهو ما ال يقبل به الرازّي، أّما املقّدمة الثانية فهي أوضح من األوىل 

عقـاًل، وال حـاجة لـدعوى اإلمجاع عليها. 

بوجوب  الرازّي  والفخر  األشاعرة  آمن  أن  بعد  بالقول:  هنا  االستفهام  وجيدر 
نصب اإلمام رشعًا ونقاًل، فام حاجتهم إىل األدّلة العقلّية؟! ونظرًا إىل هذا اإلشكال، 

أشار املحّقق الطويّس يف النّص املتقّدم بأّن صغرى هذا الدليل عقلّية. 

من هنا، كان األجدر هبم أن يستشهدوا بقوله تعاىل: 

ْمِر ِمْنُكم ﴾ ]]].
َ ْ
وِل ال

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل وَأ

َ
ََّ وَأ ِطيُعوا اهلل

َ
﴿أ

]1]ـ تلخيص املحّصل، املحّقق الطويّس، ص407. 

]2]ـ سورة النساء: 59. 
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أو باحلديث النبوّي الرشيف:

»َمْن َماَت َومَلْ َيْعِرْف إَِماَم َزَمانِِه َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّةً « ]]].

وما شاكل ذلك من أدّلة. 

3/6/19. ثالثاً: األدلّة النقلّية:

من األدلة النقلّية الدّلة عىل رضورة اإلمامة احلديث الرشيف املذكور أعاله:

»َمْن َماَت َومَلْ َيْعِرْف إَِماَم َزَمانِِه َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّةً «]]].

احلصول  فرع  املعرفة  أّن  وطاملا  رشعًا،  واجبة  اإلمام  معرفة  أّن  احلديث:  وبيان 
والتعيني، فينبغي القول بأّن تعيني اإلمام واختياره واجب عىل الناس رشعًا ]]].

وقد استدّل األشاعرة بمثل ذلك يف اآلية الكريمة املشار إليها:

ْمِر ِمْنُكم ﴾]]].
َ ْ
وِل ال

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل وَأ

َ
ََّ وَأ ِطيُعوا اهلل

َ
﴿أ

اآلية  فبمقتىض  والتعيني،  النصب  فرع  واملعرفة  املعرفة،  فرع  الطاعة  بأّن  فقالوا 
الكريمة جيب نصب اإلمام وتعيينه عىل الناس]]].

يقول صدرالدين الشريازّي )1050ه( يف »رشح أصول الكايف« ناقدًا هذا الدليل:

]1]ـ مسند أحمد، ج3، ص96؛ مسند أيب داوود، ص259؛ مسند أيب يعىل، ج13، ص336؛ كنز العامل، املتقي الهندّي، 

ج6، ص65؛ درر األحاديث النبويّة باألسانيد اليحيويّة، يحيى بن الحسني بن القاسم، ص177؛ مجمع الزوائد ومنبع 

الفوائد، الهيثمّي، ج5، ص225. 

]2]ـ املصادر السابقة. 

]3]ـ الحظ: املسائل الخمسون، الفخر الرازّي، ص71؛ رشح املقاصد، ج5، ص239؛ تلخيص املحّصل، املحّقق الطويّس، 

ص407. 

]4]ـ سورة النساء: 59. 

]5]ـ رشح املقاصد، التفتازايّن، ج5، ص239؛ تلخيص املحّصل، املحّقق الطويّس، ص407. 
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ِمْنُكم﴾    ْمِر 
َ ْ
ال وِل 

ُ
وَأ الرَُّسوَل  ِطيُعوا 

َ
وَأ  ََّ اهلل ِطيُعوا 

َ
﴿أ تعاىل:  بقوله  استدالهلم  أما 

وبقوله7: »َمْن َماَت َومَلْ َيْعِرْف إَِماَم َزَمانِِه َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة«، فذلك ال يدّل أصاًل 
عىل مذهبهم من وجوب نصب اإلمام عليهم، بل يدّل عىل وجوب الطاعة له، واملعرفة 

به، كام دّل عىل وجوب طاعة الرسول، وعرفانه؛ ال عىل وجوب نصبهم إياه]]].

أرى أّن من املمكنـ  يف اآلية املباركةـ  فهم املالزمة العقلّية بني وجوب طاعة الرسول 
وأويل األمر من جهة، ورضورة وجـود الرسول9 وأويل األمر من جهة أخرى، وكذلك 
فهم املالزمة العقلّية ـ يف احلديث الرشيف ـ بني رضورة معرفة إمام الزمان من جهة، 
الرشعّي  الوجوب  مالزمة  عدم  عن  خيتلف  وهذا  أخرى.  جهة  من  وجوده  ورضورة 
للحّج ورضورة حتصيل االستطاعة؛ فاالستطاعة يف مسألة احلّج رشط للوجوب، يف 

حني وجوب اإلمام رشط للواجب يف مسألة لزوم طاعة اإلمام ومعرفته.  

4/6/19. رابعاً: دليل اإلجامع وسرية املترّشعني:

أهّم دليل متّسك به األشاعرة عىل رضورة اإلمامة هو ما ُيعرّب عنه تارًة ب »السرية« 
أو ب »اإلمجاع« تارًة أخرى؛ فبعد رحيل النبّي 9 إىل الرفيق األعىل، زهد الصحابة يف 
أهّم الواجبات اإلهلّية وقتئٍذ ـ أال وهي دفن جثامنه الرشيف ـ وبارشوا معاجلة قضّية 

خالفته، وقد نادى أبو بكر فيهم: 

أهّيا الناس! إّنه من كان يعبد اهلل، فإّن اهلل حّي ال يموت، ومن كان يعبد حمّمدًا فإّن 
حمّمدًا قد مات،... أال وإن حمّمدًا 9 قد مىض لسبيله، وال بّد هلذا األمر من قائم يقوم 

به، فدّبروا وانظروا وهاتوا رأيكم؛ رمحكم اهلل ]]].

فبادر الكّل إىل قبول قوله، ومل يقل أحد: ال حاجة لنا باإلمام. 

]1]ـ رشح أصول الكايف، صدر الدين الشريازّي، ج2، ص473و474. 

]2]ـ الفتوح، األعثم الكويّف، ج1، ص 6. ]م].
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هذا، وإن اختلف القوم يف تعيني شخص اخلليفة، لكنّهم أّيدوا بأمجعهم رضورة 
اخلالفة. وقد أمضت األّمة اإلسالمّية بعد الصحابة عملهم. وإّن ما يؤّيده الصحابة 

واألّمة اإلسالمّية يكون واجبًا؛ ملا روي عنه 9:

تِي َعىَل َضاَلَلة « ]]]. »إنَّ اهللَ اَل جَيَمعُ  ُأمَّ

ومّلا كان اإلمجاع من مصادر الترشيع، فاإلمامة واجبة رشعًا ]]].

ويمكن مناقشة هذا اإلمجاع الذي متّسك به علامء أهل السنّة باألدّلة اآلتية:

* أّوالً: أّن هذا اإلمجاع ـ وهو اّتفاق مجاعة من الصحابة يف سقيفة بني ساعدة ـ 
قد حتّقق يف غياب مجع غفري من كبار الصحابة. وهلذا، فهو ال يّتفق مع أّي من معاين 
حسب  حيصل  فاإلمجاع  السنّة.  أهل  عند  املعتربة  الرشوط  فيه  جتتمع  وال  اإلمجاع، 
مذهبهم يف إحدى احلاالت اآلتية: أّوالً: أن ُيطبق اجلميع باالتفاق، وثانيًا: أن يّتفق 
أهّل احلّل والعقد، وثالثًا: أن يّتفق أهل املدينة املنّورة، ورابعًا: أن يّتفق أغلب علامء 
املسلمني. وحسب القرائن والشواهد التارخيّية املسّلم هبا، ما من شك يف أّن اإلمجاع مل 
حيصل بأّي من املعاين املتقّدمة يف السقيفة؛ فلم حيرض فيها كبار الصحابة؛ كعيّل 7، 
والسّيدة الزهراء 3 وغريمها من بني هاشم، وال سعد بن عبادة، وال قيس بن سعد، 
وال طائفة أخرى من كبار الصحابة؛ مثل: سلامن، وأيب ذر الغفارّي، ومقداد، وعاّمر، 
أهل  كبار  ُيعّدون من  ممّن  وبريدة، وغريهم؛  اليامن،  بن  واحلذيفة  بن سعيد،  وخالد 
اإلمجاع يف  املدينة. فدعوى  أهل  املسلمني، وأعالم  أجاّلء علامء  والعقد، ومن  احلّل 

]1]ـ أخرجه الرتمذّي يف كتاب: الفنت، باب: ما جاء يف لزوم الجامعة، ح: 2168.]م]

الكالم،  علم  يف  اإلقدام  نهاية  ص191؛  خلدون،  ابن  املقّدمة،  ص77؛  األشعرّي،  الديانة،  أصول  عن  اإلبانة  ]2]ـ 

عبدالجبار، ج1، ص47؛  القايض  املغني،  عبدالجبّار، ص510؛  القايض  الخمسة،  األصول  الشهرستايّن، ص479؛ رشح 

غاية املرام يف علم كالم، اآلمدّي، ص364و365؛ إبكار األفكار، اآلمدّي، ج3، ص417؛ رشح تجريد االعتقاد، القوشجّي، 

ص365؛ رشح املقاصد، ج5، ص236؛ رشح املواقف، ج8، ص346؛ االقتصاد يف االعتقاد، الغزايّل، ص254؛ دراسات يف 

اإلمامة ]بالفارسيّة: امامت پژوهي]، ص 127. 
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هذا املقام ليست فقط بعيدة عن احلقيقة، بل ال تتناسب مع أّي معنى من معاين اإلمجاع 
املقبولة عند أهل السنّة]]]. 

)606ه(  الرازّي  الفخر  مثل  األشاعرة  كبار  بعض  أّن  هنا  بالذكر  اجلدير  ومن 
عىل  استدالهلم  يف  الدليل  هذا  يعرضوا  فلم  مبادئهم،  حسب  اإلشكال  هلذا  تفّطنوا 
رضورة اإلمامة؛ قال يف »املحصول«: »اإلمجاع ال يتّم مع خمالفة الواحد واالثنني«]]]، 
بكر عىل  أيب  اعتمدوا يف خالفة  املسلمني  »أّن  النظرّية:  رّدًا عىل خمالفي هذه  قال  ثّم 
يف  يعترب  ال  اإلمامة  »أن  وأجاب:  طالب«]]].  أيب  بن  وعيل  سعد  خمالفة  مع  اإلمجاع 
خمتلفًا  دلياًل  وأقام  يتناوله،  مل  وهلذا  كافية«]]].  البيعة  بل  اإلمجاع،  حصول  انعقادها 

إلثبات رضورة اإلمامة. 

* ثانيًا: ينطوي االستدالل باإلمجاع املذكور عىل مغالطة »أخذ ما ليس بعّلة عّلة«؛ 
ألّن هذا اإلمجاع ـ عىل فرض حتّققه ـ أخّص من املّدعى؛ فاملدّعى هو أصل الوجوب 
الرشعّي يف نصب اإلمام بشكل عاّم، لكّن الدليل هو اإلمجاع احلاصل عىل إمامة أيب 

بكر؛ وهذا أحد مصاديق املّدعى، فيكون أخّص منه]]].

اإلمجاع املشار إليه ـ عىل فرض حتّققه ـ إّنام يدّل عىل الوجوب الرشعّي  * ثالثًا: 
لنصب اإلمام لو كان مستندًا إىل مستمسك ودليل رشعّي آخر، بينام ال يوجد أّي دليل 
أو مستمسك آخر عىل ذلك؛ ال من الكتاب، وال من السنّة، وال من القياس املقبول 
عند العاّمة، حّتى أّن أهل السنّة أنفسهم مل يّدعوا وجود دليل أو مستمسك رشعّي عىل 

حجّية إمجاع الصحابة]]]. 

]1]ـ يُراجع: دراسات يف اإلمامة ]بالفارسيّة: امامت پژوهي]، ص 138. 

]2]ـ املحصول، الفخر الرازّي، ج4، ص181. 

]3]ـ املصدر السابق، ج4، ص183. 

]4]ـ املصدر نفسه، ج4، ص185. 

]5]ـ توضيح املراد )تعليقة عىل رشح تجريد االعتقاد(، الحسينّي الطهرايّن، ص679. 

]6]ـ يراجع: رأسامل اإلميان ]بالفارسية: رسمايه اميان]، الالهيجّي، ص112؛ أنيس املوّحدين، الرناقّي، ص135. 
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غاية األمر، دعوى بعض املحّققني منهم بوجود ما يثبت ذلك، بيد أّنه مل يصلنا ]]].

7/19. أدلّة اإلمامّية:

متّسك علامء اإلمامّية بأدّلة عقلّية ونقلّية تثبت رضورة اإلمامة بتفسريها ومعناها 
الذي يتبنّاه مذهب أهل البيت : ، وسنستعرض أمّهها فيام يأيت عىل نحو اإلمجال:

1/7/19. الدليل األّول: قاعدة اللطف:

يستند علامء اإلمامّية عىل قاعدة اللطف إلثبات وجوب نصب اإلمام عىل اهلل َعزَّ 
؛ فهم يرون أّن نصب اإلمام لطف، واللطف واجب عليه ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل، فنستنتج  وََجلَّ

أّن نصب اإلمام واجب عىل اهلل]]]. 

وهنا، ينبغي إلقاء بعض األضواء عىل قاعدة اللطف؛ لتوضيح هذا االستدالل. 

قال املتكّلمون يف تعريف اللطف اإلهلّي: »اللطف « هو: ما يقُرب املكّلُف معه من 
الطاعة، ويبُعد عن املعصية، وال حّظ له يف التمكني، ومل يبلغ اإلجلاء ]]].

وقيل يف تعريفه أيضًا: »اللطف « هو: كّل ما خيتار عنده املرُء الواجَب، ويتجنُّب 
القبيَح، أو ما يكون عنده أقرب؛ إّما إىل اختيار، أو إىل ترك القبيح ]]]. 

يتعّلق  وهو   ، ٰ
َوَتَعاىل ُسبَحانَُه  هلل  الفعلّية]]]  الصفات  من  اللطف  أّن  ذلك:  توضيح 

باملكّلفني، وحُيدث فيهم حافزًا نحو حتقيق التكليف، أو التقّرب منه. ورشائط وجوب 

]1]ـ رشح املواقف، ج3، ص757. 

]2]ـ رسائل الرشيف املرتىض، ج2، ص309 وج3، ص20؛ الذخرية، السيّد املرتىض، ص410؛ تلخيص املحّصل، ص407؛ 

منهاج اليقني، ص430؛ كشف املراد، العاّلمة الحّل، ص362؛ قواعد املرام، البحرايّن، ص175؛ الياقوت يف علم الكالم، 

نوبخت، ص75؛ اللوامع اإللهيّة، ص325و326. 

]3]ـ النكت االعتقاديّة، املفيد، ص31. 

]4]ـ رشح األصول الخمسة، عبدالجبار املعتزيل، ص351. 

]5]ـتبنّي يف مباحث معرفة الله االختالف بني تعريف الصفات الفعليّة اإللهيّة والصفات الذاتيّة اإللهيّة. 
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اللطف  ألّن  اللطف؛  عىل  التكليف  أداء  عىل  القدرة  توّقف  عدم  أّوالً:  هي  اللطف 
فرع التكليف، والتكليف فرع القدرة. وثانيًا: عدم إيصال اللطف املكّلف إىل حدود 

اإلجلاء )اإلجبار( السالب لإلرادة. 

التدابري  تدبري من  اللطف  اللطف هو احلكمة اإلهلّية؛ ألّن  والدليل عىل وجوب 
اإلهلّية احلكيمة يف سبيل حتقيق الغاية من خلق اإلنسان )اهلداية( ؛ ولذلك قال املحّقق 
الطويّس )672ه( يف املقام: »اللطف واجب؛ لتحصيل الغرض به«]]]. وهذا يعني أّن 
اهلل َعزَّ وََجلَّ لو علم بأّن العبد لن خيتار الطاعة ـ أو التقّرب من الطاعة ـ من دون حتّقق 

فعل ما بعينه، وجب عليه القيام بذلك الفعل؛ كيال يستلزم نقض الغرض. 

فاعل  عن  حديثهم  الشأن  هذا  يف  املتكّلمون  إليها  أملح  التي  األخرى  والقضّية 
اللطف؛ فهو إّما اهلل َجلَّ َوَعال؛ كام هو احلال يف قضّية إرسال الرسل، أو هو املكّلف 
إبالغ  )مثل:  لآلخرين  املكّلف  هو  أو  الرسل(،  معجزات  يف  التأّمل  )مثل:  لنفسه 

األحكام اإلهلّية للناس(. 

معنى  حينئٍذ  تبنّي  وجوبه،  عىل  والدليل  ورشوطه  اللطف  تعريف  اّتضح  فإذا 
ـ إذ عّدوا اإلمامة  العلامء ـ ومنهم: املحّقق الطويّس )672ه(  التي ساقها  العبارات 
يقول يف »جتريد االعتقاد«: اإلمام لطف؛ فيجب نصبه  اللطف اإلهلّي.  مصداقًا من 

عىل اهلل تعاىل حتصياًل للغرض ]]].

وقال يف بيان كون اإلمام لطفًا:

نًا، ُيقّرب املكّلفني إىل القيام بالواجبات،  اإلمام اّلذي حّددناه إذا كان منصوبًا ممكَّ
املقّبحات.  وارتكاب  بالواجبات،  اإلخالل  عن  ويبّعدهم  املقّبحات،  من  واالنتهاء 
وإذا مل يكن كذلك، كان األمر بالعكس. وهذا احلكم ممّا قد ظهر لكّل عاقل بالتجربة، 
وصار رضورّيًا له؛ بحيث ال يمكنه أن يدفعه. وكّل ما يقّرب املكّلفني إىل الطاعات، 

]1]ـكشف املراد، العالمة الحّل، ص351. 

]2]ـتجريد االعتقاد، املحّقق الطويّس، ص362. 
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ويبّعدهم عن املعايص، فقد ُيسّمى لطفًا اصطالحاً ]]].

ويتبنّي كون اإلمامة لطفًا بمقّدمات؛ هي:

أّوالً: تعبيد الطريق للناس نحو طاعة احلّق، واحلّد من دواعي الضاللة بواسطة 
حضور اإلمام. 

ثانيًا: إبعاد الناس عن الفساد، وتقريبهم إىل الصالح. 

ثالثًا: إرادة اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل وغرضه الذي تعّلق بطاعة العباد ألوامره، وبرتكهم 
لنواهيه وتوّقف حتّقق هذا الغرض عىل نصب اإلمام]]].

فإذا نصب اهلل َعزَّ وََجلَّ حاكاًم جديرًا، حتّقق الغرض واللطف اإلهلّيان؛ بمعنى حتّقق 
العبادة، والطاعة، واجتناب املعايص، وترك مثل هذا اللطف، خمّل هبذا الغرض]]].

ومن القضايا املهّمة اكتشاف مصاديق اللطف يف اإلمامة؛ فإّن منصب اإلمام يتوىّل 
مسؤولّيتني: 

* املسؤولية األوىل: أن يعرض اإلمام عىل الناس ما أخذه عن النبّي من بيان جديد 
للقرآن الكريم، والسنّة النبوّية، ورضورة اإلمامة يف مثل هذه الشؤون تكون من باب 
احلكمة اإلهلّية؛ وليس من باب اللطف. فمن خالل معرفة القضايا الدينّية اجلديدة، 
يتعّرف الناس عىل تكاليفهم الدينّية، وحتصل هلم القدرة عىل االمتثال. أّما لو مل يرسل 
اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل اإلمام لبيان القضايا الدينّية اجلديدة، فلن حيصل للناس علم بالدين، 

ولن يسلكوا سبل اهلداية. ومن هنا، اقتضت احلكمة اإلهلّية وجوب اإلمامة. 

]1]ـرسائل املحّقق الطويّس، ص 426. 

]2]ـالحظ: رسائل املحّقق الطويّس، ص 426؛ الفصول، الطويّس، ص38؛ كشف املراد، الحّل، ص2و3؛ أنوار امللكوت 

يف رشح الياقوت، العاّلمة الحّل، ص403؛ كشف الفوائد، العاّلمة الحّل، ص298؛ االقتصاد الهادي إىل طريق الرشاد، 

الشيخ الطويّس، ص183؛ إرشاد الطالبني، الفاضل املقداد، ص326و327؛ كفاية املوّحدين، الطربيّس، ج2، ص2و3. 

]3]ـدالئل الصدق، املظّفر، ج2، ص41. 
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يعرفها  التي  الرشعّية  أو  العقلّية  بالتكاليف  اإلمام  يذّكر  أن  الثانية:  املسؤولّية   *
التكلّيف. ورضورة  التقّرب من  أو  التكليف،  فيهم عىل حتّقق  احلافز  الناس؛ إلجياد 
اإلمامة يف هذه املقام من باب اللطف اإلهلّي. ولذلك ذهب السّيد املرتىض )436ه( 
إىل وجوب كون اإلمامة لطفًا بالنسبة إىل التكاليف العقلّية، وذهب ابن ميثم البحرايّن 
(. أّما الشيخ الطويّس 

)679ه( إىل وجوب كونا لطفًا بالنسبة إىل التكاليف الرشعّية]]]
.)

)460ه( فقد عّد وجود إمام هلداية الناس بعد رحيل الرسول لطفًا]]]

وقد ناقش األشاعرة واملعتزلة االستدالل بقاعدة اللطف من جهات خمتلفة؛ أّما 
العقلّيني،  والقبح  احلسن  األساس؛ البتنائها عىل  القاعدة من  أنكروا  فقد  األشاعرة 
لطفًا،  اإلمامة  كون  أّن  إىل  ذهبوا  لكنّهم  هبا،  قبوهلم  من  الرغم  فعىل  املعتزلة  وأّما 

.)
ووجوهبا عىل اهلل َجلَّ َوَعال أمر مشكل]]]

وأبرز املناقشات الكربوّية التي أوردها األشاعرة عىل قاعدة اللطف تساؤهلم عن 
حدود اللطف اإلهلّي؛ إىل أين يكون؟ فلو كان اللطف واجبًا عىل اهلل، لوجب عليه 

فعل كّلام وجد احلافز عند املكّلف، واحلال أّنه ليس كذلك. 

واجلواب: أّن كّل ما كان مصداقًا للطف اإلهلّي فإّن اهلل يفعله بالرضورة العقلّية، 
بعض  اتصاف  وعدم  للطف،  مصداقًا  ليس  أّنه  ذلك  من  ُعلم  فعاًل،  يصنع  مل  فإذا 
األفعال باللطف عائد إىل أّنا تسلب اإلنسان اختياره، أو أّنا من األفعال التي توجد 
القدرة، أو ألّن املكّلف مل يقم بواجبه جتاه األلطاف اإلهلّية السابقة، وقد متّت احلّجة 
الذي ال جدوى منه، وهذا ما  اللغو  عليه، فصدور سائر األفعال اإلهلّية جيعلها من 
يتناىف مع احلكمة. فإذا حاز فعل ما عىل مجيع رشائط اللطف، وجب صدوره عن اهلل 

َتَباَرَك َوَتَعاىٰل. 

]1]ـ الذخرية، ص409ـ410؛ قواعد املرام، ص175. 

]2]ـ فصول العقائد، الشيخ الطويّس، ص36؛ متهيد األصول، ص446. 

]3]ـ دراسات يف اإلمامة ]بالفارسيّة: امامت پژوهي]، ص 139. 
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ومّلا كان اهلل َعزَّ وََجلَّ عاملًا بجميع األمور علاًم أزلّيًا، وله احلكمة البالغة، والقدرة 
املطلقة عليها، فهذا يعني أّن عدم حتّقق بعض األفعال التي قد نخاهلا لطفًا ال يمّثل إال 

نقصًا معرفّيًا أصابنا، ومنعنا من الوقوف عىل أنا ليست بلطف. 

وقد ناقش بعض املتكّلمني من املعتزلة القائلني بقاعدة اللطف بمناقشات صغروّية 
حاولت إخراج اإلمامة من دائرة اللطف، لكّن املتكّلمني من اإلمامّية فنّدوها ورّدوا 

عليها]]]؛ من أهّم هذه املناقشات ما يأيت: 

األمن  )مثل:  دنيوّية  مصالح  اإلمامة  عىل  املرتّتبة  املصالح  أّن  األوىل:  املناقشة   *
والعدالة(، يف حني أّن قاعدة اللطف ال تتعّلق إال باملصالح الدينّية؛ أي: بطاعة اهلل، 

واجتناب معصيته. 

واجلواب: أّن العدالة بمعناها األتّم هي من أبرز املصالح الدنيوّية واألخروّية التي 
ال يمكن حتقيقها من دون وجود اإلمام املعصوم. 

فبعضهم  البرش؛  أفراد  مجيع  إىل  بالنسبة  لطفًا  اإلمامة  ليست  الثانية:  املناقشة   *
ينقلب عىل اإلمام، ويشّق عصا الطاعة اإلهلّية؛ فحني تفيض اإلمامة إىل تقّرب الناس 
من اهلل تكون لطفًا يف حّق املكّلفني؛ واحلال أّن املكّلفني يعملون بتكاليفهم خوفًا من 

اإلمام، ورهبًة منه. 

واجلواب: أّوالً: أّن هذه املناقشة إذا كانت واردًة، فهي ترد أيضًا عىل كون النبّوة 
ذلك  كان  أو  اهلل،  من  الناس  بعض  بتقّرب  لطفًا  اإلمامة  كون  يتسّبب  مل  فإذا  لطفًا؛ 
منطلقًا للطغيان عند بعضهم، فإّن هذا ال خيتّص باإلمامة، بل يعرض أيضًا عىل كون 
خالف  وإن  البرشّي؛  اجلنس  هلداية  متّهدان  واإلمامة  النبّوة  أّن  وثانيًا:  لطفًا.  النبّوة 
بعضهم جهاًل أو عنادًا. وثالثًا: أّن عمل املكّلفني خوفًا من اإلمام أو رهبًة منه ال ينايف 

]1]ـ املغني، عبدالجبار املعتزيّل، ج1، ص30 فام بعدها؛ الشايف يف اإلمامة، السيّد املرتىض؛ اإلمامة يف الرؤية اإلسالميّة 

]بالفارسيّة: امامت در بينش اسالمي]، الربايّن الگلپايگايّن. 
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إيامنم باآلخرة، وال ضري من عّد هذا من سنخ »حتّقق الداعي عىل الداعي«؛ بمعنى 
أّن خمافة اإلمام تكون حمّفزًا عىل حمّفز آخر؛ هو اإليامن باآلخرة. 

* املناقشة الثالثة: إذا كانت اإلمامة لطفًا، لزم التسلسل؛ ألّن األلطاف لو كانت 
عاّمة لشملت اإلمام نفسه، والحتاج كّل إمام إىل إمام آخر، والستمّرت احلاجة إىل 

ما ال ناية. 

واجلواب: أّوالً: أّن هذه املناقشة إذا كانت واردًة، فهي ترد أيضًا عىل كون النبّوة 
لطفًا؛ يف حني أّن املعتزلة ال يوّجهون هذه املناقشة إىل النبّوة. 

حيتاج  أن  بعد  إال  يتبلور  ال  َوَتَعاىٰل  ُسبَحانَُه  اهلل  عىل  اللطف  وجوب  أّن  وثانيًا: 
املكّلفون إىل حافز إضايّف، والنبّي أواإلمام املعصوم غنّيان عن أّي حافز إضايّف. 

* املناقشة الرابعة: لو افرتضنا أّن وجود اإلمام لطف، فلم ال نذهب إىل وجوب 
هذا اللطف عىل الناس؟ 

واجلواب: أّن الغاية من تعيني اإلمام املعصوم تقريب الناس إىل الطاعة، وجتنيبهم 
 . الوقوع يف املعصية؛ وهذا ال يتأّتى إاّل عن طريق اهلل َعزَّ وََجلَّ

َجلَّ َوَعال، فهذا يعني  * املناقشة اخلامسة: لو افرتضنا أّن اللطف واجب عىل اهلل 
رضورة أن يعيش اإلمام حالة احلضور والظهور عىل الدوام؛ لكّن اإلمامّية ال تؤمن 

بوجوب ما عّدته لطفًا، وما آمنت بوجوبه ال يصلح أن يكون لطفًا. 

لطف؛  »وجوده  بأّن:  ذلك  عىل  )672ه(  الطويّس  املحّقق  رّد  كام  واجلواب: 
وترّصفه لطف آخر، وعدمه ِمنّا«]]] ؛ أي: إّن أصل وجود اإلمام لطف من اهلل َتَباَرَك 
ثالث  لطف  وحضوره  نفسه،  اإلمام  به  يقوم  آخر،  لطف  اإلمام  وترّصف  َوَتَعاىٰل، 

جيب أن يتحّقق من خاللنا، ومل حتصل غيبة اإلمام إال بسببنا، وبسبب املعايص التي 

]1]ـ تجريد االعتقاد، ص221؛ كشف املراد، ص362. 
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جنتها يد اإلنسان. وقد أملح العالمة احليّل )726ه( يف رشحه هلذه العبارة بأّن لطف 
اإلمامة إّنام يتّم بأمور ثالثة؛ أّوهلا: بخلق اإلمام، ومتكينه بالقدرة، والعلم، والنّص عليه 
باسمه، ونسبه. وثانيها: بتحّمل اإلمامة، وقبوهلا. وثالثها: بمساعدة اإلمام، والنرصة له، 
واالنقياد إىل أوامره ونواهيه. أّما األمر األّول فهو واجب عىل اهلل؛ وقد حتّقق. وأما األمر 
الثاين فهو واجب عىل اإلمام؛ وقد قام به. وأّما الثالث فوجوبه متوّجه إىل الرعّية؛ لكنّهم 
قرّصوا فيه، ومل يتحّقق؛ فلم يكن عدم متّكن اإلمام من اإلمامة، والترّصف يف األمور من 

، وال من ِقبل اإلمام، بل كان لتقصري الرعّية]]].  جانب اهلل َعزَّ وََجلَّ

وقد أشار املحّقق الطويّس )672ه( يف »الفصول النصريّية« إىل أّن سبب حرمان 
اخلـلق عن إمـام العرص ليس هو اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل؛ فهو ال خيالف مقتىض احلكمة، وال 

هو اإلمام؛ ألّنه معصوم، فيكون السبب هو الرعّية]]].

وهنا، جتدر اإلشارة إىل أّن غيبة اإلمام ال تعني حرمان الناس من مجيع كامالته؛ 
فاإلمامّية ال تذهب إىل انتفاء القدرة التكوينّية أو الترشيعّية لإلمام الغائب؛ ألّن اإلمام 
املعصوم املسترت ظاهرًا عن األنظار، مصدر آلثار وبركات كثرية، وجيري لطفه وفيضه 

للناس كالشمس؛ فقد روي عن أمري املؤمنني عيّل 7أّنه قال: 

ا َخاِئفًا َمْغُموراً «]]]. ا َظاِهرًا َمْشُهورًا، َوإِمَّ ٍة؛ إِمَّ »اَل خَتُْلو اأْلَْرُض ِمْن َقاِئٍم هللَِِّ بُِحجَّ

2/7/19. الدليل الثاين: رضورة البيان املعصوم للرشيعة ووجوب صيانتها:

ينتهي بنا التأّمل يف خامتّية اإلسالم )نبّوة رسول اهلل 9(، وأبدّية القرآن الكريم 

، ص48و49؛  ، ص363؛ األلفني، العالمة الحّلّ ]1]ـ املغني، ج1، ص30؛ الشايف يف اإلمامة؛ كشف املراد، العالمة الحّلّ

املنقذ من التقليد، الحميّص، ج2، ص254؛ إرشاد الطالبني، الفاضل املقداد، ص331؛ املواقف، ج3، ص583 و584؛ 

رشح  ص509و510؛  الخمسة،  األصول  رشح  ص430؛  الرازّي،  الفخر  األربعني،  كتاب  ص241؛  ج5،  املقاصد،  رشح 

التجريد، القوشجّي، ص366. 

]2]ـ األدلة الجليّة يف رشح الفصول النصرييّة، ص165. 

]3]ـ نهج البالغة، الحكمة 147؛ االحتجاج، ج1، ص69؛ األمايل، الطويّس، ص20؛ عوايل الآليل، ج4، ص124؛ اإلرشاد، 

ج1، ص121؛ تحف العقول، ص169. 
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املعصوم،  البيان  إىل  األّمة  الرشيعة، وحاجة  ثّم يف رضورة احلفاظ عىل  ـ  ـ من جهة 
والعرض التفصييّل للرشيعة بغية هداية املجتمع ـ من جهة أخرى ـ إىل ثبوت رضورة 

اإلمامة بمعناها املقّرر يف مدرسة أهل البيت : . 

باألبدّية  ونعته  اإلهلّي،  للدين  خامتًا  اإلسالم  عّد  جيوز  ال  األساس،  هذا  وعىل 
والشمولّية جلميع األعصار واألمصار والنفوس، ثّم ُيكتفى ـ بعد ذلك ـ بالنصوص 
مجيع  عىل  الرّد  الدينّية  النصوص  من  الكّم  هلذا  يتسنّى  فهل  والنبوّية؛  القرآنّية 
وهل  القيامة؟  يوم  إىل  اهلداية  نحو  مسريته  يف  اإلنسان  يطلقها  التي  االستفهامات 
سوف يبقى هذا الكّم من النصوص الدينّية حمفوظًا مصونًا إىل يوم القيامة؛ من دون 
اإلمـام  إىل  حمتاجون  فاملؤمنون  سلبّية؛  اإلجابة  أّن  يف  شّك  من  ما  املعصوم؟  اإلمام 
بحاجة  أّنم  كام   ،9 األعظم  النبّي  من  الواصلـة  الرشيعـة  للحفـاظ عىل  املعصوم 

ماّسة إىل اإلمام املعصوم؛ ملعرفة تفاصيل الرشيعة]]].

وبعبارة أخرى: فلسفة رضورة اإلمامة ال ختتلف عن الفلسفة التي ُتذكر لرضورة 
النبّوة  رضورة  تثبت  الترشيع  خالل  من  العاّمة  اإلهلّية  فاهلداية  األنبياء؛  ابتعاث 
واإلمامة، باختالف أّن النبّي يتلّقى الرشيعة بواسطة الوحي اإلهلّي، ويبّلغه للناس، 

يف حني يتوىّل اإلمام املعصوم هذه املسؤولّية بواسطة النبّي]]].

نعم؛ ذهب بعض املتكّلمني من العاّمة إىل أّن جمّرد وجود القرآن الكريم والسنّة 
اإلنسان، ولعّلهم  املطّهرة بني ظهرانينا )من دون وجود اإلمام( كاٍف هلداية  النبوّية 

متّسكوا بالوعد اإلهلّي بحفظ الدين والرشيعة]]].

واجلواب عىل ذلك: أّن وجود كّل هذه الفرق املختلفة وقراءاهتا املختلفة لإلسالم 

]1]ـ يراجع: الشايف، ج1، ص179؛ الذخرية، ص424؛ تلخيص الشايف، ج1، ص123؛ املنقذ من التقليد، ج2، ص262ـ265؛ 

قواعد املرام، ابن ميثم البحراين، ص178؛ إرشاد الطالبني، الفاضل املقداد، ص333. 

]2]ـ حق اليقني، العالّمة املجليس، ص28؛ علم اليقني، الفيض الكاشاين، ص375. 

]3]ـ كام يف قوله تعاىل: ﴿َوإِنَُّه لَِكتاٌب عِزيٌز * ال يَأْتِيِه الْباِطُل ِمْن بنَْيِ يََديِْه َوال ِمْن َخلِْفِه﴾ سورة الحجر: 41ـ42، 

كَْر وإِنَّا لَُه لَحاِفظُوَن﴾ سورة الحجر: 9. ]م]. وقوله تعاىل: ﴿إِنَّا نَْحُن نَزَّلَْنا الذِّ
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مصدر  وجود  ورضورة  لوحدمها،  املتقّدمني  املصدرين  كفاية  عدم  عىل  دليل  خري 
معريّف آخر مكّمل؛ هو سنّة األئّمة املعصومني من أهل البيت :. 

أضف إىل ذلك أّن احلفاظ عىل الرشيعة ال يتسنّى إاّل من نافذة احلفاظ عىل مصادر 
الرشيعة. نعم؛ لقد وعد اهلل َعزَّ وََجلَّ األّمة بحفظ القرآن الكريم؛ ولكن كيف يتحّقق 
حفظة  وجود  القرآن  بصيانة  الكفيلة  السبيل  أهّم  أحد  أّن  يف  شّك  ال  الوعد؟  هذا 
حقيقّيني، وأئّمٍة معصومني من اخلطأ والزلل، يصونون القرآن الكريم من أّي حتريف 

بالزيادة أو النقيصة، وهم أهل الثغور ومحاهتا املرابطني عىل حفظ الدين والرشيعة. 

وجتدر اإلشارة أيضًا إىل أّن احلفاظ عىل النصوص القرآنّية بمفردها ال يكفي هلداية 
الناس، بل ينبغي صيانة النصوص النبوّية أيضًا، لوجـود كّم هائل من التحريف الـذي 
طال أحاديث النبّي األكرم9 من ِقبل أمثال سمرة بن جندب، وابن أيب العوجاء، 

وكعب األحبار، وهذا ما أحدث كثرة الفرق املنشعبة عىل اإلسالم. 

وإّن ما أودعه النبّي 9 من بيان تفصييّل وتكمييّل للرشيعة إىل اإلمام أمري املؤمنني 
عيّل 7 هو صاّمم األمان لسعادة الناس، وإّن حتّقق مجيع هذه املتطّلبات الرضورّية ال 
وسّد  للقياس،  وتوظيفهم  العاّمة،  أبناء  فاجتهاد  املعصوم؛  اإلمام  بواسطة  إال  تتأّتى 
ألّن  املعصوم؛  لإلمام  مناسب  ببديل  ليس  ذلك،  إىل  وما  واالستحسان،  الذرائع، 
مناهج االجتهاد هذه مناهج ظنّّية، خمتلف فيها؛ وال متّثل أّي حّجة قطعّية، وال تضمن 

سعادة اإلنسان وفالحه. 

والتمذهب؛  باالختالف  الشيعة  ابتليت  فلم  كذلك،  األمر  كان  إذا  قيل:  لو  أّما 
عدم  من  أيضًا  ناشئ  ـ  كغريه  ـ  االنحراف  هذا  أّن  فاجلواب:  فرقًا؟  صاروا  حتى 
التمّسك باإلمام املعصوم؛ فالذين توّقفوا عند أحد األئّمة املعصومني :، ومل يؤمنوا 
يليه، هم املسؤولون عن إحداث الرشخ، واختالق  الذي  باإلمام املعصوم الرشعّي 

الِفَرق واملذاهب املنحرفة. 

*  *  *



20. عصمة اإلمام

1/20. متهيد:

وهو  املهّمة،  العاّمة  اإلمامة  أبحاث  أحد   : األئّمة  صفات  عن  البحث  ُيعّد 
و»الوالية  الّلديّن«،  و»العلم  »العصمة«،  قبيل:  من  اإلمام؛  هبا  يتحىّل  صفات  يعالج 
و»التنصيب«،  االجتامعّية«،  السياسّية  و»الوالية  الترشيعّية«،  و»الوالية  التكوينّية«، 
»اإلمامة  مقامي  من  كّل  يف  األئّمة  صفات  عن  البحث  وجيري  و»األفضلّية«]]]. 
العاّمة«، و»اإلمامة اخلاّصة«. ويتطّرق املتكّلمون عند حديثهم عن صفات األئّمة إىل 
إثبات عصمة اإلمام، وعلمه، والنّص عليه، والوالية؛ وذلك ملا هلذه املوضوعات من 
أمهّية. أّما يف مبحث اإلمامة اخلاّصة فعادًة ما تقام األدّلة عىل إثبات وجود أشخاص 
معّينني، يتمّتعون بصفات العصمة، والعلم، والنّص، والوالية التكوينّية والترشيعّية؛ 

مثل: أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب 7. 

بيانا وإثباهتا  البارزة، وقد تطّرق إىل  هذا، ومتّثل العصمة إحدى صفات اإلمام 
بمكانة  عرشّية  اإلثني  الشيعة  علامء  عند  اإلمامة  منصب  وحيظى  اإلمامّية.  متكّلمو 
مرموقة، تتناىف مع ارتكاب صاحبه )اإلمام( للذنوب ـ كبريًة كانت، أو صغرية ـ كام 

يتناىف أيضًا مع صدور اخلطأ منه ـ سواًء كان ذلك عن عمد، أم عن سهو ـ. 

أّما متكّلمو العاّمة فقد اكتفوا يف هذا اخلصوص بإثبات صفة »العدالة« فقط؛ ومل 
يعّدوا »العصمة« من لوازم اإلمامة. 

]1]ـأتقّدم بالشكر الجزيل لجهود سامحة الشيخ الفاضل حّجة اإلسالم واملسلمني الدكتور محّمد رضا بهدار ملا قام 

به من جمع مستندات صفات األمئّة :. 
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وعىل الرغم من أّننا قد عرضنا هذا املوضوع مفّصاًل يف باب النبّوة، فإّننا سنتطّرق 
هنا ـ من باب التمهيد للبحث ـ إىل موجز عن ماهّية »العصمة«، وسعة هذا املفهوم. 

2/20. تحليل العصمة:

املنع،  العربّية:  اللغة  يعني يف  الذي  م«  إىل اجلذر »ع.ص.  تعود مفردة »عصمة« 
الشخص  أي  ـ  صاحبها  ألّن  االسم  هبذا  العصمة  وُسّميت  اليشء.  عن  واإلمساك 
عّرف  وقد  اخلطأ]]].  يف  الوقوع  وعن  املعصية،  ارتكاب  عن  ُمنع  قد  ـ  املعصوم 
اللغوّي الشهري ابن فارس هذه املفردة بأّنا احلفظ اإلهلّي للعباد من األمور القبيحة 
)436ه(،  املرتىض  والسّيد  )413ه(،  املفيد  الشيخ  من  كّل  واعتمد  واحلوادث]]]. 

والشيخ الطويّس )460ه( هذا املعنى اللغوّي للعصمة بعينه]]].

واحلكامء  املتكّلمني  أّن  نجد  للعصمة،  االصطالحّي  باملعنى  يتعّلق  ما  ويف 
اإلسالمّيني قد ساروا يف اجّتاهات ومناهج خمتلفة]]]؛ فقد عّد بعضهم حقيقة العصمة 
ملكة  أّنا  آخرون  واختار  عاقلة،  قّوة  أّنا  منهم  طائفة  وارتأى  إهلّيًا،  وتفّضاًل  لطفًا 

نفسانّية، كام ذهب آخرون إىل أّنا حيثّية خاّصة. 

]1]ـ كتاب العني، الخليل الفراهيدي، ج1، ص313. 

]2]ـ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج4، ص331. 

]3]ـ إن العصمة يف أصل اللغة هي ما اعتصم به اإلنسان من اليشء كأنّه امتنع به عن الوقوع فيام يكره... ومنه 

قولهم »اعتصم فالن بالجبل« إذا امتنع به ومنه سميت »الِعَصم«؛ وهي ُوُعول الجبال؛ المتناعها بها، والعصمة من 

الله تعاىل هي التوفيق الذي يسلم به اإلنسان ماّم يكره إذا أىت بالطاعة، وذلك مثل إعطائنا رجالً غريقاً حبالً ليتشبّث 

به فيسلم، فهو إذا أمسكه واعتصم به ُسّمي ذلك اليشء عصمة له ملّا تشبّث وسلم به من الغرق ولو مل يعتصم 

به مل يُسّم عصمة، وكذلك سبيل اللطف إّن اإلنسان إذا أطاع ُسّمي توفيقاً وعصمة، وإن مل يطع مل يُسّم توفيقاً وال 

عصمة... أوائل املقاالت، الشيخ املفيد، ص66. وأصل العصمة يف موضوع اللغة، املنع؛ يُقال عصمُت فالناً من السوء 

اللّطف الذي يفعله  اللّفظة عىل من امتنع باختياره عند  أّن املتكلّمني أجروا هذه  إذا منعت من حلوله به، غري 

الله تعاىل به عنده من فعل القبيح، فقد منعه من القبيح، فأجروا عليه لفظة املانع قهراً وقرساً. األمايل، املرتىض، 

ج3، ص336. العصمة: املنع من االفة واملعصوم يف الدين: املمنوع باللطف من فعل القبيح، ال عىل وجه الحيلولة. 

التبيان، الطويّس، ج5، ص490. 

]4]ـ راجع: الكالم الفلسفّي ]بالفارسية: كالم فلسفي]، محّمد حسن قدردان قرامليك. 
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1/2/20. تفسري العصمة باللطف:

وممّن رأى أّن حقيقة العصمة لطف إهلّي الشيخ املفيد )413ه(، والسّيد املرتىض 
الفهم  وهذا   .[[[ )726ه(  احليّل  والعالمة  )672ه(،  الطويّس  واملحّقق  )436ه(، 
للعصمة وما فيها من اللطف والتفّضل اإلهلّي، صحيح؛ إال أّنه ال يضع يده عىل القّوة 

املؤّثرة يف صيانة أئّمة الدين من الذنب واخلطأ.

2/2/20. تفسري العصمة بكامل القّوة العقلّية:

كامالً  كونا  يف  تكمن  األئّمة  عصمة  حقيقة  أّن  إىل  فذهبوا  املسلمون  احلكامء  أّما 
الغضبّية والشهوانّية. فعىل أساٍس من ذلك،  القّوة  العاقلة اإلنسانّية يف مقابل  للقّوة 
ُيسّخر اإلنسان الكامل من خالل تدعيمه للقّوة العاقلة، قواه النفسّية األخرى )القوى 
النبّي  نفس  تتجاوز  أن  فبعد  العاقلة؛  للقّوة  طوعًا  وجيعلها  والشهوانّية(،  الغضبّية 
والويّل مجيع مراحل التكامل، واالتصال واالرتباط الوثيق بالعقل الفّعال، واملالئكة، 

تبلغ مكانًة ساميًة، تزول معها مجيع الظروف املؤّدية للوقوع يف وحل املعصية]]].

لكّن  العصمة،  فاعل يف حقيقة  له دور  العاقلة  القّوة  تكامل  أّن  وما من شّك يف 
التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يكفي هذا النوع من التكامل لوصول اإلنسان 
إىل مقام النبّوة واإلمامة؟ وهل يصل كّل حكيم متّكن من حتصيل فعلّية القّوة العاقلة 

إىل مقام العصمة النبوّية والوالئّية؟ 

ورقّي  نمّو  من  عليه  حصلوا  بام  يكتفون  ال  املعصومني  واألئّمة  األنبياء  أّن  أرى 
عقاليّن، بل إنم حمتاجون أيضًا إىل فضل ولطف إهلّيني يتنّزل عليهم من اهلل ُسبَحانَُه 

َوَتَعاىٰل لكي ينالوا مقام العصمة اخلاّصة، ولُتفتح هلم أبواب هداية البرش. 

]1]ـ النكت االعتقاديّة ، ص 37؛ مسائل املرتىض، ص 188؛ رسائل الرشيف املرتىض، ج3، ص 325 و326. وقد كتب الشيخ 

املفيد يف هذا الخصوص ما يأيت: »العصمة لطف يفعله الله باملكلّف؛ بحيث مينع من وقوع املعصية وترك الطاعة مع 

قدرته عليهام«، أّما السيد املرتىض فقد قال: » العصمة هي لطف اللّه الذي يفعلُه تعاىل فيختار العبُد عنده االمتناع عن 

فعل القبيح، ويُقال: إّن العبد معصوم ألنُّه اختار عند هذا الداعي الذي فعل له االمتناع من القبيح«. 

]2]ـ راجع: اإلشارات، ابن سينا، النمط العارش، ج 3، ص 130. 
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ولنا أن نتساءل هنا: هل يمكن لفعلّية القّوة العاقلة أن تعمل عىل تعبيد الطريق 
االرتباط  عىل  يعينه  الذي  املستفاد  العقل  حتصيل  من  يتمّكن  حّتى  العاقل  لإلنسان 

بالعقل الفّعال، فينال بذلك القدرة عىل تلّقي الوحي اإلهلّي عىل النحو الصحيح؟ 

يبدو أّن حتّقق الفيض واللطف اإلهلّيني الزم أيضًا لتحّقق هذا األمر ال حمالة. بالرغم 
من أّن نفس الوصول إىل حتقيق فعلّية القّوة العاقلة بحّد ذاته ُيعّد فيضًا ولطفًا إهلّيًا. 

3/2/20. تفسري العصمة بامللكة اإلنسانّية:

أّنا  إىل  العصمة  حقيقة  يف  اإلسالمّيني  احلكامء  من  وثّلة  املتكّلمني  بعض  ذهب 
ـ  املتكّلمني  بعض  أّن  ونجد  الذنوب]]].  ارتكاب  من  صاحبها  تصون  إنسانّية  ملكة 
بدالً من الترصيح بكون العصمة لطفًا ـ قد عّدها نوعًا من الصفات واحلاالت التي 

تؤّدي بصاحبها إىل األمن من ارتكاب الذنوب]]].

4/2/20. املختار يف تفسري العصمة:

الصحيح يف هذا املجال أّن حتّقق ملكة العصمة عند اإلمام يستلزم كاّل من قابلّية 
والعناية  اللطف  وكذلك  الفالسفة(،  )منهج  واستعداده  للمعصوم  العاقلة  القّوة 
أودع  لقد  املقام.  هذا  نيل  يف  اخلاّص  تأثريه  منهام  فلكّل  املتكّلمني(؛  )منهج  اإلهلّيني 
وقّوة  نفسانّية،  ملكة  عباده من خالل  املنتجبني من  أولئك  العصمة يف  َوَعال  َجلَّ  اهلل 

عقالنّية. وبناًء عىل هذا، فإّن للعصمة حيثّية اكتسابّية، كام أّن هلا حيثّية إعطائّية. 

تلّقي  قابلّية  عىل  حازوا  قد  املعصومني:  األئّمة  أّن  النظر  إليه  ينتهي  والذي 

]1]ـ قال املحّقق الطويّس: »إنّها ملكة ال يصدر عن صاحبها معها املعايص وهذا عىل رأي الحكامء«. نقد املحّصل، 

 ص 369. وقال ابن ميثم البحرايّن: »العصمة  ملكة نفسانيّة  ميتنع معها املكلّف من فعل املعصية«. النجاة يف القيامة، 

ابن ميثم البحرايّن، ص55. 

]2]ـ وقد عرّب املحّقق الطويّس عن العصمة بنوع من الحيثيّة؛ إذ قال: »العصمة  هي كون املكلّف بحيث ال ميكن أن 

يصدر عنه املعايص من غري إجبار له عن ذلك. قواعد العقائد،  ص 93. 
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الدنيا؛  الذي سبق عامل  الذّر  َوَتَعاىٰل منذ عامل  َتَباَرَك  العصمة اإلعطائّية من جانب اهلل 
وهو عامل أشارت إليه النصوص الرشيفة من الكتاب والسنّة، كانت ألرواح البرش فيه 
االختيار والتعّقل والقدرة عىل الترّصف. وقد متّكنت بعض األرواح )أرواح األئّمة 
املعصومني( بمحض اختيارها من أن تبلغ فيه درجات سامية أتاحت هلم نيل القابلّية 
لألنبياء  العصمة  إثبات  عىل  يعيننا  البيان  هذا  أّن  خيفى  وال  العصمة.  لتلّقي  الالزمة 
: قبل مبعثهم، ولألئّمة : قبل إمامتهم، بل ويثبت أيضًا تلّقيهم إّياها قبل نشأة 

عامل الدنيا. 

3/20. مجال العصمة وسعة مفهومها:

للعصمة يف الكالم اإلسالمّي مراتب ودرجات، اكتفى بعضهم بذكر ثالث منها؛ 
وهي: 

* العصمة عن ارتكاب املعصية، وخمالفة األوامر اإلهلّية )الواجبات واملحّرمات(. 

* العصمة عن اخلطأ والنسيان يف تلّقى الوحي والرسالة وتبليغهام. 

الرشع،  مع  وتطبيقها  اإلهلّية،  األحكام  تنفيذ  يف  والنسيان  اخلطأ  عن  العصمة   *
واألمن من اخلطأ يف القيام باألمور الفردّية واالجتامعّية]]].

هذا، لكّن االلتفات إىل التحليل املفهومّي للعصمة وإثباهتا التصديقّي، يبنّي وجود 
درجات أخرى من العصمة؛ منها ما يأيت: 

* العصمة يف تلّقي الوحي واإلهلام. 

* العصمة يف اإلبالغ الصحيح للوحي واإلهلام. 

]1]ـ راجع: اإللهيّات عىل هدي الكتاب والسّنة والعقل، السبحاين، ج 3، ص155. 
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* العصمة يف املعتقدات الدينّية. 

* العصمة يف العمل وتنفيذ األحكام اإلهلّية عىل النحو الصحيح. 

* العصمة يف التعّرف عىل موضوعات األحكام الرشعّية بدّقة. 

* العصمة يف معرفة املصالح واملفاسد الفردّية واالجتامعّية. 

* العصمة يف األمور العادّية وشؤون احلياة اليومّية. 

من  »العصمة  عنوان  بالرشيعة  والعمل  الدينّي  املعتقد  يف  العصمة  عىل  وُيطلق 
وذلك  األقسام،  من  عدٍد  إىل  بدورها  تنقسم  وهي  واملعايص«؛  الذنوب  ارتكاب 
وسهوّية  عمدّية  اآلثام  وكون  وكبرية،  صغرية  أنواع؛  عىل  املعايص  كون  باعتبار 
النبّوة  منصب  قبل  كونا  حيث  من  العصمة؛  مراتب  بلحاظ  وكذلك  ونسيانّية، 

واإلمامة، وبعده]]]. 

وبناًء عىل ما تقّدم، يمكن بيان تقسيم مراتب العصمة يف ثالثة جماالت: 

أّوالً: العصمة النظرّية )يف املعرفة واملعتقدات(. 

ثانيًا: العصمة السلوكّية )يف امللكات(. 

ثالثًا: العصمة العملّية )فردّية واجتامعّية(. 

فذهب  وأقسامها؛  العصمة  بمراتب  يتعّلق  ما  يف  اإلسالم  علامء  اختلف  وقد 
مشهور علامء اإلمامّية ـ خالفًا للعاّمة ـ إىل عصمة األئّمة من أهل البيت : من مجيع 
أو  كبرية  األخطاء  أو  الذنوب  تلك  كانت  سواء  اخلطأ؛  ألوان  وشّتى  الذنوب  أنواع 
صغرية، وسواء كانت عمدّية أو سهوّية، وسواء كانت قبل التصّدي للنبّوة واإلمامة 

أم بعد ذلك]]].

]1]ـ إيضاح املراد يف رشح كشف املراد، الربّاين الگلپايگاين، ص 353. 

]2]ـ راجع: تنزيه األنبياء، السيّد املرتىض، ص 34ـ35؛ الذخرية، ص 337 ـ 338؛ أوائل املقاالت، ص 18. 
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وعصمة األئّمة : بحسب مذهب اإلمامّية ومتكّلميهم ـ التي تعني: عصمتهم 
عىل مستوى االعتقاد، والعمل والسلوك الشخيّص، ومعرفة مصالح الناس ومفاسدهم، 
ويف تبيني األحكام اإلهلّية وتفسريها وتنفيذها عىل النحو الصحيح، وسواء يف عصمتهم 
من األخطاء واملعايص العمدّية أو السهوّية؛ والكبرية أم الصغرية، وسواء كانت قبل 

اإلمامة أم بعدهاـ  ال ختتلف عن عصمة األنبياء بأّي نحو من األنحاء. 

أّما علامء العاّمة فال يقولون بالعصمة هبكذا كيفّية، بل اكتفوا بالقول بعدالتهم]]].

4/20. األدلّة عىل عصمة األمئّة:

متّسك متكّلمو اإلمامّية يف إثبات العصمة بمجموعة من األدّلة والرباهني العقلّية 
أحدمها:  دليلني؛  بذكر  ـ  االختصار  مراعاة  عىل  حرصًا  ـ  يأيت  فيام  نكتفي  والنقلّية؛ 

برهان التسلسل، واآلخر دليل حافظ الدين والرشيعة:

1/4/20. برهان التسلسل:

أحد الرباهني التي تثبت رضورة عصمة اإلمام من وجهة نظر اإلمامية هو برهان 
التسلسل؛ وبيانه كاآليت: 

السبب الداعي حلاجة األّمة إىل إمام هو التصّدي لظلم الظامل، ومعصية الفاسق، 
ممكنًا  أمرًا  نفسه  اإلمام  من  واملعصية  الظلم  صدور  كان  إذا  لكن،  وقوعهام.  ومنع 
ومتصّورًا، الستلزم ذلك وجود إمام آخر؛ ملنع صدورمها منه. وإذا تكّرر األمر عىل هذا 
املنوال من دون أن ينتهي إىل إمام معصوم؛ للزم من ذلك التسلسل، والتسلسل باطل]]].

]1]ـ قواعد العقائد، ص 94ـ97. 

]2]ـ راجع:  الشايف يف اإلمامة، ج 1، ص 320؛ مسائل املرتىض،  ص 243؛ الياقوت يف علم الكالم، ابن نوبخت، ص 75؛ 

أرسار اإلمامة، الطربيّس، ص 123 و124. الرسالة السعديّة، العالمة الحّل، ص 82؛ أنوار امللكوت يف رشح الياقوت، 

ص 204. الباب الحادي عرش، ص 41. املسالك يف أصول الدين، ص، 198. نهج املسرتشدين، ص 63. اللوامع اإللهيّة 

يف املباحث الكالميّة، ص 320. إرشاد الطالبني، ص 332 و333. قواعد املرام يف علم الكالم، ص 177 و178. وقد ذكر 
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يقول السّيد املرتىض )436ه( يف رشح هذا الربهان: 

الذي يدّل عىل عصمة اإلمام أّن عّلة احلاجة إليه هي جواز اخلطأ وفعل القبيح من 
األمة. قال: فليس خيلو االمام من أن يكون جيوز عليه ما جاز عىل رعّيته، أو ال جيوز 
ذلك عليه. قال: ويف األول وجوب إثبات إمام له؛ ألّن عّلة احلاجة إليه موجودة فيه؛ 
وإال كان ذلك نقصًا للعلة، وهذا يؤّدي إىل إثبات ما ال يتناهى من األئّمة، أو االنتهاء 

اىل إمام معصوم؛ وهو املطلوب ]]].

وأورد الشيخ الطويّس )460ه( يف توضيح هذا الربهان قوله:  

جيب أن يكون اإلمام معصومًا من القبائح واإلخالل بالواجبات؛ ألّنه لو مل يكن 
إّنام  الناس  ألّن  آخر؛  إىل  فيه  قائمة  العصمة[  عدم  ]أي:  احلاجة  عّلة  لكانت  كذلك 
احتاجوا إىل اإلمام لكونم غري معصومني، وحمال أن تكون العّلة حاصلة، واحلاجة 
مرتفعة؛ ألّن ذلك نقض للعّلة ]ونقض العّلة ممتنع[، ومتى احتاج إىل إمام لكان الكالم 
فيـه كالكالم يف اإلمام األّول، وذلك يـؤّدي إىل وجـود أئّمـة ال ناية هلم ]أي: يؤدّي 

إىل التسلسل[، أو االنتهاء إىل إمام معصوم؛ ليس من ورائه إمام؛ وهو املطلوب]]].

أّما املتكّلمون األشعرّيون ـ ومنهم الفخر الرازّي )606ه( ـ ممّن تطّرق لربهان 
التسلسل فقد حاولوا مناقشة ذلك، لكّن املتكّلمني من اإلمامية رّدوا تلك املناقشات 

السيّد املرتىض يف تقرير هذا الدليل قوله:  »واجب يف اإلمام عصمته، ألنه لو مل يكن كذلك لكانت علّة الحاجة إليه 

فيه أيضاً، وهذا يؤّدي إىل وجوب ما ال يتناهى من الرؤساء أو االنتهاء إىل رئيس معصوم«. رشح جمل العلم والعمل، 

تجريد  يُوجب عصمته«  التسلسل  عبارة: »وامتناع  بأقص  العصمة  ثبوت  لزوم  الطويّس يف  املحقق  قال  ص 193. 

االعتقاد، ص 222. وقد رشح العالمة الحّل ذلك بأّن اإلمام لو مل يكن معصوماً لزم التسلسل، ومن ثَمَّ باطل فاملقدم 

مثله، بيان الرشطية أّن املقتيض لوجوب نصب اإلمام هو تجويز الخطأ عىل الرعيّة، فلو كان هذا املقتيض ثابتاً يف 

حق اإلمام وجب أن يكون له إمام آخر ويتسلسل أو ينتهي إىل إمام ال يجوز عليه الخطأ فيكون هو اإلمام األصّل. 

كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد، ص492. 

]1]ـ رسائل الرشيف املرتىض، ج 1، ص 324. 

]2]ـ االقتصاد الهادي إىل طريق الرشاد، ص 189؛ يُراجع أيضاً: تلخيص الشايف، ج 1، ص 198. 



الكالم اإلسالمي المعاصر 62

بأسلوب منطقّي وعلمّي حصيف. 

وكتب الفخر الرازّي يف نقد هذا االستدالل:

واجلواب عن الشبهة األوىل: أّنا مبنّية عىل املسألة األوىل ]أي: وجوب اإلمامة[؛ 
وهي أّن اخللق مّلا كان اخلطأ عليهم جائزًا، احتاجوا إىل نصب اإلمام]]].

أّما سعد الدين التفتازايّن )792ه( فقد ذكر أّن احتياج األّمة إىل اإلمام ليس من باب 
وجود قابلّية الوقوع يف اخلطأ فيها؛ حّتى يؤّدي عدم عصمة اإلمام إىل التسلسل، معتمدًا 

يف ذلك عىل تبيني أّن وجوب نصب اإلمام يف منظور أهل السنّة رشعّي؛ ال عقيّل. 

عّلة هذا  أّن  الدليل عىل  فام  أمرًا  عقلّيًا،  اإلمام  وعىل فرض كون وجوب نصب 
هذا  منشأ  فلعّل  األّمة؟  يف  اخلطأ  قابلّية  وجود  هي  اإلمام  لنصب  العقيّل  الوجوب 
الوجوب العقيّل املفرتض هو وجود مصالح أخرى. وبالرغم من هذا، لو فرض أّن 
عّلة وجوب نصب اإلمام هي وجود إمكان وقوع األّمة يف اخلطأ؛ فال يصلح هذا أن 
يكون برهانًا عىل عصمة اإلمام؛ ذلك ألّن تدارك خطأ األّمة متاح من خالل العلم 

والعدالة واالستعانة بالكتاب والسنّة]]].

واجلواب عىل اإلشكال األول هو كاآليت:

أّن براهني رضورة نصب اإلمام ال تنحرص باألدّلة الرشعّية  يرى علامء اإلمامّية 
فقط؛ بل إّن وجوب نصبه ثابت أيضًا باألدّلة العقلّية؛ ومنها: برهان اللطف، وبرهان 
حتّقق  أجل  من  رضوريًا  أمرًا  املعصوم  اإلمام  وجود  يكون  ذلك،  عىل  بناء  احلكمة. 
العدالة واهلداية اإلسالمية للبرش، وفقدانه يف املجتمع يستلزم نقض الغرض، ويصبح 
فتحّقق  املعصومني؛  غري  األئّمة  من  متناه  غري  عدد  لوجود  حمتاجًا  البرشّي  املجتمع 

]1]ـ كتاب األربعني، 436ـ437؛ أصول الدين، ص 143. 

]2]ـ رشح املقاصد، ج 5، ص 248. 
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العدالة واهلداية للمجتمع اإلسالمّي متّثل تكامل الفرد واملجتمع، ووصوله إىل أسمى 
درجات الكامل. وإّن اللطف واحلكمة اإلهلّيان يقتضيان أن يقوم اهلل َعزَّ وََجلَّ بإظهار 
ُسبَحانَُه  اهلل  العقل، جيب عىل  مقتىض  كامل. وبحسب  نحو  للبرش عىل  اهلداية  سبيل 
الكاشف عن سبيل  نوره  ُيتّم  أن  ـ  الرشاد  إىل سبيل  اهلادي  ـ من حيث كونه  َوَتَعاىٰل 

اهلداية، وبام أّن العقل ليس كافيًا هلداية البرش ممّا تسّبب يف رضورة نزول القرآن الكريم 
والسنّة النبوّية؛ ولذات هذا السبب أيضًا، كانت رضورة تعيني اإلمام املعصوم. 

والدليل الذي يشهد عىل رضورة إكامل تبيني سبيل اهلداية من خالل تعيني إمام 
معصوم هو أّن علامء العاّمة استعانوا ـ من بعد اعتامدهم عىل الكتاب والسنّة ـ بأصول 
أّنم  كام  شاكلها.  وما  الذرائع،  وسّد  املرسلة،  واملصالح  االستحسان،  منها:  ظنّية؛ 
اضطّروا إىل إعامل االجتهاد يف األصول واملبادئ، فوقعوا يف فّخ األخطاء واألهواء. 
متّسكهم  خالل  من  ـ  الكاملة  اإلهلّية  اهلداية  بحبل  اعتصموا  فقد  اإلمامّية  علامء  أّما 
أيضًا؛ بل  لتنال األصول  يد االجتهاد  يتجّرؤوا عىل إطالق  ـ ومل  باإلمامة املعصومة 

اكتفوا باخّتاذ االجتهاد وسيلًة لتطبيق األصول عىل الفروع. 

بالرغم من أّنم قد ُحرموا اهلداية اإلهلّية يف تطبيق األصول عىل الفروع ملا كان من 
غيبة إمام الزمان 7. وهلذا، قد تزّل األقدام أحيانًا عن إصابة احلكم الواقعّي يف هذا 
ه هلل َجلَّ َوَعال؛ فاهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل ـ وبوصفها  الصدد؛ غري أّن اللوم يف هذا الزلل ال ُيوجَّ
رضورة عقلّيةـ  قد قّدر كّل ما هو الزم لتحقيق هداية البرش؛ وحاشاه التقصري يف ذلك. 
كام أّنه َجلَّ َوَعال قد أرسل األنبياءـ  مرارًا وتكرارًاـ  ليبّلغوا أسباب اهلداية إىل بني إرسائيل 
الذين كان رّدهم عىل ذلك قتل األنبياء، والتمّسك بالضالالت، واإلعراض عن اهلداية. 
فكان عاقبة أمرهم أن حرمهم اهلل من الرسل مّدة من الزمن. وما حرمان البرش يف زماننا 
احلارض عن رؤية اإلمام املهدّي املنتظر 7، وابتالئهم بالوقوع يف أخطاء التطبيق إال أمر 

مشابه حلرمان بني إرسائيل من بعثة األنبياء؛ فهو أيضًا وليد إرادة البرش. 
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بناًء عىل ما تقّدم نقول: لقد وضع اهلل َعزَّ وََجلَّ نظام التكوين والترشيع عىل أحسن 
صورة، وأتّم هيئة، وقد قّدر حتّقق الكامل. وإذا الحظنا خطًأ يف موضع ما، فهو عائد 
إىل أفعال البرش، وتقصريهم. وهلذا، فإّن الزم هذه املطالب هو رضورة وجود إمام 
معصوم يف هذا العامل. ووجود اإلمام املعصوم يضمن حتّقق اهلداية املعرفّية؛ وذلك من 
ه عن شّتى ألوان اخلطأ والنسيان، كام أّنه يعمل عىل  خالل تبيينه الدين عىل نحو منزَّ
حتقيق اهلداية عىل أرض الواقع من خالل حتّقق املعرفة الدينية، وإدارة أمور املجتمع 
عىل النحو الصحيح؛ إذ إّن الدور الذي يؤّديه اإلمام ـ سواء يف الفكر، أو يف السلوك، 

أو يف األفعال؛ عىل الصعيدين الفردّي واالجتامعّي ـ هو دور فعال ومصريّي. 

عن  منّزه  إدارة  وأسلوب  معصومة،  معرفة  من  به  يتمّتع  ما  خالل  ومن  واإلمام 
احلقيقّي  باملعنى  حميط  أّنه  كام  وصالحها،  اإلسالمّية  األّمة  خري  بحقيقة  ملّم  اخلطأ؛ 
معرفته  خالل  من  وأهله  احلّق  مواضع  يعلم  أّنه  ذلك  إىل  أضف  والظلم.  للعدالة 
الصحيحة حلقوق أصحاب احلّق؛ فيعطي كّل ذي حّق حّقه، ويقف يف وجه الظاملني، 
ويتصّدى هلم. وهذا، ألّن اإلمام املعصوم ملّم بمصداق العدالة واحلقوق والواجبات، 

كام أّن لديه القدرة عىل إدارة املجتمع. 

2/4/20. برهان حافظ الدين والرشيعة:

وذلك  اإلمام؛  عصمة  عىل  اإلمامّية  أدّلة  أهّم  أحد  والرشيعة  الدين  حفظ  يمّثل 
ألّن حفظ الدين والرشيعة يف املجتمع اإلسالمّي هو أعظم املهاّم املناطة باإلمام بعد 
النبّي األكرم 9، وأكثرها حساسّية ومركزّية. من هذا املنطلق، يلزم أن يكون اإلمام 
مصونًا من ارتكاب مجيع املعايص والذنوب، وحمّصنًا منها؛ اللهّم إاّل أن يزعم أحدهم 
يمكن  األساس،  هذا  وعىل  باإلمام.  منحرصًة  ليست  الدين  عىل  احلفاظ  مهّمة  أّن 
فرض عوامل أخرى تتكّفل باحلفاظ عىل الدين، لكن يتوّجب ههنا النظر يف إمكانّية 
حتّقق هذه العوامل، ومدى جدارهتا باحلفاظ عىل الدين، بالرغم من عدم وجود إمام 

معصوم، وهل ستكون تلك العوامل صاحلة ألداء هذه املهّمة أم ال؟ 
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الكريم،  القرآن  فهي:  والرشع  الدين  تصون  أن  منها  ُيتوّقع  قد  التي  األمور  أّما 
والسنّة الرشيفة، واإلمجاع، والقياس، وأصل الرباءة. لكنّنا إذا أمعنّا النظر فيها، سنجد 
بقول ال ريب فيه أّن هذه العوامل ـ سواًء كانت بمفردها، أو مع انضامم األخريات 

إليها ـ لن تفيض إىل حفظ الرشيعة؛ من دون وجود إمام معصوم.
إىل  يتحّقق  ال  أمر  وصيانتهام  والرشيعة  الدين  حفظ  بأّن  نجزم  هذا،  عىل  وبناء 
بوجود إمام، بل وجيب أن يكون ذلك اإلمام معصومًا عن ارتكاب املعايص، وعن 
السقوط  الديُن والرشيعة من خطر  يأمن  الوقوع يف اخلطأ والنسيان. وبانعدامه، لن 
واالنحراف؛ وذلك لوجود احتامل أن تتسّبب األهواء النفسانّية، أو اخلطأ والنسيان 

يف نقصان حكم أو زيادته؛ وهذا يتناىف مع مقام احلفظ]]].
ويف هذا الصدد، أورد العالمة احليّل )726ه( يف رشحه لعبارة املحّقق الطويّس 

)672ه( التي قال فيها: »وألّنه حافظ للرشع« ما يأيت: 
الثـاين: أّن اإلمـام حافـظ للـرشع، فيجـب أن يكـون معصومـًا، أّمـا املقّدمـة 
األوىل فـألّن احلافـظ للـرشع ليـس هـو الكتـاب؛ لعـدم إحاطتـه بجميـع األحكام 
التفصيلّيـة، وال السـنّة؛ لذلـك أيضـًا، وال إمجاع األّمـة؛ ألّن كّل واحـد منهم ـ عىل 
تقديـر عـدم املعصوم فيهـم ـ جيوز عليـه اخلطأ؛ فاملجمـوع كذلـك، وألّن إمجاعهم 
ليـس لداللـة وإاّل الشـتهرت، وال إلمـارة؛ إذ يمتنع اّتفـاق الناس يف سـائر البقاع 
عـىل اإلمـارة الواحـدة... وال القيـاس؛ لبطـالن القـول به عـىل ما ظهـر يف أصول 
الفقـه وعـىل تقديـر تسـليمه فليس بحافـظ للرشع باإلمجـاع، وال الـرباءة األصلّية؛ 
ألّنـه لـو وجـب املصـري إليها، ملا وجـب بعثـة األنبيـاء، ولالمجاع عىل عـدم حفظها 
للـرشع. فلـم يبـق إال اإلمـام؛ فلـو جـاز اخلطـأ عليـه، مل يبـق وثـوق بـام تعّبدنا اهلل 

]1]ـ راجع: الياقوت يف علم الكالم، ص 76. متهيد األصول، ص 778.  النكت االعتقاديّة، ص 40. إرشاد الطالبني، ص 

333 و334. اللوامع اإللهيّة، ص 331ـ332. قواعد املرام، ص 178 و179. الصاط املستقيم، ج 1 ص 113. نهج اإلميان، 

ص 55 و56. جوهر املراد )بالفارسية: گوهر مراد(، الفياض الالهيجّي، ص 475. حّق اليقني، ص 39. أنيس املوّحدين، 

 ص 139. عالقه التجريد در رشح تجريد االعتقاد،  ج 2، ص 957. 
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تعـاىل بـه، ومـا كّلفنـاه، وذلـك مناقض للغـرض مـن التكليـف؛ وهـو االنقياد إىل 
مـراد اهلل تعاىل ]]].

وكتب السّيد املرتىض )436ه( يف توضيح هذا الربهان يقول: قد ثبت أّنه ]أي: 
اإلمام[ حافظ الرشع، وحّجٌة فيه، وأّن األمر رّبام انتهى يف الرشيعة أو بعضها إىل أن 
يكون هو املؤّدي هلا عن النبّي 9. ومن كان هبذه الصفة، فالبّد عندنا ـ وعند حمّصيل 
يوثق  أو  ليس بمعصوم،  بمن  الرشع  حُيَفظ  ـ من وجوب عصمته. وكيف  خصومنا 

بأداء من ليس بمأمون؟!]]].

وقد اكتفى الفخر الرازّي )606ه( باإلشارة إىل ثالثة عوامل أو احتامالت حلفظ 
األخرى؛  العوامل  يعرض  ومل  املعصوم.  واإلمام  والتواتر،  وهي:اإلمجاع،  الرشع؛ 
مثل: القرآن الكريم، والسنّة الرشيفة، والقياس، واالستحسان. وهي أمور تطّرق إىل 

ذكرها أكثر اإلمامّية عند إقامتهم هلذا الربهان]]].

وبحسب مذهب اإلمامّية، فإّن اإلمام املعصوم هو املصداق األوحد ملن يمكنه أن 
يتوىّل مقام حفظ رشيعة النبّي اخلاتم 9. لكّن أبناء العاّمة من املسلمني دأبوا عىل تسمية 
مصاديق أخرى يف حماولة منهم إلنكار رضورة وجود اإلمام املعصوم. ومن البنّي أّن 
الكتاب املجيد، والسنّة القطعّية )األخبار املتواترة(، واإلمجاع، وأخبار اآلحاد، والقياس، 
رة ال  والرباءة، بأمجعها غري كافية لضامن هذا األمر؛ فالقرآن الكريم والسنّة النبوّية املطهَّ
يسعهام أن يكونا حافظني للرشع؛ لبداهة أّنام يشتمالن عىل: املجمل واملفّصل، والناسخ 
واملنسوخ، واملحكم واملتشابـه، ويلزمهـام وجـود مفرّس ومبنّي معصوم ومنـّزه عن مجيع 

أشكال اخلطأ واللبس؛ من أجل القيام بمهّمة حفظهام وصيانتهام]]].

]1]ـ كشف املراد، ص 493. 

]2]ـ الذخرية يف علم الكالم، ص 433. يُراجع أيضاً: الشايف يف اإلمامة، ج 1 ص 179. 

]3]ـ كتاب األربعني، ص 437. الرباهني يف علم كالم، ج 2، ص 270 و271. 

]4]ـ راجع: كشف املراد، ص 364. األلفني، ج 1،  ص 109. نهج املسرتشدين، ص63. اللوامع اإللهيّة، ص 327. علم 

اليقني، الفيض الكاشاين، ج 1، ص 500 و501. الحاشية عىل إلهيّات رشح التجريد، ص 202 و203. 
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بمثابة حافظني  النبوّية  والسنّة  الكريم  القرآن  اخّتاذ  لنا  يتأّتى  ذلك، ال  وبناًء عىل 
للرشيعة؛ بل إّن مهّمة حفظهام وتبيينهام يف نفسها موكولة إىل اإلمام املعصوم.

إّما أن تكون من قبيل اخلرب املتواتر، أو  النبوّية  ومن جهة أخرى، نجد أّن السنّة 
أن تكون من قبيل خرب الواحد؛ واألخبار املتواترة يف جمال األحكام نادرة جّدًا، وال 
بالروايات  الواحد ظنّّي، وهو ممتزج  أّن خرب  أن تكون حافظة للرشيعة. كام  يمكنها 
حفظ  عن  وعاجزًا  حمدودًا  األحكام  تفصيل  نطاق  يف  كونه  عن  فضاًل  املوضوعة؛ 

الرشيعة]]].

ال  املعصوم،  اإلمام  قول  يشمل  مل  أّنه  طاملا  للحجّية،  فاقد  فهو  األّمة  إمجاع  أّما 
قليلة  اإلمجاع  موارد  فإّن  بتاممه؛  الرشع  تبيني  اإلمجاع قارص عن  أّن  إذا الحظنا  سّيام 
جّدًا. هذا، فضاًل عن أّن اإلمجاع يعتمد إّما عىل الكتاب أو عىل السنّة، وال يوجد من 
البرش من بعد النبّي 9 من له إملام تاّم ودقيق هبذين املصدرين سوى اإلمام املعصوم 

املصون من ارتكاب املعايص، والوقوع يف اخلطأ]]].

ُيمّثل إال ظنًّا هزياًل، وهو ـ بعد ذلك ـ فاقد  القياس الفقهّي، فهو أيضًا ال  وأّما 
للحّجّية يف جمال استنباط األحكام الرشعّية. 

وأّما أصل الرباءة فال يمكنه أن يكون حافظًا للرشع أيضًا؛ ألّن جريان هذا األصل 
يف صورة الشّك ُيفيض إىل انتفاء احلاجة إىل بعثة األنبياء]]]. 

غرُي  واملجتهدين  املنكر،  عن  والناهني  باملعروف،  اآلمرين  مجيع  أّن  عن  ناهيك 

]1]ـ راجع:  النافع يوم الحرش، ص 87، املنقذ من التقليد، ج 2، ص 262ـ261. اإلمامة والقيادة ]بالفارسية: امامت 

ورهربى]، املطّهرّي، ص 53ـ51. األلفني، ج 1، ص 52 ـ 53. حياة القلوب، ص 19. الحاشية عىل إلهيّات رشح التجريد، 

ص 202 و203. 

]2]ـ راجع: الذخرية يف علم الكالم، ص 425. الشايف يف اإلمامة، ج 1، ص 180ـ179. كشف املراد، ص 364. اللوامع 

اإللهيّة، ص 327. املنقذ من التقليد، ج2، ص261. 

]3]ـ كشف املراد،  ص 364. األلفني، ج 1، ص 109. إرشاد الطالبني، ص 335. نهج املسرتشدين، ص63. 
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ـ  أيضًا؛ فال يمكنهم  واللبس  الوقوع يف اخلطأ  معصومني، وهم معّرضون الحتامل 
واحلال هذه ـ أن يقوموا بمهّمة حفظ الرشيعة النبوّية، وصيانتها. 

ويف املحّصلة نقول: لو مل يكن وجود احلافظ املعصوم  للرشيعة رضورّيًا، الستلزم 
يطيقون )تكليف غري  ما ال  لعباده  الرشيعة، وتكليفه  أمر  وََجلَّ  َعزَّ  املوىل  ذلك إمهال 
املعصوم بحفظ الرشيعة(، وخمالفة إمجاع األّمة؛ ألّنه يلزم منه أن يعمل الناس بجزء 

من الرشيعة، وأاّل يتسنّى هلم نيل اهلداية الكاملة]]]. 

*  *  *

]1]ـ راجع: الذخرية يف علم الكالم، ص 424. الشايف يف اإلمامة، ج 1، ص 179. قواعد املرام، ص 178. املنقذ من 

التقليد، ج2، ص 261. 



1/21. متهيد:

متّثل صفة »العلم« إحدى صفات اإلمام احلائزة عىل قدر كبري من األمّهية. وقد 
اعرتف بأصل وجودها قاطبة متكّلمي املسلمني، بيد أّنم اختلفوا يف كيفّية حتّققها، 
األعالم  أحد  وهو  ـ  )403ه(  الباقاليّن  أبوبكر  القايض  ذهب  فقد  نطاقها؛  وسعة 
البارزين من متكّلمي األشاعرة ـ عند حديثه عن إحراز منصب اخلالفة إىل وجوب 
حتّقق ثالثة رشوط؛ منها: أن يتحىّل بالعلم الذي يتيح له القدرة عىل القضاء؛ غري أّنه مل 

يقل بلزوم اّتصافه بالعلم بالغيب]]]. 

أّما القايض عبداجلّبار اهلمدايّن )415ه( ـ وهو أحد علامء املعتزلة ـ فقد قّرر ثالثة 
والتقوى«،   و»العدالة  االجتهادّي«،  »العلم  وهي:  اإلمام؛  ملنصب  أصلّية  رشوط 
و»الشجاعة«. فاّتصاف اإلمام بالعلم بحّد يتيح له االجتهاد، وحّل مشاكل الناس، 

والتمّكن من متييز القول الضعيف، هو من لوازم منصب اإلمام]]].

وبناًء عىل ذلك، ترهتن رؤية علامء العاّمة من املسلمني ـ يف ما يتعّلق بعلم اإلمام ـ 
بام قّدموه من تبيني ورشح حلقيقة اإلمامة نفسها؛ فقد أرّصوا فيها عىل عدم االعرتاف 
مقام  اإلمام  منصب  أّن  إىل  وذهبوا  هلدهيا،  واستمرار  للنبّوة،  امتداد  اإلمامة  بأّن 
ـ  اإلمام  يلزم  ال  وبالطبع،  اجتهادّي.  نحو  عىل  األحكام  تنفيذ  منصب  مع  يتساوى 
واحلال هذه ـ سوى مرتبة متدّنية من العلم، يكفي فيها أن يكون بمستوى القايض، 

واملفتي، واملجتهد. 
]1]ـ متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، ص 471. 

]2]ـ رشح األصول الخمسة، ص 510. 
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والسؤال املطروح هنا هو: كيف يمكن إلمام ال يملك من العلم إال ما هو بحدود 
العلم االجتهادّي الذي يتحىّل به القايض أن يمسك بزمام قيادة املجتمع، وأن يغدو 
أسوة الناس ومثلهم األعىل؟! وكيف يمكن لهـ  واحلال هذهـ  أن يمّهد الطريق لضامن 

سعادهتم، وحتّقق هدايتهم؟ 

بالفعل يف مجيع األمور  أّن اإلمام ليس فقط جيب أن يكون واجدًا للعلم  واحلّق 
التي تتعّلق بمصالح الناس ـ دنيوّيًة كانت، أم أخروّيًة ـ بل يتحّتم أيضًا أن يكون أعلم 
ممّن سـواه. والعلم عىل هـذا املستوى ال يتأّتى بالعلم االجتهادّي، كام أّنه ال يتحّصل 

باالكتساب والتعّلم االعتياديني. وهلذا، يلزم ههنا حتّقق العلم اللديّن اإلهلّي]]].

لقد قطع علامء اإلمامية برضورة ثبوت العلم اللديّن واألعلمّية املطلقة لإلمام؛ من 
أجل أن تتوافر أسباب السعادة واهلداية الدينّية والدنيوّية، وقد عملوا عىل تبيني خمتلف 
جماالته، وأّكدوا ويؤّكدون عىل ثبوت هذا النوع من العلم لإلمام، وعىل حتّقق األعلمّية 

له. غاية األمر، أّن بعضهم تطّرقوا إىل رشط األعلمّية يف مبحث أفضلّية اإلمام]]].

يرى السّيد املرتىض )436ه( أّن صفات اإلمام تنقسم إىل طائفتني؛ األوىل: َتثبت 
أعلمّية  يثبت  فالعقل  الرشع.  بحكم  له  تثبت  واألخرى:  العقل،  خالل  من  لإلمام 
األمور؛  وتدبري  السياسّية،  األبعاد  ويف  وأحكامها،  الرشيعة،  مسائل  مجيع  يف  اإلمام 
إثبات  أيضًا  تناول  وقد  الفاضل«]]].  عىل  املفضول  تقديم  »قبح  خالل  من  ذلك 

األعلمّية يف األحكام الرشعّية عىل أّنه أمر تعّبدّي؛ ال عقيّل]]]. 

]1]ـ للمزيد من املعلومات يف هذا املجال؛ راجع: موسوعة اإلمام عّل 7  ]بالفارسيّة: دانشنامه امام عل7]، 

ج 3، ص 346ـ352. 

]2]ـ نهج املسرتشدين، العالمة الحّل، ص 63. أنوار امللكوت، ص 206. نهج الحق وكشف الصدق، ص 168. اللوامع 

اإللهيّة، ص 333. املسلك يف أصول الدين، ص 205 و206. تجريد االعتقاد، ص 266ـ 263. كشف املراد يف رشح 

تجريد االعتقاد، ص 383. 

]3]ـ الذخرية يف علم الكالم، ص 429. رشح جمل العلم والعمل، ص 194 و195. 

]4]ـ املصدر السابق، ص 429 و430. 
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أّما الشيخ الطويّس )460ه( فقد استعرض علم اإلمام عىل أّنه واحد من سبعة 
رشوط الزمة لتحّقق مقام اإلمامة؛ فقال: 

يف  والنظر  رعيته  سياسة  من  فيه  إمام  هو  ما  بتدبري  عاملًا  اإلمام  يكون  أن  وجيب 
بجميع  عاملًا  الرشع  بعد  أيضًا  يكون  أن  العقل. وجيب  مصاحلهم وغري ذلك بحكم 

الرشيعة؛ لكونه حاكاًم يف مجيعها ]]].

اإلمام  أعلمّية  املحّصل«  »تلخيص  يف  )672ه(  الطويّس  املحّقق  اشرتط  وقد 
أيضًا]]].

2/21. براهني علم اإلمام7:

عن  ُنقل  ما  منها  عديدة؛  بأدّلة  اإلمام  علم  رضورة  إثبات  يف  اإلمامّية  متّسكت 
للتعليم  األّمة،  إليهم  حتتاج  واألئّمة:  األنبياء  كان  مّلا  )672ه(:  الطويّس  املحّقق 

والتأديب وجب أن يكونوا أعلم وأشجع]]].

وعّلق الفاضل املقداد )876ه( شارحًا ذلك بقوله: 

جيب كون األنبياء واألئّمة أفضل من كّل واحد من األّمة. واملراد باألفضلّية: أن يكون 
أمجع خلصائص الكامل كاّمً وكيفًا. وإّنام قلنا بوجوب ذلك؛ ألّن العّلة يف وجوب رئاستهم 
نقص الرعّية، واحتياجهم إىل التعليم والتأديب؛ فلو مل يكن املحتاج إليهم أفضل، ملا حتّقق 
معنى حيثّية االحتياج إليهم، لكّن الفرض خالف ذلك، فيدخل يف وجوب كونم أفضل 

من رعاياهم أن يكونوا أعلم وأشجع وأكرم، إىل غري ذلك من اخلصائص]]].

]1]ـ االقتصاد إىل طريق الرشاد، الشيخ الطويّس، ص192. ويُراجع: تلخيص الشايف، ج 1 ص245. 

]2]ـ تلخيص املحصل، ص417. 

]3]ـ األنوار الجاللية يف رشح الفصول النصريية، الفاضل املقداد، ص 167. يُراجع أيضاً: رسالة اإلمامة، )طبعت يف 

تلخيص املحصل(، ص 430. 

]4]ـ األنوار الجاللية يف رشح الفصول النصريية، الفاضل املقداد، ص 167. 
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ويف الرواية عن أمري املؤمنني عيل 7 أّنه قال يف بيانه ملقام األئّمة ::

ِه، َوَلـَجُأ َأْمِرِه، َوَعْيَبُة ِعْلِمِه، َوَمْوئُِل ُحْكِمِه، َوُكُهوُف ُكُتبِِه، َوِجَباُل  »ُهْم َمْوِضُع ِسِّ
ِدينِه، هِبِْم َأَقــاَم اْنِحناَء َظْهِرِه، َوأْذَهَب اْرتَِعاَد َفَرائِِصِه«]]].

وقد كتب الشيخ الطويّس )460ه( يف بيان إثبات علم اإلمام يقول: ويدّل أيضًا 
عىل كونه عاملًا بجميع الرشع، أّنا قد دّللنا عىل كونه حافظًا للرشع، فلو مل يكن عاملًا 
بجميعه جلّوزنا أن يكون وقع فيه خلل من الناقلني أو تركوا بعض ما ليس اإلمام عاملًا 
التكليف لذلك،  تنزاح عّلتنا يف  بنا ما هو مصلحة، وال  يّتصل  إىل أن ال  فيؤّدي  به، 

وذلك باطل باالّتفاق]]].

وقال ابن ميثم البحرايّن )679ه( يف رضورة علم اإلمام:  

الدينّية  العلوم  من  اإلمامة  يف  إليه  حيتاج  بام  عاملًا  يكون  أن  من  فالبّد  العلم  فأّما 
واخلصومات؛  احلكومات  وفصل  واآلداب،  والسياسات،  كالرشعّيات،  والدنيوّية؛ 
إذ لو جاز أن يكون جاهاًل بيشء منها مع حاجة إمامته إىل ذلك، لكان خماًل ببعض ما 

جيب عليه تعّلمه، واإلخالل بالواجب ينايف العصمة ]]].

فاإلمامة يف مفهومها الصحيح وبالنظر إىل املهاّم املناطة هبا، وفقًا لرؤية اإلسالم 
والعقل، أمر ال يمكن له أن يتحّقق من دون رشط العلم، ومن دون هذا الرشط، فهو 

أمر غري مقبول، وليس حقيقًا باملجتمع اإلسالمّي. 

وإذا ما ألقينا نظرة عىل آيات القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة لوجدنا اشرتاط 
العلم يف حتّقق األهلّية لتسنّم املسؤولّيات  التنفيذّية واالجتامعّية، بل ولكّل شكل من 

]1]ـ نهج البالغة، الخطبة 2، ص 9. 

]2]ـ االقتصاد إىل طريق الرشاد، ص 193. 

]3]ـ قواعد املرام يف علم كالم،  ص 179. 
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أشكال التطّور والتقّدم]]]؛ يقول تعاىل: 

َحقُّ 
َ
َقِّ أ  الْ

َ
َفَمن َيْهِدي إىِل

َ
َحقِّ أ

ْ
َُّ َيْهِدي لِل ِل اهلل

ُ
َقِّ ق  الْ

َ
َكئُِكم مَّن َيْهِدي إىِل ْل َهْل ِمن ُشَ

ُ
﴿ق

ُموَن﴾]]].
ُ
ْك ْيَف تَ

َ
ُكْم ك

َ
ن ُيْهَدٰى َفَما ل

َ
 أ

َّ
ي إِل  يَِهدِّ

َّ
مَّن ل

َ
ن يُتََّبَع أ

َ
أ

ِيَن 
َّ

ْل َهْل يَْسَتوِي ال
ُ
ِخَرَة َويَرُْجو رَْحََة َربِِّه ق

ْ
ائًِما َيَْذُر ال

َ
ْيِل َساِجًدا َوق

َّ
انٌِت آنَاَء الل

َ
ْن ُهَو ق مَّ

َ
﴿أ

َاِب﴾]]].
ْ

ل
َ ْ
و ال

ُ
ول

ُ
ُر أ

َّ
ُموَن إِنََّما َيَتَذك

َ
 َيْعل

َ
ِيَن ل

َّ
ُموَن َوال

َ
َيْعل

يقول السّيد املرتىض )436ه( :

أّما الذي يدّل عىل أّنه أعلم اخللق بأحكام الرشيعة، فهو أّنه إمام فيها، ورئيس 
كان  فيام  فيه  أفضل  هو  ملن  رئيسًا  املفضول  جُيعل  أن  العقل  يف  وقبيح  الرشع،  يف 

فيه]]]. رئيسًا 

وقد كتب الشيخ الطويّس )460ه( يف هذا الصدد:

رضورة من قبح تقديم املفضول عىل الفاضل؛ أال ترى إنه يقبح من ملك حكيم 
الصبيان  خطوط  يكتب  من  ونظرائه  مقلة]]]،  ابن  مثل  عىل  اخلّط  يف  رئيسًا  جيعل  أن 

والبّقالني! وجيعل رئيسًا يف الفقه عىل مثل: أيب حنيفة، والشافعّي، وغريمها]]].

وأكمل يقول أيضًا:

]1]ـ ومن قبيل املثال نورد قول النبّي األكرم 9: من استعمل عاماًل من املسلمني وهو يعلم أّن فيهم أوىل بذلك 

منه وأعلم بكتاب الله وسّنة نبيه؛ فقد خان الله ورسوله وجميع املسلمني. سنن البيهقّي، ج10، ص118، كتاب آداب 

القايض، باب ال يويل الوايل امرأة وال فاسقاً وال جاهالً أمر القضاء. 

]2]ـ سورة يونس: 35. 

]3]ـ سورة الزمر: 9. 

]4]ـ الذخرية يف علم الكالم، ص 432 و433. 

]5]ـ الذخرية يف علم الكالم، ص 432 و433. 

]6]ـ االقتصاد الهادي إىل طريق الرشاد، ص 191. 
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وجيب أن يكون أيضًا بعد الرشع عاملًا بجميع الرشيعة؛ لكونه حاكاًم يف مجيعها. 
والنظر يف  وزارته  يويّل  أن  امللوك  حَيُسن من حكيم من حكامء  أّنه ال  ذلك  يدّل عىل 
مملكته من ال حُيِسنها، أو ال حُيِسن أكثر من ذلك، ومتى فعل ذلك كان مضّيعًا ململكته، 

واستحّق الذّم من العقالء ]]].

وقد أشار بعض أعالم اإلمامّية؛ مثل: الشيخ احلميّص الرازّي]]] )حوايل 585ه(، 
املظفر]]]  حسني  حمّمد  والشيخ  )1321ه(،  النوري]]]  الطربيس  إسامعيل  والسّيد 

)1381ه(، إىل رضورة علم اإلمام.  

ومن هنا نقول: طاملا أّن القرآن الكريم قد بنّي األحكام وقوانني الرشع اإلسالمّي 
ر طوياًل ـ مل يبّيني مجيع  9  ـ الذي مل يعمِّ عىل نحو كيّل، وطاملا أّن رسول اإلسالم 
أحكام  اكتشاف  عىل  قدرهتم  يف  متامثلون  الناس  أّن  وطاملا  للناس،  الدين  تفاصيل 
اآلخر؛  عىل  أحدهم  ترجيح  يمكن  وال  مصادرها،  من  واستشفافها  ومعارفه  الدين 
الناسخ واملنسوخ، والتأويل والتشبيه، والعاّم  التمييز بني  ألّنم كّلهم عاجزون عن 
واخلاّص، واملجمل واملبنّي من الدين،  فإّن احلكمة اإلهلّية تقتيض وجود أئّمة عاملني؛ 
بذلك  ليصون  بتعيينهم؛  َوَتَعاىٰل  ُسبَحانَُه  اهلل  يقوم  أن  بل وأعلم من غريهم، وتقتيض 
الناس من الضالل، ويضمن حتّقق اهلداية هلم. فلو مل يكن اإلمام أعلم من غريه، للزم 
رجوعه يف فهم بعض املسائل إىل إمام آخر، ولو مل يكن اإلمام اآلخر هو األعلم، فإّن 
تقّدم  أو  الدور،  أو  التسلسل،  يستلزم  أعلم من غريه رضورّي، وعدمه  إمام  وجود 

املفضول عىل الفاضل. 

وليس خفّيًا أّن العقل البرشّي غري قادر عىل اكتشاف القضايا الدينّية كشفًا قطعّيًا 

]1]ـ االقتصاد الهادي إىل طريق الرشاد، ص 192؛ تلخيص الشايف، ج2، ص245ـ246؛ متهيد األصول، ص 811. 

]2]ـ املنقذ من التقليد، ج 2، ص290. 

]3]ـ كفاية املوحدين، ج 2، ص 211. 

]4]ـ الشيعة واإلمامة، ص 14 و15. 
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ليقوم بمهّمة  املجتمع،  يتحىّل بصفة األعلمّية يف  إمام  فإّن عدم وجود  يقينّيًا. وهلذا، 
بعد  من  تبيينها  عىل  والعمل  قطعّي،  نحو  عىل  ومعارفه  الدين  أحكام  عن  الكشف 
ذلك، سوف يستلزم اعتامد األساليب الظنّية يف الوصول إىل أحكام الدين واملعارف 
اإلسالمّية؛ وهو ما ال ُيقّره صاحب الرشيعة؛ فاألحكام واملعارف التي حتّصل هبذه 
أو  إهلّية  حجّية  ألّي  فاقدة  هي  بل  وحسب،  الدينّية  الصفة  حتمل  ال  ليست  الطريقة 

رشعّية أيضًا. 

3/21. سعة نطاق علم اإلمام 7: 

عن  اآلن  نبحث  وقائده،  املجتمع  إلمام  العلم  حتّقق  رضورة  لنا  ثبتت  أن  بعد 
نطاق ذلك العلم وحدوده؛ فهل جيب أن يشتمل منصب اإلمامة عىل كّل أمر مرتبط 
باإلنسان والكون، فضاًل عن اإلملام باألحكام واملعارف الدينّية؟ وهل اإلمام حميط 
ر يف  بجميع العلوم والصنائع والفنون املختلفة يف سائر العصور والدهور؟ وهل ُيتصوَّ
اإلمام أّنه يعلم الغيب، فيكون عاملًا بمستقبل اإلنسان والكون واألمور الغيبّية؟ وهل 
أّنه حصويّل واكتسايّب؟ وهل علمهم  أم  : علم حضورّي وفعيّل،  األئّمة  إّن علم 

مقّيد ومرشوط، أم أّنه مطلق وعاّم؟ 

1/3/21. معنى علم اإلمام بالغيب:

تعني كلمة »الغيب« و»الغياب« و»الغيبوبة« ومشتّقاهتا ـ بنحو عاّم ـ: االختفاء، 
األمور  مجيع  ويشمل  »الشهادة«،  يقابل  »الغيب«  فإّن  وهلذا،  النظر]]].  عن  والُبعد 
الواقعّية غري املحسوسة]]]. وُيطلق »الغيب« يف االصطالح عىل »احلقائق التي ال سبيل 

حلواّس البرش وأعضائه اإلدراكّية إىل نيلها« ]]].

]1]ـ راجع: لسان العرب، ج 1، ص 654. تاج العروس، ج 2، ص 295. 

]2]ـ ترجمة وتفسري نهج البالغة )بالفارسيّة(، محّمد تقي الجعفرّي، ج 8، ص 53. 

]3]ـ املصدر السابق، ج 10، ص 243. 
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وبناًء عىل هذا، فإّن علم البرش املحدود ـ ال العلم األزيّل اإلهلّي ـ هو السبب من 
وراء تقسيم األشياء إىل غيب وشهادة؛ فاهلل َجلَّ َوَعال حميط بجميع املوجودات وعامل 

الوجود إحاطة وجودّية]]] ؛ فال يوجد يشء يغيب عن احلّق تعاىل]]].

قال أمري املؤمنني 7: 

َحاَطُة بُِكلِّ َشٍء، وَاْلَغَلَبُة لُِكلِّ َشٍء«]]]. َمئَِر، َلُه َاإْلِ ائَِر، وَخَبَ الضَّ َ »َقْد َعلَِم السَّ

من  كثريًا  )606ه(  الرازّي  الفخر  أمثال  من  السنّة  أهل  بعض  يستعرض  ومل 
بأّن  اعتقادهم  عىل  اعتامدًا  ولكن  الغيب؛  بعلم  اإلمام  بإحاطة  يتعّلق  ما  يف  البحوث 
مكانة مقام اإلمام واخلليفة ومنزلتها دنيوّية حكومّية؛ يمكننا أن ننسب له القول بنفي 

كّل أشكال ثبوت علم الغيب وسائر العلوم غري الدينّية لإلمام. 

باألمور  إملام  جمّرد  بأّنه  بالغيب«  األنبياء  »علم  تفسري  يف  الرازّي  الفخر  ويكتفي 
َغْيُب َفُهْم يَْكُتُبوَن﴾]]]:

ْ
ْم ِعنَدُهُم ال

َ
: ﴿أ الوحيانّية وحسب. فقد قال يف تفسري قوله َعزَّ وََجلَّ

ـ  بالوحي  الغيب علم  َوَسلَّم من علم  َعَليِه  اهللُ   ٰ النبّي َصىلَّ ما عند  أّن  إىل  إشارة 
أمورًا وأرسارًا وأحكامًا وأخبارًا كثرية ـ كّلها هو جازم هبا ]]].

يعني:  الذي  »الغيب«  لفظ  حيمل  أن  املمكن  من  فكيف  ناقص؛  التفسري  وهذا 
مصداق  عىل  ـ  »الشهادة«  معنى  ُيقابل  عاّم،  معنى  وهو  ـ  احلّس  عن  املسترت  اليشء 

واحد فقط؛ وهو »الوحي«؟! ]]].

]1]ـ سورة فصلت، اآلية 54. 

]2]ـ اإلدراك الثالث أو علم الغيب ]بالفارسيّة: آگاهي سوم يا علم غيب]، السبحايّن، ص 26ـ25. 

]3]ـ نهج البالغة،الخطبة 82. 

]4]ـ سورة الطور: 41. 

]5]ـ مفاتيح الغيب، ج 10، ص 221. 

]6]ـلسان العرب، ج 1، ص 654. تاج العروس، ج 2، ص 295. 
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إن قلت: عىل الرغم من أّن مفردة »الغيب« ُتستخدم باملعنى العاّم، لكّن »الوحي 
اإلهلّي« هو السبيل الوحيد واألوحد لتلّقى العلم باألمور الغيبّية. 

قلنا: إّن اآليات والروايات مل حترص سبل حتصيل العلم باألمور واحلقائق الغيبّية 
منها عىل سبيل  الغيبّية؛  باألمور  املعرفة  أخرى الكتساب  بل ذكرت طرقًا  بالوحي، 

املثال: اإلهلام، والرؤيا الصادقة، والتعّلم والتلّقي من النبّي. 

 ُيْظِهرُ  
َ

ال
َ
َغْيِب ف

ْ
: ﴿َعلُِم ال يقول العالمة الطباطبائّي )1402ه( يف تفسري قوله َعزَّ وََجلَّ

َحًدا﴾]]] :
َ
ٰ َغْيبِِه أ َعَ

واملعنى هو: عامل كّل غيب علاًم خيّتص به؛ فال يطلع عىل الغيب ـ وهو خمّتص به 
ـ أحدًا من الناس. فاملفاد سلب كيّل؛ وإن أرّص بعضهم عىل كونه سلبًا جزئّيًا حمّصل 
معناه: ال ُيظهر عىل كّل غيبه أحدًا. ويؤّيد ما قلنا: ظاهر ما سيأيت من اآليات. قوله 
بياٌن  َرُسوٍل﴾  و﴿ ِمْن  َحًدا﴾، 

َ
﴿أ قوله:  من  استثناٌء  َرُسوٍل﴾  ِمْن  اْرتىَض   َمِن   

َّ
﴿إِل تعاىل: 

لقوله: ﴿َمِن اْرتىَض ﴾، فُيفيد أّن اهلل تعاىل يظهر رسله عىل ما شاء من الغيب املختّص 
تعاىل؛ كقوله: ﴿َوِعْنَدهُ  به  الغيب  التي ختّص علم  اآليات  إىل  انضمت  إذًا  فاآلية  به؛ 
ْرض﴾]]]، وقوله: 

َْ
ماواِت َوال َِِّ َغْيُب السَّ  ُهَو﴾]]]، وقوله: ﴿َوهلل

َّ
ُمها إِل

َ
َغْيِب ل َيْعل

ْ
َمفاتُِح ال

األصالة  معنى  ذلك  أفاد   ،[[[﴾ َُّ اهلل  
َّ

إِل َغْيَب 
ْ
ال ْرِض 

َ ْ
َوال ماواِت  السَّ ِف  َمْن  ُم 

َ
َيْعل ل  ْل 

ُ
﴿ق

والتبعّية؛ فهو تعاىل يعلم الغيب لذاته، وغريه يعلمه بتعليم من اهلل«]]].

وهناك عدد من الروايات التي تؤّيد هذا التفسري]]] ؛ فأمري املؤمنني 7 ومن خالل 

]1]ـ سورة الجّن: 26. 

]2]ـ سورة األنعام: 59. 

]3]ـ سورة النحل: 77. 

]4]ـ سورة النمل: 65. 

]5]ـ تفسري امليزان، ج 20، ص 52، 53. 

]6]ـ الكايف، ج 1، ص 256. بحار االنوار، ج 26، ص 101ـ99 وص 165. بصائر الدرجات، ص 113. 
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سريه يف العوامل امللكوتّية كان باستطاعته نيل احلقائق الغيبّية؛ وهلذا قال: 

»َلْو ُكِشَف اْلِغَطاُء َما اْزَدْدُت َيِقينًا«]]].

هذا، ومل نعثر بني مصنّفات املحّقق الطويّس )672ه( يف علم الكالم عىل بحث 
ع يتناول علم الغيب. نعم؛ تطّرق يف كتاب »جتريد االعتقاد« إىل أفضلّية اإلمام  موسَّ

عيّل 7 عىل مجيع اخللفاء؛ ملا ظهر منه من تنّبوءات وإخبارات غيبّية]]].

2/3/21. املنقوالت التاريخّية عن إخبار األمئّة بالغيب:

البيت:، وإخبارهم  أهل  األئّمة من  تنّبؤات  أمثلة عديدة من  لنا  التاريخ  نقل 
بالغيب. وهي تدّل بأرسها عىل ما خّصهم اهلل به من علم لديّن؛ منها عىل سبيل املثال:

* أّوالً: األخبار الغيبّية املروّية عن اإلمام عيّل بن أيب طالب7: 

َمِل، َفاْسَتْشَفَع اْلـَحَسَن واْلـُحَسنْيَ 8 إىَِل  َكِم َأِسريًا َيْوَم اجْلَ »ُأِخَذ َمْرَواُن ْبُن اْلَ
اْلـُمْؤِمننَِي.  َأِمرَي  َيا  ُيَبايُِعَك  َله:  َفَقااَل  َسبِيَله،  َفَخلَّ  فِيه،  َمه  َفَكلَّ  ،7 اْلـُمْؤِمننَِي  َأِمرِي 
َلْو  ٌة،  َيُوِديَّ َكفٌّ  َا  إِنَّ َبْيَعتِه؛  يِف  يِل  َحاَجَة  اَل  ُعْثَمَن؟!  َقْتِل  َبْعَد  ُيَبايِْعنِي  َأوَلْ   :7 َقاَل 
ه َلَغَدَر بَِسبَّتِه، َأَما إِنَّ َله إِْمَرًة َكَلْعَقِة اْلَكْلِب َأْنَفه، وُهَو َأُبو األَْكُبِش األَْرَبَعِة،  َباَيَعنِي بَِكفِّ

ُة ِمنْه وِمْن َوَلِده َيْومًا َأْحََر«]]]. وَسَتْلَقى األُمَّ

والتاريخ يشهد عىل وقوع ذلك كله؛ فقد ويل مروان امللك بعد أن شاب صدغاه يف 
عمر يناهز اخلمس وستني سنة، واستمّرت مدة ملكه تسعة أشهر فقط، وويل الرياسة 
أربعة من أوالده وهم: عبدامللك ـ حيث صار ملكًا ـ وعبدالعزيز وبرش وحمّمد حيث 

]1]ـ بحار األنوار، ج 65، ص 382؛ ارشاد القلوب، الديلمّي، ج 1، ص 124. 

]2]ـ تجريد االعتقاد، ص 282؛ كشف املراد، ص 390. 

]3]ـ نهج البالغة، الخطبة 73، وكذا: الخطب: 13؛ 15؛ 57؛ 58؛ 89؛ 138؛ 176. ويُراجع أيضاً: اإلرشاد، الشيخ املفيد، 

 ج 1، ص 332ـ315. 
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عبدامللك  وولده  مروان  ملك  أّيام  يف  اإلسالمّية  األّمة  قاست  وقد  والة.  أصبحوا 
ورياسة الثالثة الباقني من أبناء مروان أيامًا عصيبة ودامية]]]. 

* ثانيًا: أخرب اإلمام احلسن 7 بكيفّية استشهاده؛ فقال: 

مِّ َكَم َماَت رسول اهلل 9 . َقاُلوا: َوَمْن َيْفَعُل َذلَِك؟ َقاَل: اْمَرَأِت  »إِنِّ َأُموُت بِالسَّ
َجْعَدُة بِنُْت اأْلَْشَعِث ْبِن َقْيٍس؛ َفإِنَّ ُمَعاِوَيَة َيُدسُّ إَِلْيَها، َوَيْأُمُرَها بَِذلَِك«]]].

وقال 7 وهو عىل فراش املوت ألخيه احلسني 7:  

»َما ُيْبكِيَك َيا َأَبا َعْبِداهلل ؟ َقاَل: َأْبكِي لِـَم ُيْصنَُع بَِك. َفَقاَل َلُه اْلـَحَسُن7: إِنَّ الَِّذي 
، َفُأْقَتُل بِِه؛ َوَلكِْن اَل َيْوَم َكَيْوِمَك َيا َأَبا َعْبِداهلل! َيْزَدلُِف إَِلْيَك  ، ُيَدسُّ إيَِلَّ ُيْؤَتى إيَِلَّ َسمٌّ
ْساَلِم،  اإْلِ ِديَن  َوَينَْتِحُلوَن   ،9 ٍد  حُمَمَّ َنا  َجدِّ ِة  ُأمَّ ِمْن  ُْم  َأنَّ ُعوَن  َيدَّ َرُجٍل،  َأْلَف  َثاَلُثوَن 

َك َونَِسائَِك«]]].  َفَيْجَتِمُعوَن َعَل َقْتلَِك َوَسْفِك َدِمَك، َواْنتَِهاِك ُحْرَمتَِك، َوَسْبِي َذَراِريِّ

* ثالثًا: ورد يف الرواية أّن عمر بن سعد قال لإلمام احلسني7: 

»َيا َأَبا َعْبِد اهللَِّ! إِنَّ ِقَبَلنَا َناسًا ُسَفَهاَء َيْزُعُموَن َأنِّ َأْقُتُلَك. َفَقاَل َلُه اْلـُحَسنْيُ 7: 
إاِلَّ  َبْعِدي  اْلِعَراِق  ُبرَّ  َتْأُكَل  َأالَّ  َعْينِي  ُيِقرُّ  ُه  إِنَّ َأَما  ُحَلَمُء.  َوَلكِنَُّهْم  بُِسَفَهاَء؛  َلْيُسوا  ُْم  إِنَّ

َقلِياًل«]]]. 

* رابعًا: روى أبو بصري عن اإلمام الباقر 7أّنه قال: 

َك؛ َفإِنَّ  ، َفاَل َيِل ُغْسِل َأَحٌد َغرْيُ ! إَِذا َأَنا ِمتُّ »َكاَن فِيَم َأْوَص َأِب إيَِلَّ َأْن َقاَل: َيا ُبنَيَّ
َماَم اَل َيْغِسُلُه إاِلَّ إَِماٌم، َواْعَلْم َأنَّ َعْبَداهللَِّ َأَخاَك َسَيْدُعو النَّاَس إىَِل َنْفِسِه، َفَدْعُه؛ َفإِنَّ  اإْلِ

]1]ـ راجع: رشح نهج البالغة، ابن أيب الحديد، ج 6، ص 146ـ148. 

]2]ـ الخرائج والجرائح، الراوندّي، ج 1، ص 241؛ إثبات الهداة، الحّر العامّل، ج 5، ص147 و150. 

]3]ـ األمايل، الصدوق، ص 116. 

]4]ـ اإلرشاد، الشيخ املفيد، ج 2، ص 132. إثبات الهداة بالنصوص واملعجزات، ج5، ص 199. 
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َماَمَة َمَكاَنُه، َفَكاَن َكَم  َعى َعْبُداهلل اإْلِ ُعُمَرُه َقِصرٌي. َفَلمَّ َمَض َأِب َوَغَسْلُتُه َكَم َأَمَرِن، َوادَّ
َقاَل َأِب، َوَما َلبَِث َعْبُداهلل إاِلَّ َيِسريًا؛ َحتَّى َماَت«]]]. 

َشاّبًا  َفَرَأى  َيْومًا  اْلـَمْسِجَد  »َدَخَل  أّنه:   7 الباقر  اإلمام  عن  روي  خامسًا:   *
َأْهِل  ِمْن  َثاَلَثٍة  َبْعَد  َوَأْنَت  اْلـَمْسِجِد؛  يِف  َتْضَحُك  َلُه:  َفَقاَل  اْلـَمْسِجِد،  يِف  َيْضَحُك 

ِل اْلَيْوِم الثَّالِِث، َوُدفَِن يِف آِخِره «]]]. ُجُل يِف َأوَّ اْلُقُبوِر؟! َفَمَت الرَّ

َوَلٌد،  َلَك  ُيوَلُد  اْلُكوَفِة،  إىَِل  َرَجْعَت  »إَِذا  بصري:  أليب  قال   7 أنه  أيضًا  وروي 
ا ِمْن ِشيَعتِنَا  «]]]. دًا؛ َوُهَ يِه حُمَمَّ يِه ِعيَسى، َوُيوَلُد َلَك َوَلٌد، َوُتَسمِّ َوُتَسمِّ

وهناك روايات عديدة ُأخرى نقلت لنا تنّبؤات األئّمة : وإخبارهم بالغيب]]].

3/3/21. علم األمئّة بكيفّية موتهم:

من األسئلة املهّمة التي ُتطرح يف نطاق مبحث علم اإلمام بالغيب السؤال عن علمه 
ـ كاإلمام عيّل،  املعصومني  األئّمة  إّن  فهل  توقيت ذلك؛  موته، واطالعه عىل  بكيفّية 
واإلمام احلسن، واإلمام احلسني: ، كـانوا حميطني بأحداث املستقبل؛ ومنهـا: مكان 
استشهادهم، ووقته، والكيفّية التي يكون عليها ذلك؟ وهل كانوا يعرفون قاتليهم؟ ويف 

معرض الرّد عىل هذا السؤال، ذهب علامء اإلمامّية إىل رأيني خمتلفني؛ مها:

أّوالً: ما أجاب به الشيخ املفيد )413ه( حينام قال: 

وما أمجعت الشيعة قّط عىل هذا القول؛ وإّنام إمجاعهم ثابت عىل أّن اإلمام يعلم 

]1]ـ كشف الغمة، األربّل، ج 2،  ص 381. مناقب آل ايب طالب، ابن شهر آشوب، ج4، ص 224. 

]2]ـ إثبات الهداة بالنصوص واملعجزات، ج 5، ص 305؛ بحار األنوار، املجليّس، ج46، ص 274. 

]3]ـ املصدر السابق. 

إثبات  الشيخ املفيد، ج 2، ص 198. بحار األنوار، ج 23، ص 13.  ]4]ـ راجع: االحتجاج، ج 2، ص 366. اإلرشاد، 

الهداة بالنصوص واملعجزات، ج 5، ص 336 و508. وج 6، ص 77 و181 وص 266 و322. عيون أخبار الرضا، الشيخ 

الصدوق، ج 1، ص 26 وج 2، ص 216. 
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احلكم يف كّل ما يكون؛ من دون أن يكون عاملًا بأعيان ما حيدث ويكون، عىل التفصيل 
والتمييز. وهذا ُيسِقط األصل الذي ُبنيت عليه األسئلة بأمجعها. ولسنا نمنع أن يعلم 
يعلم كّل ما  بأّنه  القول  فأّما  له ذلك.  بإعالم اهلل تعاىل  أعيان احلوادث تكون  اإلمام 
يكون، فلسنا نطلقه، وال نصّوب قائله؛ لدعواه فيه من غري حّجة، وال بيان. والقول 
بأّن أمري املؤمنني 7 كان يعلم قاتله، والوقت الذي يقتل فيه، فقد جاء اخلرب متظاهرًا 
التفصيل؛  عىل  قاتله  يعلم  كان  بأّنه  أيضًا  وجاء  مقتول.  أّنه  اجلملة  يف  يعلم  كان  أّنه 
يلزم  مل  أثر،  فيه  جاء  ولو  التفصيل،  عىل  أثر  فيه  يأِت  فلم  قتله،  وقت  يف  علمه  فأّما 
ما ظنّه املستضعفون؛ إذ كان ال يمتنع أن يتعّبده اهلل بالصرب عىل الشهادة واالستالم 
للقتل؛ ليبّلغه اهلل بذلك من علّو الدرجة ما ال يبّلغه إال به، ولعلمه تعاىل بأّنه يطيعه يف 
ذلك طاعًة لو ُكّلفها سواه مل يؤّدها، ويكون يف املعلوم من اللطف هبذا التكليف خللق 
بيده إىل  ُملقيًا   7 الناس ما ال يقوم مقامه غريه؛ فال يكون بذلك أمري املؤمنني  من 

التهلكة، وال ُمعينًا عىل نفسه معونة مستقبحة يف العقول]]].

أّما السّيد املرتىض )436ه( فقد استعرض ثورة اإلمام احلسني7 قائاًل: 

وعهود  القوم،  من  توّثق  بعد  إاّل  للكوفة  طالبًا  يرس  مل   7 اهلل  عبد  أبو  وسّيدنا 
وعقود، وبعد أن كاتبوه 7 طائعني غري مكرهني، ومبتدئني غري جميبني. وقد كانت 
املكاتبة من وجوه أهل الكوفة وأرشافها وُقّرائها... ومل يكن يف حسابه أّن القوم يغدر 

بعضهم، ويضعف أهل احلّق عن نرصته، ويّتفق بام اّتفق من األمور الغريبة ]]].

هذه  يف  اإلمامّية  علامء  اختالف  إىل  أيضًا  )460ه(  الطويّس  الشيخ  تطّرق  وقد 
املسألة، خمتارًا يف اجلواب عنها رأي أستاذه السّيد املرتىض ]]].

]1]ـ املسائل العكربيّة، املسألة 20، ص 70. 

]2]ـ تنزيه االنبياء، ص 227 و228. 

]3]ـ تلخيص الشايف، ج 4، ص 189و 182. 
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وكتب الشيخ الطربيّس )548ه( يف تفسري اآلية الكريمة:

ُمْحِسننِيَ ﴾ ]]]. 
ْ
ْحِسُنوا إِنَّ اهلَل ُيِبُّ ال

َ
ِة وَأ

َ
ك

ُ
 اتلَّْهل

َ
يِْديُكْم إىِل

َ
ُقوا بِأ

ْ
 تُل

َ
نِفُقوا ِف َسبِيِل اهللِ َول

َ
﴿وَأ

وجهني  حيتمل  فعله  إّن  فاجلواب:  وحده؟  قاتل   7 احلسني  بأّن  عورضنا  فإن 
أحدمها: إّنه ظّن أّنم ال يقتلونه ملكانه من رسول اهلل9 واآلخر: إّنه غلب عىل ظنّه 
أّنه لو ترك قتاهلم، قتله امللعون ابن زياد صربًا، كام فعل بابن عّمه مسلم، فكان القتل 

مع عّز النفس واجلهاد، أهون عليه]]].

لكّن العالمة الطباطبائّي )1402ه( رّد ناقدًا هذه الرؤية بالقول:

لفاعله،  بالنسبة  واجبًا  فعل  كّل  ليس   : َثمَّ يوجد. ومن  مل  ما مل جيب  كّل موجود 
بل جيب بالنسبة إىل علته التاّمة )وإرادة اهلل منها(. حتّقق الفعل وانضواؤه حتت راية 
التكليف ال يتناىف مع كونه واجبًا؛ فإّن أفعال اإلنسان اإلرادية من هذا النوع؛ أي إّن 

أفعاله واجبة الوجود مع أّنه مكّلف بفعلها. 

بأّنه  معرفتهم  رغم  العمل  عىل  يقدمون   : األئّمة  كان  األساس،  هذا  وعىل 
احلسن  اإلمام  ويتناول  املحراب،  إىل   7 املؤمنني  أمري  يذهب  يستشهد.  سوف 
 7 الشهداء  سّيد  ويدخل  املسموم،  العنب  أو  الرّمان  رشاب   7 الرضا  واإلمام 
أرض كربالء. قد يعلم اإلنسان أحيانًا علاًم قطعّيًا أّنه بفعله االختيارّي سوف يرشب 
احلادية عرش، وسوف يذهب رصيع حادث مرورّي يف ساحة كذا  الساعة  السّم يف 
االختيارّي واإلرادّي سوف  بفعله  أّنه  القطعّي  بالعلم  يعلم  قد  أّنه  كام  كذا،  وشارع 
حيصل له ـ مثاًل ـ حادث مرورّي يف الساعة احلادية عرش يف ساحة كذا، وشارع كذا، 
أو أنه سوف يصاب بطلق نارّي؛ لكّن هذه الواقعة مرشوطة بوقوع رشط أو رشوط. 
ويف موضوعنا األمر مرشوط بالذهاب؛ بحيث إذا ذهب املرؤ ُقتل، وإذا مل يذهب مل 

]1]ـ سورة البقرة: 195. 

]2]ـ تفسري مجمع البيان، ج 2، ص 35. 
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ُيقتل. ففي الصورة األوىل ال معنى للعثور عىل خمرج وحّل؛ ألّن اإلنسان يرى نفسه 
واقعًا يف اهلالك؛ وليس أّنه يوقع نفسه فيه، فيصدق أّنه ألقى بنفسه يف التهلكة. وهلذا، 
ة﴾]]]، وال ُيعّد أّنه ألقى 

َ
ك

ُ
 اتلَّْهل

َ
يِْديُكْم إىِل

َ
ُقوا بِأ

ْ
ال يتوّجه إليه اخلطاب القائل: ﴿َول تُل

والتمّسك  للتشّبث  معنى  هنالك  الثانية،  الصورة  يف  لكن  التهلكة.  إىل  بيده  نفسه 
باألسباب، والعثور عىل خمرج وحّل، واالمتناع عن الذهاب صوب اهلالك، ويتوّجه 
: كان من قبيل األّول؛ فهم كانوا  ُقوا﴾. وإّن حركة األئّمة 

ْ
تُل للمرء خطاب ﴿َول 

معنى  أّي  بذلك  فانتفى  ـ؛  أبوا  أم  شاؤوا  ـ  حمالة  ال  باحلتم  واقع  الفعل  أّن  يعلمون 
للبحث عن طريق خالص، أو لالمتناع عن الفعل؛ فكّل هذا خيالف العلم القطعّي 
لكّن  التهلكة؛  يف  »اإللقاء«  عن  تنهى  الرشيفة  اآلية  فإّن  األمر،  واقع  ويف  املفرتض. 

قضايا األئّمة : »وقوع« يف التهلكة؛ وليس »إيقاعًا« وال »إلقاءًا« فيها ]]]. 

وقد روي عن اإلمام عيل 7 يف الللة التي ُقتل يف صبيحتها أّنه: 

ُة اهلل  َرْحَ ُكْلُثوٍم  ُأمُّ  اْبنَُتُه  َلُه  َفَقاَلْت  َعاَدتِِه،  َعَل  ْيِل  اللَّ اْلـَمْسِجِد لَِصاَلةِ  إىَِل  ُرْج  َيْ »َلْ 
َعَلْيَها: َما َهَذا الَِّذي َقْد َأْسَهَرَك؟ َفَقاَل: إِنِّ َمْقُتوٌل َلْو َقْد َأْصَبْحُت. َوَأَتاُه اْبُن النَّبَّاِح َفآَذَنُه 
اَلِة، َفَمَشى َغرْيَ َبِعيٍد، ُثمَّ َرَجَع، َفَقاَلْت َلُه اْبنَُتُه ُأمُّ ُكْلُثوٍم: ُمْر َجْعَدَة؛ َفْلُيَصلِّ بِالنَّاِس.  بِالصَّ

. ُثمَّ َقاَل: اَل َمَفرَّ ِمَن اأْلََجِل، َفَخَرَج إىَِل اْلـَمْسِجد«]]].  َقاَل: َنَعْم؛ ُمُروا َجْعَدَة؛ َفْلُيَصلِّ

وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن الشيخ املفيد )413ه( قد أشار إىل هذا اجلواب أيضًا]]].

طاووس]]]  ابن  ومنهم:  اإلمامّية؛  علامء  كبار  من  اآلخر  البعض  أورده  ما  ثانيًا: 

]1]ـ سورة البقرة: 195. 

]2]ـ يف حرضة العالمة الطباطايّئ ]بالفارسية: در محرض عالمه طباطبايي]، ص 205 و206. 

]3]ـ اإلرشاد، ج 1، ص 16، إعالم الورى بأعالم الهدى، الطربيّس، ص 155. املناقب، ج 3، ص 310. 

]4]ـ املسائل العكربيّة، مسألة 20، ص 70. 

]5]ـ اللهوف يف قتىل الطفوف، ص 11. والذي تحققناه أّن الحسني  كان عاملاً مبا انتهت حاله إليه وكان تكليفه 

ما اعتمد عليه. 
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)1110ه(،  املجليّس]]]  والعالمة  )1051ه(،  الالهيجّي]]]  والفّياض  )664ه(، 
واملحّدث البحرايّن]]] )1186ه( ؛ فقد ذهبوا إىل أّن األئّمة : كانوا عىل علم بزمان 

استشهادهم، وكيفّية ذلك؛ وال حمّل إللقاء شبهة يف هذا الصدد. 

يقول الشيخ جعفر التسرتّي )1303ه( : 

ولكنّه 7 قد علم بأّنه يقتل؛ فقال ألصحابه: أشهد أّنكم تقتلون مجيعًا، وال ينجو 
أحد منكم إاّل ولدي عيّل]]].

وكتب فضل اهلل الُكمبايّن )1414ه( يقول:

لقد كان اإلمام 7 قبل انطالقته من مّكة، بل حّتى من حني خروجه من املدينة 
عاملًا بجميع أحداث كربالء؛ حتى الوقائع التي بعد استشهاده ـ مثل: وقوع أهل بيته 

يف األرس ـ وألجل ذلك أخذ معه عائلته ]]].

وأّما العالمة الطباطبائّي )1402ه( فقد أشار إىل هذه النقطة قائاًل:

يملك اإلمام ـ حسب ما أفادته أحاديث كثرية ـ مقامًا من القرب اإلهلّي يمّكنه من 
العلم بأّي يشء يريده بإذن اهلل؛ ومن ذلك علمه بمالبسات موته واستشهاده بجميع 

التفاصيل]]].

ومن هنا، نجد أّن املشيئة اإلهلّية اقتضت أن ينامز األئّمة األطهار عن باقي اخلالئق 
بأن اختّصهم اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل بعلم واسع النطاق، وأطلعهم عىل علوم غيبّية تلّقوها 

من رسول اهلل 9 ، فوصلوا إىل حقائق الكون وأرساره.
]1]ـ جوهر املراد )بالفارسية: گوهر مراد(، الفياض الالهيجّي، ص 594. 

]2]ـ مرآة العقول، ج 3، ص 124. بحار األنوار، ج 45، ص 98. 

]3]ـ أحكام القرآن، ج 1، ص 319. منقواًل عن: مقتل الحسني، عبد الرزّاق املقرم، ص44. 

]4]ـ الخصائص الحسينيّة، ص 30 و42. 

]5]ـ من الحسني؟ ]بالفارسية: حسني كيست؟ ]، فضل الله الكمباين، ص 325. 

]6]ـ بحث مقتضب عن علم اإلمام ]بالفارسية: بحثي كوتاه در باره علم امام]، ص34. 
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وقد عرض الفخر الرازّي )606ه( حديث أمري املؤمنني 7 الذي قال فيه: 

َأْلف  َباٍب  ُكلُّ  ِمْن  يِلْ  )َفانَفَتَح(  َفَفَتَح  الِعْلِم،  ِمَن  َباٍب  َأْلَف  اهللَِّ  َرُسوُل  »َعلََّمنِي 
َباٍب  «]]].

وقال يف معرض رّده عىل أّن علّيًا 7 كان األعلم بني الصحابة: 

أّما احلّجة الثالثة ـ وهي أّن علّيًا كان أعلمـ قلنا: مِلَ ال جيوز أن ُيقال: إّنه حصل له 
هذه العلوم الكثرية، بعد أيب بكر؛ وذلك ألّنه عاش بعده زمانًا طوياًل، فلعّله حّصلها 

يف هذه املّدة ]]].

وهو هبذا النّص يتجاهل حقيقة أّن أمري املؤمنني 7 قد تعّلم هذه العلوم يف عرص 
النبّوة، ونلها من شخص النبّي 9، وقد كان اخللفاء ـ باعرتافهم هم ـ يلجؤون حلّل 

ما يستعيص عليهم إىل أمري املؤمنني 7. 

الوقائع  الرازّي )606ه( روى يف كتابه بعض  الفخر  أّن  إىل  وجتدر اإلشارة هنا 
امرأة  برجم  أمر  بأّنه  عمر  عن  روي  ما  أورد  إذ  7؛  عيّل  اإلمام  أعلمّية  تؤّيد  التي 

ولدت لستة أشهر، فنّبهه عيّل 7:

يُْرِضْعَن  واِلاُت 
ْ
﴿َوال قوله:  مع  َشْهراً﴾]]]،  وَن 

ُ
الث

َ
ث   ُ

ُ
َوفِصال ُه 

ُ
﴿وََحْل اآلية:  له:  وقال 

نْي﴾]]]، عىل أّن أقّل مّدة احلمل سّتة أشهر. فقال ُعمر: »لوال عيّل، 
َ
نْيِ اكِمل

َ
ْولَدُهنَّ َحْول

َ
أ

]1]ـ األربعني يف أصول الدين، الفخر الرازّي، ص 475. الحظ أيضاً: ينابيع املودة، القندوزّي، ص 72؛ كنز العامّل، 

املتّقّي الهندّي، ج6، ص392. وروى ابن عساكر: قال رسول الله 9 يف مرضه: »ادعوا إيّل أخي، فدعي له عثامن، 

فأعرض عنه، ثّم قال: ادعوا إيّل أخي، فدعي له عّل بن أيب طالب، فسرته بثوب، وأنكّب عليه، فلاّم خرج من عنده 

قيل له: ما قال9؟ قال: علّمني ألف باب يفتح كّل باب ألف باب«. تاريخ دمشق، ج42 ص385، الرقم:8992. ]م]

]2]ـ املصدر السابق، ص 477. 

]3]ـ سورة األحقاف: 15. 

]4]ـ سورة البقرة: 233. 
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فقال  برمجها.  فأمر عمر  بالزنا، وكانت حاماًل،  أقّرت  امرأًة  أّن  ُعمر«. وُروي  هللك 
عيّل: »إن كان لك سلطان عليها، فام سلطانك عىل ما يف بطنها؟«، فرتك ُعمر رمجها، 

وقال: »لوال عيّل، هللك ُعمر«]]].

ثّم روى بعد ذلك أيضًا:

أّن ُعمر قال يومًا عىل املنرب: »أال ال تغالوا يف مهور النساء، فمن غاىل يف مهر امرأٍة، 
جعلُته يف بيت املال«، فقامت عجوز وقالت: يا أمري املؤمنني! أمتنع عنّا ما أحّله اهلل 
ُخُذوا ِمْنُه 

ْ
ال تَأ

َ
َرْدُتُم اْستِْبداَل َزْوٍج َماكَن َزْوٍج َوآتَيُْتْم إِْحداُهنَّ قِْنطاراً ف

َ
لنا؟ قال تعاىل: ﴿َوإِْن أ

رات يف البيوت«]]]. ً﴾]]]، فقال ُعمر: كّل الناس أفقه من ُعمر؛ حّتى املخدَّ
َشيْئا

4/21. مصادر علم اإلمام 7: 

متّثل األبحاث املرتبطة بمصادر علم األئّمة املعصومني : إحدى أهّم البحوث 
املتعّلقة بعلم اإلمام، فدائاًم ما ُيطرح هذا السؤال: كيف متّكن األئّمة املعصومون من 

الوصول إىل درجة اإلملام باحلقائق الدينّية وغري الدينّية؟ 

وقد استعرض العلامء مصادر خمتلفة لعلومهم، سنتطّرق لبيان بعضها بإجياز:

1/4/21. القرآن الكريم:

القرآن الكريم هو أهّم مصادر علم اإلمام 7؛ فهناك عدد من اآليات والروايات 
الكريم.  القرآن  باستنباط األحكام واملعارف اإلهلّية من   : األئّمة  قيام  الداّلة عىل 

]1]ـ األربعني يف أصول الدين، الرازّي، ص 477؛ املناقب، الخوارزمّي، ص 81. 

]2]ـ سورة النساء: 20. 

]3]ـ األربعني يف أصول الدين، ص 466 و467. وقد أذعن الفخر الرازّي يف كتابه هذا بأعلميّة اإلمام عّل 7 ؛ حيث 

قال: »فثبت مبا ذكرنا أنّه رضوان الله عليه كان أستاذ العاملني بعد محّمد9 يف جميع الخصال املرضيّة، واملقامات 

الحميدة الرشيفة«. 
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يقول تعاىل:

ُم 
ْ
ِعل َوَمْن ِعنَدهُ  َوَبيَْنُكْم  بَيِْن  َشِهيًدا  َفٰ باهللِ 

َ
ْل ك

ُ
ق  

ً
ْسَت ُمرْ َسال

َ
ل ِيَن َكَفرُ وا 

َّ
﴿َويَُقوُل ال

ِكَتاب ﴾ ]]].
ْ
ال

وقـد دّلت طائفة من األحاديث الرشيفة عىل أّن األئّمــة األطهار: هم مصداق 
ِكَتاب ﴾. وقد ُسئل اإلمام الباقر 7 عن اآلية فأجاب:

ْ
ُم ال

ْ
﴿َمْن ِعنَدهُ ِعل

ُلنَا، َوأفَضُلنَا، َوَخرُيَنا َبعَد النبّي 9  «]]]. اَنا َعنَى َوَعيِلٌّ أوَّ »إيَّ

ِة  ُه َعامِلُ َهِذِه األمَّ وروي عنه 7 أيضًا أّنه قال: »َنَزَلْت يِفْ َعيِلِّ بِن َأيِب َطالٍِب 7، إنَّ
َبعَد النبّي 9  «]]].

وقد روى أهل السنّة عددًا من الروايات يف هذا املجال؛ منها:

َذاَك  َقاَل:  ِكتاِب ﴾ 
ْ
ال ُم 

ْ
ِعل ِعْنَدهُ  َتَعاىَل: ﴿َوَمْن  9 َعْن َقوِل اهلل  »َسَألُت رسول اهلل 

أِخْي َعيِلُّ بِن أيِب َطالِب  «]]].

ورووا يف كتبهم أيضًا: 

ِكتاِب ﴾ َقاَل: َعيِلُّ بِن أيِب َطالِب 
ْ
ُم ال

ْ
»َعن أيِب َصالٍِح ]يف قوله تعاىل [: ﴿َوَمْن ِعْنَدهُ ِعل

َصالٍِح:  أُبو  َقاَل  َواحلََراِم.  َواحلَاَلِل  َوامَلنُسوِخ  َوالنَّاِسِخ  َوالتَّأِويِل  بِالتَّفِسرِي  َعاملًِا  َكاَن 
َسِمعُت ابَن َعبَّاٍس... َيُقوُل: اَل ـ َواهللِ ـ َما ُهَو إالَّ َعيِلُّ بِن أيِب َطالِب  «]]]. 

ومن املواضع التي استنبط فيها األئّمة األطهار أحكامًا من القرآن: استنباط اإلمام 

]1]ـ سورة الرعد: 43. 

]2]ـ نور الثقلني، الحويزّي، ج 2، ص 521، ح 207. 

]3]ـ املصدر السابق، ص 523. 

]4]ـ شواهد التنزيل، الحسكايّن، ج 1، ص 400، ح 422؛ وكذلك: ح 423، 424 و425. 

]5]ـ املصدر السابق، ص 405، ح 427. والحظ أيضاً: ينابيع املودة، القندوزّي، ج 1، باب 30، ح 11، واألحاديث، 

من 1 إىل 13. 
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اجلواد 7؛ وهو ما رووه عن زرقان صاحب ابن أيب دواد وصديقه احلميم قال: 

»رجع ابن أيب دواد ذات يوم من عند املعتصم وهو مغتّم فقلت له يف ذلك، فقال 
وددت اليوم أيّن قد مّت منذ عرشين سنة، قال قلت له: ومل ذاك؟ قال: ملا كان من هذا 
قال: قلت  املؤمنني،  أمري  اليوم بني يدي  األسود أيب جعفر حمّمد بن عيل بن موسى 
له: وكيف كان ذلك؟ قال: إّن سارقًا أقّر عىل نفسه بالرسقة، وسأل اخلليفة تطهريه 
بإقامة احلّد عليه، فجمع لذلك الفقهاء يف جملسه؛ وقد أحرض حمّمد بن عيّل فسألنا عن 
القطع يف أّي موضع جيب أّن يقطع؟ قال: فقلت: من الكرسوع. قال: وما احلّجة يف 
ذلك؟ قال: قلت: ألّن اليد هي األصابع والكّف إىل الكرسوع، لقول اهلل يف التيّمم: 
جيب  بل  آخرون:  وقال  قوم.  ذلك  يف  معي  واّتفق  يِْديُكم﴾ 

َ
وَأ بِوُُجوِهُكْم  اْمَسُحوا 

َ
﴿ف

 
َ

يِْديَُكْم إىِل
َ
القطع من املرفق، قال: وما الدليل عىل ذلك؟ قالوا: ألّن اهلل ملا قال: ﴿وَأ

بن  فالتفت إىل حمّمد  قال:  املرفق.  اليد هو  أّن حّد  دّل ذلك عىل  الغسل  َمرافِق﴾ يف 
ْ
ال

املؤمنني،  أمري  يا  فيه  القوم  تكّلم  قد  فقال:  أبا جعفر؟  يا  تقول يف هذا  ما  فقال:  عيل 
قال: دعني ممّا تكّلموا به! أّي يشء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمري املؤمنني، قال: 
أقسمت عليك باهلل مّلا أخربت بام عندك فيه. فقال: أما إذ أقسمت عيّل باهلل، إيّن أقول 
إّنم أخطأوا فيه السنّة، فإّن القطع جيب أن يكون من مفصل أصول األصابع، فيرتك 
الكف، قال: وما احلّجة يف ذلك؟ قال: قول رسول اهلل: السجود عىل سبعة أعضاء؛ 
الوجه واليدين والركبتني والرجلني، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو املرفق مل يبق له 
َِّ﴾]]] ؛ يعني به هذه األعضاء  َمساِجَد هلِل

ْ
نَّ ال

َ
يد يسجد عليها؛ وقال اهلل تبارك وتعاىل: ﴿وَأ

قال:  يقطع.  مل  هلل  كان  وما  َحداً﴾]]]، 
َ
أ اهللِ  َمَع  تَْدُعوا  ال 

َ
﴿ف عليها:  يسجد  التي  السبعة 

فأعجب املعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل األصابع دون الكف. قال 
ابن أيب دواد: قامت قيامتي ومتنّيت أيّن مل أك حيًا«]]].

]1]ـ سورة الجّن: 18. 

]2]ـ سورة الجّن: 18. 

]3]ـ تفسري العيايّش، ج 1، ص 319، ح 109. 
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2/4/21. العلم النبوّي:

النبّي  من  النبوّية  السنّة  تعّلمهم  هو   : األئّمة  علم  مصادر  من  الثاين  املصدر 
األكرم 9، ووصاياه، وما أورثه هلم؛ فقد أودع النبّي 9 أّول أوصيائه اإلمام علّيًا 
واملعارف،  العلوم  تلك  أبناءه   7 عيل  اإلمام  عّلم  كام  وعلومه،  معارفه  مجيع   7

وتوارثوها إمامًا عن إماٍم إىل أن وصلت إىل اإلمام املهدّي 7. 

وقد رويت كثري من األحاديث من طرق العاّمة واخلاّصة تدّل عىل أّن اإلمام علّيًا 
7، قد تعّلم علوم النبّي 9 مبارشًة من ذاته املقّدسة؛ من دون واسطة؛ منها:

ُذٌن واِعَيٌة﴾]]]، َقاَل: َقاَل: رسول اهلل 9 َسَأْلُت 
ُ
»َعْن َمْكُحوٍل يِف َقْولِِه: ﴿َو تَِعَيها أ

َعَلَها ُأُذَن َعيِلٍّ  «]]]. َريبِّ َأْن جَيْ

وروي يف »الدّر املنثور« بشأن هذه اآلية:

! إنَّ اهللَ َأَمَريِن  ؛ َقاَل: َقاَل رسول اهلل 9 : َيا َعىِلّ »أخَرَج أُبو َنِعيٍم يِف احللَيِة َعن َعيِلٍّ
ُذٌن واِعَيٌة﴾، َفَأْنَت ُأُذٌن َواِعَيٌة 

ُ
َأْن ُأْدنَِيَك وُأَعلَِّمَك لَِتِعَي، َفُأنِزَلْت َهِذِه اآلَيُة: ﴿َوتَِعَيها أ

لِِعلِمي  «]]]. 

وروي فيه أيضًا عن سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب حاتم، 
وابن مردويه، عن مكحوٍل؛ قال: 

َعَلَها ُأُذَن  ُذٌن واِعَيٌة﴾، َقاَل رسول اهلل 9 : َسَأْلُت َرّبى َأْن جَيْ
ُ
»مَلَّا َنَزَلْت: ﴿َوتَِعَيها أ

]1]ـ سورة الحاقة: 12. »تعيها« من ماّدة »وعى« يف األصل مبعنى: االحتفاظ بيشء معنّي يف القلب، ومن هنا قيل 

لإلناء »وعاء«؛ ألنّه يحفظ اليشء الذي يوضع فيه، وقد ذكرت هذه الصفة »الوعي« لآلذان يف اآليات مورد البحث، 

وذلك بلحاظ أنّها تسمع الحقائق وتحتفظ بها. التفسري األمثل، ج 24، ص 444. «

]2]ـ ينابيع املودة، القندوزّي، ج 1، باب 39، ص 360، ح 240؛ مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب، ج 2، ص 61. 

تأويل اآليات، رشف الدين الحسينّي، ص 715. 

]3]ـ الدّر املنثور، عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، ج 6، ص 260. 
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. َقاَل َمكُحوٌل: َفَكاَن َعيِلٌّ َيُقوُل: َما َسِمْعُت ِمْن رسول اهلل 9 َشْيئًا َفنَِسيُتهُ  «]]]. َعيِلٍّ

ومن املروّيات يف هذا الباب أيضًا: 

اجْلَنَِّة،  ِمَن  بُِدْرُنوٍك  ِئيُل  َجرْبَ َأَتايِن   :  9 اهلل  رسول  َقاَل  َقاَل:  َعبَّاٍس؛  اْبِن  »َعِن 
ْمُتُه  ، َكلََّمنِي، َوَناَجايِن، َفاَم ُعلِّْمُت َشْيئًا إاِلَّ َعلَّ ُت َبنْيَ َيَدْي َريبِّ َفَجَلْسُت َعَلْيِه، َفَلامَّ رِصْ

َعِلّيًا؛ َفُهَو َباُب َمِدينَِة ِعْلِمي   «]]].

3/4/21. الصحيفة الجامعة لإلمام عّل 7:

7« ـ هو أحد مصادر العلم لدى  »الكتاب« ـ أو »اجلامعة«، أو »صحيفة عيل 
بأّن  تفيد  الفريقني  الروايات من طرق  ُنقلت جمموعة من  :. وقد  األئّمة األطهار 

اإلمام عيل 7 قد كتب كتابًا أماله عليه النبّي 9؛ ومن ذلك:

ما روي عن أيب بصري، عن اإلمام الصادق 7؛ قال:

ٍد! َوإِنَّ ِعنَْدَنا اْلـَجاِمَعَة، َوَما ُيْدِريِْم َما اْلـَجاِمَعُة؟! َقاَل: ُقْلُت: ُجِعْلُت  »َيا َأَبا حُمَمَّ
ا َسْبُعوَن ِذَراعًا بِِذَراِع رسول اهلل 9 َوإِْماَلئِِه،  فَِداَك؛ َوَما اْلـَجاِمَعُة؟ َقاَل: َصِحيَفٌة ُطوُلَ
َتاُج النَّاُس إَِلْيِه؛  ِمْن َفْلِق فِيِه، َوَخطِّ َعِلٍّ بَِيِمينِِه، فِيَها ُكلُّ َحاَلٍل َوَحَراٍم، َوُكلُّ َشْ ٍء َيْ
ُقْلُت:  َقاَل:  ٍد؟  َأَبا حُمَمَّ َيا  َتْأَذُن يِل  َفَقاَل:   ، إيَِلَّ بَِيِدِه  َب  اْلـَخْدِش. َوَضَ َحتَّى اأْلَْرُش يِف 
َم َأَنا َلَك؛ َفاْصنَْع َما ِشْئَت. َقاَل: َفَغَمَزِن بَِيِدِه، َوَقاَل: َحتَّى َأْرُش َهَذا،  ُجِعْلُت فَِداَك! إِنَّ

ُه َلِعْلٌم؛ َوَلْيَس بَِذاكَ   «]]]. ُه ُمْغَضٌب. َقاَل: ُقْلُت: َهَذا َواهلل اْلِعْلُم! َقاَل: إِنَّ َكَأنَّ

وعن اإلمام الباقر 7 أّنه قال:
ابن  يُراجع: سعد السعود،  القرطبّي، ج 19، ص: 264.  القرآن،  الجامع ألحكام  ]1]ـ املصدر السابق. وراجع أيضاً: 

طاووس، ص 108. ينابيع املودة، القندوزّي، ج 1، باب 39، ص 360، ح 24. 

يونس، ج 2، ص 20.  بن  املستقيم، عّل  الصاط  املجليّس، ج 38، ص 149 وج 40، ص 190.  االنوار،  بحار  ]2]ـ 

مستدرك سفينة البحار، عل النامزّي، ج 8، ص 48. ينابيع املودة، القندوزّي، ج 1، ص 217. 

]3]ـ الكايف، الكلينّي، ج 1، ح 1، ص 239. 
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َوَباَلـُهنَّ  َيَرى  َحتَّى  َأَبدًا  َصاِحُبُهنَّ  َيُموُت  اَل  ِخَصاٍل  َثاَلُث   7 عّل  كَِتاِب  »يِف 
ا   «]]]. ِحِم واْلَيِمنُي اْلَكاِذَبُة ُيَباِرُز اهللَ هِبَ اْلَبْغُي وَقطِيَعُة الرَّ

ويقول الرشيف اجلرجايّن )816ه( يف »رشح املواقف« عن اجلفر واجلامعة:

ومها كتابان لعيّل ريض اهلل تعاىل عنه ]]].

وعن معىّل بن خنيس أّنه قال:

الزكّية[،  النفس  ]يقصد:  َعْبِداهلل  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َأْقَبَل  إِْذ   7 اهللَِّ  َعْبِد  َأِب  ِعنَْد  »ُكنُْت 
َم، ُثمَّ َذَهَب، َفَرقَّ َلُه َأُبو َعْبِد اهلل 7، وَدَمَعْت َعْينَاُه. َفُقْلُت َلُه: َلَقْد َرَأْيُتَك َصنَْعَت  َفَسلَّ
ُه ُينَْسُب إىَِل َأْمٍر َلْيَس َلُه، َلْ َأِجْدُه يِف كَِتاِب عّل  بِِه َما َلْ َتُكْن َتْصنَُع! َفَقاَل: َرَقْقُت َلُه؛ أِلَنَّ

ِة، َواَل ِمْن ُمُلوكَِها   «]]]. 7 ِمْن ُخَلَفاِء َهِذِه اأْلُمَّ

4/4/21. الجفر:

»اجلفر« هو أحد مصادر علم األئّمة األطهار :؛ وتعني مفردة »اجلفر«: الوعاء 
من اجللد. وقد كان حيوي علم األنبياء، واألوصياء، واملاضني من بني إرسائيل]]].

وهناك جمموعة من الرويات التي خترب عن وجود اجلفر، وكونه لدى األئّمة :: 

روي عن اإلمام الصادق 7 أّنه قال:

»َوإِنَّ ِعنَْدَنا اْلـَجْفَر، َوَما ُيْدِريِْم َما اْلـَجْفُر؟! َقاَل: ُقْلُت: َوَما اْلـَجْفُر؟ َقاَل: ِوَعاٌء 
ائِيل    «]]].  ِمْن َأَدٍم، فِيِه ِعْلُم النَّبِيِّنَي، َواْلَوِصيِّنَي، َوِعْلُم اْلُعَلَمِء الَِّذيَن َمَضْوا ِمْن َبنِي إِْسَ

]1]ـ الخصال، الصدوق، ص 124. معامل املدرستني، العسكرّي، ج 2، ص 346. 

]2]ـ رشح املواقف، الجرجايّن، ص 276. الذريعة، الطهرايّن، ج 5، ص 119. أعيان الشيعة، األمني، ج 1، ص 81. 

]3]ـ الكايف، الكلينّي، ج8، ص395. بصائر الدرجات، الصّفار، ج4 ص229، ح1. 

]4]ـ الكايف، الكليني، ج 1، ص 239، ح 1. 

]5]ـ الكايف، الكلينّي، ج 1 ص 239، ح 1. والحظ: بصائر الدرجات، الصّفار، ج3، ص 210، ح 3. 
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7 أّن من مجله رشوط اإلمام والقائد أن يكون كّل من  وقد قّرر اإلمام الرضا 
كتايب اجلفر األكرب واألصغر )األصفر( بحوزته]]].

وروي عن أيب مريم أّنه قال: 

َقْد ُكتَِب فِيِه َحتَّى   ، َأِديٌم ُعَكاظِيٌّ ْفُر؛ وُهَو  7:... وِعنَْدَنا اجْلَ َأُبو َجْعَفٍر  »َقاَل يِل 
ُملَِئْت َأَكاِرُعُه، فِيِه َما َكاَن، َوَما ُهَو َكائٌِن إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمةِ    «]]].

وقد متّسك األئّمة األطهار يف موارد عديدة بكتاب اجلفر، واستشهدوا بام جاء 
فيه؛ فحينام كتب املأمون كتابًا إىل اإلمام الرضا7، وأوكل والية عهده إليه؛ كتب 

اإلمام 7 يف ظهر ذلك الكتاب: 

ِن َعَل ِضدِّ َذلَِك... َلكِنِّي اْمَتَثْلُت َأْمَر َأِمرِي امْلُْؤِمننَِي، وآَثْرُت  ْفُر َيُدالَّ اِمَعُة َواجْلَ »َواجْلَ
ِرَضاهُ    «]]].

ونجد أّن اإلمام الصادق 7 قد قال يف شأن أصحاب زيد:  

، واْلـَحقُّ فِيِه،  ُْم اَل َيُقوُلوَن اْلـَحقَّ ْفِر الَِّذي َيْذُكُروَنُه َلـَم َيُسوُؤُهْم؛ أِلَنَّ »إِنَّ يِف اجْلَ
اْلـَخاالِت  َعِن  وَسُلوُهْم  َصاِدِقنَي!  َكاُنوا  إِْن  وَفَرائَِضُه؛   7 عّل  َقَضاَيا  َفْلُيْخِرُجوا 

ِت«]]].  واْلَعمَّ

5/4/21. مصحف فاطمة 3:

»مصحف فاطمة 3« ـ أو صحيفتها ـ أحد املصادر املعرفّية ألهل البيت :؛ 

]1]ـ كشف الغّمة، األربّل، ج 3، ص 121. االحتجاج، الطربيّس، ج 2، ص 448. الخصال، الصدوق، أبواب الثالثني، 

ص527، ح1. بحار األنوار، املجليّس، ج25، ص117، ]وردت يف كتاب بحار األنوار كلمة »األصفر« بدالً من »األصغر«].

]2]ـ بصائر الدرجات، الصّفار، ج  3، ص 218، ح 3. بحار األنوار، املجليّس، ج 26، ص 48، ح 90. 

]3]ـ كشف الغّمة، األربّل، ج 3، ص 172ـ179. معامل املدرستني، العسكرّي، ج 2، ص 427. 

]4]ـ بصائر الدرجات، ج 3، ص 214، ح 16، وص 216، ح21؛ الكايف، الكلينّي، ج1، ص 241، ح 4. 
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به جربئيل  نزل  املستقبل؛  غيبّية، وأحداث سوف حتدث يف  أخبار  يشتمل عىل  وهو 
األمني 7 عىل السّيدة الزهراء بعد وفاة النبّي األكرم 9، وخّطه اإلمام عيل 7]]]. 

وقد استشهد اإلمام اخلمينّي )١٤٠٩ه( هبا قائاًل:

والصحيفة الفاطمّية؛ وهي الكتاب امللهم من ِقَبل اهلل تعاىل إىل الزهراء املرضّية ]]].

وروي عن اإلمام الصادق 7 أّنه قال عندما سئل عن هذا املصحف:  

ُحْزٌن  َدَخَلَها  وَكاَن  َيْومًا،  وَسْبِعنَي  َخَْسًة   9 اهلل  رسول  َبْعَد  َمَكَثْت  َفاطَِمَة  »إِنَّ 
ئِيُل 7 َيْأتِيَها، َفُيْحِسُن َعَزاَءَها َعَل َأبِيَها، وُيَطيُِّب َنْفَسَها،  َشِديٌد َعَل َأبِيَها، وَكاَن َجْبَ
تَِها، وَكاَن عّل 7 َيْكُتُب  يَّ َها بَِم َيُكوُن َبْعَدَها يِف ُذرِّ ِبُ َها َعْن َأبِيَها، وَمَكانِِه، وُيْ ِبُ وُيْ

َذلَِك َفَهَذا ُمْصَحُف َفاطَِمَة«]]].

وروي عن مّحاد بن عثامن أّنه قال: 

يَن وِماَئٍة، وَذلَِك  َناِدَقُة يِف َسنَِة َثَمٍن وِعرْشِ »َسِمْعُت َأَبا َعْبِداهللِ 7 َيُقوُل: َتْظَهُر الزَّ
َأنِّ َنَظْرُت يِف ُمْصَحِف َفاطَِمَة 3«]]].

رة؛ قال:  وعن فضيل بن ُسكَّ

»َدَخْلُت َعَل َأِب َعْبِداهللَِّ 7، َفَقاَل: َيا ُفَضْيُل! َأَتْدِري يِف َأيِّ َشْ ٍء ُكنُْت َأْنُظُر ُقَبْيُل؟ 
َقاَل: ُقْلُت: اَل. َقاَل: ُكنُْت َأْنُظُر يِف كَِتاِب َفاطَِمَة 3؛ َلْيَس ِمْن َملٍِك َيْملُِك اأْلَْرَض إاِلَّ 

وُهَو َمْكُتوٌب فِيِه بِاْسِمِه، واْسِم َأبِيِه«]]].

]1]ـ الكايف، الكلينّي، ج 1، ص 241، ح 5، وص 458، ح 2. 

]2]ـ الوصيّة السياسيّة اإللهيّة، اإلمام الخمينّي، ص 3. 

]3]ـ بصائر الدرجات، ج  1، ص 154. 

]4]ـ الكايف، الكلينّي، ج 1، ص 240، ح 2. بصائر الدرجات، الصّفار، جزء 3، باب 14، ص 215، ح 18. 

]5]ـ الكايف، الكلينّي، ج 1 ص 242، ح 8. 
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وروى سليامن بن خالد عن اإلمام الصادق 7 أّنه قال: 

»َوْلُيْخِرُجوا ُمْصَحَف َفاطَِمَة؛ َفإِنَّ فِيِه َوِصيََّة فاطمة 3«]]].

ومّلا ُسئل اإلمام الباقر 7 عاّم آل إليه أمر هذا املصحف بعد رحيلها 3، قال: 

، ُثمَّ ِعنَْد  »َدَفَعْتُه إىَِل أمري املؤمنني 7، َفَلمَّ َمَض َصاَر إىَِل اْلـَحَسِن، ُثمَّ إىَِل اْلـُحَسنْيِ
.[[[

َأْهلِِه؛ َحتَّى َيْدَفُعوُه إىَِل َصاِحِب َهَذا اأْلَْمِر  ]أي: اإلمام املهدي 7[« 

وقد روي عن اإلمام الرضا 7 أّنه قال: 

ُمْصَحُف  ِعنَْدُه  وَيُكوُن  النَّاس ...  وَأْحَكَم  النَّاِس  َأْعَلَم  َيُكوُن  َعاَلَماٌت  »لِْلَِماِم 
َفاطَِمةَ  3«]]].

ويقول العالمة الطهرايّن )1389ه( : مصحف فاطمة 3 من ودائع اإلمامة، عند 
موالنا وإمامنا صاحب الزمان 7، كام روي يف عدة أحاديث من طرق األئّمة :]]]. 

6/4/21. التحديث:

ثني« هو أحد مصادر  حتديث املالئكة ألئّمة أهل البيت : ممّا جيعلهم من »املحدَّ
املالئكة  وإلقاء  التحديث  خالل  من  إليهم  انتقل  العلوم  تلك  بعض  فإّن  علومهم؛ 
ث« هو من تتحّدث املالئكة معه من غري أن يكون نبّيًا؛ أو الذي يرى  عليهم. و»املحدَّ
ُتلقى يف  أو  بأمور من خالل اإلهلام واملكاشفة،  العلم  الذي حيرض لديه  أو  املالئكة، 

روعه حقائق ختفى عىل اآلخرين]]]. 

]1]ـ املصدر السابق، ص 241، ح 4. 

]2]ـ دالئل اإلمامة، الطربّي، ص 28. مسند السيدة الزهراء، العطاردّي، ص 292. 

]3]ـ الخصال، الصدوق، أبواب الثالثني، ص 527. 

]4]ـ الذريعة، الطهرايّن، ج 12، ص 126، رقم 4248. 

]5]ـ الكايف، الكلينّي، ج 1، ص 271، ح 4. الغدير، األمينّي، ج 5، ص 42. 
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وهناك عدد من أمثلة حتديث املالئكة لبعض البرش من غري أن يكونوا من األنبياء؛ 
اهلل  نبّي  زوج  سارة  مع  حتّدثت  كام   ،[[[3 مريم  السيدة  مع  املالئكـة  حتـّدثت  فقـد 

إبراهيم 7 ]]]، وحتّدثت مع الزهراء 3 ابنة النبّي 9]]]. 

ويرى علامء العاّمة أّن عمر كان حمّدثًا]]].

وقد استعرض الباحثون اإلسالمّيون جمموعة من املصادر األخرى لعلم اإلمام؛ 
وعامل  األنبياء،  وكتب  الصادقة،  والرؤيا  األعظم،  واالسم  القدس،  روح  منها: 

امللكوت، والعقل. 

*    *    *

]1]ـ سورة آل عمران، اآليات: 42ـ45. 

]2]ـ سورة هود: 71. 

]3]ـ علل الرشايع، الصدوق، ج 1، ص 216، باب 146، ح 1. بحار األنوار، املجليّس، ج 43، ص 78، ح 65. دالئل 

اإلمامة، محّمد بن جرير بن رستم الطربي، ص 28. 

]4]ـ فتح الباري برشح صحيح البخارّي، ابن حجر العسقالين، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر، ج 7، ص 

52، ح 3689. غريب الحديث، عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ج 1، ص 9، ش 34. لسان العرب، ابن منظور، 

ج2، ص134. 



1/22. متهيد:

من  وهي  له؛  املهّمة  الصفات  إحدى  سواه  من  عىل  اإلمام  أفضلّية  صفة  متّثل 
الصفات التي اّتفق مجيع علامء اإلمامية يف ثبوهتا لإلمام؛ فعىل سبيل املثال يرى الشيخ 

الطويّس )460ه( أّن وجوب أفضلّية اإلمام 7 تؤّسس لتحّقق معنيني:

أّوالً: أّن اإلمام أكثر الناس ثوابًا عند اهلل تعاىل.

ثانيًا: أّن اإلمام أفضل من غريه يف مجيع األمور الظاهرّية، ويف كّل ما هو متعّلق 
بأمر اإلمامة]]].

ويرى السّيد املرتىض )436ه( أّن أحد الرشوط الواجبة يف اإلمام 7 أن يكون 
األفضل؛ بمعنى أن يكون من جهة الثواب أفضل من غريه]]].

يف  اإلمامّية  يوافقون  أّنم  املعتزلة  بعض  إىل  )726ه(  احليّل  العالمة  نسب  وقد 
رؤيتهم هلذا األمر؛ يف حني خيالفهم يف ذلك األشاعرة وباقي املعتزلة]]].

العقلّيني  والقبح  باحلسن  القائلني  كّل  أّن  )1051ه(  الالهيجّي  الفّياض  وقّرر 
يذهبون ـ ال حمالة ـ إىل وجوب أفضلّية اإلمام، أّما غريهم وهم الرافضون هلذا املبدأ 
فُينكرون رشطّية هذا لإلمام. ومع ذلك، فقد ُنقل عن أيب احلسن األشعرّي )324ه( 

]1]ـ تلخيص الشايف، ج 1، ص 209؛ متهيد األصول، ص 803. 

]2]ـ الذخرية يف علم الكالم، السيد املرتىض، ص 429. 

]3]ـ مناهج اليقني، ص 454. 

22. أفضلّية اإلمام
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وسعد الدين التفتازايّن )792ه( أّنام أذعنا بوجوب األفضلّية يف اإلمام، بالرغم من 
أّنام مل يقوال باحلسن والقبح العقلّيني]]].

2/22. أفضلية اإلمام رضورة:

أّكد منّظرو اإلمامّية عىل وجوب أفضلّية اإلمام، وكونا من رضورّيات اإلمامة؛ 
احللبّي]]]  الصالح  وأبو  )310ه(،  نوبخت]]]  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  ومنهم: 
)679ه(،  البحرايّن]]]  ميثم  وابن  585ه(،  )حوايل  الرازّي]]]  واحلميّص  )447ه(، 
والفاضل املقداد]]] )876ه(، والعالمة املجليّس]]] )1110ه(، والسّيد عبداهلل ُشرّب]]] 
والشيخ حمّمد حسني  النورّي]]] )1321ه(،  الطربيّس  إسامعيل  والسّيد  )1242ه(، 

املظفر]1]] )1381ه(. 

أّمته  مجيع  من  األفضل  هو  ـ  اإلمامّية  الرؤية  حسب  ـ  اإلمام  تقّدم،  ما  عىل  بناًء 
فردًا فردًا يف مجيع األبعاد الشخصّية والسلوكّية؛ بام يعّم القضايا الدنيوّية الظاهرّية، 
مجيع  يف  اآلخرين  عىل  يتفّوق  الذي  الشخص  هو  فاإلمام  الروحانّية؛  واألخروّية 
والعمل  واإليامن  العبادة  يف  ويفضلهم  األخالقّية،  والسجايا  اإلنسانّية،  الفضائل 

الصالح؛ فاإلمام هو أعلم وأتقى وأزهد وأشجع وأكرم وأكيس و... أفراد زمانه. 

]1]ـ جوهر املراد )بالفارسية: گوهر مراد(، الفياض الالهيجّي، ص 269 و270. 

]2]ـ الياقوت يف علم الكالم، ص 76. »و واجب يف اإلمام أنّه أفضل بالعلم والشجاعة والزهد«

]3]ـ تقريب املعارف، ص 150. 

]4]ـ املنقذ من التقليد، ص 286. قال فيه: »أّما كونه أفضل الرعية فيدخل تحته معنيان: أحدهام كونه أفضلهم 

مبعنى كونه أكرثهم ثواباً عند الله، وثانيهام كونه أفضل منهم يف الظاهر وفيام هو متقّدم عليهم فيه«. 

]5]ـ النجاة  يف القيامة، ص 65 و72ـ71؛ قواعد املرام، ص 180

]6]ـ اللوامع اإللهية، ص 333. 

]7]ـ الحّق اليقني، ص 38. 

]8]ـ حق اليقني، ص 187. 

]9]ـ كفاية املوحدين، ص 238. 

]10]ـ الشيعة واإلمامة، ص 33. 
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وقد أوضح العالمة األمينّي )1390ه( املقصود من »األفضل« بقوله: 

إّنا ال نريد باألفضل إاّل اجلامع جلميع صفات الكامل التي يمكن اجتامعها يف البرش؛ 
ال األفضلّية يف صفة دون ُأخرى، فيكون حينئٍذ األفقه مثاًل هو األبرص بشؤون السياسة، 
واألعرف بمصالح األمور ومفاسدها، واألثبت يف إدارة الصالح العاّم، واألبسل يف 
مواقف احلروب، واألقىض يف املحاكامت، واألخشن يف ذات اهلل، واألرأف بضعفاء 
األّمة، واألسمح عىل حماويج املأل الدينّي، إىل أمثاهلا من الرشائط واألوصاف، إذن فال 

تصوير ملا حسبوه من أّن املفضول قد يكون أقدر وأعرف وأقوم ]]].

وخالف بعض األشاعرة واملعتزلة ممّن يقول باشرتاط األفضلّية لإلمام قول اإلمامّية 
يف معيار األفضلّية، فقالوا إّن أفضلّية اإلمام هي »كثرة الثواب يف األجر« ال غري.

أّما املنّظرون من غري اإلمامّية فقد انقسموا يف هذه القضّية إىل طائفتني: فأّكدت 
مل  األكثرّية  لكّن  ورصاحة،  بوضوح  لإلمام  األفضلّية  اشرتاط  وجوب  عىل  األوىل 
يعتمدوا أفضلّية اإلمام يف ضمن رشوط اإلمام، بيد أّنم مّلا رأوا االستدالالت العقلّية 
والنقلّية التي أقامتها اإلمامّية يف مبحث رضورة أفضلّية اإلمام، ووقفوا عىل احلقائق 
التارخيّية التي ال يمكن إنكارها، والتي تؤّكد أّن أئّمة الشيعة كانوا أفضل األّمة عىل 
ينحتون  وطفقوا  الباب،  هذا  يف  الولوج  إىل  مضطّرين  أنفسهم  وجودوا  اإلطالق، 
خللفائهم فضائل خمتلقة]]]. وعىل أّي حال، ال يمكن التغايض عن إشكال يرد عليهم، 
ومفاده: أّنكم بذلتم قصارى اجلهد إلثبات حقانّية ُحّكامكم من خالل أبحاثكم يف 
قضّية األفضلّية، وتلفيقكم للقرائن والشواهد، لكن ما السبب الذي دعاكم إلقصاء 
املؤمنني  الفضائل اجلّمة ألمري  أنكم تالحظون  األفضلّية من رشوط اإلمامة؟ ومع 
إشكال  ال  تقولون:  وأنتم  البيضاء؛  الراية  وترفعون  موقفكم،  يتغرّي  فلامذا   7 عيل 
العاّمة  أبناء  فإذا كان  الفتن!  املصالح، ودرء  الفاضل؛ حلفظ  املفضول عىل  تقديم  يف 

]1]ـ الغدير، األمينّي، ج 7، ص 149. 

]2]ـ راجع: رشح املواقف، ج 3، ص 624ـ622 و631ـ629. 
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ينكرون رشط أفضلّية اإلمام، وخيالفون رؤية اإلمامّية يف هذا املجال، فلامذا جيهدون 
أنفسهم إذن يف استعراض أفضلّية أيب بكر وعمر؟!

3/22. األدلة العقلّية عىل األفضلّية:

استدّل علامء اإلمامية عىل أفضلّية اإلمام من خالل األدّلة العقلّية املثبتة للعصمة، 
واألعلمّية ]]]؛ فقال الشيخ الطويّس )460ه(:

وإذا ثبتت عصمته فكّل من أوجب له العصمة قطع عىل أّنه أكثر ثوابًا؛ ألّن أحدًا 
ال ُيفّرق بني املسألتني]]].

وأردف املحّقق احليّلّ )676ه( يقول: 
اإلمام أعلم األّمة؛ فيكون أفضل... وألّن العلم فضيلة موجبة للثواب؛ فيكون 

تزايدها موجبًا الزدياده ]]].
والدليل اآلخر عىل وجوب أفضلّية اإلمام هو برهان اللطف؛ فإّن تعيني اإلمام 
الطاعات،  التزام  إىل  بالعبد  يؤّدي  واللطف  اإلهلّي،  اللطف  من  ـ  سابقًا  أثبتناه  ملا  ـ 
الناس،  استقطاب  يف  وجيتهد  جيّد  الذي  اإلمام  فإّن  وعليه:  املعايص.  واجتناب 
أن  من  البّد  إّياها،  وجتنيبهم  املعايص،  عن  ورصفهم  الطاعات،  صوب  وسوقهم 
بالتكاليف اإلهلّية  العمل  يكون هو يف نفسه أفضل من اآلخرين ـ سواء عىل صعيد 
ـ  النفسانّية  بالفضائل األخالقّية والكامالت  والطاعات والعبادات، أم يف االّتصاف 
حّتى تتسنّى له أسباب أداء هذا الدور املهّم واخلطري، وينجح يف هداية اآلخرين إىل 

سبيل اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل، والسعادة األبدّية]]].

*  *  *

]1]ـ راجع: الذخرية يف علم الكالم، املرتىض، ص 435. املسلك يف أصول الدين، املحّقق الحل، ص 205. النجاة  يف 

القيامة، ابن ميثم البحراين، ص 65. 

]2]ـ االقتصاد الهادي إىل طريق الرشاد، ص 191؛  متهيد األصول، ص 803؛ تلخيص الشايف، ج 1، ص 214. 

]3]ـ راجع: املسلك يف أصول الدين، ص 205. 

]4]ـراجع: املصدر السابق، ص 205. 
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الناس  اختيار  بواسطة  أو  اإلهلّي،  النّص  خالل  من  اإلمام  تعيني  مسألة  متّثل 
وانتخاهبم أهّم مواضع االختالف بني اإلمامّية وخمالفيهم؛ فهل جيب تعيني مصداق 
اإلمام بنّص من عند اهلل َجلَّ َوَعال، أم أّن هذا األمر موكول الختيار البرش؟ وهل يوجد 

نّص جيّل أو خفّي ُيثبت اإلمامة؟ 
يرى علامء اإلماميةـ  ومنهم: الشيخ الطويّس )460ه(]]]، والعالمة احليّل )726ه( ]]]، 
والفاضل املقداد]]] )876ه( ؛ ـ أّن اهلل َعزَّ وََجلَّ ونبّيه األكرم 9 قد بّينا إثبات إمامة 
أمري املؤمنني عيّل 7 من خالل جمموعة كبرية من النصوص. لكّن علامء أهل السنّة 

تعّرضوا هلذه النصوص بالنقد والتأويل، وأنكروا رشط النّص اإلهلّي عىل اإلمام. 
وقد دفعت أمهّية هذا البحث بعلامء الفريقني إىل أن ُيفردوا فصاًل مستقاّل يدرس 
والسّيد  )672ه(،  الطويّس]]]  املحّقق  اإلمامّية:  علامء  من  منهم  اإلمام؛  تعيني  طرق 
املرتىض )436ه(]]] واملحّقق احليّل]]] )676ه(، وابن ميثم البحرايّن]]] )679ه(، وأبو 

الصالح احللبّي]]] )447ه(. 

]1]ـ االقتصاد الهادي إىل طريق الرشاد، ص 194ـ193. 

]2]ـ نهج املسرتشدين، ص 64ـ63. مناهج اليقني، ص 452. 

]3]ـ النافع يوم الحرش، ص 100. 

]4]ـ رسالة اإلمامة. 

]5]ـ الذخرية يف علم الكالم، املرتىض، ص 429. 

]6]ـ املسلك يف أصول الدين، ص 198. 

]7]ـ النجاة  يف القيامة، ص 69. 

]8]ـ تقريب املعارف، ص 170. 

23. التعيني والنّص عىل اإلمام
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رصاحة  درجة  أمّهها  حلاظات؛  بعدة  العلامء  كالم  يف  »النّص«  مصطلح  وينقسم 
النّص، فُقّسم النّص هبذا اللحاظ إىل »نّص جيّل«، و»نّص خفّي«: 

فالنّص اجليّل: هو »ما علم سامعوه من الرسول 9 مراده منه باضطرار«، وهو 
احتامل  فيه  وينتفي  واخلالفة«،  باالمامة  الرصيح  ولفظه  ظاهره  يف  الذي  »النّص 

اخلالف]]]. ومن أمثلة النّص اجليّل عىل إمامة اإلمام عيّل 7 قوله 9: 

»َسلُِّموا َعَل َعِلٍّ بِإِْمَرِة اْلـُمْؤِمننِي «]]].

»َهَذا َخلِيَفتِي فِيُكْم ِمْن َبْعِدي َفاْسَمُعوا َلُه وَأطِيُعوهُ «]]].

وأّما النّص اخلفّي فهو: ما »ال نقطع عىل أّن سامعيه من الرسول 9 علموا النّص 
باإلمامة منه اضطرارًا، وال يمتنع عندنا أن يكونوا علموه استدالالً من حيث اعتبار 

داللة الّلفظ«. ومن أمثلته عند البعض]]] قول النبّي 9:

»َّمْن ُكنُْت َمْواَلُه َفَعِلٌّ َمْواَله «]]].

»َأْنَت ِمنِّي بَِمنِْزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى  «]]].

وذهب بعض اإلمامّية االثني عرشّية والكيسانّية إىل أّن املثبت لإلمامة هو النّص 
اجليّل فقط]]]، وعّدوا كاّل من حديث الغدير )من كنت مواله(، وحديث املنزلة )أنت 

منّي بمنزلة هارون.. ( من زمرة النصوص اجللّية]]].

]1]ـ راجع: الشايف، ج 2، ص 67. نهج اإلميان، ابن جرب، ص 68ـ67. اللوامع اإللهيّة، ص 335. 

]2]ـ الكايف، الكلينّي، ج 1، ص 292. 

]3]ـ الشايف، ج 2، ص 67. مسائل املرتىض، ص 262. 

الكالم، املرتىض، ص 463؛ مسائل  الذخرية يف علم  امللكوت، ص 219؛  أنوار  الشايف، ج 2، ص 68ـ67؛  ]4]ـ راجع: 

املرتىض، ص 262. 

]5]ـ الكايف، الكلينّي، ج 1، ص 287. 

]6]ـ الكايف، الكلينّي، ج 8، ص 107. 

]7]ـ قواعد العقائد، ص 110. قال فيه: »فقالت اإلماميّة االثنا عرشيّة والكيسانيّة: إنّه إمنّا يحصل بالنّص الجّل ال غري«. 

]8]ـ راجع: تلخيص املحّصل، ص 412. كشف املراد، ص 370ـ367. 
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أّما أهل السنّة فقد تأّسى قّلة منهم بام ذهب إليه احلسن البرصّي )110ه( ؛ فزعموا 
صدور نّص خفّي من الرسول 9 ينّص عىل إمامة أيب بكر]]]. ورأى الفخر الرازّي 
)606ه( يف مبحث طرق تعيني اإلمام أّن نظرية »كفاية وجود النّص لتعيني اإلمام« ممّا 

انعقد عليه إمجاع املسلمني، بخالف غريها من الطرق؛ فكّلها خمتلف عليها. 
وذهبت الزيدّية بقطعّية إمامة كّل فرد فاطمّي، عامل، زاهد، خيرج بالسيف، ويدعو 

الناس إىل إمامته. 
 أّما األشاعرة واملعتزلة فقد عّدوا البيعة سببًا يف تعيني اإلمام؛ يف حني أنكر الشيعة 

االثناعرشّية هذا الطريق]]]. وكتب املحّقق الطويّس )672ه(:
ومن الظاهر أّن أصحاب النبّي 9 بعد وفاته أمجعوا عىل طاعة إمام بعده، فذهب 
بعضهم إىل أّنه نّص 9 عىل عيّل. وبعضهم قالوا: إّنا ننصب إمامًا، ونصبوا أبا بكر، 
ثّم  وبايعوه مجيعًا... ولو مل يكن نصب إمام واجبًا خلالفهم من األّمة أحد يف ذلك. 
أمجعوا عىل عمر بنّص أيب بكر، ثّم عىل عثامن بسبب الشورى، ثّم عىل عيّل إلمجاع أكثر 
أهل احلّل والعقد عليه. وعرف من ذلك أّن اإلمام ُينصب إّما بنّص من الذي قبله، 

وإّما باختيار أهل احلّل والعقد إّياه، وهذا هو العمدة عند أهل السنّة ]]].
وقال املحّقق الطويّس بخصوص نصب اإلمام يف موضع آخر: 

أيب  بن  عيل  بإمامة  القائلون  الشيعة  فهم  ]تعاىل[  اهلل  من  بوجوبه  القائلون  وأّما 
أّنه  اتفقوا عىل  أن  بعد   7 اإلمام  معرفة  واختلفوا يف طريق   .9 النبّي  بعد  طالب 
فقالت  غري،  ال  تعاىل  اهلل  قبل  من  ]عليه[  منصوص  هو  ممّن  أو  تعاىل،  اهلل  من  نّص 
االثناعرشّية والكيسانّية أّنه إّنام حيصل بالنّص اجليّل؛ ال غري. وقالت الزيدّية أّنه حيصل 

بالنّص اخلفّي أيضًا]]].

]1]ـ الحظ: أبكار األفكار، التفتازاين،  ج 3، ص 434. رشح املقاصد، ج 52، ص283. النجاة يف القيامة، ص 79. 

]2]ـ األربعني، ص 438ـ437. الرباهني يف علم الكالم، ج 2، ص 202ـ201. 

]3]ـ تلخيص املحصل، ص 407، 408. قواعد العقائد، ص 130. 

]4]ـ قواعد العقائد،  ص 110. 
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هذا، وقد عّد الفخر الرازّي )606ه( البيعة سببًا يف حصول اإلمامة]]].

وقد ذكر كّل من اإلجيّي )756ه( واجلرجايّن )816ه( أّن تعيني مصداق اإلمام 
يتّم بأحد ثالثة طرق: إّما بنّص النبّي 9، وإّما بنّص اإلمام السابق، وإّما من خالل 
بيعة أهل احلّل والعقد]]]. والدليل عىل الطريق الثالث عندهم هو إمامة أيب بكر]]]. وأّما 
رابعًا؛  السابقة طريقًا  الثالثة  الطرق  إىل  فقد أضاف  )792ه(  التفتازايّن  الدين  سعد 

وهو الغلبة والقهر بالسيف؛ فقال: 

يستجمع  من  لإلمامة  وتصّدى  اإلمام  مات  فإذا  واالستيالء؛  القهر  والثالث]]]: 
رشائطها من غري بيعة واستخالف، وقهر الناس بشوكته؛ انعقدت اخلالفة له، وكذا 
إذا كان فاسقًا أو جاهاًل عىل األظهر، إال أّنه يعىص بام فعل وال ُيعَترب الشخص إمامًا 
بتفرده برشوط اإلمامة، وجيب طاعة اإلمام مامل خيالف حكم الرشع؛ سواء كان عادالً 
أو جابرًا وال جيوز نصب إمامني يف وقت واحد عىل األظهر وإذا ثبت اإلمام بالقهر 

والغلبة ثم جاء آخر فقهره؛ انعزل وصار القاهر إمامًا]]].

واملالحظ هنا أّن نظرّيات أهل السنّة فيام يتعّلق بطرق تعيني اإلمام تعاين بأرسها 
من مشكلة »املصادرة عىل املطلوب«]]]؛ فهي تبنّي طرقًا لتعيني اإلمام عىل أساس تربير 
وعثامن،  وعمر،  بكر،  أيب  خالفة  عىل  الرشعّية  من  حالة  وإضفاء  املوجود،  الوضع 

وغريهم من احلّكام. 

]1]ـ األربعني يف أصول الدين، ص 438. وقد كتب الفخر الرازي يف الصفحة 144 منه؛ ما يل: »إّن الدليل دّل عىل 

إمامة  أيب بكر ريض الله عنه وما كان لتلك اإلمامة  سبب إال البيعة إذ لو كان منصوصاً عليه لكان توقيفه األمر عىل 

البيعة  خطأ  عظيامً يقدح يف إمامته وذلك باطل، فوجب كون البيعة طريقاً صحيحاً«.

]2]ـ راجع: املواقف، ج 6، ص 589. 

]3]ـ املواقف، ج 6، ص 593ـ594. 

]4]ـ قال الثالث ـ ومل يقل الرابع ـ ألنّه جمع األّول والثاين يف طريق واحد. 

]5]ـ رشح املقاصد، ج 5، ص 233. 

]6]ـ املصادرة عىل املطلوب يعني أن يُجعل املّدعى عني الدليل، أو جزئه . ]م]
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ويكمن أحد أهّم اإلشكاالت التي ترد عىل نظرّية البيعة يف ارتكازها عىل اإلمجاع؛ 
هذا  حتّقق  يف  أنفسهم  السنّة  أهل  بني  الواقع  الرأي  اختالف  ذلك  يف  السبب  وليس 
اإلمجاع، وعدد األشخاص الذين انعقد هبم وحسب؛ بل إّن هذا اإلمجاع فاقد للحجّية 
واملرشوعّية، ولن يكتسبهام مطلقًا. ذلك ألّنم إذا ُسئلوا عن إثبات حقانّية إمامة أيب 
بكر، ألجابوا بأّنا ثبتت ببيعة واحد، أو جمموعة من أهل احلّل والعقد، ثّم إذا ُسئلوا 
عن مرشوعّية البيعة يف نفسها، ألجابوا بأّن خليفتهم األّول ُعنّي هبذه الطريقة، فيصبح 

من املعلوم أّن هذه الطريقة مرشوعة! 

وهذا االستدالل ليس إال دورًا رصحيًا؛ والدور باطل]]].

وقد اّتفق منّظرو اإلمامّية قاطبة عىل أّن العصمة هي إحدى الرشوط الواجبة يف 
حّق اإلمام. وعىل هذا األساس ـ وكام أرشنا يف البحوث السابقة ـ نجد علامء اإلمامّية 

قد أقاموا إلثباهتا عددًا من األدّلة العقلّية والنقلّية. 

إمكانّية  يمحو  لإلمام  العصمة  إثبات  برضورة  اإلذعان  فإّن  هذا،  عىل  وبناًء 
اإلجابة عىل السؤال اآليت: بام أّن معرفة اإلمام الواجد للعصمة أمر مشكل ـ بل قل إّنه 
مستحيل ـ فام هو الطريق الذي جيب أن ننتهجه كي نتمّكن من تعيني اإلمام املعصوم؟ 

غريه؛  دون  من  املوىل  به  اختّص  الذي  الغيبّي  العلم  منتظرة  البرشية  تقف  فههنا 
بام يف صدور  العامل بخفايا األمور، واملحيط  الوحيد  وََجلَّ  َعزَّ  وذلك من حيث كونه 
اإلمام،  تعيني  القادرة عىل  الوحيدة  اجلهة  فإّن  املنطلق،  الناس من أرسار. ومن هذا 
التدّخل يف هذا  القدرة عىل  للبرشّية هي اهلل، وليس ألحد دونه  واختياره، وتقديمه 

األمر اخلطري]]].

]1]ـ راجع: املسلك يف أصول الدين، ص 213. 

]2]ـ الحظ:  رشح جمل العلم والعمل، ص 199. االقتصاد الهادي إىل طريق الرشاد، ص 194. تلخيص الشايف، ج 1، ص 

276. املصابيح يف إثبات االمامة ، ص 103. قواعد املرام، 181. اللوامع اإللهيّة، ص 334ـ333. أنوار امللكوت، ص 208. 

نهج املسرتشدين، ص 64. مناهج اليقني، ص 452. النافع يوم الحرش، ص 100. املنقذ من التقليد، ج 2، ص 296، ص 

210. أنيس املوحدين، ص 145. جوهر املراد )بالفارسية: گوهر مراد(، الفياض الالهيجّي، ص 465. 
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خالل  من  وإثباهتا  النّص  رضورة  تبيني  يف  )672ه(  الطويّس  املحّقق  يقول 
وجود  يقتيض  لإلمام  العصمة  ثبوت  إّن  أي  النّص«]]]؛  تقتيض  »العصمة  العصمة: 

النّص عىل تعيينه. ويقول العالمة احليّل )726ه( يف رشحها: 

قد بينّا أّنه جيب أن يكون اإلمام معصومًا؛ والعصمة أمر خفّي ال يعلمها إال اهلل 
تعاىل، فيجب أن يكون نصبه من ِقَبله تعاىل؛ ألّنه العامل بالرشط دون غريه]]].

وقد متّسك هبذا الدليل بعض علامء اإلمامّية؛ ومنهم: الفاضل املقداد]]] )876ه(، 
والفّياض الالهيجّي ]]] )1051ه(، وحمّمد مهدي النراقي]]] )1209ه(. 

*  *  *

]1]ـ كشف املراد، ص 366. 

]2]ـ كشف املراد، ص 366. قال العالمة الحّل موّضحاً هذا االستدالل: »إّن النبي 9 كان أشفق عىل الناس من 

الوالد عىل ولده؛ حتى أنّه 9 أرشدهم إىل أشياء ال نسبة لها إىل الخليفة بعده، كام أرشدهم يف قضاء الحاجة إىل 

أمور كثرية مندوبة وغريها من الوقائع، وكان9 إذا سافر عن املدينة يوماً أو يومني استخلف فيها من يقوم بأمر 

إليه إهامل أمته وعدم إرشادهم يف أجّل األشياء وأسناها وأعظمها قدراً  املسلمني، ومن هذه حاله كيف يُنَسب 

وأكرثها فائدة وأشدهم حاجة إليها، وهو املتويل ألمورهم بعده فوجب من سريته 9 نصب إمام بعده والنّص عليه 

وتعريفهم إياه، وهذا برهان ملّي«. كشف املراد، ص 367ـ366. 

]3]ـاللوامع اإللهيّة، ص 334.

]4]- جوهر املراد )بالفارسية: گوهر مراد(، الفياض الالهيجّي، ص 483. 

]5]ـ أنيس املوّحدين، ص 146ـ145. 
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صفات  ثبوت  وأوضحنا  ومرشوعّيتها،  اإلمامة  حقيقة  بيان  من  فرغنا  أن  بعد 
كبرية  درجة  إىل  تثبت  تعيينه،  يف  و»النّص«  و»األفضلّية«،  و»العلم«،  »العصمة«، 
اإلمامة اخلاّصة ألمري املؤمنني واألئّمة املعصومني :؛ وبتعيني كربى مسألة اإلمامة 

يّتجه طالب العلم إىل تعيني مصداق اإلمامة.

9، وقد ذهب  النبي  املوضوع منصّب عىل حتديد خليفة  البحث يف هذا  أصل 
أبناء العاّمة من املسلمني إىل أّن خليفة رسول اهلل 9 هو أبو بكر بن أيب قحافة؛ وذلك 
النعدام وجود نّص نبوّي رصيح حيّدد اإلمام واخلليفة من بعده، وألّن املسلمني قد 
أمجعوا عليه، وما متّيز به من فضائل. أّما أتباع املذهب اإلمامّي فذهبوا إىل أّن اإلمام 
ملا  7؛ وذلك  أيب طالب  بن  املؤمنني عيّل  أمري  9 هو  النبي  بعد  املبارش  واخلليفة 
ورد من نصوص رشيفة جلّية، وملا قام من دالئل عقلّية عىل ذلك، ناهيك عاّم متّيز به 

اإلمام 7 من فضائل فريدة ومناقب جليلة. 

وأخرى  عقلّية،  أدّلة  مجلتها:  من  عديدة؛  برباهني  اإلمامّية  علامء  استدّل  وقد 
أمري  عن  روي  وما  والنبوّية  القدسّية  واألحاديث  القرآنّية  باآليات  فيها  اسُتشهد 

املؤمنني وولده املعصومني : يف إثبات اإلمامة اخلاّصة لألئّمة األطهار. 

وقد تناول العالمة األمينّي )1390ه( يف كتابه »الغدير« ومن قبله العالمة السّيد 
حامد حسني املوسوّي )1306ه( الشهري باملري حامد حسني اهلندّي يف كتابه »عبقات 

األنوار«؛ األحاديث الداّلة عىل هذا األمر يف مصادر أهل السنّة. 

24. اإلمامة اخلاصة
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وتنقسم أدّلة إثبات اإلمامة اخلاّصة إىل طائفتني: أدّلة عقلّية، وأخرى نقلّية. 

أّما األدّلة النقلّية فهي منقسمة بدورها إىل عاّمة، وخاّصة. 

االثني  األئّمة  إمامة جمموع  إثبات  التي عرضت  األدّلة  العاّمة هي  النقلّية  األدّلة 
عرش؛ منها: »حديث اللوح«، و»أحاديث األئّمة االثني عرش«، و»حديث السفينة«. 

من  واحد  لكّل  اخلاّصة  الكرامات  تناولت  األدّلة  هي  اخلاّصة  النقلّية  واألدّلة 
األئّمة، أو الروايات اخلاّصة بأهل البيت : الناظرة إىل إثبات إمامة األئّمة االثني 

عرش فردًا فردًا. 

وفيام يأيت نستعرض كوكبة من األدّلة املثبتة لإلمامة اخلاّصة؛ نقلّيًة وعقلّيًة. 

2/24. أفضلّية أمري املؤمنني 7:

متّثل أفضلّية اإلمام ـ بحسب معتقد اإلمامية ـ رشطًا إلمامته، وباعرتاف كّل من 
 7 املؤمنني  أمري  يضاهي  شخص   9 النبي  أصحاب  بني  يكن  مل  والسنّة؛  الشيعة 
يف األفضلّية. وقد أورد كّل من املحّقق الطويّس )672ه( يف كتابه »جتريد االعتقاد« 
املراد« مخسة وعرشين نموذجًا ألفضلّية اإلمام  والعالمة احليّل )726ه( يف »كشف 
عيل 7]]]. ويالزم بيان األمثلة والنامذج التي تظهر أفضلّية اإلمام عيل 7 اإلثبات 
9 والقائم مقامه من  الرسول  أن يكون خليفة  الواجب  إذ من  إمامته؛  العقيّل عىل 
فقد  مجيعًا،  بينهم  األفضل  هو   7 علّيًا  أّن  وطاملا  صحابته،  بني  األفضل  هو  بعده 

وجب أن يكون هو اخلليفة.

ص  محّمدي،  عل  املراد،  كشف  رشح  212ـ238؛  ص  الحّل،  العالمة  االعتقاد،  تجريد  رشح  يف  املراد  كشف  ]1]ـ 

457ـ494. إثبات الوصية لإلمام عل بن ايب طالب 7، أبو الحسن املسعودي، ص: 239. تجدر اإلشارة إىل أّن جميع 

القضايا املذكورة هنا يف خصوص فضائل أمري املؤمنني 7 وأفضليّته وردت يف تعليقات العالمة السبحايّن عىل كشف 

املراد مسندًة ملصادر أهل السّنة. 
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7 يف أربعة عهود من حياته الرشيفة؛  ويمكن استعراض فضائل أمري املؤمنني 
امتّدت لثالثة وستني عامًا؛ وهي عىل التفصيل اآليت:

العهد األّول: الفرتة التي قضاها يف كنف الرسول األكرم 9، يرتّبى يف أحضانه، 
وينهل من نمري علومه؛ وهي فرتة امتّدت لعرشة أعوام. 

العهد الثاين: الفرتة التي أمضاها بعد إعالن نبّوة رسول اهلل9 سعى فيها جاهدًا 
خلدمة الدين وتثبيت أركان الرشيعة؛ وهي فرتة امتّدت ثالثة وعرشين عامًا. 

العهد الثالث: الفرتة التي حافظ فيها أمري املؤمنني 7 عىل شوكة اإلسالم ووحدة 
املسلمني بعد أن مل ُتنّفذ األّمة وصّية النبي 9 فيه، فقعد عن املطالبة بحّقه؛ وهي فرتة 

امتّدت مخسة وعرشين عامًا. 

العهد الرابع: الفرتة التي عاد فيها العدل إىل نصابه، وتوىّل فيها اإلمام سّدة احلكم، 
وهي فرتة مل تتجاوز األربعة أعوام وتسعة أشهر طّبق خالهلا معامل العدالة يف حكومته 

الراشدة. 

وقد عرض كّل من املحّقق الطويّس )672ه( يف كتابه »جتريد االعتقاد« والعالمة 
احليّل )726ه( يف »كشف املراد« فضائل اإلمام عيل 7 يف العهود األربعة من حياته، 

ضمن مخسة وعرشين نقطة؛ نستعرضها فيام يأيت: 

1/2/24. الفضيلة األوىل:

أّن علّيًا 7 كان أكثر جهادًا وأعظم بالء يف غزوات النبي 9 بأمجعها، ومل يبلغ 
أحد درجته يف ذلك؛ منها:

أّوالً: يف غزوة بدر؛ وهي أّول حرب امُتِحن هبا املؤمنون لقّلتهم وكثرة املرشكني، 
بن  بن سعيد  العاص  ثم  ربيعة،  بن  ربيعة، وشيبة  بن  عتبة  بن  الوليد   7 فقتل عيل 
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العاص، ثم حنظلة بن أيب سفيان، ثم طعيمة بن عدي، ثم نوفل بن خويلد ـ وكان 
قتل  حتى  يقاتل  يزل  ومل   ،7 عيل  فقتله  أمره  يكفيه  أن   9 النبي  وسأل  ـ  شجاعًا 
املالئكة مسّومني  من  وثالثة آالف  املسلمني  من  والباقي  املقتولني،  املرشكني  نصف 

قتلوا النصف اآلخر، ومع ذلك كانت الراية يف يد عيل 7.

اللواء والراية، وكانت راية  9 بني  الرسول  له  ثانيًا: يف غزوة أحد؛ حيث مجع 
املرشكني مع طلحة بن أيب طلحة؛ وكان يسمى كبش الكتيبة، فقتله عيل 7، فأخذ 
فانزم  نفر،  تسعة  قتل  واحد حتى  بعد  واحدًا  يقتل  يزل  ومل   ،7 فقتله  الراية غريه 
املرشكون واشتغل املسلمون بالغنائم فحمل خالد بن الوليد بأصحابه عىل النبي 9 
عيل  سوى  عنه  الناس  فانزم  عليه،  غيش  حتى  واحلجر  والرماح  بالسيوف  فرضبوه 
9 بعد إفاقته، فقال له: »اكفني هؤالء«، فهزمهم عنه، وكان  7، فنظر إليه النبي 

أكثر املقتولني بسيفه 7.

ثالثًا: يوم األحزاب، وقد بالغ يف قتل املرشكني، وقتل عمرو بن عبد ود الذي كان 
بطل املرشكني، ودعا إىل الرباز مرارًا، فامتنع عنه املسلمون، وعيل 7 يروم مبارزته، 
والنبي 9 يمنعه من ذلك لينظر صنع املسلمني، فلاّم رأى امتناعهم، أذن له، وعّممه 
بعاممته، ودعا له. قال حذيفة: مّلا دعا َعْمرًا إىل املبارزة أحجم املسلمون عنه كاّفة، ما 
خال علّيًا 7؛ فإّنه برز إليه، فقتله اهلل عىل يديه، والذي نفس حذيفة بيده لعمله يف 
ذلك اليوم أعظم أجرًا من عمل أصحاب حمّمد 9 إىل يوم القيامة، وكان الفتح يف 
ذلك اليوم عىل يدي عيل 7، وقال النبي9 : »لرضبة عيّل خري من عبادة الثقلني«. 

رابعًا: يف غزوة خيرب، وصيت جهاده فيها غري خفّي، وقد نرص اهلل اإلسالم عىل 
يديه، فإّن النبي 9 حرص حصنهم بضعة عرش يومًا، وكانت الراية بيد عيل 7 فأصابه 
خائفني،  منهزمني  فرجعوا  مجاعة،  ومعه  بكر  أيب  إىل  الراية   9 النبي  فسّلم  الرمد، 
فدفعها يف الغد إىل عمر بن اخلّطاب، فصنع كالذي سبقه، فقال 9: »ألُسّلمّن الراية 
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حتى  يرجع  غدًا إىل رجل حيّبه اهلل ورسوله، وحيبُّ اهلل ورسوله، كّراٍر غرِي فّرار، ال 
عينه،  يف  فتفل  رمد،  به  فقيل:  بعيّل«،  »ايتوين  قال:  أصبح  فلاّم  يده«،  عىل  ُيفَتح 
 7 عيل  ففتح  األبواب،  وغلقوا  أصحابه  فانزم  مرحبًا،  فقتل  إليه،  الراية  ودفع 
أخذه  انرصفوا  فلام  وظفروا،  وعربوا،  اخلندق،  عىل  جرسًا  وجعله  واقتلعه،  الباب، 
بيمينه ودحاه أذرعًا، وكان يغلقه عرشون وعجز املسلمون عن نقله حتى نقله سبعون 
رجاًل. وقد روي عنه أّنه قال 7: »واهلل ما قلعُت باب خيرب ورميت هبا خلف ظهري 

أربعني ذراعًا بقّوة جسدّية، وال حركة غذائّية، لكنّي أّيدُت بقّوة ملكوتّية «]]].

2/2/24. الفضيلة الثانية:

أّنه7 كان يف أعىل  7 كان أعلم هذه األّمة؛ فقد أطبق املسلمون عىل  أّن علّيًا 
له،  مالزمًا   9 اهلل  رسول  حجر  يف  نشأ  وقد  واحلدس،  الفكر  وقّوة  الذكاء  مراتب 

مستفيدًا منه؛ قال 7: 

َأْلف  َباٍب  ُكلُّ  ِمْن  يِلْ  )َفانَفَتَح(  َفَفَتَح  الِعْلِم،  ِمَن  َباٍب  َأْلَف  اهللَِّ  َرُسوُل  َمنِي  »َعلَّ
َباٍب  «]]].

واملؤّثر  التاّم  القبول  حصول  ومع  وأفضلهم،  الناس  أكمل  كان  والرسول9 
األحكام  أّن  ذلك  إىل  أضف  مّلي.  برهان  وهذا  وأتّم،  أقوى  الفعل  يكون  الكامل 
كانوا  وقد  خطًأ،  بعضهم  أفتى  ورّبام  الصحابة،  عىل  أحيانًا  تشتبه  كانت  الرشعّية 
يراجعونه يف ذلك، ومل ُينَقل أّنه 7 راجع أحدًا منهم يف يشء البتة، وذلك يدّل عىل 

أّنه أفضل من غريه. 

تعاىل؟  اهلل  أين  له:  فقال  بكر،  أبا  لقي  اليهود  من  رجاًل  أّن  ذلك  من  روي  وممّا 

]1]ـ األمايل، الشيخ الصدوق، ص 604. ]م]

]2]ـ األربعني يف أصول الدين، الفخر الرازّي، ص 475. الحظ أيضاً: ينابيع املودة، القندوزّي، ص 72؛ كنز العامّل، 

املتّقّي الهندّي، ج6، ص392. ]م]
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فقال: عىل العرش، فقال اليهودّي: خلت األرض منه حيث اختّص ببعض األمكنة، 
فانرصف اليهودّي متهّكاًم باإلسالم، فلقيه عيل 7، فقال له: »إّن اهلل جّل وعّز أّين 
األين فال أين له، وجل عن أن حيويه مكان، وهو يف كّل مكان بغري مماّسة وال جماورة، 

حييط علاًم بام فيها وال خيلو يشء منها«، فأسلم عىل يده. 

وُسئل أبو بكر عن »الكاللة«]]]، و»األّب«]]] فحار جوابًا، حّتى فرّسمها اإلمام له. 

فاعرتضه  الصواب،  بغري  فيها  اخلّطاب عن أحكام كثرية فحكم  بن  وُسئل عمر 
عيل 7 فيها، فرجع عاّم قال. 

وقد روي عنه أيضًا إسقاط حّد الرشب عن قدامة بن مظعون ملا تال عليه قوله 
ْ﴾]]]، فقال عيل 7: 

اِلَاِت ُجَناٌح فِيَما َطِعُموا  الصَّ
ْ
وا

ُ
 َوَعِمل

ْ
ِيَن آَمُنوا

َّ
يَْس َعَ ال

َ
: ﴿ل َعزَّ وََجلَّ

»الذين آمنوا وعملوا الصاحلات اليستحّلون حمّرمًا«، وأمره برّده، واستتابته؛ فإن تاب 
فاجلده وإال فاقتله، فتاب ومل يدِر عمر كم حيّده، فأمره 7 بحّده ثامنني جلدة. 

7 بقوله: »ُرفع القلم عن  ويف واقعة أخرى أمر عمر برجم جمنونة زنت، فرّده 
املجنون حتى يفيق«، فقال اخلليفة الثاين: »لوال عيّل هللك عمر«.

وروي أيضًا أّن امرأًة ولدت لسّتة أشهر، فأمر عمر برمجها، فقال 3 له: »إّن أقّل احلمل 
وَن َشْهرًا﴾]]] «. 

ُ
الث

َ
 ث

ُه َوفَِصالُُ
ُ
ل ﴾]]]، وقوله: ﴿وََحْ ُ ِف َعَمنْيِ

ُ
سّتة أشهر بقوله تعاىل: ﴿َوفَِصال

وقد أمر اخلليفة الثاين أيضًا برجم امرأة حامل، فقال له 7: »إن كان لك سبيل 
عليها فليس لك عىل ما يف بطنها سبيل« فامتنع. 

]1]ـ يف قوله تعاىل: ﴿يَْستَْفتُونََك قُِل اللَُّه يُْفِتيُكْم يِف الَْكاللَِة﴾ سورة النساء: 176.]م]

]2]ـ يف قوله تعاىل: ﴿َوفَاكَِهًة َوأَبًّا﴾ سورة عبس: 31. ]م]

]3]ـ سورة املائدة: 93.

]4]ـ سورة لقامن: 14. 

]5]ـ سورة األحقاف: 15. 
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وغري ذلك من الوقائع الشهرية.

هذا، وقد اّتفق املسلمون يف رواية أّن رسول اهلل 9 قد قال يف حقه 7: »أقضاكم 
عيّل«، والقضاء يستلزم العلم، فيكون أفضل منهم. 

أضف إىل ذلك استناد العلامء بأرسهم إليه؛ فإّن »علم النحو« مستند إليه، وكذا 
أيب  تلميذ  األشعرّي  احلسن  أبا  فإّن  األصول«؛  و»علم  اإلهلّية«  املعارف  »أصول 
منه،  معارفهم  أخذ  ويّدعون  إليه،  ينتسبون  املعتزلة  ومجيع  املعتزلة،  من  اجلبائّي  عيل 
وأهل التفسري رجعوا إىل ابن عباس فيه وهو تلميذ عيل 7، والفقهاء ينتسبون إليه، 

واخلوارج مع بعدهم عنه ينتسبون إىل أكابرهم؛ وهم تالمذة عيل 7. 

3/2/24. الفضيلة الثالثة:

ْبَناَءنَا 
َ
أ نَْدُع  ْوا 

َ
َتَعال ﴿َفُقْل   : وََجلَّ َعزَّ  قال  فقد  9؛  النبي  نفس  كان   7 علّيًا  أّن 

نُفَسُكْم﴾]]].
َ
نُفَسَنا وأ

َ
ْبَناَءُكْم َونَِساءنَا َونَِساءُكْم وَأ

َ
وَأ

وأطبق املفرّسون عىل أّن »األبناء« إشارة إىل احلسن واحلسني 8، و»النساء« إشارة 
إىل فاطمة 3، و»األنفس« إشارة إىل عيل 7. 

وال يمكن أن يقال: إّن نفسيهام واحدة؛ فلم يبق املراد من ذلك إاّل املساوي. وال 
شّك يف أّن رسول اهلل 9 أفضل الناس، فمساويه كذلك أيضًا. 

4/2/24. الفضيلة الرابعة:

7 أسخى الناس  7 كان كثري السخاء عىل غريه، فقد روي أنه كان  أّن علّيًا 
وإّياهم  هو  طاويًا  وبات  عياله،  وقوت  بقوته  جاد  أّنه  حّتى  ؛   9 اهلل  رسول  بعد 
َعاَم َعَ ُحبِِّه ِمْسِكيًنا  ثالثة أّيام؛ حّتى أنزل اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل يف حّقهم: ﴿َويُْطِعُموَن الطَّ

ِسريًا﴾ ]]].
َ
َويَتِيًما َوأ

]1]ـ سورة آل عمران: 61. 

]2]ـ سورة اإلنسان )الدهر( : 8. 
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أربعة  أكثر من  وتصّدق مّرة أخرى بجميع ما يملكه، وقد كان حينئٍذ ال يملك 
فأنزل  لياًل، وبدرهم نارًا، وبدرهم رسًا، وبدرهم عالنية،  دراهم؛ فتصّدق بدرهم 

اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل يف حّقه: 

ا َوَعالنَِيًة﴾]]]. ْيِل َوانلََّهارِ ِسًّ
َّ
ُهم بِالل

َ
ْمَوال

َ
ِيَن يُنِفُقوَن أ

َّ
﴿ال

وكان يعمل باألجرة ويتصّدق هبا، ويشّد عىل بطنه احلجر من شّدة اجلوع، وشهد 
له بذلك أعداؤه فضاًل عن أوليائه؛ قال معاوية: »لو ملك عيّل بيتًا من ترب وبيتًا من 

تبن؛ ألنفد تربه قبل تبنه، ومل خيلف شيئًا أصاًل«. 

5/2/24. الفضيلة الخامسة:

ُتشّد  وإليه  األبدال،  سّيد  كان  أّنه  وبيانه  ؛   9 النبي  بعد  الناس  أزهد   7 كان 
مقامات  الرياضات، وذكر  أحوال  فيه وترتيب  والتسليك  الزهد،  الرحال يف معرفة 
العارفني. وكان أخشن الناس مأكاًل وملبسًا، ومل يشبع من طعام قّط، قال عبيد اهلل بن 
أيب رافع: دخلت عليه يومًا فقّدم جرابًا خمتومًا فوجدنا فيه خبز شعري يابسًا مرضوضًا، 
يلّتانه  الولدين  فقال: »خفت هذين  املؤمنني كيف ختتمه؟  أمري  يا  منه، فقلت:  فأكل 
أحد  ينل  ومل  غريه،  فيه  يشاركه  مل   7 عيل  به  اختّص  يشء  وهذا  سمن«،  أو  بزيت 
بعض درجته. وكان نعاله من ليف، ويرقع قميصه بجلد تارة، وبليف أخرى. وقّل 
فبلبن،  ترّقى  فإن  األرض،  فبنبات  ترّقى  فإن  باخلّل،  أو  فبامللح  فعل  فإن  يأتّدم،  أن 

وكان اليأكل اللحم إال قلياًل ويقول: »ال جتعلوا بطونكم مقابر احليوان«.

6/2/24. الفضيلة السادسة:

كان 7 أعبد الناس بعد النبي 9 ؛ ومنه تعّلم الناس صالة الليل، واستفادوا منه 
ترتيب النوافل والدعوات، وكانت جبهته كثفنة البعري لطول سجوده، وكان حيافظ 

]1]ـ سورة البقرة: 274. 
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عىل النافلة؛ حّتى إّنه بسط له بني الصفني نطع ليلة اهلرير؛ فصىّل 7 النافلة والسهام 
الصالة  وقت  جسده  من  النصول  يستخرجون  وكانوا  جوانبه،  وإىل  يديه  بني  تقع 

اللتفاته بالكلّية إىل اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل حّتى ال يبقى له التفات إىل غريه. 

7/2/24. الفضيلة السابعة:

فعفا عن  بإساءته.  أحدًا  يقابل  فلم  ؛   9 اهلل  بعد رسول  الناس  أحلم   7 كان 
مروان بن احلكم يوم اجلمل وكان شديد العداوة له7 وعفا عن عبد اهلل بن الزبري 
رجاًل  الزبري  يزل  »مل   :7 وقال  ظاهرًا،   7 يشتمه  وكان  اجلمل،  يوم  استأرسه  ملا 
منّا أهل البيت حّتى شّب عبد اهلل«، وعفا عن سعيد بن العاص وكان عدّوًا له 7، 
وأكرم عائشة، وبعثها إىل املدينة مع عرشين امرأة عقيب حرهبا له. وصفح عن أهل 
البرصة مع حماربتهم له، وملا حارب معاوية سبق أصحاب معاوية إىل الرشيعة فمنعوه 
فأراد  الرشيعة،  وملك  وفّرقهم،  عليهم،  محل  بأصحابه  العطش  اشّتد  فلام  املاء،  من 
أصحابه أن يفعلوا هبم كذلك، فنهاهم عن ذلك، وقال: »أفسحوا بعض الرشيعة ففي 

حّد السيف ما يغني عن ذلك«. 

8/2/24. الفضيلة الثامنة:

كان 7 أرشف الناس خلقًا، وأطلقهم وجهًا؛ قال صعصعة بن صوحان: »كان 
فينا كأحدنا، لني جانب، وشّدة تواضع، وسهولة قياد، وكنّا نابه مهابة األسري املربوط 
للسّياف الواقف عىل رأسه«. وقال معاوية لقيس بن سعد: »رحم اهلل أبا حسن؛ فلقد 
كان هّشًا بّشًا ذا فكاهة«، فقال قيس: »أما واهلل لقد كان مع تلك الفكاهة والطالقة 
أهيب من ذي لبدتني قد مّسه الطوى، تلك هيبة التقوى ليس كام هيابك طغام الشام«. 

9/2/24. الفضيلة التاسعة:

أّنه 7 كان أقدم الناس إيامنًا. وقد روى سلامن الفاريّس عن النبّي 9 أّنه قال: 
أنس:  وقال   .»7 طالب  أيب  بن  عيّل  إسالمًا  أّولكم  احلوض  عىّل  ورودًا  »أّولكم 
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بعث النبّي يوم االثنني، وأسلم عيّل يوم الثالثاء. وقال رسول اهلل 9 لفاطمة 3: 
»زّوجتك أقدمهم سلاًم، وأكثرهم علاًم«. 

وال ُيقال: إّن إسالمه 7 كان قبل البلوغ، فال اعتبار به؛ فألّن سّن عيل 7 كان 
ثالثًا وعرشين سنة،  الوحي  بعد  بقي   9 والنبي  أو مخسًا وستني،  سّتًا وستني سنة 
نزول  وقت   7 عيل  سّن  فيكون  سنة،  ثالثني  من  نحوًا  النبي  بعد  بقي   7 وعيل 
الوحي فيام بني اثنتي عرشة سنة وبني ثالث عرشة سنة، والبلوغ يف هذا الوقت ممكن، 

فيكون واقعًا لقوله 9: »زّوجتك أقدمهم سلاًم، وأكثرهم علاًم«.

10/2/24. الفضيلة العارشة:

أّنه 7 كان أبلغ الناس يف الفصاحة، وأعظمهم منزلة فيها بعد رسول اهلل 9؛ 
حتى قال البلغاء كاّفة: »إّن كالمه دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوق«، ومنه تعّلم 
الناس أصناف البالغة، حّتى قال معاوية: »ما سّن الفصاحة لقريش غريه«، وقال ابن 
سبعني  »حفظت  حييى:  بن  عبداحلميد  وقال  خطبة«.  مئة  خطبه  من  »حفظت  نباتة: 

خطبة من خطبه«. 

11/2/24. الفضيلة الحادية عرش:

تدبريًا، وأعرفهم  ، وأجودهم   9 اهلل  بعد رسول  رأيًا  الناس  أسّد  كان   7 أّنه 
الروم  حرب  عن  بالتخّلف  عمر  عىل  أشار  الذي  وهو  ومواقعها؛  األمور  بمزايا 
والفرس، وَبْعث نّوابه، ففي وجود اخلليفة يف اجليش وعلم العدّو بذلك مدعاة هلم 
لالستبسال يف القتال، ساعني يف ذلك إىل قتله، وكرس شوكة اإلسالم، وتفريق كلمة 
املسلمني. وأّما بالبقاء يف مركز الدولة اإلسالمّية، فيبقى دائاًم إمكان إرسال جيش آخر 
إن ُهزم األول. وأشار عىل عثامن بام فيه صالحه وصالح املسلمني، فخالفه حّتى ُقتِل. 
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12/2/24. الفضيلة الثانية عرش:

أّنه 7 كان أكثر الناس حرصًا عىل إقامة حدود اهلل تعاىل، مل يراقب يف ذلك أحدًا، 
ومل يلتفت إىل قرابة؛ بل كان شديد السياسة، خشنًا يف ذات اهلل َجلَّ َوَعال، مل يراقب ابن 

عمه وال أخاه، ومل يساوه يف ذلك أحد من الصحابة. 

13/2/24. الفضيلة الثالثة عرش:

أّنه 7 كان أّوهلم وأتقنهم حفظًا لكتاب اهلل؛ فقد كان حيفظ كتاب اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل 
عىل عهد رسول اهلل 9 ، ومل يكن أحد حيفظه. وهو أّول من مجعه، ونقل اجلمهور أّنه 
تأّخر عن البيعة بسبب اشتغاله بجمع القرآن العظيم، وأئّمة القّراء يسندون قراءاهتم 
إليه؛ كأيب عمرو بن أيب العالء، وعاصم، وغريمها؛ ألّنم يرجعون إىل أيب عبدالرمحن 

السلمي؛ وهو تلميذه 7.

14/2/24. الفضيلة الرابعة عرش:

بالغيب، وقد روي عنه ذلك يف مواضع كثرية، ومل حتصل هذه  7 كان خُيرب  أّنه 
املرتبة ألحد من الصحابة فيكون أفضل منهم قطعًا. ذلك كإخباره بقتل ذي الثدية، وملا 
مل جيده أصحابه بني القتىل؛ قال: »واهلل ما َكَذبت وال ُكّذبت«، فاعتربهم 7 حتى وجده 
وشّق قميصه ووجد عىل كتفه سلعة كثدي املرأة عليها شعرات تنحدر كتفه مع جذهبا 
وترجع مع تركها. وقال له أصحابه: إّن أهل النهروان قد عربوا، فقال 7: مل يعربوا، 
فأخربوه مرة ثانية فقال: مل يعربوا، فقال جندب بن عبداهلل األزدي يف نفسه: إن وجدت 
القوم قد عربوا كنت أّول من يقاتله، فلاّم وصلنا النهر مل نجدهم عربوا، فقال 7: »يا 

أخا األزد! أتبنّي لك األمر؟«، وذلك يدّل عىل اطالعه عىل ما يف ضمريه. 

يد  وبقطع  وانتقامه،  احلّجاج  وبوالية  رمضان،  شهر  يف  نفسه  بقتل   7 وأخرب 
جويرية بن مسهر ورجله وصلبه عىل جذع؛ ففعل به ذلك يف أيام معاوية، وبصلب 
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ُيصَلب عىل  التي  النخلة  وأراه  حريث؛ عارش عرشة  بن  باب عمرو  التاّمر عىل  ميثم 
جذعها فكان كام قال، وبذبح قنرب، فذبحه احلّجاج. 

وقيل له: قد مات خالد بن عرفطة بوادي القرى، فقال: »ل يمت وال يموت حتى 
يقود جيش ضاللة صاحب رايته حبيب بن مجاز«، فقام رجل من حتت املنب فقال: واهلل 
إّن لك ملحّب وأنا حبيب، قال: »إّياك أن حتملها ولتحملنّها فتدخل هبا من هذا الباب«، 
وأومأ إىل باب الفيل. فلاّم بعث ابن زياد عمر بن سعد إىل قتال احلسني 7 جعل عىل 

مقّدمته خالدًا وحبيب صاحب رايته، فسار هبا حّتى دخل املسجد من باب الفيل.

وقال 7 يومًا عىل املنرب: »سلون قبل أن تفقدون؛ فواهلل التسألون عن فئة تضّل 
القيامة«، فقام إليه رجل فقال:  نّبأتكم بناعقها وسائقها إىل يوم  مائة وهتدي مائة إال 
7: »لقد حّدثني  املؤمنني  أخبن كم يف رأيس وليتي من طاقة شعر؟! فقال أمري 
خليل بم سألت عنه؛ وأّن عل كّل طاقة شعر يف رأسك ملكًا يلعنك وعل كل طاقة 
شعر يف ليتك شيطانًا يستفّزك وأّن يف بيتك لسخاًل يقتل ابن بنت رسول اهلل 9 «، 

فلام كان من أمر احلسني 7 ما كان؛ توىّل قتله.

واألحاديث يف ذلك أكثر من أن حتىص؛ نقلها املخالف واملؤالف. 

15/2/24. الفضيلة الخامسة عرش:

أّنه 7 كان مستجاب الدعوة رسيعًا؛ دون غريه من الصحابة؛ ومنها أّنه 7 دعا 
عىل برس بن أرطأة فقال: »اللهم إّن برسًا باع دينه بالدنيا فاسلبه عقله وال تبق له من 
ِم العيزار برفع أخباره 7 إىل  دينه ما يستوجب به عليك رمحتك«؛ فاختلط عقله. واهتُّ

معاوية؛ فأنكر فقال له 7: »إن كنت كاذبًا فأعمى اهلل برصك«، فعمي ِقَبل أسبوع. 

واستشهد 7 مجاعة من الصحابة عن حديث الغدير؛ فشهد له اثنا عرش رجاًل من 
األنصار وسكت أنس بن مالك؛ فقال له: »يا أنس ما يمنعك أن تشهد وقد سمعت ما 
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سمعوا؟« فقال: يا أمري املؤمنني كربت ونسيت، فقال: »اللهم إن كان كاذبًا فارضبه 
أرقم فذهب برصه،  بن  زيد  أبرص. وكتم  العاممة« فصار  تواريه  الوضح ال  ببياض 

وغري ذلك من الوقائع املشهورة. 

16/2/24. الفضيلة السادسة عرش:

املعجزات عنه؛ وهي كثرية؛ منها: حديثه مع احلّية، وخلعه  7 وظهور  كرامته 
باب خيرب، ورّد الشمس، واحلرب مع اجلّن. 

17/2/24. الفضيلة السابعة عرش:

 ،  9 اهلل  رسول  إىل  نسبًا  الناس  أقرب   7 كان  فقد  بالقرابة؛   7 اختصاصه 
فيكون أفضل من غريه، وألّنه كان هاشميًا فيكون أفضل لقوله 7: »إّن اهلل اصطفى 

من ولد إسامعيل قريشًا ومن قريش هاشاًم«. 

18/2/24. الفضيلة الثامنة عرش:

ُأخّوته 7 مع النبي 9 ؛ وبيانه أّن النبي 9 مّلا واخى بني الصحابة وقرن كل 
شخص إىل مماثله يف الرشف والفضيلة، رأى علّيًا7 متكّدرًا، فسأله عن سبب ذلك 
»ما   :9 اهلل  رسول  له  فقال  منفردًا«،  وجعلتني  الصحابة  بني  آخيت  »إّنك  فقال: 
فقال:  أن تكون أخي ووصّيي وخليفتي من بعدي؟«  لنفيس أال ترىض  أّخرتك إال 

»بىل يا رسول اهلل«، فواخاه من دون الصحابة. 

19/2/24. الفضيلة التاسعة عرش:

وجوب املحّبة له 7 عىل اآلخرين؛ فقد كان حمّبته 7 وموّدته واجبة دون غريه 
من الصحابة فيكون أفضل منهم قطعًا، وذلك أّنه 7 كان من أويل القربى؛ فتكون 
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موّدته واجبة لقوله ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل: ﴿ق

20/2/24. الفضيلة العرشون:

النرصة للنبّي 9؛ فقد اخُتّص هبذه الفضيلة دون غريه من الصحابة؛ فيكون أفضل 
]]]. وقد  ُمْؤِمننَِي﴾ 

ْ
ال َوَصالُِح  وَِجْبِيُل  َمْولهُ  ُهَو   ََّ إِنَّ اهلل

َ
: ﴿ف َعزَّ وََجلَّ منهم، وبيانه هو قوله 

اّتفق املفرسون عىل أّن املراد ب»صالح املؤمنني« هو عيل7، و»املوىل« هنا هو النارص؛ 
ألّنه القدر املشرتك بني اهلل َجلَّ َوَعال وجربئيل، وجعله ثالثهم، وحرص املوىل يف الثالثة 

ََّ ُهَو َمْولهُ﴾.  إِنَّ اهلل
َ
بلفظة »هو« يف قوله ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل: ﴿ف

21/2/24. الفضيلة الحادية والعرشون

مساواته 7 األنبياء :؛ وبيانه أّنه كان مساويًا لألنبياء املتقّدمني؛ فيكون أفضل 
رواه  ما  ودليله  أفضل،  لألفضل  املساوي  ألّن  بالرضورة؛  الصحابة  من  غريه  من 
ْسَماء 

َ
َم آَدَم ال

َّ
البيهقّي عن النبي 9 أّنه قال: »من أحّب أن ينظر إىل آدم يف علمه ]﴿َوَعل

وَّاٌه َحلِيٌم﴾[، وإىل 
َ َ
إِبَْراِهيَم ل َها﴾[، وإىل نوح يف تقواه، وإىل إبراهيم يف حلمه ]﴿إِنَّ 

َّ
ُك

موسى يف هيبته، وإىل عيسى يف عبادته، فلينظر إىل عيّل بن أيب طالب«. 

 ،7 إبراهيم  وحلم   ،7 نوح  وتقوى   ،7 آدم  لعلم  واجد   7 علّيًا  فإّن  لذا 
وهيبة موسى 7، وعبادة عيسى 7؛ وليس ألحد من الصحابة مثل هذا الفضل.

22/2/24. الفضيلة الثانية والعرشون:

حتديث النبي 9 بفضائله 7؛ فقد أخرب النبي 9 يف مواضع كثرية ببيان فضله 
وزيادة كامله عىل غريه ونص عىل إمامته؛ منها عىل سبيل املثال:

]1]ـ سورة الشورى: 23. 

]2]ـ سورة التحريم: 4. 
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ما ورد يف خرب الطائر؛ وهو أّنه 7 قال: »اللهم ائتني بأحّب خلقك إليك يأكل 
»اللهم  رواية:  ويف  معه،  فأكل   7 طالب  أيب  بن  عيّل  فجاء  الطائر«،  هذا  من  معي 
أدخل إيل أحّب أهل األرض إليك«، رواه أنس وسعد بن أيب وقاص وأبو رافع موىل 
رسول اهلل 9 وابن عباس، وعّول أبو جعفر اإلسكايّف وأبوعبداهلل البرصي عىل هذا 
احلديث يف أّنه 7 أفضل من غريه، واّدعى أبوعبداهلل شهرة هذا احلديث، وظهوره 

بني الصحابة، ومل ينكره أحد منهم؛ فيكون متواترًا. 

وخرب املنزلة؛ وهو قوله 7: »أنت منّي بمنزلة هارون من موسى؛ إال أّنه ال نبّي 
بعدي«، وقد كان هارون أفضل أهل زمانه عند أخيه، فكذا عيل 7 عند حمّمد 9. 

وخرب الغدير؛ وهو قوله 9 مّلا خطب الناس بغدير خّم يف عوده من حّجة الوداع: 
فأخذ  اهلل«،  رسول  يا  »بىل  قالوا:  بأنفسكم؟«  منكم  أوىل  ألست  املسلمني!  »معارش 
7 وقال: »من كنت مواله فهذا عيل مواله اللهم وال من وااله وعاد من  بيد عيل 
ما دار«. واملراد  عاداه وانرص من نرصه وأخذل من خذله وأدر احلّق مع عيل كيف 
باملوىل هاهنا: األوىل بالترّصف، وإذا كان عيل 7 أوىل من كل أحد بالترّصف يف نفس 
املؤمنني وماهلم، فهو أفضل منهم قطعًا، ووجب أن يكونوا مجيعًا حتت إمرته وواليته. 

23/2/24. الفضيلة الثالثة والعرشون:

انتفاء سبق الكفر عنه 7؛ وبيانه أّنه 7 مل يكفر باهلل َعزَّ وََجلَّ أصاًل؛ بل من حني 
بلوغه كان مؤمنًا موّحدًا؛ بخالف باقي الصحابة، فإّنم كانوا يف زمن اجلاهلية كفرة، 

وال ريب يف فضل من مل يزل موّحدًا عىل من سبق كفره عىل إيامنه. 

24/2/24. الفضيلة الرابعة والعرشون:

نفعهم  من  أكثر  املسلمون   7 به  انتفع  فقد  واملسلمني؛  به  اإلسالم  انتفاع  كثرة 
بغريه؛ فيكون ثوابه أكثر، وفضله أعظم، وقد تقّدم من كثرة حروبه، وشّدة بالئه يف 
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اإلسالم، وفتح اهلل البالد عىل يديه، وقوة شوكة االسالم به؛ لذا فإّنه 7 األفضل عند 
اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل وعند رسوله وعند الناس. والشاهد عىل هذا املّدعى ما كان منه 7 

من تضحيات جسيمة يف العهود األربعة من حياته الرشيفة. 

25/2/24. الفضيلة الخامسة والعرشون:

متّيزه 7 بالكامالت مجيعها. وبيانه أّن الكامالت إّما نفسانّية وإّما بدنّية وإّما خارجّية: 
بينّا بلوغه فيها إىل حّد الذروة والغاية؛ فقد كان  النفسانّية والبدنّية فقد  أّما الكامالت 
العلم والزهد والشجاعة والسخاء وحسن اخللق والعّفة فيه أبلغ من غريه، بل ال جياريه 
يف واحد منها أحد بعد رسول اهلل 9 . وبلغ يف القّوة البدنّية والشّدة مبلغًا ال يساويه 
7 كان يقّط اهلام قّط األقالم، مل خيط يف رضبه قط ومل حيتج إىل  إّنه  أحد حّتى قيل: 
املعاودة، وقلع باب خيرب وقد عجز عن نقلها سبعون رجالً من أشّد الناس قّوة مع أّنه 

7 كان قليل الغذاء جدًا بأخشن مأكل وملبس كثري الصوم مداوم العبادة. 

وأّما اخلارجّية فمنها: النسب الرشيف الذي ال يساويه أحد يف القرب من رسول اهلل 
9 فإّنه كان أقرب الناس إليه؛ فإّن العباس كان عّم رسول اهلل 9 من األب خاّصة، 

وعيل 7 كان ابن عّمه من األب واألّم، ومع ذلك فإّنه كان هاشمّيًا من األب واألّم؛ 
ألّنه عيّل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم، وأّمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. 

نساء  سيدة  زوج  فإّنه  منها؛  له  حصل  ما  ألحد  حيصل  ومل  املصاهرة  ومنها: 
 3 فاطمة  أّن  إال  اهلل9  لرسول  ختنًا  كونه  يف  شاركه  وإن  وعثامن   ،3 العاملني 
مبلغ عظيم وكان   9 الرسول  قلب  والقرب من  املنزلة  هلا من  بناته، وكان  أرشف 
يعّظمها حّتى أّنه كان إذا جاءت إليه نض هلا قائاًم ومل يفعل ذلك بأحد من النساء، 

وقال رسول اهلل 9 : سيدة نساء العاملني يف اجلنّة أربع وعّد منهّن فاطمة 3.

ومنها: األوالد؛ ومل حيصل ألحد من املسلمني مثل أوالده يف الرشف والكامل؛ فإّن 



الكالم اإلسالمي المعاصر 122

احلسن واحلسني 8 إمامان سّيدا شباب أهل اجلنّة، وكان حّب رسول اهلل 9 هلام يف 
الغاية حّتى أّنه 7 كان يتطأطأ هلام لريكباه ويبعبع هلام. ثّم أولد كل واحد منهام 8 
أوالدًا بلغوا يف الرشف إىل الغاية؛ فاحلسن 7 أولد مثل احلسن املثنّى واملثّلث وعبد 
اهلل بن احلسن املثنّى والنفس الزكية وغريهم، وأولد احلسني 7 مثل زين العابدين، 
واملهدّي  والعسكرّي،  واهلادي،  واجلواد،  والرضا،  والكاظم،  والصادق،  والباقر، 

:، وقد نرشوا من العلم والفضل والزهد واالنقطاع والرتك شيئًا عظياًم]]].. 

3/24. نقد أفضلّية أيب بكر:

السنّة يف كتبهم الكالمّية تبيني مصداق األفضل بعد  العاّمة من أهل  أبناء  تناول 
رسول اهلل 9 ، فقّدموا أبا بكر عىل أّنه هو املصداق؛ حّتى يتمّكنوا من إثبات اإلمامة 

له مستعينني يف ذلك بدليل اإلمجاع. 

وال نجد لدى أولئك أّي حديث رصيح يدّل عىل إمامة أيب بكر]]]، أّما ما أوردوه 
وأستدّلوا به عىل أفضلّيته، فسنتناول تبيينه ونقده مستندين يف ذلك إىل كتاب »إبطال 

ما استدّل به إلمامة أيب بكر« آلية اهلل السّيد عيل املياليّن؛ وهو عىل النحو التايل]]] :

1/3/24. الدليل األّول:

  
َّ

ُ َيَتَك
َ

ي يُْؤيت  مال
َّ

ْتَق  ال
َ ْ
استدّلوا يف هذا الدليل بقوله ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل: ﴿َوَسُيَجنَُّبَها ال

ْزى ﴾]]]. َحٍد ِعْنَدهُ ِمْن نِْعَمٍة تُ
َ
َوما ِل

]1]ـ الحظ: كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد، العالمة الحّل، ص 212ـ238؛ رشح كشف املراد، عل محّمدي، 

ص 457ـ494. 

]2]ـ رشح املواقف، ج 8، ص 365. 

]3]ـ املوضوعات املتعلّقة بنفي فضيلة أيب بكر وتفنيد القول باإلجامع عليه مقتبسة من كتاب: إبطال ما استدل به 

إلمامة أيب بكر، آلية الله السيّد عل املياليّن. 

]4]ـ سورة الليل: اآلية 17ـ 19. 
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بكر،  أيب  يف  نزلت  إّنا  العلامء:  عليه  اعتمد  وقد  املفرسين  أكثر  قال  قالوا:  ثّم 
 َِّ َرَمُكْم ِعْنَد اهلل

ْ
ك

َ
أ َجلَّ َوَعال: ﴿إِنَّ  فهو أتقى، ومن هو أتقى فهو أكرم عند اهلل؛ لقوله 

تْقاُكمْ ﴾]]].
َ
أ

. وال ريب يف أّن من كان األفضل واألكرم  فيكون أبوبكر هو األفضل عند اهلل َعزَّ وََجلَّ
عند اهلل فهو املتعنّي لإلمامة واخلالفة بعد رسول اهلل، وهذا ال إشكال فيه، من كان األكرم 
هو  أبوبكر  فيكون  اهلل،  رسول  بعد  واخلالفة  لإلمامة  املتعنّي  فهو  اهلل  عند  واألفضل 

األفضل، األفضل من األّمة كّلها بعد رسول اهلل، فهو املتعنّي للخالفة بعده 9]]].

ويرد عليه أّن االستدالل هبذا الدليل يتوّقف عىل إثبات مقّدمات، ومن دونا ال 
تتّم داللة اآلية عىل إمامة أيب بكر؛ ومن تلك املقّدمات:

اإلمامّية عىل عصمة  أقامها  التي  األدلة  يتوقف عىل سقوط مجيع  أّن هذا  أوالً: 
ومن  يتزّكى.  ماله  يؤيت  ممّن  َوَتَعاىٰل  ُسبَحانَُه  اهلل  عند  أكرم  فاملعصوم  وإال   ،7 عيّل 
: يتوّقف االستدالل هبذه اآلية عىل إمامة أيب بكر ـ لو كانت نازلة فيه ـ عىل عدم  َثمَّ
متامّية تلك األدلة التي وردت يف املصادر السنّية والشيعّية الداّلة عىل فضائل عيل 7 
اهلل  عند  أكرم  عيّل  لكان  األدّلة  تلك  من  يشء  تم  فلو  وإال  وعصمته،  وأفضلّيته 
هناك مجع غفري من أصحاب  إّن  ثّم  االستدالل.  هذا  يبطل  َوَتَعاىٰل، وحينئٍذ  َتَباَرَك 

رسول اهلل 9 يرون أّن علّيًا 7 أفضل من أيب بكر؛ وقد ورد هذا يف كّل من كتاب 
االستيعاب وكتاب الفصل يف امللل والنحل]]]. 

ثانيًا: أّن االستدالل هبذه اآلية املباركة يتوّقف يف املقام األّول عىل نزول اآلية يف أيب 
بكر، واحلال أّنم خمتلفون يف تفسري هذه اآلية عىل ثالثة أقوال:

]1]ـ سورة الحجرات: 13. 

]2]ـ رشح املواقف، ج 8، ص 365. 

]3]ـ االستيعاب، ج 3، ص 1090؛ الفصل يف امللل والنحل، ج 4، ص181.



الكالم اإلسالمي المعاصر 124

* القول األّول: أّن اآلية عاّمة للمؤمنني؛ وال اختصاص هلا بأحد منهم. 

أيب  قصة  يف  اآلية  نزلت  للسيوطّي  املنثور  الدّر  تفسري  عىل  بناًء  الثاين:  القول   *
الدحـداح وصاحب النخلـة. وعىل هـذا، فإّن اآلية ال عالقة هلا بأيب بكر.

* القول الثالث: بناًء عىل رواية الطربايّن فإّن اآلية نازلة يف أيب بكر.

فالقول بنزول اآلية املباركة يف أيب بكر أحد األقوال الثالثة عندهم. 

لكّن القول األخري القايض بكونا نزلت يف أيب بكر يتوّقف عىل صحة سند اخلرب 
به، وإذا مل يتّم اخلرب الدال عىل نزول اآلية يف أيب بكر يبطل هذا القول. والرواية يروهيا 
الطربايّن، ويروهيا عنه احلافظ اهليثمّي يف جممع الزوائد، ثم يقول: فيه ـ أي يف سنده ـ 
مصعب بن ثابت، وفيه ضعف]]]. كام ضّعفه حييى بن معني، وضّعفه أمحد بن حنبل، 
وضّعفه أبو حاتم قال: ال حيتّج به، وقال النسائّي: ليس بالقوّي، وهكذا قال غري هؤالء]]]. 

2/3/24. الدليل الثاين:

استدّلوا يف هذا الدليل بام ُينسب إليه 7 بأّنه قال: »اقتدوا باللََّذين من بعدي: أيب 
بكر، وعمر«]]].

واملشكلة األساسّية يف دليلهم هذا ضعف الرواة؛ فقد قال املناوّي يف رشح هذا 
احلديث يف فيض القدير يف رشح اجلامع الصغري: أعّله أبو حاتم ]أي قال: هذا احلديث 
احلديث يف  هذا  أورد  والرتمذّي حيث  يصّح]]]،  كابن حزم: ال  البزار  وقال  عليل[، 
الكبري أليب جعفر  كتابه بأحسن طرقه، يضعفه برصاحة]]]، وورد يف كتاب الضعفاء 

]1]ـ مجمع الزوائد،ج٩، ص ٥٠. 

]2]ـ تهذيب التهذيب، ج 10، ص 144. 

]3]ـ مسند أحمد، ج 5، ص 382، 385؛ صحيح الرتمذّي، ج 5، ص 572؛ مستدرك الحاكم، ج 3، ص 75. 

]4]ـ فيض القدير، ج 2، ص 56. 

]5]ـ صحيح الرتمذي، ج 5، ص 572. 
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العقييّل أّنه منكر ال أصل له]]]، وأّما احلافظ الذهبّي الذي يذكر هذا احلديث يف مواضع 
عديدة من كتابه، فريّده، ويكّذبه، ويبطله، كام يستند إىل قول أيب بكرالنقاش: وهذا 
اهليثمّي يف جممع  أّن سنده واٍه جدًا]]]، وأّما  املستدرك  احلديث واٍه]]]، وجاء تلخيص 
الزوائد فريوي هذا احلديث عن طريق الطربايّن، يقول: وفيه من مل أعرفهم]]]، وأّما ابن 
حجر العسقاليّن احلافظ شيخ اإلسالم فيذكر هذا احلديث يف أكثر من موضع وينّص 
عىل سقوطه]]]. وللحافظ ابن حزم األندليّس يف االستدالل هبذا احلديث كلمة مهّمة 
جدًا، حيث يقول ما نّصه: »ولو أّننا نستجيز التدليس واألمر الذي لو ظفر به خصومنا 
طاروا به فرحًا أو أبلسوا أسفًا؛ الحتججنا بام روي: اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر 

وعمر، ولكنّه مل يصّح، ويعيذنا اهلل من االحتجاج بام ال يصّح«]]]. 

3/3/24. الدليل الثالث:

استدّلوا يف هذا الدليل بام رووه عن النبي 9 من أّنه قال أليب الدرداء:
النبّيني واملرسلني عىل رجل أفضل من  »واهلل ما طلعت شمس وال غربت بعد 

أيب بكر«]]]. 
وهذا احلديث مضّعف عندهم للغاية؛ فقد رواه الطربايّن يف األوسط بسند، قال 
اهليثمي: فيه إسامعيل بن حييى التيمّي؛ وهو كّذاب. وورد أيضًا يف جممع الزوائد بسند 
آخر يرويه عن الطربايّن، ويقول: فيه بقية بن الوليد؛ وهو مدّلس، وهو ضعيف، وهو 

ساقط عند علامء الرجال]]].
]1]ـ الضعفاء الكبري، ج 4، ص 95. 

]2]ـ ميزان االعتدال، ج 1، ص 142، ص 105، 141، و43/ 610. 

]3]ـ تلخيص املستدرك، ج 3، ص 75. 

]4]ـ مجمع الزوائد، ج 9، ص 53. 

]5]ـ لسان امليزان،  ج 1، ص 188، 272و 5/ 237. 

]6]ـ الفصل يف األهواء وامللل والنحل، ج 4، ص 88. 

]7]ـ كنز العامل، ج 11، ص 557؛ تاريخ بغداد، ج 12، ص 433؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 30، ص 208. 

]8]ـ مجمع الزوائد، ج 9، ص 44. 
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4/3/24. الدليل الرابع:

استدّلوا يف هذا الدليل بام رووه عن النبي 9 أّنه قال عن أيب بكر وعمر:  »مها 
سّيدا كهول أهل اجلنّة؛ ما خال النبّيني واملرسلني«]]]. 

وكالمها  الطربايّن،  وعن  البّزار  عن  الزوائد  جممع  يف  اهليثمّي  الرواية  هذه  روى 
روياه عن أيب سعيد وعن عبيد اهلل بن عمر. وقال اهليثمّي حيث رواه عنهام يف جممع 

الزوائد: فيه عيّل بن عابس؛ وهو ضعيف]]].

هذا باإلضافة إىل أّن اجلنّة ـ بحسب ما ورد يف األحاديث الرشيفة املعتربة ـ ليس 
هبا كهول؛ فكّل أهل اجلنّة شباب!

5/3/24. الدليل الخامس:

»ما  بكر:  أفضلّية أيب  قال يف  أّنه  9 من  إليه  ينسبونه  بام  الدليل  استدّلوا يف هذا 
ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يتقّدم عليه غريه«]]]. 

ومن حسن احلّظ أّن احلافظ ابن اجلوزّي أورد هذا احلديث يف كتاب املوضوعات؛ 
وقال ما نّصه: هذا حديث موضوع عىل رسول اهلل9 ]]]. 

6/3/24. الدليل السادس:

استدّلوا يف هذا الدليل بحديث رواه البخارّي ومسلم عن عائشة أّن النبي 9 يف 
حني مرضه قّدم أبا بكر للصالة. 

]1]ـ تاريخ مدينة دمشق، ج 3، ص 171؛ سنن الرتمذّي، ج 5، ص 272 و273؛ املصّنف، ج 7، ص 473. 

]2]ـ مجمع الزوائد، ج 9، ص 53. 

]3]ـ سنن الرتمذّي، ج 5، ص 276؛ الكامل، ج 5، ص 240. 

]4]ـ املوضوعات، ج 1، ص 318. 



127اإلمامة الخاصة

لكن هذا الدليل ليس بتاّم؛ ويرد عليه مجلة أمور؛ منها: 

مثل هذه  نقل  مّتهمة يف  إىل عائشة، وعائشة  أسانيد هذا اخلرب  تنتهي مجيع  أوالً: 
القضايا؛ لسببني مها: خمالفتها لعيل 7، وكونا ابنة أيب بكر. 

من  يكن  مل  بالناس  للصالة  بكر  أيب  تقديم  أّن  التارخيّية عىل  الشواهد  تدّل  ثانيًا: 
ليصيّل  أباها  نفسها؛ فهي من أرسلت  بإيعاز من عائشة  بل   ،  9 اهلل  جانب رسول 
بالناس؛ حيث إّن رسول اهلل 9 قد بعث بكبار الصحابة وعىل رأسهم أبو بكر وعمر 
من  األخرية  اللحظات  حّتى  املدينة  من  خروجهم  عىل   9 وشّدد  أسامة،  رسّية  يف 
عمره الرشيف؛ وهذا ال يقبل اإلنكار فهو ثابت بالكتب املعتربة التي نقلت هذا اخلرب؛ 
حيث قال احلافظ ابن حجر العسقاليّن يف كتاب فتح الباري برشح البخاري: قد روى 
ذلك ـ أي كون أيب بكر يف بعث أسامة ـ الواقدّي، وابن سعد، وابن إسحاق، وابن 
9 كان أسامة بجيشه  اجلوزّي، وابن عساكر، وغريهم]]]. ولذا، ملا تويّف رسول اهلل 
يف خارج املدينة، ولذا مّلا ويل أبو بكر اعرتض أسامة ومل يبايع أبا بكر، وقال: »أنا أمري 

عىل أيب بكر؛ وكيف أبايعه؟«. 

ثالثًا: لو سّلمنا بذلك، فكم من صحايّب أمره رسول اهلل 9 بأن يصيّل يف مكانه يف 
مسجده ويف حمرابه، ومل يّدع أحد ثبوت اإلمامة بتلك الصالة لذلك الصحايّب الذي 

صىل يف مكانه. 

9 خرج  9 هو اآلمر، فقد ذكرت تلك األخبار أّنه  رابعًا: لو كان رسول اهلل 
بنفسه الرشيفة ـ معتمدًا عىل َرُجلني، ورجاله ختّطان عىل األرض ـ ونّحى أبا بكر عن 
املحراب، وصىّل تلك الصالة بنفسه؛ ثّم خطب خطبة ذكر فيها القرآن الكريم وأهل 

البيت : وحّث الناس عىل اّتباعهم. 

]1]ـ فتح الباري، ج 8، ص 124. 
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7/3/24. الدليل السابع:

استدّلوا يف هذا الدليل بام ينسبونه إليه 9 من أّنه قال يف حّق أيب بكر وعمر: »خري 
أّمتي أبوبكر، ثّم عمر«]]]. 

ويرد عىل هذا االستدالل: 

أّوالً: أّن هذا احلديث ضعيف من ناحية السند. 

ثانيًا: ورد هذا احلديث يف املواقف ورشح املواقف ناقصًا؛ فقد اكتفوا بنقل هذا 
املقطع من احلديث؛ حيث رووا عن عائشة:

»قلُت: يا رسول اهلل! من خري الناس بعدك؟ قال: أبو بكر، قلت: ثّم من؟ قال: 
عمر«. 

ذيل،  وللحديث   ،3 فاطمة  باملجلس  لكن  به.  استدّلوا  الذي  املوضع  هذا هو 
أسقطوه ليتّم هلم االستدالل. وتكملته: 

»قالت فاطمة: يا رسول اهلل! مل تقل يف عيّل شيئًا؟ قال: يا فاطمة! عيّل نفيس، فمن 
رأيتيه يقول يف نفسه شيئًا؟«]]]. 

8/3/24. الدليل الثامن:

استدّلوا يف هذا الدليل بام ما رووه عن النبّي أّنه قال واصفًا قربه من أيب بكر: »لو 
كنت مّتخذًا خلياًل دون ريّب الخّتذت أبا بكر خلياًل«]]]. 

]1]ـ تاريخ مدينة دمشق، ج 30، ص 376. 

]2]ـ تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة، ج 1، ص 376. 

]3]ـ مسند أحمد، ج 1، ص 412، 432، 439 وج4، ص 4 و5؛ صحيح البخارّي، ج4، ص191؛ صحيح مسلم، ج 7، 

ص 108 و109. 
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وهذه الرواية تتعارض مع رواية أخرى رواها أبناء العاّمة من أهل السنّة أنفسهم؛ 
حيث زعموا أّنه 9 قد اخّتذ عثامن خلياًل وقال: 

»إّن لكّل نبّي خلياًل من أّمته، وإّن خلييل عثامن بن عّفان«. 

واستنادًا عىل هذه الرواية يكون عثامن أفضل من أيب بكر؛ حيث اخّتذه 9 خلياًل 
ومل يّتخذ أبا بكر؛ واجلدير بالذكر أّن كال احلديثني ضعيفان]]].

9/3/24. الدليل التاسع:

ما ينسبونه لرسول اهلل 9 أّنه قال وقد ُذِكر أبو بكر عنده: 

»وأين مثل أيب بكر؟! كّذبني الناس وصّدقني، وآمن يب وزّوجني ابنته، وجّهزين 
بامله، وواساين بنفسه، وجاهد معي ساعة اخلوف«]]]. 

الآليل  كتابه  يف  السيوطي  احلافظ  ـ  السند  ناحية  من  ـ  احلديث  هذا  أدرج  وقد 
كتاب  صاحب  عراق  ابن  احلافظ  أيضًا  وأدرجه  املوضوعة]]]،  باألحاديث  املصنوعة 

تنزيه الرشيعة]]]، وقد أّلف كتابه هذا يف خصوص الروايات املوضوعة. 

وأّما من ناحية داللته عىل أّن رسول اهلل 9 بحاجة إىل مال أيب بكر وإنفاقه عليه، 
فهو من القضايا الكاذبة، وقد وصل كذب هذا اخلرب إىل حّد أجلأ ابن تيمية نفسه إىل 

الترصيح بكذبه]]]. 

]1]ـ تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة، ج 1، ص 392. 

]2]ـ تاريخ مدينة دمشق، ج 30، ص 110 و155. 

]3]ـ الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، ج 1، ص 295. 

]4]ـ تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة، ج 1، ص 344. 

]5]ـ منهاج السّنة، ج 4، ص 289. 
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10/3/24. الدليل العارش:

ما رووه عن عيل 7 أّنه قال:

»خري النّاس بعد النبّيني أبو بكر ثّم عمر ثّم اهلل أعلم«]]]. 

وقد وردت هذه الرواية بعّدة ألفاظ؛ ويرد عليها: أّن أبا بكر نفسه يعرتف بأّنه مل 
يكن خري الناس؛ فقد رّصح بقوله: 

»وليتكم ولست بخريكم«. 

وهذا مثبَّت يف طبقات ابن سعد]]]، وقال أيضًا: 

»أقيلوين فلست بخريكم«]]]. 

وعليه فال يمكن االعتامد عىل الدليل العارش. 

11/3/24. الدليل الحادي عرش:

من أدّلتهم عىل إمامة أيب بكر: إمجاع الصحابة يف سقيفة بني ساعدة عىل خالفته. 

واجلدير بالذكر هنا أّن صاحب رشح املقاصد وغريه من كبار علامء الكالم يقولون 
قام  نقول:  فعندما  حقيقة.  اإلمجاع  وقوع  نّدعي  ال  فإّننا  اإلمجاع،  ندعي  عندما  بأّنا 
اإلمجاع عىل خالفة أيب بكر، فليس املعنى أّن القوم كلهم كانوا جممعني وموافقني عىل 
إمامته، بل إّن إمامته قد وقعت يف احلقيقة ببيعة عمر فقط، ويف السقيفة، وذلك بعد 
وقوع النزاع بني املهاجرين واألنصار، ونقله إىل نزاع بني األنصار األوس واخلزرج]]]. 

]1]ـ كنز العامل، ج 13، ص 8؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 30، ص 351. 

]2]ـ الطبقات الكربى، ج: 3، ص 139. 

]3]ـ مجمع الزوائد، ج 5، ص 183؛ سرية ابن هشام، ج 2، ص 661؛ تاريخ الخلفاء، ص 71. 

]4]ـ رشح املقاصد، ج 2، ص 298. 
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بأّي درجة من  وبناء عىل هذا االختالف بني املسلمني، ال تتمّتع خالفة أيب بكر 
درجات اإلمجاع. ناهيك عن خمالفة علامء الشيعة إلمامة أيب بكر؛ فقد استندوا يف ذلك 

عىل أدّلة عقلّية ونقلّية معتربة. 

4/24. آية التطهري:

متّثل آية التطهري إحدى أهّم األدّلة التي ُيعتمد عليها يف إثبات عصمة أهل بيت 
رسول اهلل 9 ، والتي يمكن أن ُيدلَّل من خالهلا عىل حقانّية إمامتهم؛ فقد قال اهلل 
ْم 

ُ
َرك َْيِت ويَُطهِّ ْهَل الْ

َ
ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل يف حمكم كتابه: ﴿إِنَّما يُريُد اهلُل ِلُْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أ

َتْطهرياً ﴾]]]. 

التفاسري التي  ُيقال: تدّل مفردات اآلية وجمموع  وبيان االستدالل هبذه اآلية أن 
عىل  املجال]]]  هذا  يف  امللقاة  الشبهات  تفنيد  يف  أوردوه  وما  الفريقني،  علامء  هبا  أدىل 

ثبوت عصمة أهل البيت : . 

جيب  التي  املفتاحّية  املفردات  من  جمموعة  عىل  فينطوي  الكريمة  اآلية  نّص  أّما 
التطّرق إىل بيانا؛ وهي قوله ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل: »إّنام«، و»يريد«، و»الرجس«، و»تطهريًا« 

و»أهل البيت«. وإليك فيام يأيت إضاءات دقيقة عىل معانيها:

1/4/24. مفردة »إّنا«:

تدّل هذه املفردة لغًة عىل احلرص؛ فعندما ُيقال: »إّنام لك عندي درهم«، أو ُيقال: 
»إّنام يف الدار زيد« يتبادر إىل الذهن من اجلملة األوىل: أّن لك عندي درهم فقط؛ وال 

غري، ومن اجلملة الثانية: أّن املوجود يف الدار هو زيد؛ وال أحد غريه]]]. 

]1]ـ سورة األحزاب: 33. 

]2]ـ استعنُت يف جمع املباحث التفسرييّة آلية التطهري وتنظيمها بجهود األخ الباحث السيّد عادل هاشمي فخر؛ مامّ 

استدعى التنويه بذلك، فالشكر موصول له، وأسأل الله أن يجزيه عّني خرياً. 

]3]ـ الحظ: مجمع البيان، ج 11، ص 479. 
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: تدّل مفردة »إّنام« يف اآلية الكريمة عىل حرص إرادة اهلل َعزَّ وََجلَّ يف إعطائه  ومن َثمَّ
العصمة ألهل البيت : ، واستبعاده الرجس واإلثم عنهم؛ دون غريهم]]]. 

2/4/24. مفردة »يريد«:

اإلهلّية  اإلرادة  ألّن  ذلك  َوَعال؛  َجلَّ  هلل  التكوينّية  اإلرادة  عىل  املفردة  هذه  تدّل 
الترشيعّية يف ترك اآلثام وجتنّب املعايص ليست منحرصة بأهل البيت : ؛ بل تشمل 
مجيع البرش. واملقصود من اإلرادة اإلهلّية التكوينّية يف نفي اإلثم والرجس عن أهل 
اإلهلّية  واملوهبة  الذاتّية  اللياقة  من  نوع  بل هو  التكوينّي؛  اجلرب  ليس هو   : البيت 
أسوة  يكون  أن  ألجل  ذلك  نفسه؛  الشخص  إرادة  من  النابعة  االكتسابّية  واجلدارة 
االحرتاق  اجتناب  من  اإلنسان  به  يقوم  ملا  مشابه  هنا  واحلال  الناس،  لكّل  وقدوة 
بالنار؛ فهي حالة نابعة من أعامق وجود اإلنسان، ومعارفه، وسائر املنطلقات الفطرّية 

والطبيعّية املحيطة به؛ من دون أن يكون هناك أّي لون من ألوان اجلرب]]]. 

3/4/24. مفردة »الرجس«:

نفس  تبعث  هبيئة  اللفظ  هذا  ويوحي  والقاذورات.  اآلثام  عىل  املفردة  هذه  تدّل 
اإلنسان إىل التنّفر واالجتناب]]]. 

أّما األلف والالم يف هذه الكلمة يف ضمن سياق اآلية الكريمة فهي ما ُيعرف بالم 
اجلنس؛ أي إّن اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل يريد أن ُيبعد مجيع رضوب اآلثام والرذائل واهليئات 
إال  جتري  ال  اإلزالة  هذه  ومثل  عنهم.  ويزيلها   ،: البيت  أهل  نفوس  عن  اخلبيثة 
كان  سواء  باطل؛  هو  ما  كّل  من  اإلنسان  ترعى  التي  اإلهلّية  العصمة  افرتاض  مع 

]1]ـ الحظ: التبيان يف تفسري القرآن، ج 8، ص 340؛ امليزان، ج 16، ص 483. 

]2]ـ تفسري األمثل، ج 17، ص 315. 

]3]ـ املصدر السابق، ص 316. 
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العمل  تعني  أّن مفردة »الرجس«  ابن عباس  العمل. ويرى  أو  العقيدة  عىل مستوى 
الشيطايّن القبيح الذي ال يالزمه رضا اهلل َجلَّ َوَعال ]]]. 

4/4/24. مفردة »تطهرياً«:

لقضية  تأكيد  ـ  األمر  ـ يف واقع  اليشء طاهرًا، وهي  املفردة عىل جعل  تدّل هذه 
إذهاب الرجس، ونفي اآلثام. وُيعّد ورودها هنا بصيغة املفعول املطلق دااّل عىل تأكيد 

آخر عىل ذات املعنى]]].

5/4/24. مفردة »أهل البيت«:

تشري هذه املفردةـ  باّتفاق علامء اإلسالم؛ ال سّيام املفرّسينـ  إىل أهل بيت النبي9. 
وقد ذهب بعضهم إىل اختصاصها بنساء النبي9 ورأى آخرون أّنا تشمل الرجال 
والنساء من بيت النبي 9. لكّن بعضهم جزم بأّن مفردة »أهل البيت« منحرصة يف 

اخلمسة من أصحاب الكساء : ؛ دون غريهم]]].

9 فهو غري وارد قطعًا؛ فإّن الضمري يف  النبي  أّما انحصار هذه املفردة يف نساء 
قوله »عنكم« ضمري مذّكر ال يتناسب مع نساء النبي9 ، وال يّتجه إرجاعه إليهّن]]]. 

ومل تتفق آراء علامء أهل السنّة يف هذه النقطة حتديدًا؛ فقد ذهب ابن كثري الدمشقّي 
مستندًا إىل رواية عكرمة إىل أّن اآلية تنّص عىل دخول نساء النبي 9 يف مفهوم أهل 
البيت؛ ألّنن سبب نزول هذه اآلية، وسبب النزول داخل ال حمالة يف معنى اآلية]]]. 

]1]ـ تفسري امليزان، ج 16، ص 488؛ مجمع البيان، ج 11، ص 473؛ تفسري املراغي، ج 22، ص 7؛ تفسري السمرقندّي، 

ج 3، ص 50. 

]2]ـ التفسري األمثل، ج 17، ص 316. 

]3]ـ املصدر السابق، ص 317. 

]4]ـ تفسري امليزان، ج 16، ص 484. 

]5]ـ تفسري القرآن العظيم، ج 3، ص 450. 
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علّيًا،  أيضًا:  تشمل  بل   9 النبي  بنساء  تنحرص  ال  املفردة  هذه  أّن  آخرون  ورأى 
وفاطمة، واحلسن، واحلسني :]]].

لكنّنا نجد يف بعض األحاديث املروّية عن النبي 9 ما خيالف ذلك؛ فقد روت أّم 
سلمة عنه 9 ـ وهي من نسائه ـ أنا سألته قائلًة: 

»فأدخلت رأيس البيت، وقلت: وأنا معكم يا رسول اهلل؟ قال: إنك إىل خري، إّنك 
إىل خري «]]].

أهل  من  باخلمسة  خمتّص  لفظ  البيت«  »أهل  أّن  إىل  فذهبوا  اإلمامية  علامء  أّما 
:، ومنحرص هبم. وقد استند الشيخ الطويّس )460ه( إىل حديث رواه  الكساء 
أّن اآلية قد نزلت يف  أبوسعيد اخلدري وأنس بن مالك وعائشة وأّم سلمة ورد فيه 

شأن النبي 9 وعيّل وفاطمة واحلسن واحلسني :، مفنّدًا بذلك رواية عكرمة]]].

وكتب الشيخ الطربيّس )548ه( ناقاًل عن ابن عّباس: 

للعهد،  فيه  التعريف  والبيت  رىض.  فيه  هلل  ليس  وما  الشيطان،  عمل  »الرجس 
واملراد به: بيت النبّوة والرسالة... وقال أبو سعيد اخلدري، وأنس بن مـالك، وواثلة 
بن األسقـع، وعـائشـة، وأم سلمة: إّن اآلية خمتصة برسول اهلل 9، وعيل، وفاطمة، 

واحلسن، واحلسني:«]]].

وقد أمجع مفرّسو اإلمامية عىل هذا الرأي]]]. 

]1]ـ الجامع ألحكام القرآن، ج 14، ص 183. 

]2]ـ مجمع البيان، ج 21ـ 22، ص 476. 

]3]ـ التبيان يف تفسري القرآن، ج 8، ص 339. 

]4]ـ مجمع البيان، ج 21ـ 22، ص 473. 

نور  الدقائق، ج8، ص155؛ تفسري  العظيم، ص 400؛ تفسري كنز  القرآن  التفاسري، ج5، ص372؛ تفسري  ]5]ـ زبدة 

الثقلني، ج4، ص270؛ تفسري الصايف، ج4، ص 187. 
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5/24. شبهات العاّمة عىل آية التطهري:

اإلمامية؛  علامء  آراء  عىل  الشبهات  بعض  السنّة  أهل  من  العاّمة  أبناء  استعرض 
نذكر منها عىل سبيل املثال ما يأيت:

1/5/24. الشبهة األوىل:

9 ؛ ذلك ألّن هذا  النبي  املقصود من مفردة »أهل البيت« يف آية التطهري نساء 
اللفظ ورد يف وسط اآلية التي حتدّثت عنهّن.

وقد أجابوا عىل ذلك بنقاط: 

ـ  املعتربة  الروايات  بعض  به  رّصحت  ما  عىل  استنادًا  ـ  التطهري  آية  إّن  أّوالً: 
تنزل يف شأنّن، فمن بني سبعني رواية  ، ومل   9 النبي  آيات نساء  ليست من مجلة 
حتّدثت عن هذه اآلية ال وجود لرواية واحدة تنّص عىل أّن اآلية نزلت يف ذيل آيات 
بنسـاء  التطهري  آيـة  باختصاص  قـال  الـذي  نفس عكرمة  إّن  بل  ؛   9 النبي  نساء 
النبي 9 ؛ مل يقل أّن هذه اآلية قد نزلت ضمن آيات نساء النبي 9 ! بل عىل العكس 
أصحاب  من  باخلمسة  اآلية  هذه  اختصاص  عىل  املعتربة  الروايات  دّلت  فقد  متامًا؛ 

الكساء :، وأّنا نزلت يف شأنم]]]. 

مجع   »  9 النبي  »نساء  أّن  ومعلوم  املذّكر،  للجمع  »كم«  ضمري  ُيستخدم  ثانيًا: 
الكلامت  النبي9 لوجب أن تكون  بناًء عىل ذلك، إن كان مراد اآلية نساء  مؤّنث. 

ذات الضامئر عىل نحو »عليكّن« و»يطّهركّن«؛ وليس بصيغة املذّكر. 

ثالثًا: تدّل الروايات التارخيّية عىل امتالك كّل واحدة من نساء النبي 9 بيتًا خاّصًا 
مفردًا،  ال  مجعًا؛  »البيت«  كلمة  تأيت  أن  لوجب  باآلية  املقصودات  هّن  كّن  فلو  هبا؛ 

ولكانت بصيغة »أهل البيوت«؛ وليس »أهل البيت«. 

]1]ـ امليزان، ج 16 صفحه 487. 
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2/5/24. الشبهة الثانية:

روى واثلة بن أسقع أّنه كان حارضًا يف بيت أّم سلمة عندما نزلت آية التطهري عىل 
النبي 9 يف بيتها، فسأل النبي 9 : هل أنا من أهلك؟ فأجابه النبي 9 : »وأنت من 
أهيل«]]]. وبناًء عىل ذلك، إن كان ابن أسقع من أهل بيت النبي 9 ، فمن األولوّية 

بمكان أن تكون نساؤه من أهل بيته أيضًا. 

وقد أجابوا عىل ذلك بقوهلم: 

أّوالً: استبدلت مجلة رّد النبي 9 يف طريق آخر هلذه الرواية بجملة أخرى مل ترد 
يف هذا الطريق؛ حيث ورد يف الطريق اآلخر أّن جواب النبي 9 عىل سؤال واثلة أن 
غّطى عليًا وفاطمة احلسن واحلسني : بكسائه، وقال: »اللهّم هؤالء أهل بيتي، أهل 

بيتي أحّق«]]]. 

ثانيًا: لو سّلمنا بالرواية من هذا الطريق؛ فإّنا أيضًا غري وافية بام يرجونه منها، فإّن 
املعنى عندئٍذ أّن واثلة من أهل النبي 9 ؛ ال من أهل بيته، و»أهل النبّي« مفهوم عاّم 

ُيطلق عىل الزوجة، والولد، والقوم، والعشرية، بل وُيطلق عىل األتباع أيضًا ]]]. 

3/5/24. الشبهة الثالثة:

لو كانت آية التطهري تدّل عىل عصمة أهل البيت : فإّن آية نفي احلرج تدّل أيضًا 
َُّ ِلَْجَعَل  : ﴿َما يُِريُد اهلل عىل عصمة املسلمني الذين شاركوا يف غزوة بدر؛ قال َعزَّ وََجلَّ

ُرونَ ﴾ ]]].
ُ
ُكْم تَْشك

َّ
َعل

َ
ْيُكْم ل

َ
ْم َوِلُتِمَّ نِْعَمَتُه َعل

ُ
َرك ِكن يُِريُد ِلَُطهِّ

َ
ْن َحَرٍج َول ْيُكم مِّ

َ
َعل

]1]ـ تفسري الطربّي، ج 22، ص 12. 

]2]ـ تفسري ابن كثري، ج 5، ص 453. 

]3]ـ املصباح املنري، ج 1، ص 37. 

]4]ـ سورة املائدة: 6. 
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رّش  من  حمفوظني  يكونوا  أن  دون  من  حيصل  ال  عليهم  اإلهلّية  النعمة  إمتام  فإّن 
الشيطان، وارتكاب املعايص]]]. 

دون  بدر؛  بأصحاب  اآلية  هذه  اختصاص  بعدم  الشبهة  هذه  عىل  أجابوا  وقد 
مجيع  تشمل  فهي  وهلذا،  والتيمم.  والغسل  الوضوء  بترشيع  مرتبطة  فاآلية  غريهم، 
املسلمني باإلرادة الترشيعّية؛ إذ أراد اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل أن ُيذهب عن املسلمني احلرج 
الغيث  عليهم  فأنزل  جمنبني؛  نومهم  من  يستفيقوا  حينام  وذلك  اهلّم؛  قلوهبم  وعن 
ليتطّهروا من جنابتهم، وكام تسّبب هطول الغيث يف إزالة العناء الروحّي عن كاهل 
رمال  تثبيت  يف  أيضًا  تسّبب  صالهتم،  ويقيموا  يتطّهروا  أن  فاستطاعوا  املسلمني 

املعسكر، فأضحت خطواهتم أكثر ثباتًا]]]. 

6/24. آية الوالية:

واليته  وإثبات   7 املؤمنني  أمري  إمامة  إثبات  يف  حمكاًم  دلياًل  الوالية  آية  متّثل 
وخالفته املبارشة بعد النبي 9 ؛ فقد قال اهلل عّز وجّل يف هذه اآلية: ﴿إِنََّما َوِلُُّكُم اهلُل 

اَكَة َوُهْم َراكُِعونَ ﴾]]].  َة َويُْؤتُوَن الزَّ
َ

ال ِيَن يُِقيُموَن الصَّ
َّ

ِيَن آَمُنوا ال
َّ

ُ َوال
ُ

َوَرُسول

تدّل عىل  فهي  »ولّيكم«  مفردة  وأّما  تدّل عىل احلرص،  أداة  فهي  »إّنام«  مفردة  أّما 
9 أنه قال: »عيّل  التكّفل بيشء واألخذ بزمام أمره؛ كام ورد يف حديث رسول اهلل 

منّي وأنا من عيّل؛ وهو ولّيكم بعدي«]]]. 

لكّن  متعّددة،  »الوالية« عىل معاٍن  أو  »الويّل«  تنطوي مفردة  السؤال:  يرد  وهنا، 
تعّدد املعاين فيها هل هو من باب االشرتاك اللفظّي، أم االشرتاك املعنوّي؟ 

]1]ـ تفسري روح املعاين، ج 22 ص 26.

]2]ـ تفسري الطربّي، ج 9 ص 229. 

]3]ـ سورة املائدة: 55. 

]4]ـ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 89؛ مسند أحمد بن حنبل، ج 5، ص 171؛ كنز العامّل، ج 11، ص 603 ح32913. 
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واجلواب: 

إذا كانت هذه املفردة من املشرتك املعنوي فهذا يعني أّنا تستخدم يف معنى واحد 
عىل الدوام؛ وهو معنى القيمومّية وتدبري أمور اآلخرين. 

القّيم عىل عمرو،  زيدًا هو  أّن  يعني:  فهذا  مثاًل: »زيد ويّل عمرو«؛  ُيقال  فعندما 
اململكة، وأخذ  أمور  تكّفل  »ويّل«؛ ألّنه  أّنه  السلطان  وُيطلق عىل  املدّبر ألمره.  وهو 

بزمام إدارهتا ومسؤولّياهتا. 

أّما إذا كانت مفردة »الوالية« من املشرتك اللفظّي فهذا يعني أّن اللفظ ينطوي 
عىل معاٍن كثرية خمتلفة. ويف هذه احلالة نقول: أحد هذه املعاين هو التقّدم واألولوّية 
 9 أّنه  إليه من خالل أخذ قرينة  الذي يمكن الوصول  عىل اجلميع فيه، وهذا هو 

من عيل 7 وأّن علّيًا 7 من النبي 9 .  

وتوجد يف اآلية املباركة جمموعة من القرائن والشواهد التي ُتثبت أّن مفردة »الوالية« 
أمور  لتويّل  واألهلّية  واألفضلّية  األولوّية  أي:  اإلمامّية؛  ذكرته  الذي  باملعنى  وردت 
املسلمني واألخذ بزمامها؛ ال ما ذهب إليه الفضل بن روزهبان يف رّده عىل العالمة احليّل 

)726ه( عند االستدالل هبذه اآلية؛ إذ اّدعى أّنا بمعنى النرصة والعون]]]. 

مّلا علم بتصّدق عيل7 بخامته عىل   9 النبي  أّن  وقد ورد يف شأن نزول اآلية: 
الفقري؛ رفع رسول اهلل 9 ، طرفه إىل السامء، وقال: »اللهّم إّن أخي موسى سألك 
ْوِل * 

َ
ْل ُعْقَدةً ِمْن لَِساِن * َيْفَقُهوا ق

ُ
ْمرِي * َواْحل

َ
ْ ِل أ ْح ِل َصْدرِي * َويَسِّ فقال: ﴿َربِّ اْشَ

نَُسبَِّحَك  َكْ   * ْمرِي 
َ
أ ُه ِف 

ْ
ك ْشِ

َ
* وَأ ْزرِي 

َ
أ بِِه  اْشُدْد   * ِخ 

َ
أ ْهِل * َهاُروَن 

َ
أ ِمْن  َواْجَعْل ِل َوزِيًرا 

ْنَت بَِنا بَِصريًا﴾، فأنزلت عليه قرآنًا ناطقًا: ﴿َسنَُشدُّ َعُضَدَك 
ُ
ثرِيًا * إِنََّك ك

َ
َرَك ك

ُ
ثرِيًا * َونَْذك

َ
ك

َما﴾، وإيّن حمّمد نبّيك وصفّيك؛ اللهّم فارشح 
ُ
ْك وَن إِلَ

ُ
 يَِصل

َ
ال

َ
َطانًا ف

ْ
َما ُسل

ُ
ك

َ
َْعُل ل ِخيَك َونَ

َ
بِأ

]1]ـ إحقاق الحّق، ج 2، ص 408. 



139اإلمامة الخاصة

يل صدري، ويرّس يل أمري، واجعل يل وزيرًا من أهيّل علّيًا، أشدد به ظهري. قال أبو ذر 
)رض(: فام استتم دعاءه، حتى نزل جربيل 7 من عند اهلل عّز وجّل، قال: يا حمّمد، إقرأ: 

اَكةَ َوُهْم َراكُِعونَ ﴾]]]. ةَ َويُْؤتُوَن الزَّ
َ

ال ِيَن يُِقيُموَن الصَّ
َّ

ِيَن آَمُنوا ال
َّ

ُ وَال
ُ

﴿إِنََّما َوِلُُّكُم اهلُل َوَرُسول

1/6/24. شبهة صيغة الجمع:

باآلية  االستدالل  من  اإلمامية  إليه  ذهبت  ما  عىل  إشكاالً  السنّة  أهل  استعرض 
الكريمة عىل اإلمام عيل 7؛ وهو أّن املخاطب يف آية الوالية مجع، وعيل 7 فرد. 

واجلواب عىل ذلك أن ُيقال: 

 : ورد يف آيات أخرى أيضًا إطالق لفظ اجلمع وإرادة املفرد؛ منهاـ  عىل سبيل املثالـ 
آية املباهلة؛ فقد قال ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل فيها: 

نُفَسُكْم ُثمَّ نَبَْتِهْل ﴾]]]. 
َ
نُفَسَنا وأ

َ
﴿َونَِساءنَا َونَِساءُكْم وَأ

وقد بّرر الزخمرشّي استخدام اجلمع مكان املفرد؛ فكتب يقول: 

»جيء به عىل لفظ اجلمع؛ وإن كان السبب فيه رجاًل واحدًا، لريّغب الناس يف 
أن تكون عىل هذه  املؤمنني جيب  أّن سجّية  ثوابه، ولينّبه عىل  فينالوا مثل  مثل فعله، 

الغاية من احلرص عىل الرّب، واإلحسان، وتفّقد الفقراء«]]]. 

هذا، وقد ذهب العالمة السّيد رشف الدين إىل أّن استعامل اجلمع وإرادة املفرد يف 
هذه اآلية رضب من رضوب اخلّطة اإلهلّية للحفاظ عىل القرآن الكريم وصيانته من 

 .[[[
التحريف عىل يد املنافقني وأعداء الدين وأعداء اإلمام عيل 7 

]1]ـ سورة املائدة: 55. تفسري الفخر الرازي، ج 11، ص 25. 

]2]ـ سورة آل عمران: 61. 

]3]ـ تفسري الكّشاف، الزمخرشّي، ج1، ص 649. 

]4]ـ آية الوالية، السيّد عل امليالين، ص: 35. 
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7/24. حديث الغدير:

روى أمحد بن حنبل يف مسنده بسند صحيح عن زيد بن أرقم أّنه قال: 

نزلنا مع رسول اهلل 9 بواد يقال له: وادي خم. فأمر بالصالة فصالها هبجري. 
فقال:  الشمس،  من  سمر  شجرة  عىل  بثوب   9 اهلل  لرسول  وُظّلل  فخطبنا  قال: 
»ألستم تعلمون ـ أو: ألستم تشهدون ـ أيّن أوىل بكل مؤمن من نفسه« قالوا: بىل. قال: 

»فمن كنت مواله فإّن علّيًا مواله، اللهم عاد من عاداه ووال من وااله« ]]]. 

وروى النَسائّي يف سننه بسند صحيح عن أيب الّطفيل عن ابن أرقم أّنه قال: 

»ملا رجع النبي 9 من حّجة الوداع، ونزل غدير خم، أمر بدوحات فأقمن، ثّم 
قال: »كأيّن دعيت فأجبت، وإيّن تارك فيكم الثقلني، أحدمها أكرب من اآلخر، كتاب 
يردا عىل  فإّنام لن يفرتقا حّتى  فيهام،  فانظروا كيف ختلفوين  بيتي،  اهلل، وعرتيت أهل 
احلوض، ثم قال: إّن اهلل موالي، وأنا موىل كل مؤمن، ثّم أخذ بيد عيل 7، فقال: من 
كنت ولّيه فهذا ولّيه، اللهّم وال من وااله، وعاد من عاداه« فقلت لزيد: سمعته من 

رسول اهلل 9 وأّنه ما كان يف الدرجات أحد، إال رآه بعينه، وسمعه بأذنيه«]]]. 

وهنا جتدر اإلشارة إىل بعض النقاط املهّمة؛ وأبرزها:

املصادر  من  وكثري  أمحد،  ومسند  مسلم،  صحيح  يف  الغدير  حديث  ورد  أّوالً: 
احلديثّية ألهل السنّة.

 : ثانيًا: قبل حادثة الغدير نزلت اآلية الرشيفة التي يقول فيها َعّز وََجلَّ

َهُ ﴾]]].
َ

ْغَت رِساتل
َّ
ما بَل

َ
ْم َتْفَعْل ف

َ
َْك ِمْن َربَِّك َوإِْن ل نِْزَل إِلَ

ُ
ْغ ما أ

ِّ
يَُّها الرَُّسوُل بَل

َ
﴿يَا أ

]1]ـ مسند أحمد بن حنبل، ج 5، ص 1ـ5، حديث 18838. 

]2]ـ فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل الشيباين، ص 15، الحديث 45؛ خصائص أمري املؤمنني 7، عبد الرحمن أحمد 

بن شعيب النسايئ، ص 96، حديث 79. 

]3]ـ سورة املائدة: 67. 
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ومن بعد أن أتّم رسول اهلل 9 اخلطبة أنزل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل قوله:

 .[[[﴾ ً ِْسالَم دينا
ْ

ُكُم ال
َ
ْيُكْم نِْعَميت  وَرضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم ديَنُكْم وأ

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
َْوَم أ ﴿الْ

ثالثًا: عندما انتهت خطبة الغدير وبدأ الناس يبايعون أمري املؤمنني عيل 7جاء 
بَِعذاٍب  سائٌل  ﴿َسأَل   : وََجلَّ َعزَّ  قوله  فنزل  العذاب؛  عليه  اهلل  ُينّزل  أن  وسأل  أعرايّب 

واقٍِع﴾ ]]] ؛ وحّل به العذاب عاجاًل يف حينه]]]. 

رابعًا: أكثر من مئة وعرشين صحابّيًا بني رجل وامرأة رووا حديث الغدير؛ وقد 
نقل حمّدثو أهل السنّة يف كتبهم هذا احلديث بسالسل من السند املعترب عندهم. وبلغ 
هذا  فإّن  وعليه،  الصحابة.  من  رواته  عدد  أضعاف  التابعني  من  احلديث  رواة  عدد 
نذكر منهم: جالل  السنّة؛  لتواتره كوكبة من علامء أهل  أذعن  احلديث متواتر. وقد 
الذهبي،  الدين  وشمس  اهلندي،  املتقي  عيل  والشيخ  والكّتاين،  السيوطّي،  الدين 

واحلافظ الكبري شمس الدين اجلََزري، وغريهم]]]. 

8/24. حديث الثقلني:

يمّثل حديث الثقلني أحّد أبرز األدّلة عىل إمامة أهل بيت رسول اهلل 9 ، وقد 

]1]ـ سورة املائدة: 3. 

]2]ـ سورة املعارج: 1. 

]3]ـ شأن نزول اآليات املباركات هو أنه ملا شاع ما قال رسول الله 9 يف يوم غدير خم يف عل 7 وطار يف البالد، 

وبلغ الحارث بن النعامن الفهري، أىت رسول الله 9 عىل ناقة له فنزل باألبطح عن ناقته، وأناخها، فقال: »يا محّمد 

أمرتنا عن الله أن نشهد أن ال إله إال الله وأنّك رسول الله، فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصل خمس، فقبلنا منك، وأمرتنا 

بالزكاة، فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصوم شهر، فقبلنا منك، وأمرتنا بالحج، فقبلنا منك، ثم مل ترَض بهذا حتى رفعت 

بضبعي ابن عمك تفضله علينا، وقلت: من كنت مواله فعّل مواله. فهذا منك أم من الله؟« فقال النبي 9: »والذي 

ال إله إال هو إن هذا من الله«. فوىّل الحارث بن النعامن وهو يريد راحلته ويقول: اللهّم إن كان ما يقول محّمد حّقاً 

فأمطر علينا حجارة من السامء أو ائتنا بعذاب أليم، فام وصل إىل راحلته حتى رماه الله تعاىل بحجر، فسقط عىل 

هامته، وخرج من دبره، وأنزل الله: ﴿َسأَل سائٌل ِبَعذاٍب واِقعِ * لِلْكاِفريَن لَيس لَُه داِفٌع﴾. 

]4]ـ حديث الغدير، السيّد عل امليالين. 



الكالم اإلسالمي المعاصر 142

نقله حمّدثو أهل السنّة بأسانيد صحيحة؛ فقد روى الرتمذّي يف صحيحه بسند صحيح 
عن جابر بن عبد اهلل األنصارّي )رض( عن النبي 9 أّنه قال: 

»يا أهيا الناس، إين قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب اهلل، وعرتيت 
أهل بيتي«]]]. 

وروى أيضًا يف صحيحه بسند آخر عن زيد بن أرقم أّن رسول اهلل 9 قال: 

»إّن تارك فيكم ما إن متّسكتم به لن تضّلوا بعدي، أحدها أعظم من اآلخر: كتاب 
يردا عل  يفرتقا حتى  بيتي ولن  أهل  إىل األرض، وعرتت  السمء  اهلل حبل ممدود من 

الوض، فانظروا كيف ختلفون فيهم«]]]. 

وقد نقل حديث الثقلني املئات من أئّمة احلديث وحفظته؛ من مجلتهم: مسلم بن 
احلّجاج، وأمحد بن حنبل، والرتمذّي، وأبو داوود، وابن ماجه، والنسائي، واحلاكم 
النيسابوري، والطربي، والطرباين، كام رواه ما يقارب األربعني بني رجل وامرأة من 

أصحاب رسول اهلل9. 

ويدّل حديث الثقلني بوضوح عىل أعلمّية األئّمة من أهل البيت : ، كام يدّل 
أيضًا عىل وجوب اّتباع األّمة هلم يف مجيع الشؤون الدينّية والدنيوّية]]]. 

9/24. حديث الوالية:

روى علامء الفريقني عن بعض أصحاب رسول اهلل 9 ؛ وهم: اإلمام عيل 7، 
اخلُدري،  وأبوسعيد  الغفاري،  ذّر  وأبو  عّباس،  بن  وعبداهلل   ،7 احلسن  واإلمام 
حصيب،  بن  وبريدة  األنصاري،  وأبوليىل  حصني،  بن  وعمران  عازب،  بن  والرّباء 

]1]ـ صحيح الرتمذّي، ج 6، ص 124، حديث 3786. 

]2]ـ املصدر السابق، ص 125، حديث 3788. 

]3]ـ حديث الثقلني، السيّد عل امليالين. 
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وعبداهلل بن عمر، وعمرو بن العاص، ووهب بن محزة، عن النبّي األكرم 9 أّنه قال 
خماطبًا أمري املؤمنني عيل 7: »أنت ويّل كّل مؤمن بعدي«]]]. 

حديث  حصني  بن  وعمران  حصيب،  بن  وبريدة  عباس  بن  عبداهلل  روى  وقد 
الوالية أكثر من غريهم. 

كام نقل حديث الغدير؛ كبار أئّمة احلديث وحّفاظه وجهابذته من أهل السنّة يف 
كتبهم؛ من بينهم: أبو داؤد الطياليس؛ صاحب املسند، أبوبكر بن أيب شيبة؛ صاحب 
املصنَّف، أمحد بن حنبل، إمام احلنابلة وصاحب املسند، أبوعيسى الرتمذي؛ صاحب 
أبوجعفر  املسند،  صاحب  املوصيل؛  يعيل  أبو  نن،  السُّ صاحب  والنسائي؛  الّصحيح، 
الطربّي؛ صاحب كتايب تاريخ الطربي وتفسري الطربي، أبوحاتم بن حّبان؛ صاحي 
احلاكم  والّصغري،  الكبري واألوسط  املعجم  الطربايّن؛ صاحب  أبوالقاسم  الّصحيح، 
نعيم  أبو  الّتفسري،  صاحب  مردويه؛  بن  أبوبكر  املستدرك،  صاحب  النيسابوري، 
األصبهايّن؛ صاحب حلية األولياء وغريها من الكتب، اخلطيب البغدادّي؛ صاحب 
تاريخ مدينة  ابن عساكر؛ صاحب  ابن عبدالرّب؛ صاحب االستيعاب،  تاريخ بغداد، 
دمشق، ابن األثري اجلََزري؛ صاحب أسد الغابة، وضياء املقديس؛ صاحب املختارة، 
البغوي؛ صاحب مصابيح الّسنّة وتفسري معامل الّتنزيل، احلافظ شمس الّدين الذهبي؛ 
فتح  صاحب  العسقالين؛  حجر  ابن  التهذيب،  كتهذيب  املشهورة  الكتب  صاحب 
الكتب  الصحابة وغريها من  البخاري واإلصابة يف معرفة  الباري يف رشح صحيح 
البخاري،  صحيح  رشح  يف  الّساري  إرشاد  كتاب  صاحب  القسطاليّن؛  املشهورة، 
املّتقي اهلندي؛ صاحب كنز العاّمل، احلافظ حمّمد بن يوسف الصاحلي؛ صاحب الّسري 
الّشامّية، ابن حجر اهليثمي املّكي؛ صاحب الّصواعق املحرقة، املاّل عيل قاري اهلروي؛ 
صاحب  املنّاوي؛  عبدالرؤوف  املصابيح،  مشكاة  رشح  يف  املفاتيح  مرقاة  صاحب 
فيض القدير يف رشح اجلامع الصغري، عاّلمة بالد اهلند واملحّدث الكبري شاه ويّل اهلل 

]1]ـ مسند أيب داوود، ص 360، حديث 2752. 
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الدهلوي؛ صاحب الكتب الكثرية ومؤّسس املدرسة املعروفة يف دهيل باهلند. 

والنّص الكامل للرواية بأسنادها املختلفة هو عىل النحو اآليت:

أّوالً: روى أبو داؤد الطياليس يف كتابه املسند عن ابن عّباس أّن نبّي اهلل 9 قال 
خماطبًا علّيًا: »أنت ويّل كّل مؤمن بعدي«]]]. 

ثانيًا: روى احلاكم النيسابوري يف كتابه املستدرك عن ابن عّباس، عن نبّي اهلل 9: 
»أنت ويّل كلِّ ُمؤمن بعدي ومؤمنة«]]]. 

ثالثًا: روى أمحد بن حنبل يف كتابه املسند عن ابن عّباس، عن رسول اهلل 9 أّنه 
قال: »أنت ولّيي يف كلِّ مؤمن بعدي«]]]. 

رابعًا: روى ابن أيب شيبة وأبوجعفر الطربّي؛ بسند عن عمران بن حصني؛ أّنه 
عليًا،  )الرسية قطعة من اجليش( واستعمل عليها  9 رسية  اهلل  بعث رسول  قال: 
فغنموا، فصنع عيل شيئًا فأنكروه، ـ ويف لفظ: فأخذ عيل من الغنيمة جارية ـ فتعاقد 
من  قدموا  إذا  وكانوا  ُيعِلموه،  أْن   9 اهلل  رسول  عىل  قدموا  إذا  اجليش  من  أربعة 
رحاهلم،  إىل  ينرصفون  ثّم  إليه  ونظروا  عليه  فسّلموا   ،  9 اهلل  برسول  بدأوا  سفر 
يا رسول  فقام أحد األربعة فقال:   ،  9 الرسّية سّلموا عىل رسول اهلل  فلاّم قدمت 
اهلل؛ أمل تر أّن علّيًا قد أخذ من الغنيمة جارية، فأعرض عنه رسول اهلل، ثّم قام الثاين 
الثالث فقال مثل ذلك، فأعرض  ثّم قام  فقال مثل ذلك، فأعرض عنه رسول اهلل، 
فقال: »ما  الغضب يف وجهه؛  ُيعَرف   9 اهلل  إليه رسول  فأقبل  الرابع  قام  ثّم  عنه، 
تريدون من عيل؟ ما تريدون من عيل؟ عيل منّي وأنا من عيل، وعيل ويّل كّل مؤمن 
بعدي«، وكذا احلديث يف املسند ألمحد بن حنبل ويف آخره: »فأقبل رسول اهلل عىل 

]1]ـ مسند أيب داوود، ص 360، شامره 2752. 

]2]ـ املستدرك عىل الصحيحني، ج 3، ص 134. 

]3]ـ مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 545، ذيل حديث 3052
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الرابع وقد تغرّي وجهه فقال: »دعوا علّيًا، دعوا علّيًا، إّن علّيًا منّي وأنا منه، وهو ويّل 
كّل مؤمن بعدي«]]]. 

10/24. حديث اللوح:

يمّثل حديث اللوح أحد األدّلة النقلّية إلثبات اإلمامة اخلاّصة؛ واللوح عطّية إهلّية 
للنبّي 9 بمناسبة ميالد سبطه احلسني 7، أخذها فأعطاها 9 البنته فاطمة 3. 

ويدّل هذا احلديث عىل إمامة األئّمة اإلثني عرش. وقد ورد يف احلديث:  

عن أيب عبد اهلل )اإلمام الصادق( 7 قال: قال أيب جلابر بن عبد اهلل األنصاري 
»إّن يل إليك حاجة فمتى خيّف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها«، فقال له جابر: »أّي 
األوقات أحببته فخال به يف بعض األيام فقال له: »يا جابر أخربين عن اللوح الذي 
رأيته يف يد أّمي فاطمة 3 بنت رسول اهلل 9 وما أخربتك به أّمي أّنه يف ذلك اللوح 
أّمك فاطمة3 يف حياة رسول  أيّن دخلت عىل  باهلل  مكتوب؟« فقال جابر: »أشهد 
اهلل 9 فهنيتها بوالدة احلسني 7 ورأيت يف يدهيا لوحًا أخرض، ظننت أّنه من زمّرد 
ورأيت فيه كتابًا أبيض، شبه لون الشمس، فقلت هلا: بأيب وأمي يا بنت رسول اهلل 9 
فيه اسم أيب واسم   9 اللوح؟« فقالت: »هذا لوح أهداه اهلل إىل رسول اهلل  ما هذا 
بعيل واسم ابني واسم األوصياء من ولدي؛ وأعطانيه أيب ليبرّشين بذلك«، قال جابر: 
3 فقرأته واستنسخته«، فقال له أيب: »فهل لك يا جابر أن  »فأعطتنيه أمك فاطمة 
تعرضه عيل« قال: نعم، فمشى معه أيب إىل منزل جابر فأخرج صحيفة من رق، فقال: 
يا جابر انظر يف كتابك ألقرأ ]أنا[ عليك، فنظر جابر يف نسخته فقرأه أيب فام خالف 
اهلل  »بسم  مكتوبًا:  اللوح  يف  رأيته  هكذا  أيّن  باهلل  »فأشهد  جابر:  فقال  حرفًا،  حرف 
الرمحن الرحيم هذا كتاب من اهلل العزيز احلكيم ملحّمد نبيه ونوره وسفريه وحجابه 
واشكر  أسامئي  حمّمد  يا  عّظم  العاملني،  رب  عند  من  األمني  الروح  به  نزل  ودليله، 

]1]ـ مسند أحمد، ج 4، ص 438. 
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املظلومني  أنا، قاصم اجلّبارين ومديل  إله إال  أنا اهلل ال  إيّن  نعامئي وال جتحد آالئي، 
عديل،  غري  خاف  أو  فضيل  غري  رجا  فمن  أنا،  إال  إله  ال  اهلل  أنا  إيّن  الدين،  ودّيان 
نبّيًا  إيّن مل أبعث  عّذبته عذابًا ال أعّذبه أحدًا من العاملني، فإّياي فاعبد وعيل فتوّكل، 
فأكملت أيامه وانقضت مّدته إال جعلت له وصّيًا وإيّن فّضلتك عىل األنبياء وفّضلت 
وصّيك عىل األوصياء وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسني، فجعلت حسنًا 
معدن علمي، بعد انقضاء مّدة أبيه، وجعلت حسينًا خازن وحيي وأكرمته بالشهادة 
وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلمتي 
العابدين  سّيد  عيّل  أوهلم  وأعاقب،  أثيب  بعرتته  عنده،  البالغة  وحّجتي  معه  التاّمة 
وزين أوليائي املاضني، وابنه شبه جده املحمود؛ حمّمد الباقر علمي واملعدن حلكمتي، 
مثوى  ألكرمّن  مني  القول  حّق  عيل،  كالراّد  عليه  الراّد  جعفر،  يف  املرتابون  سيهلك 
جعفر وألرّسنه يف أشياعه وأنصاره وأوليائه، أتيحت بعده موسى فتنة عمياء حندس 
األوىف،  بالكأس  يسقون  أوليائي  وأّن  ختفى  ال  وحّجتي  ينقطع  ال  فريض  خيط  ألّن 
عيّل،  افرتى  فقد  كتايب  من  آية  غري  ومن  نعمتي  جحد  فقد  منهم  واحدًا  جحد  من 
عيّل  يف  وخرييت  وحبيبي  عبدي  موسى،  مدة  انقضاء  عند  اجلاحدين  للمفرتين  ويل 
النبّوة وأمتحنه باالضطالع هبا، يقتله عفريت  ولّيي ونارصي ومن أضع عليه أعباء 
مستكرب يدفن يف املدينة التي بناها العبد الصالح، إىل جنب رش خلقي حّق القول منّي 
ألرسّنه بمحّمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه، فهو معدن علمي وموضع رّسي 
وحّجتي عىل خلقي ال يؤمن عبد به إال جعلت اجلنّة مثواه وشّفعته يف سبعني من أهل 
بيته كلهم قد استوجبوا النار، وأختم بالسعادة البنه عيل ولّيي ونارصي والشاهد يف 
خلقي وأميني عيل وحيي، أخرج منه الداعي إىل سبييل واخلازن لعلمي احلسن وأكمل 
أيّوب؛  وصرب  عيسى  وهباء  موسى  كامل  عليه  للعاملني،  رمحة  د«  م  ح  »م  بابنه  ذلك 
فُيَذّل أوليائي يف زمانه وتتهادى رؤوُسهم كام تتهادى رؤوُس الرتك والديلم، فُيقَتلون 
وحُيّرقون ويكونون خائفني، مرعوبني، وجلني، تصبغ األرض بدمائهم ويفشو الويل 
والزنا يف نسائهم. أولئك أوليائي حقًا، هبم أدفع كل فتنة عمياء حندس وهبم أكشف 
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وأولئك  ورمحة  رهّبم  من  صلوات  عليهم  أولئك  واألغالل  اآلصار  وأدفع  الزالزل 
هم املهتدون. قال عبد الرمحن بن سامل: قال أبو بصري: لو مل تسمع يف دهرك، إال هذا 

احلديث لكفاك، فصنه إال عن أهله«]]].

وراوي حديث اللوح هو جابر بن عبداهلل األنصاري )رض(؛ وهو آخر صحابة 
رسول اهلل 9 وفاًة؛ حيث تويّف )رض( عن أربع وتسعني سنة من العمر؛ وكان ذلك 
بني عامي 74 و78 للهجرة، قبل استشهاد اإلمام الباقر 7؛ وقد نال )رض( رشف 
رواية هذا احلديث إىل اإلمام الباقر 7، عىل الرغم من أّن اإلمام الباقر 7 كان عاملًا 

به بل إّن اللوح نفسه يف يده.

وحديث اللوح هو أحد األحاديث املعتربة واملعتمدة التي رواها الرواة الثقات، 
جمموعة  الكايف  أصول  يف  الكلينّي  أورد  وقد  املعتربة.  اإلمامية  كتب  يف  ورد  أّنه  كام 
3؛  فاطمة  مصحف  عن  إّياه   7 الصادق  اإلمام  أصحاب  سؤال  حتكي  روايات 

فأجاهبم 7 وأّكد هلم وجوده]]]. 

إىل  أشاروا  قد  السنّة  أهل  أّن بعض علامء  الورى«  »إعالم  الطربيس يف  قال  وقد 
الرواية يف مصادر عديدة؛ ورواه  اللوح إشارات طفيفة]]]. وقد وردت هذه  حديث 

عدٌد من أساطني احلديث؛ منهم:

أّوالً: رواه الشيخ الكليني )329ه( يف »الكايف« يف باب: »ما جاَء يف االثني عرش 
والنّص عليهم : « بسنده إىل »حمّمد بن حييى وحمّمد بن عبداهلل عن عبداهلل بن جعفر 
عن احلسن بن ظريف وعيل بن حمّمد عن صالح بن أيب محاد عن بكر بن صالح عن 

عبدالرمحن بن سامل عن أيب بصري عن أيب عبداهلل«]]]. 

]1]ـ الكايف، الكليني، ج 1، ص 527 و528، حديث 3؛ االحتجاج عىل أهل اللجاج، الطربيّس، ج1،  ص 67. 

]2]ـ الكايف، الكليني، ج 1، ص 241. 

]3]ـ إعالم الورى بأعالم الهدى، الطربيّس، ص 258. 

]4]ـ الكايف، الكليني، ج 1، ص 527. 



الكالم اإلسالمي المعاصر 148

ثانيًا: رواه الشيخ الصدوق يف »كامل الدين ومتام النعمة« حتت عنوان »باب ذكر 
9 ودفعه إىل  7 يف اللوح الذي أهداه اهلل عّز وجّل إىل رسوله  القائم  النص عىل 
فاطمة 3 فعرضته عىل جابر بن عبداهلل األنصاري حّتى قرأه وانتسخه واخرب به أبا 
جعفر حمّمد بن عيل الباقر 7«]]]، كام رواه أيضًا يف »عيون أخبار الرضا«، حتت عنوان 

»باب النصوص عىل الرضا 7 باإلمامة يف مجلة األئمة االثني عرش: «]]].

ثالثًا: رواه الشيخ املفيد يف »االختصاص«]]]. 

رابعًا: رواه النجايش )450ه( يف رجاله]]]. 

خامسًا: رواه الشيخ الطويس يف كتابه »الغيبة« ]]]. 

سادسًا: رواه الطربيّس )املتوىف يف القرن السادس( يف »االحتجاج« يف باب: »ذكر 
تعيني األئمة الطاهرة بعد النبي 9 واحتجاج اهلل تعاىل بمكانم عىل كافة اخللق«]]]. 

سابعًا: رواه تاج الدين الشعريي )من أعالم القرن السادس( يف »جامع األخبار« 
يف الفصل السابع حتت عنوان »الفصل السابع يف فضائل األئمة االثني عرش : «]]]. 

اللوح  القلوب«، يف باب »خرب  الديلمي )841ه( يف »إرشاد  الشيخ  ثامنًا: رواه 
الذي كان عند جابر«]]]. 

]1]ـ كامل الدين ومتام النعمة، الصدوق، 308ـ 311. 

]2]ـ عيون أخبار الرضا، الصدوق، ج اول، ص 42ـ 45. 

]3]ـ االختصاص، الشيخ املفيد، ص 210. 

]4]ـ رجال النجايّش، ص 360. 

]5]ـ الغيبة، الطويّس، ص 62. 

]6]ـ االحتجاج عىل أهل اللجاج، الطربيّس، ج، ص 67. 

]7]ـ جامع األخبار، تاج الدين الشعريي، ص 17. 

]8]ـ إرشاد القلوب، ص 290 ـ 292. 
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العلامء يف مصنّفاهتم  ثّلة آخرين من كبار  تناول ذكره عىل نحو جممل  تاسعًا: كام 
الروائّية؛ من قبيل: تأويل اآليات، وتقريب املعارف، والفضائل للفضل بن شاذان، 
ومناقب آل ايب طالب البن شهرآشوب، وكشف الغّمة، والفصول املختارة، والرصاط 

املستقيم؛ فقد ذكرو هذه الرواية الرشيفة مسندة يف بعضها وغري مسندة يف اآلخر]]]. 

وداللة هذا احلديث يف إثبات إمامة األئّمة اإلثني عرش واضحة وبّينة. 

قال اإلمام الصادق 7 يف روايته هلذا احلديث: 

7 فواهلل ما خالف حرف حرفًا«. وقال  »فنظر جابر يف نسخته؛ فقرأه عليه أيب 
أبو بصري لعبد الرمحن بن مسلم وبعد أن روى له حديث اإلمام الصادق 7: »لو مل 

تسمع يف دهرك إال هذا احلديث لكفاك فصنه إال عن أهله«]]]. 

وهذا احلديث الرشيف خيربنا بجملة من القضايا؛ منها عىل سبيل املثال: وصاية 
أمري املؤمنني 7 وإمامته املبارشة بعد النبي 9، وشهادة اإلمام احلسني 7، وبعض 
األحداث املعارصة حلياة األئّمة؛ من قبيل: علم اإلمام، كيفّية استشهاد اإلمام، حمّل 
اإلمام  وكون  زمانم،  إمام  مع  واملعاندين  املخالفني  تعامل  وشكل  اإلمام  استشهاد 
الباقر 7 باقرًا لعلوم األّولني واآلخرين، وهــالك املرتابني يف إمـامـة اإلمام جعفـر 
الصادق 7 وقيام فتنة عمياء حندس بعد اإلمام الكاظم 7، وإمامة اإلمام عيل بن 
موسى الرضا 7 واستشهاده 7 عىل يد ظامل مستكرب )املأمون(، واإلشارة إىل حمّل 
الرضا7 وقّرة عينه  امللعون، ورسور اإلمام  دفنه يف مدينة طوس يف جنب هارون 

بابنه حمّمد اجلواد 7 والبرشى بالوجود املبارك لإلمام املهدّي 7. 

وقد تطّرق احلديث أيضًا إىل بيان اشتامل اإلمام صاحب العرص والزمان 7 عىل 
أوصاف األنبياء، كام استعرض خصوصّياته الظاهرّية واملعنوّية له 7، وعرض أيضًا 

]1]ـ جامع األخبار، الشعريّي، ص 18؛ بحار األنوار، املجليّس، ج 36، ص 195؛ الغيبة، الطويس، ص 143. 

]2]ـ كامل الدين، الصدوق، ج 1، ص 311. 
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الوضع السيايّس واالجتامعّي والثقايف لعرص ظهور صاحب العرص 7 واستعرض 
احلوادث واإلصالحات االجتامعّية التي ستقع بعد ظهور اإلمام الغائب 7 ]]]. 

11/24. أحاديث األمئّة االثني عرش:

األئّمة االثني عرش؛  تتحّدث عن   9 النبي  ُرويت جمموعة من األحاديث عن   
وهي أحاديث وصفت بأنا معتربة من جهة السند، وتاّمة من ناحية الداللة عىل إمامة 
الستة  الصحاح  يف  األحاديث  هذه  بعض  وردت  وقد   .: البيت  أهل  من  األئّمة 

ألهل السنّة ومسانيدهم]]]:

فقد روى البخارّي يف صحيحه عن جابر بن سمرة أّن النبي9 قال:  »يكون اثني 
عرش أمريًا، فقال كلمة مل أسمعها، فقال أيب إّنه قال: كّلهم من قريش«]]]. 

وروى مسلم يف صحيحه عن النبي 9 حديث األئّمة االثني عرش بثامنية طرق 
وبألفاظ خمتلفة؛ غري أّنا مّتفقة مجيعًا يف »اثني عرش« و»كّلهم من قريش«؛ منها: »ال 

يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عرش رجاًل... كّلهم من قريش«]]]. 

من  كّلهم  خليفة...  عرش  اثنا  منهم  له  يميض  حّتى  ينقيض  ال  األمر  هذا  »إّن 
قريش«]]]. 

»اليزال اإلسالم عزيزًا منيعًا إىل اثني عرش خليفة، كّلهم من قريش«]]]. 

]1]ـ أتقّدم بالشكر الجزيل إىل األخ الباحث السيّد صادق املوسوّي الجزائرّي ملا قّدمه يل من معونة يف جمع بعض 

املعلومات املرتبطة بهذا الحديث الرشيف. 

]2]ـ أشكر األخ الباحث سعيد لفته پور ملا قام به من جمع ألحاديث وأخبار األمّئة االثني عرش؛ فجزاه الله خرياً. 

]3]ـ صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب االستخالف، حديث 1148؛ سنن الرتمذّي، ج 4، ح 2223؛ مستدرك الحاكم، 

ج 3، ص 715، ح 6586. 

]4]ـ صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب 1. 

]5]ـ صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب 1. 

]6]ـ املصدر السابق. 
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»ال يزال هذا الدين قائاًم حّتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عرش خليفة كّلهم 
من قريش«]]]. 

وروى أبو داوود السجستايّن يف سننه عن جابر بن سمرة أّنه قال: 

»سمعت رسول اهلل 9 يقول:ال يزال هذا الدين قائامً  حّتى يكون عليكم اثنا عرش 
خليفة كّلهم جتتمع عليه األّمة، فسمعت كالمًا من النبي مل أفهمه؛ قلت أليب ما يقول؟ 

قال: كلهم من قريش«]]]. 

كام روى الرتمذي يف سننه، بسند عن رسول اهلل 9 أّنه قال: 

»يكون من بعدي اثنا عرش أمريًا كّلهم من قريش«]]]. 

وروى أمحد بن حنبل أيضًا يف سند عن جابر بن سمرة عن النبي 9 أّنه قال:

»يكون هلذه األّمة اثنا عرش خليفة«]]].  

وروي احلاكم النيسابوري يف مستدركه عىل الصحيحني عن عون بن أيب جحيفة 
عن أبيه عن رسول اهلل 9 أّنه قال:

»ال يزال أمر أّمتي صاحلًا حّتى يميض اثنا عرش خليفه، كّلهم من قريش«]]]. 

وروى السيوطّي يف تاريخ اخللفاء عن جابر بن سمرة عن النبي9 أّنه قال: 

»ال يزال هذا األمر عزيزًا ُينرصون عىل من ناوأهم عليه اثنا عرش خليفة كّلهم من 
قريش«]]]. 

]1]ـ املصدر نفسه. 

]2]ـ سنن أيب داوود، كتاب املهدّي، ج، حديث 4279. 

]3]ـ سنن الرتمذّي، ج 4، ح 2223. 

]4]ـ مسند أحمدبن حنبل، ج 5، ص 90، والرواية عن جابر بن سمرة، يف الحديث رقم 33. 

]5]ـ املستدرك عىل الصحيحني، الحاكم، ج 3، ص 68. 

]6]ـ تاريخ الخلفاء، جالل الدين السيوطّي، ص 10. 
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كام روى اخلطيب البغدادّي يف كتابه تاريخ بغداد بسند عن طريق جابر بن سمرة 
عن رسول اهلل 9 أّنه قال: 

»يكون بعدي اثنا عرش أمريًا كّلهم من قريش«]]]. 

وروي املتقي اهلندي يف كتابه كنز العاّمل عن أنس عن النبي9 أّنه قال: 

األرض  ماجت  هلكوا  فإذا  قريش،  من  عرش  اثني  إىل  قائاًم  الدين  هذا  »اليزال 
بأهلها«]]]. 

وقد ذكر الشيخ احلّر العاميّل يف كتابه إثبات اهلداة، مئتني وثامنية وسبعني حديثًا 
يستعرض األئّمة االثني عرش منقوالً عن طرق أهل السنّة. 

وبناء عىل هذا، فإّن وجود هذا الكّم اهلائل من طرق السند هلذا احلديث يف املصادر 
بال  له؛  استفاضة  أو  تواترًا،  ويشّيد  احلديث،  هذا  صّحة  يؤّكد  السنّة  ألهل  احلديثّية 
النحو؛  أمريًا هبذا  اثني عرش  إمامة  بالغيب عن  الرسول9  فعندما خُيرب  أدنى شّك. 
فهذا يدّل عىل إمامة أهل بيته :؛ ألّن األمراء الذين تعاقبوا عىل كريّس السلطة عىل 
طول التاريخ اإلسالمّي قد فاق عددهم االثني عرش؛ فيصبح من الواضح حينها أّن 

املقصود من األمراء هاهنا خلفاء رسول اهلل 9 باحلّق. 

يوم  وإىل  اهلل9  رسول  بعد  من  اإلسالمّية  األّمة  عن  يتحّدث  اخلرب  هذا  وإّن 
القيامة؛ لذا وجب أن يكون عمر أحدهم أطول من املعتاد حتى يتحّقق مفاد احلديث 

وتستطيل مّدة األمراء إىل يوم القيامة. 

1/11/24. تفسري علامء العاّمة ألحاديث االثني عرش:

توّرط علامء أهل السنّة يف بيان مصداق األمراء االثني عرش املذكورين يف الرواية، 

]1]ـ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادّي، ج 14، ص 353. 

]2]ـ كنز العامل، املتّقي الهندّي، ج 12، ص 34. 
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ممّا أّدى إىل تفسريهم هذا احلديث بطرق غريبة وعجيبة؛ فقد نقل ابن حجر العسقالين 
شيئًا من أقوال علامئهم فيه؛ حيث قال:

 .[[[» »قال ابن بطال عن املهلب: مل ألَق أَحدًا يقطع يف هذا احلديث؛ يعني بيشء معنّيٍ
ونقل أيضًا قول أيب احلسني بن املنادي )336ه( يف اجلزء الذي مجعه يف املهدي، 
املهدي  بعد  هذا  يكون  أن  خليفة«  عرش  اثنا  »يكون  حديث  معنى  يف  حيتمل  حيث 
الذي خيرج يف آخر الزمان]]]. ونقل ابن حجر العسقالين قول ابن اجلوزي واخلطايب 

)388ه( يف هذا احلديث، حيث قاال: 
»فإّنه أشار إىل ما يكون بعده وبعد أصحابه وأّن حكم أصحابه مرتبط بحكمه. 
بني  من  اخللفاء  عدد  إىل  بذلك  أشار  فكأّنه  بعدهم،  الواقعة  الواليات  عن  فأخرب 
معاوية  بن  يزيد  أمية  بني  وأّول  األوىل،  من  أشّد  أخرى  صفة  إىل  ينتقل  ثم  أمية... 
الزبري،  ابن  ُيعّد عثامن ومعاوية وال  وآخرهم مروان احلامر وعّدهتم ثالثة عرش، وال 
أو ألّنه  فإذا أسقطنا منهم مروان بن احلكم لالختالف يف صحبته،  لكونم صحابة 
كان متغّلبًا بعد أن اجتمع الناس عىل عبد اهلل بن الزبري؛ صّحت العّدة، وعند خروج 

اخلالفة من بني أمّية وقعت الفتن العظيمة واملالحم الكثرية«]]]. 
وذكر العسقالين قول القايض عياض )544ه( حيث قال: 

»وحيتمل أن يكون املراد أن يكون )االثنا عرش( يف مّدة عّزة اخلالفة وقوة اإلسالم 
الطرق  بعض  يف  قوله  ويؤّيده  باخلالفة،  يقوم  من  عىل  واالجتامع  أموره  واستقامة 
)كّلهم جتتمع عليه األمة( ؛ وهذا قد ُوجد فيمن اجتمع عليه الناس إىل أن اضطرب 
أمر بني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد، فاّتصلت بينهم إىل أن قامت 

الدولة العباسّية فاستأصلوا أمرهم«]]]. 

]1]ـ فتح الباري يف رشح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، ج 13، ص 180. 

]2]ـ فتح الباري يف رشح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، ج13، ص181.

]3]ـ املصدر السابق.  

]4]ـ فتح الباري، العسقالين، ج 13، ص 180؛ رشح صحيح مسلم، النووي، ج 12، ص 203. 
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أّما ابن تيمّية )728ه( فيقول: 

»وأّما قوله ]أي: العالمة احليّل[: »ومل جيعلوا األئّمة حمصورين يف عدد معنّي« فهذا 
ْمِر 

َ
وِل ال

ُ
الرَُّسوَل وَأ  

ْ
ِطيُعوا

َ
ََّ وَأ  اهلل

ْ
ِطيُعوا

َ
أ  

ْ
آَمُنوا ِيَن 

َّ
يَُّها ال

َ
أ حّق؛ ذلك أّن اهلل تعاىل قال: ﴿يَا 

ِمنُكْم﴾]]]، ومل يوّقتهم بعدد معنّي«]]].

ومن الالفت أّنه يقول ـ بالرغم من وجود كّل هذه األحاديث النبوّية ـ : »وكذلك 
النبّي 9 يف األحاديث الثابتة عنه املستفيضة مل يوّقت والة األمور يف عدد معنّي«]]]. 

ثّم يقول يف موضع آخر حماوالً حتديد مصاديق األمراء االثني عرش:

»وهكذا كان؛ فكان اخللفاء: أبو بكر، وعمر، وعثامن، وعيّل، ثّم توىّل من اجتمع 
الناس عليه، وصار له عّز ومنعه: معاوية، وابنه يزيد، ثّم عبد امللك، وأوالده األربعة، 

وبينهم: عمر بن عبدالعزيز«]]]. 

يف حني أّن روايات العاّمة أنفسهم قد وردت بأّن معاوية وبني أمّية كانوا ملوكًا 
ومل يكونوا خلفاء ]]]. ناهيك عن أنّم مل يعّدوا اإلمام احلسن بن عيل 7 من مصاديق 
احلديث؛ يف حني أّن عددًا من كرباء علامئهم ـ مثل: ابن كثري يف كتاب البداية والنهاية، 
قد  ـ  املوّدة  ينابيع  كتابه  يف  احلنفي  والقندوزي  اخللفاء،  تاريخ  كتابه  يف  والسيوطي 
عّدوه7 من بينهم. بل وبالرغم من وجود األحاديث املتواترة التي تناولت موضوع 

]1]ـ سورة النساء: 59. 

]2]ـ منهاج السّنة، ابن تيميّة، ج 3، ص 381. 

]3]ـ املصدر السابق. 

]4]ـ منهاج السّنة، ابن تيميّة، ج 8، ص 243. 

]5]ـ البداية والنهاية، ابن كثري، ج 6، ص 279؛ التاج الجامع لألصول يف أحاديث الرسول، منصور عل ناصف، ج 3، ص 

40، كتاب اإلمارة والقضاء؛ سنن الرتمذّي، باب ماجاء يف الخالفة، حديث 2226. والرواية عن سعيد بن جمهان، قال: 

حدثني سفينة قال: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: »الخالفة يف أمتي ثالثون سنة، ثم ملك بعد ذلك« ثم قال يل 

سفينة: أمسك خالفة أيب بكر، وخالفة عمر، وخالفة عثامن، ثم قال يل: أمسك خالفة عل قال: فوجدناها ثالثني سنة، 

قال سعيد: فقلت له: إن بني أمية يزعمون أن الخالفة فيهم؟ قال: كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من رّش امللوك. 
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اإلمام املهدّي؛ إال أّنه مل يذكر شيئًا عنه أبدًا وجتاهل كل ذاك الكّم اهلائل من األحاديث! 

والسؤال الكبري الذي يعرتض طريق ابن تيمّية وأتباعه هو:

هل يمكن أن يكون ملوك بني أمّية ـ من أمثال: يزيد بن معاوية؛ بعد كل ما ارتكبه 
من جنايات فظيعة يف حّق اإلسالم واملسلمني؛ من قبيل: قتل اإلمام احلسني 7 وما 
صحبه من فجائع، هدم الكعبة ورميها باملنجنيق، قتل أهل املدينة املنورة واستباحته 

إّياها ـ جديرين بخالفة النبي 9 يف أّمته؟!

وأّما ابن كثري )728ه( فقد ذكر يف كّل من تارخيه املوسوم بالبداية والنهاية ويف 
َنْ َعَشَ نَِقيًبا ﴾]]].

ْ
تفسريه يف ذيل اآلية الرشيفة: ﴿َوَبَعْثَنا ِمْنُهُم اث

وبعد أن أورد نص حديث جابر بن سمرة قال:

البشارة بوجود اثني عرش خليفة صاحلًا يقيم احلق ويعدل  »معنى هذا احلديث؛ 
أربعة عىل نسق،  أّيامهم، بل قد ُوجد منهم  تواليهم وتتابع  يلزم من هذا  فيهم، وال 
وهم اخللفاء األربعة: أبو بكر وعمر وعثامن وعيل... ومنهم عمر بن عبد العزيز بال 
شّك عند األئمة، وبعض بني العباس. وال تقوم الساعة حتى تكون واليتهم ال حمالة، 
اسمه  يواطئ  أّنه  بذكره:  الواردة  األحاديث  يف  به  املبرّش  املهدي  منهم  أّن  والظاهر 
ُملَئت جورًا  وقسطًا، كام  فيمأل األرض عدالً  أبيه،  أبيه اسم  9، واسم  النبي  اسم 
وظلاًم،... وليس املراد هبؤالء اخللفاء االثني عرش؛ األئمة االثني عرش الذين يعتقد 

فيهم االثنا عرشية من الروافض جلهلهم وقلة عقلهم«]]]. 

ومن اجليّل أّن ابن كثري ـ مثله مثل غريه ـ قد عجز عن عّد األمراء االثني عرش؛ 
فاكتفى بزعمه مخسة منهم، ثّم شغل نفسه بعبارات عاّمة ال تسمن وال تغني من جوع؛ 

]1]ـ سورة املائدة: 12. 

]2]ـ تفسري ابن كثري، ج 2، ص 34. 



الكالم اإلسالمي المعاصر 156

غري أّن ابن كثريـ  عىل خالف أستاذه ابن تيمّية املتّيم باألموّينيـ  ينحت هلم من الفضل 
ما هتواه نفسه، فحسب ملوكهم هم األمراء االثنا عرشـ ومل يعّد أحدًا من ملوك بني 

أمّية من مصاديق األمراء االثني عرش؛ غري عمر بن عبد العزيز! 

واملناقشة األساسّية التي ترد عىل ابن كثري هي أن يقال: 

كيفّية  عن  النظر  بغض  ـ  السلطة  زمام  تقّلد  من  كل  نعّد  أن  املمكن  من  كان  إذا 
وصوله سّدة احلكم ـ خليفة لرسول اهلل 9 ؛ فلم أخرج معاوية ويزيد وسائر خلفاء 
العدل،  إفشاء  هو  الرشط  قال:  فإن  9؟!  خلفائه  زمرة  من  العباس  وبني  أمّية  بني 
عاجلناه بالسؤال عن إسقاطه لإلمام احلسن 7، وعدم عّده من زمرة االثني عرش؛ 
من  أمّية  بني  عّده  عن  بالسؤال  دحضناه  عليه،  الناس  اجتامع  هو  الرشط  قال:  فإن 

األمراء االثني عرش بالرغم من أّن الناس مل جيمعوا عليهم. 

بيان حديث  متعّددة يف  أقواالً  البخاري،  ابن حجر يف رشحه لصحيح  نقل  وقد 
اآلخر  عرض  حني  يف  املصاديق  إىل  بعضها  أشار  وتوضيحه؛  عرش(  االثني  )األئّمة 
أمورًا عاّمة ال تفيد شيئًا. إاّل أّنه قد رّجح رأي القايض عياض؛ ومل يتقّبل بقّية اآلراء؛ 
ثّم ذكر جمموعتني من األمراء ورّجح جدارة املجموعة الثانية عىل األوىل؛ مّدعيًا كونا 

مصاديق هذه الرواية. املجموعة األوىل هي:

6ـ يزيد.  5ـ معاوية.   .7 4ـ اإلمام عـيل  3ـ عثامن.  2ـ عمر.  1ـ أبو بكر. 
7ـ عبدامللك بن مروان. 8 ـ وليد بن عبدامللك. 9ـ سليامن بن عبدامللك. 10ـ يزيد 

بن عبدامللك. 11ـ هشام بن عبدامللك. 12. وليد بن يزيد بن عبدامللك. 

 .7 عيل  4ـاإلمام  عثامن.  3ـ  عمر.  2ـ  بكر.  أبو  1ـ  هي:  الثانّية  واملجموعة 
9ـ  الزبري.  بن  عبداهلل  ـ   8 معاوية.  بن  يزيد  7ـ  معاوية.  6ـ   .7 احلسن  اإلمام  5ـ 
عبدامللك بن مروان. 10ـ وليد بن عبدامللك. 11ـ سليامن بن عبدامللك. 12ـ عمر 

بن عبدالعزيز.
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ويقول ابن حجر فيهم: »كّلهم جيتمع عليه الناس«.

وكالمه هذا من عجائب الدهر؛ فإّن الناس من بعد اخللفاء األربعة مل جيمعوا عىل 
أحد أبدًا، وقد كان هناك إمجاع نسبّي عىل اإلمام احلسن 7، وعىل عبداهلل بن الزبري. 

روى  أن  بعد  من  ـ  تطّرق  فقد  اخللفاء  تاريخ  كتابه  يف  )911ه(  السيوطي  أّما 
األحاديث يف هذا املجال وعرض آراء أهل السنّة املختلفة يف تعريف مصاديق األمراء 

االثني عرشـ إىل استعراض رأيه يف املوضوع؛ وزعم أّن األمراء االثني عرش هم:

 .7 5ـ اإلمام احلسن   .7 4ـ اإلمام عيل  3ـ عثامن.  2ـ عمر.  أبو بكر.  1ـ 
العّبايس.  املهتدي  9ـ  عبدالعزيز.  بن  عمر  8ـ  الزبري.  بن  عبداهلل  7ـ  معاوية.  6ـ 

10ـ الطاهر عّبايس )مبقيًا إّياه يف حد االحتامل( 11ـ املهدي. 12ـ املهدي]]]. 

ومن الواضح أّن جالل الدين السيوطي مّلا مل يستطع بيان مصاديق االثنى عرش؛ 
اضُطّر إىل ذكر مهدّيني!

واجلدير بالذكر أّن بعض كبار علامء العاّمة أذعنوا لرأي الشيعة يف بيان مصاديق 
األمراء االثني عرش؛ فقد روى اإلمام اجلويني عن عبداهلل بن عّباس قال: قال رسول 
اهلل 9: »أنا سّيد النبّيني وعيّل بن أيب طالب سّيد الوصّيني وإّن أوصيائي بعدي اثنا 

عرش؛ أّوهلم عيل بن أيب طالب وآخرهم املهدّي«]]] ؛ 

وروى أيضًا بسند آخر؛ أّن الرواي قال: 

»أنا وعيّل واحلسن واحلسني وتسعة من ولد احلسني؛ مطّهرون ومعصومون«]]]. 

]1]ـ تاريخ الخلفاء، جالل الدين السيوطّي، ص 12. 

]2]ـ فرائد السمطني، الجوينّي، ج 2 ب 61 ح 564. وفيه ذات السند لكّنه ورد بهذه الصيغة: »أنا سيد املرسلني، 

وعّل ابن أيب طالب سيّد الوصيني، وإّن أوصيايئ بعدي اثنا عرش؛ أّولهم: عّل بن ايب طالب، وآخرهم: القائم«. 

]3]ـ املصدر السابق، حديث 563. 
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وروى الطربيّس عن ابن مثنّى، عن أبيه، عن عائشة، قال:

»سألتها كم خليفة يكون لرسول اهلل 9 ؟ فقالت: أخربين رسول اهلل 9 : أنه 
يكون بعده اثنا عرش خليفة. قال: فقلت هلا: من هم؟ فقالت: أسامؤهم عندي مكتوبة 

بإمالء رسول اهلل 9 . فقلت هلا: فاعرضيه، فأبت«]]]. 

وروى أيضًا عن ابن عّباس أّنه قال:

»سألُت رسول اهلل 9 حني حرضته وفاته فقلت: يا رسول اهلل! إذا كان ما نعوذ 
ثّم  7 فقال: إىل هذا؛ فإّنه مع احلّق، واحلّق معه،  باهلل منه فإىل من؟ فأشار إىل عيّل 

يكون من بعده أحد عرش إمامًا مفرتضة طاعتهم كطاعته«]]]. 

وروى القندوزّي احلنفّي يف ينابيع املوّدة عن عباية بن ربعي عن جابر أّنه قال: 

قال رسول اهلل 9 : »أنا سّيد النبّيني وعيل سّيد الوصّيني، وإّن األوصياء بعدي 
اثنا عرش؛ أّوهلم عيل وآخرهم القائم املهدي«]]]. 

كام روى أيضًا يف ينابيع املوّدة عن بعض املحققني: 

»إّن األحاديث الداّلة عىل كون اخللفاء بعده 9 اثنا عرش قد اشتهرت من طرق 
من   9 اهلل  رسول  مراد  أّن  ُعِلم  واملكان،  الكون  وتعريف  الزمان  فبرشح  كثرية... 
حديثه هذا؛ األئّمة اإلثنا عرش من أهل بيته وعرتته، إذ ال يمكن أن حيمل هذا احلديث 
عىل اخللفاء بعده من أصحابه لقّلتهم عن اثني عرش، وال يمكن أن حيمله عىل امللوك 
األموّية لزيادهتم عىل اثني عرش، ولظلمهم الفاحش إال عمر بن عبد العزيز، ولكونم 

من غري بني هاشم، ألن النبي 9 قال: »كّلهم من بني هاشم«]]].

]1]ـ كشف الغّمة، ج2، ص 504؛ إعالم الورى، ص 379. 

]2]ـ املصدر السابق. 

]3]ـ ينابيع املوّدة، القندوزّي الحنفّي، ج 3، الباب 77، وراجع أيضاً: األبواب: 76، 94، 93، 98. 

]4]ـينابيع املوّدة، القندوزّي الحنفّي، ج 3، الباب 77، وراجع أيضاً: األبواب: 76، 94، 93، 98.
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وروى ابن عساكر عن ابن عيّل اهلاليّل عن النبي 9 أّنه قال البنته الزهراء 3: 

»أما علمت أّن اهلل أطلع عىل األرض اطالعة فاختار منها أباك يبعثه برسالته، ثّم 
اهلل، وأحّب  النبّيني عىل  النبّيني وأكرم  أنا خاتم  بعلك...  منها  فاختار  اّطلع اطالعة 
املخلوقني إىل اهلل، وأنا أبوك، ووصّيي خري األوصياء، وأحّبهم إىل اهلل؛ وهو بعلك... 
ومنّا سبطا هذه األمة؛ ومها ابناك احلسن احلسني، ومها سّيدا شباب أهل اجلنّة... يا 

فاطمة! والذي بعثني باحلّق إّن منهام مهدّي هذه األّمة«]]]. 

وقال عامد الدين احلنفي يف كتابه تناقضات البخاري: 

»إّن األئّمة اثنا عرش؛ عيل واحلسن واحلسني وتسعة من ولد احلسني«]]]. 

2/11/24. تفسري علامء اإلمامّية ألحاديث االثني عرش:

روى الصدوق يف كتابه كامل الدين بسند عن جابر بن يزيد اجلعفي أّنه قال: 

سمعت جابر بن عبد اهلل األنصاري يقول: »ملا أنزل اهلل َعزَّ وََجلَّ عىل نبّيه حممد 9 
ْمِر ِمنُكْم﴾]]] قلت: يا رسول اهلل 

َ
وِل ال

ُ
 الرَُّسوَل وَأ

ْ
ِطيُعوا

َ
ََّ وَأ  اهلل

ْ
ِطيُعوا

َ
 أ

ْ
ِيَن آَمُنوا

َّ
يَُّها ال

َ
﴿يَا أ

عرفنا اهلل ورسوله، فمن أولو األمر الذين قرن اهلل طاعتهم بطاعتك؟ فقال 9: هم 
ثّم احلسن  أّوهلم عيل بن أيب طالب،  يا جابر، وأئّمة املسلمني ]من[ بعدي؛  خلفائي 
واحلسني، ثم عيل بن احلسني، ثم حمّمد بن عيل املعروف يف التوراة بالباقر، وستدركه 
بن  موسى  ثّم  حممد،  بن  جعفر  الصادق  ثّم  السالم،  منّي  فأقرئه  لقيته  فإذا  جابر،  يا 
جعفر، ثّم عيل بن موسى، ثّم حممد بن عيل، ثّم عيل بن حممد، ثّم احلسن بن عيل، ثّم 
سمّيي وكنّيي حّجة اهلل يف أرضه، وبقّيته يف عباده ابن احلسن بن عيل، ذاك الذي يفتح 

اهلل تعاىل ذكره عىل يديه مشارق االرض ومغارهبا... «]]]. 

]1]ـ تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج 17، ص 340. 

]2]ـ منتخب األثر ، الصايف، ج 1، ح 203، ص 140. 

]3]ـ سورة النساء: 59. 

]4]ـ كامل الدين ومتام النعمة، الصدوق،ج 1، ص 253. 
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وقد روي عن الصحايّب زيد بن أرقم أّنه سمع النبّي 9 يقول لعيّل 7: 

اجلنّة،  أهل  شباب  وسّيدا  إمامان،  هذان  وابناك  بعدي،  واخلليفة  اإلمام  »أنت 
وتسعة من صلب احلسني أئّمة معصومون، ومنهم قائمنا أهل البيت...«]]]. 

وروي أيضًا عن أيب ذر الغفاري قال: 

 ،7 احلسني  صلب  من  تسعة  عرش،  اثنا  بعدي  »األئّمة   :9 اهلل  رسول  قال 
تاسعهم قائمهم، أال إّن مثلهم فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن ختلف عنها 

غرق، ومثل باب حطة يف بني إرسائيل«]]]. 

كام روي أيضًا عن سلامن الفاريس )رض( أّنه قال: 

إىل  ومنطلق  قريب  عن  راحل  إيّن  الناس  »معارش  فقال:   9 اهلل  رسول  خطبنا 
املغيب، أوصيكم يف عرتيت خريًا،... ثّم قال: إّنم هم األوصياء واخللفاء بعدي، أئّمة 
قال:  اهلل.  رسول  يا  يل  فسّمهم  قلت:  عيسى.  وحواري  يعقوب  أسباط  عدد  أبرار، 
أّوهلم وسّيدهم عيل بن أيب طالب، وسبطاي وبعدمها زين العابدين عيل بن احلسني، 
وبعده حممد بن عيل باقر علم النبّيني، والصادق جعفر بن حممد، وابنه الكاظم سمّي 
موسى، والذي ُيقَتل بأرض الغربة ابنه عيل، ثم ابنه حممد والصادقان عيل واحلسن، ثم 
احلّجة القائم املنتظر يف غيبه، فإّنم عرتيت، من دمي وحلمي، علمهم علمي، وحكمهم 

حكمي، من آذاين فيهم فال أناله اهلل شفاعتي«]]].

من هنا، ومع وجود الروايات الصحيحة والنصوص الرصحية الداّلة عىل اخللفاء 
التي  الرؤية  للشّك والرتديد يف  يبقى جمال  : ال  البيت  أهل  أئّمة  االثني عرش من 

استعرضها علامء الشيعة عن اإلمامة. 

]1]ـ كفاية األثر، القّمي الرازي، ح 64، ص 177. 

]2]ـ املصدر السابق، ح 22، ص 96. 

]3]ـ كفاية األثر، القّمي الرازي، ح 24، ص 101. 
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وقد أورد بعض أهل السنّة إشكاالً يف مقام النقد عىل رؤية اإلمامة لدى الشيعة؛ 
فقالوا: بحسب روايات األئّمة االثني عرش وعبارة »جيتمع عليه الناس« الواردة فيها؛ 
جيب أن يكون األئّمة االثني عرش مجيعهم حمّل اّتفاق األّمة وأن جتتمع األّمة عليهم؛ 

غري أّن األّمة مل جتتمع عىل أئّمة أهل البيت : . 

واجلواب عىل هذا أن ُيقال: 

أهل  علامء  فهمه  ما  هو  إّياهم  وتقّبلها  عليهم  األّمة  اجتامع  من  املقصود  كان  إن 
السنّة من اّتفاق يف البيعة، فإّن هذا املعنى مل يتحّقق يف حّق أّي من األشخاص الذين 

توّلوا زمام السلطة يف الدولة اإلسالمّية، بام يف ذلك أيب بكر وعمر. 

أّما إن كان املقصود من اجتامع األّمة اّتفاق مجيع الناس عىل حسن سريهتم وتفّرد 
من  ، وهذا   : البيت  أهل  قد حتّقق يف حّق  اإلمجاع  النوع من  هذا  فإّن  فضائلهم، 
ألهل  بام  مجيعًا  املسلمون  أذعن  إذ  ـ  وسنّة  شيعة  ـ  املسلمني  مجيع  عند  املسّلامت 

البيت : من الفضائل واملناقب الفاخرة التي مل جتتمع ألحد من الناس. 

ومنها  ـ  هبم  مّرت  التي  املريرة  األحداث  خلف  تقف  التي  األسباب  أحد  وإّن 
إيذاؤهم، بل وقتلهم : ـ وكذلك خضوعم لرقابة امللوك األموّيني والعباسّيني عىل 
نحو دائم، هو الذعر الذي دّب يف أركان السلطة احلاكمة من سالطني اجلور عىل أثر 

اجتامع الناس والتفافهم حوهلم. يقول الدهلوّي يف هذا الشأن: 

»وقد ُعلم أيضًا من التواريخ وغريها أّن أهل البيت وال سّيام األئمة األطهار؛ من 
خيار خلق اهلل تعاىل بعد النبيني، وأفضل سائر عباده املخلصني واملقتفني آلثار جّدهم 

سّيد املرسلني«]]]. 

*  *  *

]1]ـ مختص التحفة االثني عرشية، شاه عبد العزيز غالم حكيم الدهلوّي؛ منقول عن: مسائل خالفيّة حار فيها أهل 

السّنة، الشيخ عل آل محسن، ص 41. 
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1/25. متهيد:

تشمل الدراسات املهدوّية عددًا من املوضوعات الشاملة واملهّمة. وسنتطّرق يف 
هذا الباب إىل بيان بعض هذه البحوث مراعني يف ذلك االختصار؛ وهي عىل الرتتيب 

اآليت:

أّوالً: اإليامن بوجود خمّلص البرشّية يف الديانات األخرى. 

ثانيًا: املهدوّية يف رؤية الفريقني. 

ثالثًا: سامت أصحاب املهدّي 7. 

رابعًا: أحداث ما قبل الظهور.

خامسًا: فلسفة الغيبة]]].

2/25. اإلميان مبخلّص البرشيّة يف الديانات األخرى:

يؤمن  التي  املشرتكة  القضايا  إحدى  للبرشّية  بوجود خمّلص  االعتقاد  متّثل قضّية 
رصاع  بوجود  يؤمنون  املثال  سبيل  عىل  فالزرادشتّيون  املختلفة؛  الديانات  أبناء  هبا 
مستمّر بني قوى الرّش وجنوده من جهة، وقوى اخلري وجنوده من جهة أخرى، وأّن 

استعراض سامت أصحاب  السّنة، وكذا يف  أهل  لعقيدة  وفقاً  باملهدويّة  املرتبطة  األبحاث  تبيني  استفدُت يف  ]1]ـ 

املهدّي وأحداث الظهور من أطروحة جامعيّة أرشفُت عليها، وعنوانها: اإلمام املهدّي يف رؤية املفرسين من أهل 

السّنة ]بالفارسية: امام مهدى از ديدگاه مفرسان اهل سّنت]، تأليف: مصطفى ورمبزيار. 
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هذه الرصاع الدائم سوف خيتفي يومًا بانتصار قوى اخلري التي سوف حتّقق السعادة 
للبرشّية، ومتّهد الطريق لالزدهار والرقّي.

ويقول شاكموين ـ وهو أحد أعالم الدين اهلندويّس ـ :

 »سوف يؤول أمر امُللك والسلطنة يف دار الدنيا إىل ولد آدم؛ وإّن ابن آدم هو من 
حب، وسيجعل دين اهلل  سيحكم جبال املرشق واملغرب، وهو من سريكب أعايل السُّ

دينًا واحدًا«]]]. 

وقد ُنقل عن زبور النبّي داوود 7: 

يرثون األرض،  الرّب فسوف  املتوّكلون عىل  أّما  الرّش.  دابر قوى  ُيقطع  »سوف 
وسوف تكون عاقبة األرشار الفناء عىل يدهيم، وسوف يرث األرض أولئك الذين 

باركهم الرب«]]]. 

وورد يف العهد القديم ]التوراة املنسوبة للنبّي موسى 7[: 

»وخيرج قضيب من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله. وحيّل عليه روح الرّب؛ 
روح احلكمة والفهم، روح املشورة والقّوة، روح املعرفة وخمافة الرّب. ولّذته تكون 
يف خمافة الرّب، فال يقيض بحسب نظر عينيه، وال حيكم بحسب سمع أذنيه. بل يقيض 

بالعدل للمساكني، وحيكم باإلنصاف لبائيس األرض«]]]. 

وجاء أيضًا يف العهد اجلديد يف إنجيل مّتى، يف اإلصحاح 25، اآلية 31:

»ومتى جاء ابن اإلنسان يف جمده ومجيع املالئكة القّديسني معه، فحينئذ جيلس عىل 
كريس جمده«.

]1]ـ أنيس األعالم يف نصة اإلسالم، محّمد صادق فخر االسالم، ج 2، ص 199. 

]2]ـ سوشيانت أو موعود آخر الزمان، عل أصغر مصطفوي،  ص 9. 

]3]ـ توراة النبّي أشعياء، اإلصحاح 11، اآلية 1ـ 5. أسئلة وردود حول اإلمام املهدّي ]بالفارسية: پرسش وپاسخ پريامون 

امام زمان]، علريضا رجايل،  ص22. 
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كام ورد أيضًا يف وصايا املسيح 7 إىل شمعون بطرس )شمعون الصفا(: 

أبناء  الرّب أن أوصيك بسّيد األنبياء، والذي هو كبري  »يا شمعون! لقد أخربين 
آدم؛ وهو النبّي األّمي العريّب. وستأيت ساعة يقوى فيها الفرج، وتتبلور فيها النبّوة، 

ومتأل العامل عدالً وإنصافًا؛ كام يفعل السيل«]]]. 

أّما القرآن الكريم فقد حتّدث يف هذا املوضوع بكّل رصاحة؛ فقد ورد فيه: 

اِلُونَ ﴾]]].  ْرَض يَِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ
َ ْ
نَّ ال

َ
ِر أ

ْ
ك ُبورِ ِمْن َبْعِد الِّ َتبَْنا ِف الزَّ

َ
َقْد ك

َ
﴿َول

َوارِثنِيَ ﴾]]]. 
ْ
ُهُم ال

َ
َْعل ًة َونَ ئِمَّ

َ
ُهْم أ

َ
َْعل ْرِض َونَ

َ ْ
ِيَن اْسُتْضِعُفوا ِف ال

َّ
ْن َنُمنَّ َعَ ال

َ
﴿َونُِريُد أ

ْرِض ﴾]]]. 
َ ْ
يَْسَتْخلَِفنَُّهْم ِف ال

َ
اِلَاِت ل وا الصَّ

ُ
ِيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمل

َّ
﴿َوَعَد اهلُل ال

3/25. املهدويّة يف رؤية الفريقني:

روى كبار املحّدثني املسلمني من الشيعة وأهل السنّة أخبارًا متعّددة يف ما يتعّلق 
ُصنّفت  وقد   ،: األطهار  بيته  وأهل   9 األكرم  النبي  عن  الزمان  آخر  بموعود 
مئات من الكتب يف هذا اإلطار]]]. وقد أخرب الرسول األكرم 9 عن ظهور احلّجة 
املنتظر 7 بنحو ال يرتك جماالً للشّك؛ فاألحاديث التي تناولت هذا املوضوع متواترة 

عند الفريقني. وفيام يأيت نامذج منها:

]1]ـ أسئلة وردود حول اإلمام املهدّي، علريضا رجايل،  ص22. 

]2]ـ سورة األنبياء: 105. 

]3]ـ سورة القصص: اآلية 5. 

]4]ـ سورة النور: اآلية 55.

]5]ـ مجلّة دروس من مدرسة اإلسالم الشهريّة، الصايف الگلپايگاين، العدد الثالث. 
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1/3/25. املهدويّة عند علامء العاّمة:

يمكن أن نشري فيام يأيت إىل بعض املحّدثني الذين رووا يف كتبهم شيئًا من األحاديث 
7 ؛ ويقع عىل رأس القائمة: أبو داوود، والرتمذي، وابن  املرتبطة باإلمام املهدّي 
ماجه، والطرباين، وأبويعىل البّزاز، وأمحد بن حنبل، واحلاكم النيسابوري، وقد نقلوها 

إىل األجيال التي تليهم]]].

)658ه(  الشافعّي  الگنجّي  السنّة:  أهل  علامء  من  األحاديث  هذه  روى  ومن 
يف  )852ه(  العسقاليّن  حجر  وابن  صاحب الزمان«]]]،  أخبار  يف  »البيان  كتابه  يف 
حمّمد  والشيخ  األبصار«]]]،  »نور  كتابه  يف  الشبلنجي  ومؤمن  الباري«]]]،  »فتح  كتابه 
الراغبني«]]]، والشيخ منصور عيل ناصف يف كتابه »التاج  الصّبان يف كتابه »إسعاف 
اجلامع لألصول«]]]، والعالمة الشوكاين يف كتابه »التوضيح يف تواتر ما جاء يف املنتظر 

والدجال واملسيح«، وقد اعرتف مجيعهم بتواتر هذه األحاديث]]]. 

الفرق اإلسالمّية قد أمجعت وأطبقت بأرسها عىل أن  أّن  ابن أيب احلديد  واّدعى 
أجل الدنيا لن ينقيض إال بعد ظهور املهدّي املنتظر]]]. 

وروى ابن ماجة يف صحيحه عن الرسول األكرم 9 أّنه قال: 

»املهدي منّا أهل البيت يصلحه اهلل يف ليلة«]]].

]1]ـ التاج الجامع لألصول، منصور عل ناصف، ج 5، ص 310ـ 327؛ صحيح ابن داوود، ج 2، ص 207. 

]2]ـ البيان يف أخبار صاحب الزمان، الكنجي الشافعي،  باب 11؛ منتخب األثر، الصايف الگلپايگاين، ص 5. 

]3]ـ فتح الباري يف رشح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، ج 6، ص 393 ـ 349. 

]4]ـ نور األبصار، مؤمن الشبلنجي، ص 171. 

]5]ـ  إسعاف الراغبني، الشيخ محمد الصبّان، )عىل هامش نور األبصار(، ص 140. 

]6]ـ التاج الجامع لألصول، الشيخ منصور عل ناصف، ج 5، ص 310. 

]7]ـ غاية املأمول يف رشح التاج الجامع لألصول، محمد البطايش، ج 5، ص 327. 

]8]ـ رشح نهج البالغة، ابن أيب الحديد، ج 10، ص 96. 

]9]ـ صحيح ابن ماجة، ج 6، ص 30. 



الكالم اإلسالمي المعاصر 166

وروى أبو داوود يف صحيحه بسند عن عيل7 عن النبي9 أّنه قال: 

»لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطّول اهلل ذلك اليوم حّتى يبعث فيه رجاًل منّي أو من 
أهل بيتي... يمأل األرض قسطًا وعدالً كام ُملئت ظلاًم وجورًا«]]]. 

وورد يف صحيح الرتمذي عن رسول اهلل 9 أّنه قال: 

بيتي ويواطئ  العرب رجل من أهل  الدنيا حتى يملك  أو ال تنقيض  »ال تذهب 
اسمه اسمي«]]]. 

وروي عن أيب هريرة عن النبي 9 أّنه قال: 

آل  من  رجل  ييل  حّتى  اليوم  ذلك  اهلل  لطّول  يوم  إال  الدنيا  من  يبق  مل  »لو 
 .[[[»9 حمّمد 

وقد ذهب القرطبّي يف تفسريه ـ وتابعه يف ذلك صاحب تفسري املنار ـ إىل صّحة 
األخبار املخربة باإلمام املهدّي 7، وتواترها]]]، واألحاديث التي أثبتت أّنه من ذرّية 

النبي 9 ومن نسل فاطمة الزهراء 3 ]]] ؛ فقد ورد يف تفسري روح املعاين قوله: 

صالة  املهدّي7  وراء  يصيّل  ينـزل،  حني  أّنه  إىل  العلم  أهل  معظم  »ذهب 
الفجر«]]]. 

]1]ـ صحيح أيب داوود، ج 2، ص 207. 

]2]ـ صحيح الرتمذّي، ج 2،  ص 46. 

]3]ـ املصدر السابق، ص 46. 

]4]ـ صحيح الرتمذّي، ج 2، ص 46. 

]5]ـ الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ج 8، ص 121ـ 122)األخبار الصحاح قد تواترت عىل أّن املهدّي من عرتة رسول 

الله (. تفسري املنار، ج 9، ص 480 )نقالً عن كتاب اإلشاعة للسيد محمد الربزنجي املدين(. )وغاية ما ثبت باألخبار 

الصحيحة الشهرية التي بلغت التواتر املعنوي وجود اآليات العظام التي أّولها خروج املهدي وأنّه يأيت يف آخر الزمان 

من ولد فاطمة(. الجامع االحكام القرآن، القرطبّي، ج 8، ص 122، )واألحاديث التي قبله يف التنصيص عىل خروج 

املهدي، وفيها بيان كون املهدّي من عرتة رسول الله 9 أصّح إسناداً(. 

]6]ـ روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم، اآللويس، ج 22، ص 35. 
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ويذكر يف مكان آخر ما نّصه: 

»واملشهور نزوله 7 بدمشق والناس يف صالة الصبح فيتأّخر اإلمام وهو املهدّي 
يتقدم هو ويؤّم  أقيمت لك، وقيل بل  إّنام  7 ويصيّل خلفه ويقول:  فيقّدمه عيسى 
الناس. واألكثرون عىل اقتدائه باملهدي يف تلك الصالة دفعًا لتوّهم نزوله ناسخًا«]]]. 

ويقول الفخر الرازّي يف تفسريه: 

»قال بعض الشيعة: املراد بالغيب املهدي املنتظر الذي وعد اهلل تعاىل به يف القرآن 
يَْسَتْخلَِفنَُّهم ِف 

َ
اِلَاِت ل وا الصَّ

ُ
ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمل

َّ
َُّ ال واخلرب؛ أّما القرآن فقوله: ﴿َوَعَد اهلل

ْبلِِهْم﴾]]]. وأّما اخلرب فقوله 7: )لو مل يبق من الدنيا إال 
َ
ِيَن ِمن ق

َّ
َف ال

َ
َما اْسَتْخل

َ
ْرِض ك

َ
ال

يوم واحد لطّول اهلل ذلك اليوم حّتى خيرج رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي 
وكنيته كنيتي يمأل األرض عدالً وقسطًا كام ُملئت جورًا وظلاًم(. واعلم أّن ختصيص 

املطلق من غري الدليل باطل«]]]. 

أّما ابن كثري فيقول يف تفسريه: 

»والظاهر أّن منهم ]األمراء اإلثني عرش[ املهدّي املبرشَّ به يف األحاديث الواردة 
بذكره«]]]. 

وقد رّصح كّل من حمّمد طه درة احلميص وحممد رشيد رضا أّن املسلمني ينتظرون 
ظهور املهدّي 7، وعيسى 7]]]. 

]1]ـ املصدر السابق، ج 25، ص 95 ـ 96. 

]2]ـ سورة النور: 55. 

]3]ـ مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، ج 2، ص 28. 

]4]ـ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج 2، ص 34؛ ذيل اآليه 12 من سورة املائدة. 

)ينظر  ـ4، ص 591:   23 12، جزء  الحميّص، ج  الدرة  وبيانه، محمد عل طه  وإعرابه  الكريم  القرآن  تفسري  ]5]ـ 

املسلمون املهدي وعيىس عىل نبيّنا وعليه ألف صالة وألف سالم«. تفسري املنار،  محمد رشيد رضا، ج 9، ص 489. 

يف ذيل اآلية 187 من سورة األعراف »فاملسلمون املنتظرون لها ]الساعة] يعلمون أن لها أرشاطاً تقع بالتدريج فهم 

آمنون من مجيئها بغتة يف كل زمان وإمّنا ينتظرون قبلها ظهور الدّجال واملهدّي واملسيح 7. 
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وقال صاحب تفسري بيان املعاين واصفًا املهدّي 7: 
»وقد جاء يف فضله ما مل حيرصه القلم«]]]. 

جاهلهم  الناس  بني  املهدوّية  فكرة  عموم  اجلواهر،  تفسري  يف  الطنطاوّي  ويبنّي 
وعاملهم؛ حيث قال: 

الكتب  قرأت  فلاّم  واجلهال،  العلامء  املسلمني  يف  عاّمة  املهدي  فكرة  »فأصبحت 
وجدت هلذا املهدي أحاديث كثرية... فأيقنت بأن األّمة اإلسالمّية تغلغلت فيها هذه 

الفكرة وثّبتت«]]]. 
ويوافقه يف ذلك حممد رشيد رضا حيث ذكر يف تفسري املنار ما يأيت: 

»يعلم اخلاّص والعاّم أّنه ورد يف عالمات الساعة من األخبار أّنه خيرج رجل من 
آل بيت النبي 9 ُيقال له املهدي«]]]. 

2/3/25. املهدويّة عند علامء اإلمامّية:

تبنّي لنا مما تقّدم أّن علامء الفريقني متفقون عىل وجود خمّلص يظهر يف آخر الزمان؛ 
غري أّن أهل السنّة ذهبوا إىل أّن هذا املهدّي املنتظر مل يولد بعد، وأّنه سوف يولد يف آخر 

الزمان، وسوف يؤّسس دولة تشمل العامل بأرسه. 
احلسن  بن  حمّمد  اإلمام  هو   7 املنتظر  املهدّي  أّن  فريون  اإلمامّية  أّما 
7؛ وأّمه السّيدة نرجس]]]، وأّنه ُولد 7 يف القرن الثالث اهلجرّي، ثّم  العسكرّي 

]1]ـ تفسري بيان املعاين، مال حويش، ج2، ص197، ذيل اآليات21ـ 30 من سورة طه. 

]2]ـ الجواهر يف تفسري القرآن الكريم، الطنطاوي، ج 6، ج 11ـ 12، ص12ـ 16؛ ذيل اآلية 1 من سورة الحج. 

]3]ـ تفسري املنار،  محمد رشيد رضا، ج 6، ص 57، ذيل اآلية 157 من سورة النساء. 

]4]ـ من املالحظ أّن الروايات قد جاءت مختلفة يف ما يتعلّق باسم السيدة أّم اإلمام املهدّي7؛ إذ جاء اسمها يف بعض 

الروايات، منها:  نرجس، ويف رواية أخرى: صقيل، ويف ثالثة: ريحانة، ويف رواية رابعة: سوسن، ويف رواية خامسة: حكيمة، ويف 

رواية سادسة: خمط، ويف رواية سابعة: مليكة، ويف رواية ثامنة: مريم بنت زيد علويّة؛ وذلك ألّن تلك السيّدة جليلة القدر، 

كان لها يف كّل يوم اسم. راجع: الغيبة، الطويّس: ص 142، 143، 164، 147، 241؛ اإلرشاد، ص 346؛ عيون أخبار الرضا، ص 24؛ 

بحار األنوار،  ج 36، ص 194، وج 51، ص 2، 5، 13، 15،  17، 19، 23، 24، 28، 121، 293، 36، وج 52، ص 16؛ إثبات الهداة، 

ج1، ص469، وج 3، ص365، وج3، ص490، 410، 414؛ إعالم الورى بأعالم الهدى، ص 394؛ وسائل الشيعة، ج 16، ص 244؛ 

جامع الروايات، ج 2، ص 467؛ دالئل اإلمامة، ص 264؛ منتخب األثر، ص 320، 321. 
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غاب غيبة صغرى، وهو اليوم يف غيبة كربى بإذن وأمر من اهلل، وأنه سوف يظهر يف 
آخر الزمان، وحيّقق حكومة العدل اإلهلّية. 

بن  جعفر  بن  موسى  بن  عيل  بن  حممد  بنت  حكيمة  أّن  الشيعة  حمّدثو  ويروي 
حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب:؛ قالت: »بعث إيّل أبو حممد احلسن 
8 فقال: يا عمة اجعيل إفطارك الليلة عندنا فإّنا ليلة النصف من شعبان  بن عيل 
فإّن اهلل تبارك وتعاىل سيظهر يف هذه الليلة احلّجة وهو حّجته يف أرضه قالت: فقلت 
له: ومن أّمه؟ قال يل: نرجس.. قلت له: واهلل جعلني اهلل فداك ما هبا أثر؟ فقال: هو 
ما أقول لك« وجاء يف رواية أخرى: »قالت: فوثبت إىل نرجس فقّلبتها ظهر البطن 
فلم أر هبا أثرًا من حبل فعدت إليه فأخربته بام فعلت فتبّسم ثم قال يل: إذا كان وقت 

الفجر يظهر لك هبا احلبل«]]].

وروي عن السّيدة حكيمة أيضًا يف خرب آخر أّنا قالت: 

»ثم استيقظت فلم أزل مفّكرة فيام وعدين أبو حممد 7 من أمر ويل اهلل 7 فقمت 
بلغت  الليل حتى  للصالة، فصّليت صالة  ليلة  أقوم يف كل  الذي كنت  الوقت  قبل 
إىل الوتر، فوثبت سوسن فزعة وخرجت وأسبغت الوضوء ثم عادت فصّلت صالة 
الليل وبلغت إىل الوتر، فوقع يف قلبي أّن الفجر قد قرب فقمت ألنظر فإذا بالفجر 
فناداين من حجرته: ال   7 الشك من وعد أيب حممد  قلبي  فتداخل  قد طلع  األّول 
من  فاستحييت  حكيمة:  قالت  اهلل.  شاء  إن  رأيته  قد  الساعة  باألمر  وكأّنك  تشّكي 
7 وممّا وقع يف قلبي، ورجعت إىل البيت وأنا خجلة فإذا هي قد قطعت  أيب حممد 
حتّسني  هل  وأّمي  أنت  بأيب  فقلت:  البيت  باب  عىل  فلقيتها  فزعة  وخرجت  الصالة 
أمرًا شديدًا قلت: ال خوف عليك إن شاء اهلل  إيّن ألجد  يا عمة  شيئا؟ قالت: نعم، 
وأخذت وسادة فألقيتها يف وسط البيت وأجلستها عليها وجلست منها حيث تقعد 

]1]ـ كامل الدين ومتام النعمة، الصدوق، ص390، 393؛ بحار األنوار، ج 51، ص 2، 13، 17، 26؛ إثبات الهداة، ج 3، 

ص 409، 414؛ إعالم الورى بأعالم الهدى، ص 394؛ دالئل اإلمامة، ص 264. 
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املرأة من املرأة للوالدة فقبضت عىل كّفي وغمزت غمزة شديدة ثم أّنت أّنة وتشّهدت 
فأخذت  بمساجده  األرض  متلّقيًا  عليه  اهلل  صلوات  اهلل  بويل  أنا  فإذا  حتتها  ونظرت 
7 يا عّمة  بكتفيه فأجلسته يف حجري وإذا هو نظيف مفروغ منه فناداين أبو حممد 

هلّمي فأتيني بابني«]]]. 

املدائن وأخذت  إىل  بالكتب  قال: »خرجت  أّنه  األديان؛  أيب  وروي يف خرب عن 
جواباهتا ودخلت رس من رأى يوم اخلامس عرش كام ذكر يل 7 فإذا أنا بالواعية يف 
داره وإذا به عىل املغتسل، وإذا أنا بجعفر بن عيل أخيه بباب الدار والشيعة من حوله 
يعّزونه وهينّونه، فقلت يف نفيس: إن يكن هذا االمام فقد بطلت اإلمامة، أليّن كنت 
وهنّيت  فعّزيت  فتقّدمت  بالطنبور،  ويلعب  اجلوسق  يف  ويقامر  النبيذ  يرشب  أعرفه 
فلم يسألني عن يشء، ثم خرج عقيد فقال: يا سّيدي قد ُكّفن أخوك فقم وصّل عليه 
فدخل جعفر بن عيل والشيعة من حوله يقّدمهم السامن واحلسن بن عيل قتيل املعتصم 
املعروف بسلمة. فلاّم رصنا يف الدار إذا نحن باحلسن بن عيل صلوات اهلل عليه عىل 
نعشه مكّفنًا فتقّدم جعفر بن عيل ليصيّل عىل أخيه، فلاّم هّم بالتكبري خرج صبي بوجهه 
سمرة، بشعره قطط، بأسنانه تفليج، فجبذ برداء جعفر بن عيل وقال: تأّخر يا عّم فأنا 
الصبّي وصىّل  فتقّدم  أربد وجهه واصفّر  فتأّخر جعفر، وقد  أيب،  بالصالة عىل  أحّق 
عليه وُدفن إىل جانب قرب أبيه 7 ثّم قال: يا برصي هات جوابات الكتب التى معك، 
فدفعتها إليه، فقلت يف نفيس: هذه بينتان بقي اهلميان، ثّم خرجت إىل جعفر بن عيل 
وهو يزفر، فقال له حاجز الوشاء: يا سّيدي من الصبّي لنقيم احلّجة عليه؟ فقال: واهلل 
ما رأيته قط وال أعرفه. فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن احلسن بن عيل 
7 فعرفوا موته فقالوا: فمن )نعّزي( ؟ فأشار الناس إىل جعفر بن عيل فسّلموا عليه 

وعّزوه وهنّوه وقالوا: إّن معنا ُكتبًا وماالً، فتقول ممّن الكتب؟ وكم املال؟ فقام ينفض 
أثوابه ويقول: تريدون منّا أن نعلم الغيب، قال: فخرج اخلادم فقال: معكم كتب فالن 

]1]ـ كامل الدين ومتام النعمة، الصدوق، ص390، 393. 
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وفالن )وفالن( ومهيان فيه ألف دينار وعرشة دنانري منها مطلية، فدفعوا إليه الكتب 
واملال وقالوا: الذي وجه بك الخذ ذلك هو اإلمام، فدخل جعفر بن عيل عىل املعتمد 

وكشف له ذلك]]].

والتي  7؛  املهدّي  اإلمام  والدة  عىل  الداّلة  الروائّية  الشواهد  من  عدد  وهناك 
كانت منذ اللحظة األوىل مليالده. كام أّن اإلمام احلسن العسكرّي 7 كان خيرجه 7 
ويريه للخواّص من أصحابه يف طوال اخلمس سنوات التي عاشها اإلمام املهدّي 7 
يف كنف أبيه. ومع تقّبل ما وقع من معجزات يف أمر والدته 7 وكيف متّت املحافظة 
عليه طوال مّدة تلك السنوات اخلمسة؛ يّتضح أّن اإلمام 7 كانت تذهب به املالئكة 

إىل السامء وال تعود به إىل اإلمام العسكرّي 7 لرياه إال مّرة كّل أربعني يوم]]]. 

4/25. سامت أصحاب املهدّي 7:

 7 املهدّي  اإلمام  أصحاب  بعدد  تتعّلق  بحوث  اإلسالمّية  املصادر  يف  وردت 
وأسامء بعضهم، وأوطانم. وأكثر هذه الشخصّيات بروزًا هو نبّي اهلل عيسى املسيح 
7 الذي سوف يكون له دور مهّم ومفصيّل يف عرص ما بعد الظهور، وسوف يقّدم 

عونًا كبريًا لقيام املهدّي 7 ]]]. 

الكهف،  أصحاب  عن  أيضًا  السنّة  أهل  كتب  يف  األحاديث  بعض  وردت  وقد 
ودورهم آخر الزمان، وأّنم سوف يكونون من أصحاب املهدّي املنتظر 7 أيضًا]]].

]1]ـ كامل الدين ومتام النعمة، الصدوق، ص390، 393. 

]2]ـ كامل الدين ومتام النعمة، الصدوق، ص390، 393. 

]3]ـ تفسري سور آبادي، ج 1، ص 288 و504، وج 3، ص 1719، وج 4، ص 2235؛ تفسري روح البيان، إسامعيل حّقي 

الربوسوي، ج 3، ص 416: »و يف الحديث... ).. ال مهدّي إال بعيىس بن مريم(؛ ومعناه: ال يكون أحد صاحب املهدي 

إال عيىس بن مريم؛ فإنّه ينزل لنصته وصحبته«. وج 8، ص 385: »يجتمع عيىس واملهدّي فيقوم عيىس بالرشيعة 

واإلمامة واملهدّي بالسيف والخالفة؛ فعيىس خاتم الوالية املطلقة كام أّن املهدي خاتم الخالفة املطلقة«. 

]4]ـ تفسري ابن عريّب، ج 1، ص 420: »ويف املأوي إىل الكهف عند مفارقتهم، رّس آخر يُفهم من دخول املهدي يف 

الغار اذا خرج ونزل عيىس. والله أعلم«؛ الدّر املنثور يف تفسري املأثور، جالل الدين السيوطي، ج 4، ص 215: »قال 
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املنتظر  املهدّي  أيضًا من بني أصحاب  وقد أشار اآللويّس إىل اخلرض7، وعّده 
الذين سوف يرافقونه يف قيامه]]]. ونقل إسامعيل حقّي الربوسوّي عن الشيخ األكرب 
أّن نبّي اهلل إلياس7 سوف يظهر مع أهل الكهف يف عرص ظهور اإلمام املهدّي 7، 

وسوف يستشهد بني يديه، ويكون من أفضل شهداء جيشه]]]. 

أّمة  من  املهدّي7  اإلمام  أصحاب  أكثر  أّن  أيضًا  العاّمـة  مصادر  يف  ورد  كام 
اإلسالم]]]، وأنّم مّمن يّتصفون بخصائص الكّمل من املؤمنني]]].

رسول الله 9 : أصحاب الكهف أعوان املهدّي«؛ تفسري روح البيان، إسامعيل حّقي الربوسوي، ج1، ص217: »وورد 

لهم بذلك وورود مرفوعاً  أّن أصحاب الكهف يُبعثون يف آخر الزمان ويحّجون ويكونون من هذه األمة ترشيفاً 

الله  319: »ويجّدد  2، ص  الربوسوي، ج  البيان، إسامعيل حّقي  تفسري روح  املهدي(«؛  أعوان  الكهف  )أصحاب 

تعاىل به ]عيىس 7] عهد النبّوة عىل امللّة ويخدمه املهدّي وأصحاب الكهف«؛ تفسري روح البيان، إسامعيل حّقي 

الربوسوي، ج 5، ص 269: »وذكر الشيخ األكرب )رض( يف بعض كتبه أنّه ]إلياس 7] يظهر مع أصحاب الكهف يف 

آخر الزمان عند ظهور املهدّي، ويستشهد ويكون من أفضل شهداء عساكر املهدي«. ويف ص 381: »وهذه الوزارة 

ممتّدة إىل زمن املهدّي والوزراء السبعة هم أصحاب الكهف؛ يحييهم الله يف آخر الزمان يختم بهم رتبة الوزارة 

املهديّة«. ويف ج9، ص117: »املهدّي إذا خرج يستصحب أصحاب الكهف وروحانية شخصني من كّمل هذه األّمة«. 

]1]ـ روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم، اآللويس، ج 8، ص 308: »بل قد يجتمع ]الخرض] الكامل مبن مل يولد 

بعد كاملهدي«. 

]2]ـ تفسري روح البيان، إسامعيل حّقي الربوسوي، ج 1، ص 217: »وذكر الشيخ األكرب يف بعض كتبه أنّه ]إلياس]« 

يظهر مع أصحاب الكهف يف آخر الزمان عند ظهور املهدي ويستشهد ويكون من أفضل شهداء عساكر املهدي«. 

]3]ـ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج 6، ص 74: »عن رسو الله 9 أنّه قال: »ال تزال طائفة من أّمتي ظاهرين 

عل الحّق ال يرضّهم من خذلهم وال من خالفهم إىل يوم القيامة ـ ويف رواية حتّى يأيت أمر الله وهم كذلك ـ ويف 

رواية ـ حتّى يقاتلوا الدجال ـ ويف رواية ـ حتّى ينزل عيىس بن مريم وهم ظاهرون«. تفسري سور آبادي، ج 3، 

ص 1792ـ 1791: »مهدي بريون آيد جمعي از مسلامنان يار وي گردند با دجال حرب كنند«؛ أي: سيظهر املهدّي 

وسينصه جمع من املسلمني وسيحاربون الدّجال. وورد يف تفسري يف ظالل القرآن، سيد قطب، ج 5، ص 3199: »وعن 

جابر )رض(  قال: قال رسول الله 9 ال تزال طائفة من أّمتي يقاتلون عىل الحّق ظاهرين إىل يوم القيامة؛ فينزل 

عيىس بن مريم، فيقول أمريهم: تعال صّل بنا. فيقول: ال؛ إّن بعضكم عىل بعض أمراء تكرمة الله تعاىل لهذه األّمة 

وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق األمني وأشار إليه القرآن الكريم«. 

]4]ـ روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم، اآللويس، ج8، ص 308: »بل قد يجتمع ]الخرض] الكامل مبن مل يولد بعد 

كاملهدّي«. تفسري روح البيان، إسامعيل حّقي الربوسوي، ج9، ص117: »املهدّي إذا خرج يستصحب أصحاب الكهف 

وروحانية شخصني من كّمل هذه األّمة«. 
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وورد أيضًا أّنم من أهل الصدق]]] ، جماهدون، ال يكّلون وال يفرتون]]]، حيّبون اهلل 
َتَباَرَك َوَتَعاىٰل وحيّبهم]]]، وأنّم من زمرة وصفهم اهلل بقوله السابقون السابقون، عالوًة 

عىل كونم من أصحاب القيامة الكربى، وأهل الكشف والظهور]]].

5/25. أحداث ما قبل الظهور: 

ترتبط البحوث األخرى بأحداث عرص الظهور التي جاء بيانا عىل نحو مفّصل 
يف الكتب التي تناولت موضوع املهدوّية. 

وفيام يأيت سنستعرض بعض تلك األحداث:
كان  التي  ـ  املقدس  بيت  مجيع  حيّل  يأخذ  املهدّي  اإلمام  يصل  عندما  أّوالً: 
أودعه  حّتى  عجلة  ألف  ومئة  ألفًا  سبعني  عىل  واحتملها  أخذها،  قد  الروم  قيرص 
املقدس، حيث يريس هبا عىل  بيت  إىل  ـ ويرّدها  اآلن  فيها  فهو  الذهب،  كنيسة  يف 
يافا، ويميض هبا حّتى يدخل هبا بيت املقدس، وهبا جيمع اهلل األولني واآلخرين، 
أّنه7  احليّل  تثبت حّقانّية دعوته]]]، وقد ورد يف وصف هذه  أّنا معجزة  وذلك: 

]1]ـ تفسري روح البيان، إسامعيل حّقي الربوسوي، ج 9، ص 263: »كّل أهل الصدق من مقّدمات املهدي 7«.

]2]ـ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج 6، ص 74: »عن رسول الله 9 أنّه قال: »ال تزال طائفة من أّمتي ظاهرين 

عل الحّق ال يرضّهم من خذلهم وال من خالفهم إىل يوم القيامة ـ ويف رواية حتّى يأيت أمر الله وهم كذلك ـ ويف 

رواية ـ حتّى يقاتلوا الدجال ـ ويف رواية ـ حتّى ينزل عيىس بن مريم وهم ظاهرون«. تفسري سور آبادي، ج 3، 

ص 1792ـ 1791: »مهدي بريون آيد جمعي از مسلامنان يار وي گردند با دجال حرب كنند«؛ أي: سيظهر املهدّي 

وسينصه جمع من املسلمني وسيحاربون الدّجال. وورد يف تفسري يف ظالل القرآن، سيد قطب، ج 5، ص 3199: »وعن 

جابر ـ2 ـ قال: قال رسول الله 9 ال تزال طائفة من أّمتي يقاتلون عىل الحّق ظاهرين إىل يوم القيامة؛ فينزل عيىس 

بن مريم، فيقول أمريهم: تعال صّل بنا. فيقول: ال؛ إّن بعضكم عىل بعض أمراء تكرمة الله تعاىل لهذه األّمة وهو 

غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق األمني وأشار إليه القرآن الكريم«. 

]3]ـ التفسري الحديث، محمد عزة دروزة، ج 9، ص 160: »عن الطربيس روايتاً عن عل بن إبراهيم بن هاشم أن اآلية 

األوىل )فسوف يأيت الله بقوم يحبّهم ويحبّونه( نزلت يف مهدّي األّمة وأصحابه«. 

]4]ـ تفسري ابن عريب، ج 2، ص 293: »واآلخرون هم الذين طال عليهم األمد فقست قلوبهم يف آخر دور الدعوة 

وقرب زمان خروج املهدي 7 ال الذين هم يف زمانه فإّن السابقني يف زمانه أكرث لكونهم أصحاب القيامة الكربى 

وأهل الكشف والظهور«<

]5]ـ جامع البيان يف تفسري القرآن، ج11، ص223ـ 222. وج 15، ص 17ـ 18؛ الدر املنثور يف تفسري املأثور، ج4، 

ج3،  البغوي،  القرآن،  تفسري  يف  التزيل  معامل  ص70؛  ج6،  الثعلبي،  القرآن،  تفسري  عن  والبيان  الكشف  ص165؛ 
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يريس بألف سفينة وسبعمئة سفينة حمّملة هبا]]]. 

املهدي  اإلمام  الظهور سالم  تقع يف عرص  التي  اإلعجازّية  احلوادث  ثانيًا: ومن 
مّرة  احلياة  إىل  بعثهم  يف  سببًا  َوَتَعاىٰل  ُسبَحانَُه  اهلل  جعله  حيث  الكهف؛  أصحاب  عىل 
أخرى]]]؛ لينرصوا اإلمام املهدّي يف حركته]]]. وبحسب نقل آخر فإّنم سوف يثبتون 

يف مكانم إىل حني قيام القيامة]]]. 

ص113؛ مراح لبيد لكشف معنى القرآن املجيد، ج1، ص618؛ الجامع ألحكام القرآن، القرطبّي، ج 10، ص22ـ 223؛ 

تفسري القرآن الكريم وإعرابه وبيانه، محمد عل طه الدرة الحميّص، ج8، جزء 15ـ 16،  ص20:»...جميع حل بيت 

املقدس... فهو فيها اآلن حتّى يأخذه املهدي فريّده إىل بيت املقدس... وبها يجمع الله األولني واآلخرين«. 

]1]ـ جامع البيان يف تفسري القرآن،  ج 11، ص 223ـ 222؛ الجامع ألحكام القرآن، القرطبّي، ج 10، ص 222ـ 223؛ 

تفسري القرآن الكريم وإعرابه وبيانه، محمد عل طه الدرة الحميّص، ج 8، جز 15ـ 16، ص 20: »وأخذ حل جميع 

بيت املقدس وـ احتمله عل سبعني ألفاً وـ مائة ألف عجلة حيث أودعه يف كنيسة الذهب...   =

= وـ هو ألف سفينة وـ سبعامئة سفينة يريس بها عل يافا«. وج15، ص17 ـ 18؛ الدر املنثور يف تفسري املأثور، ج4، 

ص165؛ الكشف والبيان عن تفسري القرآن، الثعلبّي، ج6، ص70؛ معامل التزيل يف تفسري القرآن، البغوّي، ج3، ص113؛ 

مراح لبيد لكشف معنى القرآن املجيد، ج1، ص618: »وهو ألف سفينة وسبع مئة سفينة«. 

]2]ـ الجامع ألحكام القرآن، القرطبّي، ج10، ص 389ـ  390: »فيقال: إّن املهدي يسلّم عليهم فيحييهم الله«. الكشف 

والبيان عن تفسري القرآن، الثعلبي، ج 6، ص 157: »ويُقال: إّن املهدّي يسلّم عليهم  فيحييهم الله عزوجل«؛ تاج 

الرتاجم يف تفسري القرآن لألعاجم، اإلسفراييني، ج3،ص1307؛ تفسري روح البيان، ج5، ص232. 

]3]ـ الدر املنثور يف تفسري املأثور، السيوطّي، ج 4، ص 215: »قال رسول الله  أصحاب الكهف أعوان املهدي«؛ 

الزمان  آخر  يف  يبعثون  الكهف  أصحاب  أن  »وورد  ص217:  ج1،  الربوسوي،  حّقي  إسامعيل  البيان،  روح  تفسري 

ويحّجون ويكونون من هذه األّمة ترشيفاً لهم بذلك، وورد مرفوعاً )أصحاب الكهف أعوان املهدي(؛ تفسري روح 

البيان، إسامعيل حّقي الربوسوي، ج 2، ص 319: »ويجّدد الله تعاىل به ]عيىس] عهد النبّوة عىل امللة ويخدمه املهدي 

وأصحاب الكهف«؛ الجامع ألحكام القرآن، القرطبّي، ج 5، ص 269: »وذكر الشيخ األكرب )رض(  يف بعض كتبه أنّه 

]الياس] يظهر مع أصحاب الكهف يف آخر الزمان عند ظهور املهدي ويستشهد ويكون من أفضل شهداء عساكر 

املهدي«. ويف ص381: »وهذه الوزارة ممتّدة إىل زمن املهدي ووزراؤه سبعة هم أصحاب الكهف يحييهم الله يف آخر 

الزمان يختم بهم رتبة الوزارة املهدية«. ويف ج 9، ص 117: »املهدي إذا خرج يستصحب أصحاب الكهف وروحانيّة 

شخصني من كّمل هذه األّمة«. 

]4]ـ الجامع ألحكام القرآن، القرطبّي، ج 10، ص 389 ـ 390: »إّن املهدي يسلّم عليهم فيحييهم الله ثم يرجعون 

إىل رقدتهم فال يقومون حتّى تقوم الساعة«؛ الكشف والبيان عن تفسري القرآن، الثعلبّي، ج 6، ص 157: »إّن املهدّي 

يسلّم عليهم، فيحييهم الله عزّوجّل، ثم يرجعون إىل رقدتهم وال يقومون إىل يوم القيامة«؛ تاج الرتاجم يف تفسري 

القرآن لألعاجم، اإلسفرايينّي، ج 3، ص 1307؛ تفسري روح البيان، إسامعيل حّقي الربوسوي، ج 5، ص 232. 
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اإلمام  هو  الكهف  أصحاب  إىل  إضافة  الدنيا  إىل  يعودون  من  مجلة  من  ثالثًا: 
عيل 7 وجمموعة أخرى من األخيار؛ حيث يعودون لنرصة اإلمام املهدّي.

الكفار  بعضها عىل  بعد ظهوره حروبًا عديدة   7 املهدّي  اإلمام  رابعًا: خيوض 
وبعضها عىل منكريه، وأهّم هذه احلروب: 

حربه عىل الدّجال، وعىل السفيايّن؛ ومن خالل هذه احلروب تصبح مجيع األرض 
حتت سيطرته، وتنعم مجيع املخلوقات برغد حكومته العادلة؛ وقد وردت اإلشارة يف 
األحاديث املروّية إىل بعض هذه الفتوحات ـ ولعّل السبب يف ذلك أمّهيتها وما هلا من 
خصوصّية ـ من بينها: عّمورّية، ورومّية، والقسطنطينية]]]، وببيان هذه املدن واهتامم 
عىل   7 املهدّي  اإلمام  خيوضها  سوف  التي  احلروب  أمهّية  لنا  يّتضح  هبا  الروايات 

البالد الغربّية]]]. 

تناولت  التي  اآليات  تفسريهم  ضمن  يف  السنّة  أهل  مفرّسو  استعرض  خامسًا: 
احلديث عن إظهار الدين؛ من قبيل قوله ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل: 

وَن﴾]]].
ُ
ُمْشِك

ْ
رَِه ال

َ
ْو ك

َ
ِه َول

ِّ
يِن ُك َقِّ ِلُْظِهرَهُ َعَ الِّ ُهَدى َوِديِن الْ

ْ
ُ بِال

َ
ْرَسَل َرُسول

َ
ِي أ

َّ
﴿ُهَو ال

َف 
َ
ِه َوك

ِّ
يِن ُك ِلُْظِهرَهُ َعَ الِّ َقِّ  ُهَدى َوِديِن الْ

ْ
بِال  ُ

َ
ْرَسَل َرُسول

َ
أ ِي 

َّ
: ﴿ُهَو ال وقوله َعزَّ وََجلَّ

]1]ـ تفسري اللّباب، ابن عادل، ج 2، ص 53، »وقال السّدي: الخزي لهم يف الدنيا قيام املهدّي وفتح َعّموِريّة وُروميَّة 

املنثور يف تفسري  الدر  الطربّي، ج 1، ص 699؛  البيان،  أيضاً: جامع  وقسطنيطينيّة، وغري ذلك من مدنهم«. الحظ 

املأثور، السيوطي، ج1، ص 108؛ الكشف والبيان عن تفسري القرآن، الثعلبّي، ج 1، ص 261؛ =

=فتح القدير، الشوكايّن، ج 1، ص 132؛ فتح البيان، القنوجّي، ج 1، ص 183؛ البحر املحيط، أبو حيان األندليس، ج 

1، ص 523؛ كشف االرسار، رشيد الدين امليبدي، ج 1، ص 325ـ 326؛ تفسري ابن أيب حاتم، ج 1، ص 211 و ج4، ص 

1132: »أّما خزيهم يف الدنيا فإنّه إذا قام املهدي فتح القسطنطينيّة وقتلهم فذلك الخزي«. 

]2]ـ تفسري املنار، ج 9، ص 480: »وقال يف اإلشاعة... وغاية ما ثبت باألخبار الّصحيحة الكثرية الّشهرية الّتي بلغت 

التواتر املعنوي... وأنّه يقاتل الروم يف امللحمة ويفتح القسطنطينيّة، ويخرج الدّجال يف زمنه وينزل عيىس ويصّل 

خلفه، وما سوى ذلك كلّه أمور مظنونة أو مشكوكة والله أعلم. انتهى«. 

]3]ـ سورة التوبة: 33. 
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َِّ َشِهيًدا﴾]]]، وغريها ؛ أّن زمان ظهور اإلمام املهدّي7 هو الزمان الذي يتحّقق  بِاهلل

فيه علّو الدين اإلسالمي وانتصاره، بحيث ال يبقى عىل وجه البسيطة مرشك؛ وذلك 
عندما يكون كّل البرش قد اعتنقوا اإلسالم]]].

ُهْم ِخْزٌي 
َ
سادسًا: نقلت بعض كتب التفسري يف ما يتعّلق بتفسري اآلية الرشيفة: ﴿ل

خلزي  تطّرقت  التي  األحاديث  من  جمموعًة  َعِظيٌم﴾]]]  َعَذاٌب  الِخَرةِ  ِف  ُهْم 
َ
َول ْنَيا  الُّ ِف 

الكفار والظاملني يف الدنيا، وتعّرضهم للذّل يف الدنيا قبل اآلخرة، ويتحّقق ذلك بقيام 
يتقّبلوا  أن  إال  آخر  مفّر  هلم  وليس  أذاهم،  من  البرشّية  تتخّلص  وحينها  املهدّي7 

بالدين احلّق]]].

َعَذاِب 
ْ
ال ُدوَن   

َ
ْدن

َ
ال َعَذاِب 

ْ
ال ِمَن  ُِذيَقنَُّهْم 

َ
الرشيفة: ﴿َونل اآلية  تفسري  احلال يف  وهكذا 

ُهْم يَرِْجُعوَن﴾]]]؛ حيث ُنقلت أحاديث أخرى أيضًا تشري إىل أّن املقصود من 
َّ
َعل

َ
َبِ ل

ْ
ك

َ
ال

العذاب األكرب املذكور يف اآلية الرشيفة هو قيام اإلمام املهدّي 7 بالسيف]]]، وحينها 
سوف يمّيز املؤمن من الكافر. 

]1]ـ سورة الفتح: 28. 

]2]ـ الجامع ألحكام القرآن، القرطبّي، ج 8، ص 121؛ الكشف والبيان عن تفسري القرآن، الثعلبّي، ج 3، ص 352، وأيضاً 

ج 5، ص 34ـ 35؛ البحر املحيط، أبو حيان األندليّس، ج 5، ص 34؛ مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، ج 16، 40؛ تفسري سور 

آبادي، ج 1، ص 504؛ غرائب القران ورغائب الفرقان، ج 3، ص 458؛ تفسري الرساج املنري، الخطيب الرشبينّي، ج 1، ص 

1312؛ جامع لطائف التفسري، ج 25، ص 196 ج 26، ص 262؛ تفسري اللّباب، ابن عادل، ج 8، ص 266. 

]3]ـ سورة املائدة: 33. 

]4]ـ جامع البيان، الطربّي، ج 1، ص 699؛ الدر املنثور يف تفسري املأثور، السيوطي، ج1، ص 108؛ الكشف والبيان عن 

تفسري القرآن، الثعلبّي، ج 1، ص 261؛ فتح القدير، الشوكايّن، ج 1، ص 132؛ فتح البيان، القنوجّي، ج 1، ص 183؛ 

البحر املحيط، أبو حيان األندليّس، ج 1، ص 529؛ تفسري اللّباب، ابن عادل، ج 2، ص53. كشف األرسار، رشيد الدين 

امليبدّي، ج 1، ص 325ـ 326؛ تفسري ابن أيب حاتم، ج 1، ص 211 وكذلك ج 4، ص 1132. 

]5]ـ سورة السجدة: 21. 

]6]ـ البحر املحيط، أبو حيان األندليّس، ج 7، ص 198: »العذاب األكرب... وعن جعفر بن محمد أنّه خروج املهدي 

اعُة مبحرش  بالسيف«؛ تفسري عز بن عبدالسالم، ج2، ص553؛ تفسري ابن عريّب، ج 2، ص 214: »َو يْوَم تَُقوُم السَّ

األجساد أو ظهور املهدّي 7... وقهر املهدي 7 إيّاهم وتعذيبه لهم لكفرهم به وبعدهم عنه«؛ تفسري القرآن، 

السمعايّن، ج 4.
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6/25. فلسفة الغيبة:

تقتيض فلسفة رضورة وجود اإلمام تواجد اإلمام املعصوم بني الناس؛ ليكون له 
عليهم والية ترشيعّية وسياسّية اجتامعّية؛ عالوًة عىل ما يتمّتع به من الوالية التكوينّية 
أّن  ومع  األسباب،  لبعض  الغيبة  حالة  يعيش  العرص  إمام  لكّن  املمكنات،  عامل  عىل 
منقطع،  غري  بواسطته  املمكنات  وعامل  الناس  عىل  املفاض  التكوينّي  اإلهلّي  اللطف 

لكّن العامل حمروم من واليته الترشيعّية والسياسّية. 

اختفى اإلمام عن األنظار؟ وما  مِلَ  الذي يطرح نفسه هنا هو:  املركزّي  والسؤال 
احلكمة التي تقف وراء حدوث هذه الغيبة؟ وما هي فلسفتها؟ 

يرى مجاعة أّن سبب الغيبة رّس خفّي، وقد متّسكوا إلثبات هذه الدعوى إىل بعض 
األحاديث؛ منها عىل سبيل املثال:

وأكثروا  كفيتم  قد  ما  علم  تتكّلفوا  وال  يعنيكم  ال  عاّم  السؤال  أبواب  »فأغلقوا 
الدعاء بتعجيل الفرج« ]]].

»عن الفضيل اهلاشمّي أّنه قال: سمعت الصادق 7 يقول: إّن لصاحب هذا األمر 
غيبة ال بّد منها، يرتاب فيها كّل مبطل. فقلت: ومل جعلت فداك؟ قال: ألمر مل يؤذن لنا 

يف كشفه لكم... إّن هذا األمر، أمر من أمر اهلل ورّس من اهلل، وغيب من غيب اهلل«]]]. 

»عن حنان بن سدير عن أبيه ... إّن للقائم 7 منّا غيبة يطول أمدها. فقلت له: 
ومل ذاك يا ابن رسول اهلل؟ قال: إّن اهلل َعزَّ وََجلَّ أبى إالّ أن جيري فيه سنن األنبياء : 

يف غيباهتم وإّنه ال بّد له يا سدير من استيفاء مدد غيباهتم«]]]. 

]1]ـ كامل الدين، ج 2 ، ص 162؛ االحتجاج، ص 263؛ الغيبة، الطويّس، ص 177؛ بحار األنوار، ج 52، ص 92، ج 

53، ص 181. 

]2]ـ بحار األنوار، ج 52، ص 91؛ إثبات الهداة، ج 3، ص388.

]3]ـ علل الرشائع، ج 1، ص234؛ كامل الدين، ص 437؛ بحار األنوار، ج 51، ص142، ج 52، ص 90.
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التي  واحلكمة   7 املهدّي  اإلمام  غيبة  أسباب  عن  آخر  تصّورًا  غريهم  وقّدم 
تقف خلف ذلك، مستفيدين من أحاديث رشيفة أخرى صدرت خلواّص أصحاب 
مجيع  من  الرغم  عىل  اإلمام  وحياة  اإلمامة  استمرار  رضورة  ولعّل   ،: األئّمة 
التحّديات والتهديدات التي واجهت ذلك يمكن عّدها يف ضمن أهّم دواعي الغيبة.

وممّا روي عن رسول اهلل 9 أّنه قال: »ال بّد للغالم ]املهدّي[ من غيبة، فقيل له: 
وملَ يا رسول اهلل؟ قال: خياف القتل « ]]].

وروي عن زرارة أّنه قال: 

»سمعُت أبا جعفر 7 يقول: إِّن للغالم ]املهدّي[ غيبة قبل ظهوره. قلُت: وملَ؟ 
قال: خياف؛ وأومأ بيده إىل بطنه. قال زرارة: يعني القتل«]]]. وورد يف رواية أخرى أّنه 

»خياف عىل نفسه الذبح«]]].

وروي عن اإلمام الباقر 7: »يقول قائمنا ـ قائم آل البيت ـ مّلا يظهر: ﴿َفَفَرْرُت 
ُمْرَسلنَِي﴾]]]«]]]. 

ْ
ِن ِمَن ال

َ
ًما وََجَعل

ْ
َوَهَب ِل َربِّ ُحك

َ
ا ِخْفُتُكْم ف مَّ

َ
ِمنُكْم ل

وذهب بعضهم يف هذا السياق أيضًا إىل أّن سبب الغيبة هو أاّل يكون حني الغيبة 
يف عنق اإلمام بيعة ألحد.

روي عن إسحاق بن يعقوب أّن املهدّي 7 قال: 

 َعْن 
ْ
وا

ُ
ل
َ
 لَ تَْسأ

ْ
ِيَن آَمُنوا

َّ
يَُّها ال

َ
»وأّما عّلة ما وقع من الغيبة فإّن اهلل َعزَّ وََجلَّ يقول: ﴿يَا أ

]1]ـ علل الرشائع، ج 1، ص234؛ بحار األنوار، ج 52، ص 90، 97؛ إثباة الهداة، ج 3، ص 498.

]2]ـ علل الرشائع، ج 1، ص246؛ بحار األنوار، ج 52، ص 91، 95، 97، 98، 146؛ إثباة الهداة، ج 3، ص 443، 444، 

472، 784، 571؛ كامل الدين، ص 321، 325؛ غيبة النعاميّن، ص 118؛ غيبة الطويّس، ص 202.

]3]ـ كامل الدين، ص 437؛ بحار األنوار، ج 52، ص 97؛ إثباة الهداة، ج 3، ص 487.

]4]ـ سورة الشعراء: 21.

]5]ـ كامل الدين، ص 308؛ بحار األنوار، ج 52، ص 157، 281، 292، 385؛ غيبة النعاميّن، ص 116؛ نور الثقلني، 

ج 4، ص 49؛ تأويل اآليات، ج 1، ص 388؛ الربهان، ج 3، ص 183؛ إثبات الهداة، ج 3، ص 468، 535، 561، 583.
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ُكْم تَُسْؤُكْم﴾]]]؛ إنه مل يكن أحٌد من آبائي إال وقعت يف عنقه بيعٌة لطاغية 
َ
ْشَياء إِن ُتْبَد ل

َ
أ

زمانه، وإيّن أخرج حني أخرج وال بيعَة ألحٍد من الطواغيت يف عنقي«]]].

وروي عن أيب عبد اهلل الصادق 7 أّنه قال: 

»صاحب هذا األمر تعمى والدته عىل هذا اخللق، لئاّل يكون ألحد يف عنقه بيعة 
إذا خرج«]]].

واحلكمة األخرى من وراء الغيبة هي سوء أعامل العباد، وال يرىض اهلل سبحانه 
بأن يرافق اإلمام أمثال هؤالء العباد، كام ورد يف الرواية:

»ما هو حمجوب عنكم، ولكن حجبه سوء أعاملكم «]]].

قال الشيخ الطويّس )460ه(:

»وفيه إشارة إىل أّن من ليس له عمل سوء فال يش ء حيجبه عن إمامه 7«]]].

وروي عن مروان األنبارّي أّنه قال: 

»خرج من أيب جعفر 7: إّن اهلل إذا كره لنا جوار قوم، نزعنا من بني أظهرهم«]]]. 

]1]ـ سورة املائدة: 101.

]2]ـ كامل الدين، ص 436؛ االحتجاج، ص 263؛ بحار األنوار، ج 52، ص 92، 279، ج 53، ص 181 ج 78، ص 380؛ 

غيبة الطويّس، ص 177.

]3]ـ كامل الدين، ص 53؛ بحار األنوار، ج 51، ص 132، ج 52، ص 95، 96، 289.

]4]ـ بحار األنوار، ج 53، ص 321.

]5]ـ بحار األنوار، ج 53، ص 321.

]6]ـ بحار األنوار، ج 52، ص 90؛ إثبات الهداة، ج 3، ص 447.





الباب السابع 

المعاد 

ـ املعاد اجلسامين والروحاين

ـ منكرو املعاد يف مواجهة حتّدياٍت تفّند آراءهم
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ـ الرجعة
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37. املعاد اجلسامين والروحاين 

ـ مباحث عاّمة حول املعاد:

يتمحور البحث يف هذا الفصل حول املواضيع اآلتية: 

1 ( إمكانية حتّقق املعاد.

2 ( كيفية حتّقق املعاد اجلسامين والروحاين. 

3 ( عامل الربزخ. 

4 ( عامل القيامة ومواقفه. 

قبل اخلوض يف تفاصيل هذه املباحث، نتطّرق أّوالً إىل احلديث عن بعض املواضيع 
املرتبطة هبا فيام يأيت:

ـ نطية تصنيف املعتقدات. 

املواضيع العقائدية تصنّف يف ثالثة أقساٍم، هي: 

القسم األّول: قضايا ال يمكن إثباهتا إال عن طريق العقل وباالعتامد عىل النصوص 
ور الذي يعني توّقف وجود اليشء عىل نفسه، مثل  الدينية بحيث تستتبع حدوث الدَّ

إثبات أّن اهلل تعاىل موجوٌد لكون حّجية كالمه متوّقفًة عىل وجوده. 

)القرآن  الدينية  النصوص  عىل  اعتامدًا  إال  إثباهتا  يمكن  ال  قضايا  الثاين:  القسم 
واحلديث( نظرًا لكونا جزئيًة، مثل درجات اجلنّة وطبقات جهنّم. 
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مثل  والنقيل،  العقيل  الدليلني  طريق  عن  إثباهتا  يمكن  قضايا  الثالث:  القسم 
التوحيد واملعاد الروحاين. 

القسم  ضمن  يف  تندرج  باملعاد  املرتبطة  املسائل  أهّم  أّن  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
الثالث، من قبيل أمّهية االعتقاد باحلياة بعد املامت وإثبات حتّققها والرّد عىل شبهات 
منكرهيا ومعرفة نمط العالقة بني الدنيا واآلخرة وبيان طبيعة عامل الربزخ ويوم القيامة 

وكيفية الثواب والعقاب. 

ـ أهّمية دراسة املعاد:

بعد  واحلياة  األخرى  العوامل  حول  مواضيعها  تتمحور  املجيد  القرآن  آيات  ثلث 
املامت، فالبارئ سبحانه وتعاىل يروم من ذلك بيان أمّهية عقيدة املعاد لعباده، ويمكن 

تصنيف هذه اآليات كام يأيت:

أّوالً: آياٌت تؤّكد عىل وجوب اإليامن باهلل تعاىل وبيوم القيامة يف آٍن واحٍد، ومنها 
.[[[

ِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمننَِي﴾ 
ْ

َْوِم ال َِّ َوبِالْ قوله تعاىل: ﴿َوِمَن انلَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاهلل

العباد،  خري  ميزات  من  وتعتربه  باآلخرة  اإليامن  رضورة  عىل  تؤّكد  آياٌت  ثانيًا: 
َِك 

َ
ول

ُ
ِخَرةِ ُهْم يُوقُِنوَن * أ

ْ
اَكَة َوُهْم بِال َة َويُْؤتُوَن الزَّ

َ
ال ِذيَن يُِقيُموَن الصَّ ومنها قوله تعاىل: ﴿الَّ

ُمْفلُِحوَن﴾]]].
ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
َعَ ُهًدى ِمْن َربِِّهْم وَأ

 يُْؤِمُنوَن 
َ

ِيَن ل
َّ

نَّ ال
َ
ثالثًا: آياٌت حتّذر من عواقب إنكار املعاد، ومنها قوله تعاىل: ﴿وَأ

.[[[
 ﴾ً

ِلما
َ
ُهْم َعَذابًا أ

َ
ْعَتْدنَا ل

َ
ِخَرةِ أ

ْ
بِال

رابعًا: آياٌت خترب عن النعيم الذي يناله املؤمنون والعذاب الذي يطال الكافرين يف 

]1]ـ سورة البقرة، اآلية 8. 

]2]ـ سورة لقامن، اآليتان 4 و 5. 

]3]ـ سورة اإلرساء، اآلية 10. 
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ُبوَن * ِف َجنَّاِت انلَِّعيِم *  ُمَقرَّ
ْ
َِك ال

َ
ول

ُ
ابُِقوَن * أ ابُِقوَن السَّ يوم القيامة، ومنها قوله تعاىل: ﴿وَالسَّ

 
ُ

ْيَها ُمَتَقابِلنِي * َيُطوف
َ
ٍر َمْوُضونٍَة * ُمتَِّكئنَِي َعل ِخِريَن * َعَ ُسُ

ْ
لِيٌل ِمَن ال

َ
لنَِي * َوق وَّ

َ ْ
ٌة ِمَن ال

َّ
ل
ُ
ث

َماِل  ْصَحاُب الشِّ
َ
ٍس ِمْن َمِعنٍي﴾]]]. وقوله تعاىل: ﴿وَأ

ْ
أ
َ
بَارِيَق َوك

َ
وَاٍب وَأ

ْ
ك

َ
وَن * بِأ ُ اٌن ُمَلَّ َ

ْ
ْيِهْم وِل

َ
َعل

ْبَل 
َ
إِنَُّهْم اَكنُوا ق ِريٍم * 

َ
 ك

َ
 بَارٍِد َول

َ
َماِل * ِف َسُموٍم وََحِيٍم * َوِظلٍّ ِمْن َيُْموٍم * ل ْصَحاُب الشِّ

َ
َما أ

إِنَّا 
َ
نَّا تُرَابًا َوِعَظاًما أ

ُ
ئَِذا ِمْتَنا َوك

َ
وَن أ

ُ
َعِظيِم * َوَكنُوا َيُقول

ْ
ِْنِث ال

ْ
وَن َعَ ال َذلَِك ُمْتَفنَِي * َوَكنُوا يُِصُّ

وم﴾]]]. 
ُ
 ِميَقاِت يَْوٍم َمْعل

َ
َمْجُموُعوَن إىِل

َ
ِخِريَن * ل

ْ
لنَِي وَال وَّ

َ ْ
ْل إِنَّ ال

ُ
وَن * ق

ُ
ل وَّ

َ ْ
َوآبَاُؤنَا ال

َ
وَن * أ

ُ
َمْبُعوث

َ
ل

خامسًا: آياٌت تدّل عىل ارتباٍط األعامل احلسنة والقبيحة بمصري اإلنسان يف يوم 
َف وَُحْسَن َمآٍب * 

ْ
ُزل

َ
ُ ِعْنَدنَا ل

َ
َذلَِك َوإِنَّ ل  ُ

َ
القيامة واحلساب، ومنها قوله تعاىل: ﴿َفَغَفْرنَا ل

َك َعْن 
َّ
َهَوى َفُيِضل

ْ
 تَتَّبِِع ال

َ
َقِّ َول اْحُكْم َبنْيَ انلَّاِس بِالْ

َ
ْرِض ف

َ ْ
َناَك َخلِيَفًة ِف ال

ْ
يَا َداُووُد إِنَّا َجَعل

َِساِب﴾]]].
ْ

ُهْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِما نَُسوا يَْوَم ال
َ
َِّ ل وَن َعْن َسبِيِل اهلل

ُّ
ِيَن يَِضل

َّ
َِّ إِنَّ ال َسبِيِل اهلل

ـ حقيقة الخلود:

تعني  وهي   )immortality( مصطلح  اإلنجليزية  اللغة  يف  يعادهلا  )خلود( 
احلياة التي ال يكتنفها موٌت، وال فرق يف ذلك بني كون املخّلد منّعاًم أو معّذبًا، إال أّن 

املصطلح اإلنجليزي فيه داللٌة عىل املعنى السلبي الستمرار احلياة.

ليس هناك اختالٌف بني معنى اخللود ومفهوم احلياة بعد املوت، إذ كالمها يدالن 
هذا  تؤّيد  ال  الفكرية  التوّجهات  بعض  هناك  ولكن  األبد؛  إىل  احلياة  استمرار  عىل 
بأّن  يقولون  حيث  موته،  بعد  يفنى  اإلنسان  بأّن  أتباعها  يعتقد  التي  كالبوذية  األمر، 
َثمَّ  ومن   )nirvana( بالنريفانا  يلتحق  سوف  التناسخ  دورة  من  خروجه  بعد  املّيت 

تنتهي حياته الشخصية. 

]1]ـ سورة الواقعة، اآليات 10 إىل 18. 

]2]ـ سورة الواقعة، اآليات 41 إىل 50. 

]3]ـ سورة ص، اآليتان 25 و 26. 
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مبدأ  وفق  املوت  بعد  اإلنسان عىل حاهلا  شخصية  بقاء  يعني  اإلسالم  اخللود يف 
اهلوهوية، فاإلنسان يف احلياة األخروية ُيبعث بنفس شخصيته الدنيوية وخصاهلا التي 
متتاز هبا عن غريها، إذ من املؤّكد أّنه ال يبقى مسّوٌغ للخلود بعد زوال الشخصية. إذن، 

هناك هوهويٌة )عينيٌة( بني إنسان احلياة الدنيا وإنسان احلياة اآلخرة. 

ـ النزعة إىل الخلود:

يف  املستودعة  فطرته  منطلق  من  اخللود  إىل  باطنيٌة  نزعٌة  تكتنفه  بطبيعته  اإلنسان 
ذاته منذ حلظة خلقته يف عامل التكوين، والنزعات الفطرية بدورها تتأرجح بني الشّدة 

والضعف عىل مّر األيام إثر خمتلف الظروف االجتامعية والنفسية واجلغرافية. 

هذه الرغبة اجلاحمة والشاملة تثري يف نفس اإلنسان إرادة البقاء وعدم الفناء، ومن 
جانٍب آخر فإّن املوت بدوره ينتاب الذهن البرشي ويثري هواجسه أيضًا، إذ كّل إنساٍن 
عىل يقنٍي بأّن حياته الدنيوية ستصل إىل نايتها وسيالقي مصريه املحتوم يومًا ما بعد 
أن تطرق بابه املنّية التي ال مفّر منها، وحينام تتبادر يف ذهنه هذه احلقيقة يتساءل قائاًل: 
هل أّن املوت نايٌة للحياة وبدايٌة لعدٍم مطلٍق؟ من املؤّكد أّن معتنقي األديان الساموية 
فكرة  ترويج  يف  الريادة  هلا  األديان  وهذه  األخروية،  واحلياة  املعاد  بحتمية  يؤمنون 

اخللود بعد املوت. 

النفسية  باملسائل  املعتقدين  النفس  علامء  من  كثريًا  أّن  هنا  بالذكر  اجلدير  من 
بالقضايا  اإلنسانية  الروح  ارتباط  قضية  يطرحون  الراهن  عرصنا  يف  امليتافيزيقية 
شأنا  من  املوتى  أرواح  إّن  يقولون  حيث   )ADS( عليه  يطلق  ما  وهو  املاورائية، 
االرتباط مع األحياء وإخبارهم بام جيري يف ذلك العامل الغيبي. من املؤّكد أّن األديان 
التوحيدية وعىل رأسها اإلسالم، تتضّمن تعاليم أكثر شموليًة وتفصياًل حول احلياة 
بعد املامت، وقد أخربت أتباعها بوجود ارتباٍط وطيٍد بني احلياتني الدنيوية واألخروية. 



الكالم اإلسالمي المعاصر 186

ـ حقيقة الشخصية اإلنسانية:

احلياة  يف  اخللود  وقوام  األساسية  الدعامة  هي  اإلنسان  شخصية  أّن  يف  ريب  ال 
اآلخرة، وعىل هذا األساس فال بّد من معرفة ُكنهها وماهيتها. 

كلمة )شخصية( واحدٌة من األلفاظ املشرتكة التي هلا أكثر من داللٍة، فأحيانًا يراد 
منها طبيعة اإلنسان النفسية ومشاربه الفكرية، وهذا املعنى خارٌج عن نطاق بحثنا. 
حمور  تعّد  والتي  بذاته  لإلنسان  املشّخصة  الفردية  اهلوية  منها  يقصد  أخرى  وأحيانًا 

داللة الضمري )أنا(، أي إّنا حقيقة األنا؛ وهذا املعنى هو حمور بحثنا. 

اإلنسان طوال حياته الدنيوية ومن خالل خمتلف جتاربه، يواجه تغيرياٍت عديدًة 
يف  التحّوالت  هذه  تطرأ  أن  املمكن  ومن  شخصيته،  يف  حتّوالٍت  حدوث  عن  تسفر 
احلياة األخروية أيضًا؛ إال أّن هويته تبقى عىل حاهلا دونام أّي تغيرٍي وفق مبدأ اهلوهوية. 

هناك أربع نظرياٍت أساسيٍة طرحت لبيان معيار هوهوية الشخصية، هي]]]: 

النظرية األوىل: انعدام شخصية اإلنسان:

بالنسبة إىل مصري شخصية اإلنسان بعد  املاّديني منحًى متطّرفًا  العلامء  نحا بعض 
املوت، كالفيلسوف ديفيد هيوم الذي اّدعى زواهلا واضمحالل اهلّوية الفردية بعد املوت 
مشّبهًا ابن آدم باآللة التي تتالشى بتاليش أجزائها، إذ عّد وحدته وحدًة اعتباريًة وليست 

حقيقيًة، وقال إّن ذهن اإلنسان ليس سوى سلسلٍة من اإلدراكات املتوالية. 

أنا  إذن  ُأفّكر،  »أنا  وهي:  اخلصوص،  هبذا  شهريٌة  عبارٌة  ديكارت  وللفيلسوف 
موجوٌد«، لكنّها يف الواقع استنتاٌج خاطٌئ وعاٍر من الصواب، ألّن التفكري هو عني 
مفّكٌر؛  موجوٌد  فهو  ويفّكر،  موجوٌد  اإلنسان  بأّن  القول  يمكن  وال  اإلنسان  وجود 
وشخصيته عىل هذا األساس ليست سلسلًة اعتباريًة من األفكار والتصّورات املتوالية. 

]1]ـ مرتىض مطّهري، معاد )باللغة الفارسية(؛ رضا أكربي، جاودانگي )باللغة الفارسية(، ص 76. 
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هيوم  أمثال  من  واملفّكرين  الفالسفة  بعض  من  بدرت  التي  الواهية  املزاعم 
وديكارت، تتعارض مع الوجدان الذي يدرك مفهوم الشخصية بعلمه احلضوري، 
إذ كّل إنساٍن يعرف نفسه معرفًة حضوريًة، وهذه املعرفة عبارٌة عن إدراٍك واحٍد بسيٍط 

وبدهييٍّ اليمكن إنكاره بتاتًا. 

وأّما بالنسبة إىل األفكار والتصّورات التي تراود ذهن اإلنسان، فهي ليست مطلقًة 
لكونا متعّلقاٍت ترتبط بشخصيته؛ لذا لو فرضنا أّن شخصني اجتمعا يف مكاٍن واحٍد 
وطلب منهام تصّور الكعبة املرّشفة يف آٍن واحٍد، فال يمكن اّدعاء أّن تصّورمها واحٌد، 
بل ما حدث هو يف الواقع تصّوران يف وعاءين ذهنيني خمتلفني، إذ إّن تصّور كّل واحٍد 
التصّوران ليسا مطلقني لكون كّل واحٍد  منهام متعّلٌق بذاته وشخصيته. إذن، هذان 
منهام يرتبط بشخصيٍة وهوّيٍة بالتحديد، ودواليك سائر األفكار والتصّورات الذهنية. 

إذا ذهبنا إىل القول باعتبارية الشخصية اإلنسانية، يرتّتب عليه أّن شخصية اإلنسان 
مرّكبٌة من تصّوراٍت وأفكاٍر متواليٍة؛ لكّن الواقع عىل خالف ذلك متامًا. 

النظرية الثانية: البدن هو شخصية اإلنسان:

برأي العلامء املاّدين فإّن بدن اإلنسان هو املناط هلويته الشخصية، واستدلوا عىل 
رأهيم باملثال اآليت: زيٌد قبل شهٌر هو زيٌد بذاته اليوم، وبعد شهٍر أيضًا سيبقى هو هو، 
بدنه موجوٌد عىل  أّن  بام  لذا  الواقع؛  بدنه عىل أرض  ببقاء  البقاء مرشوٌط  ولكن هذا 

أرض الواقع فهو عني شخصّيته )هوهويته( يف كّل زماٍن. 

يف  نالقيه  الذي  بدنه  ذات  هي  اإلنسان  شخصية  فإّن  هؤالء  رأي  حسب  إذن، 
اخلارج، وهذا الرأي يدّل بوضوٍح عىل نفي الوجود اإلنساين املجّرد ويؤّكد عىل كون 
حقيقته ماّديًة حمضًة، ومن َثمَّ تكون شخصيته متعّلقًة ببدنه فقط؛ ومن املؤّكد أّن هذه 

الرؤية املاّدية البحتة منبثقٌة من النزعة الوضعية. 
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العقلية  استدالالهتا  خالل  من  فهي  ـ  اإلسالمية  سّيام  وال  ـ  الدينية  الفلسفة  أّما 
أثبتت وجود النفس املجّردة املتعّلقة بالبدن، ومن َثمَّ فنّدت نظرية الشخصية املاّدية. 

بالبدن،  تقييد الشخصية اإلنسانية  املاّديني الذي ذهبوا عىل أساسه إىل  لذا، رأي 
املاّدي  البدن  أّن  اّدعيتم  إذا  يأيت:  كام  اإلسالمية  احلكمة  تعاليم  حسب  نقضه  يمكن 
يف احلياة الدنيا هو الشخصية احلقيقية لإلنسان، فكيف ترّبرون قوانينكم وأحكامكم 
اعتقلوا  وإن  حّتى  اجلرائم  ارتكاهبم  بعد  املجرمني  معاقبة  وجوب  عىل  تنّص  التي 
بعد فرتٍة طويلٍة قد تدوم عرشات السنني؟! من املؤّكد أّن هذه املّدة الزمنية شهدت 
اضمحالل اخلاليا البدنية التي كانت يف جسم املجرم أثناء ارتكاب اجلريمة، وحسب 
بالكامل وحّلت حمّلها خاليا  استبدلت  فقد  األحياء  ومبادئ علم  الطبيعية  القوانني 
استبدلت  قد  جسمه  أعضاء  إّن  القول  يمكن  بحيث  آنذاك  موجودًة  تكن  مل  جديدة 

بأعضاء جديدة. فيا ترى كيف ُتعاقب أعضاء مل ترتكب أّية جنحٍة؟! 

ألعضائه  املكّونة  العاّمة  الُبنية  وبقيت  للبدن  الوراثية  اجلينات  تتغرّي  مل  وإن  حّتى 
الداخلية عىل حاهلا، إال أّن حقيقة خالياها قد تغرّيت بعد أن استقّرت يف زمانني خمتلفني 
داخل جسمني ماّديني متشاهبني من حيث اهليئة، وعىل هذا األساس انتفت هوهويتها. 

الثابتة طبقًا  إثبات شخصية اإلنسان وهوهويته  بناًء عىل ما ذكر ال يمكن مطلقًا 
ملكّونات بدنه املاّدي من خاليا وجينات وراثية. 

النظرية الثالثة: الذهن هو شخصية اإلنسان:

امتلك  شهٍر  قبل  زيدًا  أّن  لو  يأيت:  كام  رأهيم  عىل  النظرية  هذه  أصحاب  استدّل 
أحاسيس وتصّورات ورغبات وارتكازات ذهنية خاّصة بحيث بقيت راسخًة يف ذهنه 
إّن  أي  دليٌل عىل كون ذهنه هو شخصيته وهويته،  فهذا  اآلن،  اليوم وبعد شهٍر من 

هوهوية الذهن وخصائصه هي ذات هوهوية الشخصية وخصائصها]]].

]1]ـ جون لوك، رساله در باب فاهمه برش )باللغة الفارسية(، الفصل 27. 
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متبنّياهتا،  تنقض  التي  الدامغة  األدّلة  أمام  تصمد  ال  األخرى  هي  النظرية  هذه 
فاإلنسان غالبًا ما ينسى كثريًا من أفعاله وذكرياته، وبعضها اآلخر يمحى بالكامل من 
ذهنه، لكن مع ذلك فهو يدرك هوهويته الشخصية؛ ناهيك عن أّن املعيار الذهني هو 
نفس املعيار البدين املذكور يف النظرية الثانية لكونه ال يدّل إال عىل التشابه واالنطباق 

بني األعضاء طوال حياة اإلنسان. 

تناظر  التصّورات  تطابقت تصّوراهتام، وهذه  زيٌد  أّن شخصني أحدمها  لنفرتض 
وذلك  زيدًا  إّن  حينئٍذ  القول  يمكن  فهل  الناس؛  من  آخر  عدٍد  أذهان  يف  ما  أيضًا 
الشخص وكّل أولئك الذي اّتسقت تصّوراهتم معهام، يمتلكون شخصيًة واحدًة؟! 

أي هل من املمكن القول بأّن هوهوية هؤالء هي عني هوهوية زيٍد؟! 

معًا  والبدن  الذهن  بكون  القول  إىل  ذهبوا  البعض  أّن  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
يكّونان شخصية اإلنسان،]]] وهذا الرأي يرد عليه ما ورد عىل الرأيني السابقني، وغاية 
ما يمكن أن يثبته هو وجود تشابٍه بني إنسانني أو أكثر يف بعض اخلصال النفسية، وهذا 
ليس واحدًا، واألعضاء  الذهن  لكّن  تكون واحدًة  أن  يمكن  التصّورات  أّن  بمعنى 
أيضًا تكون متشاهبًة من حيث اهليئة فقط؛ فكّل إنساٍن له ذهنه اخلاّص وأعضاؤه التي 

يمتاز هبا عن غريه. 

إذن، الذهن البرشي واألعضاء البرشية املاّدية، ليس من شأنا احلفاظ عىل وحدة 
شخصية اإلنسان يف الدنيا واآلخرة. 

النظرية الرابعة: النفس هي شخصية اإلنسان:

هذه النظرية هي األكثر شيوعًا من بني سائر النظريات التي طرحت عىل صعيد 
بيان حقيقة الشخصية اإلنسانية وهوهويتها، واالستدالل فيها كام يأيت: زيٌد قبل شهٍر 

]1]ـ لالطاّلع أكرث، راجع: مهدي بازركان، راه طي نشده )باللغة الفارسية(. 
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هو نفسه اآلن، وبعد شهٍر سيبقى كذلك رشيطة أن تكون نفسه واحدًة، واملراد من 
النفس هنا اجلوهر املجّرد املّتحد مع البدن عىل نحٍو ما؛ وبناًء عىل هذا تكون النفس 

هي اهلوية احلقيقة لإلنسان واملناط األسايس لشخصيته وهوهويته. 

ـ تأثري االعتقاد باملعاد عىل الحياة:

عىل  سّيام  وال  لإلنسان،  احلياتية  الشؤون  شّتى  يف  كبرٌي  دوٌر  له  باملعاد  االعتقاد 
يف  جلّيًا  يبدو  وتأثريه  والنبّوة،  بالتوحيد  االعتقاد  نظري  فهو  مصريه،  تعيني  صعيد 
جمال األنثروبولوجيا، فاالعتقاد به جيعل اإلنسان مؤمنًا هبدٍف نبيٍل غري حمدوٍد بإطار 
املاّدة وهويٍة خالدٍة تفوق ُأطر احلياة الدنيا الفانية، كام أّنه ذو تأثرٍي ال ينكر عىل القيم 

واألصول املثىل. 

ال ريب يف أّن اإلنسان الذي ال يؤمن باحلياة اخلالدة، يعجز عن بلوغ الدرجة املطلوبة 
من الفضل مهام كان نزهيًا ومثاليًا وعادالً ومؤّثرًا عىل نفسه وحمسنًا لآلخرين، بل حّتى 
لو دافع عن العدل وقارع الظلم فسوف يبقى يعاين من نقٍص يف شخصيته؛ فهو وإن 
امتلك درجًة من الفضل، لكّن فضله هذا يظّل حمدودًا يف نطاق حياته الدنيوية فحسب. 
وهو كذلك عاجٌز عن ذكر جواٍب للسؤال اآليت: ما السبب الذي يدعو اإلنسان ملراعاة 

األخالق احلميدة والسعي ألن يصبح فاضالً كرياًم يف هذه احلياة الفانية؟ 

ومن املؤّكد أّن الفضيلة ال معنى هلا إال يف ظّل اعتقاد اإلنسان باحلياة بعد املامت. 

ومن اآلثار األخرى التي ترتّتب عىل االعتقاد باملعاد يف احلياة اآلخرة، أّن اإلنسان 
ينزع إىل الدفاع عن كاّفة القوانني االجتامعية واحلقوقية واألخالقية والثقافية، إذ إّن 
ثّم  القوانني ومن  االمتثال هلذه  العامل اآلخر حيّفزه عىل  بالبعث واحلساب يف  اإليامن 
تطبيقها بأحسن وجٍه ويف احلني ذاته يمنحه القدرة الالزمة ملقارعة الباطل ومواجهة 

اهلجامت الثقافية املحمومة. 



191المعاد الجسماني والروحاني 

ـ آثار االعتقاد باملعاد من زاويٍة قرآنيٍة :

هناك عدد من اآليات املباركة التي تطّرقت إىل مسألة املعاد يف الكتاب احلكيم يف 
ضمن مباحث عديدة، ونذكر منها ما يأيت عىل سبيل املثال ال احلرص: 

نََّما 
َ
أ  َّ إِلَ ُكْم يُوَح 

ُ
ِمْثل نَا بََشٌ 

َ
أ إِنََّما  ْل 

ُ
* اجتناب الرشك وأداء األعامل الصاحلة: ﴿ق

َحداً﴾]]]. 
َ
 يُْشِْك بِِعَباَدةِ َربِِّه أ

َ
 َصاِلًا َول

ً
َيْعَمْل َعَمال

ْ
ل
َ
ٌ َواِحٌد َفَمْن اَكَن يَرُْجو لَِقاَء َربِِّه ف

َ
ُهُكْم إِل

َ
إِل

َعاَم َعَ ُحبِِّه  * تقديم العون املاّدي للمحرومني وخشية اهلل تعاىل: ﴿َويُْطِعُموَن الطَّ
 

ُ
َاف

َ
وًرا * إِنَّا ن

ُ
 ُشك

َ
 نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َول

َ
َِّ ل ِسريًا * إِنََّما ُنْطِعُمُكْم لِوَْجِه اهلل

َ
ِمْسِكيًنا َويَتِيًما وَأ

ْمَطِريًرا﴾]]]. 
َ
ِمْن َربَِّنا يَْوًما َعُبوًسا ق

ِْه تُرَْجُعوَن  ِي َفَطَرِن َوإِلَ
َّ

ْعُبُد ال
َ
 أ

َ
* عبادة اهلل تعاىل وحده وعدم الرشك به: ﴿َوَما ِلَ ل

 ُيْنِقُذون﴾]]]. 
َ

 ُتْغِن َعنِّ َشَفاَعُتُهْم َشيًْئا َول
َ

ُِذ ِمْن ُدونِِه آلَِهًة إِْن يُرِْدِن الرَّْحَُن بُِضٍّ ل
َّ

ت
َ
أ
َ
* أ

َسَبْت 
َ
ك بَِما  َنْفٍس  ﴿ُكُّ  باملعاد:  التكذيب  وعدم  الطاعات  وأداء  الصالة  إقامة   *

ُكْم ِف َسَقَر 
َ
ك

َ
ُمْجِرِمنَي * َما َسل

ْ
وَن * َعِن ال

ُ
َِمنِي * ِف َجنَّاٍت يَتََساَءل ْصَحاَب الْ

َ
 أ

َّ
َرِهيَنٌة * إِل

نَّا 
ُ
* َوك َائِِضنَي 

ْ
ُوُض َمَع ال نَّا نَ

ُ
* َوك ِمْسِكنَي 

ْ
ال ُنْطِعُم  ْم نَُك 

َ
َول  * نَي 

ِّ
ُمَصل

ْ
ال ْم نَُك ِمَن 

َ
ل وا 

ُ
ال

َ
* ق

َِقنُي﴾]]].  تَانَا الْ
َ
يِن * َحتَّ أ ُب بَِيْوِم الِّ نَُكذِّ

وا 
ُ
َتال

ْ
إَِذا اك ِيَن 

َّ
* ال ِفنَي  ُمَطفِّ

ْ
لِل * عدم إجحاف الناس حقوقهم االقتصادية: ﴿َوْيٌل 

وَن * ِلَْوٍم 
ُ
نَُّهْم َمْبُعوث

َ
َِك أ

َ
ول

ُ
 َيُظنُّ أ

َ
ل

َ
وَن * أ ْو َوَزنُوُهْم ُيِْسُ

َ
وُهْم أ

ُ
وَن * َوإَِذا اَكل

ُ
َعَ انلَّاِس يَْسَتْوف

ِمنَي﴾]]]. 
َ
َعال

ْ
َعِظيٍم * يَْوَم َيُقوُم انلَّاُس لَِربِّ ال

]1]ـ سورة الكهف، اآلية 110. 

]2]ـ سورة اإلنسان، اآليات 8 إىل 10. 

]3]ـ سورة يس، اآليتان 22 و 23. 

]4]ـ سورة املّدثر، اآليات 38 إىل 47. 

]5]ـ سورة املطّففني، اآليات 1 إىل 6. 
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ُب  ِي يَُكذِّ
َّ

يَْت ال
َ
َرأ

َ
* رّقة القلب والرمحة بالعاملني وال سّيام األيتام واملساكني: ﴿أ

 .[[[
ِمْسِكنِي﴾ 

ْ
 َيُضُّ َعَ َطَعاِم ال

َ
َتِيَم * َول ِي يَُدعُّ الْ

َّ
َذلَِك ال

َ
يِن * ف بِالِّ

 
َ

* عدم التبّجح يف إنكار يوم القيامة بذريعة استحالة إحياء البدن بعد املامت: ﴿ل
اِدرِيَن 

َ
َْمَع ِعَظاَمُه * بََل ق ْن نَ

َّ
ل
َ
َساُن أ

ْ
ن ِ

ْ
َيَْسُب ال

َ
وَّاَمِة * أ

َّ
ِسُم بِانلَّْفِس الل

ْ
ق
ُ
 أ

َ
ِقَياَمِة * َول

ْ
ِسُم بَِيْوِم ال

ْ
ق
ُ
أ

ِقَياَمِة﴾]]]. 
ْ
يَّاَن يَْوُم ال

َ
ُل أ

َ
َماَمُه * يَْسأ

َ
َساُن ِلَْفُجَر أ

ْ
ن ِ

ْ
َي َبَنانَُه * بَْل يُِريُد ال ْن نَُسوِّ

َ
َعَ أ

ِخَرةِ ُهْم يُوقُِنوَن 
ْ

اَكَة َوُهْم بِال َة َويُْؤتُوَن الزَّ
َ

ال ِيَن يُِقيُموَن الصَّ
َّ

* الدور النفيس للمعاد: ﴿ ال
َعَذاِب 

ْ
ُهْم ُسوُء ال

َ
ِيَن ل

َّ
َِك ال

َ
ول

ُ
ُهْم َفُهْم َيْعَمُهوَن * أ

َ
ْعَمال

َ
ُهْم أ

َ
ِخَرةِ َزيَّنَّا ل

ْ
 يُْؤِمُنوَن بِال

َ
ِيَن ل

َّ
* إِنَّ ال

وَن﴾]]]. ْخَسُ
َ ْ
ِخَرةِ ُهُم ال

ْ
َوُهْم ِف ال

ْن ُيَاِهُدوا 
َ
أ ِخِر 

ْ
َْوِم ال َوالْ  َِّ يُْؤِمُنوَن بِاهلل ِيَن 

َّ
ِذنَُك ال

ْ
يَْسَتأ  

َ
* الدور التعبوي للمعاد: ﴿ل

ِخِر 
ْ

ال َْوِم  َوالْ  َِّ بِاهلل يُْؤِمُنوَن   
َ

ل ِيَن 
َّ

ال ِذنَُك 
ْ
يَْسَتأ إِنََّما   * ُمتَِّقنَي 

ْ
بِال َعلِيٌم   َُّ َواهلل ْنُفِسِهْم 

َ
وَأ ْمَوالِِهْم 

َ
بِأ

َِّ َكْم ِمْن  و اهلل
ُ
نَُّهْم ُمالَق

َ
يَن َيُظنُّوَن أ اَل الَِّ

َ
ُدوَن﴾]]]. ﴿ ... ق وُبُهْم َفُهْم ِف َرْيبِِهْم َيَتَدَّ

ُ
ل
ُ
َواْرتَابَْت ق

 .[[[
ابِِريَن﴾  َُّ َمَع الصَّ َِّ َواهلل ِن اهلل

ْ
ثرَِيةً بِإِذ

َ
َبْت فَِئًة ك

َ
ٍة َغل

َ
لِيل

َ
فَِئٍة ق

ـ ماهية الحياة بعد املوت:

قبل  من  األخرى  احلياة  يف  اإلنسان  طبيعة  حول  اآلراء  من  جمموعة  طرحت 
املعتقدين بعدم فنائه بعد املامت، وأكثرها شهرًة وشيوعًا اآلراء الثالثة اآلتية: التناسخ، 

انبعاث الروح )املعاد الروحاين(، انبعاث اجلسم )املعاد اجلسامين(. 

]1]ـ سورة املاعون، اآليات 1 إىل 3. 

]2]ـ سورة القيامة، اآليات 1 إىل 6. 

]3]ـ سورة النمل، اآليات 3 إىل 5. 

]4]ـ سورة التوبة، اآليتان 44 و 45. 

]5]ـ سورة البقرة، اآلية 249.  
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: وفيام يأيت نتطّرق إىل بيانا بشكٍل إمجايلٍّ

أّوالً: التناسخ:

اصطالحًا  وأّما  لغًة؛  االنتقال  وتعني  )نسخ(،  ماّدة  من  مشتّقٌة  )تناسخ(]]]  كلمة 
فهي تدّل عىل انتقال النفس من بدٍن إىل بدٍن آخر. 

الربامهاتية  فيها  الرشقية وبام  واملذاهب  األديان  التناسخ شائعٌة بني بعض  عقيدة 
واهلندوسية والبوذية، فأتباع هذه األديان يعتقدون بصوٍر عديدٍة هلذا األمر، منها بقاء 
الروح تدور يف فلك التناسخ إىل األبد منتقلًة من بدٍن إىل آخر، ومنها حلوهلا يف بدن 
حيواٍن وبعد ذلك استقرارها يف نباٍت ومن َثمَّ انتقاهلا إىل أحد اجلامدات، يف حني يرى 

آخرون أّن هذه العلمية تتّم معكوسًة. 

حسب املعتقدات البوذية ال بّد لإلنسان من البقاء يف عناء آالم التناسخ املضنية ما 
مل يطّهر نفسه من اآلثام وجيّردها من الرغبات والطموحات التي ال تتناسب مع تعاليم 
لتنال  املوت  بعد  بالنريفانا  تلتحق  فقط  الطاهرة  فالروح  األساس  هذا  وعىل  البوذا، 
رفضوا  فقد  والغربيون  املسلمون  الكالم  وعلامء  الفالسفة  أّما  األبدية]]].  الطمأنينة 

عقيدة التناسخ وساقوا براهني عديدة لتفنيدها. 

ـ املعاد الروحاين:

يرى الباحثون أّن احلكيم أفالطون هو الرائد يف طرح عقيدة املعاد الروحاين،]]] إذ 
كان يعتقد بأّن الروح ترتقي إىل حرضة القدس بعد املوت فتنعم بحياٍة أبديٍة هناك]]]. 

[1[ -transformation.

]2]ـ فريد وجدي، دائرة املعارف، ج 2، ص 388. 

 .Disem boclieds soulـ  ]3]

]4]ـ فايدون، مجموعة آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، ص 499 ـ 515. 
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هذه الرؤية شهدت تغيريًا من قبل الرئيس ابن سينا الذي كان يعتقد بأّن القّوة العقلية 
التي  النفسانية وهي  )العاقلة( لإلنسان هي الوجود املجّرد الوحيد بني سائر القوى 

تبقى بعد املوت. 

املعنوية  تأنس بكامالهتا  الناطقة حينام  النفس  أّن  الروحاين عىل  املعاد  أتباع  يؤّكد 
يف حياهتا الدنيوية فسوف حتظى بلّذٍة ونعيٍم يف احلياة اآلخرة، لكنّها إن انمكت يف 
تلك  كّل  تفقد  ثّم  املاّدية ومن  احلياة  فور ناية  آالمًا ومهومًا  املاّدية ستواجه  امللّذات 

الكامالت املاّدية التي كانت تنعم هبا يف احلياة الدنيا]]]. 

أي كالم  املصّدق،  الصادق  القول  أساس  املعاد اجلسامين عىل  ابن سينا  أّيد  وقد 
النبّي األكرم 9]]]، يف حني أّن الفيلسوف الغريب ديكارت أّكد عىل ثالث حقائق يف 
منظومته الفلسفية، وهي اهلل والنفس واجلسم، حيث استنتج أّن النفس متتلك شعورًا 
لكنّها جمّردٌة عن األبعاد، لكّن اجلسم مفتقٌد خلصائص الروح، لذا تكون النفس غري 

ماّديٍة وال يمكن أن تفنى بعد فناء اجلسد.

يمكن القول إّن نظرية ديكارت تعود يف أساسها إىل نظرية أفالطون التي اعتربت 
اجلسم والنفس جوهرين مستقّلني عن بعضهام]]].

ـ املعاد الجسامين :

أو  ماّديٍة  جسامنيٍة  هبيئٍة  األخروية  اإلنسان  حياة  هو  اجلسامين  املعاد  من  املقصود 
جسامنيٍة مثاليٍة. 

أصحاب احلكمة املتعالية رّجحوا اجلسم املثايل عىل اجلسم املاّدي واعتربوه أكثر 
احتامالً وأقرب إىل احلقيقة ومن َثمَّ فهو أنسب لالّتصاف باجلسمية من املاّدي.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن نظرية املعاد اجلسامين تعّد إحدى أقدم النظريات التي 

]1]ـ ابن سينا، الشفاء، كتاب النفس، املقالة األوىل، الفصل األّول، ص 6 ـ 10. 

]2]ـ املصدر السابق، اإللهيات، الفصل السابع، ص 423. 

]3]ـ ديكارت، تأمالت در فلسفة أّويل )باللغة الفارسية(، التأّمل السادس. 
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اآلثار  ومنها  األمر  هذا  عىل  عديدة  شواهد  وهناك  اإلنسان،  خلود  حول  متحورت 
القبور  يف  غذائية  ومواّد  حربية  أدوات  عىل  عثر  إذ  العامل،  بقاع  خمتلف  يف  املكتشفة 
التي دفن فيها إنسان النياندرتال وسائر األمم التي ترضب بجذورها يف عهود ما قبل 
التأريخ، كذلك املومياءات التي تعّج هبا مقابر الفراعنة يف مرص والتي دفن معظمها 
يف األهرامات املزّودة بشّتى الوسائل املاّدية التي اعتقد املرصيون القدماء بأّنا ستكون 
مفيدًة هلم يف حياهتم األخروية، وكذا هو احلال بالنسبة إىل حضارة ما بني النهرين التي 
عثر فيها عىل عدٍد من الوسائل املاّدية يف املقابر؛ فهذه األمور صّورت يف ذهن اإلنسان 

املعارص وجود حياٍة ماّديٍة أخرى بعد احلياة الدنيوية.
ولو ألقينا نظرًة إمجاليًة عىل األديان التوحيدية املعروفة كاإلسالم واملسيحية، نجد 
أتباعها قد انقسموا إىل فئتني، فمنهم من ذهب إىل القول بمبدأ املعاد الروحاين ومنهم 
باملعاد  للقول  املسلمني  بعض  دعت  التي  األسباب  وأحد  اجلسامين؛  باملعاد  قال  من 
ِمَن  نْبََتُكْم 

َ
أ  َُّ ﴿َواهلل  :7 موسى  النبي  لسان  عىل  املجيد  القرآن  يف  جاء  ما  اجلسامين 

 .[[[﴾ً
 * ُثمَّ يُِعيُدُكْم فِيَها َوُيْرُِجُكْم إِْخَراجا

ً
ْرِض َنَباتا

َ ْ
ال

تعاليم الديانة املسيحية أعارت أمهيًة كبريًة ملسألة احلياة بعد املامت، ومن مجلة ذلك 
ما ورد يف رسالة القّديس بولس إىل نصارى مدينة فيلبي الواقعة شاميل بالد اإلغريق، 
تِي ِمنَْها َأْيًضا َننَْتظُِر خُمَلًِّصا ُهَو  اَمَواِت، الَّ حيث جاء فيها: »َفإِنَّ ِسرَيَتنَا َنْحُن ِهَي يِف السَّ
َعىَل ُصوَرِة َجَسِد  لَِيُكوَن  َتَواُضِعنَا  ُ َشْكَل َجَسِد  َسُيَغريِّ ِذي  الَّ امْلَِسيُح، *  َيُسوُع  بُّ  الرَّ

ٍء«]]].  جَمِْدِه، بَِحَسِب َعَمِل اْستَِطاَعتِِه َأْن خُيِْضَع لِنَْفِسِه ُكلَّ يَشْ
العهد  ذكر يف  إذ  اجلسامين،  املعاد  مبدأ  أّكدت عىل  األخرى  اليهودية هي  الديانة 
سيبعث  فبعضهم  فئتني،  يف  سيبعثون  املوتى  أّن  بالتحديد  دانيال  كتاب  ويف  القديم 

للخلود والبعض اآلخر للذّلة والتوبيخ]]]. 

]1]ـ سورة نوح، اآليتان 17 و 18. 

]2]ـ رسالة القّديس بولس إىل أهل فيلبي، اإلصحاح الثالث، الفقرتان 20 و 21. 

]3]ـ العهد القديم، كتاب دانيال، 12 / 20. 
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إذن، النصوص املقّدسة ملختلف األديان هلا دوٌر كبرٌي يف طرح مسألة املعاد اجلسامين 
بني أتباعها.

ـ نظريات املعاد الجسامين:

طرحت جمموعة من النظريات واآلراء حول كيفية حتّقق املعاد اجلسامين يف احلياة 
اآلخرة، ونشري إىل بعضها فيام يأيت:

1 ( نظرية إعادة املعدوم :

وعبد  والباقالين  األشعري  احلسن  أيب  أمثال  من  األشاعرة  الكالم  علامء  بعض 
والكعبي  بن عمرو  الرضاء  أمثال  من  املعتزلة  متكّلمي  البغدادي، وعدٌد من  القاهر 
وأيب عيل اجلبائي وابنه أيب هاشم؛ ذهبوا إىل أّن النفس عبارٌة عن كائٍن ماّدي أو عريض 
من أعراض اجلسم بحيث يزول مع زواله، ألّن العرض متقّوم بوجوده عىل اجلسم 
الذي حيّل فيه وبطبيعة احلال فإّنه سيفنى ملجّرد فناء هذا اجلسم، ولكنّه سيخلق مّرًة 

أخرى يف القيامة من قبل اهلل تعاىل.

باعتقاد أتباع هذه النظرية فإّن املعدوم يمكن أن خيلق مّرًة أخرى وقد أقاموا أدّلًة 
تدعم رأهيم هذا. 

أهّم مؤاخذٍة تذكر عىل هذه النظرية هي استحالة إعادة املعدوم من جديٍد، فبعض 
الفالسفة من أمثال ابن سينا اعتربوا استحالة إعادة املعدوم من البدهييات، ومع ذلك 

فقد استشهد برباهني عّدة إلثبات بداهة هذه االستحالة]]]. 

]1]ـ من الرباهني التي استشهد بها العلامء لتفنيد مسألة إعادة املعدوم، ما يأيت: »لو جاز للمعدوم يف زماٍن أن يعاد 

بعينه يف زماٍن آخر، لزم من ذلك تخلّل العدم بني اليشء ونفسه؛ وهو محاٌل ألنّه حينئٍذ يكون موجوداً بعينه يف زمانني 

تخلّل بينهام عدٌم، أي إنّه يف الحقيقة تقّدم زمانياً عىل وجوده، وحسب القاعدة فإّن تقّدم اليشء عىل نفسه محاٌل«. 
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2( نظرية النسخة البديلة]]]:

املعدوم،  إعادة  نظرية  إىل  قريبٌة يف داللتها  البديلة )طبق األصل(  النسخة  نظرية 
وقد طرحها الالهويت الربيطاين املعارص جون هيك]]]، ونظريته هي: الصورة الوحيدة 
بأن  مرشوطٌة  )أ(  لإلنسان  األصل  طبق  نسخٌة  )ب(  اإلنسان  أّن  اّدعاء  يمكننا  التي 

يّتصف )ب( بثالث خصائص، هي: 

بالكامل، من  البدنية والذهنية  األوىل: أن يكون شبيهًا لـ)أ( من حيث الصفات 
قبيل الذكريات واملعتقدات ولون الشعر والطول والبصامت واألحشاء الداخلية، وما 

إىل ذلك. 

الثانية: أن يكون النسخة الوحيدة لـ )أ( ال غري. 

الثالثة: أن ال يكون موجودًا مع )أ( يف آٍن واحٍد. 

وقد وّضح هذا الفيلسوف نظريته عىل النحو اآليت: »اإلنسان )أ( يموت وتظهر 
نسخته األخرى بنفس خصائصه يف عاملٍ آخر خيتلف بالكامل عن هذا العامل املاّدي ويف 

مكاٍن آخر بعيٍد عن كّل مكاٍن يف هذا العامل. 

نومٍة  انتبهت من  )إّنني  نقول:  )أ(  التايل عىل لسان  الكالم  أن نحكي  نريد  حينام 
كتلك النوّمة التي كانت تسلب منّي الشعور بام حويل يف عامل الدنيا، فقد انتبهت من 
عدم الشعور. عندما استيقظت من مويت تذّكرت أّنني كنت راقدًا يف فراش املوت وقد 

صحوت اآلن يف عاملٍ خمتلٍف بالكامل عاّم سبقه(«]]]. 

املؤاخذة األساسية التي تطرح عىل هذه النظرية هي أّنا تنفي اهلوهوية الشخصية، 

 .Replica ـ ]1]

 .John Hick ـ ]2]

]3]ـ رضا أكربي، جاودانگی )باللغة الفارسية(، ص 240 ـ 245. 
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إذ تؤّكد عىل كون النسخة البديلة )ب( هي نسخة مطابقة للنسخة األصيلة )أ( فقط 
األصيلة،  للنسخة  الفردية  اهلوية  إثبات  أساسها  عىل  يمكن  ال  لذا  بذاهتا،  وليست 

وتوضيح ذلك كام يأيت: 

النسخة البديلة ال يمكنها أن تتحّمل مسؤولية أعامل النسخة األصيلة، إذ إّن اإلنسان 
حسب التعاليم واملقّررات الدينية سوف ينال جزاء أعامله الدنيوية احلسنة والقبيحة يف 
حياته األخروية، لذا إّما أن ينال ُحسن العقبى أو يطاله عذاٌب أليٌم جتاه تلك األعامل 
الشنيعة التي ارتكبها يف حياته؛ يف حني أّن نظرية جون هيك تؤّكد عىل أّن املعّذب واملنّعم 

يف يوم القيامة هو شخٌص آخر شبيٌه )بديٌل( عّمن بدرت منه األعامل الدنيوية. 

إذن، الذي حيرش يف احلياة اآلخرة مل يرتكب أّي ذنٍب كي يستحّق العذاب ومل يفعل 
أي ُحسٍن كي يستحّق الثواب، أي إّنه ليس الفاعل. 

3( نظرية الجسم املثايل:

أثبت  أن  بعد  بـ)صدراملتأهّلني(  املعروف  الشريازي  صدرالدين  املسلم  احلكيم 
أصالة الوجود وأّكد عىل أّنه من احلقائق املشّككة، طرح نظرية احلركة اجلوهرية التي 
احلركات  عن  فضاًل  األشياء  جواهر  يف  حمسوسٍة  غري  باطنيٍة  حركٍة  وجود  عىل  تدّل 
المتالكها،  األجسام  استعداد  مصدرها  تكامليٌة  حركٌة  فهي  واملحسوسة.  الظاهرية 

أي إّن املتحّرك يسري نحو التكامل عىل أساس هذه احلركة. 

هي  وحتليلها،  رشحها  إىل  املتأّله  احلكيم  هذا  تطّرق  التي  األخرى  املباحث  من 
عن  متاميزين  جوهرين  ليسا  أّنام  استنتج  إذ  والبدن،  النفس  بني  املوجودة  العالقة 
بعضهام، فالنفس برأيه ثمرٌة للحركة االشتدادية والتكاملية املكنونة يف البدن، والبدن 
بدوره هو أحد مراتب النفس، وهذه النفس خالل مسريهتا التكاملية تصبح يف غنًى 

عنه شيئًا فشيئًا ومن ثّم تنفصل عنه بالكامل.
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بأّن  أّن تصّور جسٍم بال ماّدٍة ال يمّس بجسمّيته، كام يعتقد  الفيلسوف  يرى هذا 
ببدٍن مثايلٍّ  تعّلقت  إّن  النفس هي اهلوهوية الشخصية لإلنسان، وعىل هذا األساس 
فال حيدث خلٌل يف اهلوهوية الشخصية؛ فهي التي توجد البدن عرب حركتها اجلوهرية 

واالشتدادية، ومن ثّم تبدأ باالنفصال عنه تدرجييًا إىل أن تنقطع عنه بالكامل. 

ويرى هذا احلكيم املتأّله أّن قّوة التصّور لدى اإلنسان هي عبارٌة عن جوهٍر جمّرٍد 
ومرتبٍة من مراتب النفس، وبعد انفصال النفس عن البدن تتزايد قدرهتا عىل التصّور 

مـاّم يعني تزايد هذه القّوة اجلوهرية. 

اإلدراكات  أساس  عىل  القيامة  يوم  يف  تتجىّل  اإلنسانية  النفس  أّن  عىل  أّكد  وقد 
 . وامللكات التي اكتسبتها يف احلياة الدنيا فينشأ إثر ذلك جسٌم مثايلٌّ

إذن، نظرية اجلسم املثايل تؤّكد عىل أّن البدن مرآٌة للنفس وانعكاٌس هلا]]]. 

هناك تفسرٌي آخر للمعاد اجلسامين يف احلكمة املتعالية، وهو: اجلسم املثايل ينشأ إثر 
احلركة اجلوهرية والتكاملية للجسم املاّدي، أي إّن اإلنسان يمتلك جسمني أحدمها 
الدنيا، ولكن بعد املوت  آٍن واحٍد يف احلياة  ماّدي واآلخر مثايل، ومها موجودان يف 
يفنى اجلسم املاّدي ويبقى املثايل؛ وعىل الرغم من أّن الثاين ينشأ من جوهر األّول، لكّن 

هيئته تتكّون تدرجييًا من أفعال اإلنسان وملكاته النفسية. 

إثر  عنها  ينفصل  عندما  بالنفس  ارتباطه  يفقد  الرؤية  هذه  حسب  املاّدي  اجلسم 
املوت]]]. 

هذا  ومن  الدنيا،  عامل  عن  خمتلٍف  بشكٍل  اآلخرة  عامل  تصّور  الدينية  النصوص 
املنطلق فاألحكام واملقّررات التي تّتخذ يف ذلك العامل متقّومٌة عىل أعامل اإلنسان يف 

]1]ـ لالطاّلع أكرث، راجع: صدر الدين الشريازي، الحكمة املتعالية يف األسفار األربعة، ج9، ص 35. 

]2]ـ لالطاّلع أكرث، راجع: روح الله املوسوي الخميني، معاد )باللغة الفارسية(. 



الكالم اإلسالمي المعاصر 200

هذا العامل، فالقرآن الكريم يعترب الدنيا دار عمٍل واآلخرة دار جزاٍء، لذا ليس هناك 
جماٌل للتوبة من املعايص إال يف هذه احلياة فقط إذ ال وجود هلا يف احلياة اآلخرة. 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن الدنيا عبارٌة عن نظاٍم مرتكٍز عىل احلركة والتكامل، يف 
حني أن اآلخرة نظاٌم مرتكٌز عىل األعامل وامللكات النفسانية الدنيوية. 

فيها  ستنبعث  العامل  الدنيا  يف  احلّية  الكائنات  مجيع  فإّن  الدينية  التعاليم  وحسب 
احلياة يف اآلخرة لدرجة أّن أعضاء اإلنسان وجوارحه ستشهد له أو عليه جّراء ما فعل 
يف حياته الدنيوية، وعىل هذا األساس ال يمكن لبدن اإلنسان أن يتواجد يف القيامة 

بنفس خصائص حياته األوىل التي تطغى عليها امليزة الدنيوية]]]. 

ـ براهني إثبات املعاد:

يمكن إثبات حتّقق املعاد واحلياة األخروية برباهني عقلية ونقلية عىل حدٍّ سواء، 
النصوص  يف  جاء  بام  واالكتفاء  العقلية  األدّلة  عن  النظر  غّض  احلرّي  من  ليس  لذا 
الدينية وال سّيام القرآن الكريم لكونه كالم اهلل تعاىل؛ إذ من املؤّكد أّن الكتاب احلكيم 

يؤيد القضايا التي تثبت بالرباهني العقلية القاطعة.

أثبتت  التي  اآليات  من  عددًا  تضّمن  الكريم  القرآن  أّن  هنا  بالذكر  اجلدير  ومن 
حتّقق املعاد باألدّلة العقلية، إذ أّكدت عىل رضورة وجود حياٍة آخرة تيل احلياة الدنيا 

وأثبتت عدم استحالة البعث واملعاد بحكم العقل والربهان. 

بعد  املعاد  وقوع  تثبت  التي  والتجريبية  العقلية  األدّلة  بسط  إىل  نتطّرق  أن  قبل 
أدّلته  وبعض  ومفاهيمه  طبيعته  ونبنّي  جوانبه  بعض  عىل  الضوء  سنسّلط  املامت، 

وشواهده التأرخيية يف رحاب القرآن الكريم يف ضمن مخس نقاٍط يف املبحث اآليت: 

]1]ـ لالطاّلع أكرث، راجع: جالل الدين آشتياين، مقالة تحت عنوان: تحقيق در معاد جسامين )باللغة الفارسية(، مجلّة 

)الهيات(، جامعة مشهد، العدد 6. 
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ـ املعاد يف القرآن الكريم 

كتاب اهلل احلكيم أعار أمهيًة بالغًة ملسألة املعاد وحتّدث عنها من عّدة زوايا، وفيام 
يأيت نذكر جانبًا منها: 

1( ألفاظ املعاد يف القرآن الكريم :

كلمة )معاد( لغًة مصدر ميمي مشتّقة من جذر )عود(، وتعني الرجوع. 

بعض العلامء عّدها اسم مكاٍن يدّل عىل حمّل العودة، فيام ذهب آخرون إىل أّنا اسم 
زماٍن يدّل عىل وقت حتّققها. 

حتّول  بمعنى  اآلخرة،  عامل  إىل  الدنيا  عامل  من  االنتقال  تعني  فهي  اصطالحًا  أّما 
احلياة الدنيوية إىل أخروية عن طريق عودة احلقيقة اإلنسانية الدنيوية يف عامل اآلخرة. 

بعد  البعث واحلياة  تدّل عىل  التي  القرآنية  التعابري واملصطلحات  هناك عدد من 
املامت، ومنها ما يأيت: 

قيام الساعة )الروم / 12(، إحياء املوتى )احلج / 7(، النرش )فاطر / 9(، املعاد 
)األعراف / 29، لقاء اهلل )يونس / 45(، الرجوع )العنكبوت / 57(، يوم القيامة 
)األنبياء / 47(، اليوم اآلخر )البقرة / 177(، يوم احلساب )غافر / 27(، يوم الدين 
)احلمد / 4(، يوم اجلمع )التغابني / 9(، يوم الفصل )النبأ / 17(، يوم اخلروج )ق 
/ 42(، اليوم املوعود )الربوج / 2(، يوم أليم )هود / 26(، يوم عسري )الفرقان / 
26(، اليوم احلق )النبأ / 39(، يوم ابتالء الرسائر )الطارق / 9(، يوم ال ريب فيه 
)آل عمران / 9(، يوم يقال جلهنّم هل امتألت؟ )ق / 30(، يوم عّض الظامل عىل يديه 
)الفرقان / 27(، يوم ال ينفع الظاملني معذرهتم )غافر / 52(، يوم صريورة الولدان 
شيبًا )املزّمل / 17(، يوم فرار املرء من كّل ما حوله )عبس / 34(، يوم الرّش املستطري 
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)اإلنسان / 7(، يوم ال جتزي نفٌس عن نفٍس شيئًا )البقرة / 48(، يوٌم ال متلك فيه 
نفٌس لنفٍس شيئًا )االنفطار / 19(، يوم ابيضاض وجوه واسوداد أخرى )آل عمران 
/ 106(، يوٌم ال ينفع فيه ماٌل وال بنون )الشعراء / 88(، يوم تذّكر اإلنسان سعيه 
)النازعات / 35(، يوم إحضار كّل عمٍل بدر من النفس )النبأ / 40(، يوٌم مقداره 
تبّدل األرض  73(، يوم  النفخ يف الصور )األنعام /  4(، يوم  ألف سنة )املعارج / 

والسامء )إبراهيم / 48(. 

2( القدرة اإللهية املطلقة:

بعد إثبات أّن اهلل عّز وجّل ذو قدرٍة مطلقٍة وغري متناهيٍة عىل أساس أسامئه احلسنى 
احلال  بطبيعة  وجمّرداته،  بامّدياته  املمكنات  عامل  قدرته  تعّم  بحيث  اجلاللية  وصفاته 
يمكن إثبات كّل ما يرتّتب عىل هذه العمومية من قضايا، لذا بام أّن عامل احلرش واحلياة 
بعد املامت جزٌء من عامل املمكنات فهو مشموٌل أيضًا هبذه القاعدة ومن َثمَّ ليس هناك 
أّي مانٍع من تعّلق القدرة اإلهلية به وحتّققه عىل أرض الواقع لكون هذه القدرة املطلقة 

تتعّلق بجميع العوامل من دون استثناٍء يف كّل آٍن ومكاٍن بام يف ذلك احلياة األخروية.

َق 
َ
ِي َخل

َّ
ََّ ال نَّ اهلل

َ
ْم يََرْوا أ

َ
َول

َ
ومن اآليات التي تثبت هذه احلقيقة الثابتة قوله تعاىل: ﴿أ

ِديٌر * َويَْوَم ُيْعَرُض 
َ
ٍء ق  بََل إِنَُّه َعَ ُكِّ َشْ

َ
َمْوت

ْ
ْن ُيِْيَ ال

َ
ِقِهنَّ بَِقاِدٍر َعَ أ

ْ
ْم َيْعَ ِبَل

َ
ْرَض َول

َ ْ
َماوَاِت وَال السَّ

 .[[[
ْنُتْم تَْكُفُرون﴾ 

ُ
َعَذاَب بَِما ك

ْ
وا ال

ُ
ُذوق

َ
اَل ف

َ
وا بََل َوَربَِّنا ق

ُ
ال

َ
َقِّ ق يَْس َهَذا بِالْ

َ
ل
َ
ِيَن َكَفُروا َعَ انلَّارِ أ

َّ
ال

ويف بعض اآليات استخدم الكتاب احلكيم تعابري بسيطة إلثبات حتّقق املعاد بعد 
ْمرِهِ ُثمَّ إَِذا َدَعُكْم َدْعَوةً ِمَن 

َ
ْرُض بِأ

َ ْ
َماُء َوال ْن َتُقوَم السَّ

َ
املامت، كقوله عّز شأنه: ﴿َوِمْن آيَاتِِه أ

َق ُثمَّ 
ْ
َل  الْ

ُ
ِي َيْبَدأ

َّ
انُِتوَن * َوُهَو ال

َ
ُ ق

َ
ْرِض ُكٌّ ل

َ ْ
َماَواِت َوال ُ َمْن ِف السَّ

َ
ْرُُجوَن * َول ْنُتْم تَ

َ
ْرِض إَِذا أ

َ ْ
ال

َِكيُم﴾]]].  َعِزيُز الْ
ْ
ْرِض َوُهَو ال

َ ْ
َماَواِت َوال ْعَ ِف السَّ

َ ْ
َمَثُل ال

ْ
ُ ال

َ
ْيِه َول

َ
ْهَوُن َعل

َ
يُِعيُدهُ َوُهَو أ

]1]ـ سورة األحقاف، اآليتان 33 و 34. 

]2]ـ سورة الروم، اآليات 25 إىل 27. 
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األرض  بإحياء  التمثيل  الصعيد،  هذا  عىل  القرآنية  االستدالالت  مجلة  ومن 
وازدهارها بنعمة املاء بعد جدهبا وجفافها؛ فهذا اإلحياء آيٌة جلّيٌة عىل القدرة اإلهلية 
املطلقة التي من شأنا إحياء كّل يشٍء، وبام يف ذلك إحياء الناس بعد املامت، فقد قال 
كَِسًفا  ُه 

ُ
َيَْعل َو يََشاُء  ْيَف 

َ
ك َماءِ  السَّ ِف  َفَيبُْسُطُه  َسَحابًا  َفُتثرُِي  يَاَح  الرِّ يُْرِسُل  ِي 

َّ
ال  َُّ تعاىل: ﴿اهلل

وَن * َوإِْن اَكنُوا ِمْن  َصاَب بِِه َمْن يََشاُء ِمْن ِعَباِدهِ إَِذا ُهْم يَْسَتبِْشُ
َ
إَِذا أ

َ
ِلِ ف

َ
َوْدَق َيُْرُج ِمْن ِخال

ْ
َفَتَى ال

ْرَض َبْعَد َمْوتَِها 
َ ْ
ْيَف يُْحِ ال

َ
َِّ ك ارِ رَْحَِت اهلل

َ
 آث

َ
اْنُظْر إىِل

َ
ُمْبلِِسنَي * ف

َ
ْبلِِه ل

َ
ْيِهْم ِمْن ق

َ
َل َعل ْن ُيَنَّ

َ
ْبِل أ

َ
ق

ِديٌر﴾]]].
َ
ٍء ق  َوُهَو َعَ ُكِّ َشْ

َ
َمْوت

ْ
ُمْحِ ال

َ
إِنَّ َذلَِك ل

3( العلم اإللهي بالخلقة األوىل: 

اهلل  خلق  فقد  املباركة،  اإلهلية  الذات  صفات  أحد  هو  والالحمدود  املطلق  العلم 
تعاىل اإلنسان من العدم بمحض إرادته وعلمه، ومن املؤّكد أّن هذا اخلالق املبدع من 
العدم له القدرة عىل إحياء العظام وهي رميم، فكام خلقها أّول مّرٍة من البدهيي أّنه غري 
نَّا 

َ
َساُن أ

ْ
ن ِ

ْ
ْم يََر ال

َ
َول

َ
عاجٍز عن إعادهتا من جديٍد؛ وهو ما أّكد عليه الكتاب الكريم: ﴿أ

ِعَظاَم َوِهَ 
ْ
اَل َمْن يُْحِ ال

َ
َقُه ق

ْ
 َونَِسَ َخل

ً
َا َمَثال

َ
َب نل إَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمبنٌِي * َوَضَ

َ
ْقَناهُ ِمْن ُنْطَفٍة ف

َ
َخل

.[[[
ٍق َعلِيٌم﴾ 

ْ
ٍة َوُهَو بُِكلِّ َخل َل َمرَّ وَّ

َ
َها أ

َ
َشأ

ْ
ن
َ
ِي أ

َّ
ْل ُيْيِيَها ال

ُ
َرِميٌم * ق

4( خلقة اإلنسان :

يف  الدنيوية  احلياة  يف  الوجود  إىل  العدم  من  للظهور  مستعّدًا  اإلنسان  كان  لـاّم 
يكتيس  عظاٍم  ثّم  مضغٍة  ثّم  علقٍة  ثّم  نطفٍة  إىل  تراٍب  من  التحّول  عرب  عّدة  مراحل 
مستعدٌّ  تأكيٍد  بكّل  فهو  هلا،  شعور  ال  أخرى  ومكّوناٍت  أحشاٍء  مع  وجلٍد  بلحٍم 
التي  املراحل  ينشأ من جديٍد يف حياٍة أخرويٍة عىل وفق مراحل حمّددة؛ وهذه  ألن 
مطلقٍة ال  قدرٍة  مدّبٍر ذي  بل هي من ختطيط ربٍّ  عبثًا،  احلياتني ال حتدث  تكتنف 

]1]ـ سورة الروم، اآليات 48 إىل 50. 

]2]ـ سورة يس، اآليات 77 إىل 79. 
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حّد هلا، فقد جاء يف الكتاب احلكيم قوله تعاىل: 

َساَن 
ْ
ن ِ

ْ
ْقَنا ال

َ
َقْد َخل

َ
وَن * َول ِفْرَدْوَس ُهْم فِيَها َخاِلُ

ْ
وَن ال

ُ
ِيَن يَِرث

َّ
وَن * ال

ُ
َوارِث

ْ
ال َِك ُهُم 

َ
ول

ُ
﴿أ

َقَة 
َ
َعل

ْ
ْقَنا ال

َ
َخل

َ
َقًة ف

َ
ْقَنا انلُّْطَفَة َعل

َ
َراٍر َمِكنٍي * ُثمَّ َخل

َ
َناهُ ُنْطَفًة ِف ق

ْ
ٍة ِمْن ِطنٍي * ُثمَّ َجَعل

َ
ل

َ
ِمْن ُسال

ْحَسُن 
َ
أ  َُّ َفَتَباَرَك اهلل آَخَر  ًقا 

ْ
َخل نَاهُ 

ْ
َشأ

ْ
ن
َ
أ ُثمَّ  ًْما  ِعَظاَم لَ

ْ
ال َسْونَا 

َ
ك

َ
ف ِعَظاًما  ُمْضَغَة 

ْ
ال ْقَنا 

َ
َخل

َ
ف ُمْضَغًة 

ِقَياَمِة ُتْبَعُثون﴾]]]. 
ْ
َميُِّتوَن * ُثمَّ إِنَُّكْم يَْوَم ال

َ
َالِِقنَي * ُثمَّ إِنَُّكْم َبْعَد َذلَِك ل

ْ
ال

5( الشواهد التأريخية:

القرآن الكريم إىل جانب تأكيده عىل إمكانية حتّقق املعاد بعد املامت، ذكر براهني 
تثبت عدم استحالته، إذ اشتملت بعض آياته مضامني تدّل عىل وجود هذه احلقيقة يف 

 . ، واآلخر عقيلٌّ إطار نمطني استدالليني، أحدمها استدالٌل تأرخييٌّ جتريبيٌّ

الكتاب احلكيم تدّل عىل إمكانية احلياة بعد املامت،  هناك شواهد تأرخيية ساقها 
الذي تضّمنت  اخلليل  وإبراهيم  عاٍم،  مئة  ملّدة  تويّف مع محاره  الذي  قّصة عزير  منها 
الكهف مع كلبهم  الذين مكثوا يف  الكهف  الطري، وأصحاب  أربعٍة من  إحياء  قّصه 
موتاهم  أحد  إلحياء  عليها  اعتمد  التي  إرسائيل  بني  وبقرة  عاٍم،  ثالثمئة  من  ألكثر 

الذي لقي حتفه قتاًل. 

أ ـ ُعـزير 7:

مع  مّر  يوٍم  ذات  نبيًا.  كان  إّنه  وقيل  إرسائيل،  بني  صلحاء  أحد  هو   7 عزير 
محاره عىل قريٍة مندرسٍة فتساءل مع نفسه عن كيفية خلقتها وخلقة املوتى بعد أن تبىل 
عظامهم وال يبقى منهم يشٌء؛ فأماته اهلل سبحانه وتعاىل مئة عاٍم ثّم أحياه وأحيا محاره 
وأعاد طعامه طازجًا طريًا وكأن مل يمض عليه قرٌن من الزمن بحيث تصّور أّن النوم 
غلبه، فرأى من رّبه معجزًة أمست عربًة لكّل معترٍب، فقد قال تعاىل يف الذكر احلكيم: 

]1]ـ سورة املؤمنون، اآليات 10 إىل 16. 
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َُّ ِمائََة  َماتَُه اهلل
َ
أ
َ
َُّ َبْعَد َمْوتَِها ف  ُيِْي َهِذهِ اهلل

َّ
ن

َ
اَل أ

َ
ْريٍَة َوِهَ َخاوِيٌَة َعَ ُعُروِشَها ق

َ
ِي َمرَّ َعَ ق

َّ
ْو اَكل

َ
﴿أ

 َطَعاِمَك 
َ

اْنُظْر إىِل
َ
ِْثَت ِمائََة َعٍم ف

َ
اَل بَْل ل

َ
ْو َبْعَض يَْوٍم ق

َ
ِْثُت يَْوًما أ

َ
اَل ل

َ
ِْثَت ق

َ
اَل َكْم ل

َ
َعٍم ُثمَّ َبَعَثُه ق

ُثمَّ  نُنِْشَُها  ْيَف 
َ
ِعَظاِم ك

ْ
ال  

َ
إىِل َواْنُظْر  لِلنَّاِس  آيًَة  َك 

َ
َونِلَْجَعل  ِحَارَِك 

َ
إىِل َواْنُظْر  يَتََسنَّْه  ْم 

َ
ل ابَِك  َوَشَ

ِديٌر﴾]]]. 
َ
ٍء ق ََّ َعَ ُكِّ َشْ نَّ اهلل

َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
اَل أ

َ
ُ ق

َ
َ ل ا تَبنَيَّ مَّ

َ
ل
َ
ًْما ف نَْكُسوَها لَ

ب ـ إبراهيم اخلليل 7:

ذكر القرآن الكريم قصصًا عّدة حول خليل اهلل إبراهيم 7 ومن مجلتها قّصة الطري، 
فعىل الرغم من أّنه آمن باملعاد واحلياة بعد املامت إال أّنه رغب بأن ترتّسخ يف نفسه معرفٌة 
شهوديٌة حول هذا األمر عن طريق مشاهدة كيفية إحياء املوتى، فأمره اهلل تعاىل بأن يأخذ 
أربعًة من الطري فيقّطعهّن ثّم يلقي كّل قطعٍة عىل جبٍل ثّم يدعوهّن فريجعن إليه عىل 
 

َ
َمْوت

ْ
ْيَف تُْحِ ال

َ
رِِن ك

َ
اَل إِبْرَاِهيُم َربِّ أ

َ
 ق

ْ
حاهلّن األّول بإذن اهلل وقدرته؛ فقد قال تعاىل: ﴿َوإِذ

َْك ُثمَّ اْجَعْل َعَ  ُصُْهنَّ إِلَ
َ
رْيِ ف ْرَبَعًة ِمَن الطَّ

َ
ُخْذ أ

َ
اَل ف

َ
ِب ق

ْ
ل
َ
ِكْن ِلَْطَمِئَّ ق

َ
اَل بََل َول

َ
ْم تُْؤِمْن ق

َ
َول

َ
اَل أ

َ
ق

 .
[[[

ََّ َعِزيٌز َحِكيم﴾ نَّ اهلل
َ
ْم أ

َ
تِيَنَك َسْعًيا وَاْعل

ْ
ُكِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ يَأ

ج ـ الفتية أصحاب الكهف:

قّصة أصحاب الكهف هي إحدى الشواهد القرآنية التأرخيية عىل إمكانية إحياء 
املوتى، ومن َثمَّ فهي دليٌل عىل عدم استحالة وقوع املعاد يف احلياة اآلخرة. صحيٌح 
ُِثوا ِف 

َ
أّنم ناموا يف كهفهم ما يقارب 309 سنوات، حيث جاء يف الذكر احلكيم: ﴿َول

َث ِمائٍَة ِسننَِي َواْزَداُدوا تِْسًعا﴾]]]، لكّن النوم يف احلقيقة هو سنٌخ للموت، وال 
َ

ال
َ
ْهِفِهْم ث

َ
ك

سّيام هذه الرقدة التي دامت كّل هذه الفرتة املتامدية، حيث مكثوا يف الكهف ألكثر من 
ُُموُهْم َوَما 

ْ
ثالثة قروٍن مع كلبهم بإعجاٍز من اهلل العزيز القدير. قال تعاىل: ﴿َوإِِذ اْعَتَتل

]1]ـ سورة البقرة، اآلية 259. 

]2]ـ سورة البقرة، اآلية 260. 

]3]ـ سورة الكهف، اآلية 25. 
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ْم ِمْرَفًقا * 
ُ
ْمِرك

َ
ُكْم ِمْن أ

َ
ُكْم َربُُّكْم ِمْن رَْحَتِِه َويَُهيِّْئ ل

َ
ْهِف يَنُْشْ ل

َ
ك

ْ
 ال

َ
ُووا إىِل

ْ
أ
َ
ََّ ف  اهلل

َّ
َيْعُبُدوَن إِل

َماِل َوُهْم ِف  َِمنِي َوإَِذا َغَرَبْت َتْقرُِضُهْم َذاَت الشِّ ْهِفِهْم َذاَت الْ
َ
َعْت تَزَاَوُر َعْن ك

َ
ْمَس إَِذا َطل َوتََرى الشَّ

َْسُبُهْم  ُ َوِلًّا ُمْرِشًدا * َوتَ
َ

َِد ل
َ

ْن ت
َ
ل
َ
ُمْهَتِد َوَمْن يُْضلِْل ف

ْ
َُّ َفُهَو ال َِّ َمْن َيْهِد اهلل ْجَوٍة ِمْنُه َذلَِك ِمْن آيَاِت اهلل

َ
ف

ْعَت 
َ
ل اطَّ ِو 

َ
ل َوِصيِد 

ْ
بِال ِذَراَعْيِه  بَاِسٌط  ُبُهْم 

ْ
َوَك َماِل  الشِّ َِمنِي وََذاَت  الْ َذاَت  ُبُهْم 

ِّ
َوُنَقل وٌد 

ُ
ُرق َوُهْم  ْيَقاًظا 

َ
أ

ائٌِل ِمْنُهْم 
َ
اَل ق

َ
وا بَيَْنُهْم ق

ُ
َذلَِك َبَعْثَناُهْم ِلَتََساَءل

َ
ُملِْئَت ِمْنُهْم رُْعًبا * َوك

َ
َْت ِمْنُهْم فِرَاًرا َول َولَّ

َ
ْيِهْم ل

َ
َعل

َحَدُكْم بَِورِقُِكْم َهِذهِ 
َ
اْبَعُثوا أ

َ
ُتْم ف

ْ
ِث

َ
ُم بَِما ل

َ
ْعل

َ
وا َربُُّكْم أ

ُ
ال

َ
ْو َبْعَض يَْوٍم ق

َ
َنا يَْوًما أ

ْ
ِث

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ُتْم ق

ْ
ِث

َ
َكْم ل

َحًدا﴾]]]. 
َ
 يُْشِعَرنَّ بُِكْم أ

َ
ْف َول طَّ

َ
ََتل تُِكْم بِِرْزٍق ِمْنُه َولْ

ْ
َيأ

ْ
ل
َ
ْزَك َطَعاًما ف

َ
يَُّها أ

َ
َيْنُظْر أ

ْ
ل
َ
َمِديَنِة ف

ْ
 ال

َ
إىِل

د ـ قتيل بني إسائيل:

ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكريم عددًا من القصص واألحداث التأرخيية حول بني 
إرسائيل، ومن مجلتها قّصة شابٍّ قتل ومل ُيعرف قاتله، لذلك أراد سبحانه أن يرهيم 
7 بأن يطلب  نبّيهم موسى  قدرته املطلقة وإعجازه عىل صعيد إحياء املوتى، فأمر 
منهم ذبح بقرٍة ويرضبوا القتيل ببعٍض منها كي يعود إىل احلياة وخيربهم عّمن قتله؛ 
َنا 

ْ
ْنُتْم تَْكُتُموَن * َفُقل

ُ
َُّ ُمِْرٌج َما ك ُتْم فِيَها َواهلل

ْ
اَرأ ادَّ

َ
ُتْم َنْفًسا ف

ْ
َتل

َ
 ق

ْ
فقد قال عّز من قال: ﴿َوإِذ

وَن﴾]]]. 
ُ
ُكْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
 َويُِريُكْم آيَاتِِه ل

َ
َمْوت

ْ
َُّ ال َذلَِك يُْحِ اهلل

َ
ُبوهُ بَِبْعِضَها ك اْضِ

ـ الرباهني التجريبية عىل إمكانية املعاد:

لقد أثبتت بعض الشواهد التجريبية يف علم النفس الغيبي )الباراسيكولوجي(]]] 
بذكر  هنا  ونكتفي  املامت،  بعد  احلياة  إمكانية  عىل  وأّكدت  املاورائية  الظواهر  وجود 

املوارد اآلتية منها: 

]1]ـ سورة الكهف، اآليات 17 إىل 19. 

]2]ـ سورة البقرة، اآليتان 72 و 73. 

 .Parapsychology ـ ]3]
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1( الوسائط الروحانية :

الوسائط الروحانية]]] هي إحدى الشواهد التجريبية عىل إمكانية حتّقق احلياة بعد 
املامت، فهناك أشخاٌص يّدعون أّنم قادرون عىل االرتباط باألرواح ونقل كالمهم إىل 
األحياء؛ وهناك نوعان من هذا االرتباط، أحدمها يتّم عن طريق القّوة الذهنية واآلخر 

عرب التنّصت )اسرتاق السمع(؛ وهو ما يعرّب عنه بإحضار األرواح. 

عينيه،  ويغلق  كريسٍّ  عىل  بسكينٍة  جيلس  الذهني  باالرتباط  يقوم  الذي  الوسيط 
يبدأ بالشخري أو إخراج أصواٍت غري مفهومٍة فتكتنفه حالٌة وكأّنه يف نوٍم  وبعد مّدٍة 
عميٍق لكنّه غري مستقرٍّ بحيث يتصّور من يشاهده بأّنه يرى يف املنام كابوسًا مزعجًا. 
بعد دقائق عّدة هيدأ مّرًة أخرى ويبدأ باهلمس والتلّفظ بكلامٍت بصوٍت منخفٍض، ثّم 
شيئًا فشيئًا ينطلق لسانه ويرتفع صوته بالكالم بحيث تتغرّي حالته ونربة صوته وتبدو 

يف كالمه أحيانًا عباراٌت غري متعارفٍة عنه وكأّن شخصًا آخر قد حّل يف بدنه. 

هذه الشخصية اجلديدة بإمكانا التحّدث مع من حوهلا طوال ساعٍة كاملٍة أو أكثر، 
ومن ثّم تبدأ باالضمحالل تدرجييًا فتطوي املراحل السابقة نفسها ليعود الوسيط إىل 
وضعه الطبيعي مّرًة أخرى، ولكنّه ينسى كّل ما جرى عليه وال يعرف كيف حدث 

ذلك وكأّنام رأى طيفًا يف املنام فحسب ثّم نسيه بالكامل. 

مّرٍة  كّل  ويف  عّدة،  مّراٍت  األرواح  إىل  التنّصت  بإمكانا  روحانية  وسائط  هناك 
تّتصف  الشخصية  وهذه  عليها،  سيطرت  التي  الغيبية  الشخصية  نفس  هبا  تتلّبس 
بذات الصفات من حيث السلوك ونربة الصوت واالسم املفرتض يف مجيع األحيان، 
ويطلق عليها )املسيطرة( لكونا تسيطر عىل الوسيط الذي أحرضها، وهذا الوسيط 
يف معظم األحيان عبارٌة عن جرٍس رابٍط بني احلارضين يف املجلس والروح التي يتّم 

إحضارها]]]. 

 .Mediumistic ـ ]1]

]2]ـ لالطاّلع أكرث، راجع: محّمد رضا غّفاري، روح ودانش جديد )باللغة الفارسية(، ص 307 ـ 310. 
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إن افرتضنا صدق هذه الشواهد التجريبية وأذعنّا بأّنا ليست من أفعال املحتالني 
شخصيات  يمتلكون  الذين  أولئك  من  تبدر  أّنا  حيتمل  ذلك  مع  لكن  والنّصابني، 
هي  الوسيط  عىل  املسيطرة  الشخصية  أّن  اعتبار  بمكاٍن  الطبيعي  من  لذا  مزدوجة، 
هذه  بعض  اعتبار  يمكننا  ذلك،  عن  فضاًل  احلقيقة.  يف  الثانية  النفسية  شخصيته 
الترّصفات نمطًا من أنامط تداعي اخلواطر )التخاطر(،]]] وهو بمعنى تبادل األفكار 
التقليدية  املدارك  من  أيٍّ  استخدام  دون  من  آخر  إىل  شخٍص  تعّرف  أو  واملشاعر، 
األذهان  قراءة  أحيانًا  ويسّمى  واللمس؛  والتذوق  والشم  والبرص  كالسمع  املتعارفة 
أو قراءة األفكار، وهذا األمر برأي علامء النفس ممكٌن حسب القوانني الطبيعية لكونه 
عماًل غري مرتبٍط بإحضار األرواح وال صلة له بعامل املاورائيات، بل كام قلنا فهو عبارٌة 

عن قراءة أفكار اآلخرين]]].

2( تجربة املوت والعودة إىل الحياة:

هناك كثري من احلاالت التي يتجّرع الناس فيها املوت مؤّقتًا ثّم تنبعث يف أجسادهم 
احلياة من جديٍد،]]] وهذه الظاهرة هي شاهٌد آخر من شواهد علم النفس الغيبي عىل 

إمكانية احلياة بعد املامت. 

كثريًا ما نسمع أّن شخصًا حّل به املوت من الناحية الطّبية، إذ يتوّقف قلبه عن اخلفقان 
ويسكن خمّه عن النشاط الفكري، لكنّه بعد ذلك يسرتجع قواه وترسي احلياة يف بدنه. 

ختتلف  حقائق  ذكروا  نوعها،  من  الفريدة  التجربة  هذه  خاضوا  الذين  بعض 
بالكامل عن احلقائق املاّدية التي يدركها األحياء، ويمكن بيانا بشكٍل إمجايلٍّ بغّض 

النظر عن التفاصيل كام يأيت: 

 .telepathy ـ ]1]

]2]ـ لالطاّلع أكرث، راجع: رضا أكربي، جاودانگی )باللغة الفارسية(. 

 .death experience ـ near ـ ]3]
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ـ الشعور بخروج الروح من البدن. 

ـ حتليق الروح يف األفق الذي يعلو البدن. 

ـ سامع أصواٍت عاليٍة. 

ـ الشعور بقّوة تدفع الروح للدخول يف نفٍق مظلٍم. 

 . ـ الولوج يف عاملٍ نوراينٍّ

ـ لقاء األهل واألصدقاء الذين وافتهم املنية سابقًا. 

ـ رؤية كائٍن نوراينٍّ يدخل الرسور يف النفس. 

بعد طّي هذه املراحل، تشعر الروح باقرتاهبا من احلياة الدنيوية مّرًة أخرى، فتعود 
يف  الدماء  وجتري  القلب  فيخفق  جديٍد،  من  املاّدية  أعضاؤه  تتنّشط  الذي  البدن  إىل 
هذه  أصحاب  ومشاعره.  إدراكه  ليستعيد  للمّخ  النشاط  ويعود  والرشايني  العروق 
التجربة يطرحون تفسريًا آخر للموت خيتلف عاّم يتصّوره من مل خيوضها، كام أّنم ال 

خيشونه بعد ذلك. 

الفريدة،  الظاهرة  أساس هذه  املامت عىل  بعد  احلياة  إمكانية  االستدالل عىل  أّما 
بعضها  مع  منطبقًة  أمورًا  ذكروا  التجربة  هذه  خاضوا  الذين  كاآليت:  تقريره  فيمكن 
رغم أّنم من أماكن شّتى وواجهوا املوت يف أزمنٍة خمتلفٍة، وهذا االنطباق بذاته دليٌل 

عىل حقيقة خروج الروح من البدن وولوجها يف عاملٍ آخر. 

حتّصلت  قد  املؤّقت  املوت  هلذا  اإلدراكية  التجارب  أّن  عىل  العلامء  بعض  وأّكد 
مدركاته  بواسطة  عليها  حيصل  التي  معلوماته  عن  خيتلف  آخر  طريٍق  عن  للمّيت 
أّي عضٍو  تدّخل  بوضوٍح عىل عدم  تدّل  اإلدراكية  الظاهرة  العقلية واحلّسية، وهذه 
من أعضاء البدن يف حتّققها، وبام يف ذلك العقل؛ ويمكن القول إّن الروح قد واصلت 

إدراكها الذايت بعد انفصاهلا عن البدن؛ مـاّم يعني بقاءها بعد زوال البدن]]]. 

]1]ـ لالطاّلع أكرث، راجع: جون هيك، فلسفه دين )باللغة الفارسية(، ص 265. 
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3( التجارب الخارجة عن البدن )الخلع(:

بـ )اخللع(، وهي  الفكر اإلسالمي  يعرّب عنها يف  البدن]]]  التجارب اخلارجة عن 
والعلامء  الفالسفة  قبل  من  طرحت  حيث  السالفة  العهود  يف  بجذورها  ترضب 

القدامى ومن مجلتهم أفلوطني]]] وشيخ اإلرشاق]]]. 

من  خيرج  ما  بأّن  يعتقدون  والفالسفة  العرفاء  وبعض  الباراسيكولوجيا  علامء 
البدن عن طريق اخللع ويواصل احلياة، هو أمٌر ليس ماّديًا. 

بعد  احلياة  إثبات  عن  عاجزٌة  البحتة  التجريبية  الشواهد  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
االعتامد  يمكن  ولكن  املعرفية،  مقّوماهتا  اكتامل  لعدم  نظرًا  القاطع  بالربهان  املوت 

عليها بوصفها قرائن تفيد الظّن. 

ـ األدلّة العقلية إلثبات املعاد:

املعاد  إلثبات  تأرخييًة  شواهد  ساق  أّنه  إىل  إضافًة  الكريم  فالقرآن  آنفًا  ذكرنا  كام 
احلقيقة،  هذه  عىل  مربهنة  منطقية  بأساليب  استدّل  فقد  املوت،  بعد  احلياة  وإمكانية 
ومن ضمنها برهان بقاء الروح واحلكمة والعدل والرمحة، وفيام يأيت نتطّرق إىل بيانا: 

* الربهان األّول: بقاء الروح وتجرّدها:

إضافًة إىل أّن اإلنسان يمتلك جساًم ماّديًا مكّونًا من أنسجٍة وخاليا ال تنفّك عن 
التغيري والتحّول، فهو يمتلك روحًا جمّردًة ثابتًة ال يطرأ عليها التغيري والتحّول، لذا 

فهي معيار هويته ووحدته الشخصية.

 .out of body experience ـ ]1]

]2]ـ لالطاّلع أكرث، راجع: أفلوطني، دوره آثار )باللغة الفارسية(، ج 1، الرسالة الثامنة، ص 639. 

]3]ـ لالطاّلع أكرث، راجع: شهاب الدين السهروردي، حكمة اإلرشاق، ج 2، ص 213. 
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 ، ماّديٍّ كائٍن غري  كّل  هبا  يّتصف  التي  األساسية  امليزة  هي  املجّردة  الروح  أّن  بام 
لذا يتّم عىل أساسها تفسري واقع احلياة بعد املامت بالنسبة إىل البرش، وقد ذكر علامء 
أّن  الرباهني  هذه  وأحد  وخلودها،  الروح  جتّرد  إلثبات  الرباهني  من  عددًا  الفلسفة 
اإلنسان ذا البدن املاّدي له حقيقٌة باطنيٌة يدركها بنفسه وهي التي تتمّثل يف قوله )أنا(.

واجلوارح  األعضاء  عىل  والنوعي  الكّمي  التغيري  ويطرأ  )أنا(  ثبوت  يتحّقق 
افرتضنا  ولو  اخلارجية،  أو  الباطنية  التجارب  خالل  من  املاّدي  البدن  خاليا  وسائر 
أّن وجود اإلنسان ليس سوى أعضائه املاّدية، فال بّد من افرتاض أّن وجود زيٍد قبل 
سنواٍت خيتلف عن وجوده اليوم، وبالطبع سوف يكون خمتلفًا يف مستقبل حياته؛ يف 
حني أّن الواقع غري هذا التصّور متامًا، فزيٌد هو هو منذ أن ولدته أّمه حّتى مماته رغم 
الشخصية  هويته  إّن  أي  حياته،  فرتة  طوال  عليه  طرأت  التي  البدنية  التغيريات  كّل 
)هوهويته( تبقى بذاهتا من دون أن يكتنفها أّي تغيرٍي، وهو يدرك بالوجدان هذا األمر. 

الوجود  ماوراء  يف  حقيقٍة  وجود  عىل  دليٌل  الشخيص  النفيس  الثبوت  هذا  إذن، 
املاّدي، وهي ليست سوى الروح املجّردة التي اليكتنفها التغيري والتحّول. 

استدّل صاحب كتاب )امليزان يف تفسري القرآن( العالمة حمّمد حسني الطباطبائي 
عىل ما ذكر يف إطار بحٍث فلسفيٍّ كام يأيت: هل النفس جمّردٌة عن املاّدة؟ ونعني بالنفس 
انقساٍم  ذا  ماّديًا  أمرًا  وبتجّردها عدم كونا  )أنا(،  بقوله  منّا  واحٍد  كّل  عنه  ما حيكي 

وزماٍن ومكاٍن. 

إّنا ال نشّك يف أّنا نجد من أنفسنا مشاهدة معنى نحكي عنه بـ )أنا(، و ال نشّك 
حياتنا  أحيان  من  حينًا  عنه  نغفل  ال  التي  املشاهدة  هذه  يف  مثلنا  هو  إنساٍن  كّل  أّن 
وشعورنا، وليس هو شيئًا من أعضائنا، وأجزاء بدننا التي نشعر هبا باحلّس أو بنحٍو 
من االستدالل كأعضائنا الظاهرة املحسوسة باحلواّس الظاهرة من البرص واللمس، 

ونحو ذلك؛ وأعضائنا الباطنة التي عرفناها باحلّس و التجربة. 
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فإّنا رّبام نغفل عن كّل واحٍد منها وعن كّل جمموٍع منها حّتى عن جمموعها التاّم 
الذي نسّميه بالبدن، وال نغفل قّط عن املشهود الذي نعرّب عنه )بأنا(، فهو غري البدن 
وغري أجزائه. وأيضًا لو كان هو البدن أو شيئًا من أعضائه أو أجزائه، أو خاّصًة من 
وقبول  التدرجيي  التغرّي  املاّدة  حكم  ومن  ماّدية  مجيعًا  وهي  ـ  فيها  املوجود  اخلواّص 
االنقسام والتجّزي ـ لكان ماديًا متغرّيًا وقاباًل لالنقسام؛ وليس كذلك، فإّن كّل أحٍد 
إذا رجع إىل هذه املشاهدة النفسانية الالزمة لنفسه وذكر ما كان جيده من هذه املشاهدة 
منذ أّول شعوره بنفسه، وجده معنًى مشهودًا واحدًا باقيًا عىل حاله من غري أدنى تعّدٍد 
كّل  من  متبدّلًة  متغرّيًة  معها  املوجودة  واخلواّص  بدنه  وأجزاء  بدنه  جيد  كام  وتغرّي، 
جهٍة يف ماّدهتا وشكلها وسائر أحواهلا وصورها، وكذا وجده معنًى بسيطًا غري قابٍل 
لالنقسام و التجّزي، كام جيد البدن وأجزاءه وخواّصه ـ وكّل ماٍدٍة وأمٍر ماّديٍّ كذلك 
سواء  خواّصه،  من  خاّصًة  وال  أجزائه،  من  جزءًا  وال  البدن،  هي  النفس  فليست  ـ 
أدركناه بيشٍء من احلواّس أو بنحٍو من االستدالل، أو مل ندرك؛ فإّنا مجيعًا ماّديٌة كيفام 
ليس يف مشهودنا  أن  واملفروض  االنقسام،  التغرّي وقبول  املاّدة  فرضت، ومن حكم 

املسّمى بالنفس يشٌء من هذه األحكام، فليست النفس بامّديٍة بوجٍه.

وأيضًا هذا الذي نشاهده نشاهده أمرًا واحدًا بسيطًا ليس فيه كثرٌة من األجزاء وال 
خليٌط من خارٍج، بل هو واحٌد رصٌف، فكّل إنساٍن يشاهد ذلك من نفسه ويرى أّنه 
هو وليس بغريه؛ فهذا املشهود أمٌر مستقلٌّ يف نفسه ال ينطبق عليه حّد املاّدة وال يوجد 
تعّلٍق  بالبدن نحو  متعّلٌق  املاّدة  الالزمة، فهو جوهٌر جمّرٌد عن  فيه يشٌء من أحكامها 

يوجب احّتادًا ما له بالبدن، وهو التعّلق التدبريي؛ وهو املطلوب«]]]. 

التي  النفسية  احلاالت  فنائها:  وعدم  الروح  جتّرد  عىل  آخر  برهان  وإليك 
كالتقسيم  ماّديٍة  بميزاٍت  تّتصف  ال  واإلرادة،  والشعور  كالعلم  اإلنسان،  تكتنف 
احلاالت  أساس  التي هي  الروح  إىل  بالنسبة  احلال  والتوّسع يف احلجم؛ وكذا هو 

]1]ـ محّمد حسني الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج1، ص 211. 
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لذا يكون وجودها جمّردًا عن  ماّديٍة؛  النفسية، فهي يف احلقيقة عاريٌة عن كّل ميزٍة 
بالكامل]]].  املاّدة 

وفيام يأيت نذكر برهانًا ثالثًا يف هذا الصدد: حينام نتأّمل يف باطننا فنحن نتمّعن يف 
حقيقة األنا، وإثر ذلك ندرك أّنا أمٌر بسيٌط غري قابٍل للتقسيم جلزئني أو أكثر؛ يف حني 
أّن أهّم ميزٍة ختتّص هبا األجسام هي قابليتها للتقسيم إىل أجـزاء، بل وحّتى أجـزاؤها 

يمكن أن تنقسم أيضًا. 

إذن، الروح التي هي أخّص اخلصوصيات للبدن ال يمكن تقسيمها بوجٍه، وعىل 
هذا األساس فهي ال بّد من أن تكون جمّردًة]]]. 

الطلق  اهلواء  بربهان  يعرف  ما  وهو  املوضوع  حول  رابعًا  برهانًا  نسوق  وأخريًا 
مكاٍن  يف  شخٌص  تواجد  لو  )اإلشارات(:  كتاب  يف  سينا  ابن  احلكيم  طرحه  الذي 
انتباهه من األشياء  بالكامل بحيث ليس هناك ما جيذب  العامل اخلارجي  منعزٍل عن 
يف اخلارج بحيث نتصّوره وهو يف وضٍع خاصٍّ وال يتأّمل بأّي عضٍو من أعضاء بدنه 
املاّدي وال يكتنفه شعوٌر خاصٌّ من قبيل اجلوع أو العطش أو احلّر أو الربد أو األمل، 
ويف الوقت ذاته يكون اهلواء هادئًا متامًا كي ال يثري هواجسه؛ فام يدركه يف هذه احلالة 
هو عني )أنا( فيشعر بنفسه من دون أن يلتفت إىل أّي عضٍو من أعضائه أو جارحٍة 
من جوارحه، أي إّن ما يدركه هنا خيتلف عاّم ال يدركه. وعىل هذا األساس نقول إّن 

النفس غري البدن املاّدي.

وعبارة ابن سينا هي: »... بامذا تدرك حينئٍذ وقبله وبعده ذاتك؟ وما املدرك من 
َأترى املدرك منك أحد مشاعرك مشاهدًة أم عقلك وقّوة غري مشاعرك وما  ذاتك؟ 
يناسبها؟ فإن كان عقلك وقّوة مشاعرك هبا تدرك، أفبوسٍط تدرك أم بغري وسٍط؟ ما 

]1]ـ عبد الحسني خرسوبناه، قلمرو دين )باللغة الفارسية(، ص 145. 

]2]ـ لالطاّلع أكرث، راجع: محّمد تقي مصباح اليزدي، آموزش فلسفة )باللغة الفارسية(، ج 2. 
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أظنّك تفتقر يف ذلك حينئٍذ إىل وسط، فإّنه ال وسط. فبقي أن تدرك ذاتك من غري افتقاٍر 
إىل قّوٍة أخرى وإىل وسٍط، فبقي أن يكون بمشاعرك أو بباطنك بال وسٍط؛ ثّم انظر«]]].  

القرآن الكريم بدوره أّكد عىل استقرار الروح وثبوهتا، وأشار إىل أّن البدن خملوٌق 
من تراٍب بحيث يبىل ويندرس يف احلياة الدنيا؛ لذلك اعترب املوت انتقاالً من عاملٍ إىل 

آخر وليس فناًء للوجود. 

إذن، اإلنسان من وجهة نظر الكتاب احلكيم حقيقٌة باقيٌة بعد فناء البدن املاّدي، 
واآليات اآلتية ترّصح بذلك:

ٍة 
َ
ل

َ
ُه ِمْن ُسال

َ
َساِن ِمْن ِطنٍي * ُثمَّ َجَعَل نَْسل

ْ
ن ِ

ْ
َق ال

ْ
 َخل

َ
َقُه َوَبَدأ

َ
ٍء َخل ْحَسَن ُكَّ َشْ

َ
أ ِي 

َّ
ـ ﴿ال

َما   
ً

لِيال
َ
ق ئَِدَة 

ْ
ف
َ ْ
َوال بَْصاَر 

َ ْ
َوال ْمَع  السَّ ُكُم 

َ
ل ِمْن ُروِحِه وََجَعَل  فِيِه  َوَنَفَخ  َسوَّاهُ  ُثمَّ  َمِهنٍي *  َماٍء  ِمْن 

ْل 
ُ
ق  * اَكفُِروَن  َربِِّهْم  بِلَِقاءِ  ُهْم  بَْل  َجِديٍد  ٍق 

ْ
َخل ِف 

َ
ل إِنَّا 

َ
أ ْرِض 

َ ْ
ال ِف  َنا 

ْ
ل
َ
َضل إَِذا 

َ
أ وا 

ُ
ال

َ
َوق  * ُروَن 

ُ
تَْشك

 َربُِّكْم تُرَْجُعوَن﴾]]]. 
َ

َ بُِكْم ُثمَّ إىِل ِي ُوكِّ
َّ

َمْوِت ال
ْ
ُك ال

َ
اُكْم َمل

َّ
َيَتَوف

َمْوَت 
ْ
ْيَها ال

َ
ىَض َعل

َ
يِت ق

َّ
ْم َتُمْت ِف َمَناِمَها َفُيْمِسُك ال

َ
يِت ل

َّ
ْنُفَس ِحنَي َمْوتَِها َوال

َ ْ
 ال

َّ
َُّ َيَتَوف ـ ﴿اهلل

ُروَن﴾]]].
َّ
يَاٍت لَِقْوٍم َيَتَفك

َ
َجٍل ُمَسمًّ إِنَّ ِف َذلَِك ل

َ
 أ

َ
ْخَرى إىِل

ُ ْ
َويُْرِسُل ال

رِِحنَي بَِما 
َ
وَن * ف

ُ
ْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرَزق

َ
أ ْمَواتًا بَْل 

َ
أ  َِّ وا ِف َسبِيِل اهلل

ُ
تِل

ُ
ِيَن ق

َّ
َْسَبَّ ال  تَ

َ
ـ ﴿َول

ُهْم   
َ

َول ْيِهْم 
َ
َعل  

ٌ
 َخْوف

َّ
ل

َ
أ ِفِهْم 

ْ
َخل ِمْن  بِِهْم  َحُقوا 

ْ
يَل ْم 

َ
ل ِيَن 

َّ
بِال وَن  َويَْسَتبِْشُ ْضلِِه 

َ
ف ِمْن   َُّ آتَاُهُم اهلل

ُمْؤِمننِي﴾]]]. 
ْ
ْجَر ال

َ
 يُِضيُع أ

َ
ََّ ل نَّ اهلل

َ
ْضٍل وَأ

َ
َِّ َوف وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اهلل َيَْزنُوَن * يَْسَتبِْشُ

 تَْشُعُروَن﴾]]].
َ

ِكْن ل
َ
ْحَياٌء َول

َ
ْمَواٌت بَْل أ

َ
َِّ أ وا لَِمْن ُيْقَتُل ِف َسبِيِل اهلل

ُ
 َتُقول

َ
ـ ﴿َول

]1]ـ لالطاّلع أكرث، راجع: ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، النمط الثالث؛ محّمد تقي مصباح اليزدي، آموزش فلسفه 

)باللغة الفارسية(، ج 2. 

]2]ـ سورة السجدة، اآليات 7 إىل 11. 

]3]ـ سورة الزمر، اآلية 42. 

]4]ـ سورة آل عمران، اآليات 169 إىل 171. 

]5]ـ سورة البقرة، اآلية 154. 
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* الربهان الثاين: الحكمة:

من املسائل التي تّم إثباهتا يف مباحث علم الالهوت وأفعال اهلل تعاىل، أّن اخللقة 
البارئ  ذات  كانت  ولـاّم  ؛  معنّيٍ هدٍف  ذات  اإلنسان،  خلقة  سّيام  وال  عامٍّ  بشكٍل 
سبحانه وتعاىل عني اخلري والكامل، فعامل اخللقة البّد من أن يكون قد أوجد عىل هذا 
األساس بغية بلوغ هاتني اخلصلتني الساميتني بصفتهام غايًة للخلقة؛ ناهيك عن أّن 

مقتىض احلكمة اإلهلية هو بلوغ الكائنات هذه الغاية كلٌّ حسب شأنه ومنزلته. 

روح اإلنسان هلا االستعداد لنيل الكامل األبدي، لكّن هذه القابلية ال يمكن أن 
بالتعارض  الزاخر  الطبيعة  عامل  يف  الكائن  املاّدي  البدن  يف  احلقيقي  بشكلها  تتجىّل 
واالختالف؛ وبام أّن احلكمة اإلهلية تقتيض بلوغه الكامل، فال بّد من حتّقق هذا الكامل 

يف عاملٍ آخر غري عامل املاّدة، أال وهو عامل احلياة بعد املامت. 

املاّدي املؤّقت ليس وعاًء لتحّقق الكامل،  العامل  أّن  لنا  إذن، برهان احلكمة يثبت 
بل العامل األخروي املجّرد األبدي هو الذي يفسح املجال لتحّقق هذه الغاية اإلهلية. 

ومن اجلدير بالذكر هنا أّن الفعل احلكيم حّقًا هو ما كانت نتيجته أكثر قيمًة منه، 
فبناء معمٍل إنتاجيٍّ عىل سبيل املثال إّنام يتّم باالعتامد عىل رؤوس األموال واأليدي 
 ، العاملة وبإرشاف مهندسني خمتّصني، واهلدف منه بطبيعة احلال هو حتقيق نفٍع ماّديٍّ
أي إّن نتيجة هذه اجلهود أهّم وأكثر قيمًة منها. إن كانت العائدات التي تكتسب من 
هذا املرشوع الصناعي أقّل نسبًة من رؤوس األموال التي ُأنفقت لبنائه، فمن املؤّكد 
أّنه عبثيٌّ وال نفع فيه لكونه إتالفًا للامل واجلهود، فهو نظري سائر األفعال احلمقاء التي 
يمّجها العقل السليم وال فرق بينه وبني اخلبري الذي يطّور جهاز احلاسوب ويزّوده 
بتقنيٍة تفوق التقنية املعارصة ومن ثّم حيرقه وال يبقي منه شيئًا؛ فام فائدة اخرتاعه إذن؟! 

إّنه بكّل تأكيٍد ارتكب عماًل غري عقالين. 

ـ  خلقه  أفضل  نفس  يف  وأودع  وعلمه  بحكمته  الكون  خلق  العليم  احلكيم  اهلل 
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العبثية وليس من  اإلنسان ـ أرسارًا عظيمًة وجعل له غايًة ساميًة، لذا فهو منّزٌه من 
الصواب بمكاٍن تصّور أّنه خلق الكائنات كي تفنى وتنعدم، فحكمته عىل خالف هذا 
األخروية،  واحلياة  املعاد  من  احلكمة  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد  الواهي]]].  الزعم 

ومن ذلك ما تضّمنته اآليات اآلتية:

يَن *  َعادِّ
ْ
ِل ال

َ
اْسأ

َ
ْو َبْعَض يَْوٍم ف

َ
َنا يَْوًما أ

ْ
ِث

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ْرِض َعَدَد ِسننَِي * ق

َ ْ
ُتْم ِف ال

ْ
ِث

َ
اَل َكْم ل

َ
ـ ﴿ق

َْنا  نَُّكْم إِلَ
َ
ْقَناُكْم َعَبًثا وَأ

َ
نََّما َخل

َ
َحِسبُْتْم أ

َ
ف
َ
ُموَن * أ

َ
ْنُتْم َتْعل

ُ
نَُّكْم ك

َ
ْو أ

َ
 ل

ً
لِيال

َ
 ق

َّ
ُتْم إِل

ْ
ِث

َ
اَل إِْن ل

َ
ق

 تُرَْجُعون﴾]]]. 
َ

ل

يَن َكَفُروا  ِ
َّ

َوْيٌل لِل
َ
ِيَن َكَفُروا ف

َّ
 َذلَِك َظنُّ ال

ً
ْرَض َوَما بَيَْنُهَما بَاِطال

َ ْ
َماَء َوال ْقَنا السَّ

َ
ـ ﴿َوَما َخل
ِمَن انلَّارِ﴾]]]. 

ِكنَّ 
َ
َول َقِّ  بِالْ  

َّ
إِل ْقَناُهَما 

َ
َخل َما   * ِعبنَِي 

َ
ل بَيَْنُهَما  َوَما  ْرَض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ ْقَنا 

َ
َخل ﴿َوَما  ـ 

 ُهْم 
َ

 َشيًْئا َول
ً

 َعْن َمْول
ً

 ُيْغِن َمْول
َ

ْجَِعنَي * يَْوَم ل
َ
َفْصِل ِميَقاُتُهْم أ

ْ
ُموَن * إِنَّ يَْوَم ال

َ
 َيْعل

َ
َثَُهْم ل

ْ
ك

َ
أ

وَن﴾]]].  ُيْنَصُ

* الربهان الثالث: العدل:

يمكن تقسيم الناس من حيث األفعال اإلرادية إىل فئتني:

بصدٍق  جلدهتم  بني  وخدمة  تعاىل  اهلل  عبادة  يف  حياهتم  يسّخرون  األوىل:  الفئة 
وإخالٍص ويمتثلون ألداء كّل عمٍل صالٍح، ويف احلني ذاته جيتنبون ارتكاب املعايص 

واألفعال القبيحة. 

]1]ـ محّمد تقي مصباح اليزدي، معارف قرآن )باللغة الفارسية(، ج 3، ص 409. 

]2]ـ سورة املؤمنون، اآليات 112 إىل 115. 

]3]ـ سورة ص، اآلية 27. 

]4]ـ سورة الدخان، اآليات 38 إىل 41. 



217المعاد الجسماني والروحاني 

وال  الشيطانية  واألعامل  الدنيوية  امللّذات  يف  حياهتم  يسّخرون  الثانية:  الفئة 
يتوّرعون عن فعل أّي قبيٍح وعمٍل منكٍر. 

وكام هو معلوٌم فاحلياة الدنيا ليست دار حساٍب عادٍل، حيث ال ينال فيها املحسنون 
الدنيا غري مستعدٍّ  فاإلنسان يف هذه  أفعاهلم،  املسيئني جزاء  يطال  أعامهلم وال  ثواب 
ألن حياسب بعدٍل عن مجيع حركاته وسكناته، كام أّن الدنيا نفسها ليست مقّرًا توزن 
فيه األعامل؛ لذا فإّن مقتىض العدل اإلهلي يف حساب الناس عىل ما بدر منهم ال بّد 
وأن يتحّقق يف احلياة اآلخرة التي هي وعاٌء مناسٌب إلقامة العدل عرب إثابة الصاحلني 

ومعاقبة املجرمني يف كّل ما بدر منهم طوال حياهتم األوىل. 

إذن، مبدأ العدل اإلهلي يثبت رضورة وجود حياٍة بعد املامت يف عاملٍ آخر تتجىّل 
فيه مجيع احلقائق بكّل صورها، وال خيتلف اثنان يف أّن اهلل العزيز احلكيم ال يمكن وأن 
يظلم أحدًا بتاتًا، لذا يكون مصري اإلنسان يف حياته األخروية منوطًا بأعامله الدنيوية 
التي يؤّدهيا بمحض اختياره، فهو ال يفعل اخلري وال يرتكب الرّش إال برغبته وإرادته. 

امللّذات  وراء  يلهثون  الناس  بعض  جيعل  الذي  األسايس  السبب  هو  االختيار 
السيطرة  يف  اآلخر  للبعض  وازعًا  يكون  ذاته  احلني  ويف  النفسانية،  واألهواء  الفانية 
يرتضيها الرشع والعقل  التي  الصاحلة  باألعامل  النفس وشهواهتا والقيام  عىل مجوح 

لكونم سلكوا سبيل الرمحن بمحض إرادهتم. 

الذين سلكوا سبيل الشيطان بإرادهتم واختيارهم، ال يتوّرعون عن فعل أّي قبيٍح 
ومنكٍر، بل ال تأبى أنفسهم ظلم اآلخرين وسلب حقوقهم، ومعظم هؤالء عادًة ما 
النادر منهم يصحو من غفلته  يعيشون حياًة مرّفهًة ملؤها الفجور واملجون والقليل 
ويتوب إىل رّبه؛ لكّن أكثرهم ال ينفّكون عن اآلثام واملعايص حّتى حيّل أجلهم دون أن 
يطاهلم أّي عقاٍب دنيويٍّ جّراء ما ارتكبوا، وحّتى الذين حياكمون ويعاقبون يف احلياة 
الدنيا فإّنم ال ينالون جزاءهم العادل مطلقًا، إذ إّن جمرم احلرب الذي أزهق أرواح 
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آالٍف مؤّلفٍة ولرّبام فتك باملاليني من البرش وأحرق احلرث والنسل، ال يمكن أن ينال 
جزاءه العادل بمجّرد سجنه أو إعدامه. 

بناًء عىل ما ذكر، نقول إّن العدل اإلهلي يف الثواب والعقاب اليمكن أن يتحّقق إال 
يف رحاب عاملٍ آخر غري العامل الدنيوي املاّدي، ذلك كي ينال كّل إنساٍن جزاء أعامله 

بالتامم والكامل، وحّتى ُتعّوض احلقوق الضائعة وُتشفى الصدور الغليلة]]]. 

وفيام يأيت نوّضح الربهان بأسلوٍب آخر: ال شّك يف أّن اإلنسان له كامٌل حاله حال 
سائر الكائنات، وكامله يعني انتقال علمه وعمله من مرحلة االستعداد إىل الفعلية عرب 
تبنّيه املعتقدات احلّقة وقيامه باألعامل الصاحلة؛ وهذا االمتثال للخري إّنام يتحّقق يف ظّل 
الفطرة السليمة التي مل تدّنسها أدران الذنوب. عىل هذا األساس فاملّتقون هم أصحاب 
الكامل، بينام املفسدون الذين يعتنقون معتقداٍت منحرفًة ويرتكبون قبائح األعامل، ال 

يتمّتعون بروٍح إنسانيٍة كاملٍة، وهذا النقص هو الذي حرمهم من الكامل املنشود. 

الراحة  ملؤها  مطمئنٍّة  طّيبٍة  بحياٍة  اإلنسان  ينعم  أن  هو  املذكور  الكامل  مقتىض 
واهلناء، ومقتىض النقص املشار إليه هو أن حيرم من هذه احلياة املنّعمة ويعيش يف كنف 

حياٍة يشوهبا شقاٌء وعذاٌب شديٌد. 

كام هو معلوٌم فاحلياة التي تدار شؤونا يف ظّل األسباب واملؤّثرات املاّدية، تعّم 
تفتك  سمومها  إّن  إذ  سواء،  حدٍّ  عىل  والكافر(  )املؤمن  والناقص  الكامل  اإلنسان 
باالثنني معًا ونارها حترقهام وخريها يعّمهام بصفتهام إنسانني؛ لذا فمن تعينه األسباب 
املاّدية سوف ينعم بحياٍة مرّفهٍة ال عناء فيها، يف حني أّن نظريه الذي ُحرم من القابليات 

املاّدية ألّي سبٍب كان، تصبح حياته ضنكى ومريرة. 

آدم  ابن  أّن حياة  ـ  بمحال  ليس  املحال  ـ وفرض  تنّزالً  افرتضنا  وإن  إذن، حّتى 

]1]ـ محّمد تقي مصباح اليزدي، معارف قرآن )باللغة الفارسية(، ج 3، ص 493. 
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مقّيدٌة بعامل املاّدة والدنيا فقط، فالعدل اإلهلي يف منح كّل ذي حقٍّ حّقه ال يمكن أن 
يتحّقق فيها. وهو ما أّكد عليه العالمة حمّمد حسني الطباطبائي بقوله: »ومن املعلوم 
أن هذه احلياة الدنيا التي يشرتكان فيها ]املؤمن والكافر[ هي حتت سيطرة األسباب 
والعوامل املادية، ونسبتها إىل الكامل والناقص، واملؤمن والكافر عىل الّسواء؛ فمن 
أجاد العمل ووافقته األسباب املاّدية فاز بطيب العيش، ومن كان عىل خالف ذلك 

لزمه الشقاء وضنك املعيشة. 

الفريقني عىل  التي نسبتها إىل  الدنيوية  فلو كانت احلياة مقصورًة عىل هذه احلياة 
الّسواء ومل تكن هناك حياٌة ختتّص بكّل منهام وتناسب حاله، كان ذلك منافيًا للعناية 
فقل:  شئت  وإن  تقتضيه.  ما  املقتضيات  وإعطاء  حّقه  حقٍّ  ذي  كّل  بإيصال  اإلهلية 
تسويٌة بني الفريقني وإلغاء ما يقتضيه صالح هذا وفساد ذلك، خالف عدله تعاىل«]]]. 

إثبات  العدل يف  برهان  اعتبارها من سنخ  الكتاب احلكيم يمكن  آياٌت يف  هناك 
املعاد، منها: 

يَن َكَفُروا  ِ
َّ

َوْيٌل لِل
َ
ِيَن َكَفُروا ف

َّ
 َذلَِك َظنُّ ال

ً
ْرَض َوَما بَيَْنُهَما بَاِطال

َ ْ
َماَء َوال ْقَنا السَّ

َ
ـ ﴿َوَما َخل

ُمتَِّقنَي 
ْ
ال َْعُل  نَ ْم 

َ
أ ْرِض 

َ ْ
ال ِف  ُمْفِسِديَن 

ْ
اَكل اِلَاِت  الصَّ وا 

ُ
َوَعِمل آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال َْعُل  نَ ْم 

َ
أ  * انلَّارِ  ِمَن 

ارِ﴾]]].  ُفجَّ
ْ
اَكل

َسَواًء  اِلَاِت  الصَّ وا 
ُ
َوَعِمل آَمُنوا  ِيَن 

َّ
اَكل ُهْم 

َ
َْعل نَ ْن 

َ
أ يَِّئاِت  السَّ اْجَتَُحوا  ِيَن 

َّ
ال َحِسَب  ْم 

َ
﴿أ ـ 

َقِّ َوتِلُْجَزى ُكُّ َنْفٍس بَِما  ْرَض بِالْ
َ ْ
َماَواِت َوال َُّ السَّ َق اهلل

َ
ُموَن * وََخل

ُ
َمَْياُهْم َوَمَماُتُهْم َساَء َما َيْك

ُموَن﴾]]].
َ
 ُيْظل

َ
َسَبْت َوُهْم ل

َ
ك

َعْرِش يَُدبُِّر 
ْ
يَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَ ال

َ
ْرَض ِف ِستَِّة أ

َ ْ
َماَواِت َوال َق السَّ

َ
ِي َخل

َّ
َُّ ال ـ ﴿إِنَّ َربَُّكُم اهلل

]1]ـ محّمد حسني الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج 17، ص 100. 

]2]ـ سورة ص، اآليتان 27 و 28. 

]3]ـ سورة الجاثية، اآليتان 21 و 22. 
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ِْه َمرِْجُعُكْم  ُروَن * إِلَ
َّ
 تََذك

َ
ال

َ
ف
َ
اْعُبُدوهُ أ

َ
َُّ َربُُّكْم ف نِِه َذلُِكُم اهلل

ْ
 ِمْن َبْعِد إِذ

َّ
ْمَر َما ِمْن َشِفيٍع إِل

َ ْ
ال

ِقْسِط 
ْ
بِال اِلَاِت  الصَّ وا 

ُ
َوَعِمل آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال ِلَْجزَِي  يُِعيُدهُ  ُثمَّ  َق 

ْ
َل الْ  

ُ
َيْبَدأ إِنَُّه  ا  َحقًّ  َِّ اهلل َوْعَد  َجِيًعا 

ِلٌم بَِما اَكنُوا يَْكُفُروَن﴾]]]. 
َ
اٌب ِمْن َحِيٍم َوَعَذاٌب أ ُهْم َشَ

َ
ِيَن َكَفُروا ل

َّ
َوال

ْن 
َ
أ َربَُّنا  َعَس   * َطاِغنَي  نَّا 

ُ
ك إِنَّا  َنا 

َ
يَاَوْيل وا 

ُ
ال

َ
ق  * َوُموَن 

َ
َيَتال َبْعٍض  َعَ  َبْعُضُهْم  َبَل 

ْ
ق
َ
أ
َ
﴿ف ـ 

ُموَن 
َ
َيْعل ْو اَكنُوا 

َ
ل َبُ 

ْ
ك

َ
أ ِخَرةِ 

ْ
َعَذاُب ال

َ
َول َعَذاُب 

ْ
ال َذلَِك 

َ
* ك َراِغُبوَن  َربَِّنا   

َ
إىِل إِنَّا  ِمْنَها  َا َخرْيًا 

َ
ُيْبِدنل

ْيَف 
َ
ك ُكْم 

َ
ل َما   * ُمْجِرِمنَي 

ْ
اَكل ُمْسلِِمنَي 

ْ
ال َفَنْجَعُل 

َ
أ  * انلَِّعيِم  َجنَّاِت  َربِِّهْم  ِعْنَد  ُمتَِّقنَي 

ْ
لِل إِنَّ   *

ُموَن﴾]]]. 
ُ
ْك تَ

* الربهان الرابع: برهان الرحمة:

الرمحة هي إحدى صفات اهلل سبحانه وتعاىل، وحسب تعاليمنا الدينية فاملعاد هو 
أحد جتّليات الرمحة اإلهلية حيث ينال املحسنون فيه نعاًم عظيمًة ال حرص هلا. 

التي  الصاحلة  أعامهلم  ثامر  جني  من  الصاحلون  متّكن  لـام  األخروية  احلياة  لوال 
بدرت منهم يف احلياة الدنيا بإرادهتم واختيارهم، لذا إن انتفت احلياة اآلخرة سوف 
يمكن  لذا  الكاملية؛  الصفات  من  والتي هي  كّل يشٍء  التي وسعت  اهلل  برمحة  ُيقدح 

إثبات حتّقق املعاد عىل أساس مقتىض الرمحة اإلهلية. 

ِْه  وقد برهن العالمة حمّمد حسني الطباطبائي عىل هذه احلقيقة كام يأيت: »قوله: ﴿إِلَ
َمرِْجُعُكْم﴾ إلخ، ُأشري به إىل حّجتني من احلجج املستعملة يف القرآن إلثبات املعاد، أّما 

﴾ فألّن اجلاري من سنّة اهلل سبحانه أّنه يفيض الوجود  َق ُثمَّ يُِعيُدهُ
ْ
َل قوله: ﴿إِنَُّه َيْبَدْؤا الْ

به اخللقة، فيوجد ويعيش ويتنّعم  له  تتّم  بام  عىل ما خيلقه من يشٍء ويمّده من رمحته 
برمحٍة منه تعاىل ما دام موجودًا حّتى ينتهي إىل أجٍل معدوٍد؛ وليس انتهاؤه إىل أجله 

]1]ـ سورة يونس، اآليتان 3 و 4. 

]2]ـ سورة القلم، اآليات 30 إىل 36. 
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املعدود املرضوب له فناًء منه وبطالنًا للرمحة اإلهلية التي كان هبا وجوده وبقاؤه وسائر 
ما يلحق بذلك من حياٍة وقدرٍة وعلٍم، ونحو ذلك، بل بقبضه تعاىل ما بسطه عليه من 

الرمحة، فإّن ما أفاضه اهلل عليه من عنده هو وجهه تعاىل. ولن هيلك وجهه. 

فنفاد وجود األشياء وانتهائها إىل أجلها ليس فناًء منها وبطالنًا هلا عىل ما نتومّهه، 
بل رجوعًا وعودًا منها إىل عنده، وقد كانت نزلت من عنده، وما عند اهلل باٍق، فلم 
يكن إال بسطًا ثّم قبضًا، فاهلل سبحانه يبدأ األشياء ببسط الرمحة ويعيدها إليه بقبضها، 

وهو املعاد املوعود. 

ِقْسِط﴾ إلخ، فإّن احلّجة فيه أّن 
ْ
اِلاِت بِال وا الصَّ

ُ
ِيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
وأّما قوله: ﴿ِلَْجزَِي ال

العدل والقسط اإلهلي ـ وهو من صفات فعله ـ يأبى أن يستوي عنده من خضع له 
باإليامن به وعمل صاحلًا ومن استكرب عليه وكفر به وبآياته؛ والطائفتان ال حُيّس بينهام 
بفرٍق يف الدنيا، فإّنام السيطرة فيها لألسباب الكونية بحسب ما تنفع و ترّض بإذن اهلل. 

فال يبقى إال أن ُيفّرق اهلل بينهام بعدله بعد إرجاعهام إليه، فيجزي املؤمنني املحسنني 
جزاًء حسنًا والكّفار املسيئني جزاًء سّيئًا من جهة ما يتلّذذون به أو يتأملون«]]]. 

واآليتان اآلتيتان من مجلة اآليات التي تضّمنت برهان الرمحة إلثبات حتّقق املعاد: 

َماَواِت  ْل لَِمْن َما ِف السَّ
ُ
بنَِي * ق ذِّ

َ
ُمك

ْ
ْيَف اَكَن َعقَِبُة ال

َ
ْرِض ُثمَّ اْنُظُروا ك

َ ْ
ْل ِسرُيوا ِف ال

ُ
ـ ﴿ق

وا  ِيَن َخِسُ
َّ

 َرْيَب فِيِه ال
َ

ِقَياَمِة ل
ْ
 يَْوِم ال

َ
َْجَمَعنَُّكْم إىِل َتَب َعَ َنْفِسِه الرَّْحََة لَ

َ
َِّ ك ْل هلِل

ُ
ْرِض ق

َ ْ
َوال

 يُْؤِمُنوَن﴾]]].
َ

ْنُفَسُهْم َفُهْم ل
َ
أ

 َوُهَو َعَ 
َ

َمْوت
ْ
ُمْحِ ال

َ
ْرَض َبْعَد َمْوتَِها إِنَّ َذلَِك ل

َ ْ
ْيَف يُْحِ ال

َ
َِّ ك ارِ رَْحَِت اهلل

َ
 آث

َ
اْنُظْر إىِل

َ
ـ ﴿ف

ِديٌر﴾]]]. 
َ
ٍء ق ُكِّ َشْ

]1]ـ محّمد حسني الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج 10، ص 4. 

]2]ـ سورة األنعام، اآليتان 11 و 12. 

]3]ـ سورة الروم، اآلية 50. 
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* الربهان الخامس: األخالق:

طرح الفيلسوف األملاين إيامنوئيل كانط نظرية مثالية األخالق عىل أساس استقالل 
العقل البرشي وتبنّى مبدأي العينية والوظائفية، وقد ذكر أدّلًة إلثبات وجود النفس 

وخلودها. 

األدّلة التي ساقها حول مسألة خلود النفس متفّرعٌة عىل األدّلة التي اعتمد عليها 
إلثبات وجود اهلل عّز وجّل واألدّلة التي تثبت كون اإلنسان خمرّيًا يف أفعاله. 

يعتقد هذا الفيلسوف بأّن إرادة اخلري تعّد رشطًا رضوريًا وكافيًا لتحّقق األخالق 
املثالية، ومن هذا املنطلق فالعمل األخالقي هو ما كان منبثقًا من إرادة اخلري من دون 

أن تشوبه أّية مقاصد أخرى. 

الذي  للنظام األخالقي  األساسية  الدعامة  اخلري هي  إرادة  بأّن  القول  يمكن  إذن، 
طرحه إيامنوئيل كانط، لذا يمكن اعتباره واحدًا من املفّكرين الذين يّتبعون النزعة البنيوية. 

من املؤّكد أّن الشعور باملسؤولية هو الذي جيعلنا نعتقد بوجوب فعل اخلري واملعروف، 
ولكن كيف يمكننا البّت بأّن الفعل الذي يبدر منّا منبثٌق من شعورنا باملسؤولية؟ إحدى 
مزايا العمل الناشئ من هذا الشعور السامي هي أّنه يسفر عن بلوغ السعادة املنشودة، 
لذا فالعالقة بني أداء الواجب ونيل السعادة هي من سنخ العالقات العينية احلقيقية، 
، ومعنى ذلك أّن اإلرادة هي األخرى  وهذا االمتثال بطبيعة احلال ناشٌئ من قانوٍن كيّلٍّ
البّد من أن تكون منبثقًة من قانوٍن كيّلٍّ أيضًا؛ لذا ينبغي لإلنسان أن يترّصف بشكٍل 

جيعله يشعر وكأّنه هو الذي وضع القانون األخالقي العاّم. 

إّنام يتحّقق يف رحاب العصمة  االنطباق الكامل بني اإلرادة والقانون األخالقي 
واحدٍة،  للحظٍة  ولو  املاّدة  عامل  يف  اكتساهبا  عاقٍل  كائٍن  ألّي  يمكن  ال  التي  الكاملية 
فهي من األمور الرضورية التي ال يمكن أن تتحّقق إال بسلوٍك غري متناٍه يف ظّل هذا 
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ظّل  إال يف  متكامل  هكذا سلوك  تصّور  يمكن  احلال ال  وبطبيعة  الكامل؛  االنطباق 
شخصيٍة غري متناهيٍة للكائن العاقل. 

القدرة لفعل أفضل األعامل وأكثرها خريًا  أّننا نمتلك  إليه يدّل عىل  املشار  القانون 
باّتباعنا  مرهون  القبيل  هذا  من  فعٍل  حتّقق  فإّن  وبالطبع  وإرادتنا،  اختيارنا  بمحض 
للمقّررات والقوانني األخالقية املثالية بحذافريها؛ وهذا ما يطلق عليه كانط بكونه عصمًة. 

إذن، ما مل تتعّلق إرادتنا الشخصية بالقوانني األخالقية، فال يمكننا نيل العصمة وال 
اخلري املحض يف احلياة اآلخرة، ألّن اخلري األمثل يمكن حتصيله يف احلياة الدنيا. ومن 
ناحيٍة أخرى، فإّن نفس تكليفنا بالعمل عىل وفق القوانني واألصول األخالقية بحّد 
ذاته دليٌل عىل إمكانية حتقيق اخلري األمثل والتحيّل بالعصمة، ولكن ال يمكن حتصيل 
ذلك يف احلياة الدنيا، ومن َثمَّ البّد من وجود عاملٍ آخر نتمّكن فيه من حتصيلهام، وهذا 
العامل بكّل تأكيٍد ال يمكننا أن نلجه إال بعد املوت؛ ولـاّم كان اخلري األمثل أمرًا غري 

متناٍه فنتيجة ذلك أّن احلياة األخروية خالدٌة واإلنسان فيها سينعم باخللود أيضًا]]]. 

* الربهان السادس: الفطرة )املحّبة الفطرية للحياة(:

اخلالدة،  احلياة  يف  فطريٌة  رغبٌة  تكتنفها  اإلنسانية  النفس  أّن  الربهان  هذا  فحوى 
وهذه الرغبة بذاهتا تعّد دلياًل عىل وجود حياٍة أخرويٍة. 

ويمكن تقرير الربهان بالقول: كّل إنساٍن تنتابه حمّبٌة فطريٌة عارمٌة للحياة اخلالدة، 
حيث يشعر برسوخ هذه الرغبة الشديدة يف باطنه، ويف احلني ذاته يشعر باألسى عند 

التفكري بالزوال واالنعدام، لذلك ينأى عن التفكري هبام. 

اإلنسان الذي يبادر إىل االنتحار هو يف الواقع يروم اخلالص من معاناته وآالمه 

]1]ـ لالطاّلع أكرث، راجع: ستيفان كورنر، فلسفه كانت )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالدوند، 

ص 318؛ رضا أكربي، جاودانگي )باللغة الفارسية(، ص 340. 
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يف احلياة الدنيا هبدف الولوج يف عاملٍ يصونه من مجيع أشكال املعاناة واآلالم، وليس 
هناك فرٌق بني علمه ببقاء روحه حّيًة بعد املوت أو عدم علمه بذلك، فلرّبام يتصّور 
هذا  إذن،  مآسيه.  من  ينجو  ثّم  ومن  الشعور  عديم  جامٍد  كائٍن  إىل  سيتحّول  بأّنه 
احلياة  مصاعب  من  بالضجر  يشعر  بل  بذاته،  الوجود  من  مستاًء  ليس  الشخص 
ختليص  بإمكانه  ليس  ومعضلًة  طريقه  يف  عقبًة  أصبحت  التي  املحتدمة  ومشاكلها 
يف  راسخٌة  اخلالدة  احلياة  حمّبة  إّن  القول  يمكن  األساس  هذا  وعىل  منها؛  وجوده 

نفسه وكأّنا هدٌف له. 

هذه املحّبة ال تقترص عىل عرٍص من العصور، وإّنام تراود الذهن البرشي منذ عهده 
احلياة  بأّن  يعلم  وكّلنا  الدنيا،  احلياة  من  حلظٍة  آخر  حّتى  فيه  راسخًة  وستظّل  األّول 
آخر  مكاٌن  يوجد  أن  من  البّد  لذا  فيه،  اخللود  يتحّقق  وعاًء  ليست  الفانية  الدنيوية 
للموت بني أطرافه، وهو  فيه وال وجود  للزوال  إّنه مكاٌن ال معنى  فيه، أي  يتحّقق 

بكّل تأكيٍد عامل البعث واحلساب. 

ََياةُ  ولـاّم كان عامل اآلخرة مفعاًم باحلياة كام قال تعاىل يف كتابه الكريم: ﴿َوَما َهِذهِ الْ
ُموَن﴾]]]، فإّن حمّبة احلياة اخلالدة 

َ
ْو اَكنُوا َيْعل

َ
ََيَواُن ل ِهَ الْ

َ
ِخَرَة ل

ْ
اَر ال ِعٌب َوإِنَّ الَّ

َ
ْهٌو َول

َ
 ل

َّ
ْنَيا إِل الُّ

يعدُّ أمرًا وجوديًا رابطًا بني املحّب )اإلنسان( واملحبوب )احلياة اخلالدة(؛ ومن البدهيي 
أّن هذه املحّبة ال يمكن أن ترتّسخ يف باطن اإلنسان بتاتًا ما مل تكن أمرًا واقعيًا، ولو 
مل تكن موجودًة حّقًا لـام ُعّدت واحدًة من النزعات الفطرية لدى بني آدم. ويمكننا 
القول بأّن رسوخ هكذا حمّبة يف النفس اإلنسانية قد نشأ عىل أساس غايٍة ساميٍة، وهذه 

الغاية بطبيعة احلال ال بّد وأن تكون موجودًة حّقًا]]]. 

استنادًا إىل ما ذكر، فالقياس املنطقي للربهان املذكور يتمحور حول أّن حمّبة احلياة 

]1]ـ سورة العنكبوت، اآلية 64. 

]2]ـ عبد الله جوادي اآلمل، تفسري موضوعي قرآن )باللغة الفارسية(، ج 4، ص 151. 
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اخلالدة عبارٌة عن أمٍر فطريٍّ متأّصٍل يف النفس اإلنسانية، لذا ليس من املمكن أن يزول 
إثر فناء احلياة الدنيوية؛ ومن الثابت أّن كّل أمٍر فطريٍّ البّد من أن يكون منطبقًا مع واقٍع 
خارجيٍّ لكون الفطرة أثٌر من آثار احلكيم املتعال بحيث ال يشوهبا اللغو والعبث. وكام 
أّن غريزة األكل والرشب تتعّلق يف تناول ما له صالحية أن يكون مأكوالً ومرشوبًا، 

فاملحّبة الفطرية تشهد أيضًا بوجود عاملٍ آخر له صالحية البقاء واخللود]]]. 

* الربهان السابع: الوفاء بالوعد :

الوفاء بالوعد هو أحد الرباهني التي تثبت حتّقق املعاد بعد املامت، وله مقّدمتان 
إحدامها قرآنية واألخرى عقلية، مها: 

املقّدمة األوىل: القرآن الكريم تضّمن عّدة آياٍت وعد اهلل تعاىل فيها عباده الصاحلني 
بحسن العاقبة وتوّعد املسيئني بسوء العاقبة، ومنها اآليتان التاليتان: 

وا 
ُ
ِيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
َق ُثمَّ يُِعيُدهُ ِلَْجزَِي ال

ْ
َل  الْ

ُ
ا إِنَُّه َيْبَدأ َِّ َحقًّ ِْه َمرِْجُعُكْم َجِيًعا َوْعَد اهلل ـ ﴿إِلَ

ِلٌم بَِما اَكنُوا يَْكُفُروَن﴾]]].
َ
اٌب ِمْن َحِيٍم َوَعَذاٌب أ ُهْم َشَ

َ
ِيَن َكَفُروا ل

َّ
ِقْسِط َوال

ْ
اِلَاِت بِال الصَّ

ْخُدوِد * انلَّارِ 
ُ ْ
ْصَحاُب ال

َ
تَِل أ

ُ
َمْوُعوِد * َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد * ق

ْ
َْوِم ال وِج * َوالْ ُبُ

ْ
َماءِ َذاِت ال ـ ﴿َوالسَّ

ْن 
َ
 أ

َّ
ُمْؤِمننَِي ُشُهوٌد * َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم إِل

ْ
وَن بِال

ُ
ُعوٌد * َوُهْم َعَ َما َيْفَعل

ُ
ْيَها ق

َ
 ُهْم َعل

ْ
وِد * إِذ

ُ
َوق

ْ
َذاِت ال

ِيَن 
َّ

ٍء َشِهيٌد * إِنَّ ال َُّ َعَ ُكِّ َشْ ْرِض َواهلل
َ ْ
َماَواِت َوال ُك السَّ

ْ
ُ ُمل

َ
ِي ل

َّ
َِميِد * ال َعِزيِز الْ

ْ
َِّ ال يُْؤِمُنوا بِاهلل

ِيَن آَمُنوا 
َّ

َِريِق * إِنَّ ال ُهْم َعَذاُب الْ
َ
ُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َول

َ
ل
َ
ْم َيُتوُبوا ف

َ
ُمْؤِمَناِت ُثمَّ ل

ْ
ُمْؤِمننَِي َوال

ْ
َفَتُنوا ال

برُِي﴾]]]. 
َ
ك

ْ
َفْوُز ال

ْ
ْنَهاُر َذلَِك ال

َ ْ
ْتَِها ال ْرِي ِمْن تَ ُهْم َجنَّاٌت تَ

َ
اِلَاِت ل وا الصَّ

ُ
َوَعِمل

املقّدمة الثانية: اهلل تعاىل ال يمكن أن خيلف وعده أبدًا، ألّنه ليس بحاجٍة إىل ذلك، 

]1]ـ محسن خرّازي، بداية املعارف اإللهية يف رشح عقائد اإلمامية، ج 2، ص 270. 

]2]ـ سورة يونس، اآلية 4. 

]3]ـ سورة الربوج، اآليات 2 إىل 11. 
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فهذا األمر ال حيدث إال إثر وجود نقٍص فيمن خيلفه أو وجود أمٍر يضطّره لذلك؛ ومن 
البدهيي أّنه تبارك شأنه ال يكتنفه النقص وال يمكن أن يضطّر لفعل يشٍء يرغمه عىل 

خمالفة وعده. 

إذن، نستنتج من هاتني املقّدمتني أّن اهلل عّز وجّل وعد املؤمنني بالثواب والكافرين 
بالعقاب يف احلياة اآلخرة، وكّل وعٍد يصدر منه فهو متحّقٌق قطعًا؛ لذا فإّن الثواب 
والعقاب واجلنّة والنار هي أموٌر حتمية التحّقق يف عامل اآلخرة، أي إّن املعاد متحّقٌق 

ال حمالة]]]. 

*  *  *

]1]ـمحسن خرّازي، بداية املعارف اإللهية يف رشح عقائد اإلمامية، ج 2، ص 269. 



             38. منكرو املعاد يف مواجهة حتّدياٍت تفّند آراءهم 

يناهضون  وعصاة  مرجفني  ظهور  العصور  مّر  عىل  البرشية  املجتمعات  شهدت 
األنبياء واألولياء الصاحلني من دون أن يتوانوا عن أّية ذريعٍة ملواجهتهم والتشكيك 
ملتويًة  أساليب  اّتبعوا  إذ  عديدة،  ودواعي  ألسباب  هبا  جاؤوا  التي  السامء  بتعاليم 
من  األخروية  واحلياة  املعاد  إنكار  ذلك  مجلة  ومن  خمتلفة،  بأنامط  شبهاٍت  وطرحوا 
األساس أو تصوير هذه احلقيقة بشكٍل خيتلف عاّم جاءت به األديان الساموية األصيلة. 

دوافعهم  إىل  أشار  كام  شبهاهتم  ودحض  هلؤالء  تصّدى  بدوره  الكريم  القرآن 
الروح  مفارقة  بعد  املحتوم  املصري  حقيقة  ومعارضتهم  عنادهم  وراء  من  وأهدافهم 
نذكر بعض  يأيت  منه، وفيام  أمام حتدٍّ جادٍّ ال حميص هلم  الذي جعلهم  للجسد األمر 

آرائهم وشبهاهتم يف رحاب آي الذكر احلكيم: 

* الشبهة األوىل: استحالة إحياء العظام وهي رميم:

تصّور بعض املعاندين من منكري املعاد واحلياة بعد املامت استحالة مجع العظام 
وإعادهتا إىل حالتها األوىل بعد أن تتالشى يف األرض وتصبح رمياًم.

ـ تحليل الشبهة ونقضها: 

الذي  للبارئ سبحانه  املطلقة  القدرة  الشبهة مؤّكدًا عىل  الكريم هذه  القرآن  فنّد 
يعيدها  أن  يمكنه  لذا كيف ال  العدم؛  أوجدها من  الذي  فهو  األوىل،  النشأة  أنشأها 
تركيب  إعادة  مرتبًة من  اخللقة أصعب  أّن  البدهيي  بعد موهتا؟! ومن  األوىل  سريهتا 

األجزاء بعد تالشيها. 
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فيام يأيت نذكر الشواهد القرآنية عىل املوضوع:

َي َبَنانَُه﴾]]]. ْن نَُسوِّ
َ
اِدرِيَن َعَ أ

َ
َْمَع ِعَظاَمُه * بََل ق ْن نَ

َّ
ل
َ
َساُن أ

ْ
ن ِ

ْ
َيَْسُب ال

َ
ـ ﴿أ

ٍة 
َ
ل

َ
ُه ِمْن ُسال

َ
َساِن ِمْن ِطنٍي * ُثمَّ َجَعَل نَْسل

ْ
ن ِ

ْ
َق ال

ْ
 َخل

َ
َقُه َوَبَدأ

َ
ٍء َخل ْحَسَن ُكَّ َشْ

َ
ِي أ

َّ
ـ ﴿ال

 َما 
ً

لِيال
َ
ئَِدَة ق

ْ
ف
َ ْ
بَْصاَر َوال

َ ْ
ْمَع َوال ُكُم السَّ

َ
ِمْن َماٍء َمِهنٍي * ُثمَّ َسوَّاهُ َوَنَفَخ فِيِه ِمْن ُروِحِه وََجَعَل ل

ْل 
ُ
ٍق َجِديٍد بَْل ُهْم بِلَِقاءِ َربِِّهْم اَكفُِروَن * ق

ْ
ِف َخل

َ
إِنَّا ل

َ
ْرِض أ

َ ْ
َنا ِف ال

ْ
ل
َ
إَِذا َضل

َ
وا أ

ُ
ال

َ
ُروَن * َوق

ُ
تَْشك

 َربُِّكْم تُرَْجُعوَن﴾]]]. 
َ

َ بُِكْم ُثمَّ إىِل ِي ُوكِّ
َّ

َمْوِت ال
ْ
ُك ال

َ
اُكْم َمل

َّ
َيَتَوف

ْرِض 
َ ْ
ْل ِسرُيوا ِف ال

ُ
َِّ يَِسرٌي * ق َق ُثمَّ يُِعيُدهُ إِنَّ َذلَِك َعَ اهلل

ْ
َل َُّ الْ ْيَف ُيْبِدُئ اهلل

َ
ْم يََرْوا ك

َ
ـ ﴿َأَول

ِدير﴾]]].
َ
ٍء ق ََّ َعَ ُكِّ َشْ ِخَرَة إِنَّ اهلل

ْ
َة ال

َ
َُّ يُنِْشُئ النَّْشأ َق ُثمَّ اهلل

ْ
َل  الْ

َ
ْيَف بََدأ

َ
اْنُظُروا ك

َ
ف

ُُروِج *  َقِّ َذلَِك يَْوُم الْ ْيَحَة بِالْ ِريٍب * يَْوَم يَْسَمُعوَن الصَّ
َ
ُمَناِد ِمْن َماَكٍن ق

ْ
ـ ﴿وَاْسَتِمْع يَْوَم ُيَناِد ال

.[[[
ْيَنا يَِسرٌي﴾ 

َ
ْرُض َعْنُهْم ِسَاًع َذلَِك َحْشٌ َعل

َ ْ
ُق ال َمِصرُي * يَْوَم تََشقَّ

ْ
َْنا ال ِْي َونُِميُت َوإِلَ ُْن نُ إِنَّا نَ

ُتْم َوَذلَِك َعَ 
ْ
ُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمل

َ
ُْبَعُثَّ ُثمَّ تل

َ
ْل بََل َوَربِّ تل

ُ
ْن ُيْبَعُثوا ق

َ
ْن ل

َ
ِيَن َكَفُروا أ

َّ
ـ ﴿زََعَم ال

وَن َخبرٌِي * يَْوَم َيَْمُعُكْم ِلَْوِم 
ُ
َُّ بَِما َتْعَمل َا َواهلل

ْ
نَْزنل

َ
ِي أ

َّ
َِّ َوَرُسوِلِ َوانلُّورِ ال آِمُنوا بِاهلل

َ
َِّ يَِسرٌي * ف اهلل

ْرِي  ُه َجنَّاٍت تَ
ْ
ْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويُْدِخل َِّ َويَْعَمْل َصاِلًا يَُكفِّ َْمِع َذلَِك يَْوُم اتلََّغابُِن َوَمْن يُْؤِمْن بِاهلل الْ

.[[[
َعِظيُم﴾ 

ْ
َفْوُز ال

ْ
بًَدا َذلَِك ال

َ
ْنَهاُر َخاِلِيَن فِيَها أ

َ ْ
ْتَِها ال ِمْن تَ

ََّ َعَ ُكِّ  َرُب إِنَّ اهلل
ْ
ق
َ
ْو ُهَو أ

َ
ََصِ أ ْمِح الْ

َ
 َك

َّ
اَعِة إِل ْمُر السَّ

َ
ْرِض َوَما أ

َ ْ
َماَواِت َوال َِّ َغْيُب السَّ ـ ﴿َوهلِل

بَْصاَر 
َ ْ
ْمَع َوال ُكُم السَّ

َ
ُموَن َشيًْئا وََجَعَل ل

َ
 َتْعل

َ
َهاتُِكْم ل مَّ

ُ
ْخرََجُكْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
َُّ أ ِديٌر * َواهلل

َ
ٍء ق َشْ

ُروَن﴾]]]. 
ُ
ُكْم تَْشك

َّ
َعل

َ
ئَِدَة ل

ْ
ف
َ ْ
َوال

]1]ـ سورة القيامة، اآليتان 3 و 4. 

]2]ـ سورة العنكبوت، اآليات 7 إىل 11. 

]3]ـ سورة العنكبوت، اآليتان 19 و 20. 

]4]ـ سورة ق، اآليات 41 إىل 44. 

]5]ـ سورة التغابن، اآليات 7 إىل 9. 

]6]ـ سورة النحل، اآليات 77 إىل 78. 
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* الشبهة الثانية: إنكار املعاد من منطلق اتّباع الهوى وحّب الدنيا:

هوى  واّتباع  بالدنيا  تعّلقه  منطلق  من  املامت  بعد  واحلياة  املعاد  أنكر  من  هناك 
امللّذات ينعم هبا اإلنسان  أّن  الزائلة زاعاًم  النفس وفقًا ملا متليه عليه غرائزه احليوانية 

يف احلياة الدنيا فقط. 

ـ تحليل الشبهة ونقضها:

لقد ذّم اهلل تعاىل هذا التوّجه املنحرف يف كتابه الكريم وفضح مآرهبم النفسية من 
 * َماَمُه 

َ
أ ِلَْفُجَر  َساُن 

ْ
ن ِ

ْ
يُِريُد ال وراء طغيانم يف غّيهم وضالهلم، ومن ذلك قوله: ﴿بَْل 

ِقَياَمة﴾]]]. 
ْ
يَّاَن يَْوُم ال

َ
ُل أ

َ
يَْسأ

* الشبهة الثالثة: إنكار املعاد من منطلق اللّهث وراء املال والشهوة واملقام:

مل ينفّك بنو آدم عن السعي وراء مغريات الدنيا وملّذاهتا عىل مّر العصور، ذلك 
الثروات  بحّب  قلوهبم  تعّلقت  حيث  عليهم،  طغت  نفسانية  ودواعي  ألهداف 
وجعلهم  احلقيقة  رؤية  عن  عقوهلم  حجب  مـاّم  السلطوية  واملناصب  والشهوات 

ينكرون احلياة بعد املامت زاعمني أّن الدنيا هي املقصد واملـآل للحياة. 

ـ تحليل الشبهة ونقضها:

القرآن الكريم بدوره وّبخ هؤالء وفنّد استدالالهتم الواهية، من ذلك ما جاء يف 
ََياةِ  َناُهْم ِف الْ

ْ
تَْرف

َ
ِخَرةِ وَأ

ْ
بُوا بِلَِقاءِ ال ذَّ

َ
ِيَن َكَفُروا َوك

َّ
ْوِمِه ال

َ
 ِمْن ق

ُ َ
َمل

ْ
اَل ال

َ
اآليات اآلتية: ﴿َوق

ا  َطْعُتْم بََشً
َ
ِئْ أ

َ
ُبوَن * َول ا تَْشَ ُب ِممَّ وَن ِمْنُه َويَْشَ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ا تَأ ُل ِممَّ

ُ
ك

ْ
ُكْم يَأ

ُ
 بََشٌ ِمْثل

َّ
ْنَيا َما َهَذا إِل الُّ

 * ُمْرَُجوَن  نَُّكْم 
َ
أ َوِعَظاًما  تَُرابًا  ْنُتْم 

ُ
َوك ِمتُّْم  إَِذا  نَُّكْم 

َ
أ يَِعُدُكْم 

َ
أ  * وَن  َاِسُ

َ
إًِذا ل إِنَُّكْم  ُكْم 

َ
ِمْثل

 
َّ

ُْن بَِمْبُعوثنَِي * إِْن ُهَو إِل َْيا َوَما نَ ْنَيا َنُموُت َونَ  َحَياُتَنا الُّ
َّ

َهْيَهاَت َهْيَهاَت لَِما تُوَعُدوَن * إِْن ِهَ إِل

ُ بُِمْؤِمننَِي﴾]]].  
َ

ُْن ل ِذبًا َوَما نَ
َ
َِّ ك َتَى َعَ اهلل

ْ
رَُجٌل اف

]1]ـ سورة القيامة، اآليتان 5 و 6. 

]2]ـ سورة املؤمنون، اآليات 33 إىل 38. 
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* الشبهة الرابعة: عدم حتمية املعاد:

من الشبهات التي طرحها معارضو األديان الساموية أّن املعاد جمّرد أمٍر ظنّيٍّ وليس 
هناك برهاٌن قاطٌع يثبت حتّققه.

ـ تحليل الشبهة ونقضها: 

هذه الشبهة يف الواقع عاريٌة عن الصواب لسببني، مها: 

فقط،  به  االعتقاد  داعي عدم  وإنكاره من  أساسه  أمٍر من  نفي  يمكن  األّول: ال 
فعندما ال يؤمن شخٌص بإحدى القضايا ال يمكنه اّدعاء عدم وجودها. 

الثاين: هناك عدد من الرباهني الدامغة التي تثبت حتّقق املعاد واحلياة بعد املامت، بام 
فيها تلك التي ذكرناها يف املباحث اآلنفة كربهان احلكمة والعدل والرمحة. 

وقد دحض الكتاب احلكيم هذه الشبهة يف عّدة آياٍت، ومنها قوله تعاىل: ﴿ َوإَِذا 
ُْن   َظنًّا َوَما نَ

َّ
اَعُة إِْن َنُظنُّ إِل ُتْم َما نَْدرِي َما السَّ

ْ
ل
ُ
 َرْيَب فِيَها ق

َ
اَعُة ل َِّ َحقٌّ َوالسَّ قِيَل إِنَّ َوْعَد اهلل

َْوَم نَنَْساُكْم  وا وََحاَق بِِهْم َما اَكنُوا بِِه يَْسَتْهِزئُوَن * َوقِيَل الْ
ُ
ُهْم َسيَِّئاُت َما َعِمل

َ
بُِمْستَْيِقننَِي َوَبَدا ل

ُكْم ِمْن نَاِصِيَن﴾]]]. 
َ
َواُكُم انلَّاُر َوَما ل

ْ
َما نَِسيُتْم لَِقاَء يَْوِمُكْم َهَذا َوَمأ

َ
ك

* الشبهة الخامسة: اشرتاط اإلقرار باملعاد بتلبية طلباٍت غري معقولٍة:

بعض املعاندين الذين أنكروا املعاد وإحياء املوتى، تشّبثوا بطلباٍت ال مسّوغ هلا 
كي يقّروا هبذه العقيدة، من ذلك طلب إحياء آبائهم املوتى. 

ـ تحليل الشبهة ونقضها: 

تطّرق الكتاب احلكيم إىل هذه الظاهرة مؤّكدًا عىل أّن آياته براهني ساطعة تدّل عىل 
ْنَيا   َحَياُتَنا الُّ

َّ
وا َما ِهَ إِل

ُ
ال

َ
حتمية البعث واحلساب بعد املامت، من ذلك قوله تعاىل: ﴿َوق

ْيِهْم 
َ
 َيُظنُّوَن * َوإَِذا ُتْتَل َعل

َّ
ٍم إِْن ُهْم إِل

ْ
ُهْم بَِذلَِك ِمْن ِعل

َ
ْهُر َوَما ل  الَّ

َّ
َنا إِل

ُ
َْيا َوَما ُيْهلِك َنُموُت َونَ

]1]ـ سورة الجاثية، اآلية 32 إىل 34. 
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َُّ ُيْيِيُكْم ُثمَّ  ِل اهلل
ُ
* ق ْنُتْم َصاِدقنَِي 

ُ
ُتوا بِآبَائَِنا إِْن ك

ْ
وا ائ

ُ
ال

َ
ْن ق

َ
أ  

َّ
َتُهْم إِل بَيَِّناٍت َما اَكَن ُحجَّ آيَاُتَنا 

ُمون﴾]]]. 
َ
 َيْعل

َ
َثَ انلَّاِس ل

ْ
ك

َ
ِكنَّ أ

َ
 َرْيَب فِيِه َول

َ
ِقَياَمِة ل

ْ
 يَْوِم ال

َ
يُِميُتُكْم ُثمَّ َيَْمُعُكْم إىِل

* الشبهة السادسة: إحياء املوىت رضٌب من السحر:

بّدًا من  مل جيدوا  املامت،  بعد  املعاد واحلياة  منكري  استدالالت  أن ُدحضت  بعد 
تربير هذا األمر الواقع إال بزعم أّنه رضٌب من السحر والشعوذة. 

ـ تحليل الشبهة ونقضها: 

َق 
َ
َخل ِي 

َّ
ال ﴿َوُهَو  تعاىل:  قوله  يف  وفنّدها  الكريم  القرآن  إليها  أشار  الشبهة  هذه 

َت 
ْ
ل
ُ
ق ِئْ 

َ
َول  

ً
َعَمال ْحَسُن 

َ
أ يُُّكْم 

َ
أ ْم 

ُ
َوك

ُ
ِلَْبل َماءِ 

ْ
ال َعَ  َعْرُشُه  َوَكَن  يَّاٍم 

َ
أ ِستَِّة  ِف  ْرَض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ

 ِسْحٌر ُمبنٌِي﴾]]]. 
َّ

ِيَن َكَفُروا إِْن َهَذا إِل
َّ

نَّ ال
َ
َُقول َمْوِت لَ

ْ
وَن ِمْن َبْعِد ال

ُ
إِنَُّكْم َمْبُعوث

* الشبهة السابعة: استحالة جمع أعضاء البدن ومكّوناته املتناثرة:

قصور عقل اإلنسان يقّيده بالفكر املاّدي البحت وحيجبه عن تلك القدرة املاورائية 
املعاد عن تصّور وجود هكذا  منكري  لذلك عجز بعض  نطاق،  هلا وال  التي ال حّد 
قدرة عظيمة زاعمني استحالة مجع أعضاء بدن اإلنسان ومكّوناته الدقيقة بعد تناثرها 
وتالشيها يف الرتاب وال سّيام بعد أن متيض قرون طويلة بحيث ال يبقى منها يشٌء يذكر. 

ـ تحليل الشبهة ونقضها: 

اهلل العزيز القدير حتّدى هؤالء وأّكد هلم يف كتابه الكريم بأّنه عىل كّل يشٍء قديٍر 
وال تعزب عنه ذّرٌة إال أحصاها، فهو الذي أوجدها من العدم يف خلقتها األوىل، إذ 

قال:

]1]ـ سورة الجاثية، اآليات 24 إىل 26. 

]2]ـ سورة هود، اآلية 7. 
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 َيْعُزُب َعْنُه 
َ

َغْيِب ل
ْ
تِيَنَُّكْم َعلِِم ال

ْ
َأ

َ
ْل بََل َوَربِّ تل

ُ
اَعُة ق تِيَنا السَّ

ْ
 تَأ

َ
ِيَن َكَفُروا ل

َّ
اَل ال

َ
ـ ﴿َوق

 ِف كَِتاٍب ُمبنٍِي * ِلَْجزَِي 
َّ

َبُ إِل
ْ
ك

َ
 أ

َ
ْصَغُر ِمْن َذلَِك َول

َ
 أ

َ
ْرِض َول

َ ْ
 ِف ال

َ
َماَواِت َول ٍة ِف السَّ ِمْثَقاُل َذرَّ

ِريم﴾]]]. 
َ
ُهْم َمْغِفَرٌة َورِْزٌق ك

َ
َِك ل

َ
ول

ُ
اِلَاِت أ وا الصَّ

ُ
ِيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
ال

َونَِسَ   
ً

َا َمَثال
َ

َب نل * َوَضَ إَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمبنٌِي 
َ
ف ُنْطَفٍة  ْقَناهُ ِمْن 

َ
نَّا َخل

َ
أ َساُن 

ْ
ن ِ

ْ
ْم يََر ال

َ
َول

َ
ـ ﴿أ

ٍق َعلِيٌم * 
ْ
ٍة َوُهَو بُِكلِّ َخل َل َمرَّ وَّ

َ
َها أ

َ
َشأ

ْ
ن
َ
ِي أ

َّ
ْل ُيْيِيَها ال

ُ
ِعَظاَم َوِهَ َرِميٌم * ق

ْ
اَل َمْن يُْحِ ال

َ
َقُه ق

ْ
َخل

َماَواِت  َق السَّ
َ
ِي َخل

َّ
يَْس ال

َ
َول

َ
ْنُتْم ِمْنُه تُوقُِدوَن * أ

َ
إَِذا أ

َ
ْخَضِ نَاًرا ف

َ ْ
َجِر ال ُكْم ِمَن الشَّ

َ
ِي َجَعَل ل

َّ
ال

 ُ
َ

ْن َيُقوَل ل
َ
َراَد َشيًْئا أ

َ
ْمرُهُ إَِذا أ

َ
َعلِيُم * إِنََّما أ

ْ
ُق ال

َّ
َال ُهْم بََل َوُهَو الْ

َ
َق ِمْثل

ُ
ْن َيْل

َ
ْرَض بَِقاِدٍر َعَ أ

َ ْ
َوال

وُن﴾]]]. 
ُ
ُكْن َفَيك

* الشبهة الثامنة: امتزاج خاليا البدن بعد موته مع أبدان حّية أخرى 

)شبهة اآلكل واملأكول(:

إحدى الشبهات الشائعة واملعّقدة التي تشّبث هبا منكرو املعاد هي شبهة )اآلكل 
خاليا  مع  موته  بعد  احلّي  الكائن  خاليا  وامتزاج  تداخل  فحواها  التي  واملأكول( 

ومكّونات كائٍن حيٍّ آخر. 

وتقريرها بالتفصيل كام يأيت: هناك شواهد تأرخيية تدّل عىل وجود أكلة حلوم البرش 
فضاًل عن أّن بعض الناس حني اجلفاف واجلدب املدقع قد يبادرون إىل أكل حلوم بني 
جلدهتم مـاّم يرتّتب عليه حدوث تداخل وامتزاج مبارش يف اخلاليا املكّونة ألبدانم، 
ومن املمكن أن حيدث هذا األمر بشكٍل غري مبارٍش كام لو تالشى بدن املتوىّف يف الرتاب 
وامتّصته جذور النباتات التي يتغّذى منها اإلنسان أو احليوان مأكول اللحم. يف كلتا 

احلالتني املذكوريتني تنتقل خاليا بدن املّيت إىل بدن احلّي وختتلط معها.  

]1]ـ سورة سبأ، اآليتان 3 و 4. 

]2]ـ سورة يس، اآليات 77 إىل 82. 



233منكرو المعاد في مواجهة تحّدياٍت تفّند آراءهم

عىل أساس ما ذكر، تساءل بعضهم قائلني: كيف ستحرش اخلاليا التي انتقلت من 
بدن املّيت إىل بدن احلّي يف يوم القيامة؟ فهل ستحرش يف إطار بدن اآلكل أو املأكول؟ 
وبام أّن بني آدم سيحرشون من دون أّي نقٍص يف هيئتهم البنيوية، فكيف يتّم تعويض 
هذا النقص يف اخلاليا املشرتكة بني البدنني، إذ لو حرشت يف البدن األّول كيف يتّم 

تعويضها يف البدن الثاين، والعكس صحيح؟]]].

ـ تحليل الشبهة ونقضها: 

الشبهة بقوهلم: جسم اإلنسان مكّوٌن من أجزاء أصلية  فنّدوا هذه  الكالم  علامء 
وأخرى فرعية، أّما األصلية فهي مصونٌة من أّي زيادٍة أو نقصاٍن وال يمكن أن يطرأ 

عليها التغيري والتحّول، يف حني الفرعية من شأنا أن تتغرّي وتنتقل من بدٍن إىل آخر. 

حلقيقة  بيانم  ضمن  يف  الشبهة  هذه  نقض  إىل  تطّرقوا  بدورهم  الفلسفة  علامء 
الوجود اإلنساين، إذ قالوا: شخصية اإلنسان متقّومٌة عىل الروح التي هي عبارٌة عن 
حقيقٍة تتعّلق بالبدن املاّدي فتدّبر شؤونه ومن ثّم جتعله تابعًا هلا، لذا ليس من املمكن 
أن تتغرّي أو تنتقل إىل بدٍن آخر إثر التغيريات التي تطرأ عىل البدن الذي حتّل فيه، فهي 

واقع شخصية اإلنسان الثابتة. 

لقد أّكد الفالسفة عىل أّن اإلنسان طوال حياته املاّدية يواجه تغيرياٍت جذريًة يف 
بدنه من الناحيتني الكّمية والنوعية، لكّن روحه تبقى عىل حاهلا من دون أن يطاهلا أّي 
، فهي واحدٌة غري قابلٍة للتقسيم وال الزوال، وتبعًا لذلك يظّل اإلنسان بام  تغيرٍي ذايتٍّ

هو إنسان، واحدًا ال ثاين له. 

املسلمني وغريهم  املتقّدمني واملتأّخرين من  الفالسفة  أفالطون وغريه من  الشبهة قدمية، حيث ذكرها  ]1]ـ هذه 

إنساٍن آخر وأكل جميع أعضائه، فاملحشور ال يكون  تغّذى عىل  إنساناً  أّن  لو  أهّمها:  بتعابري وتقريرات مختلفة، 

إال أحدهام، ألنّه ال تبقى لآلخر أجزاٌء تخلق منها أعضاؤه، وعليه يطرح سؤاٌل فحواه: البدن املحشور بأّي الروحني 

سوف يتعلّق؟ فلو تعلّق بروح اآلكل وكان كافراً، واملأكول مؤمناً؛ للزم عقاب املؤمن، ولو عكس األمر للزم ثواب 

الكافر؛ وهو ممتنٌع.

لالطاّلع أكرث، راجع: العالمة الحّل، تجريد االعتقاد، ص 406. 
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من البدهيي أّن هذه التغيريات دنيويٌة ماّديٌة حتدث يف عامل الطبيعة، لكن من املمكن 
أن ترسي إىل عامل اآلخرة بنحٍو آخر، فقد ذكر الكتاب احلكيم أّن الكّفار املعّذبني يف 
جهنّم تصطيل جلودهم بالنار وإثر ذلك يبّدهلم اهلل العزيز القّهار جلودًا أخرى، كام 
َاُهْم 

ْ
نل وُدُهْم بَدَّ

ُ
َما نَِضَجْت ُجل

َّ
 نُْصلِيِهْم نَاًرا ُك

َ
ِيَن َكَفُروا بِآيَاتَِنا َسْوف

َّ
يف اآلية املباركة: ﴿إِنَّ ال

 .[[[﴾ً
ََّ اَكَن َعِزيًزا َحِكيما َعَذاَب إِنَّ اهلل

ْ
وا ال

ُ
وًدا َغرْيََها ِلَُذوق

ُ
ُجل

مل  األخروية  باحلياة  املشّككني  أّن  نستنتج  الثامنية  النقاط  يف  ذكر  ما  إىل  استنادًا 
يطرحوا أّية شبهٍة حّقٍة مدعومٍة بربهاٍن جيلٍّ يمكن االعتامد عليه إلنكار البعث بعد 
املامت، وإّنام ذكروا مزاعم وختمينات منبثقة من نزعات نفسية وتصّورات عارية عن 
الصّحة، وكّل ما جاؤوا به قد تّم تفنيده يف كتاب اهلل العزيز الذي أّكد عىل قدرة البارئ 

الالمتناهية وحقيقة الروح اإلنسانية املجّردة. 

فضاًل عن كّل ما ذكر، فهؤالء حّتى وإن جلؤوا إىل بعض العلوم اإلنسانية إلنكار 
لعلم  يمكن  ال  إذ  جوٍع،  من  تغني  وال  تسمن  ال  أطروحاهتم  أّن  إال  املعاد،  حقيقة 
املامت،  بعد  واحلياة  البعث  حقيقة  نفي  آخر  جتريبيٍّ  علٍم  أّي  أو  االجتامع  أو  النفس 
واألكثر وهنًا من ذلك ما يّدعيه أصحاب النزعات املاّدية البحتة من املتعّطشني مللّذات 
الدنيا والثروات واملناصب السياسية، إذ يرفضون مبدأ املعاد من منطلق أهواء نفسية 

وباالستناد إىل شبهاٍت عقيمٍة. 

* الشبهة التاسعة: التناسخ:

وعلامء  الرشقي  العرفاين  املذهب  أتباع  بني  مشرتٌك  اعتقاد  هو  التناسخ 
الباراسيكولوجيا )علم النفس الغيبي( الذي شاعت فيه ظاهرة التنويم املغناطييس. 

يف  تلخيصه  يمكن  العقيدة  هذه  يف  البحث  حوله  يدور  الذي  املوضوع  حمور 
السؤالني اآلتيني: 

]1]ـ سورة النساء، اآلية 56. 
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ـ هل أّن الروح اإلنسانية أو احليوانية تتعّلق ببدٍن واحٍد وبعد املوت تلج يف عاملٍ 
آخر غري الدنيا؟ 

حياهتا  لتواصل  آخر  بدٍن  يف  املوت  بعد  احليوانية  أو  اإلنسانية  الروح  حتّل  هل  ـ 
الدنيوية؟ 

املعتقدون بالتناسخ يذهبون إىل أّن الروح حتّل يف بدٍن آخر بعد موت البدن األّول، 
آخر  جسٍد  إىل  تنتقل  املوت،  إثر  احلّي  الكائن  جسد  الروح  تفارق  أن  بعد  قالوا:  إذ 
، بل من املمكن أن تتلّبس يف أحد اجلامدات؛ حيث تتواىل  إنساينٍّ أو حيواينٍّ أو نبايتٍّ

هذه العملية فترسي من جسٍد إىل غريه. 

ـ تحليل الشبهة ونقضها: 

من البدهيي أّن هذه العقيدة تتعارض بالكامل مع حكم العقل ودالالت القرآن 
ْم َتُمْت ِف َمَناِمَها 

َ
يِت ل

َّ
ْنُفَس ِحنَي َمْوتَِها َوال

َ ْ
 ال

َّ
َُّ َيَتَوف الكريم، فقد قال العزيز العليم: ﴿اهلل

لَِقْوٍم  يَاٍت 
َ

ل َذلَِك  ِف  إِنَّ  ُمَسمًّ  َجٍل 
َ
أ  

َ
إىِل ْخَرى 

ُ ْ
ال َويُْرِسُل  َمْوَت 

ْ
ال ْيَها 

َ
َعل ىَض 

َ
ق يِت 

َّ
ال َفُيْمِسُك 

ُرون﴾]]]. 
َّ
َيَتَفك

كلمة )وفاة( ومشتّقاهتا يف القرآن الكريم تدّل عىل عودة الروح إىل اهلل عّز وجّل 
َعلِّ 

َ
اَل َربِّ ارِْجُعوِن * ل

َ
َمْوُت ق

ْ
َحَدُهُم ال

َ
بعد موت البدن املاّدي، قال تعاىل: ﴿َحتَّ إَِذا َجاَء أ

 يَْوِم ُيْبَعُثون﴾]]]. 
َ

َها َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ إىِل
ُ
ائِل

َ
 إِنََّها َكَِمٌة ُهَو ق

َّ
ال

َ
ُت ك

ْ
ْعَمُل َصاِلًا فِيَما تََرك

َ
أ

إذ يرتّتب عليها اجتامع روحني يف  العقلية،  الناحية  أيضًا من  باطلٌة  العقيدة  هذه 
بدٍن واحٍد، إحدامها حتّل يف البدن بعد أن يصبح وعاًء مستعّدًا لتلّقي الفيض اإلهلي 

والئقًا لالّتصاف باحلياة، واألخرى هي التي تنتقل إليه من بدٍن آخر. 

]1]ـ سورة الزمر، اآلية 42. 

]2]ـ سورة القيامة، اآليتان 99 و 100. 



الكالم اإلسالمي المعاصر 236

مبدأ  منطلق  من  واحٍد  بدٍن  يف  روحني  حلول  استحالة  بالبداهة  يدرك  العقل 
يطوي  البدن  ألّن  اجلوهرية،  احلركة  بمبدأ  مدعوٌم  األمر  وهذا  الشخصية،  الوحدة 
مسريته التكاملية عىل أساس هذه احلركة فيصل إىل مرحلٍة جتعله مّتصفًا بقابلية ولوج 
الروح فيه، ولو تعّلقت فيه روٌح أخرى يف هذه احلالة فهذا يعني اجتامع روحني يف بدٍن 

واحٍد؛ وهو حماٌل]]]. 

ولصاحب تفسري امليزان العالمة حمّمد حسني الطباطبائي استدالٌل مبسوٌط حول 
تفنيد عقيدة التناسخ، قال: »إّن املحّصل من احلّس والربهان أّن اجلوهر النبايت املاّدي 
إذا وقعت يف رصاط االستكامل احليواين، فإّنه يتحّرك إىل احليوانية، فيتصّور بالصورة 
احليوانية، وهي صورٌة جمّردٌة بالتجّرد الربزخي، وحقيقتها إدراك اليشء نفسه بإدراٍك 
؛ وهذه الصورة وجوٌد كامٌل للجوهر النبايت وفعليٌة هلذه القّوة تلّبس هبا]]]  جزئيٍّ خيايلٍّ
باحلركة اجلوهرية، ومن املحال أن ترجع يومًا إىل اجلوهر املاّدي فتصري إّياه إال أن تفارق 
ماّدهتا فتبقى املاّدة مع صورٍة ماّديٍة كاحليوان متوت فيصري جسدًا ال حراك به. ثّم إّن 
الصورة احليوانية مبدأ ألفعاٍل إدراكيٍة تصدر عنها وأحواٍل علميٍة ترتّتب عليها، تنتقش 
النفس بكّل واحٍد من تلك األحوال بصدورها منها، وال يزال نقٌش عن نقٍش، وإذا 
تراكمت من هذه النقوش ما هي متشاكلٌة متشاهبٌة، حتّصل نقٌش واحٌد وصار صورًة 
ثابتًة غري قابلٍة للزوال وملكًة راسخًة؛ وهذه صورٌة نفسانيٌة جديدٌة يمكن أن يتنّوع هبا 
نفٌس حيواينٌّ فتصري حيوانًا خاّصًا ذا صورٍة خاّصٍة منّوعٍة كصورة املكر واحلقد والشهوة 
والوفاء واالفرتاس، وغري ذلك؛ وإذا مل حتصل ملكٌة بقي النفس عىل مرتبتها الساذجة 
السابقة، كالنبات إذا وقفت عن حركتها اجلوهرية بقي نباتًا ومل خيرج إىل الفعلية احليوانية، 
دفعًة،  الصورة  بحصول  وأفعاهلا  أحواهلا  جهة  من  تتكامل  الربزخية  النفس  أّن  ولو 
النقطعت علقتها مع البدن يف أّول وجودها، لكنّها تتكامل بواسطة أفعاهلا اإلدراكية 

]1]ـ صدر املتألّهني، األسفار األربعة، ج 9، ص 1 و 2؛ الرازي، املباحث املرشقية، ج 2، ص 396 ـ 398. 

]2]ـ هكذا يف نّص الكتاب، واملقصود أّن فعلية هذه القّوة تتحّقق عرب تلبّسها بالحركة الجوهرية. 
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املتعّلقة باملاّدة شيئًا فشيئًا حّتى تصري حيوانًا خاّصًا إن عّمر العمر الطبيعي أو قدرًا معتّدًا 
به، وإن حال بينه وبني استتامم العمر الطبيعي أو القدر املعتّد به مانٌع كاملوت االخرتامي، 
بقي عىل ما كان عليه من سذاجة احليوانية. ثّم إّن احليوان إذا وقعت يف رصاط اإلنسانية 
ـ وهي الوجود الذي يعقل ذاته تعقالً كليًا جمّردًا عن املاّدة و لوازمها من املقادير واأللوان 
وغريمها ـ خرج باحلركة اجلوهرية من فعلية املثال التي هي قّوة العقل إىل فعلية التجّرد 
العقيل، وحتّققت له صورة اإلنسان بالفعل، ومن املحال أن تعود هذه الفعلية إىل قّوهتا 

التي هي التجّرد املثايل عىل حّد ما ذكر يف احليوان. 

ثّم إّن هلذه الصورة أيضًا أفعاالً وأحواالً حتصل برتاكمها التدرجيي صورٌة خاّصٌة 
جديدٌة توجب تنّوع النوعية اإلنسانية عىل حّد ما ذكر نظريه يف النوعية احليوانية. 

إذا عرفت ما ذكرناه ظهر لك أّنا لو فرضنا إنسانًا رجع بعد موته إىل الدنيا وجتّدد 
لنفسه التعّلق باملاّدة ـ وخاّصًة املاّدة التي كانت متعّلقة نفسه من قبل ـ مل يبطل بذلك 
أصل جتّرد نفسه، فقد كانت جمّردًة قبل انقطاع العلقة ومعها أيضًا، وهي مع التعّلق 
ثانيًا حافظٌة لتجّردها، والذي كان هلا باملوت أّن األداة التي كانت رابطة فعلها باملاّدة 
صارت مفقودًة هلا، فال تقدر عىل فعٍل ماّديٍّ كالصانع إذا فقد آالت صنعته واألدوات 
قواها  استعامل  يف  أخذت  باملاّدة  الفعيل  تعّلقها  إىل  النفس  عادت  فإذا  هلا،  الالزمة 
وأدواهتا البدنية ووضعت ما اكتسبتها من األحوال وامللكات بواسطة األفعال فوق ما 
كانت حارضًة وحاصلًة هلا من قبل واستكملت هبا استكامالً جديدًا من غري أن يكون 

ذلك منه رجوعًا قهقرى وسريًا نزوليًا من الكامل إىل النقص ومن الفعل إىل القّوة. 

فإن قلت: هذا يوجب القول بالقرس الدائم مع رضورة بطالنه، فإّن النفس املجّردة 
املنقطعة عن البدن لو بقي يف طباعها إمكان االستكامل من جهة األفعال املاّدية بالتعّلق 
باملاّدة ثانيًا، كان بقاؤها عىل احلرمان من الكامل إىل األبد حرمانًا عاّمً تستدعيه بطباعها، 

فام كّل نفٍس براجعٍة إىل الدنيا بإعجاٍز أو خرق عادٍة، واحلرمان املستمّر قرٌس دائٌم. 
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قلت: هذه النفوس التي خرجت من القّوة إىل الفعل يف الدنيا واتصلت إىل حدٍّ 
دائاًم، بل يستقّر عىل فعلّيتها  تبقى عىل إمكان االستكامل الالحق  وماتت عندها، ال 
احلارضة بعد حنٍي أو خترج إىل الصورة العقلية املناسبة لذلك وتبقى عىل ذلك وتزول 
اإلمكان املذكور بعد ذلك، فاإلنسان الذي مات وله نفٌس ساذجٌة غري أّنه فعل أفعاالً 
وخلط عماًل صاحلًا وآخر سّيئًا، لو عاش حينًا أمكن أن يكتسب عىل نفسه الساذجة 
صورًة سعيدًة أو شقيًة؛ وكذا لو عاد بعد املوت إىل الدنيا وعاش، أمكن أن يكتسب 
عىل صورته السابقة صورًة خاّصًة جديدًة، وإذا مل يعد فهو يف الربزخ مثاٌب أو معّذٌب 
بام كسبته من األفعال حّتى يتصّور بصورٍة عقليٍة مناسبٍة لصورته السابقة املثالية، وعند 
ذلك يبطل اإلمكان املذكور ويبقى إمكانات االستكامالت العقلية، فإن عاد إىل الدنيا 
كاألنبياء واألولياء لو عادوا إىل الدنيا بعد موهتم، أمكن أن حيصل صورًة أخرى عقليًة 
الكامل  من  ما كسب  إال  له  فليس  يعد  مل  ولو  هبا،  املتعّلقة  واألفعال  املاّدة  ناحية  من 

والصعود يف مدارجه والسري يف رصاطه هذا. 

كامله  عن  موجوٍد  حرماٍن  جمّرد  كان  ولو  دائاًم،  قرسًا  ليس  هذا  أّن  املعلوم  ومن 
املمكن له بواسطة عمل عوامٍل وتأثري علٍل مؤّثرٍة قرسًا دائاًم، لكان أكثر حوادث هذا 
العامل الذي هو دار التزاحم وموطن التضاّد أو مجيعها قرسًا دائاًم، فجميع أجزاء هذا 
العامل الطبيعي مؤّثرٌة يف اجلميع، وإّنام القرس الدائم أن جيعل يف غريزة نوٍع من األنواع 
اقتضاء كامٍل من الكامالت أو استعداٍد، ثّم ال يظهر أثر ذلك دائاًم إّما ألمٍر يف داخل 
النوع  تغريز  فيكون  الغريزة،  إبطاله بحسب  إىل  متوّجٍه  ذاته  أو ألمٍر من خارج  ذاته 

املقتيض أو املستعّد للكامل تغريزًا باطاًل وجتبياًل هباًء لغوًا؛ فافهم ذلك.

وكذا لو فرضنا إنسانًا تغريت صورته إىل صورة نوٍع آخر من أنواع احليوان كالقرد 
إنسان  قردٌة، ال  إنساٌن  أو  خنزيٌر  إنساٌن  فهو  فإّنام هي صورٌة عىل صورٍة،  واخلنزير، 
بطلت إنسانيته وحّلت الصورة اخلنزيرية أو القردية حمّلها، فاإلنسان إذا كسب صورًة 
من صور امللكات، تصّورت نفسه هبا؛ وال دليل عىل استحالة خروجها يف هذه الدنيا 
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من الكمون إىل الربوز عىل حّد ما ستظهر يف اآلخرة بعد املوت، وقد مّر أّن النفس 
اإلنسانية يف أّول حدوثها عىل السذاجة يمكن أن تتنّوع بصورٍة خاّصٍة ختّصصها بعد 
ال  ممسوٌخ  إنساٌن  اإلنسان  من  فاملمسوخ  والقبول،  اإلطالق  بعد  تقّيدها  و  اإلهبام 
أّنه ممسوٌخ فاقٌد لإلنسانية هذا، ونحن نقرأ يف املنشورات اليومية من أخبار املجامع 
العلمية بأوربا وأمريكا ما يؤخذ جواز احلياة بعد املوت وتبّدل صورة اإلنسان بصورة 
املسخ، وإن مل نتكل يف هذه املباحث عىل أمثال هذه األخبار، لكن من الواجب عىل 

الباحثني من املحّصلني أن ال ينسوا اليوم ما يتلونه باألمس. 

فإن قلت: فعىل هذا فال مانع من القول بالتناسخ. 

قلت: كال، فإّن التناسخ ـ وهو تعّلق النفس املستكملة بنوع كامهلا بعد مفارقتها 
البدن ببدٍن آخر ـ حماٌل، فإّن هذا البدن إن كان ذا نفٍس استلزم التناسخ تعّلق نفسني 
ببدٍن واحٍد، وهو وحدة الكثري وكثرة الواحد؛ وإن مل تكن ذا نفٍس، استلزم رجوع 
إنساين  الصبا، وكذلك يستحيل تعّلق نفس  الشيخ إىل  القّوة، كرجوع  بالفعل إىل  ما 

مستكملة مفارقة ببدٍن نبايت أو حيواين بام مّر من البيان«]]].

*  *  *

]1]ـ محّمد حسني الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج 1، ص 117 و 118. 



39. منازل اآلخرة 

املعاد  املطروحة يف جمال  اهلاّمة  املباحث  يعّد واحدًا من  اآلخرة(  )منازل  موضوع 
واحلياة بعد املامت، واملراد منه تلك املواقف التي يمّر هبا اإلنسان بعد أن يفارق احلياة 
الدنيا حّتى يالقي مصريه املحتوم يف جنّة النعيم أو عذاب السعري، وال تتسنّى لنا معرفتها 

إال يف رحاب النصوص القرآنية والروائية؛ لذا يمكن تصنيفها بالرتتيب اآليت: 

1( املوت. 

2( القرب والربزخ. 

3( القيامة. 

4( النفخ يف الصور. 

5( احلساب. 

6( الرصاط. 

7( اجلنّة والنار واألعراف. 

وفيام يأيت نتطّرق إىل رشحها وتفصيلها من زاويٍة قرآنيٍة حسب الرتتيب أعاله: 

املنزل األّول: املوت:

يمكن  لذا  جديٍد،  عاملٍ  يف  تلج  فهي  املوت،  حلظة  اجلسَد  الروُح  تفارق  عندما 
اعتبار هذه اللحظة نايًة للحياة األوىل وبدايًة حلياٍة أخرى، حيث قال خاتم األنبياء 
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حمّمد 9: »املوت أّول منزٍل من منازل اآلخرة، وآخر منزّل من منازل الدنيا، فطوبى 
ملن ُأكرم عند النزول بأّوهلا، وطوبى ملن ُأحسن مشايعته يف آخرها«]]].

عدد من اآليات القرآنية حتّدثت عن املوت، منها: 

ِْه  إِلَ ُثمَّ  ُيْيِيُكْم  ُثمَّ  يُِميُتُكْم  ُثمَّ  ْحَياُكْم 
َ
أ
َ
ف ْمَواتًا 

َ
أ ْنُتْم 

ُ
َوك  َِّ بِاهلل تَْكُفُروَن  ْيَف 

َ
﴿ك ـ 

تُرَْجُعوَن﴾]]].

ِعَظاَم 
ْ
َسْونَا ال

َ
ك

َ
ُمْضَغَة ِعَظاًما ف

ْ
ْقَنا ال

َ
َخل

َ
َقَة ُمْضَغًة ف

َ
َعل

ْ
ْقَنا ال

َ
َخل

َ
َقًة ف

َ
ْقَنا انلُّْطَفَة َعل

َ
ـ ﴿ُثمَّ َخل

َميُِّتوَن * ُثمَّ إِنَُّكْم 
َ
َالِِقنَي * ُثمَّ إِنَُّكْم َبْعَد َذلَِك ل

ْ
ْحَسُن ال

َ
َُّ أ ًقا آَخَر َفَتَباَرَك اهلل

ْ
نَاهُ َخل

ْ
َشأ

ْ
ن
َ
ًْما ُثمَّ أ لَ

ِقَياَمِة ُتْبَعُثوَن﴾]]]. 
ْ
يَْوَم ال

نستلهم من هذه اآليات أّن املوت ال يعني فناء اإلنسان، فقد عرّب اهلل تعاىل عنه يف 
بالوفاة التي تعني قبض الروح واستالهلا من البدن بواسطة اهلل تعاىل أو مالئكته، ومن 
ْيَها 

َ
ىَض َعل

َ
يِت ق

َّ
ْم َتُمْت ِف َمَناِمَها َفُيْمِسُك ال

َ
يِت ل

َّ
ْنُفَس ِحنَي َمْوتَِها َوال

َ ْ
 ال

َّ
َُّ َيَتَوف ذلك قوله: ﴿اهلل

ُروَن﴾]]]. وكام هو واضٌح 
َّ
يَاٍت لَِقْوٍم َيَتَفك

َ
َجٍل ُمَسمًّ إِنَّ ِف َذلَِك ل

َ
 أ

َ
ْخَرى إىِل

ُ ْ
َمْوَت َويُْرِسُل ال

ْ
ال

يف اآلية املباركة، فإّن قبض روح اإلنسان ال يقترص عىل املوت فحسب، فاملنام أيضًا 
يعّد رضبًا من رضوب املوت.

وقد وصف اإلمام عيّل 7 املوت بأّنه انتقاٌل من داٍر إىل أخرى وعّده بقاًء وليس 
ُأخرى  بفراق  إال  هبا  تفرحون  نعمًة  الدنيا  من  تنالون  ما  باهلل  »أشهد  فقال:  فناًء، 
تكرمونا، أهّيا الناس إّنا خلقنا وإّياكم للبقاء ال للفناء، لكنّكم من داٍر إىل داٍر ُتنقلون؛ 

فتزّودوا ملا أنتم صائرون إليه وخالدون فيه«]]].

]1]ـ محّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 6، ص 133. 

]2]ـ سورة البقرة، اآلية 28. 

]3]ـ سورة املؤمنون، اآليات 14 إىل 16. 

]4]ـ سورة الزمر، اآلية 42. 

]5]ـ الشيخ املفيد، اإلرشاد يف معرفة حجج الله عىل العباد، ص 127. 
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ومن اجلدير بالذكر هنا أّن املوت سنٌّة شموليٌة بحيث يطرأ عىل كّل كائٍن حيٍّ يف 
حياته الدنيوية، فهذه املرحلة من احلياة فانيٌة وتبعًا لذلك سيفنى كّل ما فيها، إذ أّكد 

اخلالق البارئ تبارك شأنه عىل هذه احلقيقة يف آياٍت عّدة، منها: 

ْدِخَل 
ُ
ِقَياَمِة َفَمْن زُْحِزَح َعِن انلَّارِ وَأ

ْ
ْم يَْوَم ال

ُ
ُجوَرك

ُ
ْوَن أ

َّ
َمْوِت َوإِنََّما تَُوف

ْ
ـ ﴿ُكُّ َنْفٍس َذائَِقُة ال

ُغُرور﴾]]]. 
ْ
 َمَتاُع ال

َّ
ْنَيا إِل ََياةُ الُّ اَز َوَما الْ

َ
َنََّة َفَقْد ف الْ

.[[[
َْتِصُموَن﴾  ِقَياَمِة ِعْنَد َربُِّكْم تَ

ْ
ـ ﴿إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتوَن * ُثمَّ إِنَُّكْم يَْوَم ال

َمْوِت 
ْ
ال َذائَِقُة  َنْفٍس  ُكُّ   * وَن  َاِلُ

ْ
ال َفُهُم  ِمتَّ  إِْن 

َ
ف
َ
أ  َ ُلْ الْ ْبلَِك 

َ
ق ِمْن  لِبََشٍ  َنا 

ْ
َجَعل ـ ﴿َوَما 

َْنا تُرَْجُعوَن﴾]]].  رْيِ فِْتَنًة َوإِلَ
َ ِّ َوالْ ْم بِالشَّ

ُ
وك

ُ
َوَنْبل

القرآن  أشار  األرواح؟  يقبض  الذي  ذا  من  ولكن  حمتوٌم،  حتٌم  وهو  حقٌّ  املوت 
الكريم إىل أّن اهلل تعاىل وملك املوت وسائر املالئكة يقومون بقبض األرواح، وذلك 

يف اآليات اآلتية: 

ْنُفَس ِحنَي َمْوتَِها﴾]]].
َ ْ
 ال

َّ
َُّ َيَتَوف ـ ﴿اهلل

 َربُِّكْم تُرَْجُعوَن﴾]]].
َ

َ بُِكْم ُثمَّ إىِل ِي ُوكِّ
َّ

َمْوِت ال
ْ
ُك ال

َ
اُكْم َمل

َّ
ْل َيَتَوف

ُ
ـ ﴿ق

َنا 
ُ
ْتُه ُرُسل

َّ
َمْوُت تََوف

ْ
َحَدُكُم ال

َ
ْيُكْم َحَفَظًة َحتَّ إَِذا َجاَء أ

َ
ْوَق ِعَباِدهِ َويُْرِسُل َعل

َ
َقاِهُر ف

ْ
ـ ﴿َوُهَو ال

 ُيَفرُِّطوَن﴾]]]. 
َ

َوُهْم ل

]1]ـ سورة آل عمران، اآلية 185. 

]2]ـ سورة الزمر، اآليتان 30 و 31. 

]3]ـ سورة األنبياء، اآليات 34 و 35. 

]4]ـ سورة الزمر، اآلية 42. 

]5]ـ سورة السجدة، اآلية 11. 

]6]ـ سورة األنعام، اآلية 61. 
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هذه اآليات يف احلقيقة ليست متناقضًة يف دالالهتا من حيث املتويّل املبارش لقبض 
األرواح، إذ قد يقوم اهلل العزيز القدير هبذا األمر مبارشًة بحّق بعض عباده، ويوكل 
بعضهم اآلخر إىل ملك املوت وسائر املالئكة، ومن البدهيي أّن قبض الروح يف مجيع 
مبدأ  منطلق  من  الفعل  هذا  إليه  يستند  لذا  شأنه؛  تبارك  منه  بأمٍر  يتّم  إّنام  األحوال 

التوحيد يف األفعال. 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن ملك املوت ال يقبض مجيع األرواح بنمٍط واحٍد، فهو 
يستّل روح املؤمن براحٍة وطمأنينٍة يف حني يزهق روح الكافر بمشّقٍة وعذاٍب، فقد 

قال تعاىل يف كتابه العزيز: 

ْنُتْم 
ُ
ك بَِما  َنََّة  الْ وا 

ُ
اْدُخل ْيُكُم 

َ
َعل ٌم 

َ
َسال وَن 

ُ
َيُقول َطيِّبنَِي  ئَِكُة 

َ
َمال

ْ
ال اُهُم 

َّ
َتَتَوف ِيَن 

َّ
﴿ال ـ 

وَن﴾]]].
ُ
َتْعَمل

َعَذاَب  وا 
ُ
َوُذوق ْدبَاَرُهْم 

َ
وَأ ُبوَن وُُجوَهُهْم  يَْضِ ئَِكُة 

َ
َمال

ْ
ال ِيَن َكَفُروا 

َّ
ال  

َّ
َيَتَوف  

ْ
إِذ تََرى  ْو 

َ
ـ ﴿َول

َعبِيد﴾]]]. 
ْ
ٍم لِل

َّ
يَْس بَِظال

َ
ََّ ل نَّ اهلل

َ
يِْديُكْم وَأ

َ
َمْت أ دَّ

َ
َِريِق * َذلَِك بَِما ق الْ

احلياة  عن  بالتخيّل  يرغبون  وال  املوت  من  خيشون  الناس  غالبية  بأّن  يعلم  كلنا 
فناًء  كونه  وتصّور  املوت  حلقيقة  فهمهم  عدم  منها  عديدة،  ألسباب  ذلك  الدنيوية، 
أحكام  وتنّصلهم عن  السّيئة  أعامهلم  إثر  العاقبة  اخلوف من سوء  بسبب  أو  وعدمًا، 
الرشيعة، أو أّن الدافع لذلك حّب الدنيا وملّذاهتا الفانية؛ واآليات اآلتية تطّرقت إىل 
ُدوِن  ِمْن  َخالَِصًة   َِّ ِعْنَد اهلل ِخَرةُ 

ْ
ال اُر  الَّ ُكُم 

َ
ل اَكنَْت  إِْن  ْل 

ُ
ذكر مجلٍة من هذه األسباب: ﴿ق

الِِمنَي  َُّ َعلِيٌم بِالظَّ يِْديِهْم َواهلل
َ
َمْت أ دَّ

َ
بًَدا بَِما ق

َ
ْن َيَتَمنَّْوهُ أ

َ
ْنُتْم َصاِدقنَِي * َول

ُ
َمْوَت إِْن ك

ْ
انلَّاِس َفَتَمنَُّوا ال

َف َسَنٍة َوَما ُهَو 
ْ
ل
َ
ُر أ ْو ُيَعمَّ

َ
َحُدُهْم ل

َ
وا يََودُّ أ

ُ
ك ْشَ

َ
ِيَن أ

َّ
ْحَرَص انلَّاِس َعَ َحَياٍة َوِمَن ال

َ
ُهْم أ َِجَدنَّ

َ
* َوتل

وَن﴾]]].
ُ
َُّ بَِصرٌي بَِما َيْعَمل َر َواهلل ْن ُيَعمَّ

َ
َعَذاِب أ

ْ
بُِمزَْحزِِحِه ِمَن ال

]1]ـ سورة النحل، اآلية 32. 

]2]ـ سورة األنفال، اآليتان 50 و 51. 

]3]ـ سورة البقرة، اآليات 94 إىل 96. 
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وروي عن اإلمام جعفر الصادق 7 أّنه قال: »كان للحسن ابن عيّل بن أيب طالب 
له  فقال  يومًا  فجاءه  أيامًا؛  عليه  فتباطأ  ماجنًا،  وكان  صديٌق،  عليهام(  اهلل  )صلوات 
ُأحّب  ما  بخالف  أصبحت  اهلل،  رسول  ابن  يا  فقال:  أصبحت؟  كيف   :7 احلسن 
وحيّب اهلل وحيب الشيطان! فضحك احلسن 7 ثّم قال: وكيف ذاك؟ قال: ألّن اهلل 
عّز وجّل حيّب أن ُأطيعه وال أعصيه، ولست كذلك؛ والشيطان حيّب أن أعيص اهلل وال 
ُأطيعه ولست كذلك؛ وأنا أحّب أن ال أموت ولست كذلك، فقام إليه رجٌل فقال: يا 
ابن رسول اهلل، ما بالنا نكره املوت وال نحّبه؟ قال: فقال احلسن 7: إّنكم أخربتم 

آخرتكم وعّمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إىل اخلراب«]]]. 

ال شّك يف أّن غاية اهلل تعاىل من وراء خلقة اإلنسان يف احلياة الدنيا ثّم قبض روحه 
كي ينتقل إىل عاملٍ آخر، هي ابتالؤه واختباره كي يميز اخلبيث من الطّيب؛ لذلك وّفر 
االنجرار وراء وساوس  له من  الدنيا صيانًة  احلياة  اهلداية والصالح يف  كّل سبل  له 
 * ِديٌر 

َ
ٍء ق ُك َوُهَو َعَ ُكِّ َشْ

ْ
ُمل

ْ
ال ِي بَِيِدهِ 

َّ
الشيطان، فقد قال يف كتابه الكريم: ﴿َتَباَرَك ال

َغُفوُر﴾]]]. 
ْ
َعِزيُز ال

ْ
 َوُهَو ال

ً
ْحَسُن َعَمال

َ
يُُّكْم أ

َ
ْم أ

ُ
َوك

ُ
ََياَة ِلَْبل َمْوَت َوالْ

ْ
َق ال

َ
ِي َخل

َّ
ال

لقد رّشع اهلل عّز وجّل التوبة لعباده املذنبني بغية متكينهم من الرجوع إىل فطرهتم 
السليمة وتشويقهم عىل اإلعراض عن كّل ما يبعدهم عن احلّق واحلقيقة، ولكّن هذا 
الندم جيب أن يتّم أثناء احلياة التي يتمّكن اإلنسان فيها من ارتكاب املعايص، لذلك 

فهو غري ناجٍع يف حلظة نزع الروح، حيث قال تعاىل: 

 َُّ َِك َيُتوُب اهلل
َ

ول
ُ
أ
َ
ِريٍب ف

َ
ٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن ق

َ
وَء ِبََهال وَن السُّ

ُ
يَن َيْعَمل ِ

َّ
َِّ لِل ـ ﴿إِنََّما اتلَّْوَبُة َعَ اهلل

َحَدُهُم 
َ
يَِّئاِت َحتَّ إَِذا َحَضَ أ وَن السَّ

ُ
يَن َيْعَمل ِ

َّ
يَْسِت اتلَّْوَبُة لِل

َ
َُّ َعلِيًما َحِكيًما * َول ْيِهْم َوَكَن اهلل

َ
َعل

ِلًما﴾]]]. 
َ
ُهْم َعَذابًا أ

َ
ْعَتْدنَا ل

َ
َِك أ

َ
ول

ُ
اٌر أ فَّ

ُ
ِيَن َيُموتُوَن َوُهْم ك

َّ
 ال

َ
َن َول

ْ
 ُتْبُت ال

ِّ
اَل إِن

َ
َمْوُت ق

ْ
ال

]1]ـ محّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 6، ص 129. 

]2]ـ سورة امللك، اآليتان 1 و 2. 

]3]ـ سورة النساء، اآليتان 17 و 18. 
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َغَرُق 
ْ
ُه ال

َ
ْدَرك

َ
ْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن وَُجُنوُدهُ َبْغًيا َوَعْدًوا َحتَّ إَِذا أ

َ
أ
َ
َْحَر ف ائِيَل الْ ـ ﴿وََجاَوْزنَا بِبَِن إِْسَ

ْبُل 
َ
ْد َعَصْيَت ق

َ
َن َوق

ْ
ُمْسلِِمنَي * آل

ْ
نَا ِمَن ال

َ
ائِيَل وَأ ِي آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسَ

َّ
 ال

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
نَُّه ل

َ
اَل آَمْنُت أ

َ
ق

ثرِيًا ِمَن انلَّاِس َعْن 
َ
َفَك آيًَة َوإِنَّ ك

ْ
وَن لَِمْن َخل

ُ
يَك بَِبَدنَِك تِلَك َْوَم ُنَنجِّ الْ

َ
ُمْفِسِديَن * ف

ْ
ْنَت ِمَن ال

ُ
َوك

ون﴾]]]. 
ُ
َغافِل

َ
آيَاتَِنا ل

حلظة مفارقة الروح للبدن تبدأ عندما تنتاب اإلنسان سكرات املوت، ففي هذه 
اللحظة يستعّد لالنتقال إىل مرحلٍة جديدٍة من حياته ويغادر الدنيا إىل األبد رغاًم عنه، 

حيث قال سبحانه: 

ِيُد﴾]]]. 
َ

ْنَت ِمْنُه ت
ُ
َقِّ َذلَِك َما ك َمْوِت بِالْ

ْ
َرةُ ال

ْ
ـ ﴿وََجاَءْت َسك

اِق *  اُق بِالسَّ ِت السَّ َفَّ
ْ

ِفَراُق * َواتل
ْ
نَُّه ال

َ
َاِقَ * َوقِيَل َمْن َراٍق * َوَظنَّ أ َغِت التَّ

َ
 إَِذا بَل

َّ
ال

َ
ـ ﴿ك

َمَساق﴾]]]. 
ْ
 َربَِّك يَْوَمئٍِذ ال

َ
إىِل

ومن ناحيٍة أخرى، هناك نمٌط آخر من املوت، أال وهو املوت االجتامعي الذي 
يعني فناء احلضارات واألقوام واضمحالهلا، إذ أّكد القرآن الكريم عىل هذه احلقيقة 
 

َ
ِخُروَن َساَعًة َول

ْ
 يَْسَتأ

َ
ُهْم ل

ُ
َجل

َ
إَِذا َجاَء أ

َ
َجٌل ف

َ
ٍة أ مَّ

ُ
 أ

ِّ
يف آياٍت عديدٍة، منها قوله تعاىل: ﴿َولُِك

يَْسَتْقِدُموَن﴾]]]. 

لـاّم كان املوت حّقًا وفرضًا مفروضًا ال حميص منه، جيب عىل اإلنسان أن يكتب 
وصّيته عند شعوره باقرتاب أجله، وهو ما أّكد عليه القرآن الكريم يف اآليتني اآلتيتني: 

َربنَِي 
ْ
ق
َ ْ
َوال يِْن  َواِلَ

ْ
لِل َوِصيَُّة 

ْ
ال َخرْيًا  تََرَك  إِْن  َمْوُت 

ْ
ال َحَدُكُم 

َ
أ َحَضَ  إَِذا  ْيُكْم 

َ
َعل تَِب 

ُ
﴿ك ـ 

ُمتَِّقنَي﴾]]].
ْ
ا َعَ ال َمْعُروِف َحقًّ

ْ
بِال

]1]ـ سورة يونس، اآليات 90 إىل 92. 

]2]ـ سورة ق، اآلية 19. 

]3]ـ سورة القيامة، اآليات 26 إىل 30. 

]4]ـ سورة األعراف، اآلية 34. 

]5]ـ سورة البقرة، اآلية 180. 
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َناِن َذَوا َعْدٍل 
ْ
َوِصيَِّة اث

ْ
َمْوُت ِحنَي ال

ْ
َحَدُكُم ال

َ
ِيَن آَمُنوا َشَهاَدةُ بَيْنُِكْم إَِذا َحَضَ أ

َّ
يَُّها ال

َ
ـ ﴿يَا أ

ْبُِسوَنُهَما ِمْن 
َ

َمْوِت ت
ْ
َصاَبْتُكْم ُمِصيَبُة ال

َ
أ
َ
ْرِض ف

َ ْ
ْبُتْم ِف ال ْنُتْم َضَ

َ
ْم إِْن أ

ُ
ْو آَخَراِن ِمْن َغرْيِك

َ
ِمْنُكْم أ

 َِّ  نَْكُتُم َشَهاَدَة اهلل
َ

ْرَب َول
ُ
ْو اَكَن َذا ق

َ
 نَْشَتِي بِِه َثَمًنا َول

َ
َِّ إِِن اْرتَبُْتْم ل ةِ َفُيْقِسَماِن بِاهلل

َ
ال َبْعِد الصَّ

ثِِمنَي﴾]]]. 
ْ

ِمَن ال
َ
إِنَّا إًِذا ل

املنزل الثاين: القرب والربزخ:

بعد أن تفارق روح اإلنسان جسده املاّدي، تأيت مرحلة الدفن وعامل الربزخ الذي 
هو عبارٌة عن حياٍة جديدٍة. 

صحيٌح أّن اجلسد يدفن حتت الرتاب يف قرٍب يكون مثواه األخري يف احلياة الدنيا، 
عاملٌ  فهو  البدين،  االستقرار  هذا  غري  القرب  يف  واحلياة  الربزخ  عامل  من  املقصود  لكّن 
الناس  أجساد بعض  لذا حّتى وإن تالشت  الساعة،  وقيام  الدنيا  احلياة  بني  متوّسٌط 

 . ألّي سبٍب كان ومل تدفن يف قرٍب من تراٍب، فهي يف الواقع تستقّر يف قرٍب برزخيٍّ

والربزخي،  املاّدي  القربين  عن  احلديث  إىل  تطّرق  ناحيته  من  احلكيم  الكتاب 
والفقهاء بدورهم ساقوا أبحاثهم الفقهية عىل صعيد أحكام القرب املاّدي، يف حني أّن 
علامء الفلسفة والكالم انرصفوا إىل بيان حقيقة القرب الربزخي وما تواجهه الروح فيه 
من شقاٍء أو نعيٍم. من مجلة اآليات التي تضّمنت مفاهيم حول القرب املاّدي، ما يأيت: 

هُ  َ بِيَل يَسَّ َرهُ * ُثمَّ السَّ َقُه َفَقدَّ
َ
َقُه * ِمْن ُنْطَفٍة َخل

َ
ٍء َخل يِّ َشْ

َ
َفرَهُ * ِمْن أ

ْ
ك

َ
َساُن َما أ

ْ
ن ِ

ْ
تَِل ال

ُ
ـ ﴿ق

َشَهُ﴾]]].
ْ
ن
َ
َبَهُ * ُثمَّ إَِذا َشاَء أ

ْ
ق
َ
أ
َ
َماتَُه ف

َ
* ُثمَّ أ

ِف  َمْن  بُِمْسِمٍع  نَْت 
َ
أ َوَما  يََشاُء  َمْن  يُْسِمُع   ََّ اهلل إِنَّ  ْمَواُت 

َ ْ
ال  

َ
َول ْحَياُء 

َ ْ
ال يَْسَتوِي  ﴿َوَما  ـ 

ُقُبورِ﴾]]]. 
ْ
ال

]1]ـ سورة املائدة، اآلية 106. 

]2]ـ سورة عبس، اآليات 17 إىل 22. 

]3]ـ سورة فاطر، اآلية 22. 
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ومن مجلة اآليات التي أشارت إىل عامل الربزخ الذي يتلو احلياة الدنيا ويسبق احلياة 
ْعَمُل َصاِلًا فِيَما 

َ
َعلِّ أ

َ
اَل َربِّ ارِْجُعوِن * ل

َ
َمْوُت ق

ْ
َحَدُهُم ال

َ
اآلخرة، قوله تعاىل: ﴿َحتَّ إَِذا َجاَء أ

 يَْوِم ُيْبَعُثوَن﴾]]]. 
َ

َها َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ إىِل
ُ
ائِل

َ
 إِنََّها َكَِمٌة ُهَو ق

َّ
ال

َ
ُت ك

ْ
تََرك

أّكد القرآن الكريم عىل أّن املؤمنني يف حياهتم الربزخية يكرمون بشّتى أنواع النعم 
وا ِف َسبِيِل 

ُ
تِل

ُ
ِيَن ق

َّ
َْسَبَّ ال  تَ

َ
وامللّذات التي تشتهيها األنفس، حيث قال سبحانه: ﴿َول

ْم 
َ
ِيَن ل

َّ
وَن بِال ْضلِِه َويَْسَتبِْشُ

َ
َُّ ِمْن ف رِِحنَي بَِما آتَاُهُم اهلل

َ
وَن * ف

ُ
ْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرَزق

َ
ْمَواتًا بَْل أ

َ
َِّ أ اهلل

نَّ 
َ
ْضٍل وَأ

َ
َِّ َوف وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اهلل  ُهْم َيَْزنُوَن * يَْسَتبِْشُ

َ
ْيِهْم َول

َ
 َعل

ٌ
 َخْوف

َّ
ل

َ
ِفِهْم أ

ْ
َحُقوا بِِهْم ِمْن َخل

ْ
يَل

ُمْؤِمننِي﴾]]].
ْ
ْجَر ال

َ
 يُِضيُع أ

َ
ََّ ل اهلل

من احلقائق التي جاء هبا الكتاب احلكيم أّن اإلنسان يموت مّرتني وحييا مّرتني، 
ُخُروٍج   

َ
إىِل َفَهْل  بُِذنُوبَِنا  َنا 

ْ
اْعَتَف

َ
ف نََتنْيِ 

ْ
اث ْحَييَْتَنا 

َ
وَأ نََتنْيِ 

ْ
اث َمتََّنا 

َ
أ َربََّنا  وا 

ُ
ال

َ
﴿ق تعاىل:  قال  فقد 

ِمْن َسبِيٍل﴾]]]. إذ بعد خلقته يف الدنيا يطرق بابه املوت، وهذه هي امليتة األوىل، وأّما 

التي  املوت  نفخة  الصور  النفخ يف  بعد  الربزخية  احلياة  ناية  فتتحّقق يف  الثانية  امليتة 
ُيصعق إثرها كّل من يف الساموات واألرض )النفخة األوىل( إال من شاء اهلل سبحانه. 
واحلياة  الربزخية  احلياة  فهام  الكريم،  القرآن  إليهام  أشار  اللتني  احلياتني  إىل  وبالنسبة 
النفخة  يف  ُصعق  من  إلحياء  الثانية(  )النفخة  احلياة  نفخة  بعد  تبدأ  التي  األخروية 
َماَواِت  َصِعَق َمْن ِف السَّ

َ
ورِ ف األوىل؛ فقد قال العيّل القدير يف كتابه الكريم: ﴿َونُِفَخ ِف الصُّ

ْرُض بُِنورِ 
َ ْ
ِت ال

َ
ق ْشَ

َ
إَِذا ُهْم قَِياٌم َيْنُظُروَن * وَأ

َ
ْخَرى ف

ُ
َُّ ُثمَّ نُِفَخ فِيِه أ  َمْن َشاَء اهلل

َّ
ْرِض إِل

َ ْ
َوَمْن ِف ال

ُموَن﴾]]]. 
َ
 ُيْظل

َ
َقِّ َوُهْم ل ِضَ بَيَْنُهْم بِالْ

ُ
َهَداءِ َوق ِكَتاُب َوِجَء بِانلَّبِيِّنَي َوالشُّ

ْ
َربَِّها َوُوِضَع ال

ومن  والقيامة،  الدنيا  عاملي  عن  متّيزه  خاّصة  وأوصاف  مواقف  له  الربزخ  عامل 

]1]ـ سورة املؤمنون، اآليتان 99 و 100. 

]2]ـ سورة آل عمران، اآليات 169 إىل 171. 

]3]ـ سورة غافر، اآلية 11. 

]4]ـ سورة الزمر، اآليتان 68 و 69. 
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مجلتها سؤال القرب الذي تّم التأكيد عليه يف عدٍد من الروايات، فقد روي عن اإلمام 
عيّل بن احلسني 7 حديٌث طويٌل جاء فيه: » ... أهّيا الناس، اّتقوا اهلل واعلموا أّنكم 
إليه ترجعون فتجد كّل نفس ما عملت يف هذه الدنيا من خرٍي حمرضًا وما عملت من 

سوٍء توّد لو أّن بينها وبينه أمدًا بعيدًا، وحيّذركم اهلل نفَسه. 

وحيك ابن آدم الغافل وليس بمغفوٍل عنه! 

إّن أجلك أرسع يشٍء إليك، قد أقبل نحوك حثيثًا يطلبك ويوشك أن  ابن آدم، 
يدركك وكأن قد ُأوفيت أجلك وقبض امللك روحك ورصت إىل منزٍل وحيدًا فرّد 
إليك فيه روحك واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكري ملساءلتك وشديد امتحانك. 

ُأرسل  الذي  نبّيك  وعن  تعبده،  كنت  الذي  رّبك  عن  يسأالنك  ما  أّول  وإّن  أال 
إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك 
الذي كنت تتواّله؛ ثّم عن عمرك فيام أفنيته ومالك من أين اكتسبته وفيام أتلفته، فخذ 
تُك  فإن  واالختبار،  واملسألة  االمتحان  قبل  للجواب  وأعّد  لنفسك  وانظر  حذرك 
مؤمنًا تقّيًا عارفــًا بدينك مّتبعًا للصادقني مواليًا ألوليـاء اهلل؛ لّقاك اهلل حّجتك...«]]]. 

وقد أشارت بعض الروايات إىل أّن سؤال القرب يواجهه صنفان من الناس، ومها 
اإلمام حمّمد  أبوبكر احلرضمي عن  فقد روى  العناد،  غاية  واملعاندون  املؤمنون حّقًا 
الكفر  حُمّض  أو  حمضًا،  اإليامن  حُمّض  من  إال  القرب  يف  ُيسأل  »ال  قال:  أّنه   7 الباقر 

حمضًا«، فقال احلرضمي له: فسائر الناس؟ أجاب: »ُيلهى عنهم«]]].

ضغطة القرب هي من خمتّصات عامل الربزخ األخرى، وهناك عدٌد من األحاديث 
التي تؤّكد عىل هذه احلقيقة وفيها ما أشار إىل أّنا تعّم بعض املؤمنني أيضًا، وقد تّم 
تربيرها بأّنا كّفارٌة ملا أضاعوه من نعم اهلل تعاىل يف احلياة الدنيا، ونّوه بعضها عىل عدم 

]1]ـ محّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 6، ص 223. 

]2]ـ محّمد باقر املجليس، بحار األنوار ، ج6،  ص235. 
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شموهلا للمؤمنني اخلّلص. روي عن اإلمام الصادق عن آبائه : عن رسول اهلل 9 
مـا يأيت: »ضغطـة القرب للمؤمن كّفارٌة ملِا كان منه من تضييع النِّعم«]]]. 

املنزل الثالث: القيامة:

حينام حتّل ساعة احلساب يف يوم القيامة ينتقل اخللق من عامل الربزخ إىل عاملٍ جديٍد 
له خصوصياته الفريدة التي متّيزه عن سائر العوامل، فقد قال العزيز احلكيم يف كتابه 
َجاَءْتُهْم  إَِذا  ُهْم 

َ
ل  

َّ
ن

َ
أ
َ
ف اُطَها  ْشَ

َ
أ َجاَء  َفَقْد  َبْغَتًة  تَِيُهْم 

ْ
تَأ ْن 

َ
أ اَعَة  السَّ  

َّ
إِل َيْنُظُروَن  الكريم: ﴿َفَهْل 

َراُهْم﴾]]]. 
ْ
ِذك

زلزلًة  األرض  كزلزلة  الكون،  يف  مدّوية  وقائع  حتدث  املصريي  اليوم  ذلك  قبل 
خترج  حيث  احلاكم  النظام  ذلك  إثر  فيتغرّي  القمر،  وانفطار  السامء  وانشقاق  عظيمًة 
ويكون  فيها  ما  كّل  ويندرس  مهياًل  كثيبًا  لتصبح  جباهلا  وتتالشى  أثقاهلا  األرض 
، فيتناثر كّل ما يف هذه األرض يف  كالرساب، وتسّجر البحار وال يبقى فيها كائٌن حيٌّ
الفضاء وكأّنه عهٌن منفوٌش؛ وخيتّل نظم املجّرات الكونية فينطفئ نور نجوم السامء 
وشموشها التي يفوق حجمها كواكب املنظومة الشمسية أضعافًا مضاعفًة وتتصادم 
السنني؛  الثابتة طوال ماليني  أزاحتها عن مداراهتا  مع بعضها وكأّن عاصفًة هوجاء 
الدنيا  احلياة  يف  جعلها  التي  فالسامء  بعضهام،  مع  والقمر  الشمس  تعاىل  اهلل  وجيمع 
كالسقف الشديد تتزعزع أركانا وخيتّل نظمها الدقيق فتنشّق وتطوى كطّي السّجل 

وقبل ذلك تأيت بدخاٍن مبنٍي بعد انصهار أجرامها وحتّوهلا إىل محٍم ملتهبٍة. 

فيعّم  املوت(  )نفخة  األوىل  النفخة  الصور  يف  ينفخ  املزلزلة  األوضاع  هذه  يف 
الرعب والندم يف النفوس ومن ثّم ال يبقى كائٌن حيٌّ يف الوجود وال يبقى أثٌر للحياة 
الطبيعة إال من خلصت أعامله وتنّزهت روحه مـّمن عرف اهلل حّق معرفته  يف عامل 

]1]ـ لالطاّلع أكرث، راجع: املصدر السابق، ص221. 

]2]ـ سورة محّمد، اآلية 18. 
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وأدرك أرسار الوجود واستحوذت عىل نفسه حمّبة الرّب القدير بكّل ما للكلمة من 
أقدامهم من قبل  مل تطؤه  تبدأ مرحلٌة جديدٌة ويلج اخللق يف عاملٍ  معنى؛ وبعد ذلك 
وهو عامل البقاء األبدي الذي يرشق فيه النور اإلهلي العميم بعد أن ينفخ يف الصور 
النفخة الثانية )نفخة احلياة(، فيكتنفهم ذهوٌل شديٌد وحيرشون إىل بارئهم كأّنم جراٌد 

منترٌش ويتصّورون أّنم مل يلبثوا يف عامل الربزخ إال ساعًة أو يومًا أو بضعة أّياٍم. 

لكّل من  الشاملة  احلقائق وتتجىّل احلكومة اإلهلية  تنكشف  العامل اجلديد  يف هذا 
أنكرها يف احلياة الدنيا ويسود الصمت واالضطراب وكأّن القلوب قد بلغت احلناجر 
وال يفّكر أّي خملوٍق إال بنفسه وبام قّدمه يف حياته األرضية بحيث يفّر من أقرب مقّربيه 
وأحّب اخللق لديه، فهو ال يطيق ولدًا وال أّمًا وال أبًا وال عشريًة، إذ لكّل واحٍد منهم 
عىل  ارتكزت  التي  والعالقات  واألرحام  األنساب  سلسلة  فتنقطع  يغنيه؛  ما  حينئٍذ 
يكّدر  مؤّرٍق  وندٍم  وحرسٍة  شديٍد  عداٍء  إىل  لتتحّول  الشيطانية  والنزوات  املصالح 

النفس أّيام تكديٍر]]]. 

املثال ال  يأيت عىل سبيل  ما  منها  ونذكر  الصعيد،  كثريٌة عىل هذا  القرآنية  اآليات 
َوإَِذا   * انَْكَدَرْت  انلُُّجوُم  َوإَِذا   * َرْت  وِّ

ُ
ك ْمُس  الشَّ إَِذا   * الرحيم  الرحن  اهلل  ﴿بسم  احلرص: 

َوإَِذا   * َرْت  َِحاُر ُسجِّ
ْ

ال َوإَِذا   * ْت  وُُحوُش ُحِشَ
ْ
ال َوإَِذا   * ْت 

َ
ل ِعَشاُر ُعطِّ

ْ
ال َوإَِذا   * َْت  َباُل ُسريِّ ِ

ْ
ال

َماُء  ْت * َوإَِذا السَّ ُحُف نُِشَ ْت * َوإَِذا الصُّ
َ
تِل

ُ
يِّ َذنٍْب ق

َ
ْت * بِأ

َ
َمْوُءوَدةُ ُسئِل

ْ
انلُُّفوُس ُزوَِّجْت * َوإَِذا ال

ْحَضَْت﴾]]]. 
َ
ْزلَِفْت * َعلَِمْت َنْفٌس َما أ

ُ
َنَُّة أ َرْت * َوإَِذا الْ َِحيُم ُسعِّ ِشَطْت * َوإَِذا الْ

ُ
ك

]1]ـ لالطاّلع أكرث عىل عالئم القيامة، راجع: محّمد تقي مصباح، آموزش عقايد )باللغة الفاريس(، ج 3، ص 86 إىل 88، 

استناداً إىل: سورة الزلزلة، اآليتان 1 و 2؛ سورة الحاقّة، اآلية 14؛ سورة الكهف، اآليات 8 و 47 و 99؛ سورة املزّمل، 

اآلية 14؛ سورة املعارج، اآليتان 8 و 9؛ سورة طه، اآلية 105؛ سورة القيامة، اآليتان 8 و 9؛ سورة االنفطار، اآلية 2؛ 

سورة الطور، اآلية 1؛ سورة الرحمن، اآلية 37؛ سورة األنبياء، اآلية 104؛ سورة الفرقان، اآلية 25؛ سورة الزمر، اآليتان 

68 و 69؛ سورة األنعام، اآليات 21 إىل 38؛ سورة النمل، اآليات 87 إىل 89؛ سورة إبراهيم، اآليتان 21 و 48؛ سورة 

ق، اآليتان 20 و 44؛ سورة القارعة، اآلية 4؛ سورة يس، اآلية 51؛ سورة الروم، اآلية 56؛ سورة هود، اآلية 105؛ سورة 

عبس، اآليتان 34 و 37؛ سورة البقرة، اآلية 166. 

]2]ـ سورة التكوير، اآليات 1 إىل 14. 
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املنزل الرابع: النَّفخ يف الصور:

املنازل األخرى يف احلياة بعد املامت، وهناك مرحلتان  النَّفخ يف الصور هو أحد 
له، األوىل قبل البعث واحلساب )نفخة املوت(، واألخرى عند حدوث وقائع القيامة 

)نفخة احلياة(.

النَّفخ يف اللغة بمعنى إخراج اهلواء من الفّم، ونفخ النافخ يف املزمار أو القصب 
ور هو قرن احليوان أو ما يسّمى اليوم )بوق(.  ونحومها ليخرج صوتًا؛ والصُّ

ويبدو أّن املراد من النَّفخ املشار إليه يف القرآن الكريم )النَّفخ يف الّصور( هو ذلك 
الصوت الرهيب الذي يصدر قبل قيام الساعة واحلساب فُيصعق عىل إثره األحياء، 
واحلساب؛  القيامة  عامل  يف  ليحرشوا  احلياة  فيهم  لتبعث  أخرى  مّرًة  يصدر  ثّم  ومن 
الناقور،  الصاّخة،  الصيحة،  منها:  إليه،  أشارت  عديدة  قرآنية  تعابري  هناك  لذلك 

الزجرة، الراجفة، الرادفة. 

اآليات اآلتية تطّرقت إىل وصف هذه احلقيقة: 

نُِفَخ فِيِه  ُثمَّ   َُّ  َمْن َشاَء اهلل
َّ

إِل ْرِض 
َ ْ
َماَواِت َوَمْن ِف ال َصِعَق َمْن ِف السَّ

َ
ورِ ف ـ ﴿َونُِفَخ ِف الصُّ

إَِذا ُهْم قَِياٌم َيْنُظُروَن﴾]]].
َ
ْخَرى ف

ُ
أ

ُخُذُهْم 
ْ
تَأ َواِحَدةً  َصْيَحًة   

َّ
إِل َيْنُظُروَن  َما   * َصاِدقنَِي  ْنُتْم 

ُ
ك إِْن  َوْعُد 

ْ
ال َهَذا  َمَت  وَن 

ُ
ـ ﴿َويَُقول

إَِذا ُهْم ِمَن 
َ
ورِ ف ْهلِِهْم يَرِْجُعوَن * َونُِفَخ ِف الصُّ

َ
 أ

َ
 إىِل

َ
 يَْسَتِطيُعوَن تَْوِصَيًة َول

َ
ال

َ
ُموَن * ف َوُهْم َيِصِّ

َوَصَدَق  الرَّْحَُن  َوَعَد  َما  َهَذا  ِدنَا 
َ
َمْرق ِمْن  َبَعَثَنا  َمْن  َنا 

َ
يَاَوْيل وا 

ُ
ال

َ
ق  * وَن 

ُ
يَنِْسل َربِِّهْم   

َ
إىِل ْجَداِث 

َ ْ
ال

ون﴾]]]. ْيَنا ُمَْضُ َ إَِذا ُهْم َجِيٌع لَ
َ
 َصْيَحًة َواِحَدةً ف

َّ
وَن * إِْن اَكنَْت إِل

ُ
ُمْرَسل

ْ
ال

 
ِّ

بِيِه * َوَصاِحَبتِِه َوَبنِيِه * لُِك
َ
ِه وَأ مِّ

ُ
ِخيِه * وَأ

َ
َمْرُء ِمْن أ

ْ
ُة * يَْوَم يَِفرُّ ال اخَّ إَِذا َجاَءِت الصَّ

َ
ـ ﴿ف

.[[[
ٌن ُيْغنِيه﴾ 

ْ
اْمرٍِئ ِمْنُهْم يَْوَمئٍِذ َشأ

]1]ـ سورة الزمر، اآلية 68. 

]2]ـ سورة يس، اآليتان 48 إىل 53. 

]3]ـ سورة عبس، اآليات 33 إىل 37. 
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 * َخاِشَعٌة  بَْصاُرَها 
َ
أ  * َواِجَفٌة  يَْوَمئٍِذ  وٌب 

ُ
ل
ُ
ق  * ُة 

َ
الرَّاِدف تَتَْبُعَها   * الرَّاِجَفُة  تَرُْجُف  ﴿يَْوَم  ـ 

إِنََّما ِهَ 
َ
ٌة * ف ٌة َخاِسَ رَّ

َ
َك إًِذا ك

ْ
وا تِل

ُ
ال

َ
َِرةً * ق

َ
نَّا ِعَظاًما ن

ُ
إَِذا ك

َ
َافَِرةِ * أ

ْ
َمْرُدوُدوَن ِف ال

َ
إِنَّا ل

َ
وَن أ

ُ
َيُقول

اِهَرةِ﴾]]]. إَِذا ُهْم بِالسَّ
َ
زَْجَرٌة َواِحَدٌة * ف

اَكفِِريَن َغرْيُ يَِسري﴾]]].
ْ
َذلَِك يَْوَمئٍِذ يَْوٌم َعِسرٌي * َعَ ال

َ
ورِ * ف

ُ
إَِذا نُِقَر ِف انلَّاق

َ
ـ ﴿ف

املنزل الخامس: الحساب:

املوقف اآلخر من منازل اآلخرة، حساب الناس عىل أعامهلم، لذلك أطلق عليه 
ْرِض 

َ ْ
َناَك َخلِيَفًة ِف ال

ْ
)يوم احلساب(؛ حيث قال تعاىل يف كتابه الكريم: ﴿يَا َداُووُد إِنَّا َجَعل

وَن َعْن َسبِيِل 
ُّ
ِيَن يَِضل

َّ
َِّ إِنَّ ال َك َعْن َسبِيِل اهلل

َّ
َهَوى َفُيِضل

ْ
 تَتَّبِِع ال

َ
َقِّ َول اْحُكْم َبنْيَ انلَّاِس بِالْ

َ
ف

َِساب﴾]]]. 
ْ

ُهْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِما نَُسوا يَْوَم ال
َ
َِّ ل اهلل

وال  األعامل  منقطع  اليوم  ذلك  يف  اإلنسان  أّن  عىل   7 املؤمنني  أمري  أّكد  وقد 
منهام  ولكلٍّ  أقبلت،  قد  اآلخرة  وإّن  »أال  فقال:  الدنيا،  حياته  يف  فعل  ما  إال  يواجه 
بنون، فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا أبناء الدنيا، فإّن كّل ولٍد سيلحق بأّمه يوم 

القيامة، وإّن اليوم عمٌل وال حساَب، وغدًا حساٌب وال عمَل«]]]. 

تفاصيلها  بكّل  العباد  أعامل  متابعة  فيها  تتّم  حمكمٌة  احلقيقة  يف  هو  احلساب  يوم 
وجزئياهتا حتت إرشاف مليٍك عادٍل مقتدٍر، ففي ذلك اليوم تقام حمكمة العدل اإلهلي 
التي ال ُيظلم فيها أحٌد مثقال ذّرٍة بحيث ال تبقى لإلنسان أّية ذريعٍة لالعرتاض عىل 

احلكم الصادر. 

]1]ـ سورة النازعات، اآلية 6 إىل 14. 

]2]ـ سورة املّدثر، اآليات 8 إىل 10. 

]3]ـ سورة ص، اآلية 26. وقد أُشري إىل يوم الحساب يف اآليتني 16 و 53 من نفس هذه السورة، واآلية 41 من سورة 

إبراهيم، واآلية 67 من سورة غافر. 

]4]ـ الرشيف الريض، نهج البالغة، الخطبة رقم: 42. 



253منازل اآلخرة 

يوم  يف  جيمعهم  لكنّه  وبمصريهم،  عباده  أعامل  بجميع  عاملٌ  سبحانه  اهلل  أّن  مع 
الفصل وحياسبهم بنفسه كي ينالوا جزاءهم العادل فيثيب املحسنني إكرامًا إلحسانم 

ويعاقب املسيئني جزاًء لعصيانم، فقد قال يف كتابه الكريم: 

َِساُب﴾]]]. 
ْ

ْيَنا ال
َ
 َوَعل

ُ
غ

َ
َال ْيَك الْ

َ
إِنََّما َعل

َ
َينََّك ف

َّ
ْو َنَتَوف

َ
ِي نَِعُدُهْم أ

َّ
ـ ﴿َوإِْن َما نُِريَنََّك َبْعَض ال

ْو تَْشُعُروَن﴾]]]. 
َ
 َعَ َربِّ ل

َّ
ـ ﴿إِْن ِحَساُبُهْم إِل

كام أّكد سبحانه عىل أّن احلقائق يف ذلك اليوم ستنكشف للخلق وال يمكن ألحٍد 
أن يشّكك باحلّق أو أن يّدعي الباطل لدرجة أن نفس اإلنسان تذعن بام اقرتفت وكفى 
َساٍن 

ْ
إِن احلكيم: ﴿َوُكَّ  الكتاب  فقد جاء يف  أعامهلا،  إىل صحيفة  تنظر  هبا حسيبًا حينام 

َْوَم  َف بَِنْفِسَك الْ
َ
 كَِتابََك ك

ْ
رَأ

ْ
َقاهُ َمنُْشوًرا * اق

ْ
ِقَياَمِة كَِتابًا يَل

ْ
ُ يَْوَم ال

َ
ِْرُج ل َزْمَناهُ َطائِرَهُ ِف ُعُنِقِه َونُ

ْ
ل
َ
أ

ْيَك َحِسيًبا﴾]]]. 
َ
َعل

إذن، هكذا يتّم احلساب وكّل إنساٍن يشاهد سجّل أعامله بصغريه وكبريه حمرضًا 
جماٍل  أّي  له  يبقى  وال  حتاسبه  نفسه  فإّن  بشأنه  اإلهلي  احلكم  يصدر  أن  وقبل  أمامه 

لالعرتاض عىل حكم اهلل العادل. 

اآليات التي أشارت إىل كيفية احلساب عىل صنفني:

الصنف األّول: آياٌت أشارت إىل أّن اإلنسان سيحاسب عىل مجيع أعامله بجميع 
جزئياهتا، ومنها ما يأيت: 

ا   نَّ َعمَّ
ُ
ل
َ
تُْسأ

َ
ِكْن يُِضلُّ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء َول

َ
ًة َواِحَدةً َول مَّ

ُ
ُكْم أ

َ
ََعل َُّ لَ ْو َشاَء اهلل

َ
ـ ﴿َول

وَن﴾]]].
ُ
ْنُتْم َتْعَمل

ُ
ك

]1]ـ سورة الرعد، اآلية 40. 

]2]ـ سورة الشعراء، اآلية 113. 

]3]ـ سورة اإلرساء، اآليتان 13 و 14. 

]4]ـ سورة النحل، اآلية 93. 
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ُكْم 
َ
ُروا يَْرَضُه ل

ُ
ُكْفَر َوإِْن تَْشك

ْ
 يَْرَض لِِعَباِدهِ ال

َ
ََّ َغِنٌّ َعْنُكْم َول إِنَّ اهلل

َ
ـ ﴿ إِْن تَْكُفُروا ف

وَن إِنَُّه َعلِيٌم بَِذاِت 
ُ
ْنُتْم َتْعَمل

ُ
 َربُِّكْم َمرِْجُعُكْم َفُينَبُِّئُكْم بَِما ك

َ
ْخَرى ُثمَّ إىِل

ُ
 تَِزُر َوازَِرٌة وِْزَر أ

َ
َول

ُدور﴾]]].  الصُّ

الصنف الثاين: آياٌت أشارت إىل أّن اإلنسان سيحاسب عىل بعض أعامله، منها: 

نَّ يَْوَمئٍِذ َعِن انلَِّعيِم﴾]]].
ُ
ل
َ
تُْسأ

َ
ـ ﴿ُثمَّ ل

َشَهاَدُتُهْم  َتُب 
ْ
َسُتك َقُهْم 

ْ
َخل َشِهُدوا 

َ
أ ا 

ً
إِنَاث الرَّْحَِن  ِعَباُد  ُهْم  ِيَن 

َّ
ال ئَِكَة 

َ
َمال

ْ
ال وا 

ُ
﴿وََجَعل ـ 
وَن﴾]]].

ُ
ل
َ
َويُْسأ

وَن﴾]]].  ْنُتْم َتْفَتُ
ُ
ا ك نَّ َعمَّ

ُ
ل
َ
تُْسأ

َ
َِّ ل َناُهْم تَاهلل

ْ
ا َرَزق ُموَن نَِصيًبا ِممَّ

َ
 َيْعل

َ
وَن لَِما ل

ُ
َيَْعل ـ ﴿َو

احلساب سُيسأل  يوم  اإلنسان يف  أّن  أّكدت عىل  التي  الروايات  كثري من  وهناك 
عن عمره فيام أفناه وعن رزقه كيف اكتسبه وأين أنفقه، كام يسأل عن القرآن والعرتة 

والصالة، وما إىل ذلك؛ ومنها الرواية اآلتية: 

عن رقية بنت إسحاق بن موسى بن جعفر، عن أبيها 7، عن آبائه :، عن رسول 
اهلل 9 أّنه قال: »ال تزول قدما عبٍد يوم القيامة حّتى ُيسأل عن أربٍع: عن عمره فيام أفناه 

وشبابه فيام أباله، وعن ماله من أين كسبه وفيام أنفقه، وعن حّبنا أهل البيت«]]].

هناك سؤاٌل يطرح عىل هذا الصعيد، وهو: هل أّن اهلل تعاىل حياسب مجيع بني آدم 
من دون استثناٍء، أو أّن هناك من يثاب خري الثواب دونام مساءلٍة وحساٍب؟ 

]1]ـ سورة الزمر، اآلية 7. 

]2]ـ سورة التكاثر، اآلية 8. 

]3]ـ سورة الزخرف، اآلية 19. 

]4]ـ سورة النحل، اآلية 56. 

]5]ـ محّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 7، ص 258. 
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اآليات املباركة عىل ثالثة أقساٍم ودالالهتا عىل هذا املوضوع كاآليت: 

1( مجيع الناس الذين أرسل إليهم األنبياء حياسبون من دون استثناٍء. 

نَّا َغئِبنَِي 
ُ
ٍم َوَما ك

ْ
ْيِهْم بِِعل

َ
نَّ َعل َنُقصَّ

َ
ل
َ
ُمْرَسلنَِي * ف

ْ
نَّ ال

َ
ل
َ
نَْسأ

َ
ِْهْم َول ْرِسَل إِلَ

ُ
ِيَن أ

َّ
نَّ ال

َ
ل
َ
نَْسأ

َ
ل
َ
ـ ﴿ف

َِك 
َ

ول
ُ
أ
َ
ْت َمَوازِيُنُه ف ُمْفلُِحوَن * َوَمْن َخفَّ

ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
أ
َ
ْت َمَوازِيُنُه ف

َ
َقُّ َفَمْن َثُقل َوْزُن يَْوَمئٍِذ الْ

ْ
* َوال

ْنُفَسُهْم بَِما اَكنُوا بِآيَاتَِنا َيْظلُِموَن﴾]]]. 
َ
وا أ ِيَن َخِسُ

َّ
ال

2( املجرمون والظاملون ُيسألون عاّم اقرتفوا يف احلياة الدنيا. 

ِيَن 
َّ

وا ال بُوَن * اْحُشُ ْنُتْم بِِه تَُكذِّ
ُ
ِي ك

َّ
َفْصِل ال

ْ
يِن * َهَذا يَْوُم ال َنا َهَذا يَْوُم الِّ

َ
وا يَاَوْيل

ُ
ال

َ
ـ ﴿َوق

َِحيِم * َوقُِفوُهْم إِنَُّهْم   ِصَاِط الْ
َ

اْهُدوُهْم إىِل
َ
َِّ ف ْزَواَجُهْم َوَما اَكنُوا َيْعُبُدوَن * ِمْن ُدوِن اهلل

َ
ُموا وَأ

َ
َظل

وَن﴾]]]. 
ُ
َمْسُئول

3( املؤمنون الصابرون ينالون ثواب إيامنم وصربهم من دون حساٍب.

ِيَن 
َّ

ْل َهْل يَْسَتوِي ال
ُ
ِخَرَة َويَرُْجو رَْحََة َربِِّه ق

ْ
ائًِما َيَْذُر ال

َ
ْيِل َساِجًدا َوق

َّ
انٌِت آنَاَء الل

َ
ْن ُهَو ق مَّ

َ
ـ ﴿أ

يَن  ِ
َّ

ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا َربَُّكْم لِل
َّ

ْل يَا ِعَباِد ال
ُ
َاِب * ق

ْ
ل

َ ْ
و ال

ُ
ول

ُ
ُر أ

َّ
ُموَن إِنََّما َيَتَذك

َ
 َيْعل

َ
ِيَن ل

َّ
ُموَن َوال

َ
َيْعل

ْجَرُهْم بَِغرْيِ ِحَساب﴾]]]. 
َ
ابُِروَن أ  الصَّ

َّ
َِّ َواِسَعٌة إِنََّما يَُوف ْرُض اهلل

َ
ْنَيا َحَسَنٌة وَأ ْحَسُنوا ِف َهِذهِ الُّ

َ
أ

ـ األُسس األربعة يف محكمة العدل اإللهي:

هناك أربعة مقّوماٍت أساسيٍة يرتكز عليها احلساب عند حرش الناس يف يوم القيامة 
ورشوع حمكمة العدل اإلهلي ملجازاة الناس عىل ما فعلوا من خرٍي وسوٍء، وهي الكتاب 

)صحيفة األعامل( وامليزان والشهود وجتّسم األعامل. 

]1]ـ سورة األعراف، اآليات 6 إىل 9. 

]2]ـ سورة الصافّات، اآليات 20 إىل 24. 

]3]ـ سورة الزمر، اآليتان 9 و 10. 
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أّوالً: الكتاب:

إنساٍن،  لكّل  أعامٍل  مواطن عديدة عىل ختصيص صحيفة  الكريم يف  القرآن  أّكد 
إذ تكتب فيها أعامله بحذافريها صغريًة كانت أو كبريًة، لذلك سّميت هذه الصحيفة 
أو  بشامله  والكافر حيمله  بيمينه  كتابه  املؤمن حيمل  بأّن  آياٌت رّصحت  كتابًا؛ وهناك 

يؤتاه وراء ظهره. 

فيام يأيت نذكر مضامني ودالالت اآليات املباركة ودالالهتا عىل هذا الصعيد:

1( تدّون يف الكتاب كّل أعامل اإلنسان التي بدرت منه طوال حياته الدنيوية وكأّنه 
ملفٌّ أدرجت فيه معلوماٌت كاملٌة. 

ْحَصْيَناهُ ِف إَِماٍم ُمبنِي﴾]]]. 
َ
ٍء أ اَرُهْم َوُكَّ َشْ

َ
ُموا َوآث دَّ

َ
 َونَْكُتُب َما ق

َ
َمْوت

ْ
ُْن نُْحِ ال ـ ﴿إِنَّا نَ

2( الكتاب يف يوم القيامة ناطٌق. 

ٍة  مَّ
ُ
وَن * َوتََرى ُكَّ أ

ُ
ُمْبِطل

ْ
اَعُة يَْوَمئٍِذ َيَْسُ ال ْرِض َويَْوَم َتُقوُم السَّ

َ ْ
َماَواِت َوال ُك السَّ

ْ
َِّ ُمل ـ ﴿َوهلِل

َقِّ  ْيُكْم بِالْ
َ
وَن * َهَذا كَِتاُبَنا َيْنِطُق َعل

ُ
ْنُتْم َتْعَمل

ُ
َْزْوَن َما ك َْوَم تُ  كَِتابَِها الْ

َ
ٍة تُْدَع إىِل مَّ

ُ
َجاثَِيًة ُكُّ أ

وَن﴾]]].
ُ
ْنُتْم َتْعَمل

ُ
نَّا نَْسَتنِْسُخ َما ك

ُ
إِنَّا ك

يستثني  أن  اإلنسان بصغريها وكبريها من دون  أعامل  الكتاب شامٌل جلميع   )3
شيئًا منها. 

برٍِي ُمْسَتَطٌر﴾]]]. 
َ
ُبِر * َوُكُّ َصِغرٍي َوك وهُ ِف الزُّ

ُ
ٍء َفَعل ـ ﴿َوُكُّ َشْ

4( لكّل كتاٍب كاتبان مكّلفان بمراقبة اإلنسان طوال حياته وتدوين كّل ما يبدر منه. 

]1]ـ سورة يس، اآلية 12. 

]2]ـ سورة الجاثية، اآليات 27 إىل 29. 

]3]ـ سورة القمر، اآليتان 52 و 53. 
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يِْه َرقِيٌب  َ  لَ
َّ

ْوٍل إِل
َ
ِفُظ ِمْن ق

ْ
ِعيٌد * َما يَل

َ
َماِل ق َِمنِي َوَعِن الشِّ َياِن َعِن الْ قِّ

َ
ُمَتل

ْ
قَّ ال

َ
 َيَتل

ْ
ـ ﴿إِذ

َعتِيد﴾]]]. 

5( لكّل إنساٍن كتاٌب خمتصٌّ بأعامله ويف يوم القيامة إّما أن حيمله بيمينه أو بشامله. 

َرُءوا 
ْ
ويِتَ كَِتابَُه بَِيِمينِِه َفَيُقوُل َهاُؤُم اق

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
أ
َ
َْف ِمْنُكْم َخافَِيٌة * ف  تَ

َ
ـ ﴿يَْوَمئٍِذ ُتْعَرُضوَن ل

كَِتابَُه   
َ

ويِت
ُ
أ َمْن  ا  مَّ

َ
َراِضَية﴾]]]. ﴿وَأ ِعيَشٍة  ِف  َفُهَو   * ِحَسابَِيْه  ٍق 

َ
ُمال  

ِّ
ن

َ
أ َظَنْنُت   

ِّ
إِن  * كَِتابَِيْه 

َن 
ْ
غ

َ
َقاِضَيَة * َما أ

ْ
َْتَها اَكنَِت ال ْدرِ َما ِحَسابَِيْه * يَالَ

َ
ْم أ

َ
وَت كَِتابَِيْه * َول

ُ
ْم أ

َ
ْتَِن ل بِِشَماِلِ َفَيُقوُل يَالَ

وه﴾]]]. 
ُّ
َِحيَم َصل وهُ * ُثمَّ الْ

ُّ
َطانَِيْه * ُخُذوهُ َفُغل

ْ
َك َعنِّ ُسل

َ
َعنِّ َماِلَْه * َهل

6 ( الذين حيملون كتاهبم بيمينهم يكون حساهبم هّينًا يسريًا، يف حني الذين يؤتونه 
من وراء ظهورهم فيحاسبون حسابًا صعبًا عسريًا. 

وًرا  ْهلِِه َمْسُ
َ
 أ

َ
 ُيَاَسُب ِحَسابًا يَِسريًا * َويَْنَقلُِب إىِل

َ
َسْوف

َ
ويِتَ كَِتابَُه بَِيِمينِِه * ف

ُ
ا َمْن أ ـ ﴿َفَأمَّ

 يَْدُعو ُثُبوًرا * َويَْصَل َسِعريًا﴾]]]. 
َ

َسْوف
َ
ويِتَ كَِتابَُه َوَراَء َظْهرِهِ * ف

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
* وَأ

ثانياً: امليزان :

اهلل العادل املقسط ال يظلم مثقال ذّرٍة، لذلك وضع امليزان يف يوم احلساب بالعدل 
فالقيامة  إساءهتم،  عقاب  املسيئني  ويطال  إحسانم  ثواب  املحسنني  ليوىّف  والقسط 
كّفة  أّن  البدهيي  ومن  العادل،  جزاءهم  فيها  آدم  بنو  ينال  التي  اإلهلي  العدل  حمكمة 
أّن  امتالئها باألعامل احلسنة، يف حني  الكّفة األخرى بعد  املؤمنني ترجح عىل  أعامل 

كّفة أعامل املعاندين ليست كذلك وهي خفيفٌة ال ترجح وكأن مل يوضع فيها يشٌء. 

]1]ـ سورة ق، اآليتان 17 و 18. 

]2]ـ سورة الحاقّة، اآليات 18 إىل 21. 

]3]ـ سورة الحاقّة، اآليات 25 إىل 31. 

]4]ـ سورة االنشقاق، اآليات 7 إىل 12. 
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ومن اآليات املباركة التي تطّرقت إىل هذا األمر:

ِمْن  َحبٍَّة  ِمْثَقاَل  اَكَن  َوإِْن  َشيًْئا  َنْفٌس  ُم 
َ
ُتْظل  

َ
ال

َ
ف ِقَياَمِة 

ْ
ال ِلَْوِم  ِقْسَط 

ْ
ال َمَوازِيَن 

ْ
ال ـ ﴿َونََضُع 

َف بَِنا َحاِسبنَِي﴾]]]. 
َ
تَيَْنا بَِها َوك

َ
َخْرَدٍل أ

وا  ِيَن َخِسُ
َّ

َِك ال
َ

ول
ُ
أ
َ
ْت َمَوازِيُنُه ف ُمْفلُِحوَن * َوَمْن َخفَّ

ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
أ
َ
ْت َمَوازِيُنُه ف

َ
ـ ﴿َفَمْن َثُقل

َفُح وُُجوَهُهُم انلَّاُر َوُهْم فِيَها اَكِلُوَن﴾]]]. 
ْ
وَن * تَل ْنُفَسُهْم ِف َجَهنََّم َخاِلُ

َ
أ

ْت َمَوازِيُنُه  ُمْفلُِحوَن * َوَمْن َخفَّ
ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
أ
َ
ْت َمَوازِيُنُه ف

َ
َقُّ َفَمْن َثُقل َوْزُن يَْوَمئٍِذ الْ

ْ
ـ ﴿َوال

ْنُفَسُهْم بَِما اَكنُوا بِآيَاتَِنا َيْظلُِموَن﴾]]]. 
َ
وا أ ِيَن َخِسُ

َّ
َِك ال

َ
ول

ُ
أ
َ
ف

ثالثاً: الشهود :

ال ريب يف أّن حمكمة العدل اإلهلي متتلك مقّومات املحاكمة العادلة مجيعها، ومن 
مجلة ذلك حضور شهوٍد يشهدون عىل أعامل اإلنسان، لذلك وصف الكتاب احلكيم 

ْشَهاُد﴾]]]. 
َ ْ
يوم القيامة بأّنه: ﴿يَْوَم َيُقوُم ال

نستشّف من القرآن الكريم أّن الشهود يف يوم القيامة عىل صنفني، مها: 

1( شهوٌد حميطون بأعامل الناس. 

يشهد عىل اإلنسان يف يوم القيامة كّل من أحاط بأعامله، لذا سوف يشهد عليه 
بأّنا  القرآن الكريم  التي وصفها  9 واألّمة  : والنبّي اخلاتم  اهلل تعاىل واألنبياء 
عليه صحيفة  كام ستشهد  العمل،  عليها  التي حدث  واملالئكة واألرض  أّمٌة وسٌط 

أعامله أيضًا.  
]1]ـ سورة األنبياء، اآلية 47. 

]2]ـ سورة املؤمنون، اآليات 102 إىل 104. 

]3]ـ سورة األعراف، اآليتان 8 و 9. 

]4]ـ سورة غافر، اآلية 51. 
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ومن اآليات التي تدّل عىل هذه احلقيقة:

 ََّ اهلل إِنَّ  وا 
ُ
ك ْشَ

َ
أ ِيَن 

َّ
َوال َمُجوَس 

ْ
َوال َوانلََّصاَرى  ابِئنَِي  َوالصَّ َهاُدوا  ِيَن 

َّ
َوال آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال ﴿إِنَّ  ـ 

ٍء َشِهيٌد﴾]]]. ََّ َعَ ُكِّ َشْ ِقَياَمِة إِنَّ اهلل
ْ
َيْفِصُل بَيَْنُهْم يَْوَم ال

ْيُكْم 
َ
َعل الرَُّسوُل  َويَُكوَن  انلَّاِس  َعَ  ُشَهَداَء  ونُوا 

ُ
تِلَك َوَسًطا  ًة  مَّ

ُ
أ َناُكْم 

ْ
َجَعل َذلَِك 

َ
﴿َوك ـ 

.[[[
َشِهيًدا﴾ 

وَن﴾]]]. 
ُ
ُموَن َما َتْفَعل

َ
َافِِظنَي * كَِراًما اَكتِبنَِي * َيْعل

َ
ْيُكْم ل

َ
ـ ﴿َوإِنَّ َعل

إّن األرض وكّل ما فيها  ]]]. نعم، 
َها﴾ 

َ
ل ْوَح 

َ
أ َربََّك  نَّ 

َ
بِأ  * ْخَباَرَها 

َ
أ ُث  َدِّ

ُ
ـ ﴿يَْوَمئٍِذ ت

سينطق يف يوم القيامة ويشهد عىل ما ارتكبه البرش من أعامٍل، لذلك فمن يشّك يف هذه 
 يَُسبُِّح ِبَْمِدهِ 

َّ
ٍء إِل ْرُض َوَمْن فِيِهنَّ َوإِْن ِمْن َشْ

َ ْ
ْبُع َوال َماَواُت السَّ ُ السَّ

َ
احلقيقة نقول له: ﴿تَُسبُِّح ل

 .[[[
 َتْفَقُهوَن تَْسبِيَحُهْم إِنَُّه اَكَن َحلِيًما َغُفوًرا﴾ 

َ
ِكْن ل

َ
َول

ِكَتاِب 
ْ
َتَنا َماِل َهَذا ال

َ
ــوَن يَا َوْيل

ُ
ـا فِيـِه َويَُقول ُمْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّ

ْ
ِكَتـاُب َفَتَى ال

ْ
ـ ﴿َوُوِضَع ال

.[[[
َحداً﴾ 

َ
 َيْظلُِم َربَُّك أ

َ
وا َحاِضًا َول

ُ
ْحَصاَها َووََجُدوا َما َعِمل

َ
 أ

َّ
برَِيةً إِل

َ
 ك

َ
 ُيَغاِدُر َصِغرَيةً َول

َ
ل

2( أعضاء بدن اإلنسان وجوارحه.

مجيع أعضاء بدن اإلنسان سوف تشهد عليه يف يوم احلساب وتقّر بام بدر منه حّتى 
جلده سينطقه العزيز القدير فيعرتف بام اقرتف صاحبه، ذلك كي ال تبقى له أّية ذريعٍة 

إلنكار أعامله السّيئة؛ واآليات املباركة خري دليٍل عىل هذه احلقيقة: 
]1]ـ سورة الحج، اآلية 17. 

]2]ـ سورة البقرة، اآلية 143. 

]3]ـ سورة االنفطار، اآليات 10 إىل 12. 

]4]ـ سورة الزلزلة، اآليتان 4 و 5. 

]5]ـ سورة اإلرساء، اآلية 44. 

]6]ـ سورة الكهف، اآلية 49. 
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َُّ ِديَنُهُم  يِهُم اهلل
ِّ
وَن * يَْوَمئٍِذ يَُوف

ُ
ُهْم بَِما اَكنُوا َيْعَمل

ُ
رُْجل

َ
يِْديِهْم وَأ

َ
ِسنَُتُهْم وَأ

ْ
ل
َ
ْيِهْم أ

َ
ـ ﴿يَْوَم تَْشَهُد َعل

 .[[[
ُمبنِي﴾ 

ْ
َقُّ ال ََّ ُهَو الْ نَّ اهلل

َ
ُموَن أ

َ
َقَّ َويَْعل الْ

ْيِهْم َسْمُعُهْم 
َ
 انلَّارِ َفُهْم يُوَزُعوَن * َحتَّ إَِذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعل

َ
َِّ إىِل ْعَداُء اهلل

َ
ـ ﴿ َويَْوَم ُيَْشُ أ

ِي 
َّ

َُّ ال ْنَطَقَنا اهلل
َ
وا أ

ُ
ال

َ
ْيَنا ق

َ
وِدِهْم لَِم َشِهْدُتْم َعل

ُ
وا ِلُل

ُ
ال

َ
وَن * َوق

ُ
وُدُهْم بَِما اَكنُوا َيْعَمل

ُ
بَْصاُرُهْم وَُجل

َ
وَأ

ْيُكْم 
َ
َعل يَْشَهَد  ْن 

َ
أ وَن  تَْستَِتُ ْنُتْم 

ُ
َوَما ك تُرَْجُعوَن *  ِْه  َوإِلَ ٍة  َمرَّ َل  وَّ

َ
أ َقُكْم 

َ
َوُهَو َخل ٍء  ْنَطَق ُكَّ َشْ

َ
أ

وَن﴾]]]. 
ُ
ا َتْعَمل ثرِيًا ِممَّ

َ
ُم ك

َ
 َيْعل

َ
ََّ ل نَّ اهلل

َ
ِكْن َظَننُْتْم أ

َ
وُدُكْم َول

ُ
 ُجل

َ
بَْصاُرُكْم َول

َ
 أ

َ
َسْمُعُكْم َول

رابعاً: تجّسم األعامل:

يوم  يف  أمامه  تتجّسم  سوف  اإلنسان  أعامل  أّن  عىل  الدينية  التعاليم  أّكدت  لقد 
القيامة فتبدو ظاهرًة له بحذافريها كام فعلها متامًا. 

الثواب والعقاب يف يوم احلساب منوطان بام فعله اإلنسان إّبان حياته الدنيوية، 
أي إّنام نتيجٌة هلذه األعامل، لذلك حينام يريد اهلل تعاىل جمازاة اإلنسان فهو جيّسم له كّل 
ما بدر منه ويظهره أمام عينيه كام صدر يف الدنيا فيكرمه عىل كّل عمٍل حسٍن ويعاقبه 

عىل كّل فعٍل مشنٍي. 

ترسيخ  إىل  تؤّدي  وقد  اإلنسان،  به  يقوم  عمٍل  لكّل  أساٌس  النّية  أّن  يف  شّك  ال 
ثابتًة  ملكًة  بعد  فيام  لتصبح  هبا  فتأنس  النفس  يف  القبيحة  أو  احلسنة  األعامل  بعض 
تسوق اإلنسان نحو النعيم أو اجلحيم؛ وهذه امللكات سوف تظهر عىل حقيقتها يف 

يوم احلساب. 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن بعض اآليات القرآنية عّدت الثواب والعقاب بأّنام عني 
أعامل اإلنسان التي بدرت منه يف الدنيا، يف حني أّن آياٍت أخرى عّدهتام نتيجًة ألعامله 

]1]ـ سورة النور، اآليتان 24 و 25. 

]2]ـ سورة فّصلت، اآليات 19 إىل 22. 
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الدنيوية؛ وهذا االختالف يف الوصف رّبام يكون ناشئًا من أّن العمل تارًة يصدر إثر 
ملكٍة نفسانيٍة، ويف هذه احلالة سيكون ثوابه أو عقابه مطابقًا له ـ عينه ـ وتارًة أخرى 

ال يصدر من منطلق كونه ملكًة نفسانيًة، لذلك يصبح الثواب أو العقاب نتيجًة له. 

قال اهلل احلكيم يف كتابه الكريم: 

ٍة َخرْيًا يَرَهُ * َوَمْن َيْعَمْل  ُهْم * َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
َ
ْعَمال

َ
ْوا أ ْشَتاتًا لرُِيَ

َ
ـ ﴿يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر انلَّاُس أ

ا يَرَهُ﴾]]].  ٍة َشًّ ِمْثَقاَل َذرَّ

 
َ

ِكَتاِب ل
ْ
َتَنا َماِل َهَذا ال

َ
وَن يَاَوْيل

ُ
ا فِيِه َويَُقول ُمْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّ

ْ
ِكَتاُب َفَتَى ال

ْ
ـ ﴿َوُوِضَع ال

َحًدا﴾]]]. 
َ
 َيْظلُِم َربَُّك أ

َ
وا َحاِضًا َول

ُ
ْحَصاَها َووََجُدوا َما َعِمل

َ
 أ

َّ
برَِيةً إِل

َ
 ك

َ
ُيَغاِدُر َصِغرَيةً َول

ْنُتْم 
َ
ْم أ

َ
ِسْحٌر َهَذا أ

َ
ف
َ
بُوَن * أ ْنُتْم بَِها تَُكذِّ

ُ
يِت ك

َّ
 نَارِ َجَهنََّم َدعًّ * َهِذهِ انلَّاُر ال

َ
وَن إىِل ـ ﴿يَْوَم يَُدعُّ

وَن﴾]]]. 
ُ
ْنُتْم َتْعَمل

ُ
َْزْوَن َما ك ْيُكْم إِنََّما تُ

َ
وا َسَواٌء َعل  تَْصِبُ

َ
ْو ل

َ
وا أ اْصِبُ

َ
ْوَها ف

َ
وَن * اْصل  ُتْبِصُ

َ
ل

وهذا احلديث يدّل بوضوٍح عىل جتّسم األعامل يف يوم القيامة: 

 9 روى أبو بصري عن اإلمام جعفر الصادق 7 أّنه قال: »استقبل رسول اهلل 
حارثة بن مالك بن النعامن األنصاري، فقال له: كيف أنت يا حارثة بن مالك النعامين؟ 

فقال: يا رسول اهلل، مؤمٌن حقًا. 

فقال له رسول اهلل 9: لكّل يشٍء حقيقٌة، فام حقيقة قولك؟ 

هواجري  وأظمأُت  لييل  فأسهرُت  الدنيا،  عن  نفيس  عَزَفْت  اهلل  رسول  يا  فقال: 
وكأيّن أنظر إىل عرش ريّب وقد وضع للحساب، وكأيّن أنظر إىل أهل اجلنّة يتزاورون يف 

اجلنّة، وكأيّن أسمع ِعواء أهل النار يف النار. 

]1]ـ سورة الزلزلة، اآليات 6 إىل 8. 

]2]ـ سورة الكهف، اآلية 49. 

]3]ـ سورة الطور، اآليات 13 إىل 16. 
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. فقال رسول اهلل 9: عبٌد نّور اهلل قلبه؛ أبرصَت فاثبتَّ

فقال: يا رسول اهلل ادع اهلل يل أن يرزقني الشهادة معك. 

فقال: الّلهّم ارزق حارثة الشهادة. 

فلم يلبث إال أيامًا حّتى بعث رسول اهلل 9 رسيًة، فبعثه فيها فقاتل فقتل تسعًة 
أو ثامنيًة، ثّم قتل«]]]. 

9 قوله: »إّن املؤمن إذا خرج من قربه ُصّور له عمله  كام روي عن رسول اهلل 
يف صورٍة حسنٍة، فيقول له: ما أنت؟! فو اهلل إيّن ألراك امرئ الصدق. فيقول له: أنا 

عملك. فيكون له نوٌر أو قائٌد إىل اجلنّة. 

وإّن الكافر إذا خرج من قربه ُصّور له عمله يف صورٍة سّيئٍة وبشارٍة سّيئٍة، فيقول: 
من أنت؟! فو اهلل إيّن ألراك امرئ السوء. فيقول: أنا عملك، فينطلق به حّتى يدخل 

النار«]]].

اط: املنزل السادس: الرصِّ

اط هو أحد املزايا التي خيتّص هبا عامل القيامة، ويوصف بأّنه جرٌس فوق جهنّم  الرصِّ
 َوارُِدَها اَكَن َعَ َربَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا 

َّ
يمّر عليه مجيع الناس، حيث قال تعاىل: ﴿َوإِْن ِمْنُكْم إِل

.[[[
الِِمنَي فِيَها ِجثِيًّا﴾  ِيَن اتََّقْوا َونََذُر الظَّ

َّ
* ُثمَّ ُنَنجِّ ال

األحاديث املباركة بدورها تطّرقت إىل احلديث عن هذه احلقيقة الثابتة وُأشري فيها 
إىل أّن بني آدم ليسوا سواًء يف عبوره، فاملؤمنون حّقًا ال يواجهون أّية صعوبٍة يف ذلك 

]1]ـ محّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 22، ص 126. 

]2]ـ محّمدي الريشهري، ميزان الحكمة، الحديث رقم: 2139، نقاًل عن كنز العامّل. 

]3]ـ سورة مريم، اآليتان 71 و 72. 
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املعاندون سيعانون األمّرين عليه ومنهم من ال يعربه مطلقًا فيسقط يف قعر  يف حني 
جهنّم، ونكتفي هنا بذكر الروايتني اآلتيتني: 

قال رسول اهلل 9: »أثبتكم قدمًا عىل الرصاط، أشّدكم حّبًا ألهل بيتي«]]].

قال اإلمام الصادق 7: »الناس يمّرون عىل الرصاط طبقاٍت، والرصاط أدّق من 
الشعر ومن حّد السيف، فمنهم من يمّر مثل الربق، ومنهم من يمّر مثل عدو الفرس، 
ومنهم من يمّر حبوًا، ومنهم من يمّر مشيًا، ومنهم من يمّر متعّلقًا قد تأخذ النار منه 

شيئًا وترتك شيئًا«]]]. 

املنزل السابع: الجّنة وجهّنم واألعراف:

آخر موقٍف من مواقف اآلخرة هو تقسيم الناس بني اجلنّة والنار بصفتهام منزلني 
املاّدية  املكارم  بشّتى  فيها  السعداء  حيظى  التي  اإلهلي  النّعيم  دار  هي  فاجلنّة  أبديني، 
واملعنوية، وجهنّم هي دار السعري التي يعّذب فيها املعاندون عذابًا ألياًم وال يرون فيها 

بردًا وال سالمًا. 

األمر  وهذا  اآلن،  موجودتان  وجهنّم  اجلنّة  أّن  الروايات  بعض  من  نستشّف 
مدعوٌم بمسألة جتّسم األعامل. 

اجلنّة  يف  املؤمنون  ُيسعد  حيث  ونارين،  جنّتني  وجود  إىل  أشار  الكريم  القرآن 
الربزخية قبل أن يكرمهم اهلل تعاىل باجلنّة األخروية بعد يوم احلساب، كام هناك ناٌر 

برزخيٌة يعّذب فيها املجرومون قبل دّعهم يف نار جهنّم بعد يوم احلساب. 

هناك عدد من اآليات يف الكتاب احلكيم أشارت إىل اجلنّة والنار يف يوم القيامة، 
133 من سورة آل  46 من سورة غافر و  26 من سورة يس و  ومن مجلتها اآليات 

]1]ـ محّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 8، ص 69. 

]2]ـ املصدر السابق، ص 64 و 65. 
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عمران و 21 من سورة احلديد و 100 من سورة التوبة؛ يف حني سائر اآليات التي 
تطّرقت إىل النعيم والعذاب بعد املامت قد أشارت إىل اجلنّة والنار يف عامل الربزخ. 

والنار  اجلنّة  عن  حتّدثت  التي  اآليات  مضامني  عىل  الضوء  نسّلط  يأيت  وفيام 
األبديتني: 

أّوالً: اآليات التي حتّدثت عن جهنّم األبدية 

سيجري  وما  وصفاهتا  جهنّم  حول  كالمًا  تضّمنت  التي  اآليات  من  كثري  هناك 
وهيئتها  طبيعتها  عن  وحتّدث  جهنّم  وصف  اآليات  هذه  فبعض  فيها،  املعّذبني  عىل 
من قبيل أبواهبا وطبقاهتا، وبعضها اآلخر حتّدث عن نوع العذاب اجلسامين والنفيس 
الذي يطال أهلها، يف حني هناك آياٌت تطّرقت إىل بيان صفات املعّذبني فيها والذين 

سيخّلدون بني أطباقها إىل األبد. 

نذكر فيام يأيت آياٍت ومباحث مقتضبًة حول التصينف املذكور: 

1( وصف جهنّم )طبيعتها وهيئتها(:

.[[[
 بَاٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم﴾ 

ِّ
بَْواٍب لُِك

َ
َها َسْبَعُة أ

َ
ْجَِعنَي * ل

َ
َمْوِعُدُهْم أ

َ
ـ ﴿َوإِنَّ َجَهنََّم ل

ِيَن﴾]]].
بِّ

َ
ُمَتك

ْ
بِئَْس َمْثَوى ال

َ
ل
َ
بَْواَب َجَهنََّم َخاِلِيَن فِيَها ف

َ
وا أ

ُ
اْدُخل

َ
ـ﴿ف

ُهْم نَِصريًا﴾]]]. 
َ
َِد ل

َ
ْن ت

َ
ْسَفِل ِمَن انلَّارِ َول

َ ْ
ْرِك ال ُمَنافِِقنَي ِف الَّ

ْ
ـ ﴿إِنَّ ال

2( العذاب البدين الذي سيواجهه املعّذبون يف جهنّم: 

 .[[[
َِميم﴾  َغْلِ الْ

َ
ُُطوِن * ك ُمْهِل َيْغِل ِف الْ

ْ
ثِيِم * اَكل

َ ْ
وِم * َطَعاُم ال

ُّ
ـ ﴿إِنَّ َشَجَرَت الزَّق

]1]ـ سورة الحجر، اآليتان 42 و 43. 

]2]ـ سورة النحل، اآلية 29. 

]3]ـسورة النساء، اآلية 149. 

]4]ـسورة الدخان، اآليات 43 إىل 46. 
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ٌة نَاِصَبٌة * تَْصَل نَاًرا َحاِمَيًة 
َ
َغاِشَيِة * وُُجوٌه يَْوَمئٍِذ َخاِشَعٌة * َعِمل

ْ
تَاَك َحِديُث ال

َ
ـ ﴿َهْل أ

 .[[[
 ُيْغِن ِمْن ُجوٍع﴾ 

َ
 يُْسِمُن َول

َ
يٍع * ل  ِمْن َضِ

َّ
ُهْم َطَعاٌم إِل

َ
يَْس ل

َ
* تُْسَق ِمْن َعنْيٍ آنَِيٍة * ل

وًدا َغرْيََها 
ُ
َاُهْم ُجل

ْ
نل وُدُهْم بَدَّ

ُ
َما نَِضَجْت ُجل

َّ
 نُْصلِيِهْم نَاًرا ُك

َ
ِيَن َكَفُروا بِآيَاتَِنا َسْوف

َّ
ـ ﴿إِنَّ ال

 .[[[
ََّ اَكَن َعِزيًزا َحِكيًما﴾  َعَذاَب إِنَّ اهلل

ْ
وا ال

ُ
ِلَُذوق

3( العذاب النفيس الذي سيواجهه املعّذبون يف جهنّم: 

.[[[
ُهْم َعَذاٌب ُمِهنٌي﴾ 

َ
َِك ل

َ
ول

ُ
أ
َ
بُوا بِآيَاتَِنا ف ذَّ

َ
ِيَن َكَفُروا َوك

َّ
ـ ﴿َوال

َا آيَاٍت بَيَِّناٍت 
ْ

نَْزنل
َ
ْد أ

َ
ْبلِِهْم َوق

َ
ِيَن ِمْن ق

َّ
بَِت ال

ُ
َما ك

َ
بُِتوا ك

ُ
ُ ك

َ
ََّ َوَرُسول وَن اهلل ِيَن ُيَادُّ

َّ
ـ ﴿إِنَّ ال

.[[[
اَكفِِريَن َعَذاٌب ُمِهنٌي﴾ 

ْ
َولِل

ننَِي  ُقوا ِمْنَها َماَكنًا َضيًِّقا ُمَقرَّ
ْ
ل
ُ
َها َتَغيًُّظا َوَزفرِيًا * َوإَِذا أ

َ
ْتُهْم ِمْن َماَكٍن بَِعيٍد َسِمُعوا ل

َ
ـ ﴿إَِذا َرأ

 .[[[
َدَعْوا ُهَنالَِك ُثُبوًرا﴾ 

4( املعّذبون يف جهنّم: 

للبحث يف ضمن  املطروحة  املواضيع  إحدى  اآلخرة هي  احلياة  اخللود يف  مسألة 
املباحث املتعّلقة باجلنّة وجهنّم، ونستلهم من تعاليمنا الدينية أّن أهل اجلنّة خمّلدون فيها 
أبد اآلبدين، يف حني األمر ليس كذلك بالنسبة إىل جهنّم، إذ ال خيّلد فيها كّل من وردها، 

بل هناك من خُيرج منها بعد حنٍي ويبقى اآلخرون خمّلدين بني أطباقها إىل األبد. 

هذه املسألة أثارت كثريًا من النقاشات بني علامء الكالم والعقائد، وكّل فرقٍة دينيٍة 
اخّتذت موقفًا جتاهها، وفيام يأيت نذكر بعض تلك املواقف: 

]1]ـ سورة الغاشية، اآليات 1 إىل 7. 

]2]ـ سورة النساء، اآلية 56. 

]3]ـ سورة الحج، اآلية 57. 

]4]ـ سورة املجادلة، اآلية 5. 

]5]ـ سورة الفرقان، اآليتان 12 و 13. 
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َثمَّ سوف  الذنوب كافٌر ومن  الكبائر من  بأّن مرتكب  ـ اخلوارج كانوا يعتقدون 
خيّلد يف جهنم إىل األبد. 

ـ طائفٌة من املعتزلة عّدوا مرتكب الكبائر فاسقًا ومع ذلك فقد ذهبوا إىل القول 
بأّنه خالٌد يف جهنّم. 

الكافر فقط خيّلد يف جهنّم إىل  أّن  املفيد]]] يرون  الشيخ  أمثال  الشيعة من  ـ علامء 
العمل  )عدم  الفقهي  الكفر  وليس  )اإلحلاد(،  العقائدي  الكفر  هنا  واملراد  األبد، 

باألحكام الرشعية(. 

ـ املرّجئة نحوا منحًى متطّرفًا وقالوا بأّن املؤمن مهام كان ذنبه كبريًا فهو ال يعاقب 
بتاتًا]]]. 

5( اخلالدون يف جهنّم: 

نار  املباركة ذكرت صفات املعاندين الذين سيخّلدون يف  هناك عدد من اآليات 
جهنّم إىل األبد، ويمكن تصنيفهم كام يأيت: 

أ ـ املكّذبون بآيات اهلل تعاىل: 

َفَمْن   * وَن  َخاِلُ فِيَها  ُهْم  انلَّارِ  ْصَحاُب 
َ
أ َِك 

َ
ول

ُ
أ َعْنَها  وا  َبُ

ْ
َواْسَتك بِآيَاتَِنا  بُوا  ذَّ

َ
ك ِيَن 

َّ
ـ ﴿َوال

إَِذا  َحتَّ  ِكَتاِب 
ْ
ال ِمَن  نَِصيُبُهْم  ُهْم 

ُ
َيَنال َِك 

َ
ول

ُ
أ بِآيَاتِِه  َب  ذَّ

َ
ك ْو 

َ
أ ِذبًا 

َ
ك  َِّ اهلل َعَ  َتَى 

ْ
اف ِن  ِممَّ ُم 

َ
ْظل

َ
أ

َعَ  َوَشِهُدوا  َعنَّا  وا 
ُّ
َضل وا 

ُ
ال

َ
ق  َِّ اهلل ُدوِن  ِمْن  تَْدُعوَن  ْنُتْم 

ُ
ك َما  ْيَن 

َ
أ وا 

ُ
ال

َ
ق ْوَنُهْم 

َّ
َيَتَوف َنا 

ُ
ُرُسل َجاَءْتُهْم 

نَُّهْم اَكنُوا اَكفِِريَن﴾]]].
َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
أ

]1]ـ لالطاّلع أكرث، راجع: الشيخ املفيد، أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات. 

ْوا أَْعامَلَُهْم * فََمْن  ]2]ـ ما ذهب إليه املرّجئة يتعارض بشكٍل رصيٍح مع قوله تعاىل: يَْوَمِئٍذ يَْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتًا لرُِيَ

يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يَرَُه * َوَمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرٍَّة رَشًّا يَرَُه﴾. سورة الزلزلة، اآليات 6 إىل 8. 

]3]ـ سورة األعراف، اآليتان 36 و 37. 
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ب ـ املعادون هلل ورسوله: 

ُموا 
َ
ْم َيْعل

َ
ل
َ
ْن يُْرُضوهُ إِْن اَكنُوا ُمْؤِمننَِي * أ

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ

ُ
َُّ َوَرُسول ْم َواهلل

ُ
ُكْم لرُِيُْضوك

َ
َِّ ل ـ ﴿َيْلُِفوَن بِاهلل

 .[[[
َعِظيُم﴾ 

ْ
ِْزُي ال

ْ
ا فِيَها َذلَِك ال ُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلً

َ
نَّ ل

َ
أ
َ
ُ ف

َ
ََّ َوَرُسول نَُّه َمْن ُيَاِدِد اهلل

َ
أ

ج ـ العصاة واملتمّردون عىل احلّق: 

بًَدا * 
َ
ُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلِيَن فِيَها أ

َ
إِنَّ ل

َ
ُ ف

َ
ََّ َوَرُسول تِِه َوَمْن َيْعِص اهلل

َ
َِّ َورَِسال ًغ ِمَن اهلل

َ
 باَل

َّ
ـ ﴿إِل

 .[[[
لُّ َعَدًدا﴾ 

َ
ق
َ
ْضَعُف نَاِصًا وَأ

َ
ُموَن َمْن أ

َ
َسَيْعل

َ
ْوا َما يُوَعُدوَن ف

َ
َحتَّ إَِذا َرأ

د ـ الظلمة والطغاة: 

 .[[[
ْنُتْم تَْكِسُبوَن﴾ 

ُ
 بَِما ك

َّ
َْزْوَن إِل ِ َهْل تُ

ْ
ُل وا َعَذاَب الْ

ُ
ُموا ُذوق

َ
يَن َظل ِ

َّ
ـ ﴿ُثمَّ قِيَل لِل

ه ـ األشقياء: 

ُهْم 
َ
ِف انلَّارِ ل

َ
ِيَن َشُقوا ف

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ِمْنُهْم َشِقٌّ َوَسِعيٌد * ف

َ
نِِه ف

ْ
 بِإِذ

َّ
ُم َنْفٌس إِل

َّ
 تََكل

َ
ِت ل

ْ
ـ ﴿يَْوَم يَأ

اٌل لَِما   َما َشاَء َربَُّك إِنَّ َربََّك َفعَّ
َّ

ْرُض إِل
َ ْ
َماَواُت َوال فِيَها َزفرٌِي َوَشِهيٌق * َخاِلِيَن فِيَها َما َداَمِت السَّ

]]]. املقصود من الشقاء هنا هو الرشك والكفر كام هو مضمون اآلية 109 من 
يُِريُد﴾ 

نفس هذه السورة. 

و ـ املجرمون: 

ْمَناُهْم 
َ
ُ َعْنُهْم َوُهْم فِيِه ُمْبلُِسوَن * َوَما َظل  ُيَفتَّ

َ
وَن * ل ُمْجِرِمنَي ِف َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُ

ْ
ـ ﴿إِنَّ ال

 .[[[
اَل إِنَُّكْم َماكُِثوَن﴾ 

َ
ْيَنا َربَُّك ق

َ
الِِمنَي * َونَاَدْوا يَاَمالُِك ِلَْقِض َعل ِكْن اَكنُوا ُهُم الظَّ

َ
َول

]1]ـ سورة التوبة، اآليتان 62 و 63. 

]2]ـ سورة الجّن، اآليتان 23 و 24. 

]3]ـ سورة يونس، اآلية 52. 

]4]ـ سورة هود، اآليات 105 إىل 107. 

]5]ـ سورة الزخرف، اآليات 74 إىل 77. 
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ز ـ الغارقون يف املعايص واآلثام طوال حياهتم: 

َُّ َعْهَدهُ  ْن ُيْلَِف اهلل
َ
ل
َ
َِّ َعْهًدا ف َْذُتْم ِعْنَد اهلل تَّ

َ
ْل أ

ُ
يَّاًما َمْعُدوَدةً ق

َ
 أ

َّ
َنا انلَّاُر إِل ْن َتَمسَّ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ـ ﴿َوق

ْصَحاُب 
َ
َِك أ

َ
ول

ُ
أ
َ
َحاَطْت بِِه َخِطيئَُتُه ف

َ
َسَب َسيَِّئًة وَأ

َ
ُموَن * بََل َمْن ك

َ
 َتْعل

َ
َِّ َما ل وَن َعَ اهلل

ُ
ْم َتُقول

َ
أ

 .[[[
وَن﴾  انلَّارِ ُهْم فِيَها َخاِلُ

ح ـ الغارقون يف الرشك والقتل وارتكاب الكبائر: 

 يَْزنُوَن 
َ

َقِّ َول  بِالْ
َّ

َُّ إِل يِت َحرََّم اهلل
َّ
وَن انلَّْفَس ال

ُ
 َيْقُتل

َ
ًها آَخَر َول

َ
َِّ إِل  يَْدُعوَن َمَع اهلل

َ
ِيَن ل

َّ
ـ ﴿َوال

.[[[
ْ فِيِه ُمَهانًا﴾  ِقَياَمِة َوَيْلُ

ْ
َعَذاُب يَْوَم ال

ْ
ُ ال

َ
اًما * يَُضاَعْف ل

َ
ث
َ
َق أ

ْ
َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك يَل

ط ـ العامدون يف جتاهل أحكام القرآن الكريم واملعرضون عنه: 

إِنَُّه 
َ
ْعَرَض َعْنُه ف

َ
ًرا * َمْن أ

ْ
نَّا ِذك ُ ْد آتَيَْناَك ِمْن لَ

َ
ْد َسَبَق َوق

َ
ْنَباءِ َما ق

َ
ْيَك ِمْن أ

َ
َذلَِك َنُقصُّ َعل

َ
ـ ﴿ك

 .[[[
 ﴾ ً

ِقَياَمِة ِحْال
ْ
ُهْم يَْوَم ال

َ
ِقَياَمِة وِْزًرا * َخاِلِيَن فِيِه َوَساَء ل

ْ
َيِْمُل يَْوَم ال

ي ـ الذين خّفت موازينهم: 

 .[[[
وَن﴾  ْنُفَسُهْم ِف َجَهنََّم َخاِلُ

َ
وا أ ِيَن َخِسُ

َّ
َِك ال

َ
ول

ُ
أ
َ
ْت َمَوازِيُنُه ف ـ ﴿َوَمْن َخفَّ

ك ـ أكلة الربا مـّمن يعلمون بحرمة ذلك: 

َذلَِك  َمسِّ 
ْ
ال ِمَن  ْيَطاُن  الشَّ َيَتَخبَُّطُه  ِي 

َّ
ال َيُقوُم  َما 

َ
 ك

َّ
إِل َيُقوُموَن   

َ
َبا ل الرِّ وَن 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
يَأ ِيَن 

َّ
ـ ﴿ال

ُه 
َ
ل
َ
اْنَتَه ف

َ
َبا َفَمْن َجاَءهُ َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه ف َْيَع وََحرََّم الرِّ َُّ الْ َحلَّ اهلل

َ
َبا وَأ َْيُع ِمْثُل الرِّ وا إِنََّما الْ

ُ
ال

َ
نَُّهْم ق

َ
بِأ

 .[[[
وَن﴾  ْصَحاُب انلَّارِ ُهْم فِيَها َخاِلُ

َ
َِك أ

َ
ول

ُ
أ
َ
َِّ َوَمْن َعَد ف  اهلل

َ
ْمرُهُ إىِل

َ
َف وَأ

َ
َما َسل

]1]ـ سورة البقرة، اآليتان 80 و 81. 

]2]ـ سورة الفرقان، اآليتان 68 و 69. 

]3]ـ سورة طه، اآليات 99 و 101. 

]4]ـ سورة املؤمنون، اآلية 103. 

]5]ـ سورة البقرة، اآلية 275. 
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ل ـ قاتل النفس املؤمنة عمدًا: 

ُ َعَذابًا 
َ

َعدَّ ل
َ
َعَنُه وَأ

َ
ْيِه َول

َ
َُّ َعل ا فِيَها َوَغِضَب اهلل َجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلً

َ
ًدا ف ـ ﴿َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ

َعِظيًما﴾]]]. هذه اآلية املباركة تدّل يف ظاهرها عىل ختليد كّل من يقتل مؤمنًا متعّمدًا من 

دون حتديد ما إن كان كافرًا أو غري كافٍر، لكن يمكن تقييد داللتها باألحاديث التي 
أّكدت عىل أّن اخللود يف جهنّم خمتصٌّ بالكافرين فحسب. 

إضافًة إىل اآليات املذكورة أعاله، هناك آياٌت عديدٌة أخرى أشارت إىل املعّذبني يف 
نار جهنّم وبئس املصري من دون أن ترّصح بخلودهم أو عدم خلودهم فيها، ويمكن 

تلخيص دالالهتا كام يأيت: 

ـ اّتباع الشيطان. )سورة األعراف، اآلية 18(.

ـ الركون إىل الظلمة. )سورة هود، اآلية 113(.

ـ الظُّلم. )سورة الكهف، اآلية 29(.

ـ حّب الدنيا واإلعراض عن اآلخرة. )سورة اإلرساء، اآلية 18( 

ـ اكتناز الذهب والفّضة وعدم انفاقهام يف سبيل اهلل. )سورة التوبة، اآلية 34( 

ـ الفرار من الزحف. )سورة األنفال، اآلية 16( 

ـ ترك الصالة وعدم إطعام املسكني وجمالسة عبيد الدنيا والتكذيب بيوم الدين. 
)سورة املّدثر، اآليات 43 إىل 46( 

ـ عدم دفع الزكاة. )سورة فّصلت، اآلية 7( 

. )سورة النساء، اآلية 1(  ـ أكل مال اليتيم بغري حقٍّ

]1]ـ سورة النساء، اآلية 93. 
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ـ الكفر بنعمة اهلل. )سورة إبراهيم، اآليتان 28 و 29( 

ـ التطفيف يف امليزان. )سورة املطّففني، اآليات 1 إىل 7( 

ـ اإلرساف والتبذير. )سورة غافر، اآلية 43( 

ـ الغيبة والسخرية باآلخرين. )سورة اهلمزة، اآليات 1 إىل 4( 

ـ ارتكاب اجلرائم. )سورة مريم، اآلية 86( 

ـ جتاهل يوم الدين. )سورة اجلاثية، اآلية 34( 

ال ريب يف أّن احلكمة من اخللود يف جهنّم تّتضح لنا فيام لو متّعنا بالعالقة التكوينية 
املوجودة بني الذنوب والعقاب األخروي، فاإلنسان الذي أصبح الكفر ملكًة نفسانيًة 
مالزمًة له سيتحّول باطنه إىل واقٍع شيطاينٍّ ال يمكن أن يتبّدل أبدًا؛ وهذه احلالة سبٌب 
بيديه  القاتل  بالسّم  مألها  التي  الكأس  يتجّرع  لكونه  اآلبدين  أبد  إىل  معّذبًا  لبقائه 

وبمحض اختياره. 

ثانيًا: اآليات التي حتّدثت عن اجلنّة األبدية:

اآليات  تقسيم  ويمكن  واملؤمنني،  للصاحلني  والطمأنينة  القرار  دار  اجلنّة  إّن 
وذكرت  وصفتها  آياٌت  فهناك  أقساٍم،  ثالثة  ضمن  يف  عنها  حتّدثت  التي  املباركة 
واملعنوية  اجلسامنية  النّعم  خمتلف  عن  حتّدثت  أخرى  آياٌت  وهناك  وهيئتها،  طبيعتها 
التي سيحظى هبا سّكانا، يف حني أّن عددًا منها تطّرق إىل العوامل التي جتعل اإلنسان 

مستحّقًا لدخوهلا. 

وفيام يأيت نسّلط الضوء عىل هذه األقسام بشكٍل موجٍز: 

1( وصف اجلنّة )طبيعتها وهيئتها(: 
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ذكرت جمموعة من األوصاف للجنّة يف القرآن الكريم، ونكتفي هنا بذكر بعض 
اآليات يف هذا الصدد: 

ُهْم َخَزَنُتَها 
َ
اَل ل

َ
بَْواُبَها َوق

َ
تَِحْت أ

ُ
َنَِّة ُزَمًرا َحتَّ إَِذا َجاُءوَها َوف  الْ

َ
َقْوا َربَُّهْم إىِل ِيَن اتَّ

َّ
ـ ﴿َوِسيَق ال

 .[[[
وَها َخاِلِين﴾ 

ُ
اْدُخل

َ
ْيُكْم ِطْبُتْم ف

َ
ٌم َعل

َ
َسال

بَْواُب﴾]]]. 
َ ْ
ُهُم ال

َ
ُْسَن َمآٍب * َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة ل ُمتَِّقنَي لَ

ْ
ٌر َوإِنَّ لِل

ْ
ـ ﴿َهَذا ِذك

وَن 
ُ
ئَِكُة يَْدُخل

َ
َمال

ْ
يَّاتِِهْم َوال ْزَواِجِهْم َوُذرِّ

َ
َح ِمْن آبَائِِهْم وَأ

َ
وَنَها َوَمْن َصل

ُ
ـ ﴿َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخل

ار﴾]]].  نِْعَم ُعْقَب الَّ
َ
ُتْم ف ْيُكْم بَِما َصَبْ

َ
ٌم َعل

َ
ْيِهْم ِمْن ُكِّ بَاٍب * َسال

َ
َعل

يَن آَمُنوا  ِ
َّ

ْت لِل ِعدَّ
ُ
ْرِض أ

َ ْ
َماءِ َوال َعْرِض السَّ

َ
 َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم وََجنٍَّة َعْرُضَها ك

َ
ـ ﴿َسابُِقوا إىِل

َعِظيِم﴾]]].
ْ
َفْضِل ال

ْ
َُّ ُذو ال َِّ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َواهلل ْضُل اهلل

َ
َِّ َوُرُسلِِه َذلَِك ف بِاهلل

2( النِّعم اجلسامنية واملعنوية التي سيناهلا املخّلدون يف اجلنّة: 

هناك كثري من اآليات املباركة التي حتّدثت عن شّتى أنواع النِّعم اجلسامنية واملاّدية 
قبيل  من  إنساٍن  كّل  يتمنّاها  رائعة  أشياء  ذكرت  فقد  اخللد،  جنّة  سكنة  سيناهلا  التي 
أنواع  وخمتلف  املرحية  واألرائك  العظيمة  والقصور  الوارفة  والظالل  الغنّاء  احلدائق 
األطعمة واألرشبة اللذيذة والثياب الناعمة واخلدم واحلور العني واألزواج املطّهرة، 

وما سوى ذلك من فضائل مّجة ونعم مـاّم ال عنٌي رأت وال ُأذٌن سمعت. 

أّما اآليات التي أشارت إىل اللّذة املعنوية يف جنّة اخللد فقد أّكدت عىل أّن املؤمنني 
آمنني من كّل رشٍّ ومكروٍه،  بوئاٍم وسالٍم  املحّبة واالحرتام ويعيشون  سينالون غاية 

]1]ـ سورة الزمر، اآلية 73. 

]2]ـ سورة ص، اآليتان 49 و 50. 

]3]ـ سورة الرعد، اآليتان 23 و 24. 

]4]ـ سورة الحديد، اآلية 21. 
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يؤّرق  هاجٍس  أّي  ينتاهبم  أن  دون  من  األوفياء  الصلحاء  من  أمثاهلم  وجيالسون 
أذهانم، وسيحظون بمقام القرب اإلهلي الذي وعدوا به من قبل.

وفيام يأيت نذكر بعض اآليات التي متحورت حول ما ذكر: 

* آيات النعيم واللّذة املاّدية واجلسامنية: 

ْنَهاُر َخاِلِيَن 
َ ْ
ْتَِها ال ْرِي ِمْن تَ ُه َجنَّاٍت تَ

ْ
ُ يُْدِخل

َ
ََّ َوَرُسول َوَمْن يُِطِع اهلل  َِّ َك ُحُدوُد اهلل

ْ
ـ ﴿تِل

 .[[[
َعِظيُم﴾ 

ْ
َفْوُز ال

ْ
فِيَها َوَذلَِك ال

ُعوَن َعْنَها   يَُصدَّ
َ

ٍس ِمْن َمِعنٍي * ل
ْ
أ
َ
بَارِيَق َوك

َ
َواٍب وَأ

ْ
ك

َ
وَن * بِأ ُ اٌن ُمَلَّ َ

ْ
ْيِهْم وِل

َ
 َعل

ُ
ـ ﴿َيُطوف

ِؤ 
ُ
ْؤل

ُّ
ْمَثاِل الل

َ
أ
َ
ا يَْشَتُهوَن * وَُحوٌر ِعنٌي * ك ِْم َطرْيٍ ِممَّ وَن * َولَ ُ ا َيَتَخريَّ اكَِهٍة ِممَّ

َ
وَن * َوف

ُ
 ُيْنِف

َ
َول

.[[[
ُنون﴾ 

ْ
َمك

ْ
ال

ٍح َمْنُضوٍد * َوِظلٍّ َمْمُدوٍد * 
ْ
َِمنِي * ِف ِسْدٍر َمُْضوٍد * َوَطل ْصَحاُب الْ

َ
َِمنِي َما أ ْصَحاُب الْ

َ
ـ ﴿وَأ

َشاًء 
ْ
نَاُهنَّ إِن

ْ
َشأ

ْ
ن
َ
وَعٍة * إِنَّا أ

ُ
ُرٍش َمْرف

ُ
 َمْمُنوَعٍة * َوف

َ
 َمْقُطوَعٍة َول

َ
ثرَِيٍة * ل

َ
اكَِهٍة ك

َ
وٍب * َوف

ُ
َوَماٍء َمْسك

تَْرابًا﴾]]]. 
َ
بَْكاًرا * ُعُرًبا أ

َ
َناُهنَّ أ

ْ
َجَعل

َ
* ف

ِف  َطيَِّبًة  َوَمَساِكَن  ْنَهاُر 
َ ْ
ال ْتَِها  تَ ِمْن  ْرِي  تَ َجنَّاٍت  ُكْم 

ْ
َويُْدِخل ُذنُوَبُكْم  ُكْم 

َ
ل ـ ﴿َيْغِفْر 

َعِظيُم﴾]]]. 
ْ
َفْوُز ال

ْ
َجنَّاِت َعْدٍن َذلَِك ال

يِّ 
َ
بِأ

َ
َناٍن * ف

ْ
ف
َ
بَاِن * َذَواتَا أ ءِ َربُِّكَما تَُكذِّ

َ
يِّ آل

َ
بِأ

َ
 َمَقاَم َربِِّه َجنََّتاِن * ف

َ
ـ ﴿َولَِمْن َخاف

ِمْن  فِيِهَما   * بَاِن  تَُكذِّ َربُِّكَما  ءِ 
َ

يِّ آل
َ
بِأ

َ
ف  * ِْريَاِن  َعْيَناِن تَ فِيِهَما   * بَاِن  تَُكذِّ َربُِّكَما  ءِ 

َ
آل

ٍق  إِْستَْبَ ِمْن  َبَطائُِنَها  ُرٍش 
ُ
ف ُمتَِّكئنَِي َعَ   * بَاِن  تَُكذِّ َربُِّكَما  ءِ 

َ
يِّ آل

َ
بِأ

َ
ف  * َزْوَجاِن  اكَِهٍة 

َ
ف ُكِّ 

َنَّتنَْيِ  َداٍن﴾]]].  وََجَن الْ

]1]ـ سورة النساء، اآلية 13. 

]2]ـ سورة الواقعة، اآليات 17 إىل 23. 

]3]ـ سورة الواقعة، اآليات 27 إىل 37. 

]4]ـ سورة الصّف، اآلية 12. 

]5]ـ سورة الرحمن، اآليات 46 إىل 54. 
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وا 
ُ
َما ُرزِق

َّ
ْنَهاُر ُك

َ ْ
ْتَِها ال ْرِي ِمْن تَ ُهْم َجنَّاٍت تَ

َ
ل نَّ 

َ
اِلَاِت أ وا الصَّ

ُ
ِيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
ِ ال

ـ ﴿َوبَشِّ
َرٌة َوُهْم  ْزَواٌج ُمَطهَّ

َ
ُهْم فِيَها أ

َ
تُوا بِِه ُمتََشابًِها َول

ُ
ْبُل وَأ

َ
َنا ِمْن ق

ْ
ِي ُرزِق

َّ
وا َهَذا ال

ُ
ال

َ
ا ق

ً
ِمْنَها ِمْن َثَمَرٍة رِْزق

وَن﴾]]].  فِيَها َخاِلُ

ثِيٌم * 
ْ
 تَأ

َ
ْغٌو فِيَها َول

َ
 ل

َ
ًسا ل

ْ
أ
َ
ا يَْشَتُهوَن * يَتََناَزُعوَن فِيَها ك ٍْم ِممَّ ْمَدْدنَاُهْم بَِفاكَِهٍة َولَ

َ
ـ ﴿وَأ

ُنوٌن﴾]]]. 
ْ
ٌؤ َمك

ُ
ْؤل

ُ
ُهْم ل نَّ

َ
أ
َ
ُهْم ك

َ
َماٌن ل

ْ
ْيِهْم ِغل

َ
 َعل

ُ
َويَُطوف

َذَهٍب  ِمْن  َساوَِر 
َ
أ ِمْن  فِيَها  ْوَن 

َّ
ُيَل ْنَهاُر 

َ ْ
ال ْتِِهُم  تَ ِمْن  ْرِي  تَ َعْدٍن  َجنَّاُت  ُهْم 

َ
ل َِك 

َ
ول

ُ
﴿أ ـ 

وََحُسَنْت  اثلََّواُب  نِْعَم  َرائِِك 
َ ْ
ال َعَ  فِيَها  ُمتَِّكئنَِي  ٍق  َوإِْستَْبَ ُسْنُدٍس  ِمْن  ُخْضًا  ثَِيابًا  بَُسوَن 

ْ
َويَل

ُمْرَتَفًقا﴾]]]. 

َواٍب َوفِيَها 
ْ
ك

َ
ْيِهْم بِِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب وَأ

َ
 َعل

ُ
وَن * ُيَطاف َْبُ ْزَواُجُكْم تُ

َ
ْنُتْم وَأ

َ
َنََّة أ وا الْ

ُ
ـ ﴿اْدُخل

وَن﴾]]].  ْنُتْم فِيَها َخاِلُ
َ
ْعنُيُ وَأ

َ ْ
ُّ ال

َ
ْنُفُس َوتَل

َ ْ
َما تَْشَتِهيِه ال

* آيات النعيم واللّذة املعنوية: 

وَن 
ُ
ئَِكُة يَْدُخل

َ
َمال

ْ
يَّاتِِهْم َوال ْزَواِجِهْم َوُذرِّ

َ
َح ِمْن آبَائِِهْم وَأ

َ
وَنَها َوَمْن َصل

ُ
ـ ﴿َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخل

ارِ﴾]]]. نِْعَم ُعْقَب الَّ
َ
ُتْم ف ْيُكْم بَِما َصَبْ

َ
ٌم َعل

َ
ْيِهْم ِمْن ُكِّ بَاٍب * َسال

َ
َعل

 ِصَاٍط ُمْسَتِقيٍم﴾]]]. 
َ

ِم َويَْهِدي َمْن يََشاُء إىِل
َ

ال  َدارِ السَّ
َ

َُّ يَْدُعو إىِل ـ ﴿َواهلل

ِمنٍي﴾]]].
َ
ُمتَِّقنَي ِف َمَقاٍم أ

ْ
ـ ﴿إِنَّ ال

]1]ـ سورة البقرة، اآلية 25. 

]2]ـ سورة الطور، اآليات 22 إىل 24. 

]3]ـ سورة الكهف، اآلية 31. 

]4]ـ سورة الزخرف، اآليتان 70 و 71. 

]5]ـ سورة الرعد، اآليتان 23 و 24. 

]6]ـ سورة يونس، اآلية 25. 

]7]ـسورة الدخان، اآلية 51. 
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يِقنَي  دِّ َوالصِّ انلَّبِيِّنَي  ِمَن  ْيِهْم 
َ
َعل  َُّ اهلل ْنَعَم 

َ
أ ِيَن 

َّ
ال َمَع  َِك 

َ
ول

ُ
أ
َ
ف َوالرَُّسوَل   ََّ اهلل يُِطِع  ﴿َوَمْن  ـ 

َِّ َعلِيًما﴾]]].  َف بِاهلل
َ
َِّ َوك َفْضُل ِمَن اهلل

ْ
َِك َرفِيًقا * َذلَِك ال

َ
ول

ُ
اِلنَِي وََحُسَن أ َهَداءِ َوالصَّ َوالشُّ

ًما﴾]]]. 
َ

ًما َسال
َ

 َسال
ً

 قِيال
َّ

ثِيًما * إِل
ْ
 تَأ

َ
ْغًوا َول

َ
 يَْسَمُعوَن فِيَها ل

َ
ـ ﴿ل

 َربَِّها نَاِظَرٌة﴾]]]. 
َ

ٌة * إىِل ـ ﴿وُُجوٌه يَْوَمئٍِذ نَاِضَ

وَن﴾]]]. 
ُ
ْعنُيٍ َجَزاًء بَِما اَكنُوا َيْعَمل

َ
ةِ أ رَّ

ُ
ُهْم ِمْن ق

َ
ْخِفَ ل

ُ
ُم َنْفٌس َما أ

َ
 َتْعل

َ
ال

َ
ـ ﴿ف

3( الرشوط الالزم توّفرها لدخول جنّة اخللد: 

أ ـ اإليامن والعمل الصالح. 

ون﴾]]]. َنَِّة ُهْم فِيَها َخاِلُ ْصَحاُب الْ
َ
َِك أ

َ
ول

ُ
اِلَاِت أ وا الصَّ

ُ
ِيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
ـ ﴿َوال

ب ـ التقوى. 

يِت نُورُِث ِمْن ِعَباِدنَا َمْن اَكَن تَِقيًّا﴾]]].
َّ
َنَُّة ال َك الْ

ْ
ـ ﴿تِل

ج ـ عدم اّتباع أهواء النفس. 

َوى﴾]]].
ْ
َمأ

ْ
َنََّة ِهَ ال إِنَّ الْ

َ
َهَوى * ف

ْ
 َمَقاَم َربِِّه َوَنَه انلَّْفَس َعِن ال

َ
ا َمْن َخاف مَّ

َ
ـ ﴿وَأ

د ـ عدم التأيّن يف املبادرة إىل اخلري والطاعة. 

ُبوَن * ِف َجنَّاِت انلَِّعيِم﴾]]]. ُمَقرَّ
ْ
َِك ال

َ
ول

ُ
ابُِقوَن * أ ابُِقوَن السَّ ـ﴿َوالسَّ

]1]ـ سورة النساء، اآليتان 69 و 70. 

]2]ـ سورة الواقعة، اآليتان 25 و 26. 

]3]ـ سورة القيامة، اآليتان 22 و 23. 

]4]ـ سورة السجدة، اآلية 17. 

]5]ـ سورة البقرة، اآلية 82. 

]6]ـ سورة مريم، اآلية 63. 

]7]ـ سورة النازعات، اآليتان 40 و 41. 

]8]ـ سورة الواقعة، اآليات 10 إىل 12. 
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هـ ـ الصرب. 

وَن 
ُ
ئَِكُة يَْدُخل

َ
َمال

ْ
يَّاتِِهْم َوال ْزَواِجِهْم َوُذرِّ

َ
َح ِمْن آبَائِِهْم وَأ

َ
وَنَها َوَمْن َصل

ُ
ـ ﴿َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخل

ارِ﴾]]].  نِْعَم ُعْقَب الَّ
َ
ُتْم ف ْيُكْم بَِما َصَبْ

َ
ٌم َعل

َ
ْيِهْم ِمْن ُكِّ بَاٍب * َسال

َ
َعل

و ـ االعتقاد باهلل واالستقامة. 

ْصَحاُب 
َ
َِك أ

َ
ول

ُ
 ُهْم َيَْزنُوَن * أ

َ
ْيِهْم َول

َ
 َعل

ٌ
 َخْوف

َ
ال

َ
َُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا ف وا َربَُّنا اهلل

ُ
ال

َ
ِيَن ق

َّ
ـ ﴿إِنَّ ال

 .[[[
ون﴾ 

ُ
َنَِّة َخاِلِيَن فِيَها َجَزاًء بَِما اَكنُوا َيْعَمل الْ

ز ـ إطاعة اهلل ورسوله. 

ْنَهاُر َخاِلِيَن 
َ ْ
ْتَِها ال ْرِي ِمْن تَ ُه َجنَّاٍت تَ

ْ
ُ يُْدِخل

َ
ََّ َوَرُسول َوَمْن يُِطِع اهلل  َِّ َك ُحُدوُد اهلل

ْ
ـ ﴿تِل

 .[[[
َعِظيُم﴾ 

ْ
َفْوُز ال

ْ
فِيَها َوَذلَِك ال

ح ـ اإلخالص يف العمل. 

َرُموَن * ِف َجنَّاِت 
ْ
َواكُِه َوُهْم ُمك

َ
وٌم * ف

ُ
ُهْم رِْزٌق َمْعل

َ
َِك ل

َ
ول

ُ
ِصنَي * أ

َ
ُمْخل

ْ
َِّ ال  ِعَباَد اهلل

َّ
ـ ﴿إِل

.[[[
انلَِّعيم﴾ 

ط ـ الصدق. 

ْنَهاُر َخاِلِيَن فِيَها 
َ ْ
ْتَِها ال ْرِي ِمْن تَ ُهْم َجنَّاٌت تَ

َ
ُهْم ل

ُ
اِدقنَِي ِصْدق َُّ َهَذا يَْوُم َيْنَفُع الصَّ اَل اهلل

َ
ـ ﴿ق

 .[[[
َعِظيُم﴾ 

ْ
َفْوُز ال

ْ
َُّ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذلَِك ال بًَدا َرِضَ اهلل

َ
أ

]1]ـ سورة الرعد، اآليتان 23 و 24. 

]2]ـ سورة األحقاف، اآليتان 13 و 14. 

]3]ـ سورة النساء، اآلية 13. 

]4]ـ سورة الصافّات، اآليات 40 إىل 43. 

]5]ـ سورة املائدة، اآلية 119. 
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ي ـ مواالة أولياء اهلل ومعاداة أعدائه. 

ْو 
َ
ْو اَكنُوا آبَاَءُهْم أ

َ
ُ َول

َ
ََّ َوَرُسول وَن َمْن َحادَّ اهلل ِخِر يَُوادُّ

ْ
َْوِم ال َِّ َوالْ ْوًما يُْؤِمُنوَن بِاهلل

َ
ُِد ق

َ
 ت

َ
ـ ﴿ل

ُهْم 
ُ
يََّدُهْم بُِروٍح ِمْنُه َويُْدِخل

َ
يَماَن وَأ ِ

ْ
وبِِهُم ال

ُ
ل
ُ
َتَب ِف ق

َ
َِك ك

َ
ول

ُ
ْو َعِشرَيَتُهْم أ

َ
ْو إِْخَواَنُهْم أ

َ
ْبَناَءُهْم أ

َ
أ

 إِنَّ 
َ

ل
َ
َِّ أ َِك ِحْزُب اهلل

َ
ول

ُ
َُّ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أ ْنَهاُر َخاِلِيَن فِيَها َرِضَ اهلل

َ ْ
ْتَِها ال ْرِي ِمْن تَ َجنَّاٍت تَ

  .[[[
ُمْفلُِحوَن﴾ 

ْ
َِّ ُهُم ال ِحْزَب اهلل

ثالثًا: األعراف:

اآلتية:  اآليات  يف  األعراف  إىل  احلكيم  الكتاب  أشار  وجهنّم،  اجلنّة  عن  فضاًل 
ٌم 

َ
َسال ْن 

َ
أ َنَِّة  الْ ْصَحاَب 

َ
أ َونَاَدْوا  بِِسيَماُهْم   

ًّ
ال

ُ
ك وَن 

ُ
َيْعرِف رَِجاٌل  ْعَراِف 

َ ْ
ال َوَعَ  ِحَجاٌب  ﴿َوَبيَْنُهَما 

 
َ

َربََّنا ل وا 
ُ
ال

َ
ق انلَّارِ  ْصَحاِب 

َ
أ َقاَء 

ْ
تِل بَْصاُرُهْم 

َ
أ ْت 

َ
َوإَِذا ُصِف  * َيْطَمُعوَن  َوُهْم  وَها 

ُ
يَْدُخل ْم 

َ
ل ْيُكْم 

َ
َعل

َن 
ْ
غ

َ
وا َما أ

ُ
ال

َ
وَنُهْم بِِسيَماُهْم ق

ُ
 َيْعرِف

ً
ْعَراِف رَِجال

َ ْ
ْصَحاُب ال

َ
الِِمنَي * َونَاَدى أ َقْوِم الظَّ

ْ
َنا َمَع ال

ْ
َْعل تَ

  .[[[
وَن﴾  ِبُ

ْ
ْنُتْم تَْسَتك

ُ
َعْنُكْم َجُْعُكْم َوَما ك

نستشّف من هذه اآليات أّن األعراف مقاٌم مرتفٌع واقٌع بني اجلنّة وجهنّم، ويقف فوقه 
أشخاٌص يرشفون عىل أصحاب النعيم واجلحيم، لذا يمكن وصف هذا املكان باآليت: 

1( مكاٌن مستقلٌّ عن اجلنّة وجهنّم. 

2( أصحاب األعراف يعرفون أهل اجلنّة والنار، وهلم علٌم بمصري كّل إنسان نظرًا 
للكامل املعنوي والدرجات العليا التي بلغوها. 

3( األنبياء واألولياء والصلحاء يف كّل أّمٍة هم من أهل األعراف. 

*  *  *

]1]ـ سورة املجادلة، اآلية 22. 

]2]ـ سورة األعراف، اآليات 46 إىل 48. 



40. الرجعة 

 [[[،: عقيدة الرجعة هي إحدى املعتقدات اهلاّمة بني أتباع مذهب أهل البيت 
قبيل  من  أخرى  وبألفاظ  اللفظ  هبذا  والروايات  الكريم  القرآن  يف  إليها  ُأشري  وقد 

اإلياب واحلرش.

ـ معنى الرجعة:

أّوالً: املعنى اللغوي:

كلمة )رجعة( مصدر مشتقٌّ من )رجع(، وعّرفها علامء اللغة باآليت: 
اخلليل بن أمحد الفراهيدي: »رجع: رجعت ُرجوعًا، ورجعته يستوي فيه الالزم 

ْجَعُة )املّرة الواحدة(«]]].  واملجاوز، والرَّ
حمّمد بن مكرم بن منظور: »الرجعة )املّرة من الرجوع(«]]]. 

 ... امَلوِت  بعَد  نيا  الدُّ إىَِل  جوع  بالرُّ َأي  بِاْلَفْتح:  ْجَعِة،  بالرَّ يْؤِمُن  »ُفالٌن  الزبيدي: 
َقتِه،  ُمَطلَّ إىَِل  امُلطلِّق  َعْوُد  َوُهَو  َواْلَفْتح،  بالكرْس  وَرْجَعٌة،  ِرْجَعٌة  اْمرَأتِه  عىل  َلُه  ُيقال: 
ْجَعَة ... وجاَء فالٌن بِرْجَعٍة  ْجَعَة والرَّ َوُيَقال َأيضًا َطلََّق ُفالٌن فالَنَة َطالقًا َيمِلُك فِيِه الرِّ

َحَسنٍَة، َأي بيشٍء صالٍح اشرتاُه مكاَن يشٍء طالِح، َأو َمَكان يشٍء قد كاَن ُدوَنه«]]]. 
ُجوُع: العود إىل ما كان منه البدء، أو تقدير البدء مكانًا  الراغب األصفهاين: »الرُّ

]1]ـ نتقّدم بالشكر واالمتنان للسيّد رودبندي زاده الذي قّدم لنا يد العون يف مجال استقراء آراء العلامء املسلمني 

حول عقيدة الرجعة. 

]2]ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي، العني، ج 1، ص 225. 

]3]ـ محّمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 114. 

]4]ـ الزبيدي، تاج العروس، ج 11، ص 156. 



الكالم اإلسالمي المعاصر 278

كان أو فعاًل أو قوالً، وبذاته كان رجوعه، أو بجزٍء من أجزائه أو بفعٍل من أفعاله. 
ْجَعُة( يف الّطالق ويف العود إىل  ْجَعُة( و)الرِّ ْجُع: اإلعادة، و)الرَّ ُجوُع: العود، والرَّ َفالرُّ

ْجَعِة«]]].  الّدنيا بعد املامت، ويقال: فالن يؤمن بِالرَّ
اجلوهري: »فالٌن يؤمن بالَرْجَعِة، أي بالرجوع إىل الُدنيا بعد املوت. وقوهلم: هل 
َرْجَعٌة وِرْجَعٌة أيضًا، والفتح أفصح.  َرْجَعُة كتابك، أي جواُبه. وله عىل امرأته  جاء 
ويقال: ما كان من َمْرُجوِع فالٍن عليك أي من مردوِده وجوابه. والَرْجَعُة: الناقُة تباع 
ْعُتها.  عُتها، وَرجَّ ْعُتها، وَتَرجَّ وُيْشرَتى بثمنها مثلها، فالثانية راِجَعٌة ورجيعة. وقد اْرجَتَ
َع منها ِرْجَعًة صاحلًة بالكرس، إذا رصف أثامنا فيام يعود عليه  يقال: باع فالٌن إبله فاْرجَتَ

بالعائدٍة والصاحلِة«]]]. 

ثانياً: املعنى االصطالحي:

الرجعة بصفتها عقيدًة من معتقدات الشيعة اإلمامية هلا معنى اصطالحي، لكّن 
معناها  يذكروا  أن  دون  من  حتّققها  إمكانية  إثبات  إىل  تطّرقوا  الكالم  علامء  بعض 
األعالم  بعض  أّن  حني  يف  الصدوق؛  والشيخ  شاذان  بن  كالفضل  االصطالحي، 
املرتىض  والسّيد  املفيد  كالشيخ  والتحليل،  بالرشح  تناولوها  حينام  تعريفًا  هلا  ذكروا 

وأيب الصالح احللبي والشيخ الطويس والشيخ الطربيس وعبد اجلليل القزويني. 
ومن اجلدير بالذكر هنا أّن مجيع علامء الكالم من اإلمامية يعتقدون بإحياء بعض 

املوتى قبل حلول القيامة ويف عرص ظهور اإلمام املهدي 7. 

ـ معارضو الرجعة:

احتدمت النقاشات بني علامء اإلمامية وبني منكري عقيدة الرجعة، لذلك تصّدوا 
إىل بيان طبيعتها وأثبتوا رضورة حتّققها، ومن مجلتهم الفضل بن شاذان الذي رّد عىل 
منتقدهيا بالقول: »وقال اجلزرى يف ُأسد الغابة: )قال أبو نعيم: اخُتلف يف وقت ذكر 

]1]ـ الحسني بن محّمد )الراغب األصفهاين(، املفردات يف غريب القرآن، ص 342. 

]2]ـ إسامعيل بن حامّد الجوهري، الصحاح، ج 3، ص 1216 ـ 1217. 
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الرجعة(، ورأيناكم عبتم عليهم شيئًا تروونه من وجوه كثريٍة عن علامئكم وتؤمنون به 
وتصّدقونه، ونحن مفرّسون ذلك لكم من أحاديثكم بام ال يمكنكم دفعه والجحوده، 

فال تستقيم إال بتكّلٍف وجتّشٍم«]]]. 
ثّم نقل روايًة عن أهل السنّة حول املوضوع، وهي: »ورويتم عن يزيد بن احلّباب 
بن خارجة،  زيد  لـاّم مات  قال:  مالك،  بن  أنس  األنصاري عن  بن سعيد  عن حييى 
يغّسله  أن  رأهيم عىل  استقام  ثّم  منازعٌة،  بينهم  كان  األنصار يف غسله حّتى  نافست 
سّيدها  فخٍذ  كّل  من  عليه  يدخل  ثّم  غسله،  يلون  كانوا  الذين  األولتني  الغسلتني 
فيصّبون عليه املاء صّبًة واحدًة ـ يعني يف الغسلة الثالثة ـ قال أنس: فُأدخلت فيمن 
دخل، فلاّم ذهبنا لنصّب عليه املاء، تكّلم فقال: مضت اثنتان وبقيت أربع، يأكل غنّيهم 
فقريهم فارضوا لرضاهم لكم، أبو بكر الصّديق لنّيٌ رحيٌم باملؤمنني، عمٌر شديٌد عىل 
الكّفار ال يأخذه يف اهلل لومة الئٍم، عثامن لنّيٌ رحيٌم فاسمعوا له وأطيعوا فإّنكم عىل 

منهاج عثامن. ثّم مخد صوته فإذا اللسان يتحّرك واجلسد مّيٌت«]]]. 

كام نقل عن حمّمد بن عبيد الطنافيس عن إسامعيل بن أيب خالد عن عامر الشعبي 
ما يأيت: »إّن قومًا أقبلوا من الدفينة]]] متطّوعني، أو قال: جماهدين، فنفق محار رجٍل 
منهم فسألوه أن ينطلق معهم وال يتخّلف، فأبى فقام فتوّضأ ثّم صىّل، ثّم قال: الّلهم 
إّنك تعلم أيّن قد أقبلت من الدفينة جماهدًا يف سبيلك ابتغاء مرضاتك، وإيّن أسألك أن 
ال جتعل ألحٍد عيلَّ منًة وأن تبعث يل محاري. ثّم قام فرضبه برجله، فقام احلامر ينفض 
ُأذنيه، فأرسجه وأجلمه، ثّم ركب حّتى حلق أصحابه، فقالوا له: ماشأنك؟ قال: شأين 
أّن اهلل بعث يل محاري. قال حمّمد بن عبيد: قال إسامعيل بن أيب خالد: قال الشعبي: 

فأنا رأيت محاره بيع بالكناسة«]]]. 

]1]ـ الفضل بن شاذان، اإليضاح، ص 382. 

]2]ـ املصدر السابق، ص 389 و 390؛ ابن عساكر، تأريخ مدينة دمشق، ج 39، ص224. 

]3]ـ منطقٌة تقع بني مّكة والبصة. 

]4]ـ املصدر السابق، ص 420 ـ 423؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج 6، ص 170؛ تقي الدين أحمد بن عل املقريزي، 

امتناع األسامع، ج 5، ص 284. 
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منكري  عىل  مؤاخذًة  ذكر  الصعيد،  هذا  عىل  الروايات  من  عددًا  نقل  أن  وبعد 
بلغكم  إذا  أّنكم  املوتى، ولكنّا نعجب  أن حييي  ننكر هلل قدرة  قائاًل: »ولسنا  الرجعة 
عن الشيعة قوٌل عّظتموه وشنّعتموه وأنتم تقولون بأكثر منه، والشيعة ال تروي حديثًا 
واحدًا عن آل حمّمد أّن مّيتًا رجع إىل الدنيا كام تروون أنتم عن علامئكم، إّنام يروون عن 
آل حمّمد أّن النبي 9 قال ألّمته: )أنتم أشبه يشٍء ببني إرسائيل، واهلل ليكونّن فيكم ما 
كان فيهم حذو النعل بالنعل والقّذة بالقّذة حّتى لو دخلوا جحر ضبٍّ لدخلتموه(. 
وهذه الرواية أنتم تروونا أيضًا وقد علمتم أّن بني إرسائيل قد كان فيهم من عاش 
بعد املوت ورجعوا إىل الدنيا فأكلوا ورشبوا ونكحوا النساء وولد هلم األوالد، وال 
ننكر هلل قدرة أن حييي املوتى، فان شاء أن يرّد من مات من هذه األّمة ـ كام رّد بني 

إرسائيل ـ فعل، وان شاء مل يفعل«]]].

ـ إمكانية تحّقق الرجعة:

استدّل الفضل بن شاذان وسائر علامء الكالم اإلمامية بقدرة اهلل املطلقة إلثبات 
إحياء  اهلنّي عليه  متناهيٍة ومن  قدرٍة غري  ذو  تبارك شأنه  فهو  الرجعة،  إمكانية حتّقق 
املوتى يف احلياة الدنيا، حيث قال: »وال ننكر هلل قدرة أن حييي املوتى، فان شاء أن يرّد 
من مات من هذه األّمة ـ كام رّد بني إرسائيل ـ فعل، وإن شاء مل يفعل«،]]] وقال أيضًا: 
»ولسنا ننكر هلل قدرة أن حييي املوتى، ولكنّا نعجب أّنكم إذا بلغكم عن الشيعة قوٌل 

عّظتموه وشنّعتموه وأنتم تقولون بأكثر منه«]]]. 

واألعراض،  اجلواهر  موضوعي  إطار  يف  البحث  ساق  فقد  املرتىض  السّيد  أّما 
إحياء  يف  وعال  جّل  البارئ  قدرة  إلثبات  فلسفيٍة  بطريقٍة  تفاصيله  بيان  إىل  وتطّرق 
املوتى، فهو يعتقد بأّنه تعاىل قادٌر عىل إجياد اجلواهر بعد املوت يف أّي زمٍن شاء، كام 

]1]ـ الفضل بن شاذان، اإليضاح، ص 425 و 426. 

]2]ـ املصدر السابق، ص 426. 

]3]ـ املصدر السابق، ص 425. 
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قّسم األعراض إىل قسمني؛ حيث قال: »إعلم أّن الذي يقول اإلمامية يف الرجعة ال 
خالف بني املسلمني، بل بني املوّحدين يف جوازه؛ وأّنه مقدوٌر هلل تعاىل، وإّنام اخلالف 

بينهم يف أّنه يوجد ال حمالة، أو ليس كذلك. 
وال خيالف يف صّحة رجعة األموات إال ملحٌد وخارٌج عن أقوال أهل التوحيد 
أن  جاز  قادرًا،  عليها  كان  وإذا  إعدامها،  بعد  اجلواهر  إجياد  عىل  قادٌر  تعاىل  اهلل  ألّن 

يوجدها متى شاء .
واألعراض التي هبا يكون أحدنا حّيًا خمصوصًا، عىل رضبني :

أحدمها: ال خالف يف أّن اإلعادة بعينه غري واجبٍة، كالكون واالعتامد وما جيري 
جمرى ذلك .

والرضب اآلخر: اختلف يف وجوب إعادته بعينه، وهو احلياة والتأليف .
وقد بّينا يف كتاب الذخرية أّن اإلعادة بعينها غري واجبٍة إن ثبت أّن احلياة والتأليف 

، فاإلعادة جائزٌة صحيحٌة عىل كّل حاٍل«]]].  من األجناس الباقية، ففي ذلك شكٌّ

ـ إثبات تحّقق الرجعة:

والشيخ  الصدوق  والشيخ  شاذان  بن  الفضل  فيهم  بمن  اإلمامية،  الكالم  علامء 
الطربيس وأبو الفتوح الرازي وقطب الدين الراوندي والسّيد ابن طاووس، استندوا 
إىل حديٍث مرويٍّ عن رسول اهلل 9 ألجل إثبات أّن الرجعة أمٌر رضوريٌّ سيتحّقق 
ببعض  السالفة. كام متّسكوا  باألمم  أّمته  اهلل عليه  فقد شّبه صلوات  الدنيا،  احلياة  يف 
النمل  83 من سورة  قبيل اآليات  املوضوع، من  التي تضّمنت هذا  القرآنية  اآليات 
و6 من سورة اإلرساء و 11 من سورة غافر و 39 من سورة النحل و 56 من سورة 
البقرة و 55 من سورة النور و 6 من سورة القصص و 77 من سورة املؤمنون. وأيضًا 
والسّيد   ،8 مريم  بن  عيسى  النبّي  عودة  عىل  تنّص  التي  باألخبار  عليها  استدّلوا 

املرتىض بدوره جلأ إىل إمجاع العلامء ألّنه ال يعتقد بصّحة خرب الواحد. 

]1]ـ الرشيف املرتىض، رسائل املرتىض، ج 3، ص 135 و 136. 
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وقد ذكرنا يف املبحث السابق أّن الفضل بن شاذان أّكد عىل حتّقق الرجعة واعرتض 
عىل أهل السنّة الذين أنكروها بحديٍث نقلوه يف أهّم مصادرهم احلديثية عن رسول 
اهلل 9، ونّبههم عىل أّنم أوىل هبذه العقيدة من الشيعة ألّنم نقلوا أحاديث عّدة حول 
إحياء املوتى يف الدنيا يف حني أّن الشيعة مل ينقلوا يف مصادرهم حديثًا واحدًا يف هذا 
الصدد. ومن مجلة أحاديث أهل السنّة التي نقلها والتي أرشنا إليها يف املبحث السابق 
ليكونّن  واهلل  إرسائيل،  ببني  يشٍء  أشبه  »أنتم   :9 النبّي  عن  املروي  احلديث  هو 
ضبٍّ  جحر  دخلوا  لو  حّتى  بالقّذة  والقّذة  بالنعل  النعل  حذو  فيهم  كان  ما  فيكم 
أّن بني إرسائيل قد كان فيهم من عاش  لدخلتموه«،]]] وقد خاطبهم قائاًل: »علمتم 

بعد املوت ورجعوا إىل الدنيا فأكلوا ورشبوا ونكحوا النساء وولد هلم األوالد«]]]. 

ويف كتاب )خمترص إثبات الرجعة(، نقل الفضل بن شاذان عرشين روايًة إلثبات 
حتّقق الرجعة، بام فيها الرواية اآلتية املروية عن أيب جعفر 7، قال: »قال احلسني بن 
عيل بن أيب طالب : ألصحابه قبل أن يقتل بليلٍة واحدٍة: إّن رسول اهلل 9 قال: يا 
ُبني، إّنك ستساق إىل العراق، تنزل يف أرض يقال هلاعمورا وكربالء، وإنك تستشهد 
هبا وتستشهد معك مجاعة ... فابرشوا باجلنّة، فو اهلل إّنام نمكث ما شاء اهلل تعاىل بعد 
ما جيري علينا، ثّم خيرجنا اهلل وإّياكم حني يظهر قائمنا فينتقم من الظاملني، وأنا وأنتم 

نشاهدهم وعليهم السالسل واألغالل وأنواع العذاب والنكال ... «]]]. 

كام نقل العالمة املجليس الرواية اآلتية عن اإلمام حمّمد الباقر7 بإسناد الفضل 
تعاىل  اهلل  بعث  الكوفة،  ودخل  القائم  ظهر  »إذا  قال:   7 جعفر  أيب  عن  شاذان  بن 
من ظهر الكوفة سبعني ألف صديٍق، فيكونون يف أصحابه وأنصاره«]]]. كذلك نقل 
]1]ـ نقل هذا الحديث يف مختلف مصادر أهل السّنة، ومبا فيها: البخاري، صحيح البخاري، ج 4، ص 144 ـ ج 8، ص 

151؛ الرتمذي، سنن الرتمذي، ج 4، ص 135؛ الحاكم النيسابوري، املستدرك، ج 1، ص 128 ـ 129 ـ ج 4، ص 461؛ 

املتّقي الهندي، كنز العاّمل، ج 11، ص 230 ـ ج 11، ص 170 ـ ج 1، ص 211 و ص 183. 

]2]ـ الفضل بن شاذان، اإليضاح، ص 426. 

]3]ـ نقاًل عن مجلّة تراثنا، العدد 15، ص 208 و 209. 

]4]ـ محّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 53، ص 104. 
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أّنه قال: »من أقّر بتوحيد   7 الرواية اآلتية عن الفضل بن شاذان أيضًا عن الرضا 
اهلل ...«، وساق الكالم إىل أن قال: »وأقّر بالرجعة واملتعتني، وآمن باملعراج واملسألة 
يف القرب واحلوض والشفاعة وخلق اجلنّة والنار والرصاط وامليزان والبعث والنشور 

واجلزاء واحلساب، فهو مؤمٌن حّقًا وهو من شيعتنا أهل البيت«]]]. 

ومن األدّلة التي متّسك هبا الشيخ الصدوق إلثبات الرجعة، الروايتان اآلتيتان: 

ـ حّدثنا أمحد بن حمّمد بن حييى العّطار )ريض اهلل عنه( قال: حّدثنا سعد بن عبد 
اهلل قال: حّدثني يعقوب بن يزيد عن حمّمد بن احلسن امليثمي عن مثنى احلنّاط قال: 
سمعت أبا جعفر 7 يقول: »أّيام اهلل عّز وجّل ثالثة، يوم يقوم القائم، ويوم الكّرة، 

ويوم القيامة«]]]. 

ـ عيل بن أمحد بن عبد اهلل، عن أبيه عن جّده عن أيب عبد اهلل الربقي عن أبيه عن 
أقّر بستة أشياء فهو مؤمٌن:  عمرو بن شمر عن عبداهلل قال: قال الصادق7: »من 
للمتعة  واالستحالل  بالرجعة  واإليامن  بالوالية  واإلقرار  الطواغيت  من  الرباءة 

وحتريم اجلّري و ترك املسح عىل اخلّفني«]]]. 

83 من سورة  47 من سورة الكهف و  املفيد فقد اعتمد عىل اآليتني  أّما الشيخ 
النمل إلثبات وجود حرشين، أحدمها عامٌّ وجيمع اهلل تعاىل فيه مجيع الناس من دون 
استثناٍء وموعده يف يوم القيامة )احلرش األكرب(، واآلخر خاصٌّ )حرش الرجعة( جيمع 
املراد يف  هو  والثاين  الساعة،  قيام  قبل  الدنيا  احلياة  الناس وموعده يف  بعض  فيه  اهلل 

عقيدة الرجعة التي يؤمن هبا الشيعة. 

واآليتان مها: 

]1]ـ املصدر السابق، ص 121. 

]2]ـ الشيخ الصدوق، الخصال، ص 108؛ معاين األخبار، ص 365 و 366. 

]3]ـ الشيخ الصدوق، صفات الشيعة، ص 29. 
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َحًدا﴾]]]. هذه اآلية 
َ
ْم ُنَغاِدْر ِمْنُهْم أ

َ
ل
َ
نَاُهْم ف ْرَض بَارَِزةً وََحَشْ

َ ْ
َباَل َوتََرى ال ِ

ْ
ُ ال ـ ﴿َويَْوَم نَُسريِّ

تشري إىل احلرش األكرب يف يوم القيامة. 

ُب بِآيَاتَِنا َفُهْم يُوَزُعوَن﴾]]]. هذه اآلية تشري  ْن يَُكذِّ وًْجا ِممَّ
َ
ٍة ف مَّ

ُ
ُْشُ ِمْن ُكِّ أ ـ ﴿َويَْوَم نَ

إىل احلرش اخلاّص يف الرجعة. 

؛ وبام أّن احلرش العاّم الذي  نستشّف من هاتني اآليتني أّن احلرش عىل نوعني، عامٌّ وخاصٌّ
حيدث يف يوم القيامة ال يتخّلف عنه أحٌد من الناس ويتّم فيه احلساب النهائي لألعامل، 
فذلك يعني أّن حرش الرجعة )اخلاّص( الذي جيمع اهلل فيه فوجًا من كّل أّمٍة ال حيدث يف 
اليوم املوعود )يوم القيامة(، ومن َثمَّ فهو من األحداث التي تقع يف احلياة الدنيا، ومن هذا 

املنطلق ال يمكن تفسريه إال بالرجعة التي يعتقد هبا أتباع مذهب أهل البيت :]]]. 

حتّقق  إلثبات  غافر  سورة  من  عرشة  احلادية  باآلية  الفّذ  العامل  هذا  استدل  كام 
َفَهْل  بُِذنُوبَِنا  َنا 

ْ
اْعَتَف

َ
ف نََتنْيِ 

ْ
اث ْحَييَْتَنا 

َ
وَأ نََتنْيِ 

ْ
اث َمتََّنا 

َ
أ َربََّنا  وا 

ُ
ال

َ
تعاىل: ﴿ق الرجعة، وهي قوله 

 ُخُروٍج ِمْن َسبِيٍل﴾]]]، إذ فرّس اإلماتة واإلحياء مّرتني باإلحياء بعد املوتة األوىل يف 
َ

إىِل

احلياة الدنيا واإلحياء يف احلياة اآلخرة عند قيام الساعة، واألّول هو الرجعة بعينها، 
وفنّد رأي من ذهب إىل غري هذا التفسري بالقول: »وللعاّمة يف هذه اآلية تأويٌل مردوٌد، 
﴾ أّنه خلقهم أمواتًا ثّم أماهتم بعد احلياة. وهذا  نََتنْيِ

ْ
َمتََّنا اث

َ
وهو أّن املعنى بقوله ﴿َربَّنا أ

الصفة  بغري  ما كان  إال عىل  يدخل  الفعل ال  العرب، ألّن  لسان  باطٌل ال جيري عىل 
التي انطوى اللفظ عىل معناها ومن خلقه اهلل مواتًا ال يقال إّنه أماته، وإّنام يقال ذلك 
فيمن طرأ عليه املوت بعد احلياة. كذلك ال يقال أحيا اهلل مّيتًا إال أن يكون قد كان قبل 

إحيائه مّيتًا، وهذا بنّيٌ ملن تأّمله. 

]1]ـ سورة الكهف، اآلية 47. 

]2]ـ سورة النمل، اآلية 83. 

]3]ـ الشيخ املفيد، املسائل الرسوية، ص 32 ـ 33. 

]4]ـ سورة غافر، اآلية 11. 
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﴾ املوتة التي تكون بعد حياهتم  نََتنْيِ
ْ
َمتََّنا اث

َ
وقد زعم بعضهم أّن املراد بقوله ﴿َربَّنا أ

باطٌل من  أيضًا  بعده. وهذا  والثانية  اإلقبار  قبل  األوىل  فتكون  للمساءلة،  القبور  يف 
يف  فاته  ما  عىل  اإلنسان  فيندم  للتكليف  ليست  للمساءلة  احلياة  أّن  وهو  آخر،  وجٍه 
املساءلة،  ُيرد حياة  مل  أّنه  يدّل عىل  املّرتني  ما فاهتم يف حياهتم  القوم عىل  حاله، وندم 
لكنّه أراد حياة الرجعة التي تكون لتكليفهم والندم عىل تفريطهم، فال يفعلون ذلك 

فيندمون يوم العرض عىل ما فاهتم من ذلك«]]]. 

السّيد املرتىض بدوره استدّل بإمجاع اإلمامية إلثبات حتّقق الرجعة، إذ أمجعوا عىل 
حّجيته  يكتسب  اإلمجاع  هذا  إّن  أي   ،: املعصومني  كالم  عىل  اعتامدًا  العقيدة  هذه 
ممّا  إليه  ذهبوا  الذي  أّن  املذهب  هذا  صّحة  عىل  »والداللة  قال:  كالمهم؛  حّجية  من 
فإّنا نرى كثريًا من  أّنه مقدوٌر هلل تعاىل غري مستحيٍل يف نفسه،  ال شبهة عىل عاقٍل يف 
خمالفينا ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلًة غري مقدورٍة . واذا ُأثبت جواز الرجعة 
ودخوهلا حتت املقدور، فالطريق إىل إثباهتا إمجاع اإلمامية عىل وقوعها، فإّنم ال خيتلفون 
يف ذلك، وامجاعهمـ  قد بّينا يف مواضع من كتبناـ  أّنه حّجٌة لدخول قول اإلمام 7 فيه، 

وما يشتمل عىل قول املعصوم من األقوال، ال بّد فيه من كونه صوابًا«]]]. 

ـ أهل الرجعة:

تشمل  ال  املوت  بعد  الدنيا  احلياة  يف  الرجعة  فإّن  اإلمامية  الكالم  علامء  باعتقاد 
فئتان منهم فقط، األوىل تشمل ذوي أعىل مراتب اإليامن  الناس قاطبًة، وإّنام ترجع 
كاألنبياء واألولياء الصاحلني، والثانية تشمل ذوي أعال درجات الكفر والنفاق؛ وقد 
أشارت الروايات إىل أسامء بعض األشخاص الذين سريجعون، ومنهم النبّي عيسى 
:، وكذلك مرتكبو جريمة كربالء األليمة  بن مريم واإلمام عيّل واإلمام احلسني 

]1]ـ الشيخ املفيد، املسائل الرسوية، ص 33. 

]2]ـ الرشيف املرتىض، رسائل املرتىض، ج 1، ص 125 و 126. 
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وعائشة ومخسة عرش شخصًا من قوم النبّي موسى 7 وأصحاب الكهف ويوشع بن 
نون وسلامن الفاريس وأبو دجانة األنصاري واملقداد ومالك األشرت وأصحاب اإلمام 

املهدي 7 وشيعته وأعداؤه. 

األمم  الرجعة تشمل  أّن  ـ  القزويني  املحّقق  أمثال  ـ من  العلامء  وقد رأى بعض 
السالفة فقط]]]. 

صنّف الشيخ املفيد أهل الرجعة يف فئتني: »وأقول: إّن الراجعني إىل الدنيا فريقان، 
أحدمها من علت درجته يف اإليامن وكثرت أعامله الصاحلات وخرج من الدنيا عىل 
اجتناب الكبائر املوبقات، فرييه اهلل عّز وجّل دولة احلّق ويعّزه هبا ويعطيه من الدنيا 
ما كان يتمناه. واآلخر من بلغ الغاية يف الفساد وانتهى يف خالف املحّقني إىل أقىص 
التصنيف  هذا  عىل  وأّكد   .[[[»... السّيئات  واقرتافه  اهلل  ألولياء  ظلمه  وكثر  الغايات 
بتخصيٍص أدّق يف كتاٍب آخر بعد أن ذكر روايًة عن اإلمام جعفر الصادق 7، وقال: 
»إّنام يرجع إىل الدنيا عند قيام القائم َمن حُمّض اإليامن حمضًا أو حُمّض الكفر حمضًا، فأّما 

ما سوى هذين فال رجوع هلم إىل يوم املآب«]]]. 

وقد أّكد عىل أّن الرجعة تشمل أّمة حمّمد 9 مـّمن نالوا أعىل مراتب اإليامن ومن 
الذين اّتصفوا بالكفر والنفاق، وال تعّم أبناء سائر األمم السالفة، قال: »والرجعة إّنام 
هي ملمّحيض اإليامن من أهل املّلة، وممّحيض النفاق منهم دون من سلف من األمم 

اخلالية«]]]. 

]1]ـ عبد الجليل القزويني، كتاب النقض، ج 2، ص 305. 

]2]ـ الشيخ املفيد، أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات، ص 78. 

]3]ـ الشيخ املفيد، تصحيح اعتقادات اإلمامية، ص 90. 

]4]ـ الشيخ املفيد، املسائل الرسوية، ص 35. 
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ـ الهدف من الرجعة:

املعتقدون بالرجعة أّكدوا عىل أّن الغاية منها إقامة العدل يف الدنيا واالنتقام من 
أعداء اهلل تعاىل وإحياء دين احلّق وتأسيس حكومة األئّمة املعصومني : الذين هم 
خلفاء النبّي األكرم 9 يف األرض لرياها أعداؤهم بأّم أعينهم وينعم فيها املؤمنون 
وتعاىل سريهيم حقيقة حكومة  تبارك  اهلل  إّن  أي  وكرامٍة،  بعّزٍة  ظّلها  فيعيشون حتت 
احلّق التي وعدهم هبا وسيثبت هلم قدرته املعصوم عىل إقامة حكومة عدٍل وصالٍح ال 

يعاين يف كنفها أّي إنساٍن من ظلٍم وال حيٍف. 

قال الشيخ املفيد واصفًا الرجعة: »... فينترص اهلل تعاىل ملن تعّدى عليه قبل املامت 
الفريقان من بعد ذلك إىل املوت  ثّم يصري  النقامت؛  ويشفي غيظهم منه بام حيّله من 
القرآن  جاء  وقد  والعقاب،  الثواب  دوام  من  يستحّقونه  وما  النشور  إىل  بعده  ومن 
بصّحة ذلك وتظاهرت به األخبار واإلمامية بأمجعها عليه إال شذاذًا منهم تأّولوا ما 

ورد فيه مما ذكرناه عىل وجٍه خيالف ما وصفناه«]]].

كام أّكد عىل أّن أحد أهدافها هو متكني املؤمنني للثأر من أعدائهم الذين ظلموهم 
اإليامن  حُمّض  بمن  ختتّص  عندنا  »والرجعة  قال:  وعدوانًا،  جورًا  حقوقهم  وسلبوا 
وحُمّض الكفر دون ما سوى هذين الفريقني، فإذا أراد اهلل تعاىل عىل ما ذكرناه أوهم 
الشيطان أعداء اهلل عّز وجّل إّنام رّدوا إىل الدنيا لطغيانم عىل اهلل فيزدادوا عتّوًا، فينتقم 
اهلل تعاىل منهم بأوليائه املؤمنني وجيعل هلم الكّرة عليهم فال يبقى منهم أحٌد إال وهو 
هلل  الدين  ويكون  الطغاة  من  األرض  وتصفو  والعقاب،  والنقمة  بالعذاب  مغموٌم 

تعاىل«]]]. 

]1]ـ الشيخ املفيد، أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات، ص 78. 

]2]ـ الشيخ املفيد، املسائل الرسوية، ص 36. 
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ـ الشبهات التي أُثريت حول الرجعة:

بادر منكرو الرجعة إىل طرح شبهاٍت حوهلا كام هو احلال  كام هو متعارٌف، فقد 
والتفنيد،  بالنقد  هلا  تصّدوا  علامءنا  لكّن  احلّقة،  اإلمامية  معتقدات  سائر  إىل  بالنسبة 
وعىل رأسهم السّيد املرتىض والشيخ الطويس. وفيام يأيت نتطّرق إىل ذكر فحوى هذه 

الشبهات ونقضها: 

* الشبهة األوىل: الرجعة رضٌب من اإلعجاز، واإلعجاز من مختّصات األنبياء:

ذهب بعض علامء املعتزلة إىل استحالة حتّقق الرجعة يف احلياة الدنيا لكونا رضبًا 
من اإلعجاز، وقد مّكن اهلل تعاىل األنبياء فقط عىل اإلتيان باملعجزات بغية إقناع الناس 
بصّحة رسالتهم وحّقانية نبّوهتم؛ وبام أّن النبّوة ختمت بعد سّيدنا حمّمد بن عبداهلل 9 

فليس من املمكن حتّقق الرجعة حينئٍذ. 

ـ تحليل الشبهة ونقضها: 

فقال:  باألنبياء،  اإلعجاز  ختصيص  بإلغاء  الشبهة  هذه  عىل  الطويس  الشيخ  رّد 
جيوز  ال  املعجزة  ألّن   ، نبيٍّ زمان  يف  إال  ذلك  يكون  أن  جيوز  )ال  املعتزلة:  »وقالت 
، تكون له آيًة(. وقد بّينا فساد ذلك يف غري موضٍع،  ظهورها إال للداللة عىل صدق نبيٍّ
يكونوا  مل  وإن  واألولياء  األئّمة  من  الصادقني:  من  ديٍن  عىل  املعجزات  جتوز  وأّنه 

أنبياء«]]]. 

* الشبهة الثانية: الرجعة وازٌع الرتكاب املعايص :

إّياها  معتربًا  الرجعة  عىل  مؤاخذًة  ذكر  البلخي  القاسم  أبو  املعتزيل  الكالم  عامل 
واحدًة من املغريات التي حتّفز اإلنسان عىل ارتكاب املعايص، حيث قال إّن العايص 

]1]ـ الشيخ الطويس، التبيان يف تفسري القرآن، ج 1، ص 255 ـ ج 2، ص 283. 
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يفعل ما يشاء ألّنه يعلم برجوعه يف احلياة الدنيا مّرًة أخرى فيؤّمل عىل التوبة حينها، 
واهلل تعاىل يقبل توبة عباده يف احلياة الدنيا؛ وهذا يعني أّن االعتقاد بالرجعة يستلزم 
القول بكون اهلل عّز وجّل رّغب العباد عىل ارتكاب الذنوب واآلثام. ونّص كالمه: 
»ال جتوز الرجعة مع اإلعالم هبا، ألّن فيها إغراًء باملعايص من جهة االّتكال عىل التوبة 

يف الكّرة الثانية«]]].

ـ تحليل الشبهة ونقضها: 

الشيخ الطويس فنّد هذه الشبهة باالعتامد عىل كالٍم ألحد علامء املعتزلة البارزين، 
وهو عيّل بن عيسى الرّماين )296 هـ ـ 384 هـ( الذي قال: »هذا ليس بصحيٍح من 
باملعصية؛  إغراٌء  مّدٍة  إىل  التبقية  باملعصية، لكان يف إعالم  إغراٌء  فيها  لو كان  أّنه  ِقَبِل 
وقد أعلم اهلل تعاىل نبيه وغريه إبليس أّنه يبقيه إىل يوم يبعثون، ومل يكن يف ذلك إغراٌء 
ال  بالرجعة  يقول  من  ألّن  بصحيٍح،  ليس  البلخي  قاله  الذي  أّن  وعندي  باملعصية. 
الرجعة،  يف  التوبة  عىل  اّتكاٌل  ذلك  يف  فيكون  يرجعون،  كّلهم  الناس  أّن  عىل  يقطع 
فيصري إغراًء، فال أحد من املكّلفني اال وجيوز أن ال يرجع، وإن ُقطع عىل الرجعة يف 
اجلملة، وجيوز أن ال يرجع؛ فكفى يف باب الزجر«]]]. وأضاف الشيخ الطويس قائاًل: 
»وأّما قول الرماين )إّن اهلل تعاىل أعلم أقوامًا مّدة مقامهم(، فإّن ذلك ال جيوز إال فيمن 
هو معصوٍم يؤَمـن من جهة اخلطأ، كاالنبياء ومن جيري جمراهم يف كونم معصومني؛ 
فأّما من ليس بمعصوٍم فال جيوز ذلك، ألّنه يصري ُمغرى بالقبح، وأّما تبقية إبليس مع 

إعالمه أن يستبقيه إىل يوم القيامة، ففيه جوابان: 

أحدمها: إّنه إّنام وعده قطعًا بالتبقية برشط أاّل يفعل القبيح، ومن فعل القبيح حّق 
اخرتته عقبه، وال يكون ُمغرى. 

]1]ـ الشيخ الطويس، التبيان يف تفسري القرآن، ج 1، ص 255. 

]2]ـ الشيخ الطويس، التبيان يف تفسري القرآن، ج 1، ص 255.  
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والثاين: إّن اهلل قد علم أّنه ال يريد هبذا اإلعالم فعاًل قبيحًا، وإال ملا كان يفعله، ويف 
ذلك إخراجه من باب اإلغراء. 

وقد قيل إّن إبليس قد زال عنه التكليف، وإّنام أمكنه اهلل من وسوسة اخللق تغليظًا 
للتكليف وزيادًة يف مشاّقهم، وجيري ذلك جمرى زيادة الشهوات أّنه حَيسن فعلها إذا 

كان يف خلقها تعريٌض للثواب الكثري الزائد«]]]. 

* الشبهة الثالثة: الرجعة والتكليف:

عندما يرجع اهلل تعاىل من ُكتبت عليه الرجعة يف آخر الزمان، فهو آنذاك يكون قد 
مّر بمرحلٍة يف قربه ُأزحيت فيها احلُجب املاّدية التي تغشى أبصار الناس يف احلياة الدنيا 
بحيث شاهد الثواب والعقاب احلقيقيني اللذين يرتّتبان عىل األعامل احلسنة والسّيئة، 
لذلك ال يبقى له وازٌع كي يرتكب املعايص مّرًة أخرى خشيًة من العذاب األليم الذي 

ملسه بالعيان، أي إّنه يضطّر إىل عدم فعل أّي ذنٍب ويبادر إىل فعل اخلري.

الفلسفي(، لكنّه يف احلقيقة  باملعنى  إّن هذا األمر جرٌب يف األفعال )جرب  يقال  قد 
ليس كذلك لكونه جربًا نفسيًا ناشئًا من دوافع اإلنسان، أي إّن الدوافع النفسية تصبح 
بشكٍل بحيث ال ترّغب اإلنسان بفعل املنكر ومن َثمَّ فهو يبادر إىل فعل اخلري وترك 
الذنوب من منطلق اخلشية من العذاب األليم الذي شاهده يف حياته الربزخية؛ وهذا 
يمتلك  ال  لكونه  الرجعة  تشمله  عّمن  التكليف  رفع  يستوجب  أن  من  بّد  ال  األمر 

الدافع الرتكاب املعايص. 

ـ تحليل الشبهة ونقضها: 

أّن الرجعة ال تنايف  بّينا  السّيد املرتىض ناقش هذه الشبهة ورّد عليها بقوله: »وقد 
باطٌل،  ُيعاد  من  تكليف  أّن  ظانٌّ  يظّن  ال  حني  معها  مرتّددٌة  الدواعي  وأّن  التكليف، 

]1]ـ املصدر السابق. 
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وذكرنا أّن التكليف كام يصّح مع ظهور املعجزات الباهرة واآليات القاهرة، فكذلك مع 
الرجعة، ألّنه ليس يف مجيع ذلك ُملجٌئ إىل فعل الواجب واالمتناع من فعل القبيح«]]]. 

إذن، لـاّم كان أهل الرجعة خمرّيين يف أفعاهلم، فال مانع من كونم مكّلفني. 

* الشبهة الرابعة: الرجعة والتوبة :

هذه الشبهة متفّرعٌة عىل القول بتكليف مجيع أهل الرجعة، إذ لو كانوا مكّلفني فذلك 
يستدعي قدرة العصاة واملتجرّبين عىل الرجوع إىل صواهبم والتوبة إىل اهلل تعاىل معلنني 
ندمهم عىل ما اقرتفوه من آثام وجرائم، لذا قد تشملهم رمحته الواسعة ألّنه يقبل التوبة 

من عباده؛ يف حني أّن اإلمامية ال يقولون بتوبتهم رغم اعتقادهم بتكليفهم آنذاك. 

ـ تحليل الشبهة ونقضها: 

كان  فإذا  قيل:  »فإن  بالقول:  الشبهة  هذه  عىل  الرّد  إىل  املرتىض  السّيد  تطّرق 
التكليف ثابتًا عىل أهل الرجعة، فتجّوزوا ثبوت تكليف الكّفار الذين اعتقدوا النزول 

استحقاق العقاب .

ال  والعقاب  للنكال  األعداء  من  ُأعيد  من  أّن  أحدمها  جوابان،  هذا  عن  قلنا: 
تكليف عليه، وإّنام قلنا إّن التكليف باٍق عىل األولياء ألجل النرصة والدفاع واملعونة 
.واجلواب اآلخر أّن التكليف وإن كان ثابتًا عليهم، فتجّوزون بعلم اهلل تعاىل أّنم ال 
خيتارون التوبة، ألّنا قد بّينا أّن الرجعة غري ُملجئٍة إىل قول القبيح وفعل الواجب، وأّن 
الدواعي مرتّددٌة، ويكون وجه القطع عىل أّنم ال خيتارون ذلك ممّا علمنا وقطعنا عليه 

من أّنم خمّلدون ال حمالة يف النار«]]]. 

]1]ـ الرشيف املرتىض، رسائل املرتىض، ج 1، ص 126. 

]2]ـالرشيف املرتىض، رسائل املرتىض، ج 3، ص 137. 
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وقال العالمة حمّمد باقر املجليس عىل هذا الصعيد: »الظاهر أّن زمان الرجعة ليس 
زمان تكليٍف فقط، بل هو واسطٌة بني الدنيا واآلخرة، بالنسبة إىل مجاعٍة دار تكليٍف، 
وبالنسبة إىل مجاعٍة دار جزاٍء؛ فكام جيوز اجتامعهم يف القيامة، اليبعد اجتامعهم يف ذلك 

الزمان«]]]. 

* الشبهة الخامسة: الرجعة والتناسخ:

التناسخ، إذ ُعّدت  أهّم شبهٍة ُطرحت حول عقيدة الرجعة، هي تشبيهها بفكرة 
نمطًا من أنامط التناسخ الذي هو باطٌل باعتقاد الشيعة اإلمامية؛ ومن ثّم يرتّتب عىل 

القول هبا حدوث تناقٍض عقائديٍّ رصيٍح. 

ـ تحليل الشبهة ونقضها: 

تصّدى علامء الكالم اإلمامية هلذه الشبهة بغية إثبات أّن الرجعة ليست رضبًا من 
التناسخ، فقد أّكد السّيد املرتىض عىل أّن اإلمامية يعّدون التناسخ باطاًل مجلًة وتفصياًل 
بحيث عّد القائلني به كافرين بالتعاليم اإلسالمية احلّقة، حيث قال: »وال اعتبار بقول 
طائفٍة من أهل التناسخ بخالف ذلك، ألّن أصحاب التناسخ ال ُيعّدون من املسلمني 

وال ممّن يدخل قوله يف مجلة اإلمجاع، لكفرهم وضالهلم وشذوذهم من البني«]]]. 

]1]ـمحّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 25، ص 108 و 109. 

]2]ـالرشيف املرتىض، رسائل املرتىض، ج 1، ص 425. 
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ـ نتيجة البحث: 

نستنتج مـاّم ذكر حول عقيدة الرجعة بأّنا من املسائل العقائدية التي يمكن إثباهتا 
بالدليل يف خمتلف الرشائع، ناهيك عن أّنا التتعارض مع أيٍّ من املعتقدات الدينية، 

وأّما الشبهات التي ُأثريت حوهلا فهي عقيمٌة وليس من شأنا تفنيدها.

فيه  للنقاش  التي طرحت  البحوث  النظر يف  الكالم وأمعنّا  تأريخ علم  تتّبعنا  لو 
حول هذه العقيدة، لوجدنا أّن بعضهم صّور الرجعة بنحٍو خيتلف عن داللتها احلقيقية 
عىل وفق آراء الشيعة اإلمامية وهو أمٌر تسّبب يف فسح املجال لبعض املعارضني يف 

إثارة شبهاٍت حوهلا.
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