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 بسم اهللا الرمحن الرحيم         

احلمد هللا رّب العاملني، محدًا دائًام أبدًا رسمدًا، ال انقطاع له أبدًا، وصلوات اهللا 
، حمّمد وأهل بيته التاّمات، وحتّياته الطيبات، عىل خلفائه يف الساموات واألرضني

الطيبني الطاهرين، واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني من األّولـني واآلخـرين، 
 .إىل قيام يوم الدين

وبعـد، فـإّين وجـدت ـ مـن خـالل مطالعـايت ـ بعـض املنـاظرات العلمّيـة 
والعقائدّية، قليًال ّما تتناوهلا األبحاث العقائدّيـة عـىل اإلنرتنـت، ويف املؤّلفـات 

قائدية املتداولة يف زماننا؛ وهي مناظرات ملـسائل كثـرية الفائـدة، والبـّد مـن الع
به العديدة التي ترتدد عـىل ألـسنة  االّطالع عليها ودراستها، حتاشيًا من تعّلق الشُّ

 والعقيدة، وقد اإليامنأهل الضالل والباطل يف القلب، وتأثريها تأثريًا سلبيًا عىل 
 .الذين اشتبه عليهم األمرترد يف أذهان بعض املؤمنني 

لذا فإّين أحببت أن أمجعها يف كتاٍب بصورٍة واضحٍة، سهلة التناول ملـن يريـد 
التعّرف عليها، وعىل ُشبهها، وعىل األجوبة الشافية عليها، معتمدًا عىل املـصادر 
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)٦( 

لئّال يسمعها مـن أحـد أهـل الباطـل، أو مـن جهـة مـن املعتربة واملهّمة عندنا، 
 .يامنه باالّطالع عليهاإ عن أجوبتها فيتأّثر هبا، ويتزعزع اجلهات، خاليةً 

وأسأل اهللا العّيل القدير أن يسّددنا مجيعًا، ويوّفقنا للتـسّلح الكامـل باملـسائل 
يامننا كالبنيان املرصوص، ال تؤّثر فيه عواصف تلك الشبهات إالعقائدية، ليكون 

 .واألباطيل، إّنه وّيل التوفيق



)٧( 

 
 
 
 

 
 

وهي تتضّمن سؤاالً ورد عىل لسان إبليس عليه لعـائن اهللا، يف مناظراتـه مـع 
السجود آلدم عن املالئكة، بعد خروجه عن ساحة رمحة اهللا تعاىل، بسبب امتناعه 

، ويرد أيضًا يف ذهن بعـض )١(عليه السالم، حينام أمره اهللا سبحانه به مع املالئكة
 .ين اشتبه عليهم األمراملؤمنني الذ

 ما احلكمة يف خلق البرش، ال سيام مع علم اهللا تعـاىل أّن كثـريًا :والسؤال هو
 منهم ال يستوجبون عند خلقهم إّال النار؟

 :عىل هذا السؤال بأحد وجوهواجلواب 
 :كام ييل< امليزان> ما جييبه السّيد الطباطبائي قّدس ّرسه يف :الوجه األول

ى غايـة الفاعـل، والفائـدة العائـدة إليـه تعـاىل، فهـي غـري أّما احلكمة بمعنـ
 .موجودٍة؛ ألّنه تعاىل غنيٌّ بذاته، ال يفتقر إىل يشٍء ممّا سواه حّتى يتّم، أو يكمَل به

وأّما احلكمة بمعنى الغاية الكاملية التي ينتهي إليها الفعل، وُحترز فائدته، فهي 
                                                 

 . فام فوق٤٤: ٨راجع مناظرات إبليس يف تفسري امليزان .  ١
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)٨( 

يٌب خاص، ينتهـي بـسلوكه يف مـسلك أن ُخيَلق من املاّدة األرضية اخلسيسة ترك
، رشيٍف كريٍم، يفوق بكامل وجوده كلَّ موجود سـواه،  الكامل، إىل جوهٍر علويٍّ

وهـذه غايـة النوعّيـة . ويتقّرب إىل رّبه تقّربًا كاملّيًا، ال ينالـه يشٌء أو احـٌد غـُريه
 !عىل وأعظم من هذه احلكمة اجلليلة؟أاإلنسانية، وأيُّ حكمة 

ملعلـوم أّن مرّكبــًا أرضـّيًا مؤّلفـًا مــن األضـداد، حمفوفـًا بعلــٍل غـري أنَّ مـن ا
وأسباٍب، موافقٍة وخمالفٍة، كالنوع اإلنساين، ال حمالة ال يفـوز بالـسعادة املطلوبـة 
منه إّال بعض أفراده، وال ينجح يف سلوكه نحو الكامل إّال شطٌر من مصاديقه، ال 

 .مجيعها
اإلنساين، ال تريد بفعلها إّال اإلنسان الكامل، جياد النوع إذن، العّلة املوجبة إل

السائر إىل أوج السعادة يف دنياه وآخرتـه، إّال أّن اإلنـسان ال يوجـد إّال برتكيـٍب 
، وهذا الرتكيب ال يوجد إّال إذا وقع حتت هذا النظام املادّي، املنبسط عـىل  ماديٍّ

والزم ذلك سـقوط . هذه األجزاء املوجودة يف هذا العامل، املرتبط بعضها ببعض
 .بعض أفراد اإلنسان، دون الوصول إىل كامل اإلنسانية، املخلوق ألجله

فعّلُة وجود نوع اإلنسان تريد السعادة اإلنسانية أّوالً وبالذات، وأّما سـقوط 
بعض األفراد فليس مقـصودًا بالقـصد األّوّيل، فخلـُق اهللا تعـاىل نـوع اإلنـسان 

 الكاملّية، وأّما علمه بأّن كثريًا من أفراده يكونـون حكمُته بلوغ اإلنسان إىل غايته
كّفارًا، مصريهم إىل النار، فال يوجـب أن خيتـّل مـراُده تعـاىل مـن خلقـه النـوع 
اإلنساّين، وال يوجب أن يكون خلقه اإلنـسان الـذي سـيكون كـافرًا عّلـًة تاّمـًة 

 تكون بعد وجـوده، لكفره، أو لصريورته إىل النار، كيف؟ وعّلة كفره التاّمة، إّنام
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)٩( 

وهي علٌل وعوامٌل خارجّيٌة كثريٌة، وآخرها اختياره الذي ال يدع الفعل ينتـسب 
 .)١(إّال إليه

، من أّن اإلنسان <عقائد اإلمامّية> ما يوّضحه الشيخ املظّفر يف :الوجه الثاين
خملوٌق غريب األطوار واحلاالت، معّقُد الرتكيب يف خلقته وتكوينه، ويف طبيعته 

سّيته وعقله، بل يف شخصّية كّل فرٍد من أفراده، وقـد اجتمعـت فيـه نـوازع ونف
وبواعث الفساد من جهة، ونوازع وبواعث اخلري والـصالح مـن جهـٍة أخـرى، 

، والغضب، كالنفس احليوانية األّمارة بالسوء، بام أودع اهللا فيها من غرائز الشهوة
عقـل، املجبـولني عـىل العلـم، والوهم، وما يقابلها كالنفس الناطقة القدسّية وال

والفهــم، والزهــد، واحليــاء، واحلكمــة، والرأفــة، والرمحــة، وال يــزال اخلــصام 
الداخيلُّ يف النفس اإلنسانية مستعرًا، بني العاطفة والعقل، فمن يتغّلب عقُله عىل 
ــسانّيتهم، والكــاملني يف  عاطفتــه كــان مــن األعَلــني مقامــًا، والراشــدين يف إن

ن تقهره عاطفته كان من األخرسين منزلـًة، واملـرتّدين إنـسانّية، روحانّيتهم، وم
 .واملنحدرين إىل رتبة البهائم

وإّن أشّد هاذين املتخاصمني مراسـًا عـىل الـنفس هـي العاطفـُة وجنوُدهـا؛ 
تعـدين عـن اهلدايـة، بإطاعـة بكثر الناس منغمسني يف الضاللة، ومأولذلك جتد 

 أّن اإلنسان لقصوره وعدم اّطالعـه عـىل الشهوات، وتلبية نداء العواطف، عىل
مجيع احلقائق، وأرسار األشياء املحيطة بـه، واملنبثقـة مـن نفـسه، ال يـستطيع أن 

                                                 
 . فام بعدها، مع تّرصف واختصار وإضافة٤٥: ٨راجع امليزان .  ١
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)١٠( 

 .يعرف بنفسه كلَّ ما يّرضه وينفعه، وال كّل ما يسعده ويشقيه
وعىل هذا فاإلنسان يف أشّد احلاجة ليبلغ درجات السعادة، إىل من ينصب لـه 

واضح إىل الرشاد، واّتباع اهلدى؛ لتقـوى بـذلك جنـود نهج الالطريق البّني، وال
العقل عنده، حّتى يتمّكن من التغّلب عىل خصمه اللدود، وهي النفس األّمـارة 
بالسوء؛ وألجل هذا يعرس عىل اإلنسان املتمّدن املثّقف ـ فضًال عن اجلاهـل ـ أْن 

فعـه ويـّرضه، يف يصل بنفسه إىل مجيع طرق اخلري والصالح، ومعرفة مجيع مـا ين
 .دنياه وآخرته، فيام يتعّلق بخاّصة نفسه أو بمجتمعه وحميطه

ْ  رَسُوالً {فوجب أن يبعث اهللا تعاىل يف الناس رمحًة هلم، ولطفًا هبم  َتْلُـوا مِنْهُم  ي
 ْ َيْهِم َل ِ  ع ْ  آياتِه ُ  وَيُزَك يهِم َ  الْكِتابَ  وَيُعَل مُهُم َالْحِكْمَة م، ، وينذرهم عّام فيـه فـساده)١(}و

ويبّرشهم بام فيه صالحهم وسعادهتم؛ وإّنام كان اللطـف مـن اهللا تعـاىل واجبـًا؛ 
فألّن اللطف بالعباد من كامله املطلق، وهو اللطيف بعباده، اجلـواد الكـريم، وال 

خل يف ساحة رمحته، وال نقص يف جوده وكرمه؛ فالبّد أن يفيض بلطفه عليهم، ب
هي عني ذاته، ويستحيل أن تنفكَّ عنه عّز  صفاته الذاتّية، التي منوصفة اللطف 

 .)٢(وجّل، فبلطفه خلقهم؛ ليسعدهم يف الدنيا واآلخرة
للصدوق، عن ابن عـامرة، عـن < علل الرشائع> ما روي يف :الوجه الثالث

ِملَ َخَلـق اهللا اَخلْلـَق؟ فقـال >: أبيه، أّنه سأل اإلمام الصادق عليه السالم فقال لـه
                                                 

 .٢سورة اجلمعة، آية .  ١

 .راجع عقائد اإلمامية، الفصل الرابع عرش، مع تّرصف واختصار.  ٢
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)١١( 

 إشارة إىل قولـه تعـاىل <مل خيلق خلقه عبثًا، ومل يرتكهم سدىً إّن اهللا : عليه السالم
} ْ َفَحَسِبْتُم َن ما أ ْ  أ َبَثاً  خَلَقْناكُم ْ  ع َن كُم َأ ْنا و َي ِل َ  ال إ  فاألّول خالف حكمتـه، )١(}تُرْجَعُون
 أي لكـي ينتفعـوا بمعرفتهـا  <بل خلقهم إلظهار قدرتـه>اين خالف عدالته ثوال

بوا بذلك رضوانه، وما خلقهم ليجلَب منهم منفعًة، وليكّلفهم طاعته، فيستوج>
 .)٢(<وال ليدفَع هبم مّرضًة، بل خلقهم لينفعهم، ويوصلهم إىل نعيم األبد

مـصابيح األنـوار يف >وقد أورد هذا احلديث الرشيف السّيد عبد اهللا شـّرب يف 
بـاالّطالع، ورد هنـاك حتقيقـاٍت مهّمـٍة، جـديرٍة أ، و)٣(<حّل مشكالت األخبار

تبرصة حول عّلة اخللق، وعّلة تعذيب >وخصوصًا اخلامتة التي يبّينها حتت عنوان 
 .)٤(، وسيأيت نّصها الحقاً <العصاة يف اآلخرة

وسيأيت ذكر هذا احلديث أيضًا يف املناظرة الثانية، يف اجلواب عىل احلكمة مـن 
 .تكليف اهللا عباده

ن قبيل دعاء اإلمام الصادق وقد ورد يف األدعية املأثورة ما يفيد ذلك أيضًا، م
وأنت بارُئ خلقي رمحـًة يب، وقـد ... >: عليه السالم يف النصف من رجب، وفيه

 .)٥(<كنت عن خلقي غنّياً 
                                                 

 .١١٥سورة املؤمنون، آية .  ١

 .٢ ح٩: ١علل الرشائع .  ٢
 .٣٢ ح ٢١٠: ١مصابيح األنوار .  ٣
 .عّلة تعذيب اهللا للعصاة يف اآلخرةيف مناظرة مستقّلة يف .  ٤
 . الطبعة احلجرية١٤٣: كام يف مفاتيح اجلنان.  ٥
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)١٢( 

ابتـدأتني ... >: ومن قبيل دعاء اإلمام احلسني عليه السالم يف يوم عرفة، وفيه
ي بنعمتـك قبـل أن أكـون شـيئًا مــذكورًا، وخلقتنـي مـن الـرتاب، ثـّم أســكنتن

ومن قبل ذلك رؤفـَت يب بجميـل صـنعك، وسـوابغ >: إىل أن يقول< األصالب
 .)١(<...نعمتك، فابتدعت خلقي من منيٍّ يمنى 

وهو جواب عام لكـّل سـؤال واعـرتاض يتعّلـق بأفعـال اهللا : الوجه الرابع
تعاىل، وهو مذكور يف اجلـواب الثالـث مـن أجوبـة الـسؤال الـوراد يف املنـاظرة 

ُ  ال{ اهللا حكيٌم عليٌم قادٌر عىل كـّل يشٍء الثانية، من أنّ  ـا يُسْئَل ُ  عَم  ْ  يَفْعَـل  وَهُـم
 َ  .؛ ألّن مجيع أعامله وفق احلكمة واملصلحة، فراجع تفصيله هناك)٢(}يُسْئَلُون

                                                 
 .٦٣٤ ـ ٦٣٢: ، عن اإلقبال)الطبعة املحققة (٣٤٤: كام يف عمدة الزائر.  ١

 .٢٣سورة األنبياء، آية .  ٢



)١٣( 

 
 
 
 

 
 

مع  لسؤال ورد عىل لسان إبليس عليه اللعنة أيضًا، يف مناظراته وهي املتضّمنة
 .املالئكة، ويرد أيضًا يف أذهان بعض املؤمنني الذين التبس عليهم األمر

ما الفائدة من تكليف اهللا سبحانه العباد، مع أّنه ال يعـود إليـه :  هوالسؤالو
منه نفٌع وال رضٌر، وكّل ما يعود إىل املكّلفني فهو قادٌر عىل حتصيله هلم مـن غـري 

 اخللق مـع علمـه تعـاىل أّن معظمهـم، واسطة التكليف؟ وما احلكمة يف تكليف
 وغالبّيتهم ال يمتثلون وال يطيعون، فيستحّقون العذاب؟

 :بأجوبة عىل هاذين السؤالني يتلّخص اجلوابو
يف جوابـه عـىل هـذه < امليزان> بام يبّينه السّيد الطباطبائي يف :اجلواب األول

فقري كاإلنـسان، إىل الشبهة بأّهنا مغالطٌة، من باب إرساء حكم الفاعل الناقص ال
الفاعل التاّم الغنّي يف ذاته وهو اهللا سبحانه وتعاىل، فحكم العقل بوجوب رجوع 
فائدة من الفعل إىل الفاعل إنام هو يف الفاعل الناقص، املستكمل بفعلـه، املنتفـع 

 .به، دون الفاعل الغنّي بذاته، فال حكم للعقل فيه
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)١٤( 

 إىل أن يعـيش عيـشًة اجتامعيـة ا اضطّر ـ بحسب سـنخ وجـوده ـواإلنسان ملّ 
حكـام وضـعّية أحتت قوانني وسنٍن، جاريٍة بني أفـراد املجتمـع، وهـي عقائـد و

اعتبارية، أعّم مـن الدينيـة وغريهـا، وهـي املـالك يف سـعادة اإلنـسان يف دنيـاه 
خرته، بام حيّصل من األجر والثواب عىل قيامه بتلك األعامل، وامتثالـه لتلـك آو

تـدرجييًا نحـو فتكليفه يـستبطن سـريًا ا اضطّر إىل ذلك كّله،  ملّ القوانني والسنن،
: كامله وسعادته، حّتى ينتهي إىل ما هـو خـٌري لـه وأبقـى، إشـارًة إىل قولـه تعـاىل

} َ ُ اآلو َبْقى خَيْرٌ  خِرَة َأ  .)١(} و
ما الفائدة من تغّذي النبات؟ : كقوله< ما الفائدة يف التكليف؟>: فقول القائل

ائدة يف تناسل احليوان من غري نفع عائد له؟ فاحلّبة من القمح مـن ما الف: وكقوله
أول ما تنشّق للنمو، قاصـدٌة نحـو شـجرة احلنطـة أو سـنبلتها الكاملـة، سـواء 
وصلت إىل هذا املقصود أو مل تصل، والنطفة من احليوان منذ بدايتها متوجهة إىل 

د ال تصل هـذه النطفـة إىل فرٍد كامٍل من نوعه، واجٍد جلميع كامالته النوعّية، وق
ذلك ملانع ّما، وهكذا، وليس النوع اإلنساّين بمستثنًى عن هذه الكّلية، فهو أيضًا 
من أول ما يتكّون فرٌد منه عازٌم نحو غايته، متوجٌه إىل مرتبة إنساٍن كامٍل، واجٍد 

 .عو حالت دونه املوانأحلقيقة سعادته، سواٌء بلغ يف مسري حياته إىل ذلك املبلغ، 
فالتكليف واسطٌة يف املكّلفني، للوصول إىل الكامالت احلقيقية، إْن سـاعدهتم 
موافقــة األســباب، وإّال فيــسقطون، ويفــسدون يف مــسريهم نحــو الكــامل إن 

                                                 
 .١٧سورة األعىل، اآلية .  ١



 يف فلسفة التكليف: املناظرة الثانية

)١٥( 

 .خذلتهم األسباب ومنعتهم
وكّل ما يعود إىل املكّلفني فاهللا قادٌر عىل حتـصيله هلـم مـن >: وأّما قول القائل

 فهو مغالطٌة أخرى، ملا عرفَت أّن التكليف يف اإلنسان، أو <غري واسطة التكليف
أي موجود سواه جيري يف حّقه التكليف، واقٌع يف طريق السعادة، متوسـٌط بـني 
كاملـه ونقــصه، يف وجـوده الــذي إّنــام يـتّم ويكمــل لــه بالتـدريج؛ فــإّن العلــل 

 بالعمـل واألسباب التي جتّمعت عىل اإلنسان مثًال، تقتيض أن يكـون مـستكمالً 
 .)١(بتكاليف ُتصلح باطنَه، وتطّهر ّرسه، من طريق العادة

نعتقد أّنه ، من أننا <عقائد اإلمامّية>ما يبّينه الشيخ املظّفر يف : اجلواب الثاين
تعاىل البّد أن يكّلف عباده، ويسّن هلم الرشائع، ومـا فيـه صـالحهم وخـريهم، 

م عىل طريق اخلري، والـسعادة الدائمـة، و يرشـدهم إىل مـا فيـه صـالحهم، ليدهلَّ
 وسـوء عـاقبتهم، كـام تقـّدم رشحـه يف ويزجرهم عّام فيه فـسادهم ورضرهـم،
 وذلك عن طريق التكليف وإْن علم أّهنم ،املناظرة األوىل، يف اجلواب عىل سؤاهلا

ُ {: ألّن ذلــك لطــٌف ورمحــٌة بعبــاده، كــام قــال تعــاىلال يطيعونــه؛  ــٌف  اّهللاٰ  لَطي
 ِ وجيهلـون  جيهلون أكثر مصاحلهم، وطرقها يف الدنيا واآلخـرة، ، وهم)٢(}بِعِبادِه

الكثري ممّا يعود عليهم بالرضر واخلرسان، واهللا تعاىل هو الـرمحن الـرحيم بـنفس 
ذاته، وهو من كامله املطلق الذي هو عني ذاته، ويستحيل أن ينفّك عنه، وال يرفع 

                                                 
 . مع تّرصف واختصار٥٠ ـ ٤٨: ٨راجع امليزان .  ١
 .١٩ورة الشورى، اآلية الس.  ٢



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)١٦( 

ّردين عىل طاعتـه، غـري هذا اللطف وهذه الرمحة، أن يكون الكثري من العباد متم
منقادين ألوامره ونواهيه، خصوصًا مع علمه بأّن من عبـاده الكثـري أيـضًا ممّـن 

 )١(.يستجيب هلذا اللطف، ويستفيد منه
 ُيضاف إىل ما سبق جواٌب عام هلذين الـسؤالني، وأمثـاهلام :اجلواب الثالث

 علم العقائـد أّن ، بأّنه قد ثبت يفمن األسئلة، واالعرتاضات عىل أفعال اهللا تعاىل
ُ {: اهللا سبحانه وتعاىل عليٌم حكيٌم، وقادٌر عىل كّل يشء، كام قال تعاىل َاّهللاٰ  بِـُ    و

 ْ ِ {: ، وقال تعاىل)٢(}عَليمٌ  ءٍ  َ  ُ   يَعْزُبُ  ال الْغَيْبِ  عالِم َنْه ُ   ع ماواتِ   يفِ   ذَر ةٍ   مِثْقال  وَال  الس 
الـّرس وأخفـى وأّنـه حكـيٌم دقيـٌق يف ، ال ختفى عليه خافيٌة، يعلم )٣(}اْألَرْضِ  يفِ 

صنعه، يف مجيع خملوقاته، يف مجيع العوامل، موافٌق للمصلحة، وأّنه يضع األمور يف 
ــصلحة  ــة وامل ــع خملوقاتــه بمنتهــى الدّق ــا، فجمي مواضــعها، واألشــياء يف حماّهل
واحلكمة، يف مجيع عوامله العلوّية والسفلّية، عىل هذا النظـام العجيـب، والنـسق 

يب، الذي حتّريت منه العقول واألفهام، وبـصورة منتظمـة ومـستمرة عـىل الغر
 .ذلك؛ ممّا دّل عىل أّنه حكيم مطلق من مجيع الوجوه

سـبحان مـن خلـق >: الرضا عليه السالم أّنه قـال يف دعائـهروي عن اإلمام 
 موضعه بعلمه، سبحان اخللق بقدرته، وأتقن ما خلق بحكمته، ووضع كلَّ يشءٍ 

                                                 
 .راجع عقائد اإلمامية، الدرس التاسع، مع تّرصف واختصار.  ١
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 يف فلسفة التكليف: املناظرة الثانية

)١٧( 

ئنة األعني وما ُختفي الـصدور، ولـيس كمثلـه يشء، وهـو الـسميع من يعلم خا
 .)١(<البصري

ُ  ذلِكَ {: وهبذا املعنى وردت آياٌت عديدة يف القرآن الكريم ، كقوله تعاىل  عالِم
ِ  الْغَيْبِ  هادَة َالش  ُ  و ُ، ال ذي  الْعَزيز َ  الر حيم ْ   ُ    أَحْسَن ُ   ءٍ  َ  ْ { :  وقوله تعاىل  ،) ٢( } خَلَقَه َلَقَد  و
َا َ  خَلَقْن ْ  اْإلِنْسان ْ  سُاللَةٍ  مِن ُ  طيٍن، ثُم   مِن ْناه :  إىل قوله تعاىل }مَكينٍ  قَرارٍ   يف نُطْفَةً  جَعَل

} َ َبارَك َت ُ  ف ُ  اّهللاٰ َ  أَحْسَن َ   ال ذي { :  ، وقوله تعاىل )٣(}الْخالِقين َ   خَلَق  ما  طِباقاً   سَماواٍت   سَبْع
ِ   يف  تَرى ِ  خَلْق حْمن ْ  الر  َا تَفاوٍُت  مِن َ  رْجِعِ ف ْبَصَر ْ  ال ْ   تَرى هَل  .)٤(}فُطُورٍ  مِن

فمن تأّمل يف خملوقاته يف مجيع عواملـه، واسـتمرارها ودوامهـا، بتلـك الدّقـة 
 ال{: العالية، يعلم يقينًا أّن كامالته ليس هلا حدود، ويعـرف مغـزى قولـه تعـاىل

 ُ ا يُسْئَل ُ  عَم  ْ  يَفْعَل َ  وَهُم ر ما هو أفضل وأكمـل ممّـا ، فال يمكن أن نتصوّ )٥(}يُسْئَلُون
فمن يسأل عن يشء من ذلك، أو يعرتض، فمعنـاه . عليه خملوقاته، وأفعاله كّلها

يامنـه إأّن معرفته باهللا وحكمته وكامالته ناقصٌة، وتوحيده ال خيلو من انحراف، و
وبمراجعة كتاب توحيد املفّضل املنسوب لإلمام الصادق عليـه . مستعاٌر ضحٌل 

                                                 
 .٩ ح١١٨: ١، عن عيون أخبار الرضا عليه السالم ٤ ح١٧٩: ٩١بحار األنوار .  ١
 .٧ ـ ٦سورة السجدة، اآلية .  ٢

 .١٤ ـ ١٢ سوؤة املؤمنون، اآلية.  ٣

 .٣سورة امللك، اآلية .  ٤
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 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)١٨( 

. ًا مدى حكمة اهللا تعاىل، ودّقته يف مصنوعاته، ومدى كامالتـهالسالم يّتضح جليّ 
 .)١(فرًىض بقضائه، وال اعرتاض عىل حكمه، وأفعاله، وتدبرياته

 ما تقّدم يف املناظرة األوىل يف اجلواب عىل سـؤاهلا ممّـا روي :اجلواب الرابع
بـل  >:عن اإلمام الصادق عليه السالم حينام سئل عن سبب خلق اهللا اخللق، قال

فامتثـال . <خلقهم إلظهار قدرته، وليكّلفهم طاَعته، فيستجبوا بـذلك رضـواَنه
التكاليف اإلهلية توجب الوصول إىل رضوان اهللا تعاىل، وإىل الـسعادة احلقيقيـة، 

 .والنعيم األبدّي 

                                                 
 . مع تّرصف واختصار وإضافة٢٩ ـ ٢٥: راجع كتاب حّق اليقني.  ١



)١٩( 

 
 
 
 

 
 

عنة، يف مناظراته مع وهي تتضّمن عدة أسئلة وردت عىل لسان إبليس عليه الل
أيـضًا يف ذهـن حة رمحته، وتـرد ااملالئكة، بعد أن طرده اهللا تعاىل، وأبعده عن س

للـسيد الطباطبـائي قـّدس < امليزان>بعض املؤمنني، وهي مستخرجة من تفسري 
 .ّرسه
 :هياألسئلة و

 ملَ خلق اهللا إبليس، وهو يعلم من هو؟: أوالً 
 ه السالم، وهو يعلم أّنه ال يأمتر؟مل أمره بالسجود آلدم علي: وثانياً 
 مل مل يوّفقه للسجود وأغواه؟: وثالثاً 

 ِملَ مل ُهيلكه حني مل يسجد؟: ورابعاً 
مل أنظره إىل يوم الوقت املعلوم حينام طلـب منـه أن ينظـره إىل يـوم : وخامساً 

 ُيبعثون؟
 مل مّكنه من بني آدم، ذلك التمكني العجيب؟: وسادساً 



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢٠( 

بـاجلنود مـن خيـٍل وَرِجـٍل، وسـّلطه عـىل مجيـع مـا للحيـاة مل أّيده : وسابعاً 
 اإلنسانية من مساس؟

ِملَ مل جيعل هذا العامل خاليًا من الّرش، ومن املعلوم أّنه لو كان خاليًا مـن : وثامناً 
 الّرش لكان ذلك خريًا؟

 : عىل مجيع هذه األسئلة الثامنية كام ييل)١(ملّخص األجوبةو
 ال يكـون إّال األشياء التي يتعّلق هبا اخللق واإلجياد إّن وجود يشء من :أوالً 

خريًا، وال يقع إّال حسنًا؛ ألّنه صـادٌر عـن احلكـيم املطلـق، العلـيم بكـّل يشٍء، 
والقادر عـىل كـّل يشٍء، إّال أن يـرتبط وجـوده بغـريه، فُيفـسد نظامـًا عـادالً يف 

ا، كـام تقـّدم الوجود، أو يوجب حرمان مجٍع من املوجودات من خريها وسعادهت
ّيـد هـذه اجلهـة قولـه ؤيف املناظرتني األوىل والثانية يف اجلواب عىل سـؤاليهام، وي

َ  ال ذي {: تعاىل ْ  ُ    أَحْسَن ُ  ءٍ  َ  َ {: ، وقولـه تعـاىل)٢(}خَلَقَـه َبـارَك َت ُ  ف ُ  اّهللاٰ  أَحْـسَن
 َ ِ الْخ َ الِق  .)٣(}ين

عرضه، مرتبٌط بعـضه  إّن عامل الصنع واإلجياد عىل كثرة أجزائه، وسعة :ثانياً 
ببعض، فإجياد بعضه إّنام هو بإجياد اجلميـع، وإصـالح اجلـزء إّنـام هـو بإصـالح 

                                                 
 فام بعـده، وكـذلك مـن غـريه، مـع ٣٧: ٨األجوبة مع األسئلة منقولٌة من تفسري امليزان .  ١

 .تّرصف واختصار وإضافة وتعليق

 .٧ سورة السجدة، اآلية.  ٢
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 يف فلسفة خلق إبليس: املناظرة الثالثة

)٢١( 

الكّل، فاالختالف املوجود بني أجزاء العامل يف الوجود، هـو الـذي صـّري العـامل 
عاملًا، ثّم ارتباطها ببعٍض يـستلزم اسـتلزامًا رضوريـًا يف احلكمـة اإلهليـة، نـسبة 

تنايف والتضاّد، أو بالكامل والنقص، أو بالوجدان والفقدان، بعضها إىل بعض، بال
أو بالنيل واحلرمان، ولوال ذلك عاد مجيع األشياء إىل يشٍء واحٍد ال متّيز فيـه وال 

 .اختالف، ويبطل بذلك الوجود
فلوال الّرش والفساد، والتعب والفقدان، والنقص والضعف، وأمثاهلا يف هـذا 

لصحة، والراحة والوجدان، والكـامل والقـّوة مـصداٌق، العامل، ملا كان للخري وا
وال ُعِقل منها معنًى؛ ألّنا إّنام نأخذ املعاين من مـضاّداهتا، فلـوال الـشقاُء مل تكـن 
سعادٌة، ولوال املعصية مل تتحّقق الطاعة، ولوال القبح والذمُّ مل يوجـد ُحـْسٌن وال 

 . مل تتكّون آخرةمدٌح، ولوال العقاب مل حيصل الثواب، ولوال الدنيا
فالطاعة مثًال هي امتثال األمر املولوي؛ فلو مل يكـن معـصيٌة وعـدُم امتثـاٍل، 
لكان الفعل رضوريًا الزمًا، ومع لزوم الفعل ال معنى لألمـر املولـوي؛ المتنـاع 
حتصيل احلاصل، ومع عدمه ال مصداق للطاعة، وال مفهـوم هلـا؛ ومـع بطـالن 

الـذمُّ املتعّلـق هبـام، ويبطـل الثـواب والعقـاب، الطاعة واملعصية يبطل املـدُح و
والوعد والوعيد، واالنذار والتبشري، بـل تبطـل الـرشيعة والـدعوة، ثـّم النبـّوة 
والرسالة، ثّم االجتامع، ثّم اإلنـسانية، ثـّم كـّل يشء، وعـىل هـذا القيـاس بقيـة 

 .األمور املتقابلة
 واملعـصية، ويف ومن هنا ينكشف لك أّن وجود الـشيطان الـداعي إىل الـّرش 



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢٢( 

مقابله وجود امللك الداعي إىل اخلري والطاعة، مها من أركـان النظـام اإلنـساين، 
 .ختيار، وُيقصد به سعادُة النوع اإلنساينّ الذي إّنام جيري عىل سنّة اال

إذن والية الشيطان عىل اإلنسان يف املعايص واملظامل بذلك التمكني العجيب، 
عروقه جمرى الدم من حيث ال يـشعر، نظـري واليـة الذي جيري فيه يف اإلنسان و

 .املالئكة عليه، يف الطاعات والقربات، بنفس الدرجة من التمكني من اإلنسان
َ  إِن  {: قال تعاىل َا قالُوا ال ذين ن ُ  رَب  ُ  اسْتَقامُوا ثُم   اّهللاٰ ل َنَز  َت ُ  ت َيْهِم َل ُ  ع  تَخافُوا أَال   الْمَال ِكَة

َنُوا وَال َ  تَحْز َأ ِ  بْشِرُواو ِالْجَن ة ْ   ال تي ب ْتُم ُن َ  ك ُ ، تُوعَدُون ْ  نَحْن ِياؤُكُم ْل ِ   يفِ   أَو ْيا  الْحَياة ن ِ   وَيفِ   الد   اْآلخِرَة
 ْ َلَكُم ِ  و ِ  ما يهاف ْ   يتَشْتَه َنْفُسُكُم ْ  أ َلَكُم َ  ما فيها و عُون  ، أي نحن نتـوّىل حفظكـم)١(}تَد 

 .وإهلامكم اخلري يف الدنيا، ونشفع لكم
ُ {: وقال تعاىل َاّهللاٰ ْ  و ْ  مِن  .، أي هو الوّيل املحيط هبم علامً )٢(}مُحِيطٌ  وَرا ِهِم
ْ  ما{: وقال تعاىل ْ  لَكُم ِ  مِن ْ  دُونِه َلِي   مِن ، أي ما لكم إذا جاوزتم )٣(}شَفيعٍ  وَال و

 .رضاه، من ويلٍّ ينرصكم، ومن شفيع يشفع لكم
ُ {: وقال تعاىل َلِي   اّهللاٰ َ  و ُ  آمَنُوا ال ذين ْ يُخْرِج َ  هُم لُماتِ  مِن ِلَى الظ  ِ  إ اهللا ، أي أّن }الن ور

مور املؤمنني خيرجهم بلطفه من ظلامت الكفر إىل نـور تبارك وتعاىل هو املتوّيل أل
َ {، أو من ظلامت الذنوب إىل نور التوبة واملغفـرة، اإليامن َال ذين ُ  كَفَرُوا و ِيـاؤُهُم ْل  أَو

                                                 
 .٣١ و ٣٠سورة فّصلت، اآلية .  ١

 .٢٠سورة الربوج، اآلية .  ٢

 .٤سورة السجدة، اآلية .  ٣
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)٢٣( 

اغُوتُ  ْ  الط  َ  يُخْرِجُونَهُم ِ  مِن ِلَى الن ور لُماتِ  إ  أي أّن الشياطني أو رؤساء الضاللة ) ١( } الظ 
هم املتوّلون للكافرين الذين مل يؤمنوا، خيرجوهنم بوسوسـتهم إلـيهم، مـن نـور 
اإلسالم الذي ُفطروا عليه، إىل ظلـامت الكفـر، ومـن نـور البّينـات إىل ظلـامت 

 .)٢(الشبهات
انـه لإلنـسان ووعيـده ويظهر من اآليات الكثرية أّن متكـني الـشيطان وعدو

بإغوائهم، واجلند واألعوان الذين له، نظري متكني املالئكة عـىل هدايـة اإلنـسان 
 .وما هلم من أعوان وجنود

هذا، وإّن الشيطان قد ذكره اهللا تعـاىل يف آيـات كثـريٍة مـن القـرآن، ووصـفه 
بالعدو لإلنسان، وحّذر النـاس مـن اّتباعـه، ومـن إغوائـه هلـم، ومـن أباطيلـه 

 .كائده، وسيأيت ذكرها إن شاء اهللا تعاىلوم
أّن تكليـف إبلـيس بالـسجود آلدم تـتّم : ويضيف السيد الطباطبائّي ملا تقّدم

باالئتامر به صفُة العبودية هللا سبحانه، وتظهر بالتمّرد عنه صفُة االستكبار، ففيـه 
عيل أّي حال تكميـٌل مـن اهللا سـبحانه، واسـتكامل مـن إبلـيس، إّمـا يف جانـب 

فاملعصية إّنام تستتبع العقاب . يف جانب الشقاوة، وقد اختار الثاينسعادة، وإّما ال
رة، وإبطال  عىل النفس املتقّذرة هبا، إّال أن تتطّهر بشفاعٍة، أو توبٍة، أو حسنٍة مكفِّ
العقاب من غريه وجود يشٍء من أسبابه هدٌم لقانون العّليـة العـام، ويف اهندامـه 

                                                 
 .٢٥٧سورة البقرة، اآلية .  ١

 .راجع تفسري السيد عبد اهللا شّرب، لآليات املذكورة.  ٢
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)٢٤( 

 .كّل يشءٍ 
هنا، وما تقـّدم يف املنـاظرتني األوليـني واجلـواب عـىل سـؤاليهام، فمام تقّدم 

أّوالً مل : يّتضح اجلواب عىل السؤالني األول والثاين من هذه املناظرة الثالثة، ومها
خلق اهللا إبليس وهو يعلم من هو؟ وثانيًا مل أمـره بالـسجود آلدم عليـه الـسالم 

 وهو يعلم أّنه ال يأمتر؟
 عىل السؤال الثالـث، وهـو مل مل يوّفقـه للـسجود وأغـواه؟  أّما اجلواب:ثالثاً 

فسيأيت توضـيحه يف املنـاظرة الرابعـة، واجلـواب عـىل سـؤاهلا املتعّلـق باهلدايـة 
واإلضالل، من أّن اهلداية والتوفيق من جهـة، واإلضـالل واإلغـواء مـن جهـة 

مـور يف أخرى ال تكون من اهللا جزافًا وعبثًا، وهو احلكيم املطلق الذي يـضع األ
 .مواضعها، وإّنام تكون عىل االستحقاق واللياقة، كام سيأيت تفصيله هناك

 أّما بالنسبة إىل األسئلة اخلمسة األخرية فقـد ظهـر جواهبـا أيـضًا ممّـا :رابعاً 
تقّدم، وتتّمة ملا سبق يضيف السّيد الطباطبائي قّدس ّرسه مـن أّن اهلـدى واحلـّق 

 تتحّقق مع الباطل والضالل واملعـصية والغوايـة والتوفيق والطاعة وأمثاهلا، إّنام
وأمثاهلا، والدعوة إىل احلّق إّنام تتّم إذا كانت هناك دعـوة إىل الباطـل، والـرصاط 
املستقيم إّنام يكون إذا كان هناك ُسُبٌل غري مستقيمة، تسلك بسالكها إىل غايٍة غري 

 القـرآن واحلـديث، وكّل ذلك تؤيده النـصوص الكثـرية يف. الغاية التي خلق هلا
فمن الرضورّي أن يكون هناك داٍع إىل الباطل، هيدي إىل عذاب السعري ما دامت 

 .النشأة اإلنسانية قائمة، يف قبال الداعي إىل اخلري والصالح
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)٢٥( 

 لكـان ذلـك خاليـًا مـن الـّرش إذا كـان ومعلوم أّن العـامل  >: إبليسقولوأّما 
نـه مأمونًا من الفـساد، كوًا من الّرش فقد عرفت أن معنى كون العامل خالي، <خرياً 

، وال معنى  حمّصل لعـاملٍ مـاديٍّ يوجـد فيـه اخلـري مـن دون رش، جمّردًا غري ماديٍّ
والنفـع مـن دون رضر، والثبـات مــن دون تغـّري، والطاعـة مـن دون معــصية، 

 .والثواب من دون عقاب
سّلطه علـيهم  علًام بأّن اهللا سبحانه مل يمّكن إبليس من الناس، ومل يـ:خامساً 
عطى العقل لإلنسان، وهداه إىل الرصاط املستقيم بإرسـال الرسـل، أإّال بعد أن 

ِ  فِطْرَتَ {وخلقه عىل الفطرة السليمة  َ   ال تي اّهللاٰ َيْها  الن اسَ  فَطَر َل ، وحثّه ـ كام يف ) ١( } ع
آيات كثرية ـ عىل الطاعة، وزجره عن املعصية، وحذره من عداوة إبليس، ومّكن 

، كّل ذلك اجلواب الثاينئكة عىل هدايته بنفس متكني إبليس منه، كام تقّدم يف املال
حتقيقًا للسعادة يف الدنيا واآلخرة، وال معنى حمّصل لعامل ماّديٍّ يوجد فيـه اخلـري 

من غري معصية، والثواب من غري من دون الرش، والنفع من غري رضر، والطاعة 
 .عقاب

، وعدم إهالكه عند عدم االمتثال، ومتكينـه  ويف تعليل إمهال إبليس:سادساً 
من ولد آدم، مـا روي يف تفـسري القّمـي عـن اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم يف 

 فثـواب ،ورجيـ ال الـذي العدل وأنت كيفف ،رب يا: فقال إبليس... >: حديٍث 
   أي أعامله الصاحلة التي كان يعملها مـع املالئكـة سـنني متطاولـة <؟بطل عميل

                                                 
 .٣٠سورة الروم، اآلية .  ١
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)٢٦( 

 سأل ما فأول .كطعأُ  لعملك ثواباً  شئت ما الدنيا أمر من نيسل ولكن ،ال :قال>
  :قـال ،آدم ولـد عـىل طنيسـلّ  :قـال .أعطيتك قد :اهللا فقال ،الدين يوم إىل البقاء

 ال :قـال .أجريتـك قـد :قـال ،العروق يف الدم جمرى همفي أجرين :قال ،طتكسلّ 
 صـورة كـّل  يف هلـم روأتـصوّ  ،يـروين وال وأراهم ،اثنان يل لدو إّال  ولد هلم لدوي

ولـذّريتك  لـك جعلـت :قـال .زدين ،رّب  يـا :قـال .أعطيتـك قد :فقال ،شئت
تِكَ { ذلـك عند إبليس قال .حسبي رّب  :قال ،أوطاناً  صدورهم َبِعِز  ْ  ف َن هُم  َألُغْـوِي

 َ َ  إِال   أَجْمَعِين ُ  عِبادَك ْ  مِنْهُم َ ال  .)٢(<)١(}مُخْلَِصين
ن صحيفة إدريس النبّي عليـه الـسالم عنـد وروي عن السيد ابن طاووس ع

ال، : رّب فأنظرين إىل يوم يبعثـون، قـال>: ذكر سؤال إبليس وجواب اهللا له، قال
 أي يوم ظهور احلّجة املنتظـر عّجـل < من املنظرين إىل يوم الوقت املعلومولكنّك

 فإّنه يوٌم قضيُت وحتمُت أن أطّهر األرض ذلـك اليـوم>اهللا تعاىل فرجه الرشيف 
أبيدك يومئٍذ وخيَلك، وَرِجَلك، >: إىل أن قال .. <من الكفر، والرشك، واملعايص

 .)٣(<وجنوَدك أمجعني، فاذهب فإّنك من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم
 إبليس يف مسجد الكوفة عند القائم عليه السالم حتى يأيت>: ويف رواية أخرى

 عنقـه، بم، فيأخذ بناصـيته فيـرضيا وياله من هذا اليو: جيثو عىل ركبتيه فيقول

                                                 
 .٨٣ ـ ٨٢سورة ص، اآلية .  ١

 .٤٢: ١، عن تفسري القمي ١٦١ ح٢٧٣: ٦٠حار األنوار ب.  ٢

 .٣٤: ، عن سعد السعود٣٨٥ ـ ٣٨٤: ٥٢بحار األنوار .  ٣
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)٢٧( 

 .)١(<فذلك يوم الوقت املعلوم منتهى أجله
 ويـضيف الـسّيد الطباطبـائّي أّن اجلـدير بالـذكر أّن إبلـيس وذريتـه :سابعاً 

املذكورين ـ كام جاء يف الروايات ـ كّلهـم مـن اجلـّن، وأّن اجلـّن أجـسام لطيفـٌة 
وقد أمجع أهل العلم عىل نزير، هوائيٌة، تتشّكل بأشكاٍل خمتلفٍة، حتى الكلب واخل

وأّن املالئكـة أجــسام لطيفـة أيــضًا، تتـشّكل بأشــكال خمتلفـة إّال الكلــب ذلـك، 
 .واخلنزير، وهذا ال يعني تغّري اجلن واملالئكة يف ذواهتم، وإّنام هو تغّريٌ يف صورهم

ولعّل سـؤال إبلـيس ذلـك مـن اهللا عـّز وجـّل، الحتاملـه أّن هـذه امللكـات 
نده ستزول بسبب معصيته، أو قد زالـت بطـرده مـن سـاحة رمحتـه، املوجودة ع

فطلب مـن اهللا عـّز وجـّل إبقاءهـا وإدامتهـا، أو إرجاعهـا، وال خيفـى أّن هـذه 
 .امللكات املوجودة عند الشيطان موجودٌة بنفسها عند املالئكة

 وله أذنـان عـىل ما من قلب إّال >: فقد روي عن أيب عبد اهللا عليه السالم، قال
 ، هـذا يـأمره وهـذا يزجـره،نٌ مفـتِ    وعىل األخرى شـيطان، مرشددامها ملٌك إح

ْيَمينِ {   وجّل  وهو قول اهللا عزّ ، وامللك يزجره عنها،الشيطان يأمره باملعايص عَنِ ال
َلْفِظُ مِنْ قَوٍْل إِال   مالِ قَعيٌد، ما ي َتيدٌ وَ عَنِ الش  َقيٌب ع  .)٣(<)٢(} لَدَيْهِ ر

                                                 
، عن كتاب األنوار املـضيئة، عـن اإلمـام الـصادق عليـه ٣٧٧ ـ ٣٧٦: ٥٢بحار األنوار .  ١

 .٢٠٣: السالم؛ منتخب األنوار
 .١٨ ـ ١٧ سورة ق، اآلية . ٢

 .١ ح٢٦٦: ٢الكايف .  ٣
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)٢٨( 

ي عن اليمني قعيٌد، وعن الشامل قعيٌد، ما يلفظ من قولٍة أ: <تفسري شّرب >ويف 
 .إّال لديه رقيب حافٌظ لعمله، عتيٌد حاٌرض معه

كاتب  أّن اآلية تشري إىل امللكني احلافظني،  تفيدرواياٌت : <تفسري الصايف>ويف 
احلسنات وكاتب السيئات، ولعّل اجلمـع بيـنهام أّن هـاذين امللكـني غـري امللـك 

 .)١(مر والزاجروالشيطان اآل
 مــن ســورة ٢٥ ـ ١٠يف البحــث الروائــي املتعلــق باآليــات < امليــزان>ويف 

 .)٢(األعراف يذكر روايات عديدة وتعليقات مفيدة فيام يتعّلق بإبليس
 ما أرشنا إليه سابقًا من أّن الشيطان قد ذكره اهللا تعـاىل يف آيـاٍت كثـرية :ثامناً 

ر الناس من اّتباعه ومن إغوائـه هلـم، من القرآن، ووصفه بالعدو لإلنسان، وحذّ 
 :ومن أباطيله ومكائده، إليك بعضها

َي هَا يا{: قال تعاىل ا  ُُوا الن اسُ  أ َي باً  حَالالً  اْألَرْضِ  يفِ  مِم  َت بِعُـوا وَال ط  خُطُـواتِ  ت
 ِ يْطان ُ  الش  ِن ه ْ  إ ِن ما عَدُو   لَكُم ْ  مُبيٌن، إ َأْمُرُكُم ِ  ي وء ِالس  َ  ب َ  و ِ الْف أي القبائح، وما جتاوز  }حْشاء

ْ  {احلّد يف القبح َأَن َلَى تَقُولُوا و ِ  ع َ  ال ما اّهللاٰ كاّدعـاء األنـداد، واألوالد، } تَعْلَمُـون
 .)٣(وحتريم احلالل وحتليل احلرام

َي هَا يا{: وقال تعاىل َ  أ ِ   يفِ  ادْخُلُوا آمَنُوا ال ذين لْم أي يف االنقياد والطاعة،   }  َف ةً   الس 
                                                 

 . عن الكايف واجلوامع، نقًال باملعنى٦١: ٥تفسري الصايف .  ١
 .٦٦ ـ ٥٩: ٨امليزان .  ٢
 .، مع خمترص تفسريها يف تفسري شّرب ١٦٩ ـ ١٦٨سورة البقرة، اآلية .  ٣
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)٢٩( 

َت بِعُوا وَال{و اإلسالم، أو الصلح أ ِ  خُطُواتِ  ت يْطان ُ {بتفـريقكم } الش  ِن ه ْ  إ  عَدُو   لَكُم
 .)١(أي ظاهر العداوة} مُبينٌ 

ُ {: وقال تعاىل يْطان ُ  الش  َ  يَعِدُكُم أي باإلنفاق ألّن اآلية يف صدرها تـأمر  }الْفَقْر
ْ {باإلنفاق  َأْمُرُكُم ِ  وَي ِالْفَحْشاء ُ {املعصية أي بالبخل و }ب َاّهللاٰ ْ  و ُ  مَغْفِـرَةً  يَعِدُكُم  مِنْـه

 .)٢(أي مغفرة لذنوبكم، وخلفًا أفضل مما أنفقتم يف الدنيا واآلخرة} وَفَضْالً 
ْ {: وقال تعاىل ِ  وَمَن ُ  يَكُن يْطان ُ  الش  أي صاحبًا يّتبـع أمـره، كـاملرائني  }قَريناً  لَه

عيـٌد هلـم بـأن يقرنـوا مـع والكافرين واملنافقني الذين يصفهم قبل اآلية، وهو و
َ {الشيطان يف النار   .)٣(أي بئس القرين هو} قَريناً  فَساء
ْ {: وقال تعاىل ِ  وَمَن َت خِذ َ  ي يْطان ِي ا الش  َل ْ  و ِ  مِن ِ اللّٰ  دُون أي بإيثار طاعتـه عـىل  }̅ه

ْ {طاعة اهللا  َ  فَقَد ْ { إذ استبدل اجلنّة بالنـار }مُبيناً  خُسْراناً  خَسِر َ  يَعِدُهُم َ  و ْ يُم  }ن يهِم
ُ  وَمـا{أي يعدهم الشيطان األكاذيب، ويمنّيهم األباطيل  ُ  يَعِـدُهُم يْطان  إِال   الـش 

 .)٤(أي يوهم هلم النفع يف ما فيه رضر} غُرُوراً 
َ  إِن  {: وقال تعاىل يْطان ْ  الش  ُ  عَدُو   لَكُم َات خِذُوه ا ف  .)٥(}عَدُو 

                                                 
 .، مع خمترص تفسريها يف تفسري شّرب ٢٠٨سورة البقرة، اآلية .  ١
 .فسري شرب، مع خمترص تفسريها يف ت٢٦٨سورة البقرة، اآلية .  ٢
 .، مع خمترص تفسريها يف تفسري شّرب ٣٨سورة النساء، اآلية .  ٣

 .، مع خمترص تفسريها يف تفسري شّرب ١٢٠ ـ ١١٩سورة النساء، اآلية .  ٤
 .٦سورة فاطر، اآلية .  ٥



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٣٠( 

ْ {: وقال تعاىل ُ  رَب   وَقُل ْ  بِكَ  أَعُوذ ِ  هَمَزاتِ  مِن ياطِين  .)١(أي وساوسهم} الش 
 علـيهم  واألئمة األطهار صّىل اهللا عليه وآلهوقد ورد عىل لسان النبّي : تاسعاً 
 : روايات كثريٌة يف ذلكالسالم

حّذركم عـدّوًا نفـذ يف الـصدور >: منها ما روي عن اإلمام عّيل عليه السالم
 .)٢(<خفّيًا، ونفث يف اآلذان نجّياً 

 يف حبائله إبليس نصب لقد>: ي عن اإلمام الصادق عليه السالمومنها ما رو
 .)٣(احلديث< أولياءنا إال فيها يقصد فام الغرور دار

: ومنها ما روي عن اإلمام الكاظم عليه السالم يف وصـّية هلـشام بـن احلكـم
 فإّنـه هواهـا عن لرتدها نفسك وجاهد عليه والتوكل بربك عتصامباال وعليك>

 أوجـبهم األعـداء فـأيّ  :لـه فقلـت هـشام، قـال .عدوك دكجها عليك واجب
 بــك، وأّرضهــم لــك، وأعــداهم إليــك، أقــرهبم: عليــه الــسالم قــال جماهــدة؟
 أعداءك حيّرض ومن منك، دنوه مع شخصاً  لك وأخفاهم عداوة، لك وأعظمهم

 ال و عـداوتك، فلتشتّد  فله القلوب، ]من[ بوسواس املوكل إبليس وهو عليك،
أي جيب أن يكون  <ملجاهدته صربك عىل منك هللكتك جماهدته عىل أصرب يكوننّ 

 منك أضعف فإّنه>صربك يف جماهدته أكثر وأشّد من صربه يف جماهدتك هلالكك 

                                                 
 .٩٧سورة املؤمنون، اآلية .  ١
 .٥٨٧٣ ح٢٧٠: غرر احلكم.  ٢
 .٣٠١: حتف العقول.  ٣



 يف فلسفة خلق إبليس: املناظرة الثالثة

)٣١( 

 ُهديت فقد باهللا، اعتصمت أنت إذا ّرشه، كثرة يف رضراً  منك وأقّل  قّوته، يف ركناً 
 .)١(<مستقيم رصاط إىل

 وهو النساء حبُّ  :ثالث الفتن>:  السالمومنها ما روي عن أمرياملؤمنني عليه
 وهـو والـدرهم الدينار وحّب  الشيطان، فّخ  وهو اخلمر ورشب الشيطان، سيف
 .)٢(<الشيطان سهم

ومنها ما روي يف كثري من األدعية واملناجات من الطلـب مـن اهللا عـّز وجـّل 
من الشيطان، واإلعانة عليه، واالعتصام مـن حبائلـه، كـام روي عـن التخّلص 

 ومزاجره الشيطان مداحر عىل وأستعينه اهللا وأمحد... >: أمرياملؤمنني عليه السالم
 .)٣(<هوخماتل حبائله من واالعتصام

 ّواً عد إليك وأشك يهـإل>: وكام روي يف مناجات اإلمام السجاد عليه السالم
 هواجـسه وأحاطـت ي،صـدر بالوسـواس مـأل قـد ي،يغوين اناً وشيط ي،يضّلن
 الطاعـة نيبـو يبينـ وحيـول ا،الـّدني حـّب  يل ويـزّين ى،واهلـ يل يعاضـد ي،بقلب

 .)٤(<ىوالزلف
 نزغـات مـن بـك عـوذن اإن اللهم>: وكام روي يف دعاء آخر عنه عليه السالم

                                                 
 .٣٩٩: حتف العقول.  ١
 .٩١ ح١١٣: اخلصال.  ٢
 .١٥١ خ٢٠٩: هنج البالغة.  ٣

 املناجات الثانية من املناجـات اخلمـسة عـرشة، كـام مـذكورة يف ١٤٣: ٩١بحار األنوار .  ٤
 .املفاتيح



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٣٢( 

 بأمانّيـه الثقـة ومـن ،ومكايده وكيده>أي وساوسه ومفاسده  <يمالرج الشيطان
 ،طاعتــك عــن اإضــاللن يف نفــسه يطمــع وأن. ومــصايده وغــروره ،ومواعيــده

 كـّره امـ اعلينـ يثقـل أن أو ا،لن حّسن ام اعندن حيسن أن أو ،تكيبمعص اتهاننامو
أي ارصفـه خمـذوالً   <هواْكبتـ ،بعبادتـك>أي اطرده عنّا  <اعنّ  اخسأه اللهم. اإلين

 .)١(<كتبحم يف اوبنؤبد>ذليًال 
يـه أّنه أقبَل إبلـيس عـىل موسـى عل>: وكام روي عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله

 ،فأخربين بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذَت عليـه: السالم فقال له موسى
 .)٢(<إذا أعجبته نفسه، واستكثر عمله، وصغر يف عينه ذنبه: فقال

جمالسة أهـل اهلـوى منـسأة >: قالوما روي عن أمرياملؤمنني عليه السالم أّنه 
 .)٣(<وحمرضة للشيطان>يامن  أي مبعدة لإل<لإليامن
 بيشء أخربكم أال>: ا روي عن النبي صّىل اهللا عليه وآله أّنه قال ألصحابهوم

 بـىل،: قـالوا املغرب؟ من املرشق تباعد كام منكم الشيطان تباعد فعلتموه أنتم إن
 عـىل واملـؤازرةُ  اهللا، يف واحلـبُّ  ظهره، تكرس والصدقةُ  وجهه، يسّود الصومُ : قال

ده كناية عـن ايقـاف كيـده وفّعاليتـه يف أي يقطع ي <دابره يقطع الصالح، العمل
أي عرق الكبد أو عرق القلب،  )٤( < ...وتينه يقطع واالستغفار>إغواء اإلنسان 

                                                 
 .١٧الصحيفة السجادية، الدعاء .  ١
 .٧ ح١٥٦: ، عن أمايل املفيد١٩٧ ح١٣٦: ١مستدرك الوسائل .  ٢
 .٨٦ خ١١٦: هنج البالغة.  ٣
 .٢ ح٦٢: ٤الكايف .  ٤



 يف فلسفة خلق إبليس: املناظرة الثالثة

)٣٣( 

ويسّمى نياط القلـب، كنايـة عـام ذكـرُت مـن ايقـاف كيـده وفعاليتـه يف إغـواء 
 .اإلنسان

: وما روي عن أمرياملؤمنني عليه السالم يف خطبة له عليه الـسالم، قـال فيهـا
 هـدهوُج  ،الطويـل عملـه أحـبط إذا ،بـإبليس اهللا فعـل من كان بام فاعتربوا... >

ِ ِس  أمن درىيُ  ال سنة آالف ستة اهللا دبَ عَ  قد وكان اجلهيد،  اآلخرة نيِس  أم الدنيا ين
 .)١(< ...واحدة ساعة ْرب كِ  عن

مـا : وما روي يف االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم، روايـات كثـريٌة، منهـا
أعوذ باهللا السميع العلـيم مـن >:  أن ُيقرأ بعد تكبرية اإلحرام يف الصالةيستحّب 

 .)٢(<الشيطان الرجيم
 .)٣(وما روي من استحباب االستعاذة عند قراءة القرآن

بـسم اهللا وبـاهللا >: وما روي من استحباب أن يقول الداخل إىل بيـت اخلـالء
 .)٤(<الرجيمأعوذ باهللا من الرجس النجس، اخلبيث املخبث، الشيطان 

 الكـريم واجلدير بالذكر أّن كثرة هذه اآليـات والروايـات تعنـي أّن الكتـاب
ُجنّد شـطٌر كبـٌري مـنهام يف التحـذير مـن الـشيطان الـرجيم، والسنّة الرشيفة قد 

                                                 
 .١٩٢ ضمن خ٢٨٧: هنج البالغة.  ١

 .٧٢٤٩ ح٢٥: ٦وسائل الشيعة .  ٢
ـ َفاْسَتِعذْ  اْلُقْرآنَ  َقَرْأَت   َفإِذا{: راجع تفسري اآلية.  ٣ ْيطانِ  ِمـنَ  هِ ـبِاللّٰ جيمِ  الـشَّ سـورة [} الـرَّ

 ].٩٨النحل، اآلية 
 .٦٢ ح٢٤: ١هتذيب األحكام .  ٤



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٣٤( 

واالستعاذة باهللا عّز وجّل منه ومن خدعه ووساوسه، ويف بيان طـرق الـتخّلص 
ولـيس للـشيطان ال كتـاٌب وال سـنّة . منها، وطرق إبعاد الشيطان عن اإلنـسان

يدافع فيهام عن نفسه، وحيّذر من اّتباع امللك املـسّخر لـدعوة اإلنـسان إىل اخلـري 
والعدل واإلحسان، واملسّخر لنهيه عّام يدعوه الشيطان إليه من املنكر والفحشاء 

ِلُوا{: والرشور، ممّا جيعل كيد الشيطان ضعيفًا كام قال اهللا تعاىل َ  فَقات َ أ ِياء ِ  وْل يْطان  الش 
َ  إِن   َيْد ِ  ك يْطان َ  الش  ، وكام تقّدم يف كالم اإلمام الكاظم عليه الـسالم )١(}ضَعيفاً   ن

هلشام بن احلكم يف حتذيره من الـشيطان الـرجيم ومكائـده، وأمـره بمجاهدتـه، 
 .<فإّنه أضعف منك ركنًا يف قوته، وأقّل منك رضرًا يف كثرة ّرشه>: قال

                                                 
 .٧٦ية سورة النساء، اآل.  ١



)٣٥( 

 
 
 
 

 
 

وهي تتضّمن سؤاالً يرتّدد عىل ألسنة بعض الناس الغافلني عن معـاين آيـات 
القرآن الكريم، وعالقتها ببعضها، يتّرسعون ويّدعون أّن أمثال اآليات القرآنيـة 

سواء اآلتية يف اإلضالل واهلداية، تفيد أّن اإلنسان ُجمٌرب عىل أفعاله، وُمسّريٌ فيها، 
ُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي مَـنْ {: منها املعايص والطاعات، أمثال قولـه تعـاىل َيُِضل  اّهللاٰ ف

 ُ َ {: ، وقوله تعاىل)١(}يَشاءُ وَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكيم َبَْت وَ لكِن  اّهللاٰ ِن كَ ال تَهْدي مَنْ أَحْب إ
 ُ إِنْ هِـيَ {: يه السالم، وقوله تعاىل عىل لسان النبّي موسى عل)٢(}يَهْدي مَنْ يَشاء

ُ إِال   َتَُك تُِضل  بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدي مَنْ تَشاء ْن ِت : ، وأمثال هذه اآليات، فيقولون)٣(} ف
ما دام اهللا هو الذي هيدي من يشاء ويضّل من يـشاء فـام ذنبنـا نحـن؟ هـذا هـو 

 .السؤال
                                                 

 .٤سورة إبراهيم، اآلية .  ١

 .٥٦سورة القصص، اآلية .  ٢

 .١٥٥سورة األعراف، اآلية .  ٣



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٣٦( 

 :)١(ص بام ييللخّ  عىل هذا السؤال يتاجلوابو
بـّني، آن الكـريم فيهـا املحكـم الواضـح الن نعلم أّن آيات القرإّننا جيب أ :أوالً 

الذي ال شبهة وال شّك فيـه، وفيهـا املتـشابه غـري البـّني، وغـري الواضـح، ونحـن 
َ  {:مأمورون أن نرّد املتشابه إىل املحكم، ونفّرس املتشابه باملحكم، قال تعاىل  ال ذي  هُو

 َ َنْزَل َيْكَ   أ َل ُ   الْكِتابَ   ع ُ   آياتٌ   مِنْه ُ   الْكِتابِ   أُم    هُن    حْكَماتٌ م َأُخَر ا  مُتَشابِهاتٌ   و َأَم  َ   ف   يف  ال ذين
 ْ ُلُوبِهِم َ  زَيْغٌ  ق َت بِعُون َي َ  ما ف ُ  تَشابَه َ  مِنْه ْتِغاء ِ  اب ْنَة َ  الْفِت ْتِغاء َاب ِ  و َأْويلِه ُ  وَما ت ُ  يَعْلَم َأْويلَه ُ   إِال    ت  اّهللاٰ

 َ اسِخُون ِ  يفِ  وَالر  َ  الْعِلْم ِ  مَن اآ يَقُولُون ْ  ُ    بِه ِ  مِن ُ  وَما رَب نا عِنْد ر ك  ْبابِ  أُولُوا إِال   يَذ  َل  .)٢(}اْأل
ُ {: فقوله  أي أصل الكتـاب، ُيـردُّ إليهـا }الْكِتابِ  أُم   هُن   مُحْكَماتٌ  آياتٌ  مِنْه

ُ {غريها؛ ألّهنا واضحٌة بّينة، ال لـبس فيهـا، بخـالف املتـشاهبات بقولـه  َأُخَـر  و
املتـشابه مـا اشـتبه عـىل > وهي التي ُحيتمل فيهـا وجـوه، وروي أّن }مُتَشابِهاتٌ 

ا{: وقوله. )٣(<جاهله َأَم  َ  ف ْ   يف ال ذين ُلُوبِهِم أي ميٌل عـن احلـق إىل الباطـل } زَيْغٌ  ق
َ {: وقولـه. والبدع ْتِغاء ِ  اب ْنَة أي الـضالل، وطلـب إيقـاع النـاس يف الكفـر } الْفِت

َ {: وقوله. والضالل ْتِغاء َاب ْ  و َأ ِ ت : وقوله. أي تفسريه بام يناسب رأهيم الفاسد} ويلِه
ُ  وَما{ ُ  يَعْلَم َأْويلَه ُ  إِال  {: أي تأويل القرآن كّله، وقولـه} ت َ  اّهللاٰ اسِخُون ِ  يفِ  وَالر  } الْعِلْم

                                                 
 .هذا السؤال مع جوابه مستخرج من بعض كتب العقائد مع تّرصف واختصار وإضافة.  ١

 .٧سورة آل عمران، اآلية .  ٢

 .٣ ح١٦٢: ١تفسري العيايش .  ٣



 يف معىن اهلداية والضالل: املناظرة الرابعة

)٣٧( 

نعلـم نحن الراسخون يف العلم، ونحن >: روي عن اإلمام الصادق عليه السالم
ْ  ُ   {:  وقوله.)١(<تأويله ْ  مِن ِ عِن ُ  وَما{: وقوله. أي املحكم واملتشابه} رَب نا د ر ك   يَذ 

ْبابِ  أُولُوا إِال   َل أي الذين هم راسخون يف العلم بـإعامل العقـل والفكـر يف رّد } اْأل
 .املتشابه إىل املحكم، فاآليات السابقة يف السؤال من املتشاهبات

ِ {: وأّما اآليات املحكامت، فقوله تعاىل ِ   اهْتَدى  مَن َإ ِ  يَهْتَدي  ن ماف ِنَفْسِه ْ   ل  ضَل    وَمَن
ِن ما َإ َيْها يَِضل   ف َل ، فقـد جعـل اهللا االهتـداء والـضالل مـن العبـاد بـإرادهتم )٢(}ع

 .واختيارهم
َ  إِن  {: وقوله تعاىل َ  ال ذين ْ  يَِضل ون ِ  عَن ِ  سَبيل ْ  اّهللاٰ ، وهـذه )٣(}شَـديدٌ  عَذابٌ  لَهُم

 .بإرادهتم واختيارهم يف جعل الضالل من العباد كسابقتها
َ {: وقوله تعاىل َال ذين ْ  فينا جاهَدُوا و َن هُم َنَهْدِي َنا ل ، أي أّن اهلداية ال تكون )٤(}سُبُل

 ة، وأراد الوصـول إىل مرضـااإليـامنجزافًا، وإّنام تكون ملن جاهد يف اهللا واختار 
 .اهللا سبحانه وتعاىل
ُ {: وقوله تعاىل َاّهللاٰ َ  يَهْدِي  ال و ِ ا الْقَوْم ال َ لظ   .)٥(}مِين

                                                 
 . الربهان يف تفسري اآلية، وكذلك يف٥ ح٢٢٣: بصائر الدرجات.  ١
 .١٥سورة اإلرساء، اآلية .  ٢

 .٢٦سورة ص، اآلية .  ٣

 .٦٩سورة العنكبوت، اآلية .  ٤

 .٢٥٨سورة البقرة، اآلية .  ٥



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٣٨( 

ُ {: وقوله تعاىل َاّهللاٰ َ  يَهْدِي  ال و َ  الْقَوْم  .)١(}الْ فِرين
َيْفَ {: وقوله تعاىل ُ  يَهْدِي  ك َ  كَفَرُوا قَوْماً  اّهللاٰ ْ  بَعْد َ  أَن   وَشَهِدُوا إيمانِهِم سُول  حَق   الر 

 ُ َي ناتُ  وَجاءَهُم ْب َ  ال ُ و َ  يَهْدِي  ال اّهللاٰ ِ  الْقَوْم الِم َ الظ   .)٢(}ين
َات قُوا{: وقوله تعاىل َ  و ُ  وَاسْمَعُوا اّهللاٰ َاّهللاٰ َ  يَهْدِي  ال و َ  الْقَوْم  .)٣(}الْفاسِقين
َب تُ {: وقوله تعاىل ُث ُ  ي َ  اّهللاٰ ِ  آمَنُوا ال ذين ِالْقَوْل ابِتِ  ب ِ  يفِ  الث  ْيا الْحَياة ن ِ  وَيفِ  الد   اْآلخِـرَة

ُ  وَيُِضل   ِ  اّهللاٰ ال َ الظ  ُ  مِين ُ  وَيَفْعَل ُ  ما اّهللاٰ  .)٤(}يَشاء
ُ  يُِضل   كَذلِكَ {: وقوله تعاىل ْ  اّهللاٰ َ  مَن ْتابٌ  مُسْرٌِف  هُو  .)٥(}مُر
ِ  يُِضل   وَما{: وقوله تعاىل َ  إِال   بِه  أي ما ُيِضلُّ باملثل الـذي يـرضبه )٦(}الْفاسِقين

 .بعوضًة فام فوقها إّال الفاسقني
ُ  يُِضل   كَذلِكَ {: وقوله تعاىل َ الْ فِر اّهللاٰ  .)٧(}ين

فمن هذه اآليات يستفاد جلّيًا واضـحًا أّن املـراد بقـول اهللا تعـاىل يف اآليـات 

                                                 
 .٢٦٤سورة البقرة، اآلية .  ١

 .٨٦سورة آل عمران، اآلية .  ٢

 .١٠٨سورة املائدة، اآلية .  ٣

 .٢٧سورة إبراهيم، اآلية .  ٤
 .٣٤افر، اآلية سورة غ.  ٥

 .٢٦سورة البقرة، اآلية .  ٦

 .٧٤سورة غافر، اآلية .  ٧



 يف معىن اهلداية والضالل: املناظرة الرابعة

)٣٩( 

ُ {مورد السؤال  بمعنـى أّنـه يوّفـق مـن يـرى فيـه االسـتحقاق } يَهْدي مَنْ يَشاء
ْ  يُِضل  {للهداية إىل الرصاط املستقيم، و ُ  مَن  بمعنى أّنه ال هيدي من أقـام )١(}يَشاء

َد عـىل رصح الظلم واجلور، وسا ر يف طريق الّرش، واإلرساف يف الـذنوب، ومتـرَّ
اهللا، فال يرى أّهنم يستحقون اهلداية، فيرتكهم وشـأهنم، فـتظلم قلـوهبم بـسبب 
ذنوهبم، وهذا هو معنى اإلضالل، وهو العدل بعينه، فإّن اهللا تعاىل ال هيدي أحدًا 

ّنه حيبُّ عباده، وقـد ، وأواستحقاٍق جزافًا، وال ُيضلُّ أحدًا جزافًا، بل عن حكمٍة 
 .وّفر للجميع سبل اهلداية، إّال أن خيتاروا بسوء اختيارهم سبل الغواية

ِن ا{: ويؤّيد ذلك جلّيًا من اآليات الكريمة قوُله تعاىل ُ  إ ْناه َ  هَدَي بيل ا الس   شاكِراً   إِم 
ا هـني  أي عّرفناه سبيل اخلري وسـبيل الـرش بنـصب األدّلـة والربا)٢(}كَفُوراً  وَإِم 

الواضحة، فإّما أن يكون سالكًا سـبيل اخلـري بحـسن اختيـاره، وإّمـا أن يكـون 
 .سالكًا سبيل الّرش بسوء اختياره

ا{: وقوله تعاىل َأَم  ُ  و ْ  ثَمُود ْناهُم وا {أي أرينـاهم طريـق اهلـدى }فَهَدَي َاسْـتَحَب   ف
َلَى {أي فّضلوا الضالل}  الْعَمى َ  ع ْ   ى الْهُد َأَخَذَتْهُم ُ  ف ِ  الْعَذابِ  صاعِقَة   نُوا بِما الْهُون

 َ  .)٣(}يَكْسِبُون
ْ {: ه تعـاىلوقولُ  ْ  وَمَن ِ  يَكْفُر ِاّهللاٰ ِ  ب َتِه ِ  وَمَال ِك ُبِه ُت ِ  وَك ِ  وَرُسُلِه ْيَوْم َال ِ  و ْ  اْآلخِر  ضَـل   فَقَد

                                                 
 .٨؛ سورة فاطر، اآلية ٩٣سورة النحل، اآلية .  ١

 .٣سورة اإلنسان، اآلية .  ٢

 .١٧سورة فصلت، اآلية .  ٣



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٤٠( 

 . عن احلق)١(}بَعِيداً  ضَالالً 
ْ {: وقوُله تعاىل َ  يَعْصِ  وَمَن ُ  اّهللاٰ ْ  وَرَسُولَه  .)٢(}مُبيناً  الالً ضَ  ضَل   فَقَد
َيْتَ {: وقوُله تعاىل َأ َفَر ِ  أ َ  مَن ُ  ات خَذ ِلهَه ُ  إ ُ   هَواه َأَضَل ه ُ   و َلى  اّهللاٰ  أي خّاله اهللا ) ٣( } عِلْمٍ    ع

 .وما اختار عىل علم منه بأّنه أهل اخلذالن
ِن ا رَب نا وَقالُوا {:وقوله تعاىل َنا  أَطَعْنا  إ َت َنا  ساد ُبَراء َا  وَك َأَضَل ون أي أطعنا قادتنا   } بيالَ الس    ف

ْ   رَب نا{  يف الكفر فأضّلونا سبيل احلق ِ   آتِهِم َ   ضِعْفَيْن ْ   الْعَذابِ   مِن َالْعَنْهُم ِيراً   لَعْناً   و َب  .)٤(}ك
َ {: وقوله تعاىل َ  وَقال َا رَب نا كَفَرُوا ال ذين ِن ِ  أَر َ   أَضَال نا  ال ذَيْن َاْإلِنْسِ   الْجِن    مِن  نَجْعَلْهُما  و

ْ  تَحْتَ  َق  أي نطأمها إذالالً هلام، أو نجعلهام حتتنا يف الدرك األسفل من النار }دامِناأ
ِيَكُونا{ َ  ل َ  مِن  . حاالً أو حمالً )٥(}اْألَسْفَلين

َت بِعِ  وَال{: وقوله تعاىل َ   الْهَوى ت َيُِض   ْ  ف ِ  عَن ِ  سَبيل  .)٦(}اّهللاٰ
ْ {: وقوله تعـاىل ْ  وَإِن َ  تُطِع ْثَر ْ  أَك ْ  يُِضل وكَ  اْألَرْضِ  يفِ  مَن ِ  عَن ِ  سَبيل ، وهـو )٧(}اّهللاٰ

                                                 
 .١٣٦سورة النساء، اآلية .  ١
 .٣٦سورة األحزاب، اآلية .  ٢

 .٢٣سورة اجلاثية، اآلية .  ٣

 .٦٨ ـ ٦٧ة األحزاب، اآلية سور.  ٤

 .٢٩سورة فصلت، اآلية .  ٥
 .٢٦سورة ص، اآلية .  ٦

 .١١٦سورة األنعام، اآلية .  ٧



 يف معىن اهلداية والضالل: املناظرة الرابعة

)٤١( 

طريق احلق، وغريها من اآليات الداّلة بوضوح أّن اإلضالل من العبد نفـسه، أو 
 .و من الشيطان الرجيم وليس من اهللا الرؤوف الرحيمأمن الناس، 

 :ويؤيد ذلك أيضًا الروايات الكثرية
 عـّز وجـّل خلـق اجلـّن إّن اهللا>: منها ما روي عن النبّي صّىل اهللا عليـه وآلـه

جِن  ̅وَما خَلَقُْت الْـ {:واإلنس ليعبدوه، ومل خيلقهم ليعصوه، وذلك قوله تعاىل
َاْإلِنَْس إِال   ِ و ِيَعْبُدُون  أي هّيأ هلم سبل اهلدايـة والعبـادة <فيرسَّ كال  ملا ُخلق له )١(} ل

 .)٢(<فالويل ملن استحبَّ العمى عىل اهلدى>
 عنـد اهللا إمـاٌم إّن ّرش النـاس>: ملؤمنني عليـه الـسالمومنها ما روي عن أمريا

 .)٣(<جائٌر ضلَّ وُضلَّ به، فأمات سنًة مأخوذة، وأحيا بدعًة مرتوكة
انظـروا أهـل بيـت نبـّيكم فـالزموا >: ومنها ما روي عنه عليه الـسالم أيـضاً 

 .)٤(<ال تسبقوهم فتضّلوا، وال تتأّخروا عنهم فتهلكوا... سمتهم 
من ال يستقيم به اهلدى جيرُّ به الضالل >:  عنه عليه السالم أيضاً ومنها ما روي

 .)٥(<إىل الردى

                                                 
 .٥٦سورة الذاريات، اآلية .  ١

 .٣ ح٣٥٦: التوحيد للشيخ الصدوق.  ٢
 .١٦٤ خ٢٣٤: هنج البالغة.  ٣
 .٩٧ ضمن خ١٤٣: هنج البالغة.  ٤
 .٢٨ خ٧١: هنج البالغة.  ٥



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٤٢( 

 .)١(<ضلَّ من اهتدى بغري هدى اهللا>: ومنها ما روي عنه عليه السالم أيضاً 
 .)٢(<من اسرتشد غوّيًا ضلَّ >: ومنها ما روي عنه عليه السالم أيضاً 
 اهلدايـة مـن غـري أهلهـا مـن يطلـب>: ومنها ما روي عنه عليه السالم أيضاً 

 .)٣(<يضّل 
 .وغريها من الروايات الداّلة بوضوح أّن الضالل من العبد نفسه وبسببه

أحـدمها : ال يمكن محله إّال عىل وجهني< أضّله اهللا>:  إّن معنى قولنا:)٤(ثانياً 
، والثاين  .أّنه تعاىل وجده ضاال  : صّريه ضاال 

اال  عن الدين، أو صّريه ضاال  عن اجلنّـة، إّما أن يراد به صّريه ض: فعىل األول
ثّم إّن معنى اإلضالل عن الدين ـ يف عرف اللغـة ـ عبـارٌة عـن الـدعاء إىل تـرك 
الدين، وتقبيحه يف عينه، أوإيقاع الوسوسة يف قلبه، وهـذا هـو اإلضـالل الـذي 

ُ {: أضافه اهللا سبحانه إىل الشيطان، فقال تعاىل ِن ه ، وقـال )٥(}ينٌ مُبـ مُِضل   عَدُو   إ
ْ {: تعاىل حكايًة عنه ْ  وََألُضِل ن هُم َن هُم َ { :  ، وقال تعاىل) ٦(اآلية} وََألُمَن ي َقال َ   و  كَفَرُوا  ال ذين

                                                 
 .١٦٨٠ ح٩٥: حلكمغرر ا.  ١
 .١٦٨٥ ح٩٥: غرر احلكم.  ٢
 .١٦٨٨ ح٩٥: غرر احلكم.  ٣
 .١٠٥: ١راجع ما ذكره السّيد عبد اهللا شّرب يف كتاب مصابيح األنوار .  ٤
 .١٥سورة القصص، اآلية .  ٥

 .١١٩سورة النساء، اآلية .  ٦



 يف معىن اهلداية والضالل: املناظرة الرابعة

)٤٣( 

َا رَب نا ِن ِ  أَر نا ال ذَيْن َ  أَضَال  َاْإلِنْسِ  الْجِن   مِن َقْدامِنا تَحْتَ  نَجْعَلْهُما و  إىل غري ذلك من )١(}أ
 سـبحانه فيهـا اإلضـالل إىل إبلـيس، وإىل الطواغيـت اآليات التـي أضـاف اهللا
َأَضَل  {: كفرعون يف قوله تعاىل ُ  و ُ  فِرْعَوْن  .)٢(} هَدَى  وَما قَوْمَه

ثّم إّن اإلمجاع متحّقٌق من هذه األّمة، بل األمم كّلها عـىل أّن اإلضـالل هبـذا 
هنـى عنـه، وَزَجـَر، املعنى ال جيوز عىل اهللا؛ ألّنه تعاىل ما دعا أحدًا إىل الكفر، بل 

َد بالعقاب عليه وكذلك بمعنى اإلضالل عن اجلنّة، فاإلمجاع بقسميه عىل . وتوعَّ
، ورّغـب يف اهلدايـة خالفه؛ حيث إّنه تعاىل حّذر يف آيات كثرية عـن نـار جهـنم

 .واجلنّة، وأمر باهلدى ووعد بالثواب، وأرسل األنبياء لتحقيق هذا الغرض
، فرتكه إذن، فالبّد أن يكون معنى  اإلضالل هو الثاين، أي أّن اهللا وجده ضاال 

 .وشأنه، ومنع عنه تأييده وتوفيقه؛ لعدم استحقاقه إىل ذلك
ثّم إّن املعنى األول هو الذي ذهب إليه اجلربّية واألشـاعرة؛ لعـدم التـزامهم 
بقاعدة التحسني والتقبيح العقلّيـني؛ وعـدم حمـافظتهم عـىل القـوانني العقليـة؛ 

لعقل عن منصب احلكومة، فحملوا اإلضـالل املنـسوب إىل اهللا تعـاىل وعزهلم ا
هم عن  ، وحال بينهم وبينـه، اإليامنعىل كونه خالق الضالل والكفر فيهم، فصدَّ

ورّدهم العدلية بأّن هذا املعنى غري جائٍز عىل اهللا لغـًة وعقـًال، فراجـع ردودهـم 
 .عليهم يف املصدر املتقّدم

                                                 
 .٢٩سورة فّصلت، اآلية .  ١

 .٧٩سورة طه، اآلية .  ٢
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)٤٤( 

 ال يقبل الشّك والريب، باألدلة العقلية والنقلية القطعية، أّنه ثبت بام :)١(ثالثاً 
أما مـن الكتـاب .  بل أمر بني أمرين، من الكتاب والسنّةأّنه ال جَرب وال تفويَض 

 :فكثري جّداً 
ُ {: منها قوله تعاىل ْناه ِ  وَهَدَي  .)٢(}الن جْدَيْن
َ  بِما امْرِ ٍ  ُ   {: وقوله تعاىل ل مرهوٌن، فإن عمـل  أي بام عم)٣(}رَهينٌ  كَسَب

 .وإن عمل ّرشًا أوثقهاخريًا فّك نفسه، 
 .)٤(}رَهينَةٌ  كَسَبَتْ  بِما نَفٍْس  ُ   {: وقوله تعاىل
َ  فَوَيْلٌ {: وقوله تعاىل ِل ذين  أي اختاروا الكفر يف قـوهلم يف عيـسى )٥(}كَفَرُوا ل
 .عليه السالم

َيْلٌ {: وقوله تعاىل َ  وَو ِلْ فِرين ْ  ل  . أي الذين اختاروا الكفر)٦(}دٍ شَدي عَذاٍب  مِن
َنْفُسُكُمْ أَمْراً {: وقوله تعاىل  . أي زّينته لكم فصنعتموه)٧(}بَلْ سَو لَْت لَكُمْ أ

                                                 
 . املبحث الثاين عرش، وغريه بتّرصف واختصار وإضافة٦٠: ١اليقني راجع كتاب حّق .  ١

 .١٠سورة البلد، اآلية .  ٢

 .٢١سورة الطور، اآلية .  ٣

 .٣٨سورة املدثر، اآلية .  ٤

 .٣٧سورة مريم، اآلية .  ٥

 .٢سورة إبراهيم، اآلية .  ٦

 .١٨سورة يوسف، اآلية .  ٧



 يف معىن اهلداية والضالل: املناظرة الرابعة

)٤٥( 

ِ {: وقوله تعاىل  فنسب اهللا العمل إىل العامل وعّلق )١(}مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِه
 .عليه اجلزاء

ْ {: وقوله تعـاىل َيْكُمْ مِن َل َاسْتَجَبْتُمْ لـي سُلْطاٍن إِال  وَما  نَ لِيَ ع ْتُكُمْ ف   } أَنْ دَعَو
ورد عىل لسان الشيطان يـوم القيامـة، أي مـا كـان يل علـيكم مـن تـسّلط لكـن 

َلُومُو  {  فاستجبتم يل باختياركمدعوتكم بالوسوسة َلُومُوا  {بدعائي لكم} فَال ت و
 ْ َنْفُسَكُم  .حيث أجبتم دعائي )٢(}أ

ْ {: وقوله تعـاىل ْيَو    أي بـام اختـارت مـن)٣(} ُ   نَفٍْس بِما كَـسَبَتْ  مَ تُجْزىال
 .أعامل

َ {: وقوله تعـاىل ْتُمْ تَعْمَلُـون ُن ْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما ك  فنـسب العمـل إىل العبـاد )٤(}ال
 .واختيارهم

ِ {: وقوله تعاىل ِيٌَة أَ دُ أُخْف اعَةَ آت ِتُجْزىإِن  الس  َ  يها ل  .)٥(} ى ُ   نَفٍْس بِما تَسْع
َ هَلْ تُجْزَوْنَ إِال  {: وقوله تعاىل ْتُمْ تَعْمَلُون ُن ، وهـي واضـحة يف نـسبة )٦(} ما ك

                                                 
 .١٢٣سورة النساء، اآلية .  ١

 .٢٢راهيم، اآلية سورة إب.  ٢
 .١٧سورة غافر، اآلية .  ٣

 .٢٨سورة اجلاثية، اآلية .  ٤

 .١٥سورة طه، اآلية .  ٥
 .٩٠سورة النمل، اآلية .  ٦



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٤٦( 

 .العمل إىل العباد
ْ {: وقوله تعاىل َ  مَن ِ  جاء ِالْحَسَنَة ُ  ب َلَه ُ  ف  .)١(}أَمْثالِها عَشْر
ْ {: وقوله تعاىل ْ   فَمَن َ   يَعْمَل ةٍ   مِثْقال ْ   خَيْراً   ذَر  ُ، وَمَن ْ   يَرَه ِ   يَعْمَل َ م ةٍ   ثْقال ا  ذَر  ُ   شَر   .)٢(}يَرَه

 . الداللة عىل صدور األعامل من العباد باختيارهموآيات كثرية أمثاهلا رصحية
هذا، وإّن مقالة اجلربّية تنسب إىل اهللا إمكان الظلم، وإمكـان إدخـال الكـافر 

َ  إِن  {: اجلنّة، وإدخال املؤمن النار؛ مع أّن اهللا تعـاىل يقـول ُ  ال اّهللاٰ َ  يَظْلِـم  مِثْقـال
ةٍ  كَ  وَما{: ، ويقول أيضاً )٣(}ذَر  ِ  مٍ بِظَال   رَب  ِلْعَبيد ْ  وَما{: ، ويقول أيضاً )٤(}ل َلَمْناهُم  ظ

 ْ ْ   نُوا وَلكِن َنْفُسَهُم َ  أ يامن  تعاىل يف آيـاٍت كثـريٍة يـأمر بـاإل، ومع أّن اهللا)٥(}يَظْلِمُون
طيعـني، ويـذّم والطاعـة، وينهـى عـن الكفـر والـضالل، ويمـدح املـؤمنني وامل

 .الكافرين والضاّلني والفاسقني
 :وأّما من الروايات، فكثرية جّدًا أيضاً 

 أيب حنيفة أّنه سأل اإلمام الكاظم عليه السالم وكان صـبّيًا ـ عنمنها ما روي 
إّن >: يـا غـالم ممّـن املعـصية؟ فقـال عليـه الـسالم: يف قّصٍة معروفٍة ـ فقـال لـه

                                                 
 .١٦٠سورة األنعام، اآلية .  ١

 .٨ و ٧سورة الزلزلة، اآلية .  ٢
 .٤٠سورة النساء، اآلية .  ٣

 .٤٦سورة فّصلت، اآلية .  ٤
 .١١٨سورة النحل، اآلية .  ٥



 يف معىن اهلداية والضالل: املناظرة الرابعة

)٤٧( 

إّما أن تكون من اهللا وليست مـن العبـد، فـال : ثالسّيئات ال ختلو من إحدى ثال
ينبغي للرّب أن يعّذب العبد عىل ما ال يرتكب، وإّما أن تكون منـه ومـن العبـد، 
وليست كذلك، فال ينبغي للرشيك القوّي أن يظلم الرشيك الضعيف، وإّمـا أن 

عفى فبكرمه وجوده، وإن عاقب فإّن > أي وهو احلّق <تكون من العبد، وهي منه
فانـرصفت ومل ألـق أبـا عبـد اهللا، : ، فقـال أبـو حنيفـة<فبذنب العبـد وجريرتـه
 .)١(واستغنيت بام سمعته

 كـافر بـاجلرب القائـل>: ومنها ما روي عن اإلمام الرضا عليه السالم أّنه قـال
: فقـال أمـرين؟ بني أمر فام اهللا رسول يابن: له فقلت .مرشك بالتفويض والقائل
 وجـّل  عزّ  هللا فهل: له فقلت .عنه هنوا ما وترك به أمروا ما إتيان إىل السبيل وجود
 هبـا األمـر فيهـا ومـشيته اهللا فـإرادة الطاعـات فأّما: فقال ذلك؟ يف وإرادة ةمشي

 هلـا والـسخط عنها النهي املعايص يف ومشيته وإرادته عليها، واملعاونة هلا والرضا
 .)٢(احلديث<  ..عليها واخلذالن

وأّن اإلنـسان يعمـل فالوجدان شاهٌد عىل عدم اجلـرب،  :وأما الدليل العقيل
 .األعامل القبيحة بإرادته واختياره، واألعامل احلسنة كذلك، وبتوفيق من اهللا تعاىل

تطابقت آراء العقالء يف مجيع املجتمعات عىل مدح املحـسن وذّم املـيسء وقد 
اكهـم أّن  بحسب جسامة جريمته وصغرها؛ وما ذلـك إّال إلدراملجرم ومعاقبته،

                                                 
 .٤١٢: حتف العقول.  ١
  .١٥٨: ١، وعنه تفسري مواهب الرمحان ١٧ ح١١٤: ١عيون أخبار الرضا عليه السالم .  ٢



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٤٨( 

 .العبد خمتاٌر، ويعمل بإرادته
فإذا ظهر ذلك، فالبّد أن نأّول كّل آية أو رواية خيالف ظاهرها ما دّلـت عليـه 

 :الرواياتهذه األدّلة القطعّية، من اآليات مورد السؤال يف بداية املناظرة، ومن 
هللا إّن ا>: ما روي عن عيل بن إبراهيم مسندًا عن اإلمام الصادق عليه الـسالم

عّز وجّل إذا أراد بعبٍد خريًا نكَت يف قلبه نكتًة من نور فأضـاء هلـا سـمعه وقلبـه 
مـنكم، وإذا أراد >أي اإليـامن والواليـة  <حّتى يكون أحرَص عىل ما يف أيـديكم

 :بعبٍد سوءًا نكت يف قلبه نكتًة سوداء، فأظلم هلا سمعه وقلبه، ثّم تال هـذه اآليـة
} ْ ِ  فَمَن ُ  يُرِد ْ  اّهللاٰ ُ  أَن ْ  يَهْدِيَه ُ  يَشْرَح ِ  صَدْرَه ْ  لِْإلِسْالم ْ  وَمَن ْ  يُرِد ُ  أَن ْ  يُِضل ه ُ  يَجْعَل  ضَي قاً  صَدْرَه

َن ما حَرَجاً  َأ ُ  ك د ع  ِ  يفِ  يَص  ماء  .)٢(<)١(}الس 
انطباق هذا اخلرب عـىل قواعـد اإلمامّيـة يقتـيض :  قّدس ّرسهيقول السيد شّرب 

 وجل إذا أراد بعبٍد خريًا لصفاء قلبه وميلـه إليـه، املعنى إّن اهللا عزّ : تأويله، فيقال
يـامن، واللطـف  يف قلبـه نكتـًة مـن نـور العلـم واإل، نكـت)٣(أو علم منه ذلـك

 سـمعه وقلبـه، وسـاير  ـأي ألجلهـاـ والتوفيق، والفيض واهلداية، فأضـاء هلـا 

                                                 
 .١٢٥سورة األنعام، اآلية .  ١

 .٦ ح٢١٤: ٢الكايف .  ٢
علم ميله إىل اخلري واحلق، أو علم منه امليل إىل اخلري واحلق، كام سـيأيت رشح الروايـة : أي.  ٣

 إىل ١٠٤جع التتمة يف معنى اهلدايـة واإلضـالل يف الكتـاب اآليت مـن ص را. من املؤلف
 .١١٢ص
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)٤٩( 

أعضائه، فيهتدي كلُّ عضٍو إىل ما هو مطلوٌب منه، ويتوّجه إليـه، ويعـرض عـن 
 والوالية أشدَّ مـن حرصـكم علـيهام، وإذا اإليامنريه، حّتى يكون حرصه عىل غ

أراد اهللا بعبٍد سوءًا مليله إىل الباطل، وإبطالـه السـتعداده الفطـري، أو علـم منـه 
 السوء باختياره، نكت يف قلبه نكتة سوداء، هي نكتة اجلهل والكفـر، واخلـذالن

معه وقلُبه، فال يـسمع احلـق، وال الذي هو سلب اللطف والتوفيق، فأظلم هلا س
فيكون معنى اآلية التـي استـشهد . يعقل اخلري، وهو اخلتم املانع من إدراك اخلري

فمن يرد اهللا أن هيديـه إىل طريـق اجلنّـة يف اآلخـرة، وإىل : هبا اإلمام عليه السالم
اخلريات يف الدنيا، مليله إليها، يرشح صدره لإلسالم، ويوسـعه لقبـول أحكامـه 

عارفه، حّتى يتأّكد عزمه عليها، ويقوى الداعي عىل التمّسك هبا، وذلك لطٌف وم
ومن يرد أن يضّله عـن طريـق اجلنّـة إىل النـار، وعـن سـبيل . من اهللا تعاىل عليه

اخلريات إىل الرشور، إلبطال استعداده الفطرّي، بسلب لطفه عنه، جيعل صـدره 
ه بقيد الظلمة والطغيان، فهـو حرجًا، النقباضه بقبض الكفر والعصيان، وتقييد

 يف قلبه، كام اإليامن ولوازمه كأّنام يصّعد يف السامء، فيمتنع دخول اإليامنيف قبول 
 .)١(يمتنع الصعود يف السامء

                                                 
 .٤٢ ح١٠٣: ٢مصابيح األنوار يف حل مشكالت األخبار .  ١



 



)٥١( 

 
 
 

 
 

وزوجتـه هذه املناظرة تتعّلق باآليات التي تذكر قّصة سكنى آدم عليه السالم 
اجلنّة، وأكلهام من الشجرة التي هنامها اهللا تعاىل أن يأكال منهـا، وخـروجهام مـن 

ْ {: اجلنّة، كقوله تعاىل َلَقَد ِلى عَهِدْنا و َ   إ ْ   آدَم ُ   مِن َبْل َنَ َِ   ق ْ   ف َلَم ْ   و ُ   نَجِد ْنا... عَزْماً،   لَه  يا   فَقُل
 ُ َلِزَوْجِكَ  لَكَ  عَدُو   {أي الشيطان} هذا إِن   آدَم َ  و َ  يُخْرِجَن كُما الف ِ  مِن َ  الْجَن ة َتَشْق  إِن  ، ىف
َ  أَال   لَكَ  َن كَ ، تَعْرى  وَال  فيها  تَجُوع َأ ُا  ال  و ِ   فَوَسْوَسَ ، تَضْحى  وَال  فيها  تَظْمَؤ َيْه ِل ُ   إ يْطان َ   الش   قال
ُ  يا ْ  آدَم ُل كَ  هَل َلى أَد ِ   ع ِ  شَجَرَة َبْلى ال وَمُْ ٍ  الْخُلْد َأَ َ ، ي َ  مِنْها ف ْآتُهُما لَهُما بَدَتْ ف  سَـو

ِ  وَطَفِقا َيْهِما يَخِْصفان َل ْ   ع ِ   مِن ِ   وَرَق ُ    وَعَ   الْجَن ة ُ   آدَم ُ   ثُم  ، فَغَوى  رَب ه َباه ُ   اجْت َتابَ   رَب ه ِ   ف َيْه َل  ع
َ ، وَهَدى  ْ  جَميعاً  مِنْها اهْبِطا قال ِبَعٍْض  بَعْضُكُم  من سورة ٣٥، وكذلك آية )١(}عَدُو   ل

 . من سورة األعراف وما بعدها١٩، وآية البقرة وما بعدها
وقـد يـرد يف ذهـن هذه املناظرة تتعّلق بسؤال يطرحه أهل الضالل والباطل، 

بعض املؤمنني اللتباس األمر عليهم، وجييب عنـه العلـامء األعـالم رضـوان اهللا 

                                                 
 .١٢٣ ـ ١١٥سورة طه، اآلية .  ١



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٥٢( 

 : هوالسؤالو. تعاىل عليهم
 دم عليه السالم وهو نبيٌّ معصوم؟آكيف جازت املعصية من 

 : عن هذا السؤال يكون بأحد وجهنيواباجلو
 يتبني بتوضيح وقائع هذه القصة مأخوذًا مـن ظـاهر اآليـات :الوجه األول

إّن اهللا : واجلمع بني الروايات، وبعض أقـوال املحققـني مـن املفـرسين، فنقـول
سبحانه عهد إىل آدم عليه السالم وأوصاه أن ال يأكـل مـن الـشجرة املـذكورة ـ 

ملراد منها ـ وبّني له أّنه إذا مل يأكـل منهـا سـيخلد يف اجلنّـة، وال بغّض النظر عن ا
حـّر الـشمس، وإن أكـل منهـا جيوع فيها وال يعرى، وال يظمأ فيهـا وال يـصيبه 

 .سيفقد كّل ذلك، ويشقى بعذابه يف احلياة الدنيا باهلبوط إىل األرض
 العقـاب، وإّنـام هلفـفالنهي هنا ليس هنيًا حتريميًا تكليفيًا مولويًا، فيستحّق خما

هو هني إرشادّي تنزهيّي، كنواهي الطبيب ملريضه، ال يرتّتب عىل خمالفتـه سـوى 
فقدان املرَشد إليـه، مـن دون اسـتحقاق أّي عقـاب، وأّي لـوٍم إّال مـع األنبيـاء 

 .<إّن حسنات األبرار سيئات املقربني>: ونحوهم، ولذا قيل
إن شـاء >: نها، عهدًا مل يقرنه بقولـهفعاهد آدم عليه السالم رّبه بعدم األكل م

كام يف رواية الكايف عن اإلمام الباقر عليه السالم اآلتية، فبسبب ذلك وكلـه < اهللا
اهللا تعاىل إىل نفسه وذاكرته، فنيس هذا العهد، ومل يعزم عليه وهيـتّم بـه، فخـالف 

والعـصيان لغـًة هـو . النهي اإلرشادّي وعصاه، كعصيان املريض لنهي الطبيـب
بسبب عصيانه وخمالفتـه هلـذا النهـي مطلق املخالفة وإن مل يستوجب العقاب، و



 الم يف اجلنةيف معصية آدم عليه الس: املناظرة اخلامسة

)٥٣( 

اإلرشادي خرس مجيع ما يرتتب عىل النهـي وغـوى، والغوايـة لغـة هـي مطلـق 
 .اخلرسان

فالمه اهللا سبحانه عىل هذا العصيان وترك هذه املنافع، كلوم الطبيب ملريـضه 
ضًا عـىل عـدم عزمـه واهتاممـه عىل عصيان وصيته إليه وترك منافعها، والمه أيـ

بالعهد الذي أعطاه إىل اهللا، ممّا أّدى إىل نسيانه، كلوم من نيس أمرًا بـالغ األمهيـة، 
كمراعاة اإلنسان ألبيه وأمه، وألجل ذلك اعترب آدم عليه السالم هـذه املخالفـة 

 .كام تقّدم< إّن حسنات األبرار سيئات املقربني>ذنبًا فتاب منه، من باب 
والـذي توجبـه >:  قـّدس ّرسهة لغًة مطلق الرجوع، قال السيد املرتىضوالتوب

إنـام هـو ـ التوبة وتؤثره هو استحقاق الثواب، فقبوهلا من آدم ـ عىل هذا الوجـه 
َتابَ {: ضامن الثواب عليها، فمعنى قوله تعاىل ِ  ف َيْه َل أنه قبل توبته وضمن لـه } ع

 .)١(<ثواهبا
م مل يتحقق منه ما خيل بعـصمته واصـطفائه، ومن هنا يتبني أّن آدم عليه السال

خلـف العهـد مـع اهللا ولو كان ذاكرًا للعهد لكانت خمالفته خمّلـة هبـام مـن بـاب 
ما النـسيان فـإذا كـان يف املوضـوعات اخلارجيـة غـري أ. سبحانه كخلف اليمني

الرشعية، وكان نادر الوقوع فال خيّل بالعصمة، كام حكى اهللا سبحانه عن موسى 
َ {: لخرضقوله ل  .)٢(}نَسيتُ  بِما  تُؤاخِذْ  ال قال

                                                 
 .٢٩: تنزيه األنبياء.  ١
 .٧٣سورة الكهف، اآلية .  ٢



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٥٤( 

ْ { عن أيب جعفر عليه السالم يف قول اهللا عّز وجّل <الكايف>فقد روي يف  َلَقَد  و
ِلى عَهِدْنا َ   إ ْ  آدَم ُ  مِن َبْل َنَ َِ ق ْ  ف َلَم ْ  و ُ  نَجِد  قال  ملّا  وجّل   عزّ   اهللا  إنّ > :  فقال: قال} عَزْماً  لَه
 آدم فقـال إياهـا، وأراه الـشجرة، هذه تقرب ال آدم اي: له قال اجلنّة، ادخل: آلدم
 ال يعنـي تقرباهـا ال: هلـام فقـال وزوجتي، أنا عنها هنيتني وقد أقرهبا كيف: لربه
 يف يستثنيا ومل منها، نأكل وال نقرهبا ال ربنا، يا نعم: وزوجته آدم فقال منها، تأكال
 ذكرمها، وإىل أنفسهام إىل ذلك يف اهللا فوكلهام>  أي مل يقوال إن شاء اهللا<نعم قوهلام
 إِ    ءٍ  لِـ َْ تَقُولَن   وَال{ :الكتـاب يف وآله عليه اهللا صّىل  لنبيه وجّل  عزّ  اهللا قال وقد
َلِكَ  فاعِلٌ  ْ  غَداً، إِال   ذ َ  أَن ُ  يَشاء  .)٢(احلديث< )١(}اّهللاٰ

ربـه  النسيان هو العهد الذي أعطاه آدم عليه الـسالم لوبذلك يتبني أّن متعّلق
 عـن <تفسري العيـايش>بامتثال النهي اإلرشادي، وليس نفس النهي، كام جاء يف 

 أي النهـي <مل يـنس> أي آدم عليه الـسالم <إّنه>: أحدمها عليهام السالم أّنه قال
كُما نَهاكُما ما {:وكيف ينسى وهو يذكره ويقول له إبلـيس> ْ  رَب  ِ  عَن ِ  هذِه جَرَة  الش 

ْ  إِال   َ  تَكُونا أَن ِ مَل َيْن ْ  ك َ  تَكُونا أَو َ  مِن  .)٤(<)٣(}الْ̅خالِدين
َلَمْنا رَب نا قاال{: ومن هنا يظهر أّن مآل الظلم املذكور يف قوله تعاىل َنْفُـسَنا ظ  أ

                                                 
 .٢٤ و ٢٣سورة الكهف، اآلية .  ١

 .٢ ح٤٤٧: ٧الكايف .  ٢

 .٢٠سورة األعراف، اآلية .  ٣

 .٩ ح٩: ٢تفسري العيايش .  ٤



 الم يف اجلنةيف معصية آدم عليه الس: املناظرة اخلامسة

)٥٥( 

 ْ ْ  وَإِن ْ  لَم َنا تَغْفِر َتَرْحَمْنا ل َنَكُونَن   و َ  ل ْ  مِن َ ال  هو ظلم نفسيهام يف الوقـوع يف )١(}خاسِرين
معنـى بجوع وعطٍش، وعراء وعناء، وغـري ذلـك، ال تعب حياة هذه الدنيا، من 

 .املعصية االصطالحية
: عن اإلمام الرضا عليه السالم عن أيب الصلت اهلروي <األمايل>وروي عن 

 سالماإل أهل من املقاالت أهل السالم عليه الرضا موسى بن لعيل املأمون مجع ملا
 فلم املقاالت، أهل روسائ والصابئني واملجوس والنصارى اليهود من والديانات

 بـن حممـد بـن عـيل إليـه قام ،حجراً  ألقم قد كأنه حجته ألزمه وقد إّال  أحد يقم
: قال األنبياء؟ بعصمة أتقول اهللا، رسول يابن: له فقال  ـمن علامء العامةـ  اجلهم

ُ   وَعَ {: وجّل  عزّ  اهللا قول يف تعمل فام: قال. <بىل> ُ  آدَم إىل أن ... } فَغَـوى رَب ه
 إىل تنـسب وال اهللا، اتـق عـيل يـا وحيـك>: السالم عليه الرضا موالنا فقال: الق

 وجـّل  عـزّ  اهللا فـإنّ  برأيـك، وجـّل  عزّ  اهللا كتاب تتأول وال الفواحش، اهللا أنبياء
ُ  وَما{ :يقول ُ  يَعْلَم َأْويلَه ُ  إِال   ت َ  اّهللاٰ اسِخُون ِ  يفِ  وَالر   .)٢(}الْعِلْم
ُ   وَعَ { :السالم يهعل آدم يف وجّل  عزّ  قوله أما ُ  آدَم  عـزّ  اهللا فـإنّ  }فَغَـوى رَب ه
 املعـصية وكانت للجنّة، خيلقه مل بالده، يف وخليفة أرضه يف حجة آدم خلق وجّل 
 عـزّ  اهللا أمـر مقـادير لتـتمّ  األرض يف ال>التي ال تكليـف فيهـا  <اجلنّة يف آدم من

 بقولـه عصم>كليف وبدأ الت <وخليفة حجة وجعل األرض إىل أهبط فلام وجّل،
                                                 

 .٢٣سورة األعراف، اآلية .  ١

 .٧سورة آل عمران، اآلية .  ٢



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٥٦( 

ــزّ  َ  إِن  { :وجــّل  ع ــطَفى اّهللاٰ َ   اصْ ــاً  آدَم َ  وَنُوح َآل َ  و ْــراهيم ِب َ  إ َآل َ  و ــران ْ ـَـى عِم َل  ع
 َ  )٢(.<)١(}الْعالَ̅مِين

إّن الرواية تدّل وتنّص عىل عدم صـدور : يقول السيد السبزواري يف املواهب
، مـن أّن املعصية منه من حني نفخ الروح فيه، كام تدّل عليه نـصوٌص مستفيـضة

أّول من خلقه اهللا عّز وجّل هو احلّجة، وآخر من يذهب من الـدنيا هـو احلّجـة، 
فهي ليست من املعصية االصـطالحية، وال وأّما ذكر معصيته يف الرواية يف اجلنّة، 

 .)٣(املولوّي، وإّنام هو إرشاد إىل وقوعه يف متاعب الدنيا ومشاّقهامن النهي النهي 
مورد الـسؤال غـري ظـاهرة ل بأّن هذه اآليات ض التنزّ  فر عىل:الوجه الثاين

فيام تقدم يف الوجه األول، فهي تعترب من املتشاهبات التي جيب أن ترّد إىل اآليات 
املحكامت، التي هي األصل يف وجوب الرجوع إليها والعمل هبـا، ويف وجـوب 

َ {: تفسري اآليات املتشاهبات هبا، قال تعاىل َ  ال ذي  هُو َنْزَل َ  أ َيْكَ ع ُ  الْكِتابَ  ل  آياتٌ  مِنْه
ُ   الْكِتابِ   أُم    هُن    مُحْكَماتٌ  َأُخَر ا  مُتَشابِهاتٌ   و َأَم  َ   ف ْ    يف  ال ذين ُلُوبِهِم َ   زَيْغٌ   ق َت بِعُون َي َ   ما  ف  تَشابَه

 ُ َ  مِنْه ْتِغاء ِ  اب ْنَة َ  الْفِت ْتِغاء َاب ِ  و َأْويلِه ُ   وَما  ت ُ   يَعْلَم َأْويلَه ُ   إِال    ت ُ   اّهللاٰ اسِخ َالر  َ و ِ   يفِ   ون َ   الْعِلْم  آمَن ا  يَقُولُون
 ِ ْ  ُ    بِه ِ  مِن ُ  وَما رَب نا عِنْد ر ك  ْبابِ  أُولُوا إِال   يَذ  َل ، وقد تقدم تفسريها يف املناظرة )٤(}اْأل

                                                 
 .٣٣سورة آل عمران، اآلية .  ١

 .١٤٨ ح١٥٠: األمايل للشيخ الصدوق.  ٢

 . طبعة مؤسسة املنار الثالثة٢١٥ ـ ٢١٤: ١مواهب الرمحان .  ٣
 .٧ة سورة آل عمران، اآلي.  ٤



 الم يف اجلنةيف معصية آدم عليه الس: املناظرة اخلامسة

)٥٧( 

 .الرابعة يف معنى اهلداية والضالل يف اجلواب األول
 الداّلـة عـىل أّن وأّما اآليات املحكامت يف املقام املعّززة بالروايات املستفيضة،

األنبياء مجيعًا معصومون عـن الكبـائر والـصغائر، قبـل البعثـة وبعـدها، عمـدًا 
 :وسهوًا، وهو ما عليه عقيدة اإلمامية، فهي كثرية، منها

َ  أُول ِكَ {: قوله تعاىل ُ  هَدَى  ال ذين ُ  اّهللاٰ َبِهُداهُم ْ  ف ْتَدِه  فـاألمر باالقتـداء هبـم )١(}اق
 .رصيٌح يف العصمة

ْنا{: تعاىلوقوله  ْ  وَجَعَل ةً  مِنْهُم َ ِم  َ  أ ِنا يَهْدُون ِأَمْر ا ب أي صربوا عـىل } صَبَرُوا لَ̅م 
ِنا وَ نُوا {الدين أو عىل الدنيا ِآيات َ  ب ِنُون  وهي كـذلك رصحيـة يف العـصمة )٢(}يُوق

 .كسابقتها
َ  إِن  {: وقوله تعاىل َ   اصْـطَفى اّهللاٰ َ  وَنُوحـاً  آدَم َآل َ  و ِبْـراهيم َ  إ َآل ِ  و َ ع َلَـى مْـران  ع

 َ َ الْعال  . واالصطفاء رصيح يف العصمة)٣(}مِين
ْ {: وقوله تعاىل َاذْكُر َنا  و َ   عِباد ِبْراهيم َ   وَإِسْحاقَ   إ َيْدي   أُولِي  يَعْقُوبَ   و ِن ا  اْأل ِ، إ َبْصار َاْأل  و

 ْ ِ  ذِكْرَى بِخالِصَةٍ  أَخْلَصْناهُم ار أي جعلناهم خالصني لنا بسبب خصلة خالصة } الد 
ْ  {)٤(ا هي تذّكرهم للدار احلقيقية، وهي اآلخرة، والعمل هلـاال شوب فيه ِن هُم  وَإ

                                                 
 .٩٠سورة األنعام، اآلية .  ١

 .٢٤سورة السجده، اآلية .  ٢

 .٣٣سورة آل عمران، اآلية .  ٣

 .تفسري شرب، يف تفسري اآلية.  ٤



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٥٨( 

َ  عِنْدَنا َ ل ْ  مِن َ ال ِ  مُصْطَفَيْن واالستخالص واخللوص واالصطفاء ألفـاظ  )١(}اْألَخْيار
 .رصحية يف العصمة

ْنا وَ   {: وقوله تعاىل يف آيات ذكر فيها أكثر األنبياء ثّم يقول يف آخرها ل  فَـض 
َلَى َ ا ع ْ لْعال ْ  مِينَ، وَمِن ْ  آبا ِهِم ي اتِهِم ْ  وَذُر  ْ  وَإِخْوانِهِم ْناهُم َي َب ْ  وَاجْت ْناهُم ِلـى وَهَـدَي  صِـراطٍ   إ

 . وهي كالسوابق رصحية يف العصمة)٢(}مُسْتَقيمٍ 
وكذلك اآليات التي تذكر بعض األنبياء بأسامئهم وتصفهم بأّهنم خمَلـصون، 

ِنَـصْرِفَ  كَذلِكَ {: وسف قوله تعاىلوهو يفيد العصمة، منها ما يف قّصة ي ُ  ل َنْـه  ع
 َ وء َ  الس  َالْفَحْشاء ُ  و ِن ه ْ  إ َا مِن ِن ْ  عِباد َ ال  وهي أيضًا رصحيٌة بل أكثر رصاحـًة )٣(}مُخْلَصين

 .يف العصمة، واجلدير بالذكر أّن اآلية كانت قبل نبّوته
 نبيـاءوكذلك اآليات التي تأمر بطاعة النبي حمّمـد صـّىل اهللا عليـه وآلـه واأل

 .عليهم السالم

                                                 
 .٤٧ ـ ٤٥سورة ص، اآلية .  ١

 .٨٧ ـ ٨٢سورة األنعام، اآلية .  ٢

 .٢٤سورة يوسف، اآلية .  ٣



)٥٩( 

 
 
 

 
 

سؤاالً يرد عىل ألـسنة بعـض أهـل الـضالل والباطـل، تتضمن هذه املناظرة 
وبعض املشّككني، وقد يرد يف أذهان بعض املؤمنني سّلمهم اهللا مجيعًا من الشبه، 

 )١(. املاضنيوجييب عليه العلامء حفظ اهللا احلارضين منهم ورحم اهللا
ألـيس احلـوادث والكـوارث والوبـاء، التـي تـسّبب اآلالم :  هـوالسؤالو

والدمار ملجموعـة مـن البـرش ختـالف عدالـة اهللا؟ ومـا هـي فلـسفة الكـوارث 
 واحلوادث إذن؟

قبل اإلجابة عىل هذا السؤال نعرض باختصار ما دلَّ عـىل عدالـة اهللا : مقدمة
 :سبحانه وتعاىل

 :ة عىل ذلكفمن اآليات الدالّ 
َ  إِن  {: قوله تعاىل ُ  ال اّهللاٰ ْئاً  الن اسَ  يَظْلِم ْ  الن اسَ  وَلكِن   شَي َنْفُسَهُم َ  أ  .)٢(}يَظْلِمُون

                                                 
قائـد اإلسـالمية وغـريه مـع والسؤال واجلواب مأخوذ من كتاب سلـسلة دروس يف الع.  ١

 .تّرصٍف واختصاٍر وإضافةٍ 

 .٤٤سورة يونس، اآلية .  ٢



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٦٠( 

َ  إِن  {: وقوله تعاىل ُ  ال اّهللاٰ َ  يَظْلِم ةٍ  مِثْقال  .)١(}ذَر 
ُ {: وقوله تعاىل َنَضَع َ  و ِ  الْقِسْطَ  الْمَوازين ِيَوْم ِ  ل ُ  فَال الْقِيامَة ْئاً  نَفٌْس  تُظْلَم  .)٢(}شَي

َ  إِن  {: وقوله تعـاىل ُ  اّهللاٰ َأْمُر ِ  ي ِالْعَدْل ِ  ب َاْإلِحْسان ِ  و َنْهَـى  الْقُرْ َ  ذِي  وَإيتاء ِ   وَي  عَـن
 ِ ْ  الْفَحْشاء َال ِ و ِ  مُنْكَر ْبَغْي َال ، فمن يأمر بالعدل وينهى عن الظلم كيف يمكن أن )٣(}و

 .ىل اهللا عن ذلك علّوًا كبرياً تعا! ال يّتصف بالعدل، وأن يفعل الظلَم القبيح؟
يصدر منه الظلم، إّما أن يكون جـاهًال  أّن الذي :والدليل العقيل عىل ذلك

بأّنه ظلٌم، وإّما أن يكون حمتاجًا إليه، مع علمه بأّنه ظلٌم، وإّما أن يكـون مـضطّرًا 
حلاجة إليه، ُمكرهًا عليه، واهللاُ عّز وجّل متعاٍل ذاتًا عن هذه األمور، عن اجلهل وا

 .والعجز
 عىل هذا السؤال نشري إىل أّن كثـريًا مـن النّـاس، نتيجـة اجلهـل اجلوابويف 

والتــّرسع والــسذاجة، وعــدم التعّمــق يف األمــور، يتــّرسعون فيحكمــون بــأّن 
الكوارث واآلفـات تنـايف عدالـة اهللا عـّز وجـّل، بـام تـسّببه مـن آالٍم وويـالٍت 

 : من قبلهم أمورملجموعٍة من الناس، وإّن سبب هذا احلكم
 قّلة معرفتهم، فكثريًا ما حيكم بعُض النّاس عىل حاالٍت من احلوادث :األول

بنظرٍة سطحيٍة ضّيقٍة؛ بسبب تأثري تلك احلـوادث علـيهم بالـذات، أو عـىل مـن 
                                                 

 .٤٠اآلية ، سورة النساء.  ١

 .٤٧سورة األنبياء، اآلية .  ٢

 .٩٠سورة النحل، اآلية .  ٣
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)٦١( 

يتعّلق هبم، ويمتُّ إليهم بصلٍة، وال ينظـرون إىل تأثرياهتـا عـىل املجتمـع ككـل، 
ن من املطر مثًال، وال يلتفتون إىل فوائده العاّمة، ويغفلون عن ذلك، فقد يمتعضو

يعلمون أّن تلك احلـوادث مرتبطـٌة بقـوانني هـذا الكـون، مـرتابط بعـضها ال و
ْ  وَما{: ببعض، بصورة دقيقة حكيمة، قال تعاىل َ  أُوتيتُم ِ  مِن َليالً  إِال   الْعِلْم  .)١(}ق

َ {: وقال تعاىل َبارَك ِ  ال ذي  ت ِيَدِه ْ  ب ُ ال ُ  مُْ  َ وَه ْ  ُ     عَلى و ذي  ءٍ  َ  ـ   خَلَـقَ  قَـديٌر، ال
َ  الْ̅مَوْتَ  َالْحَياة ْ  و َبْلُوَكُم ِي ْ  ل َي كُم ُ  أ َ  عَمَالً  أَحْسَن ُ  وَهُو َ  خَلَـقَ  الْغَفُورُ، ال ذي  الْعَزيز  سَـبْع
ِ   يف  تَرَى ما طِباقاً  سَماواٍت  ِ  خَلْق حْمن ْ  الر  َارْجِعِ  { تناقض، وعدم تناسب  } تَفاوٍُت  مِن  ف

 ْ َ ال ْ  بَصَر ْ   تَرَى هَل أعد البرص متأّمًال يف السامء وتناسبها ونظامها، هل جتد } فُطُورٍ  مِن
َ  ارْجِعِ  ثُم   { ؟فيها من صدوع وخلل ْبَصَر ِ  ال َيْن ت  رجعتـني ملتمـسًا للخلـل} كَـر 

} ْ َنْقَلِب َيْكَ  ي ِل ُ  إ ْبَصَر َ  {ذليًال لُبعده عن نيل املراد} خاسِئاً  ال من  كليٌل }حَسيرٌ  وَهُو
ع أن نتـّرسع يف إصـدار ضـ، فال ينبغـي لنـا بعلمنـا القليـل املتوا)٢(كثرة املعاودة

 .احلكم
، دون أن نعلـم أّن  لـسعة الفمثًال، إننا قد نحكم بأّن لسعَة احلّيـة وسـّمها رشٌّ

وسيلة دفاع عندها، وأّن هذا السمَّ نفسه يصنع منه دواء يعالج بعض األمـراض 
 .اخلطرية عىل حياة اإلنسان

ومثًال آخر، إّن الزلزال وإن كان قد يؤّدي إىل الدمار يف مكان معـّني، إّال أّننـا 
                                                 

 .٨٥سورة اإلرساء، اآلية .  ١

 .٤ ـ ١سورة امللك، اآلية .  ٢
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)٦٢( 

إذا نظرنا إىل عالئق هذه الظاهرة بأمور أخرى يف الطبيعة، سـوف يتغـّري حكمنـا 
بٌة عن حرارة باطن األرض، واألبخـرة بالنسبة  هلا، خصوصًا إذا علمنا أّهنا متسبَّ

مفيدٌة للمجتمع البرشّي، منها أّهنـا مـن أهـم أسـباب املتكونة فيها، التي هلا آثاٌر 
فنحن كّلام تعّمقنا يف التأّمـل يف . تكّون منابع النفط، والفحم احلجرّي يف األرض

 .العالئق التي ترتبط هبذه احلوادث بعضها ببعض أدركنا أمهّيتها
من عن أّن احلوادث واملنّغصات تفيد التنبيه والتحذير، فكثٌري غفلتهم : الثاين

 الناس عندما تصيبهم النعم يركبهم الغرور، وحـّب الـذات، والرضـا بـالنفس،
؛  والدينية وينسون ـ وهم يف هذه احلالة ـ واجباهتم اإلنسانّيةوارتكاب املعايص،

فال شّك أّن بعض احلوادث املنغصة هدفها وضع حدٍّ لتلك احلالة مـن الغـرور، 
 .وإيقاض اإلنسان من سبات غفلته

لتهم عن أّن اإلنسان يرتّبـى يف أحـضان املـشكالت؛ فكثـريًا مـا غف: الثالث
تسّبب احلروب والكوارث فوائد كثريًة للمجتمعـات، كـاحلروب املـدّمرة التـي 
تسّبب إيقاض قواهم الكامنة، وحتشيدها، وتوحيد الصفوف؛ وكثريًا مـا تكـون 

 .تحّملاحلوادث واملنّغصات سببًا يف تقوية إرادهتم، وزيادة قدرهتم عىل ال
فاجلهلــة والغــافلون ينتــاهبم اليــأس والــضجر، ويــستويل علــيهم الــضعف 
والتشاؤم، فيكون تأثريها عليهم سلبّيًا، واآلخرون يتفاعلون مع هذه احلـوادث 
برحابة صدٍر تفـاعًال إجيابيـًا؛ فتكـون سـببًا يف حتريـك مـواهبهم ومـؤّهالهتم، 

َ {: ويسارعون إلصالح نقاط الضعف فيهم؛ قال تعاىل ْ   عَ ف ْئاً  تَكْرَهُـوا أَن  شَـي
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)٦٣( 

 َ ُ  وَيَجْعَل ِ  اّهللاٰ َثيراً  خَيْراً  فيه ْ   وَعَ {:  وقال تعـاىل، )١(}ك ْئاً  تَكْرَهُوا أَن َ  شَي  خَيْـرٌ  وَهُو
 ْ  .)٢(}لَكُم

غفلتهم عن أّن كثريًا من احلوادث واملشكالت تكون سببًا للعودة إىل  :الرابع
جتمعـات البـرشية، واملجـاميع مـن النـاس اهللا؛ فقد يبتيل اهللا عّز وجّل بعض امل

هم مـن غفلـتهم عـن اهللا، وعـّام ُخلقـوا ألجلـه، وعـن ضببعض احلوادث ليوق
، اإليـامنواجباهتم الدينية، وعن اآلخرة التي خلقوا للبقاء فيهـا، ويـرجعهم إىل 

َ {: قال تعاىل عُون َتَضَر  اءِ لَعَل هُمْ ي ر  َالض  ْبَأْساءِ و ِال َأَخَذْناهُمْ ب لعلهم يتذّللون لنا :   أي) ٣( }ف
ون، ففي غضون ذلك قد يرهيم اهللا تعاىل انعكاسات ذنـوهبم، ويـواجههم نفيؤم

: ، ونعمًة هلم، قـال تعـاىل هبمببعض املشكالت، واحلوادث املؤملة رمحًة منه تعاىل
 } ْ ِيُذيقَهُم َيْدِي الن اِس ل ْبَحْرِ بِما كَسَبَْت أ َال ْبَر  و أي }    بَعَْض ال ذي عَمِلُواظَهَرَ الْفَسادُ ِيف ال

َ  {اآلثار الوخيمة عىل حياهتم بسبب ذنوهبم  فإذا أخذوا بنظـر )٤(}لَعَل هُمْ يَرْجِعُون
االعتبار ذلك، فستتغّري نظرهتم إىل تلك احلوادث التي يعتربها عوام الناس ّرشًا، 

 .فيعتربوهنا نعمًة وخرياً 
 هتب احلياة روحـًا وحيويـة،  غفلتهم عن أّن التقّلبات واملشكالت:اخلامس

                                                 
 .١٩سورة النساء، اآلية .  ١

 .٢١٦ اآلية سورة البقرة،.  ٢

 .٤٢سورة األنعام، اآلية .  ٣

 .٤١سورة الروم، اآلية .  ٤
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)٦٤( 

فقد ثبت علمّيًا وجتربّيًا أّن النعم الدنيوّية املادّية، والعطايا املـستمّرة، عـىل وتـريٍة 
واحدٍة تفقد قيمتهـا وأمهيتهـا؛ إذ أّننـا نـرى أّن احليـاة الرتيبـة، املليئـة بالرخـاء 

فقد يلجأ بعض ّرت عىل وتريٍة واحدٍة؛ موالرفاهية تكون ممّلة وقاتلة، لو أّهنا است
أوالد امللوك بسبب حياهتم الرتيبة مع اليسار والرفاهية إىل االنتحار، فـرارًا مـن 
تلك احلياة املمّلة القاتلة بالنسبة إليهم؛ وألجـل هـذه النظريـة نـرى املهندسـني 
املعامرّيــني ال يبنــون العــامرات عــىل نــسٍق واحــد يف جوانبهــا؛ بــل يبنوهنــا مــع 

 .ة املمّلةب يف واجهاهتا؛ ليخرجوها عن الرتاطافات واالنحناءاتعاالن
لذلك نرى أّن اجلامل يف الطبيعـة إّنـام يكـون يف املنـاطق اجلبلّيـة، والـشوارع 
واألهنار امللتوية فيها؛ بخالف األرايض السهلة، والشوارع املستوية، التـي كثـريًا 

 .ما يتضّجر منها رّوادها
آن، مـن تعاقـب النـور والظـالم، مثلة ذلك ما ذكره اهللا تعـاىل يف القـرأومن 

والليل والنهار، فلو استمر النور أو الظالم، أو الليـل أو النهـار، النتـاب البـرش 
 .التعب وامللل
 غفلتهم عن أّن بعض احلـوادث والكـوارث سـببها ظلـم حّكـام :السادس

اجلور، أو تقصري الناس أنفسهم، وهذه احلوادث والكوارث ال عالقة هلا بنظـام 
 .خلليقة وعدالة اهللا سبحانهالكون وا

فقد يكون الدمار والكوارث يف بعض املدن والقـرى، املتـسّببة عـن الـسيول 
والزالزل، بسبب عدم العناية بتلـك املـدن والقـرى، وإمهاهلـا مـن قبـل حّكـام 
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)٦٥( 

اجلور، وعدم أخذ االحتياطات الالزمـة ملنـع تـأثريات تلـك احلـوادث عليهـا، 
 .كالسدود مثالً 

راض واألوبئـة يف بعـض املنـاطق واألحيـاء، بـسبب سـوء وقد تكون األمـ
 .التغذية، وسوء العناية الصحية وعدم النظافة، بسبب إمهال أولئك احلّكام هلا

وقد تكون تلك األمراض واألوبئة بسبب تقصري الناس أنفـسهم، كـأمراض 
بة عن ممارسـات الـشذوذ اجلنـيس ، وكـاألمراض اخلطـرية األيدز اخلطرية املسبَّ

 وَمـا{: قـال تعـاىل. بة عن اإلدمان يف تناول اخلمر واملرشوبات الكحوليـةاملسبَّ 
 ْ َلَمْناهُم ْ  ظ ْ   نُوا وَلكِن َنْفُسَهُم َ  أ  .)١(}يَظْلِمُون

 بعض الكوارث مـن اهللا عـّز وجـّل لـبعض األمـم،  غفلتهم عن أنّ :السابع
خالقي، بسبب تقصريهم يف أداء وظائفهم الدينية، ومتادهيم يف الظلم والفساد األ

انتقامًا وعقابًا وتأديبًا هلم، وإّما كفارًة فتكون تلك الكوارث من اهللا عّز وجّل إّما 
 .لذنوهبم

َ  إِن  {: قال تعـاىل ُ  ال اّهللاٰ ى بِقَوْمٍ  ما يُغَي ر ْ  ما يُغَي رُوا حَت  َنْفُسِهِم ِأ  أي إّن اهللا ال )٢(}ب
ا مـا بأنفـسهم مـن الطاعـة يغّري ما بقوم من عافية ونعمٍة وسـالم، حّتـى يغـّريو

 .باملعصية
ِأَن   ذلِكَ {: وقال تعاىل َ  ب ْ  اّهللاٰ َنْعَمَها نِعْمَةً  مُغَي راً  يَكُ  لَم َلى أ ى قَوْمٍ   ع  مـا يُغَي رُوا حَت 

                                                 
 .١١٨سورة النحل، اآلية .  ١

 .١١سورة الرعد، اآلية .  ٢



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٦٦( 

 ْ َنْفُسِهِم ِأ  أي أّن ذلك التعذيب هلم بسبب أّن اهللا مل يكن مبـّدالً نعمـًة أنعمهـا )١(}ب
 ما بأنفسهم من النعم بكفرهـا، بـسبب متـّردهم عـىل عىل قوم بنقمٍة حّتى ُيغّريوا

 .اهللا
 .هذه هي الكوارث واحلوادث العامة التي تنتاب األمم واملجتمعات

أما احلوادث واألمراض واالبتالءات اخلاّصة التي جتري عىل بعض النـاس، 
فهي ال ختلو إّما أن تكون امتحانًا أو كفارَة ذنوٍب، كام هي ألفراد عاّمـة النـاس، 
وإّمــا أن تكــون تأديبــًا وانتقامــًا كــام هــي بالنــسبة إىل بعــض الظلمــة والفــسقة 
املتمّردين، وإّما أن تكون تزكيًة ورفَع درجاٍت وزيادة حسناٍت، وكرامـًة مـن اهللا 

 .تعاىل، كام هي بالنسبة لألنبياء واألولياء والصاحلني

                                                 
 .٥٣سورة األنفال، اآلية .  ١



)٦٧( 

 
 
 

 
 

بعض، أو يف أذهـاهنم مـن الـ نناظرة تتضّمن سؤاالً يـرتّدد عـىل ألـسهذه امل
املؤمنني وغريهم، إّما جهًال أو إضالالً للناس عن علٍم وعمٍد، فتصّدى علامؤنـا 

 .)١(األعالم إىل جوابه والرّد عليه
أليس العلُم األزيلُّ هللا عـّز وجـّل بأفعـال العبـاد يكـون سـببًا :  هوالسؤالو

علم اهللا تعاىل ال يتخّلف؟ وأليس ذلك العلم األزيل يكون سـببًا لعصياهنم؛ ألّن 
 لطاعة العباد وعدمها بحيث جيعلهم جمربين عىل أعامهلم الصاحلة والطاحلة؟

 : عىل ذلكاجلوابو
 األمر ذريعًة لُيخفوا جـرائمهم اإّن هؤالء وخصوصًا الذين اختذوا هذ: أّوالً 

مة، أو تغافلوا عنها وجتاهلوهـا، وهـي وآثامهم وظلمهم، قد فاتتهم احلقيقة امله
، أّن العبـاد )٢(أّنه قد ثبت باألدلة القطعية والوجدانية، بام ال يقبل الشّك والريب

                                                 
 .هذا السؤال واجلواب مأخوذ من بعض الكتب العقائدية مع اختصاٍر وترصٍف وإضافةٍ .  ١
 عىل سؤال املناظرة الرابعة يف معنى اهلداية والـضالل تفـصيل كام تقّدم يف اجلواب الثالث.  ٢

 .ذلك، فراجع



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٦٨( 

يعملون بإرادهتم واختيارهم أعامَهلم الصاحلة والطاحلة، وأّن علـم اهللا األزّيل قـد 
زل بـأّن العبـاد منهم كذلك، أي أّن اهللا عاملٌ منـذ األتعّلق بأفعال العباد الصادرة 

ســيقومون بــإرادهتم وبملــئ اختيــارهم بــاألعامل الــصاحلة أو الطاحلــة، أي أّن 
اختيارهم وإرادهتم يف أفعاهلم معلومتان عند اهللا؛ وهـذا يعنـي أّن إجبارنـا عـىل 
أعاملنام بسبب هذا العلم ـ كام يّدعي البعض ـ خمـالٌف لعلـم اهللا، فـال يمكـن أن 

 .ل مع االختيار عىل الفعل والرتك بال شكٍّ وال ريبيتحّقق عىل سبيل اجلرب، ب
لنفـرض أّن : يرضب لنا بعض العلامء مثاالً توضيحيًا هلـذه احلقيقـة، فيقـول

معلًام يْعَلم أّن مـن بـني طّالبـه، الطالـَب الفـالين سـوف يرسـب يف االمتحـان 
م النهائي، بسبب كسله وعدم اهتاممه بدروسه وواجباته املدرسـّية، وكـان املعلـ

واثقًا بذلك كّل الثقة وقاطعًا به، استنادًا إىل معرفته هبذا الطالب، وجتربتـه معـه، 
اق هذا املعلـم بحّجـة أّن نفهل حيق هلذا الطالب إذا رسب يف النهاية أن يأخذ بخ

 !علمه بحاله هو الذي سّبب له هذا الرسوب وأجربه عليه؟
 األئمـة األطهـار علـيهم ثّم يرضب مثاالً آخر وهو أّن أحد األولياء، أو أحد

السالم لو علم بالعلم اليقينـّي الغيبـّي أّن جريمـة جنائيـًة سـوف تقـع يف اليـوم 
الفالين من قبل فالن، فهل أّن علم هذا الويل أو اإلمام املعصوم يرفع املـسؤولية 

 )١(!عن ذلك املجرم، بحّجة أّن علمه أجربه عىل ذلك العمل؟
، بعـد أن يبـّني <العقيدة اإلسالمية>تابه ويوضح الشيخ جعفر السبحاين يف ك

                                                 
 .هذان املثاالن مأخوذان من كتاب سلسلة دروس يف العقائد اإلسالمية للشيخ مكارم الشريازي.  ١
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)٦٩( 

نحن مع اعتقادنا باختيار اإلنـسان، وحّريـة إرادتـه، : املوضوع باختصار، بقوله
نعتقد أّن اهللا كان عاملًا بفعله من األزل، وال منافاة بني العقيدتني، فإّن عىل الـذين 

زّيل تعّلـق ال يمكنهم اجلمع بني هـذين االعتقـادين أن يعلمـوا بـأّن علـم اهللا األ
بصدور الفعل من اإلنسان عىل نحو االختيار، ففي هذه الـصورة جيـب أن يقـع 

 .)١(الفعل ويتحقق هبذه اخلصوصية، ال عىل نحو اجلرب واالضطرار
 إّن العلم بالوقوع َتَبُع الوقوع، فال يؤّثر فيه؛ فإّن التابع إّنام يتبع متبوعه، :ثانياً 

لم متأّخٌر عن الفعل املعلـوم، واملـؤّثر يف الفعـل ويتأّخر عنه بالذات ـ أي أّن الع
 .)٢(متقّدٌم عىل العلم به ـ

إّن ما علمه اهللا تعاىل من فعلنا إن وجب، ولزم بـسبب هـذا الوجـوب : ثالثاً 
خروج القادر منّا عن قدرته وإدخاله يف حالة اجلرب، لزم يف حـّق اهللا تعـاىل ذلـك 

عل من أفعاله عن كونـه قـادرًا خمتـارًا، بعينه، وهو خروج اهللا سبحانه إذا علم بف
ويكون جمبورًا، وهذا هو الكفر الرصيح؛ حيـث إّن اهللا تعـاىل قـد ثبـت يف علـم 
أصول الدين أّنه قادٌر خمتاٌر، فلو كان علمه بفعلـه خيرجـه عـن االختيـار، وعـن 
 القدرة عىل الرتك، لزم خروج اهللا سبحانه عن كونه قادرًا خمتارًا، وكونه جمبـورًا،

 .وهذا هو الكفر الرصيح
                                                 

 .راجع كتاب العقيدة اإلسالمية، األصل الثالث واخلمسون.  ١
، ١٢٤ ـ ١٢٣ب هنج احلق وكشف الـصدق، ص هذا اجلواب وتاليه للعالمة احلّيل يف كتا.  ٢

 .مع اختصار وترصف وإضافة
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)٧٠( 

 الشبهة التي استدّل هبا األشاعرة عىل كون العبد جمبورًا عىل االعتقاد هبذهإذن 
فلينظر العاقل من نفسه، هل جيوز أن يقّلد . ستلزم الكفريفعله بسبب علم اهللا به 

بعهم وقّلدهم بعد هـذا البيـان فإن اتّ ! َمن يستدّل بدليٍل يوجب الكفر واإلحلاد؟
 بذلك ضالالً، وإن راجع عقله، وترك اّتباع األهواء عرف احلـّق هاح كفايضواإل

 .بعني اإلنصاف، ووّفقه اهللا إلصابة الصواب
ف هنا أّنه يمكن أن نجعل اجلواب عىل سـؤال هـذه املنـاظرة مـا يأض: رابعاً 

، )١(ورد يف الزيارة املأثورة املعروفة للسيدة فاطمة الزهراء عليها الصالة والسالم
السالُم عليِك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقِك قبل أن خيلقِك، وكنِت ملا >: وهي

ـَم بعلمـه <]فوجدِك ملا امتحنِك صابرًة خ[امتحنِك به صابرة  ، أي أّنـه تعـاىل َعلِ
األزّيل أّهنــا ســتطيعه الطاعــة احلقيقيــة، وتنقــاد إليــه أعــىل درجــات االنقيــاد، 

عن الوالية، أشّد ألـوان املـصائب إىل وستتحّمل يف سبيل دينه ويف سبيل الدفاع 
أن تفتدي بروحها الطاهرة، وحياهتـا الزاهـرة، وجنينهـا الغـايل، يف سـبيل دينـه 
وسبيل الوالية احلّقة، فجعلها بتلك املنزلة العالية من الكرامة عنـده، والعـصمة 

علمه املنزلة الالئقة هبا يف الدنيا واآلخرة، كّل ذلك لواملقامات الرفيعة، وأعطاها 
األزيل السابق أّهنا ستقوم بكّل ذلك بملء اختيارها وإرادهتا، وإّال لو كانت ُجمَربة 

                                                 
، عن السيد بـن طـاووس يف مجـال ٥٦كام يف مفاتيح اجلنان املعّرب، الطبعة احلجرية ص .  ١

األسبوع، عن ابن بابويه مسندًا عن الصقر بن أيب دلف، عن اإلمام عيل بـن حمّمـد اهلـادي 
 .عليه السالم
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)٧١( 

عىل ذلك ـ كام يّدعي البعض ـ ملا استحّقت هذا العطـاء اجلزيـل الـوافر مـن اهللا 
 .تعاىل

وكذلك نستفيد هذا املعنى كجواٍب ملا تقـّدم مـن الـسؤال، ممـا ورد يف دعـاء 
احلمــد عــىل مــا جــرى بــه قــضاؤك يف أوليائــك الــذين اللهــّم لــك >: )١(الندبــة

استخلصتهم لنفسك ودينك؛ إذ اخرتت هلم جزيل ما عنـدك مـن النعـيم املقـيم 
الذي ال زوال له وال اضمحالل، بعد أن رشطَت عليهم الزهد يف درجـات هـذه 
الدنيا الدنّية وُزخرفها وزبرجها، فرشطوا لك ذلك، وعلمـت مـنهم الوفـاء بـه، 

ّربتهم، وقّدمت هلـم الـذكر العـّيل والثنـاء اجلـّيل، وأهبطـت علـيهم فقبلتهم وق
، وكـّرمتهم بوحيـك، ورفـدهتم بعلمـك، وجعلـتهم الذريعـة إليـك مالئكتك

والهم من الكرامات املذكورة لعلمـه تعـاىل أ، فكان ما <والوسيلة إىل رضوانك
هـد يف دار  والطاعـة والزاإليـامنّهنم سيفون بام اشرتطه عليهم من عهد أاألزّيل 
، فأعطاهم تلك الكرامات مسبقًا جزاًء ملا علمه أّهنم سيفون بـام  باختيارهمالدنيا

 .عهد واشرتط عليهم يف دار الدنيا مؤّخراً 
وأمثال ذلك كثٌري يف الروايات والنصوص، كام روي عـن أمرياملـؤمنني عليـه 

حلاجـة، وكـان السالم يف االستغفار الذي عّلمه أعرابيًا قدم عليه يشكو الفقر وا
اللهّم إّين أسـتغفرك مـن كـّل >: من مجلة ما ذكره عليه السالم يف هذا االستغفار

                                                 
 ٥٧٨: ، عن السيد ابن طـاووس يف اإلقبـال٤٣٨ر، الطبعة املحّققة ص كام يف عمدة الزائ.  ١

 .وغريه
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)٧٢( 

لُته عليك فلم تغلبني عىل فعيل، إذ كنـَت كارهـًا ملعـصيتي، لكـن سـبق ذنب أح
ِملنـي عليـه قهـرًا، ومل  علُمك بفعيل فحلمَت عنّي، مل ُتـدخلني فيـه جـربًا، ومل َحتْ

 .)١(<يا أرحم الرامحنيتظلمني فيه شيئًا برمحتك 
فهذه العبارات وأمثاهلا، وما تقّدم من األجوبة ينفي اجلـرب والقهـر يف أفعـال 
العباد الصاحلة أو القبيحة، بسبب علم اهللا األزّيل هبا، وتثبت االختيار، والقـدرة 

 .عىل الرتك فيها بال إشكال

                                                 
 .٧٢ ـ ٧١الصحيفة العلوية الثانية، للميزرا النوري، الطبعة احلجرية، ص .  ١



)٧٣( 

 
 
 

 
 

ن هذه املناظرة سؤاالً يرتّدد عىل ألـسنة الـبعض، وجييـب عنـه العلـامء تتضمّ 
 .)١(حفظ اهللا تعاىل املوجودين، ورحم املاضني

أّن العلم بوجود اهللا عّز وجّل :  أّنه قد ثبت يف دروس أصول الدينالسؤالو
، وأّن اهللا سبحانه أجلُّ من أن يتوّقف وجوده عىل دليـٍل،  فطريٌّ بدهييٌّ رضوريٌّ

ظهُر من أن حيتاج إىل إشارة وحتليٍل، فلامذا أنكر وجـوده امللحـدون، وارتـاب وأ
فيه املبطلون، وخفي عىل كثري من الناس اجلاهلني من أمـم األنبيـاء واملرسـلني؟ 
لذا نرى اآليات الكثرية التي حتكي كفر أكثرية أصحاب األنبياء الـسابقني، مثـل 

ُ {: قوله تعـاىل َاتْل ْ  و َيْهِم َل َ  ع َبَأ ْ  نُوحٍ  ن َ  إِذ ِ  قال ِ  يا لِقَوْمِه ْ  قَوْم َ  إِن َ   ن َبُر ْ  ك َيْكُم َل   مَقـامي ع
َتَذْكيري ِآياتِ  و ِ  ب ِ  فَعَلَى اّهللاٰ ْتُ  اّهللاٰ َأَجْمِعُوا تَوَ   ْ  ف ْ  أَمْرَكُم ُ ... وَشُرَ ءَكُم بُوه ُ   فَكَذ  ْناه ي َنَج   ف

 ْ ُ   وَمَن ِ   يفِ   مَعَه ْ   الْفُْ  ْناهُم ْ   خَال ِفَ   وَجَعَل َأَغ َاو ْن َق َ   ر بُوا  ال ذين ِنا  كَذ  ِآيات ْ   ب َانْظُر َيْفَ   ف َ   ك ُ    ن ِبَة  عاق
 ْ ْ  بَعَثْنا مُنْذَرينَ، ثُم  ال ِ  مِن ِلى رُسُالً  بَعْدِه ْ   إ ْ  قَوْمِهِم َي ناتِ  فَجاؤُهُم ْب ِال ِيُؤْمِنُوا  نُوا فَما ب  بِمـا ل

                                                 
هذا السؤال وجوابه مأخوذ من كتاب حّق اليقني، للسيد عبداهللا شـّرب، ومـن غـريه، مـع .  ١

 .تلخيص وترصف وإضافة
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)٧٤( 

بُوا ِ  كَذ  ْ  بِه ُ  مِن َبْل ُ  كَذلِكَ  ق ُلُوبِ   عَلى نَطْبَع ْ   ق ُ ال َ، ثُم  م ْنا  عْتَدين ْ   بَعَث ْ   مِن َ    مُو   بَعْدِهِم  وَهارُون
ِلى َ   إ ِ  فِرْعَوْن َ ِه ِنا وَمَال ِآيات َاسْتَكْبَرُوا ب َ  قَوْماً  وَ نُوا ف ، وكقولـه تعـاىل لنبّيـه )١(}مُجْرِمين

َ {: حمّمد صّىل اهللا عليه وآله ْ  ال ذين ْ  إِن ن اهُم َقامُوا اْألَرْضِ  يفِ  مَك  َ  أ الة َ  الص  ُاو َ  آتَو  الـز  ة
َأَمَرُوا ْ  و ِال ْا مَعْرُوفِ ب َنَهَو ِ  و ْ  عَن ِ ال ِ  مُنْكَر ُ  وَِهللاّٰ ِبَة ْ   عاق ِ، وَإِن بُوكَ   اْألُمُور ْ   يُكَذ  بَتْ   فَقَد ْ   كَذ  َبْلَهُم  ق

 ُ ُ  وَعادٌ  نُوحٍ  قَوْم ُ، وَقَوْم َثَمُود َ  و ِبْراهيم ُ  إ َأَصْحابُ  وَقَوْم َ  لُوٍط، و بَ  مَدْيَن َ   مُو  وَكُذ  َيْـتُ ف  أَمْل
 َ ِلْ فِرين ْ  ثُم   ل َيْفَ  أَخَذْتُهُم َ  فَك ِ   ن : ، وقوله تعـاىل خماطبـًا لبنـي إرسائيـل )٢(}نَكير

َفَ ُ ما{ ْ  أ ُ   تَهْوَى ال بِما رَسُولٌ  جاءَكُم َنْفُسُكُم ْ  أ ْتُم ْ  فَفَريقـاً  اسْـتَكْبَر ْتُم ب  وَفَريقـاً  كَـذ 
 َ ُلُون  .)٣(}تَقْت

بّد من بيان أّنـه كيـف أصـبح وجـوُده تعـاىل قبل اجلواب عىل هذا السؤال ال
 :فطريًا رضوريًا ال حيتاج إثباته إىل دليل؟ فنقول

إّن وجود اخلالق املبدع، لتعـدد آثـاره، وظهـوره ووضـوحه، أسـمى مـن أن 
 .حيتاج إىل نظٍر وبياٍن، وأوضح من أن يتوّقف عىل دليٍل وبرهانٍ 

املخلوقـات العظيمـة يف هـذا ومن تأّمل حّق التأّمل، وتـدّبر حـّق التـدبر يف 
الكون، يف أرضه وسامئه، والنظام الدقيق الذي يسّريها ويربطها ببعضها، والذي 

 :، إشارة إىلهو خاٍل من االختالف واالضطراب، ومالزٌم للحكمة عىل الدوام
                                                 

 .٧٥ ـ ٧١اآلية سورة يونس، .  ١

 .٤٤ ـ ٤١سورة احلج، اآلية .  ٢

 .٨٧سورة البقرة، اآلية .  ٣
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)٧٥( 

َ  ال ذي {: قوله تعاىل َ  خَلَق ِ   يف  تَرى ما طِباقاً  سَماواٍت  سَبْع ِ  خَلْق حْمن ْ  الر  َ  مِن  فاوٍُت ت
َارْجِعِ  َ  ف ْبَصَر ْ  ال ْ   تَرى هَل َ  ارْجِعِ  فُطُوٍر، ثُم   مِن ْبَصَر ِ  ال َيْن ت ْ  كَر  َنْقَلِب َيْكَ  ي ِل ُ  إ ْبَصَر  خاسِئاً  ال

 َ أي ذليًال لبعـده عـن نيـل املـراد وهـو رؤيـة التنـاقض، وعـدم  )١(}حَسيرٌ  وَهُو
 .التناسب يف خملوقاته تعاىل، وهو حسٌري كليٌل من كثرة املعاودة

ِ   يف إِن  {: وقوله تعاىل ماواتِ  خَلْق ِ  وَاخْتِالفِ  وَاْألَرْضِ  الس  ِ   الل يْل َالن هار ِ   و َالْفُْ    ال تي  و
ِ  يفِ  تَجْري ْبَحْر ُ  بِما ال َنْفَع َ  وَما الن اسَ  ي َنْزَل ُ  أ َ  اّهللاٰ ِ  مِن ماء ْ  الس  َأَحْيا ماءٍ  مِن ِ  ف َ  اْألَرْضَ  بِه  بَعْد
ْتِها ِ  فيها وَبَث   مَو ْ م َتَصْريفِ  داب ةٍ  ُ    ن ياحِ  و حابِ  الر  ْ  وَالس  ِ ال ر َ   مُسَخ  َيْن ِ   ب ماء َاْألَرْضِ   الس   و

َ  لِقَوْمٍ  َآلياٍت   .)٢(}يَعْقِلُون
ْ  وَجَن اتٌ  مُتَجاوِراتٌ  قِطَعٌ  اْألَرْضِ  وَيفِ {: وقوله تعـاىل َنَخيـلٌ  وَزَرْعٌ  أَعْنـاٍب  مِن  و

ُ  صِنْوانٌ  ِ   يُسْقى صِنْوانٍ  وَغَيْر ُ  واحِدٍ  ماءٍ ب ل َنُفَض  َلى بَعْضَها و ِ  يفِ  بَعٍْض   ع  ذلِكَ   يف إِن   اْألُُ 
َ  لِقَوْمٍ  َآلياٍت   .)٣(}يَعْقِلُون

ودع اهللا سـبحانه يف جـسمه مـن أإذا تأّمل بعقله يف خلق نفسه، وما وكذلك 
األجهزة الدقيقة العجيبة، وتأّمل يف خلق سائر احليوانات، وما لكّل صنف منهـا 

اّص وتراكيب وأجهزة، بحسب حاجة وظروف حياة كـلٍّ منهـا، إشـارة من خو
 :إىل

                                                 
 .٤ و ٣سورة امللك، اآلية .  ١

 .١٦٤سورة البقرة، اآلية .  ٢

 .٤سورة الرعد، اآلية .  ٣
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)٧٦( 

ْ {:  قوله تعاىل ِنا  سَنُريهِم ْ    وَيف  اْآلفاقِ   يفِ   آيات َنْفُسِهِم ى  أ َ   حَت  َي ن َب َت ْ   ي ُ   لَهُم َن ه  .)١(}الْحَق    أ
ْ {: وقوله تعاىل ِ   وَمِن ْ   آياتِه ْ   أَن ْ   خَلَقَكُم ْ   إِذا  ثُم    تُراٍب   مِن ْتُم َن َ   أ ْ   رٌ بَش ْتَشِرُونَ، وَمِن َن ِ   ت  آياتِه

 ْ َ  أَن ْ  خَلَق ْ  لَكُم ْ  مِن َنْفُسِكُم ِتَسْكُنُوا أَزْواجاً  أ َيْها ل ِل َ  إ ْ  وَجَعَل ْنَكُم َي ةً  ب  ذلِكَ    يف إِن   وَرَحْمَةً  مَوَد 
َ  لِقَوْمٍ  َآلياٍت  رُون َتَفَك   . واآليات الثالثة التي بعدها)٢(}ي

ِنينَ، وَيف تٌ آيا اْألَرْضِ  وَيفِ {: وقوله تعاىل ِلْمُوق ْ   ل َنْفُسِكُم َفَال أ َ  أ ُبِْصرُون  .)٣(}ت
ْ {:  حكاية عن عامل الـذروقوله تعاىل َ  وَإِذ كَ  أَخَذ ْ  رَب  َني مِن َ   ب ْ  آدَم ْ  مِن  ظُهُـورِهِم

 ْ ي تَهُم ْ  ذُر  َأَشْهَدَهُم َلى و ْ   ع َنْفُسِهِم َلَسْتُ  أ ْ  أ َلى قالُوا بِرَب كُم   أي نـصب هلـم)٤(}شَهِدْنا  ب
دالئل ربوبّيته، ورّكب يف عقوهلم ما يدعوهم إىل اإلقرار بربوبّيته، حتـى صـاروا 

 .بمنزلة من شهدوا وأقّروا
فإذا تأّمل يف كّل ذلك، وغريها من خملوقاته العجيبة يف عوامله املختلفة، بذلك 

 من األسلوب الغريب، والنظام الدقيق العجيب، لَعلَِم علًام يقينيًا بدهييًا باّنه البدّ 
 ، ليس كمثلـه يشء وهـو وجود خالٍق صانٍع حكيٍم قديٍر عليٍم أزيلٍّ وباٍق رسمديٍّ

 .السميع البصري، له ولسائر احليوانات وباقي املخلوقات يف سائر العوامل والكائنات
هذا، وإّن األئمة األطهار صلوات اهللا عليهم أمجعني سـلكوا طريقـة القـرآن 

                                                 
 .٥٣سورة فّصلت، اآلية .  ١

 .٢١ و ٢٠سورة الروم، اآلية .  ٢

 .٢١ و ٢٠سورة الذاريات، اآلية .  ٣

 .١٧٢عراف، اآلية سورة األ.  ٤



 العلم بوجود اهللا فطري ضروري: املناظرة الثامنة

)٧٧( 

، وإرشادهم إىل هذه األدّلة الواضحة، املستنبطة الكريم يف تنبيه العقول واألفكار
 .من آثار اهللا الكثرية العجيبة، واألدلة العقلية اجللّية

 معبودي عىل دلني>: فقد روي أّنه قال الديصاّين لإلمام الصادق عليه السالم
 لـه غـالم وإذا اجلـس،: السالم عليه اهللا عبد أبو له فقال اسمي؟ عن تسألني وال

 غـالم يـا ناولني: السالم عليه اهللا عبد أبو له فقال هبا، يلعب بيضة هكفّ  يف صغري
 حـصن هـذا ديـصاّين، يـا: السالم عليه اهللا عبد أبو له فقال إياها، فناوله البيضة،
 ذهبـة الرقيق اجللد وحتت رقيق، جلد الغليظ اجللد وحتت غليظ، جلد له مكنون
 الذائبـة الفـضة وال الذائبـة، الفـضةب ختتلط املائعة الذهبة فال ذائبة، وفضة مائعة
 عـن فيخـرب مـصلح خـارج منهـا خيـرج مل حاهلا عىل فهي املائعة، بالذهبة ختتلط

 أم خلقـت للـذكر ُيـدرى ال فسادها، عن فيخرب مفسد فيها دخل وال صالحها،
 ثـمّ  ملّيًا، فأطرق : قال مدبرًا؟ هلا أترى الطواويس، ألوان مثل عن تنفلق ، لألنثى
 وأنـك ورسوله، عبده حممداً  وأن له رشيك ال وحده اهللا إال إله ال أن دأشه : قال
 .)١(<فيه كنت مما تائب وأنا خلقه، عىل اهللا من وحجة إمام

 عـىل الـدليل مـا اهللا رسـول يابن>: وروي أّنه قيل لإلمام الرضا عليه السالم
 وال ،نفسك نتكوّ  مل أنك علمت وقد كنت، ثم تكن مل أنت : قال العامل؟ ثوحد
 .)٢(<كمثل هو من نككوّ 

                                                 
 .٤ ضمن ح ٨٠: ١الكايف .  ١
 .٣ ح٢٩٣: التوحيد للشيخ الصدوق.  ٢
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 بفـسخ: قـال رّبـك؟ عرفَت  بامذا>: وروي أّنه سئل أمرياملؤمنني عليه السالم
 القـضاء فخـالف وعزمـت ّمهـي، وبني بيني فحيل مهمت ملا اهلّم، نقض و العزم

 .)١(<غريي املدّبر أن علمت عزمي،
 عبـد يا>: وروي أّنه سئل موالنا الصادق عليه السالم عن اهللا؟ فقال للسائل

 سـفينة ال حيـث بـك تكـرس فهـل: قـال .نعم: قال قط؟ سفينة ركبت هل اهللا
 مـن شيئاً  أن هنالك قلبك قتعلّ  فهل: قال .نعم: قال تغنيك؟ سباحة وال تنجيك
 عليـه الـصادق قـال .نعـم :فقـال ورطتـك؟ مـن خيلـصك أن عىل قادر األشياء
 اإلغاثـة وعـىل منجـي، ال حيث نجاءاإل عىل القادر اهللا هو اليشء فذلك: السالم
 .)٢(<مغيث ال حيث

والظاهر من هذه الرواية أّن اإلمام عليـه الـسالم كـان عاملـًا بـام جـرى عـىل 
السائل من ركوب السفينة وكرسها، وما قد جال يف فكره حينذاك من اخلـواطر، 

 .وكذلك أمثاهلا من الروايات
 فِطْرَتَ {: ة الرشيفةوروي عن احللبي عن اإلمام الصادق عليه السالم يف اآلي

 ِ َ   ال تي اّهللاٰ َيْها الن اسَ  فَطَر َل  .)٤(<فطرهم عىل التوحيد>: ، قال)٣(}ع

                                                 
 .٦ ح٢٨٨: التوحيد للشيخ الصدوق.  ١
 .٢ ح٤: معاين األخبار.  ٢

 .٣٠سورة الروم، اآلية .  ٣

 .٥ ح٣٢٩: ، التوحيد للشيخ الصدوق٤ ح١٣: ٢الكايف .  ٤
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 ، الفطـرة عىل يولد مولود كل>: وروي أّنه قال رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله
ْ {  :قولـه فذلك خالقه، وجل عز اهللا بأنّ  املعرفة يعني َ ِن َل ْ  و ْتَهُم َل ْ  سَـأ  خَلَـقَ  مَـن

َيَقُولُن   وَاْألَرْضَ  ماواتِ الس   ُ  ل  .)٢(<)١(}اّهللاٰ
ويف شّدة ظهور اهللا سبحانه، وعدم غيابه حلظًة واحدًة عن هذا الوجود، أشار 

قول سّيد الشهداء اإلمام : أهُل بيت النبوة عليهم السالم يف مواطن عديدة، منها
 مفتقـر وجوده يف هو بام عليك يستدل كيف>: احلسني عليه السالم يف دعاء عرفة

 متـى !؟لك املظهر هو يكون حّتى لك، ليس ما الظهور من لغريك أيكون ؟إليك
 التـي هـي اآلثار تكون حتى بعدت ومتى ؟عليك يدّل  دليل إىل حتتاج حتى غبت

 لـه جتعـل مل عبد صفقة وخرست رقيبًا، عليها تراك ال عني عميت إليك؟ توصل
 .)٣(<نصيباً  حبك من

إّن اهللا سبحانه وتعاىل قد :  عىل السؤال املتقّدم، ونقولاجلوابيت إىل أواآلن ن
خفي عىل كثري من الناس، وابتعد عن كثري من العقول التي قرصت عن إدراكـه، 

 :ألسباب متعّددة
 أّن كنهه تعاىل وحقيقته خافيٌة عىل من سواه، وهذا واضٌح؛ ألّنه ليس :األّول

                                                 
  .٣٨ة ، سورة الزمر، اآلي٢٥سورة لقامن، اآلية .  ١

 .٩ ح٣٣٠: ، التوحيد للشيخ الصدوق٣ ح١٢: ٢الكايف .  ٢
كام يف مفاتيح اجلنان املعّرب الطبعة احلجرية، وعمدة الزائر الطبعة املحققة، بحار األنـوار .  ٣

 .٢٢٦ ـ ٢٢٥: ٩٥
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)٨٠( 

 .كمثله يشء
لتـي ال ُحتـىص، والسـتمرار ظهـوره الـذي ال  أّنه تعاىل لتعدد آثـاره ا:الثاين

 عـن ظهـوره ذّرٌة يف ملكـوت الـساموات واألرض، ذّ ينقطع وال يفنى، فـال يـش
وهليمنته املتناهية عىل مجيع املخلوقات، وعىل جوارحنا وعقولنا، فال يغيـب عنّـا 
طرفَة عٍني أبدًا، فلذلك انبهرت العقول عن معرفته، وُدهشت عن إدراكـه؛ فـإّن 

فالضياء ال ُيـدرك إّال مـع .  مجيع املوجودات ال يتّم إّال بضّدها أو مغايرهاإدراك
 .الظلمة، أي عند زواله، فلو كان النور مستمرًا دائًام وأبدًا فيصعب إدراكه حيئنذٍ 

فكذلك عقولنا القارصُة الضّيقة ضعيفٌة أمام النور اإلهلـي املتـوّهج املـستمّر، 
حيجبه حاجٌب عـن مجيـع املخلوقـات، بواطنهـا الذي هو يف هناية اإلرشاق، فال 

وظواهرها، ويف غاية االستغراق والشمول، فال يشّذ عن ظهوره خملوٌق يف هـذا 
الكون الوسيع؛ فإّن دوران هذا العامل هبذه الدّقة املتناهية، وهذا االرتباط الوثيق، 

 هـذا الكـون واالنسجام التاّم، إّنام هو بسبب عناية اهللا املستمّرة، فلـو ختـّىل عـن
 .حلظًة واحدًة لفسد النظام، وحتّطمت األجرام، وانقلب الكون

فقد صار ظهوُره املستمرُّ املتناهي سببًا خلفائه، فسبحان من احتجب بـإرشاق 
 .نوره، واختفى عن األبصار والبصائر بظهوره

 إّن اآلثـار والظـواهر الكثـرية واملتعـّددة، التـي هـي شـاهدٌة عـىل :الثالث
بدعها، إنام يدركها اإلنسان عند الصبا، ويف بـدء حياتـه وقّلـة فهمـه موجدها وم

وإدراكه، فقد َألِفها صغريًا، واستمّرت معه متدّرجًا يف النمّو، حّتى سقط وقعهـا 
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يف عينــه، وضــعف أثرهــا يف قلبــه، خــصوصًا إذا كــرب اإلنــسان مــستغرَق اهلــّم 
املعايص، حّتـى أماتـت والشعور بشهوات الدنيا وملّذاهتا، وقد غرق بالذنوب و

قلبه، وأعمت بصريته، فأصبح عن صوت احلِق أصّم، وعن نور اهلداية أعمـى، 
 .فأولئك عىل قلوهبم أكنٌّة حتجب عنهم احلقائق

ولزيادة اإليضاح، لو أّن اهللا سبحانه أظهر للعباد فعًال خارقًا عن العادة التـي 
وانطلقـت عقـوهلم لديـه، ألفوها، الندلعت ألسنتهم باالبتهال إليه، والتواضـع 
 :ولقد أحسن الشاعر بقوله. بمعرفته؛ وذلك من وحي الفطرة التي فطرهم عليها

  لقد ظهـرَت فـال ختفـى عـىل أحـدٍ 
 

   ال يعـرف القمـرا)١(إّال عىل أكمـهٍ  
 

  لكــن بطنــَت بــام أظهــرت حمتجبــاً 
 

  وكيف ُيعرف من بالعـارف اسـترتا 
 

 علـيهم الـصالة والـسالم يف وقد أشارت إىل ذلك أقوال األئمة املعـصومني
: أدعيتهم ومناجاهتم وأحاديثهم، كقول أمرياملؤمنني عليه السالم عن اهللا سبحانه

 .)٢(<ظاهر يف غيب، وغائب يف ظهور>
أي ال تسرته معانيه الباطنة اخلفّيـة  <البطون هجينّ  ال>: وقال عليه السالم أيضاً 

 وظهـر ،فـدنا وعـال نـأى،ف قرب ،البطون عن الظهور يقطعه وال ،الظهور عن>
 . أي فظهر عالنية)٣(<فعلن وبطن> ،أي فخفي <فبطن

وقد ورد يف أدعية شـهر رجـب مـا عـن الناحيـة املقدسـة عّجـل اهللا فرجـه 
                                                 

 )جممع البحرين، يف كمه. (هو الذي يولد أعمى: األكمة.  ١

 .١٩٠: ، كذا احلقائق للفيض الكاشاين٣٧: الكلامت املكنونة للفيض الكاشاين.  ٢
 .١٩٥ خ ٣٠٨: هنج البالغة.  ٣
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 أي يف احتجابـه )١(<يا باطنًا يف ظهوره، وظـاهرًا يف بطونـه ومكنونـه>: الرشيف
 .ومستوريته

 .)٢(<ظر خلقهيا من احتجب بشعاع نوره عن نوا>: ويف دعاء آخر

                                                 
 . وذكر يف أدعية شهر رجب يف مفاتيح اجلنان٨٦٦ ح٨٠٣: مصباح املتهجد.  ١
 .٤٠٣: ٩١، بحار األنوار ٢٧٥: املصباح للكفعمي.  ٢



)٨٣( 

 
 
 

 
 

 التي كثر الكالم فيها بني العلامء األعالم شبهَة سهو نبّينا تتضّمن هذه املناظرة
إّن : حمّمد صّىل اهللا عليه وآله، كام يراه الصدوق وأستاذه ابن الوليد، ولكنّهام قاال

 نحن اخلَْلق، فسهوه إسـهاٌء مـن اهللا؛ نانبّي صّىل اهللا عليه وآله ليس كسهوسهو ال
ليعلم الناس أّنه بٌرش خملوٌق، فال يّتخذونه معبودًا مـن دون اهللا، أو رمحـًة لألمـة 

 .)١(م وسهوهمهنياسلئال ُيعّريوا بن
هلـذه  علامئنا األعالم من الفرقة اإلمامّية احلّقة، يف التصّدي غالبيةوقد انربى 

ثباتية وقوعية، ومن ناحيـة الثبـوت واإلمكـان إالشبهة واجلواب عنها من ناحية 
العقيل، وأّن السهو والنسيان يمتنـع عقـًال عـىل املعـصوم يف مـا يـرتبط بالـدين 
والتبليغ من األحكام واملوضوعات الرشعية كام هـو مفـروض املقـام، بخـالف 

هو والنسيان فيها للعصمة عقًال املوضوعات اخلارجية التي تقدم عدم منافاة الس
 معـصية آدم عليـه الـسالم يف اجلنـة، :إذا كان نادر الوقوع، يف املناظرة اخلامـسة

                                                 
، ٩٦ ـ ٩٢هذه الشبهة وجواهبا مأخوذة من كتاب حّق اليقـني للـسّيد عبـد اهللا شـرب ص .  ١

 .ومن غريه مع اختصار وتّرصف وإضافة
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)٨٤( 

 :ويتخّلص جواهبم بام ييل
إّن دليل هذين العلمني عىل جواز سهو النبّي صّىل اهللا عليـه وآلـه هـو : أوالً 

 وموافقـًة للعاّمـة، مامّيـة البـاقون شـاّذًة،بعض األخبار التي يعتربهـا علـامء اإل
وخمالفًة ملا ثبت من مشهور اإلمامية، وخمالفة لآليـات القرآنيـة، وللـسنّة النبوّيـة 

 :الرشيفة، كام ييل
أّما الروايات التي اسـُتند عليهـا يف جـواز سـهو النبـّي صـّىل اهللا عليـه وآلـه 

 :ةودعدمواألئمة عليهم السالم فهي 
سـمعت أبـا عبـد اهللا عليـه الـسالم : منها ما روي عن سعيد األعرج أّنه قال

 ،اعيةأي يف الرب <ركعتني يف سلم ثمّ  وآله، عليه اهللا صّىل  اهللا رسول صّىل >: يقول
: قـال ذلـك؟ ومـا: فقال ؟يشء الصالة يف حدث اهللا، رسول يا خلفه من فسأله>
: فقـال الشاملني، اذ يدعى وكان اليدين؟ ذا يا أكذلك: فقال ركعتني، صليت إنام

 سـجدتني وسـجد> :قـال أن إىل ... <أربعـاً  الـصالة فأتمّ  صالته عىل نىفب نعم،
 .)١(<الكالم ملكان

أي اإلمـام < وقـال>، <فأتّم الصالة أربعـاً >: بعد قوله< التهذيب>ويف نسخة 
 لـو تـرى أال لألمة، رمحة أنساه الذي هو وجل عزّ  اهللا إنّ >: الصادق عليه السالم

 :قال ذلك اليوم عليه دخل فمن ،صالتك قبلتُ  ما وقيل ،ّري لعُ  هذا صنع رجالً  أنّ 
 ملكـان سـجدتني وسـجد أسـوة، وصارت وآله عليه اهللا صّىل  اهللا رسول سنَّ  قد

                                                 
 ). من أبواب اخللل الواقع يف الصالة٣الباب  (١٦ ح٢٠٣: ٨وسائل الشيعة .  ١
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)٨٥( 

 .)١(<الكالم
إّال أّن فيه أّن ذا الشاملني هو الذي سأل النبـّي صـّىل ، <التهذيب>ونحوه يف غري 

 . عليه وآله باحلارضيناهللا عليه وآله عن صالته ركعتني، واستشهد النبيُّ صّىل اهللا
 ثـمّ  ركعـات مخـس الظهـر صـّىل ما روي أّن النبّي صّىل اهللا عليه وآله : ومنها
 ذاك؟ ومـا>: قـال ؟يشء الصالة يف زيد هل ،اهللا رسول يا: القوم له فقال انفتل،
 سجد ثمّ  ،جالس وهو وكّرب  القبلة فاستقبل: قال ركعات، مخس بنا يتصلّ : قال

 .)٢(<سجدتني
أّنه صّىل اهللا عليه وآله نام عن صالة الصبح، واهللا تعاىل أنامـه ما روي : ومنها

حّتى طلعت الشمس، ثّم قضاها هو وأصـحابه، وكـان ذلـك رمحـة مـن رّبـك 
 .)٣(للناس

ما روي أّن أمرياملؤمنني عليـه الـسالم صـّىل بالنـاس عـىل غـري طهـر : ومنها
 غري عىل صّىل  السالم عليه املؤمنني أمري أنّ  مناديه فخرج دخل ثمّ وكانت الظهر، 

 .)٤(الغائب الشاهد يبلغولْ  ،فأعيدوا طهر
 : عىل هذه الرواياتاجلوابو

                                                 
 .١٤٣٣ ح٣٤٥: ٢هتذيب الكالم .  ١
 .٩ ح٢٣٣: ٨وسائل الشيعة .  ٢

 .٩ ح٢٩٤: ٣الكايف .  ٣
 .٩ ح٣٧٣: ٨وسائل الشيعة .  ٤
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)٨٦( 

َنْطِقُ  وَما{: إّهنا خمالفة لآليات القرآنية، كقوله تعـاىل: أوالً  ِ  ي ْ  عَن ْ ال َ  هَوى، إِن  هُو
 .)١(} يُو َ  وَ ٌْ  إِال  

ُ  وَما{: وقوله تعاىل ُ  آتاكُم سُول ُ  الر  ْ  وَما فَخُذُوه ُ  نَهاكُم َنْه ْتَهُوا ع َان  .)٢(}ف
ِئُكَ {: وقوله تعاىل َنَْ   فَال سَنُقْر  .)٣(} ت
ِن ما{: وقوله تعاىل ُ  إ ُ  يُريد َ  اّهللاٰ ِيُذْهِب ُ  ل َنْكُم جَْس  ع َ  الر  َيْـتِ  أَهْـل ْب ْ  ال ـرَكُم  وَيُطَه 

 .)٤(}تَطْهيراً 
وآلـه واألئمـة وغري ذلك من اآليات الداّلة عىل عصمة النبي صـّىل اهللا عليـه 

 .املعصومني عليهم الصالة والسالم، عن كّل نقٍص ومنه السهو والنسيان
ضدة بإمجاع اإلمامّية الداّلة عـىل نفـي الـسهو ت إّهنا خمالفة للروايات املع:ثانياً 

 .عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله واإلمام عليه السالم
 هل السالم عليه جعفر أبا سألت: ما روي عن ابن بكري عن زرارة، قال: منها
 يسجدمها وال ال،>: قال ؟قطّ  السهو سجديت وآله عليه اهللا صّىل  اهللا رسول سجد
 .)٥(<فقيه

                                                 
 .٤ و ٣سورة النجم، اآلية .  ١

 .٧حلرش، اآلية سورة ا.  ٢

 .٦سورة األعىل، اآلية .  ٣

 .٣٣سورة األحزاب، اآلية .  ٤

 .١٣ ح٢٠٢: ٨وسائل الشيعة .  ٥
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)٨٧( 

 يكون عالمات؛ لإلمام>: ما روي عن اإلمام الرضا عليه السالم، قال: ومنها
 النـاس، وأشـجع النـاس، وأحلـم النـاس، وأتقى الناس، وأحكم الناس، أعلم

 .)١(<قلبه ينام وال عينه وتنام>: إىل أن قال...  <لناسا وأعبد الناس، وأسخى
ومنها ما روي عن اإلمام الصادق عليـه الـسالم، وهـي روايـة تـذكر جنـود 

والعلـم وضـده >: إىل أن قـال... العقل وجنود اجلهل، وهـي مخـسة وسـبعون 
: ثّم قال عليه السالم ... <النسياناجلهل، والتذّكر وضّده السهو، واحلفظ وضده 

 مـؤمنٍ  أو وّيص  أو نبـيّ  يف إّال  العقـل أجنـاد مـن كّلها اخلصال هذه جتتمع وال>
 .)٢(<يامنلإل قلبه اهللا امتحن

ومنها ما روي عن النبّي صّىل اهللا عليه وآلـه أّنـه قـال لعـّيل عليـه الـسالم يف 
 .)٣(<واجلهل النسيان عليك أختّوف لست>: حديث يقول يف آخره

 إنّ >: ادق عليـه الـسالم يف حـديث قـال فيـهالـصاإلمام ومنها ما روي عن 
 وال يـزلُّ  ال القدس، بروح داً مؤيّ  قاً موفّ  داً مسّد  كان وآله عليه اهللا صّىل  اهللا رسول

 .)٤(<...يشء  يف طئُخيْ 
 :دلة العقلّية، املعتضدة باألدّلة النقلّية، وهي أمورإّهنا خمالفة لأل :ثالثاً 

                                                 
 .١ ح٥٢٨: اخلصال.  ١
 .١٠ ح١١٣: ١علل الرشائع .  ٢

 .١ ح٦٢: ١الكايف .  ٣
 .٤ ح٢٦٦: ١الكايف .  ٤
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)٨٨( 

الـسهو يف الـدين والـرشع، لوجـب لو جاز يشٌء من ذلك، من اخلطأ و: منها
 .اّتباعهم يف ذلك لألمر به، واألمر باتباع اخلطأ قبيح ال يصدر من املوىل احلكيم

إّن من وجه االحتيـاج إىل النبـّي صـّىل اهللا عليـه وآلـه واإلمـام عليـه : ومنها
السالم هو جواز اخلطأ عىل األّمة فيام يرتبط يف الدين، فلو جاز علـيهام ذلـك ملـا 

 .جوا إىل نبيٍّ أو إمام؛ الشرتاك العّلةاحتا
إّن النبّي صّىل اهللا عليه وآله واإلمام عليه السالم حافظان للرشع، فلو : ومنها

جاز عليهام اخلطأ والسهو والنسيان فيه ألّدى ذلك إىل تضليل األّمـة، وإغـرائهم 
 باجلهل والتبديل، ولصار احتامل الصحة مساويًا الحتامل الفـساد، وهـو نقـض

 .للغرض املطلوب من بعثتهام
لو جاز ذلك عىل النبّي صّىل اهللا عليه وآله واإلمام عليه الـسالم، وإّن : ومنها

اهللا ال يأمر إّال باتباع الصواب، وال يعلم صوابه إّال منه، فيـدور؛ والـدور باطـٌل 
 .ممتنع

 يف لو جاز عليهام ذلك ملا أمكن االحتجاج بيشء من أقواهلام وأفعـاهلام: ومنها
الدين، الحتامل اخلطأ والسهو؛ وهو باطل قطعًا، ملـا ثبـت أّن أقـواهلام وأفعـاهلام 

 .حّجة
لو جاز عليهام ذلك للزم عدم قبول شهادهتم يف الدين، وجلاز التوقف : ومنها

 .يف تصديقهم، وهو باطٌل قطعًا، إمجاعًا ونصاً 
 بـاملعروف، لو جاز عليهام ذلك جلاز الـسهو علـيهم يف تطبيـق األمـر: ومنها



 مشبهة سهو النيب صلّى اهللا عليه وآله واألئمة عليهم السال: املناظرة التاسعة

)٨٩( 

والنهي عن املنكر الواجبني، فقد يأمرون بـاملنكر وينهـون عـن املعـروف سـهوًا 
 .وخطأً 

لو جاز ذلك للزم احتياجهام إىل الرعية لتقويمهام يف أمور الدين، وهو : ومنها
 .باطل قطعاً 

 إّهنا خمالفة لألدلة العقلية والنقلية املثبتة لعصمة النبـّي صـّىل اهللا عليـه :رابعاً 
له، وعصمة األئمة األطهار عليهم الـسالم عـن كـّل مـا يـشني ومنـه الـسهو وآ
 .النسيان يف أمور الدينو

 املناقشة السندية ألكثر الروايات التـي تنـسب الـسهو واخلطـأ عـن :خامساً 
النبّي صّىل اهللا عليه وآله واإلمام عليـه الـسالم، إضـافة إىل املناقـشات الدالليـة 

 .ألكثر تلك الروايات
 لو تنّزلنا عن املناقشة السندية، واملناقشات الدالليـة، فتـدخل هـذه :سادساً 

الروايات مـع الروايـات األخـرى املخالفـة هلـا يف بـاب التعـارض بـني األدلـة 
الرشعّية، وحينئٍذ البّد من تطبيق قواعد باب التعـارض عليهـا، مـن تقـديم مـا 

 .لفتها هلاميوافق القرآن، والسنّة الرشيفة، وطرح هذه الروايات ملخا
إّهنـا شـاّذة ونـادرة، فتطـرح وال تعـارض : ولو تنّزلنا عن ذلك أيضًا، فنقول

 .األخبار األخرى املستفيضة املخالفة هلا
ولو تنّزلنا عن ذلك أيضًا، فالبّد من ترجيح األخبار الكثرية األخرى املخالفة 

 .، فالبّد من محلها عىل التقّيةهذه الروايات هلمللعاّمة، وموافقة 
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)٩٠( 

وعىل هذا األساس ال يلزم من طرح هذه الروايات، وعـدم قبوهلـا ملوافقتهـا 
ومحلها عىل التقّية، ولتعرّضها للمناقشات املتقدمة، اخلروج عن الـدين، للعاّمة، 

 .وال أّي إشكاٍل آخر، كام يدعي هذان العلامن



)٩١( 

 
 
 

 
 

ده عـىل ألـسنة بعـض النـاس، سـواٌء جهـًال تتضّمن هذه املناظرة ما كثر تردّ 
باألمر، أو مع العلم والعمد والعنـاد، وهـو سـؤال متفـّرع عـن مـسألة عـصمة 

 .)١(األنبياء واألوصياء، صلوات اهللا عليهم
 هو أّنه لو كانـت العـصمة تفـّضًال مـن اهللا سـبحانه وتعـاىل عـىل :السؤالو

 دخٍل هلم فيها، فكيف يكـون األنبياء واألوصياء صلوات اهللا عليهم أمجعني، بال
اإلعطاء مزّيًة هلم، وموجبًا لعلّو مرتبتهم وشأهنم، وامتيازهم عن سـائر البـرش؟ 

 ُمقهرين عىل ترك املعـايص؟ فـإذا وهل العصمة تنايف االختيار، وجتعلهم ُجمربين
 .كان كذلك فال فضل هلم يف العصمة عىل غريهم، وال كان ذلك مدعاًة للفخر

 :ذا السؤال، وهذه الشبهة بوجوه عىل هاجلوابو
 أّن العصمة عبارة عن قّوة العقل من حيث ال ُيغلب، مع كون املعصوم :أوالً 

قادرًا عىل املعايص كّلها، كجائز اخلطأ، ولكنّه ال خيطأ، وليس معنى العـصمة أّن 
                                                 

العقيـدة هذه الـشبهة وجواهبـا مـأخوذة مـن كتـاب حـّق اليقـني للـسيد شـّرب، وكتـاب .  ١
 .اإلسالمية للشيخ السبحاين، وغريمها مع اختصاٍر وتّرصف وإضافة
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)٩٢( 

 اهللا تعاىل جيربه عىل ترك املعايص، بل يفعل به ألطافًا يرتك معها املعصية باختياره،
مع قدرته عىل ارتكاهبا كقوة العقل، وكامل الفطنة والذكاء، وهناية صفاء النفس، 

 .وكامل االعتناء بطاعة اهللا تعاىل
أّنه لو مل يكن النبّي أو اإلمام قادرًا عـىل املعـايص، وكـان جمبـورًا عـىل  :ثانياً 

ملنفـي الطاعات، لكان ذلك منافيًا للتكليف الثابت هلام، وكان إكراهًا يف الـدين ا
ِ {: بنّص القرآن الكريم، بقوله تعاىل ين ، والنبّي صّىل اهللا عليـه )١(}ال إِكْراهَ ِيف الد 

لُ {: وآله أّول من ُكّلف من املسلمني، حيـث قـال اهللا تعـاىل عـىل لـسانه َنَـا أَو  َأ ف
 َ َ {، )٢(}الْعابِدين لُ الْمُسْلِمين َا أَو  َن َأ َك {: ، وقال تعاىل)٣(}و ِيَـَك وَاعْبُدْ رَب  ْت َأ ـى ي حَت 

 ُ ْيَقين  .)٤(}ال
 أّن النبّي أو اإلمام لو مل يكن قادرًا عىل املعصية لكان أدنـى مرتبـًة مـن :ثالثاً 

 .صلحاء املؤمنني، القادرين عىل املعايص التاركني هلا، وهم ليسوا معصومني
  أّهنم صلوات اهللا عليهم ملّا كانوا مستغرقني يف طاعة اهللا عّز وجّل ويف:رابعاً 

مراضيه، ويعلمون ويوقنون أّهنم بمرأًى من اهللا تعاىل ومسمع، وهو مّطلـٌع عـىل 
ظواهرهم وبواطنهم، ورسائرهم وعالنيـتهم، فمـن كانـت هـذه حالـه فكيـف 

                                                 
 .٢٥٦سورة البقرة، اآلية .  ١

 .٨١سورة الزخرف، اآلية .  ٢

 .١٦٣سورة األنعام، اآلية .  ٣

 .٩٩سورة احلجر، اآلية .  ٤



 العصمة واالختيار: املناظرة العاشرة

)٩٣( 

 !يصدر منه عمٌل قبيٌح، وهو يف حمرض رّبه، وخالقه ورازقه، واملنعم عليه؟
 واسعٍة باهللا سـبحانه،  أّن األنبياء واألوصياء حيث يتمّتعون بمعرفةٍ :خامساً 

ال يستبدلون رضاه بيشٍء مطلقًا، وبعبارٍة أخـرى أّن إدراكهـم العميـق للعظمـة 
اإلهلية واجلامل والكامل اإلهلّيني، يمنعهم من التوّجه إىل يشء غـري احلـّق تعـاىل، 

 .ومن التفكري يف أّي يشٍء سوى اهللا سبحانه
إلمام أمرياملؤمنني عليه السالم فـيام إّن هذه املرتبة من املعرفة هي التي يبّينها ا

 .)١(إّين ما رأيت شيئًا إّال ورأيت اهللا قبله وبعده ومعه: روي عنه بقوله
ولكنّـي >: وهي التي بّينها اإلمام الصادق عليه السالم فـيام روي عنـه بقولـه

، ن يبّني عبادة التّجار طمعـًا يف ثوابـهأبعد . )٢(<أعبده حّبًا له، فتلك عبادة الكرام
 .وعبادة العبيد خوفًا من عقابه

 أّن اطالعهم الكامـل عـىل نتـائج الطاعـة وثامرهـا احلـسنة، وآثـار :سادساً 
املعصية وتبعاهتا السيئة، هو أحد األسباب يف صيانتهم عن خمالفـة اهللا سـبحانه، 
وأحد مناشئ عصمتهم، وأّن ذلـك ال ينـايف اختيـار املعـصوم، وكونـه حـّرًا يف 

رفته الكاملة بـاهللا تعـاىل، وبآثـار الطاعـة علشخص املعصوم مع مبل إّن ا. إرادته
مثـل . واملعصية، ونتائجها يمكنه أن يرتكب املعصية وإن مل يستخدم هذه القدرة

الوالد احلنون عىل ولده الذي يقدر عىل قتله، ولكنّه ال يفعل ذلك أبـدًا، ملعرفتـه 
                                                 

 .٧٥: ٣موسوعة العقائد اإلسالمية .  ١
 .٩ ح١٧: ٦٧نوار ، بحار األ٦٥ ح٩١: األمايل للشيخ الصدوق.  ٢



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٩٤( 

 .حبته الكبرية لهيقينًا بقبح هذا العمل وبشاعته يف نظر العقالء، ومل
فالبّد من تأويل كّل آية أو رواية ختالف ذلك يف ظاهرها بـام يوافـق مـا ثبـت 

 .باألدّلة القطعّية، العقلّية والنقلّية، من عصمتهم
 هنــا أّن العــصمة عــن الــذنوب واملعــايص غــري خمتــّصٍة باألنبيــاء أضــافواو

 كالـصديقة الزهـراء واألوصياء، بل تتعّدى إىل كثٍري مـن أوليـاء اهللا وأصـفيائه،
عليها السالم، ومريم العـذراء، وزينـب الكـربى، وعـيل األكـرب، وأيب الفـضل 
العباس، بل تتعّدى كذلك إىل املّتقني اخلّلص يف تقواهم وورعهم، كـام يـصفهم 

 واجلنـة فهـم>: أمرياملؤمنني عليه السالم يف خطبته التي يصف فيها املتقني بقولـه
 فيهــا فهــم رآهــا قــد كمـن والنــار وهــم ون،منعمــ فيهـا فهــم رآهــا قــد كمـن

بيانًا عن شّدة يقينهم املانع مـن صـدور املعـايص مـنهم، وكـذلك ، )١(<معذبون
املعروف عن كثري من مراجعنا األعالم مـن عـدم ارتكـاهبم املبـاح فـضًال عـن 

 .املكروه واحلرام
 أّن كثريًا من الناس هم مّتصفون بصفة العصمة يف بعـض أمـورهم، :سابعاً 

النكـشاف شؤوهنم احلياتّية، فهم ال يتناولون اخلبائث مع قدرهتم عىل تناوهلـا، و
خباثتها عندهم، وال يرشبون الدم والبول كذلك، وال يتناولون السمَّ مع قدرهتم 
عىل تناوله؛ ليقينهم بأّنه سيؤّدي إىل عطبهم أو مـوهتم، وال يتنـاولون الـدواء يف 

البالغ، وأمثال ذلك كثري، فهؤالء مجيعًا ال يمكن غري حمّله؛ ملعرفتهم يقينًا برضره 
                                                 

 .١٩٣ خ٣٠٣: هنج البالغة.  ١



 العصمة واالختيار: املناظرة العاشرة

)٩٥( 

 .أن يفعلوا شيئًا مما ذكر مع قدرهتم عىل فعلها، كام هو واضٌح للجميع
وكذلك أكثر الناس ال يفعلون كثريًا من اجلرائم؛ لعلمهم اليقينّي باملـسؤولية 

ء فكيـف باألنبيـا. ، والعقاب الشديد عىل ذلك، مع قدرهتم عىل فعلهـاالقانونّية
واألوصياء العاملني عن طريق الكـشف وغـريه بـشّدة قباحـة وبـشاعة الـذنوب 
واملعايص، وشدة قذارهتا، مما جيعلهـم يتقـّززون منهـا، كـام يتقـّزز غـريهم مـن 

 .القاذورات
 أّرص ا أّننا لو تنّزلنا عن األجوبة السابقة، وأقررنا بـام يقولـه اخلـصم إذ:ثامناً 

ر، وتوجب اجلرب عىل فعـل الطاعـات واجتنـاب عليه، أّن العصمة تنايف االختيا
املعايص، فال نوافقهم أّن ذلك ال يوجب الفخر هلم، وال يوجب علـّو منـزلتهم، 

 إذ أّن من الواضح أّن اهللا سبحانه حكيٌم، وال يفعـل ،وامتيازهم عىل سائر البرش
ّنـه  ألعىل فئٍة مـن النـاس، فـإّنام ذلـكشيئًا جزافًا، فإذا فعل العصمة تفّضًال منه 

وجدهم، أو علم بسابق علمه أّهنـم الئقـون ومـستحّقون هلـذا اللطـف سبحانه 
والتفّضل، دون غريهم من الناس، بسبب علمه بـأّهنم سـينقادون لـه ـ يف جمـال 

عىل درجات االنقياد، وسيتحّملون أقسى ألوان املـصائب واملـآيس، أالتكليف ـ 
ىل درجـات التـضحية يف ويصربون أعىل درجات الصرب، ويضّحون بأنفسهم أع

 كربى هلـم، سبيله، ويف إعالء كلمته ونرش دينه، وحينئٍذ ستكون العصمة مفخرةً 
 .ومزيًة رشيفًة عىل سائر اخلالئق



 



)٩٧( 

 
 
 

 
 
 الـسالم، وهذه املناظرة تتـضّمن سـؤاالً يـرّدده أعـداء أهـل البيـت علـيهم

واملخالفون الذين ينفون علم الغيب عنهم عليهم الـسالم، وقـد يـرد يف أذهـان 
بعض املؤمنني الذين التبس عليهم األمر، وجييب عنه علامؤنا األعالم جزاهم اهللا 

 .)١(عن اإلسالم واملسلمني خرياً 
َ { وهذه املناظرة تتعّلق باآلية الرشيفة  ْ   الن اسِ   وَمِن ُ   يَشْري  مَن َفْسَه َ   ن ْتِغاء  مَرْضاتِ   اب

 ِ ُ  اّهللاٰ َاّهللاٰ ِ  رَؤٌُف  و ِالْعِباد  .، وإليك القّصة ثّم السؤال واجلواب عليه)٢(}ب
مروا عـىل النبـّي صـّىل اهللا عليـه وآلـه، بعـد آأّن قريشًا ت :)٣(وملّخص القصة

                                                 
وهذا السؤال وجوابـه مـستخرجان مـن كتـب التفـسري، وكتـب الـسرية، مـع اختـصاٍر .  ١

 .وتّرصٍف وإضافةٍ 
 .٢٠٧سورة البقرة، اآلية .  ٢

وهذه القّصة أخذت ملّخصة من الصحيح من سرية النبّي األعظـم صـّىل اهللا عليـه وآلـه .  ٣
 هجـري ١٤٠٣، طبعة قم، سـنة ٢٤٥ ـ ٢٣٣، ص ٢ العاميل، اجلزء للسّيد جعفر مرتىض

 .قمري، منقولة عن كتبنا وكتب العامة



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٩٨( 

اجتامعهم يف دار الندوة، وتداوهلم يف كيفّية التخّلص مـن شـخص النبـّي حمّمـد 
ه وآله، فاستقّر رأهيم عىل مـا اقرتحـه هلـم الـشيطان اللعـني، الـذي صّىل اهللا علي

، أو ما اقرتحه هلم أبو جهل عىل أن خيتـاروا مـن  اشرتك معهم بصفة شيٍخ نجديٍّ
كّل قبيلة شاّبًا قوّيًا جلدًا حسيبًا يف قومه، ويعطوا كّل واحد منهم سـيفًا صـارمًا، 

داره التـي ُروي أّهنـا كانـت دار عبـد ويدخلوا عىل النبّي صّىل اهللا عليه وآلـه يف 
، يف جوف الليل بأسيافهم، فيرضبوه رضبة رجٍل واحٍد، فيقتلوه ويتفّرق املّطلب

دمه بني القبائل كّلها، فيضطّر بنو عبد مناف إىل قبول أخذ الدية منهم؛ لـصعوبة 
 .مر بذلكمجيعًا لالقتصاص منهم، وينتهي األحماربتهم 

هللا تعاىل نبّيه صّىل اهللا عليه وآله هبـذه املـؤامرة عـن وعىل كّل حاٍل فقد أخرب ا
ْ {: طريق الوحي، ونزل قوله تعاىل ُ  وَإِذ َ  بِكَ  يَمْكُر ذين ـ  ِتُـوكَ  كَفَـرُوا ال ُثْب ِي أي } ل

ْ  {حيبسوك ُلُوكَ  أَو ْ  يَقْت أي من مّكة بالنفي، وهي األمور التـي كـانوا } يُخْرِجُوكَ  أَو
َ  {يتداولون هبا يف دار النـدوة َ وَي ُ  مْكُرُون ُ  وَيَمْكُر ُ  اّهللاٰ َاّهللاٰ ُ  و َ  خَيْـر ، )١(}الْمـاكِرِين

واملكر هو التدبري الّرسي إلفشال عمل يعـزم عليـه الغـري، وإّن اهللا أعلـم مـنهم 
 .بمثل هذا التدبري

عىل باب بيت عبد املّطلب الذي يبيت فيه النبّي صّىل اهللا عليـه فاجتمعوا ليًال 
لعاص، وُعقبة بن أيب معـيط، والنـرض بـن احلـارث، وآله، أمثال احلكم بن أيب ا

 .وأمّية بن خلف، وأيب هلٍب، وأيب جهٍل، وخالد بن الوليد، وعتبة، وغريهم
                                                 

 .٣٠سورة األنفال، اآلية .  ١



 منقبة املبيت على فراش النيب صلّى اهللا عليه وآله: املناظرة احلادية عشرة

)٩٩( 

حينذاك عرض النبّي صّىل اهللا عليه وآله عىل أمرياملؤمنني عـّيل عليـه الـسالم 
سلُم َأَو تـ: ن أخربه بمكر قريش، فقال عّيل عليه الـسالمأاملبيت عىل فراشه، بعد 

نعم، فتبّسم عّيل عليه السالم ضاحكًا، وأهوى إىل : بمبيتي هناك يا نبّي اهللا؟ قال
 .األرض ساجدًا شكرًا هللا

فنام عّيل عليه السالم عىل فراش النبّي صّىل اهللا عليه وآله فاديًا بنفسه الرشيفة 
هللا عليـه املقّدسة، واشتمل بربدة النبـّي صـّىل اعن نفس النبّي صّىل اهللا عليه وآله 

 .وآله احلرضمّية
وكان ذلك يف الليلة األوىل من شهر ربيع األول، وكانت ليلـة اخلمـيس سـنة 
ثالث عرشة من مبعث النبّي صّىل اهللا عليه وآله، ثّم خرج النبـّي صـّىل اهللا عليـه 
وآله يف شّدة ظالم الليل، والرصُد من قريش قد أحاطوا بالدار، فقرأ عليهم قوله 

َ {: تعـاىل ْناوَجَع ْ  ل ِ  مِن َيْن ْ  ب َيْديهِم ا أ ْ  سَد  ْ  وَمِـن ا خَلْفِهِـم ْ  سَـد  ْناهُم َأَغْـشَي ْ  ف  ال فَهُـم
 َ ُبِْصرُون  .)١(}ي

واجلدير بالذكر أّن أبا بكر كـان يعلـم بخّطـتهم، بـالرغم مـن شـّدة الـّرسّية 
والتكّتم يف هذا األمر، وملّا علم أّن النبّي صّىل اهللا عليه وآله قد خـرج مـن الـدار 

خبار اإلمام عّيل عليه السالم له، ذهب يف الليل يتجّسس من خربه، فرآه النبـّي بإ
 .)٢(صّىل اهللا عليه وآله، فأخرجه معه إىل الغار

                                                 
 .٩سورة يس، اآلية .  ١

 . عن اخلرائج واجلرائح٧٣: ١٩راجع القّصة يف بحار األنوار .  ٢
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)١٠٠( 

كيـف أطلعـت قـريش أبـا بكـر عـىل : يقول الدياربكري ـ من أبناء العامـة ـ
 عليه تدبريها، مع حرصها الشديد عىل التكّتم فيه، عن كّل من له بالنبّي صّىل اهللا

 <!؟...ى صلٍة دنوآله أ
وعىل كّل حاٍل فقد جعل املرشكون يرمون علّيًا باحلجارة، باعتبـار أّنـه النبـّي 

 ىصّىل اهللا عليه وآله كام كانوا يرمون النبّي صّىل اهللا عليه وآله هبـا، وهـو يتـضوّ 
ويتلّوى ويتقّلب من شّدة أمل الرضب، وقد لّف رأسـه بـالثوب، فهجمـوا عليـه 

 . بعد هذا العذاب الشديدليقتلوه
 ـ أّنه ملا نام عليه السالم عىل ةفقد روي ـ كام يف التفاسري لآلية الرشيفة املتقّدم

فراشه صّىل اهللا عليه وآله كانوا يرضبونه ويرشقونه باحلجارة، وكان ذلـك أشـّد 
 .عىل أمرياملؤمنني عليه السالم من رضبة واحدة بالسيف ويرتاح بعدها

 تعاىل أرسل يف تلك الليلة جربائيل فقام عند رأسه وميكائيل وقد روي أّن اهللا
فقام عند رجليه، ختفيفًا عليه من شّدة الرضب والرشق الذي كان يتـضّوى مـن 

بٍخ بٍخ من مثلك يا عيل بن أيب طالب يبـاهي اهللا : شّدة أمله، وكان جربائيل ينادي
 .)١(املالئكة بك

نتضوا الـسيوف، وأقبلـوا عليـه، يقـدمهم فلّام برص هبم عّيل عليه السالم قد ا
وأخذ يـده بـشّدة، وأخـذ منـه خالد بن الوليد، وثب عيلٌّ عليه السالم عن غفلة 

السيف، وشّد عليهم بسيف خالد، فُأجفلوا أمامه إجفال النعم إىل خارج الـدار، 
                                                 

 .٢٢٠: ١، تفسري الصايف ٨١: ٢أمايل الشيخ الطويس : راجع.  ١



 منقبة املبيت على فراش النيب صلّى اهللا عليه وآله: املناظرة احلادية عشرة

)١٠١( 

ه؟ إّنا مل ُنِرْدك، فسألوا عن صـاحب: وتبّرصوه، فإذا هو عّيل عليه السالم، فقالوا له
 .ال علم يل بذلك: فقال هلم

واجلدير بالذكر أّن هذه القصة، ونزول اآلية املتقدمة يف حّق عّيل عليه السالم 
 .قد وردت يف كثري من كتب العامة املهمة
قد تواترت الروايات : <مواهب الرمحن>ويقول السّيد السبزواري يف تفسريه 

َ {أّن آية  ْ  الن اسِ  وَمِن ُ  يَشْري مَن َفْسَه َ   ن ْتِغاء ِ   مَرْضاتِ   اب ُ   اّهللاٰ َاّهللاٰ ِ   رَؤٌُف   و ِالْعِباد  نزلت ) ١( } ب
 .يف عّيل عليه السالم ليلة املبيت عىل فراش النبّي صّىل اهللا عليه وآله

بأسانيده عن رجال أهـل الـسنة وغـريهم، عـن < أماليه>فقد روى الشيخ يف 
مـرو بـن اإلمام زين العابدين عليه الـسالم وعـن ابـن عبـاس، وأنـس، وأيب ع

أّن هذه اآلية نزلت يف حّق عّيل : العالء، وعّامر، عن رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله
 .عليه السالم ليلة مبيته عىل فراش النبّي صّىل اهللا عليه وآله

 احلافظ أبـو نعـيم، عـن اه مجٌع غفري من أبناء العامة، فقد روى هذا اخلربورو
 العـرش، بأسـانيده عـن أيب اليقظـان ابن عباس، ورواه أبو السعادات يف فضائل

عامر، ورواه احلاكم يف املـستدرك، والـذهبي يف تلخـيص املـستدرك، وأخطـب 
دهم عن زين خوارزم يف املناقب، واجلويني يف فضائل الصحابة، وفرائده، بأساني

 ورواه أمحد بـن حنبـل يف مـسنده، ومـسلم عـن أيب داود ،العابدين عليه السالم
الغّزايل يف كتـاب اإلحيـاء بـاب  يف خصائصه، ورواه يالنسائالطالباين وغريه، و

                                                 
 .٢٠٧سورة البقرة، اآلية .  ١



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)١٠٢( 

 .يثار، والقرطبي يف تفسريه، وغريهم من علامء العاّمة ورواهتماإل
إّن عليًا عليه السالم كان يذكر مبيته، ويذكر مقـام رسـول : ويقول املؤرخون

 :اهللا صّىل اهللا عليه وآله مكررًا، وكان يقول
  حلـصاوقيُت بنفيس خَري مـن وطـَأ ا

 

  وَمن طاف بالبيت العتيـق وبـاِحلْجرِ  
 

  حممــُد ملــا خــاف أن يمكــروا بــه
 

  فوّقــاه رّيب ذو اجلــالل مــن املكــرِ  
 

  وبــتُّ أراعــيهم متــى ينــرشونني
 

  وقد َوَطنَْت نفيس عىل القتِل واألِرس  
 

  وبــات رســوُل اهللا يف الغــار آمنــاً 
 

ــرتِ   ــه ويف س ــظ اإلل ــاك ويف حف   هن
 

وهنا تبـدأ قـصٌة مـن : <السرية>وف احلسني يف كتابه وقال السيد هاشم معر
أروع ما عرفه تاريخ الفداء والتضحية، فالشجعاُن واألبطال يثبتون يف املعارك يف 
وجه أعدائهم، يدافعون بام لدهيم من سالٍح وعتاٍد مع أنصارهم وأعواهنم، وقد 

 .نفردينتضطّرهم املعارك إىل أن يثبتوا يف مقابل العدو مع األعوان غري م
أّما أن خيرج اإلنسان إىل املوت طائعًا مطمئنًا بدون سـالٍح وال عتـاٍد، وكأّنـه 
خيرج ليعانق غادًة حسناَء، فينام عىل فراٍش حتّف به املخاطر واألهوال، أعزل من 

يامنه، وثقته برّبه، وحرصه عىل سالمة القائد، كـام حـدث لعـّيل إكّل يشء إّال من 
عليه ابن عّمه حمّمد صّىل اهللا عليه وآله أمر املبيـت عـىل عليه السالم حينام عرض 

فراشه، ليتمّكن هو من التخّلص من مؤامرة قريش، فهذا ما مل حيـدث يف تـاريخ 
 .البطوالت، وما مل ُيعرف من أحٍد يف تاريخ املغامرات يف سبيل املبدأ والعقيدة

ي املـّرة األوىل، ومل يكن مبيت عّيل عليه السالم ليلـة اهلجـرة هـ: إىل أن يقول



 منقبة املبيت على فراش النيب صلّى اهللا عليه وآله: املناظرة احلادية عشرة

)١٠٣( 

فلقد كان أبو طالب يف أّيام احلصار يف الِشْعب ُينيم علّيًا عىل فـراش النبـّي صـّىل 
حتّى إذا حصلت حادثة اغتيال كان يف عيلٍّ دون النبّي صّىل اهللا عليـه اهللا عليه وآله، 

 .وآله، ومل يكن عيلٌّ ليامنع يف ذلك أبدًا، بل كان يقدم عليه برضا نفٍس وطيب خاطر
وأضيف هنا أّن هذه احلادثة قد ورد ذكرها يف مواطن عديـدة مـن الروايـات 

 .والزيارات املأثورة عن مصادرنا، إضافة إىل مصادر العامة الكثرية املتقّدمة
ما ورد يف زيارته صلوات اهللا عليه يوم ميالد النبّي صّىل اهللا عليه وآلـه، : منها

 مـن يا عليك السالم>:  الفقرة القائلةيفاملروية عن اإلمام الصادق عليه السالم، 
 .)١(<وأجاب ةللمنيّ  نفسه سلمأف فراشه عىل للمبيت األنام خري دعاه

املروية عن اإلمام ما ورد يف زيارته صلوات اهللا عليه املطلقة السادسة، : ومنها
 املرتـىض، عبـدك املـؤمنني أمري عىل وصّل >: بقولهالصادق عليه السالم كذلك، 

 البائـت رسـولك، وويص> :إىل أن يقـول< ...الوثقى  وعروتك ىف،األو وأمينك
فاديه بنفسه، فـإّن املواسـاة تـارًة تكـون : ، أي)٢(<بنفسه له واملوايس فراشه، عىل

باملال، وأخرى بالنفس، وهي أعىل مراتب املواساة، بأن جيود عليـه بنفـسه، كـام 
 :قال الشاعر

  جادوا بأنفسهم يف نـرص سـّيدهم
 

  نفس أقىص غاية اجلودواجلود بال 
 

                                                 
 ٣٥٤: ، كام يف مفاتيح اجلنان املعـّرب)٣٧٤والفقرة يف ص (٩ ح٣٧٣: ٩٧بحار األنوار .  ١

 .الطبعة احلجرية

 .٣٧٤: ، كام يف املفاتيح)٣٠٧والفقرة يف ص  (٢٣ ح٣٠٥: ٩٧بحار االنوار .  ٢
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)١٠٤( 

ما ورد يف زيارته عليه السالم املطلقة السابعة، املروية عن الـسيد ابـن : ومنها
 مـن بنفـسه ومفديـه النبـي فـراش عـىل البائـت عـىل السالم>: طاووس، وفيها

 .)١(<األعداء
ومنها ما ورد يف زيارته عليه السالم يوم الغدير املروية عن اإلمام الرضا عليه 

 أجبـت إذ السالم، عليه الذبيح الفراش عىل البيات يف وأشبهت>: وفيهاالسالم، 
ُنَي   يا{ :له قال إذ حمتسبًا، صابراً  إسامعيل أطاع كام وأطعت أجاب، كام   أَرى إِ    ب
ْ  يفِ  ِ ال ْبَحُكَ  أَ    مَنام ْ  أَذ َانْظُر َ   تَرى ذا ما ف َبَتِ  يا قال ْ  أ ُ  ما افْعَل ْ   سَتَجِدُ  تُؤْمَر َ ش إِن ُ  اء  اّهللاٰ

 َ َ  مِن ابِرين  أن وأمـرك وآلـه، عليـه اهللا صـّىل  النبي أباتك ملّا أنت وكذلك ،)٢(}الص 
 القتل عىل ولنفسك مطيعًا، إجابته إىل أرسعت بنفسك، له واقياً  مرقده يف تضجع
َ { :ذكره جّل  بقوله فعلك مجيل عن وأبان طاعتك، تعاىل اهللا فشكر موّطنًا،  وَمِـن
ْ  الن اسِ  َ  مَن ُ  شْريي َ  نَفْسَه ْتِغاء ِ  مَرْضاتِ  اب  .)٤(<)٣(}اّهللاٰ
إّنكم ملّا كنتم تعتقدون بأّن األئّمـة علـيهم الـسالم يعلمـون :  اآلنالسؤالو

الغيب، ويعلمون آجاهلم بعلٍم من اهللا، فإذا كان أمري املؤمنني عليه الـسالم يعلـم 
 صّىل اهللا عليه وآله، أّن أجله مل يكن يف تلك الليلة التي بات فيها عىل فراش النبّي 

                                                 
 .٣٥٧: ، كام يف مفاتيح اجلنان٢٢ ح٣٠١: ٩٧بحاراألنوار .  ١
 .١٠٢سورة الصافات، اآلية .  ٢

 .٢٠٧سورة البقرة، اآلية .  ٣

 .٣٧٢ ـ ٣٧١: ، كام يف املفاتيح)٣٦٧الفقرة يف ص  (٦ ح٣٥٩: ٩٧بحار األنوار .  ٤



 منقبة املبيت على فراش النيب صلّى اهللا عليه وآله: املناظرة احلادية عشرة

)١٠٥( 

فكيف  للهجرة، ٤٠بل سيكون أجله يف احلادي والعرشين من شهر رمضان سنة 
اليًة، عيكون مبيته عليه السالم عىل فراش النبّي حمّمد صّىل اهللا عليه وآله تضحيًة 

يثارًا عظيًام؟ وملاذا نزلت اآلية املباركة مادحة له؟ وكيف باهى اهللا به املالئكـة، إو
و املروّي الثابت من كتب الفريقني؟ ممّا يدّل كّل ذلك عىل عدم علمه عليـه كام ه

 .السالم بالغيب، وكذلك سائر األئمة األطهار عليهم السالم
 : عىل هذا السؤال يكون بأحد وجوهاجلوابو

 وذلك بأن يقال إّن اإلمام عليه السالم يعلم علم الغيـب )جباَحل : (األول
د القليلة التـي حجبهـا اهللا سـبحانه وتعـاىل عنـه يف غـري كّله، إّال يف بعض املوار

التبليغ، حلكمة ومصلحة، وعليه حتمل الروايات الدالة عىل استئثار اهللا سـبحانه 
 .وتعاىل العلم ببعض األمور لنفسه

 مـن عنـدنا ونحـن>: كام روي عن اإلمام أيب جعفر عليه الـسالم وفيـه قـال
 يف بـه اسـتأثر تعـاىل اهللا عنـد واحد رفوح ،حرفاً  وسبعون اثنان األعظم االسم
 .)١(<عنده الغيب علم

 .)٢(ونظريه عن اإلمام الصادق عليه السالم
وما روي عن اإلمام الكاظم عليه السالم حيث سأله رجل من أهـل فـارس، 

 <ويقبض فنعلم، العلم لنا يبسط>: أتعلمون الغيب؟ فقال عليه السالم: فقال له
                                                 

 ).باب ما أعطي األئمة عليهم السالم من اسم األعظم (١ ح٢٣٠: ١الكايف .  ١

 .٢ ح٢٣٠: ١الكايف .  ٢
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)١٠٦( 

 .)١(<نعلم فال عنا> أي حيجب
 املبيت من هـذا القبيـل، وأّن اهللا سـبحانه حجـب عـن اإلمـام دفيكون مور

مان أجله، فلم يكن يعلـم عليـه زأمرياملؤمنني عليه السالم يف زمان املبيت علمه ب
السالم بأنه سينجو من تلك احلادثة، فيتحقق منه الفداء بـالنفس، واملـدح عليـه 

مام عليـه الـسالم مـن النبـّي من اهللا سبحانه ومن غريه، ويقّرب ذلك سؤال اإل
نعـم، : أو تسلم بمبيتي يا نبي اهللا؟ فقال صّىل اهللا عليه وآلـه>: صّىل اهللا عليه وآله

 .<وى إىل األرض ساجدًا هللاهفتبسم عيل عليه السالم ضاحكًا، وأ
من املوارد املـذكورة للمعـصومني مـن ويمكن أن يصلح هذا اجلواب لكثري 

سالم يف الروايات، وكذلك لعدد من األنبياء يف القـرآن األنبياء واألئمة عليهم ال
 .الكريم

كام يف قصة موسى مع اخلرض عليهام السالم، حيث حجب اهللا سـبحانه عـن 
موسى عليه السالم علمه بوجود الكنز يف احلـائط، وكفـر الغـالم بعـد بلوغـه، 
وإرهاقه ألبويه، وغصب امللك للسفن، وقـال تعـاىل عـىل لـسان اخلـرض عليـه 

َيْفَ {: لسالم خماطبًا ملوسى عليه السالما ُ  وَك ْ  ما  عَلى تَصْبِر ِ  تُحِطْ  لَم  .)٢(}خُبْراً  بِه
ْ {: كام قـال تعـاىلصّىل اهللا عليه وآله وكذلك قّصة التحريم بالنسبة للنبّي   وَإِذ

ِلى الن بِي   أَسَر   ِ  بَعْضِ   إ ا  حَديثاً   أَزْواجِه َلَم  أَتْ   ف َب  ِ   ن ُ   بِه َأَظْهَرَه ُ   و ِ   اّهللاٰ َيْه َل فَ   ع ُ   عَر  َأَعْرَضَ   بَعْضَه  و
                                                 

 .١ ح٢٥٦: ١الكايف .  ١
 .٦٨هف، اآلية سورة الك.  ٢
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)١٠٧( 

 ْ ا بَعٍْض  عَن َلَم  أَها ف َب  ِ  ن ْ  قالَتْ  بِه َ  مَن ْبَأَك َن َ  هذا أ َ  قال أَِ  َب  ُ  ن ُ  الْعَليم  .)١(}الْخَبير
 قـد إّن اهللا عّز وجل قد أنساه تلك الليلـة، أو )اإلنساء أو النسيان: (الثاين

احلاديـة والعـرشين مـن شـهر رمـضان بعـد نيس من نفسه موعَد أجله يف الليلة 
تلك الليلة رضبه بالسيف يف الليلة التاسع عرشة، فبات معتقدًا أّن أجله سيكون 

عىل يد املرشكني، مسّلام ألمر اهللا تعاىل، لينجو النبـّي صـّىل اهللا عليـه وآلـه، وقـد 
< ...سلم أو تـ>:  سؤال أمرياملؤمنني عليه السالم للنبّي صّىل اهللا عليه وآلـهُحيمل

 .املتقّدم ذكرها يف اجلواب األول، عىل هذا اإلنساء أو النسيان
وقد تقدم يف املناظرة اخلامسة أّن النسيان أو اإلنساء يف املوضوعات اخلارجية 
ال خيّل بالعصمة إذا كان وقوعه نادرًا، فاإلمام عليه السالم يعلم الغيـب كّلـه إّال 

 . اإلنساءيف موارد نادرة حيصل فيه النسيان أو
 وذلك بأن يقال إّن اإلمام عليه السالم يعلم الغيب كّله، )ةءاإلشا: (الثالث

 : مل يعلم، كام جاء يف الرواياتأبمعنى أّنه متى ما شاء علم، ومتى ما مل يش
إّن اإلمـام إذا شـاء أن >: ما روي عن أيب عبد اهللا عليه السالم أّنـه قـال: منها

 .)٢(<يعلم علم
إذا أراد اإلمام أن >: عن أيب عبد اهللا عليه السالم أيضًا أّنه قالما روي : ومنها

 .)٣(<يعلم شيئًا أعلمه اهللا ذلك
                                                 

 .٣سورة التحريم، اآلية .  ١

 .١ ح٢٥٨: ١الكايف .  ٢
 .٣ ح٢٥٨: ١الكايف .  ٣
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)١٠٨( 

إّن اإلمام إذا شاء >: أّنه قالأيضًا ما روي عن أيب عبد اهللا عليه السالم : ومنها
 .)١(<علمأن يعلم أُ 

مل يـشأ يف فيكون مورد املبيت من هذا القبيل، وأّن أمري املؤمنني عليه الـسالم 
 .علم بزمان أجلهيزمان املبيت أن 

                                                 
 .٢ ح٢٥٨: ١الكايف .  ١



)١٠٩( 

 
 
 

 


 
تتضّمن هذه املناظرة ما يرتّدد عىل ألسنة بعض اجلاهلني بحقائق األمـور مـن 

يـه الـسالم، وبـاقي األئّمـة املخالفني واملؤمنني، فيام يتعّلق بعلم أمرياملـؤمنني عل
الطاهرين عليهم السالم بآجاهلم ومكان وزمان استشهادهم، وعىل يد َمـن مـن 
الظلمة، بعد فرض علمهم بالغيب، ومع ذلك قدموا يف ذلـك الزمـان إىل ذلـك 
، أو عّرضـوا أنفـسهم إىل  املكان، وفعلوا ما فيه إزهاق أرواحهم، من رشب سـمٍّ

 .القتل
كيف عرضوا أنفسهم ملـا فيـه هالكهـم، مـع عـدم :  من هؤالء هوفالسؤال

 جواز إلقاء النفس إىل التهلكة؟
 عن هذا السؤال بأحد الوجوه الثالثـة املتقدمـة يف املنـاظرة اجلوابويمكن 

 .ةءجب واإلنساء أو النسيان، واإلشاالسابقة من احلَ 
كرواية اإلمام الرضا عليـه الـسالم عنـد  ذكرته الروايات، رابعوجه ويضاف 

جوابه عىل سؤال احلسن بن اجلهم يف مورد استشهاد أمرياملؤمنني عليه السالم حيث 
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)١١٠( 

دّلت القرائن أّنه كان عاملًا باستشهاده، فال تأيت الوجوه الثالثة املتقدمة، ويصلح هـذا 
 .الوجه لكّل مورد دّلت القرائن عىل علم اإلمام عليه السالم باستشهاده

 قلـت:  بإسناده عن احلسن بن اجلهم قـالفقد روي عن ثقة اإلسالم الكليني
 التـي والليلـة ،قاتلـه عرف قد السالم عليه أمرياملؤمنني إنّ  : السالم عليه للرضا
: الـدار يف اإلوز صـياح سـمع ملـا وقولـه ،فيـه يقتـل الذي واملوضع ،فيها يقتل

 وأمـرت الـدار داخـل الليلـة يتصـلّ  لو: كلثوم أمّ  وقول نوائح، تتبعها صوائح
 وقد سالح، بال الليلة تلك وخروجه دخوله وكثر ،عليها فأبى بالناس صّيل ي غريك
 .تعّرضه جيز مل مما هذا كان بالسيف، قاتله اهللا لعنه ملجم ابن أنّ  السالم عليه عرف

 ولكنّـه كـان، ذلك>: فأجاب اإلمام الرضا عليه السالم يف تتّمة الرواية بقوله
 .)١(<وجل عزّ  اهللا مقادير لتميض الليلة، تلك يف ُخّري 

وحاصل جواب اإلمام عليه السالم أّنه عليه السالم خّري يف تلـك الليلـة، أي 
جعل إليه األمر واالختيار يف أن خيتار لقاء اهللا، أو البقاء يف الدنيا، فاختـار عليـه 

 .السالم لقاء اهللا تعاىل، فسقط عنه وجوب حفظ النفس
يف مجيع حـاالهتم يهم السالم،  أّن األئمة املعصومني عل:)٢(وتوضيح اجلواب

                                                 
 بـاب أّن األئمـة علـيهم الـسالم يعلمـون متـى يموتـون، وأّهنـم ال ٤ ح٢٥٩: ١الكايف .  ١

 .يموتون إّال باختيار منهم
يف حّل مشكالت األخبار للسّيد عبد اهللا هذا التوضيح مأخوذ من كتاب مصابيح األنوار .  ٢

 احلديث الثامن واخلمسون، مـع اختـصار وتـّرصف ٣٦٨ ـ ٣٦٦شّرب، اجلزء األول، ص 
 .وإضافة
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)١١١( 

رون عىل ما اختارت هلم األقضية الرّبانّية، والتقديرات اإلهلّية، فكّلام علموا أّنه جي
خمتاٌر له تعاىل، مريضٌّ لديه اختاروه ورضوا به، سواٌء كـان يف قتـٍل، أو يف هـوان 

تّرضع، عدائهم وإن كانوا عاملني بذلك، وقادرين عىل دفعه بالدعاء والأوذلٍّ من 
هـم برضـائه سـبحانه بـذلك، مولكنّهم تركـوا الـدفع، واختـاروا الوقـوع، لعل

 .واختياره ذلك هلم
حكام توقيفيٌة عن الشارع، فام وافق أمـره ورضـاه فهـو أوالتحليل والتحريم 

 اإللقاء باليد إىل التهلكـة غـري عمومحالل، وما خالف ذلك فهو حرام؛ عىل أّن 
كثـريٍة كاجلهـاد يف سـبيل اهللا، والـدفاع عـن الـنفس مور أحمّرم؛ ألّنه خمّصٌص بـ

فكـذا . واألهل واملال، واإلعطاء باليد إىل القصاص، وإقامة احلدود، وغري ذلك
ص هنا يف حالة العلم برضاء اهللا سبحانه  .ُخصِّ

ومن األخبار املؤّيدة لذلك ما رواه الكلينّي بإسناده عن عبد امللك بن أعـني، 
 الـسالم عليـه احلسني عىل النرص تعاىل اهللا أنزل>:  قالم عليه السالعن أيب جعفر

 اهللا لقـاء فاختـار اهللا، لقـاء أو النـرص ّري ُخـ ثمّ  ،واألرض السامء بني ما كان حتى
 .)١(<تعاىل

: ومنها ما رواه رضيس الكنّايس عن أيب جعفر عليه السالم يف حديٍث قال فيه
ر قيـام عـيل بـن أيب طالـب  أرأيت ما كان مـن أمـ،جعلت فداك: فقال له محران

                                                 
باب أن األئّمـة علـيهم الـسالم يعلمـون متـى يموتـون، وأهنـم ال  (٨ ح٢٦٠: ١الكايف .  ١

 ).يموتون إّال باختيار منهم
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)١١٢( 

 ذكـره، ومـا واحلسن واحلسني عليهم السالم وخروجهم وقيامهم بدين اهللا عـزّ 
أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر هبم حتى قتلوا وغلبوا؟ فقال أبو جعفر 

 وقـضاه ،ر ذلـك علـيهم اهللا تبارك وتعاىل قد كان قّد  إنّ ،يا محران>: عليه السالم
أي حيـنام اختـاروا ذلـك أجـراه  < أجراه سبيل االختيار ثمّ مه عىل وحتّ ،وأمضاه
 اهللا عليـه وآلـه قـام عـيل واحلـسن  إليهم من رسول اهللا صّىل فبتقدم علمٍ >عليهم 

 صمت من صمت منا، ولو أهنم يا محـران حيـث واحلسني عليهم السالم، وبعلمٍ 
 هللا عـزّ نزل هبم ما نزل من أمر اهللا عز وجل وإظهـار الطواغيـت علـيهم سـألوا ا

 وذهـاب ،لك الطواغيـتتا عليه يف طلب إزالة  وأحلوّ ، أن يدفع عنهم ذلكوجّل 
 كان انقضاء مدة الطواغيـت وذهـاب  ودفع ذلك عنهم، ثمّ ، ألجاهبمملكهم إذاً 

د، ومـا كـان ذلـك الـذي أصـاهبم يـا ملكهم أرسع من سلك منظوم انقطع فتبّد 
  ولكـن ملنـازل وكرامـةٍ ،اهللا فيها وال لعقوبة معصية خالفوا ، اقرتفوهمحران لذنٍب 

 .)١(<من اهللا، أراد أن يبلغوها، فال تذهبن بك املذاهب فيهم
أّنـه كـان هلـم علـيهم : وحاصل جواب اإلمام عليه السالم من هذه الروايـة

السالم علٌم بذلك، وأقدموا عليه لكونه مرضّيًا له تعاىل؛ ليبلغوا درجة الشهادة، 
 .وحمّل الكرامة منه تعاىل

                                                 
ئمة عليهم السالم مل يفعلوا شـيئًا وال يفعلـون إّال بعهـٍد باب أّن األ (٣ ح٢٨١: ١الكايف .  ١

، وهذا النص مع إضافة تعليق عليه من مـصابيح )من اهللا عّز وجل وأمر منه ال يتجاوزونه
 . ضمن رشح احلديث الثامن واخلمسون٣٦٨ ـ ٣٦٧: ١األنوار 
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)١١٣( 

 إمـام ال أيّ >: قال أبو عبد اهللا عليه الـسالم: منها ما روي عن أيب بصري قالو
 .)١(<يعلم ما يصيبه وإىل ما يصري، فليس ذلك بحجة هللا عىل خلقه
 وجـل  اهللا عـزّ إنّ >: ومنها ما روي عن أيب احلسن موسى عليـه الـسالم قـال

 وخلوصـهم أي لرتكهم التقية، أو عدم انقيادهم إلمـامهم، <غضب عىل الشيعة
هـم، فــوقيتهم واهللا  ين نفــيس أوفخـّري > يف متابعتـه، فعّرضـوا أنفــسهم للهـالك

 .)٢(<بنفيس

                                                 
 وأّهنـم ال باب أّن األئمـة علـيهم الـسالم يعلمـون متـى يموتـون، (١ ح٢٥٨: ١الكايف .  ١

 ).يموتون إّال باختيار منهم
  ).نفس الباب املتقدم (٥ ح٢٦٠: ١الكايف .  ٢



 



)١١٥( 

 
 
 

 
 

، وقـّصة النبـي يـونس بـن مّتـى عليـه وهي تتعّلق بموضوع عصمة األنبيـاء
 يراها بعض اجلهلـة مـن أبنـاء نية التيآالسالم امللّقب بذي النون يف اآليات القر

العاّمة أّهنا منافيٌة لعصمة األنبياء الثابتة عندنا، وقد تـرد هـذه الـشبهة يف أذهـان 
 .)١(بعض املؤمنني

ما تقولون يف قوله تعاىل بالنـسبة لنبّيـه يـونس عليـه الـسالم، :  هوالسؤالو
َا الن ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبًا فَظَن   {بذي النـونامللّقب  َنـادى وَذ َيْهِ ف َل  ِيف   أَنْ لَنْ نَقْدِرَ ع

ِلهَ إِال   لُماِت أَنْ ال إ ِ الظ  الِم ُنُْت مِنَ الظ  َنَْت سُبْحانََك إِ   ك َ  أ ْناهُ مِنَ ، ين ي َنَج  َاسْتَجَبْنا لَهُ و ف
 َ ُنِْ  الْمُؤْمِنين  ، أال يدّل عىل عدم عصمته، إذ أّهنا نسبت الظلم إىل)٢(}الْغَم  وَكَذلَِك ن

نبّي اهللا يونس عليه السالم، وعقاب اهللا له يف أن ُسجن يف بطن احلوت ردحًا من 
 الزمن؟

                                                 
وهي مستخرجة من كتب التفـسري كـامليزان والـصايف وغريمهـا مـع اختـصار وتـرصف .  ١

 .وإضافة
 .٨٨ ـ ٨٧سورة األنبياء، اآلية .  ٢
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)١١٦( 

 :قبل اجلواب عىل هذا السؤال نراجع تفسري اآليتني الرشيفتني خمترصاً 
ِ {: قال تعاىل َا الن ون أي صاحب احلوت يونس بن مّتا عليه الـسالم وهـو } وَذ

ولوطًا ونوحًا وداود وسـليامن : بياءمنصوب عطفًا عىل من سبق ذكرهم من األن
، وباقي املـذكورين <وآتينا لوطاً >وأيوب، ولوطًا منصوب بفعل حمذوف تقديره 

أي مغاضبًا لقومه، بمعنـى غـضبان } إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً  {<لوطاً >معطوفون عىل 
عليهم، ملا كان منهم من اإلرصار عىل الكفر، وهاجر عنهم قبل أن يؤذن لـه مـن 

ا رأى دنـّو العـذاب مـنهم، ثـّم رفعـه اهللا تعـاىل عـنهم، بـسبب دعـائهم رّبه، ملّـ
فَظَن  أَنْ  {وتّرضعهم إىل اهللا عّز وجّل بالصياح والعجيج مستغفرين من كفـرهم

 ِ َيْه َل نضّيق عليه بشّدٍة، ولن نقيض عليه ما نقّرت عليه رزقه، ولن أي لن } لَنْ نَقْدِرَ ع
ذهب يـونس هاربـًا عـىل وجهـه، فـاّرًا مـن قضيناه من حبسه يف بطن احلوت، ف

قومه، ناحية بحر أيلة، متفّكرًا، فرارًا من أن يراه أحٌد مـن قومـه، خوفـًا مـن أن 
يّتهموه بالكذب، حيث كان قد أخربهم عـن اهللا تعـاىل بحتمّيـة نـزول العـذاب 

وه لكفرهم، وكان يف قريتهم رجٌل عـاملٌ حكـيم اسـمه روبيـل، قعليه، فلم يصدّ 
إىل االستغفار بطريقة خاّصة، بعد أن وعظهم فاستجابوا له، فاستجاب أرشدهم 

. اهللا هلم، ورفع العذاب عنهم، وقد كان ذلك من البداء الذي مل خيرب اهللا بـه نبيـه
إّنام مل خيربه بذلك ألّنه عـّز وجـّل >: ويف الرواية عن اإلمام الصادق عليه السالم

 )١(<يـستوجب بـذلك ثوابـه وكرامتـه، فأراد أن يفّرغه لعبادته يف بطـن احلـوت
                                                 

 . سورة يونس٩٨آية  يف تفسري ٤٢٦: ٢، كام يف تفسري الصايف ١ ح٧٧: ١علل الرشائع .  ١
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)١١٧( 

َنادى { لُماتِ  يف ف روي أّهنا ظلمة الليل والبحر وبطن احلـوت، ألّن يـونس }  الظ 
حنت، فـسأهلم شحينام هرب من قومه، وذهب إىل ساحل البحر، فإذا سفينة قد 

أن حيملوه، فلّام توّسطوا البحر بعث اهللا حوتًا عظيًام فحبس عليهم السفينة، ففزع 
نس، وصار إىل مؤخر السفينة، فدار إليه احلوت ففتح فاه أمامه، فقال أهل منه يو
.  ويف روايٍة عبٌد آبق، فتسامهوا بالقرعة فخرج اسـم يـونس،فينا عاصٍ : السفينة

وروي أّنه أقرع ثالث مّرات ويف كـّل مـّرٍة خيـرج اسـم يـونس، فرمـى بنفـسه، 
ِلهَ إِال  أَنْ ال {فالتقمه احلوت الذي كان فاحتًا فاه ينتظره َنْـَت سُـبْحانَكَ  إ أي }  أ

ِ  {تنزهيًا لك عّام ال يليق بـك الِم ُنُْت مِنَ الظ  َ إِ   ك أي الظـاملني أنفـسهم بـرتك } ين
برتك العبادة يف بطن احلوت، املروّي أّن مدهتا سبعة أيام التي فّرغه : وىل، وروياأل

ْ  {اهللا هلا، أو أقل أو أكثر ي َنَج  َاسْتَجَبْنا لَهُ و الذي كان عليـه يـونس يف } ناهُ مِنَ الْغَم  ف
َ  {بطن احلوت، بأن قذفه إىل الساحل ُنِْ  الْمُؤْمِنين كّل مـؤمن إذا دعـا } وَكَذلَِك ن

دعو يما من مؤمٍن مكروب >: اهللا بإخالص، وروي عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله
 .)١(<هبذا الدعاء إّال استجيب له

َ {: وقال تعاىل يف سورة أخـرى ِلَـى الْفُـْ ِ ، وَإِن  يُونَُس لَمِنَ الْمُرْسَلين َبَقَ إ إِذْ أ
 ِ َ ، الْمَشْحُون ْتَقَمَهُ الْحُوُت وَهُوَ  {  أي املغلوبني بالقرعة}  فَساهَمَ فَ نَ مِنَ الْمُدْحَضين َال ف

َن هُ  نَ  {أي آٍت بام يالم عليه من ترك األوىل، بذهابه بال إذن رّبه} مُليمٌ  َلَوْال أ مِنَ ف

                                                 
 .راجع تفسري اآليتني يف تفسري الصايف، وتفسري شّرب .  ١
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)١١٨( 

 َ حين ال إلـه إّال أنـت >أي الذاكرين هللا كثـريًا بالتـسبيح، أو املـسّبحني بــ} الْمُسَب 
َبَِث يف {فاستجاب اهللا تعاىل له< سبحانك إّين كنت من الظاملني َل ِلى ل  يَـوْمِ   بَطْنِهِ إ

 َ ُبْعَثُون إّما أن يموت يف بطنها، ويكون قربه إىل ذلك اليوم، وإّما أن يبقـى حّيـًا } ي
ِالْعَراءِ وَهُوَ سَقيمٌ  {يها إىل ذلك اليومف َبَذْناهُ ب َن يف أرض خالية من يشء يـسرته، } ف

َيْهِ شَجَرًَة مِنْ يَقْطينٍ  {وهو ضعيف مما ناله، كفرٍخ ال ريش لـه َل َتْنا ع ْب َن َأ شـجرة } و
ِلى {القرع يقتات منها ويستظل هبا ْناهُ إ َأَرْسَل َ  و َلٍْف أَوْ يَزيدُون  إىل قومـه أي}  مِائَةِ أ

بعد أن بقي يف العراء سبعة أّيام أو ثالثـة، وقيـل يف عـددهم أّنـه أريـد وصـفهم 
هم مائة ألف أو أكثر، وروي اّهنم مائة : لبالكثرة يف رأي الرائي، أي إذا رآهم قا

ِلـى {ألف، ويزيدون ثالثني ألفاً  عْناهُمْ إ َآمَنُوا فَمَت  أي فـآمن قومـه بـه، }  حـينٍ  ف
 .)١(جاهلمفمّتعناهم إىل آ

 : بوجوهاجلوابو
يراد قّصته يف اآليات القرآنية وتفسريها أّن الظلم املعـّرب بـه إمن  اتضح :أوالً 

االصـطالحّي، يف اآلية ليس ظلًام اصطالحّيًا، الذي حيـصل باملعـصية والـذنب 
 يف  عليـه الـسالممعصية آدم( كام تقّدم يف املناظرة اخلامسة ،وىلوإّنام هو برتك األ

، فهو ال ينايف العصمة، حيث خرج من قومه، وذهب إىل الـساحل، وهـو )اجلنّة
عمٌل مباٌح ال ينايف العصمة، لكن كان ينبغي أن ال يفعله إّال بإذٍن مـن رّبـه، فـإّن 

                                                 
 . مع تفسريها املخترص١٤٨ ـ ١٣٩سورة الصافات، اآلية .  ١
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)١١٩( 

 .حسنات األبرار سّيئات املقربني
ِ { : واّتضح أّن قوله تعاىل َيْه َل كـام أي لن نقّرت عليه رزقه، } فَظَن  أَنْ لَنْ نَقْدِرَ ع

هو املروي يف الصايف عن العلل عن اإلمام الرضا عليه السالم، فهـو مـن ،َقـَدر 
 .يف القّوة< قَدر يقَدر مقدرةً >يف الرزق، وليس من < يقِدر َقْدراً 

: وهو املروي أيضًا عن أيب الصلت اهلروي عن اإلمـام الرضـا عليـه الـسالم
َا الن ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً  {:وأّما قوله> ِ وَذ َيْه َل إّنام ظّن بمعنـى }  فَظَن  أَنْ لَنْ نَقْدِرَ ع

ـا إِذا مَـا  {استيقن أّن اهللا لن يضّيق عليه رزقه، أال تسمع قول اهللا عّز وجّل  َأَم  و
 ُ َيْهِ رِزْقَه َل ْتَالهُ فَقَدَرَ ع ، أي ضّيق عليه رزقه، ولـو ظـّن أن اهللا ال يقـدر عليـه )١(}اب

 .)٢(<لكان قد كفر
لعصمة لألنبياء ثابتة باألدّلة القطعّيـة، العقلّيـة والنقلّيـة، القرآنّيـة إّن ا: ثانياً 

 ).يف اجلنّةعليه السالم يف معصية آدم (واحلديثّية، كام تقّدم يف املناظرة اخلامسة 
أّن هذه اآليات مورد السؤال غري ظاهرة بام تقـّدم يف الوجـوه  لو تنّزلنا :ثالثاً 

ت الداّلة هبات التي جيب أن ترّد إىل اآليات املحكاماملتقّدمة، فهي تعترب من املتشا
نبياء عليهم السالم، وتفرسَّ هبا ـ كام تقّدم بيان ذلـك يف والرصحية عىل عصمة األ

يف ويف اجلنة، عليه السالم  املناظرة اخلامسة يف معصية آدم يف جواب الثاين الوجه
 .، فراجع تفصيل ذلك املناظرة الرابعة يف معنى اهلداية واإلضالليف) أوالً (

                                                 
 .١٦سورة الفجر، اآلية .  ١

 .١ ح١٧٠: ١عيون أخبار الرضا عليه السالم .  ٢



 



)١٢١( 

 
 
 

 
 

هذه املناظرة تتضّمن سؤاالً يتعّلق بعصمة األنبياء يـرتّدد عـىل ألـسنة اولئـك 
املخالفني املنكرين لعصمة النبّي صّىل اهللا عليـه وآلـه واألئّمـة األطهـار علـيهم 

وبعض املؤمنني، وجييب عنه علامؤنا األعالم، رحم اهللا املاضـني مـنهم، السالم، 
 .)١(وحفظ الباقني

: ما تقولـون يف قولـه تعـاىل لنبّيـه حمّمـد صـّىل اهللا عليـه وآلـه:  هوالسؤالو
} ْ َاصْبِر َ   إِن   ف ِ   وَعْد ْ   حَق    اّهللاٰ َاسْتَغْفِر ْبِكَ   و ِ   وَسَب حْ   لِذَن ِالْعَ ِ    رَب كَ   بِحَمْد َ   ب ِ و ، أال ) ٢( } اْإلِبْ ر

تدّل هذه اآلية عىل أّن النبّي صّىل اهللا عليه وآله لديه ذنوب، وقد أمـره اهللا تعـاىل 
 باالستغفار منها، وذلك يدّل عىل عدم عصمته؟

َ {: وما معنى قوله تعاىل ِيَغْفِر ُ  لَكَ  ل َ  ما اّهللاٰ م ْ  تَقَد  ْبِكَ  مِن َن َ  وَما ذ ر َأَخ   لوال أّنه )٣(}ت
                                                 

ن والصايف وغريمها، مـع هذا السؤال واجلواب مستخرج من تفاسري القرآن املجيد كامليزا.  ١
 .اختصاٍر وتّرصٍف وإضافة

 .٥٥، اآلية )املؤمن(سورة غافر .  ٢

 .٢سورة الفتح، اآلية .  ٣
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)١٢٢( 

 ، ولديه ذنوب؟غري معصومٍ 
وما معنى االستغفارات الواردة عن النبّي صّىل اهللا عليه وآلـه وأمرياملـؤمنني 
عليه السالم، واإلمام السجاد عليه السالم يف أدعيـة الـصحيفة، وسـائر األئمـة 
األطهار عليهم السالم؟ أال يدّل ذلك عىل أّن لدهيم ذنوبـًا اقرتفوهـا، ويطلبـون 

 رها هلم؟من اهللا عّز وجّل أن يغف
 أّن املراد من استغفار النبي أو اإلمام من الـذنب، اسـتغفار :اجلواب األول

 يكن ذنبًا بمعنى املخالفة لألمر املولوي كام جاء مما يعتربه هو يف حّقه ذنبًا، وإن مل
 .يف الروايات

كان رسـول اهللا صـّىل اهللا عليـه >: مام الصادق عليه السالمفقد روي عن اإل
 .)١(< اهللا يف كّل يوٍم سبعني مّرًة من غري ذنبوآله يتوب إىل

أّنه ليغان عىل قلبي، وإّين ألسـتغفر اهللا >: وروي عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله
يغان أي ما يـصيب :  ومعنى.)٢(<مائة مّرة>: ويف أخرى. <يف كّل يوٍم سبعني مّرة

فتـه، وللمرشكني وإن كـان ذلـك مـن وظيالقلب ويغشاه بسبب تعرضه للنّاس 
 .فيستغفر ملا ُيثلِم انقطاعه إىل اهللا عّز وجّل 

ملّا كان قلب النبي صـّىل اهللا عليـه وآلـه أتـمَّ القلـوب صـفاًء، : وعن بعضهم
وأكثرها ضياًء، وكان مكّلفًا بتعليم الناس، وهدايتهم، وبيان األحكام الـرشعّية، 

                                                 
 .٥٩٨٦ ح٣٢٠: ٥مستدرك الوسائل .  ١
 .٥٩٨٧ ح٣٢٠: ٥مستدرك الوسائل .  ٢
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)١٢٣( 

ل رّقته، وفـرط فكأّنه إذا تعاطى شيئًا من ذلك حصلت كدورٌة ّما يف القلب؛ لكام
نورانّيته، فإّن اليشء كّلام كان أصفى كانت الكدورة عليه أبـني، فكـان صـّىل اهللا 

 .)١(عليه وآله كّلام أحّس بيشٍء من ذلك عّده عىل النفس ذنبًا فاستغفر منه
إّن رسـول اهللا صـّىل اهللا عليـه >: وُروي عن اإلمام الصادق عليه السالم قـال

 اهللا إنّ  ذنـب، غري من مّرةٍ  مائة وليلة يوم كّل  يف يستغفرهو اهللا وآله كان يتوب إىل
 .)٢(<ذنب غري من عليها ليأجرهم باملصائب أولياءه خيّص 

وينقل السّيد عبد اهللا شّرب عن كتاب كشف الغّمة لعّيل بن عيسى األربـيل مـا 
إّن األنبياء واألئّمة عليهم السالم تكون أوقـاهتم مـستغرقًة بـذكر اهللا، : ملّخصه

كام قال وقلوهبم مشغولًة، وخواطرهم متعّلقًة باملأل األعىل، وهم أبدًا يف املراقبة، 
، فإّهنم أبدًا <اعبد اهللا كأّنك تراه، فإن مل تره فإّنه يراك>: أمرياملؤمنني عليه السالم

متوّجهون إليه، ومقبلون بكّليتهم عليه، فمتى انحّطوا عـن تلـك املرتبـة العاليـة 
ة إىل االشتغال باملأكل واملرشب، والتفّرغ إىل النكـاح وغـريه مـن واملنزلة الرفيع

 عّدوه ذنبًا، واعتقدوه خطيئًة واستغفروا منه، أال ترى أّن بعض عبيـد ،املباحات
أبناء الدنيا لو قعد يأكل ويرشب وينكح، وهو يعلم أّنه بمرأًى من سيده ومسمٍع 

مـن حرمـة سـّيده ومالكـه، فـام لكان ملومًا عند الناس، ومقّرصًا فيام جيب عليه 
: أشار صّىل اهللا عليه وآله بقوله وإىل هذا .ظنّك بسّيد السادات، ومالك األمالك

                                                 
 .مع اختالف يف املتن ) غني(جممع البحرين مادة .  ١
 .٢ ح٤٥٠: ٢الكايف .  ٢
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)١٢٤( 

، وقولـه صـّىل اهللا عليـه <إّنه لريان عىل قلبي، وإّين ألستغفر بالنهار سبعني مّرةً >
 .)١(<حسنات األبرار سّيئات املقربني>: وآله

 اجلزائري ـ كام عن الـسّيد عبـداهللا ويضيف بعض العلامء كاملحّدث الرشيف
 ـ أّن النبّي صّىل اهللا عليه وآلـه كانـت مراتـب علومـه <مصابيح األنوار>شّرب يف 

ومعارفه تتزايد يومًا فيومًا، حّتى أّنه رّبام عّد مرتبته باألمس تقصريًا وذنبًا بالنسبة 
إّين >: عليـه وآلـهإىل مرتبة اليوم، يـستغفر اهللا منـه، وعليـه ُنـّزل قولـه صـّىل اهللا 

 .)٢(<ألستغفر اهللا يف كّل يوٍم سبعني مّرًة من غري ذنب
 أّنه صّىل اهللا عليه وآله كـان يتحّمـل ذنـوب أّمتـه وشـيعته، :اجلواب الثاين

فيكون هو املخاطب حقيقًة يف اآلية الرشيفة كام نرى أّن كثـريًا مـا يتحّمـل األب 
ليه وكأّنه هو امليسء ال ولـده، وهـم إساءة ولده للغري، ويطلب العفو من املساء إ

 . يفعلون ذلكمعليهم الصالة والسالم بسبب أبوهتم لشيعتهم، ولشّدة حبهم هل
َ { : سالم أّنه سئل عن هذه اآلية عن اإلمام الصادق عليه الفقد روي ِيَغْفِر  لَكَ   ل

 ُ َ  ما اّهللاٰ م ْ  تَقَد  ْبِكَ  مِن َن َ  وَما ذ ر َأَخ  وال هـّم، ولكـّن اهللا ما كان له ذنـب >:  فقال)٣(}ت
 .)٤(<ّمحله ذنوب شيعته ثّم غفرها له

                                                 
 .٤٣٧: ٢نوار مصابيح األ.  ١
 .، رشح احلديث الرابع١مصابيح األنوار ج.  ٢
 .٢سورة الفتح، اآلية .  ٣

 .١٨٥: ٩، جممع البيان ٣١٤: ٢تفسري القمي .  ٤



 استغفار النيب صلّى اهللا عليه وآله واإلمام عليه السالم: املناظرة الرابعة عشرة

)١٢٥( 

 أن يكون املراد من الذنب ذنب أّمته، من باب إيـاك أعنـي :اجلواب الثالث
واسمعي يا جارة، فيكون النبـّي صـّىل اهللا عليـه وآلـه هـو املخاطـب ظـاهرًا ال 

بـسبب حقيقة، ويكون املخاطب حقيقة هو أّمته، فيكون الغفـران ألمتـه، ال لـه 
 .حتّمله لذنوب أّمته، كام يف اجلواب السابق

:  فقـال اآلية املتقّدمـة عليه السالم أّنه سئل عن اإلمام الصادقفقد روي عن
 عليه عيل شيعة ذنوب يغفر أن له ضمن سبحانه اهللا ولكن ذنب، له كان ما واهللا>

 .)١(<تأّخر وما ذنبهم من تقّدم ما السالم
، )٢(لتفاسري يف تفسري آيـة سـورة الفـتح املتقّدمـة ما ذكرته ا:اجلواب الرابع

، من أّن قيام النبّي صّىل اهللا عليه وآلـه بالـدعوة، وهنـضته <امليزان>ومنها تفسري 
عىل الكفر والوثنّية، فيام تقّدم عىل اهلجرة، وإدامته ذلك، وما وقع له من احلروب 

ن عمـًال منـه صـّىل اهللا واملغازي مع الكّفار واملرشكني فيام تأّخر عن اهلجرة، كـا
 عند الكّفار واملرشكني، ويعتربونه ذنبًا كبـريًا، ومـا كـانوا عليه وآله ذا تبعٍة سّيئةٍ 

ذلك ما كانت هلم شوكٌة ومقدرٌة، وما كـانوا لينـسوا زهـوق ملـتهم، ليغفروا له 
واهندام سنّتهم وطريقتهم، وال ثارات من قتل مـن صـناديدهم، دون أن يـشفوا 

باالنتقام منه، وإحماء اسمه، وإعفاء رسمه، غـري أّن اهللا سـبحانه غليل صدورهم 
                                                 

 .١٨٤: ٩جممع البيان .  ١
راجع تفسري امليزان والصايف وغريمها، واملذكور يف املتن عن امليزان مع اختصاٍر وتـّرصٍف .  ٢

 .وإضافة
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)١٢٦( 

رزقه صّىل اهللا عليه وآله هذا الفتح، فتح مّكة، أو فتح صلح احلديبيـة املنتهـي إىل 
الفتح، فذهب بشوكتهم، وأمخد نارهم، فسرت اهللا تعاىل بذلك عليه مـا كـان هلـم 

 .عليه صّىل اهللا عليه وآله من الذنب، وآمنه منهم
بالذنب يف اآلية ـ واهللا العامل ـ التبعُة السّيئة التي لدعوته صّىل اهللا عليـه فاملراد 

وآله عند الكّفار واملرشكني، وهو ذنٌب هلم عليه، كام قال تعاىل عىل لسان موسـى 
ْ {: عليه السالم لرّبه َلَهُم َلَي   و َنْبٌ  ع َأَخافُ  ذ ْ  ف ِ  أَن ُلُون ، ومغفرته تعاىل لذنبـه )١(}يَقْت

ي سرته عليه، بإبطال تبعته بإذهاب شوكتهم وهـدم بنيـتهم، وهـذا هـو أحـد ه
املعاين اللغوية للذنب، الذي هو العمل الذي له تبعٌة سيئٌة كـيفام كـان، واملغفـرُة 

 .هي السرت عىل ذلك
: ويؤّيد ذلك ما يتلوه من قولـه تعـاىل: ثّم يقول السّيد الطباطبائّي قّدس ّرسه

ُتِم  { ُ  وَي َيْكَ   نِعْمَتَه َل َ   صِراطاً   وَيَهْدِيَكَ   ع َنْصُرَك ُ   مُسْتَقِيماً، وَي ، ويؤّيده ) ٢( } عَزيزاً   نَصْراً   اّهللاٰ
ِن ا{: بعد قولـه< يغفر> عىل الفعل ةأيضًا الم التعليل الداخل َتَحْنا إ َتْحـاً  لَـكَ  ف  ف

، أي إّن الغرض من هذا الفتح املبني هو مغفرة مـا تقـّدم مـن ذنبـك ومـا }مُبيناً 
 باملعنى املتقّدم للذنب؛ وإّال فـال رابطـة بـني الفـتح، وبـني مغفـرة الـذنب تأّخر

 .)٣(االصطالحّي، وال معنى معقوالً لتعليله باملغفرة
                                                 

 .١٤عراء، اآلية سورة الش.  ١

 .٣ و ٢سورة الفتح، اآلية .  ٢

 .٢٥٤: ١٨تفسري امليزان .  ٣
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)١٢٧( 

: قـالأّنه ويؤّيد هذا املعنى ما روي عن العيون عن اإلمام الرضا عليه السالم 
 مـن ذنبـاً  أعظـم ةمّكـ أهل مرشكي عند أحد يكن مل>: حينام سئل عن هذه اآلية

 نيوسـتّ  ةثالثامئـ اهللا دون مـن يعبـدون كانوا ألهنم ّىل اهللا عليه وآلهص اهللا رسول
 اهللا فـتح فلام ... عليهم ذلك كرب خالصاإل كلمه إىل بالدعوة جاءهم فلام ؛صنامً 

ِن ا{ ،حممد يا :له قال ،ةمكّ  ّىل اهللا عليه وآلهص هنبيّ  عىل وجّل  عزّ  َتَحْنا إ  مكة }لَكَ  ف
َتْحاً { ُ  ف َ ، بيناً م ِيَغْفِر ُ  لَكَ  ل َ  ما اّهللاٰ م ْ  تَقَد  ْبِكَ  مِن َن َ  وَما ذ ر َأَخ   ةمّكـ أهـل مرشكي عند }ت

 مغفـوراً  ذلـك عنـدهم ذنبـه فصار ... رتأّخ  وما متقّد  فيام اهللا توحيد إىل بدعائك
 .)١(<عليهم بظهوره

ما يؤّيد هـذا املعنـى، مـع ويف رواية السّيد ابن طاووس عنهم عليهم السالم 
إضافة العّلة يف ذلك؛ من أّنك حينام فتحت مّكة بغري قتل هلم وال استئصال، وال 

 ، لك عندهمغفروا ما كانوا يعتقدونه ذنباً أخذهم بام قّدموه من العداوة والقتال، 
ن وال استقىص وال استصفى غفروا م ومتكّ  فلام رأوه قد حتكّ ... راً  أو متأّخ ماً متقدّ 
 .)٢(وه من الذنوبما ظنّ 
نا جتدر اإلشارة إىل أّنه ال تنايف بني التفسريين الواردين يف اجلـوابني الثـاين وه

والثالث هلذه اآلية مع اختالفهام معنًى، ومع كون كليهام مروّيًا ومـأثورًا، وذلـك 
ألّن اآلية املذكورة هلا معنًى خاص بمورد نزوهلا يف فتح مّكة، ومعنًى عام يشمل 

                                                 
 .١٨٠: ١عيون أخبار الرضا عليه السالم .  ١
 .٢٠٨: سعد السعود.  ٢
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)١٢٨( 

 الذنب املتعّلق بمورد صدور اآلية، وهذا ما ورد غفران كّل ذنب بقطع النظر عن
مثله كثريًا يف القرآن الكريم، لذا اشتهر عند الفقهاء أّن املورد ال خيّصص الوارد، 

 .أي أّن مورد النزول ال خيّصص املعنى العام لآلية الشامل له ولغريه
َك وَاسْـ{: وبام تقّدم يظهر معنى قولـه تعـاىل هُ  نَ فَسَب حْ بِحَمْدِ رَبـ  ـ  ِن تَغْفِرْهُ إ

الذنوب بالنسبة إليهم وهـو بباألنبياء عّام يسّمى ، إّما االستغفار اخلاص )١(}تَو اباً 
ليس ذنبًا، وإّما االستغفار لذنب أّمته وشيعته، وإّما من باب إياك أعني واسمعي 

 .يا جارة، وكّلها مروّية
ثابتـٌة باألدّلـة  وهـو جـواب عـام، بـأّن عـصمة األنبيـاء :اجلواب اخلامس

القطعية، العقلية والنقلية، كام تقّدم يف املناظرة اخلامسة يف معـصية آدم يف اجلنّـة، 
 .ورسولنا صّىل اهللا عليه وآله أحدهم، وخامتهم، وأرشف منهم وأفضل بال شّك 

ِن مـا {: وممّا دّل عىل عصمته بصورة خاّصة من اآليات الكريمة قولـه تعـاىل إ
 ُ ُ يُريدُ اّهللاٰ ِي رَكُمْ تَطْهيـراً  ل َيِْت وَيُطَه  ْب جَْس أَهْلَ ال َنْكُمُ الر   التـي نزلـت يف )٢(}ذْهِبَ ع

 .أصحاب الكساء اخلمسة، وأّوهلم هو النبّي حمّمد صّىل اهللا عليه وآله
َأُولِـي اْألَمْـرِ {: وقوله تعاىل سُـولَ و َأَطيعُـوا الر  َ و َي هَا ال ذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اّهللاٰ يا أ

 ِ ْ م  .)٣(}نْكُم
                                                 

 .٣سورة النرص، اآلية .  ١

 .٣٣سورة األحزاب، اآلية .  ٢

 .٥٩سورة النساء، اآلية .  ٣
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)١٢٩( 

َ {: وقوله تعاىل سُولَ فَقَدْ أَطاعَ اّهللاٰ  .)١(}مَنْ يُطِعِ الر 
ِ أُسْوٌَة حَسَنَةٌ  لَقَدْ  نَ لَكُمْ يف{: وقوله تعاىل  وغريها، إضـافة إىل )٢(} رَسُولِ اّهللاٰ

الروايات، وقد تقّدم بعضها أّن النبّي حمّمد صّىل اهللا عليه وآله معصوم ال ُيـذنُب 
 . بذنب أصالً وال هيمّ 

مـن هذه اآليـات  لو تنّزلنا عن األجوبة السابقة، فتكون :اجلواب السادس
املتشاهبات التي جيـب أن ُتـردَّ إىل اآليـات املحكـامت التـي تـدّل داللـة قطعّيـًة 
وواضحًة عىل عصمة األنبياء بصورة عاّمة، وعىل عصمة النبـّي حمّمـد صـّىل اهللا 

هم، وتفسري املتشاهبات هبا، كام تقّدم بيانـه يف عليه وآله، الذي هو خامتهم وأرشف
 .املناظرة اخلامسة، واملناظرة الرابعة

وال يغيب عن بايل أن أذكر بأّن كثريًا من أدعية االستغفار اجلارية عـىل لـسان 
النبّي صّىل اهللا عليه وآله، وألسنة األئّمة األطهار علـيهم الـسالم هـو مـن بـاب 

 .هللا من ذنوهبمتعليم الناس كيف يستغفرون ا

                                                 
 .٨٠سورة النساء، اآلية .  ١

 .٢١ب، اآلية سورة األحزا.  ٢



 



)١٣١( 

 
 
 
 

 
 

ِ {تتعّلق بتفسري اآلية الرشيفة هذه املناظرة  َ  ادْعُوا قُل ِ  اّهللاٰ َ  ادْعُوا أَو حْمن َي ا الر   ما أ
ُ  تَدْعُوا َلَه ُ  ف قـد ، وهذه اآليـة نزلـت حـني قـال املـرشكون، و)١(} الْحُسْنى اْألَسْماء

هنانـا أن : ، قـالوا<هللا يـا رمحـنأيـا >: سمعوا رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله يقول
 اآلن مـن أعـداء رنعبد إهلني، وهو يـدعو إهلـني، وهـذه النغمـة والـشبهة تتكـر

وهـذا . اإلسالم؛ ألّهنم وجلهلهم بمعناها ومفادها يستشّمون منها رائحة الرشك
 .)٢( والشبهة يف هذه املناظرةالسؤالهو 

 ا أن تدعوم اسم اهللا، ولكا أن تدعوملك: يقول اهللا تعاىل يف جواهبم: اجلواب
 اهللا عّز وجّل به فهو حـسن، ن وتسّمون، فأّي هاذين االسمني تدعواسم الرمحن

فإّن له ـ أي هللا سبحانه وتعـاىل ـ األسـامء احلـسنى الداّلـة عـىل صـفات اجلـالل 
                                                 

 .١١٠سورة اإلرساء، اآلية .  ١

هذا السؤال وجوابه مستخرج مـن تفاسـري هـذه اآليـة كـامليزان والـصايف وغريمهـا مـع .  ٢
 .راجع امليزان اجلزء اخلامس عرش يف اجلواب عىل هذه الشبهة. اختصاٍر وتّرصف وإضافة
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)١٣٢( 

آلية مهـا اسـامن داّالن عـىل اهللا املـسّمى والكامل، وهذان منها، فاهللا والرمحن يف ا
، أي ادعـوا باسـم اهللا أو باسـم الـرمحن، فالـدعاء هبام، وليسا مها نفس املـسّمى

ه به فهو اسم أحـسُن لـه؛ ألّن لـه األسـامء ندعاؤه، فأيُّ اسٍم من االسمني تدعو
 .ها، واحلسنى مؤنث أحاسناحلسنى كلّ 

 تعـاىل غنـيٌّ ال كاألغنيـاء، حـيٌّ ال كام روي عنهم صلوات اهللا عليهم إّن اهللا
كاألحياء، عزيٌز ال كاألعّزة، عليٌم ال كالعلامء، وهكذا أي أّن لـه مـن كـّل كـامٍل 

 .رصفه وحمضه الذي ال يشوبه خالفه
ويضيف السيد الطباطبائّي قّدس ّرسه يف اجلواب عىل هذه الشبهة أّن الضمري 

ُ {: يف قوله تعاىل َلَه ُ  ف ْ  اْألَسْماء َ الْحُس عائٌد إىل الـذات املتعاليـة مـن كـّل اسـٍم }  ىن
اهللا والـرمحن، الّن املـراد هبـام ـ كـام : ورسٍم، وليس راجعًا إىل يشٍء من االسمني

 .دون الذات املتعالية التي هي مسّامة هلامتقّدم ـ االسامن 
أّيًا من هاذين االسمني تدعو، فإّن لـذلك االسـم مجيـع : وال معنى ألن يقال

أّيًا من أسامئه تدعو فال مانع منه، ألّهنا مجيعًا أسامء هللا : حلسنى، بل املعنىاألسامء ا
عّز وجّل، ألّهنا أسامء حسنى، وقد تسّمى هبا، فهي طرق دعوتـه، ودعوهتـا إّنـام 

 .هي دعوته، فإّهنا أسامؤه، واالسم مرآة املسّمى وعنوانه
 غرر اآليات القرآنيـة، من: وهذه اآلية كام يقول السّيد الطباطبائّي قّدس ّرسه

تنري حقيقة توحيد الذات، وتوحيد العبادة، قبال مـا يـراه الوثنّيـون مـن توحيـد 
الذات، وترشيك العبادة، فإّهنم يرون ـ باطًال ـ أّن اهللا سبحانه ذات متعاليـٌة مـن 



  الرمحنااهللا أو ادعو ايف آية قل ادعو: املناظرة اخلامسة عشرة

)١٣٣( 

كّل حدٍّ ونعت، ثّم تعّينت بأسامء، اسًام بعد اسم، ويسّمون ذلك توّلـدًا، ويـرون 
ه املتّرصفون يف الكون، ويرون ؤئكة واجلّن مظاهُر عاليٌة ألسامئه، فهم أبناأّن املال

أّن عبادة العابدين، وتوّجه املتوّجهني ال يتعّدى طور األسامء، وال يتجاوز مرتبـة 
األبناء الذين هم مظاهر أسامئه، وأّما الذات املتعالية فهي أعىل من أن يتعّلـق هبـا 

 .ُسكو نُ أتوّجه أو طلب أو عبادة 
فعندهم دعوة كّل اسٍم هي عبادة ذلك االسم، أي امللك أو اجلـن الـذي هـو 
مظهر ذلك االسم، وهو اإلله املعبود بتلك العبادة، فتتكّثر اآلهلة عنـدهم بتكّثـر 

 .أنواع احلاجات
ولذلك ـ وحسب هذا املفهوم للعبادة ـ ملّا سمع بعض املـرشكني دعـاء نبّينـا 

انظـروا إىل هـذا الـصايب ـ أي : هللا يا رمحن، قالأيا : التهصّىل اهللا عليه وآله يف ص
 .اخلارج من دينه إىل دين آخر ـ ينهانا أن نعبد إهلني، وهو يدعو إهلني

فاآلية الكريمة ترّد عليهم ذلك، وتكشف وجـه اخلطـأ يف رأهيـم؛ بـأن هـذه 
الطريقّيـة األسامء مملوكة له حمضًا، ال تستقّل دونه بنعٍت أو صفٍة، فلـيس هلـا إّال 

املحضة، ويكون دعاؤها دعاَءه عّز وجّل، والتوّجه هبا توّجهـًا إليـه، ألّهنـا داّلـٌة 
عليه، وهاديٌة إليه، فدعاء األسامء عندنا نحن املـسلمني، ال ينـايف توحيـد عبـادة 

 .الذات
ويتفّرع عىل هذا البيان ظهور اخلطأ يف عّد األسامء أو مظاهرهـا مـن املالئكـة 

ه تعاىل؛ ألّن إطالق الولد واالبن، سواٌء كان عـىل وجـه احلقيقـة أو واجلن أبناء ل
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)١٣٤( 

الترشيف، يقتيض نوَع سنخّيٍة واشرتاٍك بني الوالـد والولـد، أو األب واالبـن يف 
 مـن أن يـشاركه يشٌء حقيقة الذات، أو كامٍل من كامالته، وساحُة كربيائه منّزهـةٌ 

 . أو كاملٍ غريه يف ذات
 يف نسبة التّرصف يف الكون بأنواعه إىل هؤالء األبناء وكذا يتفّرع ظهور اخلطأ

لـيس إّال، ال يـسبقونه بـالقول، من املالئكة واجلن؛ وذلك ألّهنم عباٌد مكرمـون 
ون؛ فهو تبارك وتعاىل هو الذي يمّلك أّي سبٍب فّعاٍل يف الكـون لوهم بأمره يعم

ه، والقادر عىل ما عليه أقدره، وهذا هـو كه، وهو املالك ملا ملّ ل ما يعمالقدرة عىل
ِ {: مفاد اآلية التالية آليتنا ُ  وَقُل ِ  الْحَمْد ْ  ال ذي  ِهللاّٰ ْ  لَم خِذ َت  َلَداً  ي ْ  و َلَم ْ  و ُ  يَكُن  يفِ  شَريكٌ  لَه

 ِ ْ  الْمُْ  َلَم ْ  و ُ  يَكُن َلِي   لَه َ  و ل   مِن ُ  الذ  رْه َب  مد ، صدق اهللا العيل العظيم، واحل)١(}تَكْبيراً  وَك
 .هللا رب العاملني

                                                 
 .١١١سورة اإلرساء، اآلية .  ١



)١٣٥( 

 
 
 

 
 

 تقمـصوا اخلالفـة قبـلهذه املناظرة تتعّلق بفدك التي غصبها اخللفاء الـذين 
 . بن أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليهموالنا أمرياملؤمنني عيل

 ما تزعمونه أّهيا الشيعة مـن غـصب اخللفـاء فـدكًا إذا كان: يقول املستشكل
حّقًا، فلامذا مل ُيعدها اخلليفة الرابع إىل مالكها الرشعّي الذي هو فاطمـة الزهـراء 
عليها السالم ـ كام تزعمون ـ وقد كـان مبـسوط اليـد يف أّيـام خالفتـه، فإّمـا أن 

 مثلهم بعدم رّدهـا إىل يكون أخذهم هلا حّقًا، وإّما أن يكون اخلليفة الرابع غاصباً 
 مالكها الرشعي؟

 :اجلواب عىل هذا السؤال يستدعي بيان أمور
لقد ثبت من طريق العاّمة واخلاّصة أّن أساس بساتني فدك هـي مـن : األول

األنفال التي ملكها النبّي صّىل اهللا عليه وآله بعد فتح خيرب عـىل يـد أمرياملـؤمنني 
ثبت من طرق العاّمة واخلاّصة أّنه ملّا نزلـت اآليـة  ثّم إّنه قد ،)١(عيلٍّ عليه السالم

                                                 
ومن طرق العامة راجع ما رواه احلـافظ البيهقـي يف سـننه عن طرقنا روايات مستفيضة، .  ١

 . طبعة دار الريان للرتاث ـ القاهرة، وعن أيب سعيد اخلدري٦/٣٠١الكربى 
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)١٣٦( 

َا وَآتِ {الرشيفة  ُ   الْقُرْ َ  ذ ه  دعا النبـّي صـّىل اهللا عليـه وآلـه ابنتـه فاطمـة )١(}حَق 
الزهراء عليها السالم وسّلمها فدكًا، وأعطاها إّياهـا، وأصـبحت ملكـًا خالـصًا 

 . صّىل اهللا عليه وآله وكانت حتت تّرصفها يف حياة أبيها رسول اهللا،)٢(هلا
ولكن بعد وفاة النبّي صّىل اهللا عليه وآله ُأخذت فدك من فاطمة عليها السالم 
غصبًا من ِقَبل اخلليفة األول، وبمساعدة اخلليفة الثاين وغريه، وأخرجـوا عـّامل 
فاطمة عليها السالم منها، وصادروا ما فيها من زرع وآالت وأجهزة، وطالبـت 

 وحاولت استعادهتا يف قّصٍة مأساويٍة دون جـدوى، فكـّذبوها عليها السالم هبا،
 .وهي املعصومة بنّص آية التطهري

والعجب أّهنم طالبوها البّينة عىل إثبات ملكيتها هلا، مع كوهنا صـاحبة اليـد، 
 .طالب بالبّينة رشعًا، وإّنام الغاصب هو الذي يطالب بالبّينةيُ وصاحب اليد ال 

طريقة أخرى يف املطالبة، بعد أن رّدوا ـ ويـا للعجـب ـ مما اضطّرت إىل اّختاذ 
شهادة أمرياملـؤمنني واحلـسن واحلـسني صـلوات اهللا علـيهم، وهـم املطّهـرون 

 من قبل رسول اهللا صّىل يمن، املبّرشةِ املعصومون بآية التطهري، ورّدوا شهادة أّم أ
عىل أّهنا إرثها مـن أبيهـا  إىل املطالبة هبا هل اجلنّة، فلجأتأاهللا عليه وآله بأّهنا من 

                                                 
 .٢٦سورة اإلرساء، اآلية .  ١

عن طرقنا روايات مستفيضة، ومن طرق العاّمة ما رواه الطرباين يف املعجـم الكبـري، ومـا .  ٢
 مسندًا عن عطّية العويف عن أيب سعيد اخلـدري، ٢/٣٣٤مسنده أورده أبويعىل املوصيل يف 

والعويف يوّثقه وحيّسنه كثٌري من علامء العاّمة، أمثال أمحد بن حنبل، والعجيل، وابن شـاهني 
 .صاحب تاريخ أسامء الثقات يف تارخيه، وابن سعد يف طبقاته، وغريهم
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)١٣٧( 

صّىل اهللا عليه وآله لتحاجج أبابكر أثناء خطبتها الشهرية يف مسجد أبيها صّىل اهللا 
حٌد عن النبّي صّىل اهللا أعليه وآله، ولكن خرج هلا أبوبكر باحلديث الذي مل ينقله 

يسمعه عليه وآله إّال هو، ومل يوجد له طريق وراٍو غري أيب بكر، ومل يّطلع عليه ومل 
أحٌد قبل ذلك اليوم من النبّي صّىل اهللا عليـه وآلـه حّتـى ذّرّيتـه الـذين البـّد أن 
يّطلعوا عىل مثل هذا احلديث إن كان صـحيحًا؛ ألّهنـم الـذين سـيطالبون بإرثـه 
صّىل اهللا عليه وآله بعد وفاته، ولكنه مكذوٌب عىل رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله، 

 منها صلوات اهللا عليها، وهذا احلديث يرويه أبو بكـر خمتلٌق لتربير غصبهم فدكاً 
نبيـاء ال نـوّرث، مـا تركنـاه نحن معارش األ>:  اهللا عليه وآلهعن رسول اهللا صّىل 

 .<صدقًة حتت تّرصف وّيل األمر من بعده صّىل اهللا عليه وآله
وإذا كان هذا احلديث صحيحًا، وقد سمعه أبو بكر من رسـول اهللا صـّىل اهللا 

آله فلامذا مل حيكم يف سائر ممتلكات النبي صّىل اهللا عليه وآله بحكـم فـدك، عليه و
بـل تـرك حجـرة فاطمـة عليهـا ومل يضّمها إىل بيت املال ليكون لعاّمة املسلمني، 

لكل واحدٍة منهّن حجرهتا  وترك حجرات زوجاته صّىل اهللا عليه وآله،السالم هلا، 
 فاطمـة عليهـا ةّن أبا بكر قال بعـد خطبـمن باب اإلرث، كام نقل ابن أيب احلديد أ

أي سيفه وأجهزتـه  فقد دفعُت آلة رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله ـأّما بعد، : السالم
اخلاّصة ـ وداّبته، وحذاءه إىل عيل بن أيب طالب، وأّما ما سوى ذلك فـإّين سـمعت 

 .)١(<الخ .. إّنا معارش األنبياء ال نوّرث>: رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله يقول
                                                 

  .العريب، طبعة دار إحياء الرتاث ٢١٤: ١٦رشح هنج البالغة .  ١
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)١٣٨( 

إضافة إىل ذلك، إذا كان أبوبكر يؤمن بام اختلقه عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله 
إّال أّن ! فلامذا رّد فدكًا بعد أّيام إىل فاطمة عليها السالم وكتب هلا كتابًا يف ذلـك؟

عمر أخذ منها الكتاب ومّزقه، ومنعها من التّرصف بفدٍك، وقد نقل ذلـك كثـٌري 
 .)١( واملحّدثني من أبناء العاّمةمن املؤّرخني

وروي أّن عمر بن عبد العزيز رّد فدكًا إىل عيل بن احلسني عليه الـسالم، فلـّام 
ويل ابن عاتكة قبضها منه فصارت يف أيدي بني مـروان، حّتـى انتقلـت اخلالفـة 
األموية عنهم، فلّام ويل أبو العّباس الـسّفاح رّدهـا إىل عبـد اهللا بـن احلـسن، ثـّم 

ها أبو جعفر املنصور ملّا حدث من بني احلسن ما حدث، ثـّم رّدهـا املهـدي قبض
ابنُه عىل ولد فاطمة عليها السالم، ثّم قبضها موسى بن املهدي وهـارون أخـوه، 

 .فلم تزل يف أيدهيم حّتى وَيل املأمون، ثّم رّد املأمون فدكًا إىل بني هاشم
 بعـده عمـر إىل أن وعىل كّل حال بقيت فـدك حتـت تـّرصف أيب بكـر، ومـن

أقطعها عثامن إىل قرابته مروان بن احلكم، وهو طريد رسـول اهللا صـّىل اهللا عليـه 
الذين هم ملعونـون عـىل لـسان النبـّي وآله يف حياته، وقد تضامن مع األمويني ـ 

صّىل اهللا عليه وآله ـ يف عدائهم ألمرياملؤمنني عليه السالم ومل يبايعه بعد أن انتقلت 
ظاهرية إليه عليه السالم، تضامنًا مع بني أمية، وهـو القائـل بعـد واقعـة اخلالفة ال

 .)٢( احلسنيشفيُت قلبي بدم:  األليمة حينام رأى رأس احلسني عليه السالمالطف

                                                 
 .، طبعة مؤسسة األعلمي ـ بريوت٤٢٦: راجع كتاب ليايل بيشاور.  ١
 . فام بعده٢١٤: ١٦راجع املصدر املتقدم عن رشح النهج البن أيب احلديد .  ٢
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)١٣٩( 

وبقيت فدك حتت ملـك مـروان وتـّرصفه إىل أن ويل عمـر بـن عبـد العزيـز 
يـت علـيهم الـسالم، اخلالفة، فجمع بني مروان وطالبهم هبا لريّدها إىل أهـل الب

إّن رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله كان يف حياته ينفق من فدٍك عـىل بنـي : قائًال هلم
 .)١(هاشم ويزّوج إيمهم ـ أي األيامى وهم العّزاب غري املتزّوجني ـ

 ملّا وَيل أمرياملؤمنني عليه السالم اخلالفة الظاهرية، بعد مقتل عثامن، مل :الثاين
ف الدولة واخلالفة لـريد إشـكال عـدم إعادهتـا إىل مالكهـا تكن فدك حتت تّرص 

أقطعها إىل مروان بن احلكم لتكون ملكًا لـه، كان قد الرشعّي؛ وذلك ألّن عثامن 
فكانت حتت تّرصفه، وأنا لست بصدد حماسبة عثامن عىل هذا الفعل الذي خالف 

ّق له ذلـك، فيه الرشع املقّدس، وخالف فيه حّتى سرية أيب بكٍر وعمر، وكيف حي
بعد أن كانت فدك يف زمن أيب بكر و عمر صـدقة، يـرصفها اخلليفـة يف مـصالح 
املسلمني ـ عىل حّد زعمه وادعائه ـ استنادًا إىل احلديث الذي اختلقه أبو بكر من 

 .نفسه عن رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله، وتبعه عمر من بعده عىل ذلك
املــؤمنني عليــه الــسالم مل يكــن بوســعه ولكــّن الــذي أريــد أن أبّينــه أّن أمري

اسرتجاع فدٍك سلمّيًا، كام سيأيت توضيحه يف األمر الثالث، فال يمكن اسـتعادهتا 
إّال باحلرب والقتال مع مروان وأتباعه األموّيني، وهـذا مـا يعلمـه أمرياملـؤمنني 

                                                 
وكـذلك فـتح .  طبعة دار الفكر ـ بريوت، يف كتاب اخلـراج١٣٤: ٣راجع سنن أيب داود .  ١

، طبعـة دار ٢٠٤: ٦لعـسقالين الـشافعي الباري يف رشح صحيح البخاري البـن حجـر ا
 .ورواية أيب داود يف سننه من طريق املغرية بن مقسم. املعرفة ـ بريوت
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)١٤٠( 

قبل عليه السالم بأّنه سيؤّدي إىل دفن اإلسالم وحموه، وهو الذي كان مأمورًا من 
النبّي صّىل اهللا عليه وآله عن اهللا عّز وجّل بالصرب عنه، وخـصوصًا يف مثـل هـذا 

 .األمر الذي خيّصه، وخيّص أوالده آنذاك كام سيأيت بيانه يف األمر اخلامس
مل يكن أمرياملؤمنني عليه الـسالم مبـسوط اليـد أّيـام خالفتـه ـ كـام  :الثالث

م باخلالفة يف جوٍّ مشحوٍن بالفتن، بعـد يتصّور املستشكل ـ فلقد بويع عليه السال
 .قتل عثامن بأّيام قالئل

ــتهم  ــدوا معارض ــويني أب ــم واألم ــن احلك ــروان ب ــذكر أّن م واجلــدير بال
ألمرياملؤمنني عليه السالم بعدم مبايعتهم له باخلالفة، وكذلك ختّلف عن البيعـة 

عمـل مـن سعد بن أيب وقاص، الذي كان يتمنّى اخلالفة لنفـسه، ولـو وسـعه ال
أجلها مل يقّرص، فلم يبايع تضامنًا مع األمويني، أعداء البيت اهلاشمي الـرشيف، 

 .وكذلك عبد اهللا بن عمر مل يبايعه باخلالفة
وملا متّت البيعة انرصف أمرياملؤمنني عليه السالم جينّد كّل إمكانّياته إلصـالح 

لتـي تركـت مجيـع ما أفسدته بطانة عثامن يف مجيع شؤون الدولة، تلـك البطانـة ا
األجهزة تنخر بالفساد واالنحالل، وكان عليه السالم يرى أّن الواجـب يـدعوه 

 ويف طليعتها مـشكلة الـوالة، وملّـا صـعد املنـرب وخطـب ،ملعاجلة األهّم فاألهمّ 
الناس، وأخذ يبّني هلم اخلطوط العريضة لسياسته، وأّنه حاملهم عىل منهج نبّيهم 

إّن كلَّ قطيعٍة أقطعها عثامن بن عّفـان، : ه، فكان ممّا قالالكريم صّىل اهللا عليه وآل
وكّل ماٍل أعطاه من بيت املال، فهو مردوٌد إىل بيـت املـال، فـإّن احلـق ال يبطلـه 
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)١٤١( 

ّنه مساٍو بني املـسلمني يف العطـاء، فغـاض ذلـك وعـّز عـىل كثـٍري مـن إيشء، و
 والعبيد، وخاّصة املهاجرين، من قرشيّني وغريهم، أن يكونوا كغريهم من املوايل

 يف مـستوًى عـاٍل يف الـشورى، بـأن امطلحة والزبري، وقد كان عمـر قـد جعلهـ
، وكانا يطمعان يف اخلالفة، وبعد فواهتا منهام  يف مستوى عّيل عليه السالمامجعله

 .)١(كانا يطمعان يف والية البرصة والكوفة، وقد فاهتام ذلك أيضاً 
خطبـه صف توّيل عثامن للخالفة يف إحدى واجلدير بالذكر أّنه عليه السالم و

إىل أن قـام ثالـث القـوم نافجـًا حـضنيه، بـني نثيلـه >: قـائالً املسامة بالشقـشقّية 
 شّبهه عليه السالم بالبهيمة التي ّمهها علفها، مالئًا بطنه من الطعام بني <ومعتلفه

أبيـه خيـضمون وقام معه بنـو >حمّل علفه وحمل روثه، أي أّنه ال هّم له إّال ما ُذكر 
 أفواههم، تشبيهًا هلم ء أي يأكلون مال اهللا بمل<مال اهللا خضمة اإلبل نبتة الربيع

إىل أن انتكث فتلـه وأجهـز عليـه > أفواهها ءباإلبل التي ختضم نبات الربيع بمل
 أي إىل أن انتقض فتله كناية عن حلول أجلـه، وتـمَّ قتلـه بـسبب أعاملـه <عمله

 بعد أن وصـف ،ه وأهلكته ختمته وإرسافه يف األكل أي أسقطت<بطنتهبه وكبت >
أما واهللا لقد تقّمصها ابن >: خالفة األول والثاين اللذين سبقاه بقوله عليه السالم

وإّنـه لـيلعم > أي تكّلف وتصنّع ارتداء لباس اخلالفة ومل تكن لباسه <أيب قحافة
ر رحـى اخلالفـة  بأن ال تـدو<حمل القطب من الرحى> أي اخلالفة <أّن حمّيل منها

                                                 
، هلاشـم معـروف احلـسني، القـسم األول، مـع ٣٩٤ ـ ٣٩٠: سرية األئمة االثني عـرش.  ١

 .تّرصف واختصارٍ 
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)١٤٢( 

كناية عن سـمّو مقامـه وارتفـاع  <ينحدر عنّي السيل، وال يرقى إّيل الطري>إّال به 
شأنه الذي ال يرقاه الطري، وأّن ما يصل إىل غريه من الفيوضات إنام هي منحدرٌة 

 .عن مقامه العايل
 .<حّتى مىض األول لسبيله فأدىل هبا إىل ابن اخلّطاب بعده>: ثّم قال
 وذلك بقول أيب بكر املعـروف <فيا عجبًا بينا هو يستقيلها يف حياته>: ثّم قال
عقـدها إذ >وليتكم ولست بخريكم : أقيلوين فلست بخريكم، أو قوله: بعد بيعته

َعْيها عليه السالم تناول األول والثـاين  شّبه <آلخر بعد وفاته، لشدَّ ما تشّطرا َرضْ
 امم ملا تناولـه األّول منهـا، باقتـسامهألمر اخلالفة واحدًا بعد واحد، والثاين متمّ 

فصّريها يف حوزٍة خـشناء، يغلـظ >حليب الناقة بحيث أخذ كلٌّ منهام شطرًا منه 
 أي جعـل اخلالفـة يف <كْلُمها، وخيشن مّسها، ويكثر العثار فيها، واالعتذار منها

مّسها خشٌن صعٌب، ومن شّدة خشونتها مّسها جيرح جرحًا غليظًا، كثـرية ناحية 
 شـّبه <فصاحبها كراكب الـصعبة> العثرات، وكثرية االعتذار من تلك العثرات

إن أشنق هلا َخَرم، وإن >تسنّم اخلالفة براكب الناقة الصعبة الركوب غري الذلولة 
 أي إن شّد بزمام الناقة وشنقها خرم أنفها وحْلقها، وإن أرخى <أسلس هلا تقّحم

 أي ترمـي بـه يف مهـواة تكـون فيهـا هلكتـه زمامها رمته يف الُقحمة أي اهللكـة،
 أي ابُتلوا وُأصيبوا بإبـاء ظهـر الفـرس، <فُمني الناس َلَعْمُر اهللا بخبٍط وشامسٍ >

 أي تبـّدل وميـل عـن <وتلـّون واعـرتاض>عن الركوب والسري عىل غري اجلادة 
احلق، واعرتاض السري عىل غري اخلط املستقيم، كمن يسري عرضًا يف حالـة سـريه 
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)١٤٣( 

 وهـم أصـحاب اجلمـل <فلّام هنضت باألمر نكثت طائفة>: إىل أن قال ... طوالً 
 وهـم <وقـسط آخـرون> وهم اخلـوارج أصـحاب النهـروان <ومرقت أخرى>

 :كأّهنم مل يسمعوا كالم اهللا حيث يقول>القاسطون أي اجلائرون أصحاب صفني 
} َ ُ  تِْ  ار ُ  الد  َ  نَجْعَلُها اْآلخِرَة ِل ذين َ  ال ل ُ  يُريدُون اع ُ  فَـساداً  وَال اْألَرْضِ  يفِ  لُو  ِبَـة َالْعاق  و

 َ قين ِلْمُت   .)٢(إىل آخر ما يقوله عليه السالم يف تلك اخلطبة< )١(}ل
 : إليك ما يذكره الصدوق ويرويه يف العلل يف هذا األمر كام ييل:الرابع

 يأخـذ مل مَ ـلِـ :لـه قلـت: عن أيب بصري عن أيب عبد اهللا عليه الـسالم قـال. ١
 الظامل ألنّ >: فقال تركها؟ ةعلّ  وألّي  ،الناس ويل ملا فدك ليه السالمع ملؤمننيأمريا

 أن فكره الظامل، وعاقب املظلوم، اهللا وأثاب وجّل، عزّ  اهللا عىل قدما كانا واملظلوم
 .)٣(<املغصوب عليه وأثاب غاصبه عليه اهللا عاقب قد شيئاً  يسرتجع

ليـه ع احلـسن أيب عـن ،بيـهأ عـن ،فـضال بن عيل بن احلسن بن عيل عن. ٢
: فقـال النـاس؟ ويل ملـا فدكاً  يسرتجع مل مَ ـلِ  أمرياملؤمنني عن سألته: قال السالم

إّال اهللا هـو الـذي : لعل املراد< هو ّال إ ظلمنا ممن حقوقنا نأخذ ال بيٍت  أهُل  ألنا>
 نممّـ حقـوقهم ونأخـذ ،هلـم نحكـم امإّنـ ،املـؤمنني أولياء ونحن> يأخذ حقوقنا

 .)٤(<ألنفسنا نأخذ وال ،ظلمهم
                                                 

 .٨٣سورة القصص، اآلية .  ١

 .٣ خ٤٨: هنج البالغة.  ٢
 .١، ح١٥٥ ـ ١٥٤: علل الرشائع.  ٣
 .٣ ح١٥٥: علل الرشائع.  ٤
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)١٤٤( 

اجلدير بالذكر هنا أّن أمرياملؤمنني والزهراء عليهام السالم :  واألخرياخلامس
. كباقي أهل البيت عليهم السالم كـانوا زاهـدين يف دنيـاهم، كـارهني حلطامهـا

: ليـه عـىل البـرصةاالذي أرسله إىل عثامن بن حنيف، وأليس هو القائل يف كتابه 
 اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طعمه بقرصـيه، أال وإّنكـم ال أال وإّن إمامكم فد>

ت نـزتقدرون عىل ذلك، ولكن أعينوين بورٍع واجتهاٍد، وعّفة وسداد، فواهللا ما ك
من دنياكم تربًا، وال اّدخرت من غنائمها وفرًا، وال أعددت لبايل ثويب طمرًا، بـىل 

 عليهـا نفـوس قـوٍم، كانت يف أيدينا فدك، من كـّل مـا أظّلتـه الـسامء، فـشّحت
وسخت عنها نفوُس قوٍم آخرين، ونعم احلكم اهللا، وما أصنع بفدٍك وغري فـدك، 
والنفس مظاّهنا يف غٍد جدث، تنقطع يف ظلمته آثارها، وتغيب أخبارها، وحفـرٌة 
لو زيد يف فسحتها وأوسعت يدا حافرها، ألضغطها احلجر واملدر، وسّد فرجهـا 

نفيس أروضها بالتقوى، لتأيت آمنًة يوم اخلوف األكـرب، الرتاب املرتاكم، وإّنام هي 
 .)١(<وتثبت عىل جوانب املزلق

فقد أحال موالنا أمرياملؤمنني عليه السالم أمـر فـدٍك إىل اهللا عـّز وجـّل يـوم 
 .القيامة، وإىل حماكمة فاطمة عليها السالم وخصامئها إىل اهللا تعاىل احلاكم العدل

 السالم ملا اجتمعت بنساء املهاجرين واألنصار وكذلك موالتنا الزهراء عليها
عندما جاؤوا لعيادهتا، وسـألوها كيـف أصـبحت يـا ابنـة الـصفوة؟ فكـان ممّـا 

                                                 
 من كتاب له عليه السالم إىل عـثامن بـن ٧٢ ص٢هنج البالغة رشح الشيخ حممد عبدة ج.  ١

 .حنيف عامله عىل البرصة
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)١٤٥( 

وهـي إّنـام خرجـت إىل املـسجد، < أصـبحت واهللا قاليـًة لـدنياكنَّ >: أجابتهم به
 ، وإنام كانـت فـدكوخطبت خطبتها مل يكن هدفها املطالبة بفدٍك كحطام دنيويٍّ 

ئقني للخالفـة، وكـان  اّختذهتا إلعالم الناس بأّن هؤالء غاصبون، وغري الذريعةً 
هدفها األول واألسايس هو الدفاع عن حريم الوالية، والية أمرياملـؤمنني عليـه 
السالم، وأّهنم غاصبون هلا وللخالفة، وكانت عليها الـسالم تؤّكـد يف خطبتهـا 

الفــة، وعــدم ليــاقتهم هلــا، عــىل لياقــة زوجهــا أمرياملــؤمنني عليــه الــسالم للخ
وملخالفتهم النّص اإلهلّي والنبوّي باخلالفة لـه، وتبـّني هلـم مغّبـة غـصبهم هلـا، 
وتنحيتهم له عنها، كام هو واضح من سياق خطبتها، ومن فقراهتـا ومـضامينها، 

 .واحلمد هللا رب العاملني



 



)١٤٧( 

 
 
 
 

 
 

 وبـني علامئنـا ه املناظرة تتضّمن ما جرى بني املجـّسمة مـن أبنـاء العامـةهذ
األعالم من الفرقة املحّقة، فقد ذهب املجّسمة إىل جواز رؤية اهللا سبحانه وتعاىل 

 .)١(من قبل اخللق يف الدنيا واآلخرة، وجوابنا نحن اإلمامية الذين ننفي ذلك
يـات والروايـات مـن قبيـل قولـه فقد استند املجّسمة يف اجلواز إىل بعض اآل

ِلى، وُجُوٌه يَوْمَ ٍِذ ناضِرَةٌ {: تعاىل ّن اهللا إ> :  ، وما روي عن ابن عباس)٢(} رَب ها ناظِرَةٌ  إ
اختّص حمّمدًا صّىل اهللا عليـه وآلـه بالرؤيـة ـ يعنـي يف املعـراج ـ وموسـى عليـه 

ا نحـن اإلماميـة ، فام هـو جوابنـ<السالم بالكالم، وإبراهيم عليه السالم باِخلّلة
 الذين ننفي ذلك؟

                                                 
هذه الشبهة وجوابنا عليها أنقلها من كتب العقائد ومن كتـاب مـصابيح األنـوار للـسيد .  ١

 واحلديث التاسع والعـرشون، مـع اختـصار وتـرصف  احلديث العارش،١عبد اهللا شّرب ج
 .وإضافة

 .٢٣ ـ ٢٢سورة القيامة، اآلية .  ٢
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)١٤٨( 

 : عىل هذه الشبهة تتخّلص بام ييلاألجوبة
 اجلواب العام الذي تقّدم مرارًا، كام جتده مفّصًال يف اجلواب األّول عىل :أّوالً 

سؤال املناظرة الرابعة حول اهلداية واإلضالل، من أّن هذه اآليـات والروايـات 
بجواز الرؤية وحتّققها تعترب من املتشاهبات، التي استند إليها املجّسمون يف قوهلم 

التي جيب أن ُتَرّد إىل اآليات املحكامت التي هي األصل، وهي أّم الكتاب، التـي 
َنْزَلَ {: جيب األخذ واالعتقاد هبا، وتفسري املتشاهبات هبا، كام قال تعاىل هُوَ ال ذي أ

َيَْك الْكِتاَب مِنْهُ آياٌت مُحْكَماٌت هُن  أُم   َل َأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ع ، إىل آخر اآلية}   الْكِتاِب و
 .وقد تقّدم ذكرها وتفسريها

أّما اآليات املحكامت يف املقام املعّززة باألدّلة العقلّية والنقلّية املستفيـضة كـام 
 :سيأيت، هي عديدة منها

َبْصارَ وَهُوَ ال{: قوله تعاىل َبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ اْأل ِكُهُ اْأل ُ ال تُدْر ، )١(}ل طيُف الْخَبيـر
يـا أبـا >: فقد روي عن اجلعفري يف هذه اآلية عن اإلمام الباقر عليه السالم، قال

 من أبصار العيـون، أنـت قـد تـدرك بومهـك الـسند  أوهام القلوب أدّق ،هاشم
 وأوهام القلـوب ال تدركـه ،واهلند والبلدان التي مل تدخلها، وال تدركها ببرصك

 )٢(<!فكيف أبصار العيون؟
: الصدوق عن أمرياملؤمنني عليه السالم يف اآليـة، قـال< توحيد>وروي عن 

                                                 
 .١٠٣سورة األنعام، اآلية .  ١

 .١١ ح٩٩: ١الكايف .  ٢
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)١٤٩( 

<} ُ َبْصار ِكُهُ اْأل َ { يعني ال حتيط به األوهام }ال تُدْر َبْصار يعني حييط  }وَهُوَ يُدْرِكُ اْأل
 .)١(<هبا

ْ {: وقوله تعاىل َيَْس كَمِثْلِهِ َ  ُ  ل ْبَصير ميعُ ال ال يـشبه تعـاىل ؛ ألّنه )٢(}ٌء وَهُوَ الس 
 .شيئًا من خملوقاته، وأّن كّل صانٍع مغايٌر ملصنوعه، وهذا واضٌح بدهيّي 

َ {: وقوله تعاىل ُ  يَسْئَُ  ْ  الْكِتابِ  أَهْل َ  أَن ل ُنَز  ْ  ت َيْهِم َل َ  كِتاباً  ع ِ  مِن ماء ْ  الس  َلُوا فَقَد  سَـأ
َ   مُو  ْبَر ْ  أَك َا فَقالُوا ذلِكَ  مِن ِن َ  أَر ُ  جَهْرَةً  اّهللاٰ َأَخَذَتْه ُ ف ُ  م اعِقَة ْ  الص   فقد جعلت ) ٣( } بِظُلْمِهِم

اآلية طلَبهم رؤية اهللا ظلًام استحّقوا عليـه هـذا العقـاب الـدنيوي قبـل العقـاب 
 .األخروي

بعـد إحلـاٍح وضـغٍط مـن وقوله تعاىل عىل لسان موسى عليه السالم، وذلك 
ْ   أَرِ  رَب  {: قومه َنْظُر َيْكَ  أ ِل َ  إ ْ  قال َا  لَن ليس  موسى عليه السالم أرين فقول، )٤(} تَر

حمموالً عىل طلب الرؤية احلقيقي، بل عىل إظهار حاله عىل مجاعة الطالبني لرؤيـة اهللا 
ْ  {:تعاىل، القائلني له َ  لَن ى لَكَ  نُؤْمِن َ  نَرَى حَت  فطلب من اهللا ذلك مـع ، )٥(}جَهْرَةً  اّهللاٰ

 .ي املؤّبد فيسمعوا ذلكعلمه باستحالته؛ لكي يأيت اجلواب من اهللا عّز وجّل بالنف

                                                 
 .٢٦٢: التوحيد للشيخ الصدوق.  ١
 .١١سورة الشورى، اآلية .  ٢

 .١٥٣سورة النساء، اآلية .  ٣

 .١٤٣سورة األعراف، اآلية .  ٤

 .٥٥ة البقرة، اآلية سور.  ٥
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)١٥٠( 

فالبّد إذن من تأويل كّل آيٍة خيالف ظاهرها هذه اآليات املحكامت، فيقـال يف 
ِلى يَوْمَ ِذٍ  وُجُوهٌ {: قوله تعاىل ، أّن املقـصود مـن النظـر يف )١(}ناظِرَةٌ  رَب ها  ناضِرٌَة، إ

 :  ويف اآلية شاهدان عىل ذلك.اآلية الكريمة انتظار الرمحة اإلهلية
أّن النظـر ُنـسب إىل الوجـوه النـارضة املـرسورة، ولـو كـان : اهد األولالش

 .املقصود الرؤية بالبرص لنُسب النظر إىل العيون ال إىل الوجوه
فريق يتمّتع بوجوه مـرسورة : أّن الكالم يف السورة عن فريقني: الشاهد الثاين

ْ  تَظُـن  {كفهّرة مرشقة تنظر إىل رمحة رّهبا وثوابه، وفريق يّتسم بوجوٍه حزينٍة م  أَن
 َ  . أي عذاب يفقر الظهر ويكرسه)٢(}فاقِرَةٌ  بِها يُفْعَل

فالن عينه عىل يد : ة نظائر يف املحاورات العرفية، فيقاليانوهلذا النوع من الك
فكال الفريقني وجوههم تنتظـر مـا يناسـبهام . فالن، أي أّنه ينتظر عطاءه وإنعامه

 .من الثواب والعقاب
ايـة املتقّدمـة يف بدايـة ت، فاملتـشاهبات منهـا مـن قبيـل الرووكذلك الروايا

املناظرة، ِمن أّن اهللا تعاىل اختّص حمّمدًا صّىل اهللا عليه وآلـه بالرؤيـة، فالبـّد مـن 
محل الرؤية فيها عىل الرؤية القلبية، كام ورد يف تفسري اآليات الـرشيفة يف سـورة 

َ  ما{:  فام بعدها قوله تعاىل١١النجم آية  ُ  بَ كَذ َ  ما الْفُؤاد َأ  .} ى ر
ِمن أّنه >:  عن التوحيد عن اإلمام الكاظم عليه السالم<الصايف>فقد روي يف 

                                                 
 .٢٣ و ٢٢سورة القيامة، اآلية .  ١

 .٢٥سورة القيامة، اآلية .  ٢
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)١٥١( 

 .)١(<صّىل اهللا عليه وآله رأى رّبه عّز وجل بقلبه، ومل يره ببرصه
ما كـذب >: وروي يف الكايف والتوحيد عن اإلمام الرضا عليه السالم، قـال

ْ  {:ما رأت عيناه، ثّم أخبر بما رأى، فقال فؤاد محّمد صلّى اهللا عليه وآله  َأى  لَقَد ْ   ر  مِن
ِ  آياتِ   .)٣(<، فآيات اهللا غري اهللا)٢(} الْكُبْرى رَب ه

ْ {: وروي عن القمي عن اإلمام الرضا عليه السالم يف تفسري قوله تعـاىل َلَقَد  و
 ُ َآه ْلَةً  ر َ {أي رأى جربئيل عىل صورته مرة أخرى بنزوٍل ودنٍو }  أُخْرى نَز ِ  عِنْد  سِدْرَة

ْتَهى ، التـي  وهي الشجرة التي فوق السامء السابعة عن يمـني العـرش)٤(} الْ̅مُن
ينتهي إليها أعامل أهل األرض بالصعود، وينتهي إليها علم كّل ملك، قال عليـه 

... ملّا أرسي به إىل السامء وبلغ عند سدرة املنتهى ُخرق لـه يف احلجـب >: السالم
 .)٥(<ما شاء اهللا أن يرىفرأى من نور العظمة 

 عن أمرياملؤمنني عليه الـسالم يف تفـسري اآليـات التـي <التوحيد>وروي يف 
 جربئيل يف صورته مرتني، هذه املرة ومّرة أخرى، ىرأ>: رآها صّىل اهللا عليه وآله

وذلك أّن خلق جربئيـل عظـيم فهـو مـن الروحـانيني الـذين ال يـدرك خلقهـم 

                                                 
 .١٧ ح١١٦:  عن التوحيد٨٩: ٥الصايف .  ١
 .١٨سورة النجم، اآلية .  ٢

 .٩ ح١١٠: ، التوحيد٢ ح٩٥: ١الكايف .  ٣
 .١٤ و ١٣سورة النجم، اآلية .  ٤

 .٢١: ١تفسري القمي .  ٥
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)١٥٢( 

 .)١(<ملنيوصفتهم إّال اهللا ربُّ العا
وقيل ما رآه أحٌد من األنبياء يف صورته غري حمّمد صّىل اهللا عليه وآلـه مـّرة يف 

 .مّرة يف األرضوالسامء 
لقد أمجعت الطائفـة املحّقـة اإلمامّيـة عـىل أّن اهللا تعـاىل ال ُيـرى ال يف : ثانياً 

بحاّسـة الدنيا، وال يف اآلخرة، واملراُد بالرؤية املمتنعـة عليـه تعـاىل هـي الرؤيـة 
وقد كان هذا الـرأي سـائدًا يف زمـن النبـّي . البرص، كام ستوّضحه الروايات اآلتية

صّىل اهللا عليه وآله ويف عهد أيب بكر، إىل أن ظهرت أفكار الرؤيـة والتـشبيه يف عهـد 
 .عمر وما بعده، فنهض أهُل البيت عليهم السالم وبعُض الصحابة لرّدها وتكذيبها

ذاكرت أبا عبداهللا عليه السالم فيام يروون : د قالفقد روي عن عاصم بن محي
 والكـريس ، مـن نـور الكـريس من سبعني جزءٍ الشمس جزءٌ >: من الرؤية فقال

 مـن نـور  والعرش جزء من سبعني جـزء، من نور العرشجزء من سبعني جزء
 فـإن كـانوا صـادقني ، من نـور الـسرت واحلجاب جزء من سبعني جزء،احلجاب

 واملراد باحلجـاب والـسرت .)٢(<ن الشمس ليس دوهنا سحابفليمألوا أعينهم م
 .مقامان من مقامات جتّليات نور عظمة اهللا تعاىل

وقد روي عن الصدوق والكليني عن اإلمام الرضا عليه السالم أّنه سئل عّام 
 يف سن أبنـاء ،ه يف صورة الشاب املوفقرأى ربّ أّن حمّمدًا صّىل اهللا عليه وآله روي 

                                                 
 .٢٦٣: التوحيد.  ١
 .٣ ح١٠٨: ، التوحيد٧ ح٩٨: ١الكايف .  ٢



 حتقيق حول رؤية اهللا سبحانه وتعاىل: املناظرة السابعة عشرة

)١٥٣( 

سـبحانك >:  قالثمّ  ساجداً عليه السالم فخر ...  ورجاله يف خرضٍة ،ثالثني سنة
 فمـن أجـل ذلـك وصـفوك، سـبحانك لـو عرفـوك ،ما عرفـوك وال وحـدوك

لوصفوك بام وصفت به نفسك، سبحانك كيف طـاوعتهم أنفـسهم أن شـبهوك 
بغريك، إهلي ال أصفك إال بام وصفت به نفسك، وال أشبهك بخلقك، أنت أهل 

 ءما تومهتم من يش:  التفت إلينا، فقال ثمّ .علني من القوم الظاملنيلكل خري فال جت
نحن آل حممد النمط األوسط الـذي ال يـدركنا الغـايل :  قالفتومهوا اهللا غريه، ثمّ 
 .وال يسبقنا التايل

 اهللا عليه وآله حـني  رسول اهللا صّىل إنّ >أي الراوي حمّمد بن احلسني  <يا حممد
أي  <يف هيئة الشاب املوفق>ي حمّمد صّىل اهللا عليه وآله أ <نظر إىل عظمة ربه كان

الذي أعضاؤه متوافقٌة بحسب اخللقة، مجع بني مجال اخللقة وكامهلا ومجال املعنى 
 . أن يكون يف صفة املخلوقني عظم ريب وجّل ، يا حممد.وسن أبناء ثالثني سنة>

 د صـّىل ذاك حمّمـ: جعلت فداك من كانت رجاله يف خرضة؟ قـال: قلت: قال
ه بقلبه جعله يف نور مثل نور احلجب حتى يستبني اهللا عليه وآله كان إذا نظر إىل ربّ 

بيض أمحر ما امحر، ومنه أخرض ما اخرض ، ومنه أ نور اهللا منه له ما يف احلجب، إنّ 
 .ما ابيض، ومنه غري ذلك

 .)١(< ما شهد به الكتاب والسنة فنحن القائلون به،يا حممد
                                                 

راجـع أيـضًا مـصابيح .  مـع اخـتالف يـسري٣ ح١٠٠: ١، الكايف ١٣ ح١١٣: التوحيد.  ١
األنوار، اجلزء األول، احلديث العارش، ففيـه توضـيحات وحتقيقـات مفيـدة يف أنـوار اهللا 

 .وأنوار احلجب، الواردة يف الرواية الرشيفة
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)١٥٤( 

نفــي الرؤيــة البــرصية عــن كتــب العاّمــة عــن الــصحاح وروي أيــضًا مــا ي
 :)١(وغريها

مـن حـّدثك أّن : منها ما رواه البخاري عن مرشوق عن عائـشة، أّهنـا قالـت
ِكُـهُ {: وسّلم رأى رّبه فقد كذب، ثـّم قـرأت] وآله[حمّمدًا صّىل اهللا عليه  ال تُدْر

َبْصارَ وَهُوَ الل طيُف  َبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ اْأل ُ اْأل  .)٣(احلديث ... )٢(}الْخَبير
هذا ما يرتبط بالرؤية احلسّية البرصّية؛ أّما ما يرتبط بالرؤية القلبيـة والـشهود 

 الكامل واليقني الصادق، فإّنه خارٌج اإليامنالباطني، الذي يتحّقق للمرء بفضل 
عن حمّل الكالم، وال ريب يف إمكانـه ووقوعـه ألوليـاء اهللا وعبـاده الـصاحلني، 

 .ه حيمل ما روي يف النقل من جواز الرؤيةوعلي
قـام إليـه : فقد روي عن األصبغ بن نباتة عن أمرياملؤمنني عليه الـسالم قـال

: يا أمـري املـؤمنني، هـل رأيـت ربـك؟ فقـال: فقالرجل يقال له ذعلب اليامين، 
. فكيـف رأيتـه؟ صـفه لنـا: قال.  مل أره مل أكن بالذي أعبد رباً ،ويلك يا ذعلب>

بـصار، ولكـن رأتـه القلـوب بحقـائق مل تره العيـون بمـشاهدة األ! لكوي: قال
 .)٤(<اإليامن

                                                 
 .لتوحيد للشيخ عيل الكوراينراجع كتاب الوهابية وا.  ١

 .١٠٣سورة األنعام، اآلية .  ٢

 .٥٠: ٦املصدر املذكور عن صحيح البخاري .  ٣
 .٤ ح١٣٨: ١، ومثله يف الكايف ٥٦٠ ح٤٢٢: األمايل للشيخ الصدوق.  ٤
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)١٥٥( 

 .ونظري هذه الرواية روايات أخرى؛ هذا هو الدليل النقيلّ 
 لقد دّل العقل عىل امتناع الرؤية احلسّية البـرصّية، فإليـك ملّخـص مـا :ثالثاً 

اّسة البرص البّد أن إّن املرئّي بح:  بأن يقاليذكر حتت موضوع صفات اهللا السلبية
يف مكاٍن وجهٍة خاّصـٍة، وأن يكون جسًام وأن يكون ذا صورٍة وَمَثل، وأن يكون 

يكون يف جهٍة مقابلٍة للرائي، وأن يكون يف ظلمٍة ويشّع عليه النـور، وأن يكـون 
بينه وبني الرائي فاصلٌة معّينة، ومسافة مناسبة، ومن الواضح أّن هذه األمور من 

جلسامين، ومن خصائص املوجود املاّدي، واهللا عّز وجـّل منـّزٌه عـن آثار الكائن ا
مجيع ذلك، موجوٌد يف كّل مكان، وال خيلو منه مكان، وهو أقرب إلينا من حبـل 

 .الوريد
إضافة إىل أّن املرئي يكون حماطـًا بـالنظر بالـرضورة، واهللا تعـاىل حمـيٌط بكـّل 

ْ {: يشء، كام قال تعاىل ِن هُ بُِ   َ  ، ال يكـون حماطـًا، فـال يكـون )١(}ٍء مُحيطٌ  أَال إ
 .، واحلمد هللا رب العاملني)٢(مرئياً 

                                                 
 .٥٤سورة فصلت، اآلية .  ١

 .العقيدة اإلسالمية للشيخ السبحاين، وحّق اليقني للسّيد شّرب : راجع.  ٢



 



)١٥٧( 

 
 
 

 
 

مـن قبـل املخـالفني مـن أبنـاء العاّمـة،  عىل الشيعة االثني عرشيةلقد كثر اللغط 
ون إىل اهللا كيـف تنـسب:  بقوهلم بالبداء، ويوّجهون هلم هذا الـسؤال بـاطالً ميتّهموهن

تعاىل اجلهل بقولكم بالبداء؟ ولقد انربى علامؤنا األعـالم رحـم اهللا تعـاىل املاضـني 
 :)١( عليها كام ييلاجلواب ومنهم وحفظ الباقني للتصّدي هلذه الشبهة الباطلة

إّن البداء له معنيان، أحدمها مستحيٌل عىل اهللا تعاىل، والثاين ممكن بالنـسبة إىل 
 : يف حّقهاهللا تعاىل وجارٍ 

ثّم يتبّدل  البداء يف اإلنسان، فكثريًا ّما نراه يعزم عىل فعل يشء :املعنى األول
ه فيام اختار أوالً، فيبدو له تركه، أو يعزم عـىل ؤرأيه وعزمه، بعد أن ينكشف خط

ه، واملـصلحة يف فعلـه، ؤترك يشٍء ثّم يتبّدل رأيه وعزمه بعد أن ينكشف له خطـ
 عـىل مـا ةٍ ندامـ وأام يكون عن جهٍل باملصالح الواقعيـة، فيبدو له فعله، وذلك إنّ 

 والبداء هبذا املعنى مستحيل وممتنع عىل اهللا سبحانه وتعاىل العامل .هق من عزمبس
                                                 

هذه الشبهة واجلواب عليها مأخوذة من كتب العقائـد كعقائـد اإلماميـة للـشيخ املظّفـر، .  ١
 .وحّق اليقني للسّيد عبد اهللا شّرب، وغريمها مع اختصار وتّرصف وإضافة
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)١٥٨( 

بكّل يشء، وعلمه باألشياء ذايتٌّ ال ينفّك عنه، وال يطرأ عليـه التغيـري واجلهـل؛ 
يـه اجلهـل، وهـذا ال فإّن اجلهل نقٌص، وهو الكامل املطلق، الـذي يـستحيل عل

 .تقول به الشيعة اإلمامية أبدًا، تبعًا ملا عليه أئّمتهم صلوات اهللا عليهم
 يف له  بدا اهللا أن زعم من>: فقد روي عن اإلمام الصادق عليه السالم أّنه قال

 .)١(<العظيم باهللا كافر عندنا فهو ندامة، بداء يشءٍ 
 يعلمه مل اليوم يشء يف له يبدو اهللا أن زعم من>: أيضاً عليه السالم وروي عنه 

 .)٢(<منه فابرؤوا أمس
فإذا ورد عن األئمة املعصومني صلوات اهللا عليهم أمجعني مـا ظـاهره يـوهم 
القول بـصحة البـداء بـاملعنى املـذكور يف اإلنـسان، فالبـّد أن يـؤّول إىل املعنـى 

 .الصحيح اآليت الذي دّلت عىل صّحته اآليات والروايات
 الذي هو الصحيح، وهو املمكـن بالنـسبة إىل اهللا تعـاىل وغـري :املعنى الثاين

إّن اهللا تعاىل قد ُيظهر شـيئًا عـىل لـسان :  بأن نقول،مستحيل عليه، وجاٍر يف حّقه
وليائـه، أو يف ظـاهر احلـال ملـصلحٍة تقتـيض ذلـك أأحٍد من أنبيائه، أو ويلٍّ من 

 .مع سبق علمه تعاىل بذلكاإلظهار، ثّم يمحوه، فيكون غري ما قد ظهر أّوالً، 
، ويثبتونه يف حّق اهللا تعاىل، ويدّل عىل ذلـك وهذا ما يقول به الشيعة اإلمامية

 .األدّلة القطعية الصحيحة من الكتاب املجيد والسنّة الرشيفة
                                                 

 .٤١: االعتقادات للشيخ الصدوق.  ١
 .٧٠: كامل الدين.  ٢



 حول البداء: رةاملناظرة الثامنة عش

)١٥٩( 

 :فام ورد من الكتاب املجيد
ُ  يَمْحُو{: كقوله تعـاىل ُ  ما اّهللاٰ ُثْبِتُ  يَشاء ُ  وَي ِ  أُم   وَعِنْدَه ، فقـد وردت )١(}تابِ الْك

 إذا>: السنّة الرشيفة يف تفسريها، كام روي عن اإلمام الصادق عليه الـسالم قـال
 يكـون ما فيكتبون الدنيا سامء إىل والكتبة والروح املالئكة نزلت القدر ليلة كانت
 ينقص أو يؤخر أو يقّدم أن اهللا أراد فإذا السنة، تلك يف وتعاىل تبارك اهللا قضاء من

 .)٢(<أراد الذي أثبت ثم يشاء ما يمحو أن اهللا أمر يزيده، أو شيئاً 
قـال >: وروي عن اإلمام الصادق عن أبيه اإلمام الباقر علـيهام الـسالم قـال

 ثثـال ّال إ عمـره مـن بقي وما رمحه ليصل املرءإّن : رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله
 عمره من بقي وقد رمحه قطعلي املرء نّ إو سنة، ثنيوثال ثثال إىل اهللا هافيمّد  سنني
، ثـّم يتلـو اإلمـام )٣(<أدنـى أو سـنني ثثال إىل اهللا هافيقّرص  سنة وثالثون ثثال

 .الصادق عليه السالم هذه اآلية املباركة مستشهدًا هبا عىل ذلك
 كتابـان، مهـا>: وروي عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله أّنه قـال يف تفـسري اآليـة

 منـه يغـّري  ال الكتاب وأم ويثبت، يشاء ما منه اهللا يمحو الكتاب، أم سوى كتاب
 .)٤(<يشء

                                                 
 .٣٩سورة الرعد، اآلية .  ١

: ٣، كام عـنهام يف التفـسري الـصايف ٦٢ ح٢١٦: ٢ العيايش ، تفسري٣٦٦: ١تفسري القمي .  ٢
 .، مع اختالف يسري٧٤

 .٧٤: ٣، وعنه يف التفسري الصايف ٧٥ ح٢٢٠: ٢تفسري العيايش .  ٣
 .٤٨: ٦جممع البيان .  ٤
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)١٦٠( 

: أمـران مهـا>: وروي عن اإلمام الصادق عليه السالم أّنه قال يف تفسري اآلية
 املـشيئة، فيـه فله موقوف من كان وما أمضاه، حمتوم من كان فام وحمتوم، موقوف
 .)١(<يشاء ما فيه يقيض

ِ  يا{: سالموقوله تعاىل عىل لسان موسى عليه الـ ْ  اْألَرْضَ  ادْخُلُوا قَوْم َ ال سَـة  مُقَد 
َ   ال تي َتَب ُ  ك ْ  اّهللاٰ وا وَال لَكُم ْتَد  َلى تَر ْ   ع ِكُم ْبار ، فقـد روي يف تفـسريها عـن )٢(}...أَد

 ألبنـائهم كتبهـا ثـمّ  حماهـا، ثـمّ  هلـم كتبهـا>: اإلمام الصادق عليه السالم، قال
 .)٣(<الكتاب أم وعنده ويثبت يشاء ما يمحو واهللا فدخلوها،

وقد ورد أّهنا كانت بالد الشام، أو بيت املقدس، وقد متـّردوا وعـصوا، وقـد 
كتبها اهللا هلم لتكون مسكنًا هلم، فمحاهـا بـسبب عـصياهنم، وكتبهـا ألبنـائهم، 

 .وهذه اآلية مع تفسريها رصحية يف البداء
َ {: وقوله تعاىل فيام حكاه عن نبّيه إبراهيم عليه السالم َل اف َ  م  َلَغ ُ  ب َ  مَعَه عْي َ   الس   قال

ُنَي    يا ِ   يفِ    أَرى  إِ     ب ْبَحُكَ   أَ     الْمَنام ْ   أَذ َانْظُر َ    تَرى  ذا  ما  ف َبَتِ   يا  قال ْ   أ ُ   ما  افْعَل   سَتَجِدُ   تُؤْمَر
 ْ َ  إِن ُ  شاء َ  اّهللاٰ ا مِن َلَم  ابِرينَ، ف ُ  أَسْلَما الص  َل ه َت ِ  و ِلْجَبين ورصعـه أي أسـلام ألمـر اهللا } ل

ُ  {إبراهيم عىل أحد جانبي جبهته، أي عىل جبينه كي ال يراه فريّق له ْناه َي َناد ْ  و  يا أَن
 ُ ِبْراهيم ْ ، إ قْتَ  قَد ؤْيا صَد  ِن ا الر  َ  نَجْزِي كَذلِكَ  إ َ  هذا إِن  ، الْمُحْسِنين ُ  لَهُو ْبَالء ُ  ال ، الْمُبـين

                                                 
 .٤٩: ٦جممع البيان .  ١
 .٢١سورة املائدة، اآلية .  ٢

 .٧٢ ح٣٠٤: ١تفسري العيايش .  ٣



 حول البداء: رةاملناظرة الثامنة عش

)١٦١( 

 ُ ْناه ه لنبّيه إبراهيم عليه السالم أّنه يريـد فلقد أظهر اهللا سبحان )١(}عَظيمٍ  بِذِبْحٍ  وَفَدَي
منه ذبح ابنه، لذا أمره بذلك، وأخفى عليه إرادته الواقعّية مـن عـدم إرادة ذبـح 
ابنه، ملصلحة االبتالء واالمتحان، فلّام نجح إبـراهيم يف هـذا االمتحـان العـسري 

 .الشديد بدا هللا أن يفديه بكبٍش سمني بدل ولده
ُ  يَمْحُو{ية األوىل هذا، وقد فّرس العلامء اآل ُ  ما اّهللاٰ ُثْبِـتُ  يَـشاء ُ  وَي  أُم   وَعِنْـدَه

 والبداء فيها بأّن أّم الكتاب هو اللوح املحفوظ الذي ال يتغّري أصًال، )٢(}الْكِتابِ 
وهو مطابق لعلم اهللا تعاىل، وهناك لوٌح آخر وهو لوح املحو اإلثبات الذي ُيثبت 

حلكم كثرية، كأن يكتـب ـ كـام تقـّدم يف روايـات اهللا تعاىل فيه أمورًا ثّم يمحوها 
أّن عمر زيٍد مثًال مخسون سنًة إذا مل يفعل ما يقتيض الزيـادة أو هذه اآلية ـ تفسري 

النقيصة، فإذا فعل ذلك فيمحو اهللا هذا العمر املقـّدر لـه، ويثبـت مكانـه العمـر 
م اجلديــد، بحــسب مــا يقتــضيه عملــه مــن الزيــادة أو النقيــصة، كــصلة الــرح

وقطيعتها، أو الصدقة أو الدعاء، وقد ُيثبت يف لوح املحو واإلثبات نزول الـبالء 
عىل شخص، فيتصّدق أو يدعو اهللا، فيدفع عنه البالء بربكة الصدقة أو الـدعاء، 
أو بركة فعل خٍري هللا أو ألحٍد من الناس، أو حيّول بالءه إىل األسوء، بسبب فعـل 

للوح املحفوظ هو األمر األخـري بعـد التغيـري، رشٍّ كذلك، لكن ما هو مثَبت يف ا
 .وهذا التغيري يف لوح املحو واالثبات يسّمى البداء

                                                 
 .١٠٧ ـ ١٠٢ية سورة الصافات، اآل.  ١

 .٣٩سورة الرعد، اآلية .  ٢



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)١٦٢( 

وما ورد يف السنّة الرشيفة روايات كثـرية إضـافة إىل مـا تقـّدم يف تفـسري آيـة 
ُ  يَمْحُو{ ُ  ما اّهللاٰ ُثْبِتُ  يَشاء ُ  وَي  .}الْكِتابِ  أُم   وَعِنْدَه

 ولـوال>:  إىل أمرياملؤمنني عليه السالم قولهمنها ما روي عن الصدوق مسنداً 
 يـوم إىل كـائن هـو وبـام يكون، وبام كان بام ألخربتكم وجّل  عزّ  اهللا كتاب يف آية

ُ  يَمْحُو{ :اآلية هذه وهي القيامة، ُ  ما اّهللاٰ ُثْبِتُ  يَشاء ُ  وَي  .)١(<}الْكِتابِ  أُم   وَعِنْدَه
 بـن عـيل كـان>: قـال المالـس عليـه جعفر أيب عن زرارة عنومنها ما روي 

 يـوم إىل يكـون بـام حلـدثتكم اهللا كتـاب يف آيـة لـوال: يقول السالم عليه احلسني
ُ  يَمْحُو{ اهللا قول: قال آية؟ أية: له فقلت القيامة، ُ  ما اّهللاٰ ُثْبِـتُ  يَشاء ُ  وَي  أُم   وَعِنْـدَه
 .)٢(<}الْكِتابِ 

 :وهاتان الروايتان تفّرس بتفسريين
ام السالم إّنام مل خيربا، ومل حيـّدثا بـام يكـون إىل يـوم القيامـة، أّهنام عليه: األول

 .حسبام أطلعهام اهللا تعاىل عليه، لئّال ُيظهر اهللا خالف ما أخربا بسبب البداء
وهو األرجح، واألقـرب إىل التحقيـق أّن األئّمـة مجيعـًا صـلوات اهللا : الثاين

و مثبـٌت يف لـوح املحـو عليهم يعلمون ما هو مثبٌت يف اللوح املحفوظ، ومـا هـ
واإلثبات، وما سيطرأ عليه املحو والتبديل؛ وذلك ألّهنم كام أفـادت النـصوص 
املستفيضة خزانة علم اهللا، ولكنّهم ال ُيظهرون شـيئًا قبـل إظهـار اهللا تعـاىل لـه، 

                                                 
 .٥٦٠ ح٤٢٢: األمايل للشيخ الصدوق.  ١
 .٥٩ ح٢١٥: ٢تفسري العيايش .  ٢



 حول البداء: رةاملناظرة الثامنة عش

)١٦٣( 

ُ  مُكْرَمُونَ، ال عِبادٌ {ألّهنم  ِ  يَسْبِقُونَه ِالْقَوْل ْ  ب ِ  وَهُم ِه ِأَمْر َ  ب كـام أّولـت اآليـة  )١(}يَعْمَلُون
 .فيهم صلوات اهللا عليهم أمجعني

 مثـل بـيشء اهللا عبـد مـا>: قـال الـسالم علـيهام أحـدمها عنومنها ما روي 
 .<البداء
 .)٢(<البداء بمثل اهللا مظّ عُ  ما> :السالم عليه اهللا عبد أيب عن رواية ويف

باع أوامـر  الناس أّهنم يف عباداهتم واتّ وذلك أّهنم صلوات اهللا عليهم يعّلمون
اهللا تعاىل يف صلة الرحم، والـصدقة، والـدعاء، وبـّر الوالـدين، وإصـالح ذات 
البني، وقضاء حوائج الناس، وإدخال الرسور عىل املؤمن، يف كّل هـذه األعـامل 
يتوقعون أن يغّري اهللا حاهلم إىل األحسن، وأن يقيض اهللا فـيهم إىل األفـضل، وأن 

اهللا عّز وجّل ال يضيع عمل عامـٍل مـنهم، بـل يدفع عنهم البالء، ويعتقدون أّن 
يثيبهم ويرّتب عليها ما وعدهم يف مقابلها من األجر والتبديل إىل األحسن، وما 

 .يقتيض من تغيريات وفق احلكم واملصالح
رب من البداء يف هذا املعنى، هو نسخ بعض األحكام قواجلدير بالذكر أّن ما ي

 اهللا عليه وآله، سواء بآيٍة قرآنية ثـّم نـسخت، أو الرشعية، التي جاء هبا نبّينا صّىل 
برواية ثّم ارتفع حكمها، فإّهنا كانت مطّبقة لفرتة معّينة، ملصلحة يف التكليف هبـا 
يف تلك الفرتة إىل زمان النسخ، مع علم اهللا تعاىل بـذلك مـن الـسابق، وكـذلك 

                                                 
 .٢٧ و ٢٦سورة األنبياء، اآلية .  ١

 .٢ و ١ ح٣٣١: ، التوحيد١ ح١٤٦: ١الكايف .  ٢



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)١٦٤( 

 بتعريف النبي صـّىل نسخ أحكام الرشائع السابقة برشيعة نبّينا صّىل اهللا عليه وآله
اهللا عليه وآله املسلمني والناس يف زمانه بتوّقف العمل بتلك األحكـام الـسابقة، 

 .وانتهاء استمرارها
إّن النسخ هو البداء بعينه، لكنّه يف األمـور التكوينيـة يـسّمى : وبعضهم قالوا

 كـام هـو بداًء تكوينّيًا، ويف األحكام الترشيعية يسّمى بداًء تـرشيعّيًا، وبعـضهم ـ
املشهور ـ فّصل بينهام، وسّمى األول بداًء، والثاين نسخًا، مـع أن طبيعـة كلـيهام 

 .واحدة، واحلمد هللا رّب العاملني



)١٦٥( 

 
 
 

 
 

امللحـدين، وألـسنة أهـل الـشبه مـا يـرتدد عـىل ألـسنة تتضّمن هذه املناظرة 
رد يف تـاإلسالم، وألسنة بعض اجلهلة من املسلمني، وقد والباطل ممّن عىل ظاهر 
 .)١(أذهنة بعض املؤمنني

 :تضّمن سؤالنيت شبهتهمو
 ما احلكمة من تعذيب اهللا عباده املجـرمني ذلـك العـذاب الـشديد يف :أوهلام

اآلخرة، مع أّنه ثبت يف األحاديث الرشيفة أّنـه تعـاىل حيـّب عبـاده وأّنـه أرحـم 
 الرامحني؟
 كيف جيوز أن يعاقب اهللا عّز وجّل عبدًا ارتكب إثًام موّقتًا يف حياته، :وثانيهام

حّتى لو كان طول عمره الذي يعترب قصريًا جّدًا نسبًة لعمر اآلخـرة األبـدي، أن 
يعاقبه عىل ذلك باخللود يف العذاب يف نار جهنّم، أال ينايف عدالـة اهللا تعـاىل؟ أال 

 بني اجلريمة والعقاب؟جيب أن يكون هناك نوٌع من التعادل 
                                                 

مية، هذا السؤال وجوابه مستخرج مـن كتـب العقائـد كحـّق اليقـني، والعقيـدة اإلسـال.  ١
 .وسلسلة دروس يف العقائد اإلسالمية وغريها مع اختصار وتّرصف وإضافة



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)١٦٦( 

 :واجلواب عىل هذين السؤالني يتلّخص بام ييل
 لقد ثبتـت باألدّلـة القطعّيـة العقلّيـة والنقلّيـة عدالـة اهللا عـّز وجـّل، :أّوالً 

واستحالة صدور الظلم منه بالنسبة إىل عباده، الذين ثبت باألدلة النقلية حّبه هلم 
َ  إِن  {: وأّنه أرحم الرامحني هبم، أمثال قوله تعـاىل ُ  ال اّهللاٰ َ  يَظْلِـم ةٍ  مِثْقـال ، )١(}ذَر 

ُ {: وقوله تعـاىل َنَضَع َ  و ِ  الْقِسْطَ  الْمَوازين ِيَوْم ِ  ل ُ  فَال الْقِيامَة ْئاً  نَفٌْس  تُظْلَم ، وقـد )٢(}شَي
تقــّدم ذلــك يف مقدمــة اجلــواب عــىل املنــاظرة الــسادسة يف فلــسفة الكــوارث 

ستلزم أمورًا هو متعاٍل ذاتًا عنها، ت سبحانه واحلوادث، وتقّدم أّن نسبة الظلم إليه
أمثال اجلهل واحلاجة والعجز، فالبّد من تأويل كـّل آيـٍة أو روايـٍة ُيستـَشم مـن 

 .ظاهرها خالف هذا األمر
اجلواب العام ملثل هذين السؤالني وغريمها من األسئلة التـي تتـضّمن : ثانياً 

ت يف احلكمة اإلهلية أّن اهللا سـبحانه االعرتاض عىل أفعال اهللا تعاىل، من أّنه قد ثب
وتعاىل عليٌم حكيم، وقادٌر عـىل كـّل يشء، وأّن مجيـع أفعالـه موافقـٌة للحكمـة 
واملصلحة، وأّنه حلكمته املطلقة يف مجيع األمور يضع األمور يف مواضعها الالئقة 

 سـؤال هبا، واألشياء يف حماّهلا املناسبة هلا، وقد تقّدم ذلك مفّصًال يف اجلواب عىل
ُ  ال{: املناظرة الثانية يف فلسفة التكليف، فراجعه لتعلم مغزى قوله تعـاىل  يُـسْئَل

                                                 
 .٤٠سورة النساء، اآلية .  ١

 .٤٧سورة األنبياء، اآلية .  ٢



 العذاب الشديد وعدالة اهللا: املناظرة التاسعة عشرة

)١٦٧( 

ا ُ  عَم  ْ  يَفْعَل َ  وَهُم ، فإّن أّي اعرتاض عىل أفعاله سبحانه وتعـاىل خيرجنـا )١(}يُسْئَلُون
يامننا وعقيدتنا ناقـصة مـستعارة، فيجـب أن نـأّول كـّل مـا إ، وجيعل اإليامنعن 

 هلذه احلقيقة من أفعاله سبحانه وتعاىل وإْن كنّـا جـاهلني حكمتهـا ظاهره خمالٌف 
 .بصورٍة كاملة

وهذا هو مذهب اإلمامية احلّق، وما دّلت عليه األدّلة القطعيـة أّن أفعـال اهللا 
تعاىل معّللٌة بِحَكٍم ومصالح وإن خفيت علينا؛ ألّنه حكيم مطلق فال يفعل فعـًال 

و من فعل السفيه، تعاىل اهللا عن ذلـك علـّوًا عبثًا بال حكمة وال غرض، الذي ه
 .كبرياً 

أّن عقوبـات اآلخـرة هـي مـن آثـار :  بام ملّخصه ما يبّينه بعض العلامء:ثالثاً 
َ {: أعامل العباد يف الدنيا، قال اهللا تعاىل ْيَوْم َال ُ  ال ف ْئاً  نَفٌْس  تُظْلَم َ  وَال شَي  ما إِال   تُجْزَوْن

 ْ ْتُم ُن َ  ك  العقوبات األخروية داخلة يف قانون العّلة واملعلول، فهي إذن. )٢(}تَعْمَلُون
 .معلولٌة ألفعال العباد القبيحة املحّرمة، وهذا هو اجلواب عىل السؤال األول

أّما جوابه عىل السؤال الثاين بلـزوم وجـود نـوع مـن التعـادل بـني اجلريمـة 
 املخـّدراتوالعقاب، فيرضب لـذلك مـثًال يبـّسط الفكـرة، بـشخص يتعـاطى 

واخلمور ملدة كفيلٍة بإضعاف معدته وقلبه وأعصابه، وكّلام نـصحوه بـرتك هـذه 
املواد الساّمة مل جيدوا عنده أذنًا صاغيًة، بل يـستمّر يف االسـتمتاع املوهـوم هبـذه 

                                                 
 .٢٣سورة األنبياء، اآلية .  ١

 .٥٤سورة يس، اآلية .  ٢



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)١٦٨( 

املواد القاتلة حتـى تظهـر عليـه آثـار قرحـة املعـدة وأمـراض القلـب، واهنيـار 
اآلالم من تلـك األمـراض، يـئّن األعصاب، ويبقى بعد ذلك طول عمره يعاين 

 .منها طول حياته
إّن هذا الذي مل ُيذنب سوى بضعة أشهر :  فيقولفهل يمكن أن يعرتض أحدٌ 

مثًال، كيف يظّل يعاين سنينًا طويلة وهي بقية عمره تلك اآلالم، وذلك العذاب؟ 
ال شّك أّن اجلواب سيكون أّن ذلك العذاب الطويل هو نتيجـة عملـه املوّقـت، 

ى لو ُأعطي عمر نوح وباقي املعّمرين أو أكثر، وعاش آالف السنني، فإّنـك وحت
هـو الـذي فعـل بنفـسه : دته يئّن ويتأّمل من تلك األمراض، قلَت كّلام رأيته ووج

 .ذلك، وأنزل عىل نفسه ذلك العذاب املرير بمحض إرادته، وسوء اختياره
حدة، فـيحكم عليـه  يف حلظة واويرضب مثاالً آخر برجٍل يقتل شخصًا بريئاً 

فهل يمكن ألحٍد أن يعرتض عىل هذه العقوبة ن املؤّبد حسب قانون بالده، جسالب
مـن هـذا يعلـم أّن  !الطويلة عىل هذا العمل الذي حدث بلحظٍة واحدٍة بأّنه ظلـم؟

 .مّدة العقاب ال عالقة هلا بمّدة الذنب، بل هلا عالقة بكيفية الذنب وجسامته
العقاب األبدّي فيها إّنـام حييـق بالـذين يغلقـون أمـام فاخللود يف نار جهنّم و

أنفسهم مجيع أبـواب النجـاة، ويغرقـون عـن عمـٍد ووعـٍي يف الفـساد والكفـر 
َلـى{: والنفاق، بحيث يغّطي ظالُم ذنبهم مجيع أرجاء وجودهم، كام قال تعاىل   ب

 ْ َ  مَن َأَحاطَتْ  سَي ئَةً  كَسَب ِ  و ُ  بِه َتُه َأُول ِكَ  خَطيئ ِ  أَصْحابُ  ف ْ  الن ار َ  فيها هُم ، )١(}خالِدُون
                                                 

 .٨١سورة البقرة، اآلية .  ١
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)١٦٩( 

فإذا أخذنا هذه األمور بنظر االعتبار، يّتـضح لنـا أّن قـضّية اخللـود يف العـذاب 
األبدّي الذي يكون نصيب الكفار واملنافقني، ال تعارض عدالة اهللا جـّل وعـال؛ 
ألّن اخللود يف العذاب، وكذلك العذاب الشديد بقطع النظـر عـن اخللـود كـان 

عامهلم، عىل الرغم من أّن األنبياء والرسل قد أبلغوهم أّن لتلـك األعـامل نتيجة أ
 .هذه النتائج املريرة

واجلدير بالذكر أّن املستفاد من اآليات الكريمة واألحاديث الرشيفة أّن سـعة 
رمحة اهللا قد تغـسل بأمواجهـا ذنـوب كثـري مـن املـذنبني بـالعفو والغفـران، أو 

 األعامل الصاحلة التي تكون سـببًا لكّفـارة ذنـوهبم قيامهم ببعضبعة، أو االشفب
 .وغفراهنا

وبعضهم يعّذبون فرتة من الزمن ليتطّهروا من ذنوهبم ثّم يعـودون إىل كنـف 
الرمحة اإلهلية ويدخلون جنّة اخللد، وال يبقى يف جهـنّم خالـدًا فيهـا إّال أولئـك 

ساد والنفـاق، حتـى املعاندون املتمّردون عـىل اهللا، املـّرصون عـىل الظلـم والفـ
 .)١(استغرقهم ظالم كفرهم ونفاقهم

أّن املعايص والذنوب تعترب أمراضـًا :  ما يبّينه بعض العلامء بام ملّخصه:رابعاً 
مهلكاٍت، وأّن الطاعـات تعتـرب أدويـة منجيـات، واهللا تعـاىل بمنزلـة الطبيـب، 

دواء بأمر الطبيـب واإلنسان املسكني بمنزلة املريض، فكام أّن احلُْمَية واستعامل ال
                                                 

العـدل اإلهلـي ومـسألة : ارشراجع سلسلة دروس يف العقائـد اإلسـالمية، الـدرس العـ.  ١
 .اخللود، مع اختصار وتّرصف وإضافة
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)١٧٠( 

يرجع نفعه إىل املريض نفسه، فكـذا فعـل الطاعـات يرجـع نفعهـا إىل اإلنـسان 
املطيع، واملريض إذا خالف أمر الطبيب فأهلك نفسه مل يكن هالكه من الطبيب، 

كـذلك اإلنـسان . بل ألّنه سلك غري طريـق الـصحة الـذي رسـمه لـه الطبيـب
ْ {: املسكني، كام قال تعـاىل َ  قَد ْلَح َف ْ  أ ْ  مَن ها، وَقَد ْ  خابَ  زَ   ـاها مَن ، وقـال )١(}دَس 

ِ {: تعاىل ِن ما  اهْتَدى  فَمَن َإ ِ  يَهْتَدي  ف ِنَفْسِه ْ  ل ِن ما ضَل   وَمَن َإ َيْها يَِضل   ف َل  .)٢(}ع
فالعقاب عىل ترك األوامر وارتكاب اخلطايا ليس من اهللا غضبًا وانتقامًا عـىل 

متـه البـاهرة التـي تعجـز عـن إدراكهـا نحو غضبنا وانتقامنا؛ بل القتـضاء حك
العقول القـارصة، والقتـضاء ترّتـب املعلـوالت عـىل العلـل، واملـسّببات عـىل 
ــا إّال اهللا  ــًة ال يعلمه ــد تكــون خافي ــة ق ــا اهللا حلكم ــد رّتبه ــي ق األســباب، الت

 .والراسخون يف العلم
إذن العذاب ـ كام عليه اإلمجاع ـ ليس بـسبب االنتقـام، بـل هـو مـن لـوازم 
األفعال السّيئة، ومن نتائج االعتقادات الفاسدة، وال مانع مـن أن تكـون ثمـرة 
املعايص واالعتقادات الفاسدة هي دوام العقـاب، وثمـرة الطاعـات هـي دوام 

 فإّن اهللا تعاىل خلق للشقاء األبـدي سـببًا مفـضيًا إليـه، فكـذلك خلـق ،الثواب
 اهللا سبحانه عبـاده جيـري جمـرى للسعادة األبدّية سببًا مفضيًا إليها، وأّن تكليف

 هو املرشـد للمـريض، ال بيبتكليف الطبيب مرضاه، كام تقّدم بيانه، من أّن الط
                                                 

 .١٠ و ٩سورة الشمس، اآلية .  ١

 .١٠٨سورة يونس، اآلية .  ٢
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)١٧١( 

نفعـه موافقتـه، ورضر املخالفـة ونفـع املوافقـة يرجعـان إىل تّرضه خمالفته، وال ت
 .املريض ويلزمان ألفعاله، كذلك تكاليف اهللا عّز وجّل لعباده

 اآلخرة، كالسموم فإّهنا مهلكات هلـا يف الـدنيا، فاملعايص مهلكات للنفس يف
ورذائل األخالق مشقيات للنفس يف اآلخرة، كرذائل األخالط فإّهنـا ممرضـات 

 وللنفوس أطّباء، وهم األنبياء وأوصياؤهم يرشـدون اخللـق إىل ،للبدن يف الدنيا
طريق الفالح عـن طريـق التكـاليف املزّكيـة للقلـوب، كـام أّن لألبـدان أطّبـاء 

 .يرشدون أصحاهبا إىل طريق صحتها وبقائها
وباجلملة، فإّن الطاعات أدوية نافعة، واملعايص سموٌم قاتلة، وتأثري الطاعات 

وكـام ال ينجـو يف . واملعايص عىل القلوب كتأثري األدوية والسموم عـىل األبـدان
ى يف الدنيا من املرض إّال من أتـاآلخرة إّال من أتى بقلب سليم، كذلك ال ينجو 

 .بمزاج معتدل
 فداحـة الـذنوب وعظمتهـا فإّن أكثرنـا ال يعـرف ليت شعري :وأضيف هنا

حينام نقابل هبا املوىل العظيم سـبحانه وتعـاىل، ومـن الواضـح عنـد العقـالء أّن 
الذنب والعمل العصياين وإن كان صغريًا إّال أّنه يتفاقم ويتعاظم كّلام كان املـساء 

ومن جهة أخرى أّن الذنب وإن كان صـغريًا إّال  هذا من جهة، ،إليه أكرب وأعظم
أّنه يكرب ويتعاظم كّلـام زاد إحـسان املـساء إليـه إىل املـيسء، فـام بالـك بالـذنب 
واإلساءة إذا كانت ملن ال حدود وال هناية لعظمته وجربوته، وال حدود وال هناية 

 املـوىل لسعة رمحته، وجسامة إحسانه، وعظمة نعمه التي ال تعّد وال حتىص، وهو
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)١٧٢( 

 والرؤوف الـرحيم الـذي قـد أغرقنـا بإحـسانه اجلليـل، ،العيل العظيم من جهة
ونعمه اجلسيمة من جهـة أخـرى، فهـل يمكـن تـصّور مـدى عظمـة الـسيئات 

 واملحـسن املـنعم مـن جهـة ،ا هذا املوىل العظيم من جهةهبوالذنوب التي نقابل 
 !؟أخرى

 وجـّل التـي جيـب شـكرها، واألنكى من ذلك إذا استعمل العبد نعم اهللا عزّ 
 :يستعملها يف معاصيه، كام قال الشاعر مستنكرًا ومستعظًام جريمة صاحبه بقوله

  أعّلمه الرماية كلَّ يـوم
 

  فلام اشتّد ساعُده رماين 
 

 :وقال اآلخر مستنكرًا ومستعظًام أيضاً 
  وكم عّلمته نظم القوايف

 

  فلّام قـال قافيـة هجـاين 
 

 فكّل !؟ من غري االستعانة بنعم اهللا عّز وجّل  معصيةوليت شعري هل توجد
 .أعضاء اإلنسان، ومجيع ما لديه من مال وجاه هي من نعم اهللا سبحانه

: عّلمنا أمرياملؤمنني عليه السالم كيف نستغفر اهللا تعاىل من ذنوبنـا بقولـهيلذا 
ضل اللهّم إّين أستغفرك من كّل ذنب قوي عليه بدين بعافيتك، أو نالته قدريت بف>

 .)١(<...نعمتك، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك 
 ،إضافة إىل أّن هذه اجلـوارح واجلـوانح خلقهـا اهللا تعـاىل ومنحهـا لإلنـسان

أمانة عنده عـىل أن يـستعملها يف طاعتـه، فاسـتعامهلا يف معـصية يعتـرب وجعلها 
إّنه معصية وخيانة لألمانة، وخيانة األمانة واملعصية تذّل النفس وترخصها، لذا ف

                                                 
 . الطبعة احلجرية٧١: الصحيفة العلوية الثانية.  ١
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)١٧٣( 

اللهّم إّين >: عليه السالم يف فقرة أخرى من فقرات الدعاء املزبور التعليمية يقول
 .<...أستغفرك من كّل ذمب خنت فيه أمانتي أو بّخست بفعله نفيس 

وكذلك نرى أمرياملؤمنني وموىل املوحدين صلوات اهللا عليه يقول يف إحـدى 
ب بـه، وكـرب  كنَت املطالِـإهلي عظم جرمي إذ>: فقرات أدعية الصحيفة العلوية

 .< املباَرَز بهذنبي إذ كنَت 
إهلي أفحمتني ذنويب، وانقطعت مقـالتي، >: ويف مكان آخر يقول عليه السالم

يل، إهلـي أنـا املقـّر بـذنبي، املعـرتف بجرمـي، األسـري ] وال عـذر خ[وال حجة 
 .<...طع يب بإساءيت، املرهتن بعميل، املتهّور يف خطيئتي، املتحّري عن قصدي، املنق

عليـه أمرياملـؤمنني  يقول دعاء األمان عن السيد ابن طاووس يف املصباحويف 
للهـّم إنـك ابتـدأتني بـالنعم ومل أسـتوجبها منـك بعمـل وال شـكر، ا>: السالم

وخلقتني ومل أك شيئًا، سّويت خلقي وصّورتني فأحـسنت صـوريت، وغـذوتني 
ًا، ونقلتني من حال ضـعٍف إىل وغذوتني به كبريوغذوتني طفًال، برزقك جنينًا، 

 إىل حال علم، ومن حال فقر إىل حال غنًى، وكنـت يف حال قّوة، ومن حال جهل
 وسـمعاً  بـبكم، ونطقـاً  بُعـدٍم، وِجدةً  بسقم، صحة ذلك رحيًام رفيقًا يب، تبدلني

 أطلقتنـي إذا حّتى ببؤس، ونعامً  بجهل، وعلامً  بَعّي، وفهامً  بتعب، وراحة بصمم،
 وكنفتني وحفظتني هديتني، إذ لدينك اهتديتو ضالل، من هديتنيو عقال، من

 إّيل، إحـسانك وتـمّ  عـّيل، نعمـك فتظـاهرت وقويـت، عني ودافعت وكفيتني،
 منـي، عليك واجلرأة شكري، قلة لك فظهر خربي بلوت لدّي، معروفك وكمل
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)١٧٤( 

 نعـ ا هبـأكـاتم معاصيك، عىل مقيم نعامئك، يف بأتقلّ  فأنا... لك  العصيان مع
 وكأهنم عميل، قبيح عىل لعنياملطّ  أهون كأنك ،يمنّ  عليها لعمطّ  وأنت ،العاصني
 أمـوري أيّ  ومـن نفـيس، مـن عجبي ينقض فلم إهلي ... دونك عليها حياسبوين

 معـصيتك إىل تـوجهي مـن أو عمـدًا، طاعتك عن رغبتي من !أعجب؟ ال كّلها
 أظهـر ما فسبحانك ني،نعأق ملا حالالً  كان لو بام احلرام عىل عكويف من أو قصدًا،
 بنعمتك استعان نعمّ  عفوك وأكرم ،]عّيل خ [عنّي صفحك وأقدم عّيل، حجتك
 ،سـلطانك وصـولة ،بطـشك بـشدة معرفتـه عـىل لك ضوتعرّ  معصيتك، عىل

 ،إسـخاطك يف بالغـت إذ بعـذابك اسـتخفايف أشـّد  مـا إهلـي غـضبك، وسطوة
 أعـص فلـم ،قيـادي لـه وسـلس ،عنـاين من هوايَ  وأمكنت الشيطان، وأطعت
 ثـمّ  منـك، يل فالويل سخطك، من رهبة وال رضاك، يف رغبة هواي وال الشيطان
 ،معـصيتك يف وأخـف الـرساء، يف عنـه وأغفـل ،الـرضاء يف ذكرك أكثر الويل،

 شـكري، ةوقلّ  ،لديّ  بالئك وحسن ،عيلّ  نعمتك سبوغ مع طاعتك، عن اقلوأثّ 
 .)١(الخ<  ...ءنعام عىل يل شكر وال ،بالء عىل يل صرب ال بل

وهذا اإلمام السجاد عليـه الـسالم يف أحـد أدعيتـه يف الـصحيفة الـسجادية 
يعجز عن شكره كـام يصّور لنا أّن العبد بسبب عظم نعم اهللا تعاىل التي ال تتناهى 

جمرتئًا عليه، فمهام صنع بعدئٍذ ال يـستطيع بنعمه يستحق، فكيف إذا كان يعصيه 
كامل عظمتها بسبب هذه اجلرأة العظيمـة، فيقـول أن يكّفر عن معصية واحدة، ل

                                                 
 .٤٢١ ـ ٤٢٠: ٩٤بحار األنوار .  ١
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)١٧٥( 

 حتـى وانتحبـت عيني، أشفار تسقط حتى إليك بكيت لو إهلي يا>: عليه السالم
أي تنـتفخ وتتـوّرم  <قدماي تتنّرش  حتى>أي للعبادة  <لك وقمت صويت، ينقطع

أي حتـى  <حدقتاي تتفقأ حتى لك وسجدت صلبي، ينخلع حتى لك وركعت>
 الرمـاد مـاء ورشبـت عمـري، طول األرض تراب وأكلت> أتنقلع عيناي وتتفق

 أي املاء الكـدر الـذي بلـون الرمـاد كنايـة عـن احلـرسة والندامـة <دهري آخر
 الـسامء آفـاق إىل طـريف أرفـع مل ثـمّ  لـساين، يكلَّ  حتى ذلك خالل يف وذكرُتَك >

ــًام مطــأط <منــك اســتحياءً  ــاء ًئ أي أكــون دائ ــا> رأيس إىل األرض مــن احلي  م
 .)١(<سيئايت من واحدة سيئة حمو بذلك بتاستوج

 .وهناك أدعية كثرية تتضّمن مثل هذه األمثلة يف أدعيتهم صلوات اهللا عليهم
بسبب عـدم إدراكهـم احلكمـة يف اخللـود يف نـار  إّن بعض الفالسفة :خامتة

جهنّم، والعّلة املوجبة له، ولتخّلصهم من هـذه الـشبهة قـد أوقعـوا أنفـسهم يف 
اّدعوا خالفًا آليات الكتـاب املبـني، وأحاديـث سـيد املرسـلني، شبهة أخرى، ف

 املسلمني، بل رضورة املذهب والدين، اّدعوا أّن الكفار وإن كـانوا علامءوإمجاع 
خمّلدين يف نار جهنّم إىل ما ال هناية له، إّال أّن عذاهبم البّد له من انقطـاع وزوال، 

نت عليهم عذابًا يعـّذبون هبـا يف مـّدة فتكون النار عليهم بردًا وسالمًا بعد ما كا
 .)٢(معّينة بمقدار استحقاقهم للعذاب
                                                 

 . استقال من ذنوبهاإذمن دعائه عليه السالم :  من أدعية الصحيفة السجادية١٦الدعاء .  ١
 ومـن ٢١١ ـ ٢١٠راجع مصابيح األنوار يف حّل مشكالت األخبار اجلزء األول من ص .  ٢

 . مع اختصاٍر وتّرصف وإضافة٢٥٤ ـ ٢٢٥صفحة 



 



)١٧٧( 

 
 
 
 

 
 

ما قد يرتدد عىل ألسنة من دأبه إلقاء الشبه عـىل مفـاهيم هذه املناظرة تتضّمن 
مك يف الشهوات مـن ومعارف الرشيعة اإلسالمية املقدسة، وكذلك من هو منه

الشيعة باحثًا عن مربر ألفعاله، وقد ترد هذه الشبهة يف أذهـان بعـض املـؤمنني، 
، دة تدّل عىل أّن املؤمن الشيعي ال يدخل نار جهنّم أبداً يمن أّن هناك روايات عد

حّتى إذا كان مرتكبًا للكبائر ـ كام سيأيت ذكر بعضها إما بالتنصيص أو بالشمول، 
 وملاذا ال نتمّتع بارتكاب اخلطايا والذنوب يف دار ؟م بأحكام الرشيعةـ فلامذا نلتز

الدنيا أعم من فعل السّيئات وترك الواجبات، طاملا أّن هذه املخالفات للـرشيعة 
 سوف ال ُنعاقب عليها يف نار جهنّم يوم القيامة؟

 وأنـت سـمعتك إين>: فقد روي عن اإلمام الصادق عليه السالم أّنه قيل لـه
 اجلنـة، يف واهللا كّلهم صدقت،: قال ،منهم كان ما عىل اجلنة يف شيعتنا كّل : تقول
 يف فكّلكـم القيامة يف أما: فقال كبار؟ كثرية الذنوب إنّ  فداك جعلت: قلت: قال
 أختـّوف واهللا ولكنّي ، صّىل اهللا عليه وآلهالنبي وّيص  أو املطاع النبيّ  بشفاعة اجلنة
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)١٧٨( 

 يـوم إىل موتـه حـني منـذ القـرب: قـال ربزخ؟الـ ومـا: قلـت ،الـربزخ يف عليكم
 .)١(<القيامة

 أمـا>: وما روي عن اإلمام الصادق عليه السالم أيضًا أّنه قال ألحـد الـشيعة
 عـزّ  اهللا قـال الذين إّنكم واهللا واحد، وال واهللا ال اثنان، منكم النار دخلي ال واهللا

َنا ما وَقالُوا{ :وجّل  ُن ا رِجاالً   نَرَى ال ل ُ  ك ْ نَع هُم َ  د  ْ  مِن َت خَـذْناهُم ِ، أ ِي ا اْألَشْرار ْ  سِـخْر  أَم
ُ  زاغَتْ  َنْهُم َبْصارُ، إِن   ع ُ  لَحَق   ذلِكَ  اْأل ِ  تَخاصُم ِ  أَهْل  يف واهللا طلبوكم: قال ثمّ  )٢(}الن ار
 .)٣(<أحداً  منكم وجدوا فام النار

 .)٤( وردت يف تفسري اآلية املذكورةةهيوروايات أخرى شب
 معـه يـّرض  ال اإليـامن>: اإلمام الصادق عليه السالم أيضًا قـالوما روي عن 

 .)٥(<عمل معه ينفع ال الكفر وكذلك ،عمل
 معهـا يرض ال حسنة حبك إنّ  عيل، يا>: وما روي عنه صّىل اهللا عليه وآله قال

 .)٦(<طاعة معها ينفع ال سيئة وبغضك ،سيئة
 .وروايات أخرى مشاهبة أو قريبة من الروايات املتقدمة

                                                 
 .٣ ح٢٤٢: ٣الكايف .  ١
 .٦٤ ـ ٦٢سورة ص، اآلية .  ٢

 .٣٢ ح٧٨: ٨الكايف .  ٣
 .٧ ـ ٣ة حراجع تفسري الربهان يف تفسري اآليات املذكور.  ٤
 .٤ ح٤٦٤: ٢الكايف .  ٥

 .١١١ ح١٥٣: بشارة املصطفى.  ٦
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)١٧٩( 

علامؤنـا األعـالم يف كتـبهم وحمـارضاهتم إىل اإلجابـة عـن هـذه وقد انربى 
الشبهة، كام هو دأهبم يف الدفاع عن باقي الشبه املوجهة ضد املعارف اإلسـالمّية 

 :احلّقة كام ييل
 السؤال ال تقوى عىل معارضه الكّم د إّن هذه الروايات مور:اجلواب األول

وائّية التي تفوق حّد التـواتر، وتوجـب القطـع اهلائل من النصوص القرآنية والر
بأّن كّل إنسان بال استثناء معاقب يوم القيامة يف نار جهنّم عىل ارتكابـه الكبـائر، 
ومـا أكثـر هـؤالء مــن بـني الـشيعة املـؤمنني، وقــد دأب علـامء اإلماميـة أمجــع 

 واسـتحقاق ،باالستدالل هبـذه النـصوص عـىل حتـريم الكبـائر حرمـة شـديدة
ختـالف تلـك الروايـات روايـات أخـرى هناك ا العقاب يف نار جهنم، ومرتكبه

 .وتبطلها، وغريها من النصوص املخالفة
وبالتايل فإّن الروايات الرصحية بأّن مرتكب الكبائر من الشيعة ال يـدخل نـار 

 بمـضموهنا أمـام القطـع احلاصـل مـن األدلـة حتـى الظـنجهنّم أبدًا ال تفيـد 
 : طوائفوالنصوص اآلتية، وهي عىل

 اآليات والروايات التي حتّذر من ارتكاب الكبـائر بـصورة :الطائفة األوىل
عامة، ويف كّل كبرية عى حدة، والتي توعـد عليهـا العـذاب يف نـار جهـنم، ويف 

 .بعضها اخللود فيها
ْ {>: منها ما روي عن اإلمام الصادق عليه الـسالم يف قـول اهللا عـّز وجـّل   إِن
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)١٨٠( 

ِبُوا َن َ   تَجْت َبا ِر َ   ما  ك ُنْهَوْن ُ   ت َنْه ْ   ع ر ْ   نُكَف  َنْكُم ْ   ع ْ   سَي ئاتِكُم َنُدْخِلْكُم : ، قال) ١( } كَريماً   مُدْخَالً   و
 .)٢(<الكبائر التي أوجب اهللا عّز وجّل عليها النار

... سـئل عـن الكبـائر ومنها ما روي عن أيب احلسن الكاظم عليه السالم أّنه 
 .)٣(<ر عنه سيئاته إذا كان مؤمناً من اجتنب ما وعد اهللا عليه النار كفّ >: فكتب

إذا كان يوم القيامـة كـشف >: ومنها ما روي عن اإلمام الصادق عليه السالم
 غطاء من أغطية اجلنة فوجد رحيها من كانت له روح من مسرية مخـسامئة عـام إّال 

 .)٤(<العاق لوالديه: من هم؟ قال: صنف واحد، قلت
إِن  ال ذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناِت الْغافِالِت { :  ناومنها قوله تعاىل يف رمي املحصنة بالز

َلَهُمْ عَذاٌب عَظيمٌ  ْيا وَاْآلخِرَةِ و ن ملعلـوم أّن اللعـن ، ومـن ا)٥(}الْمُؤْمِناِت لُعِنُوا ِيف الد 
 .بعاد عن ساحة رمحة اهللامعناه اإل

با وَيُرِْ  {: ومنها قوله تعاىل يف آكل الربا ُ الر  ُ ال يُحِب  يَمْحَقُ اّهللاٰ َاّهللاٰ دَقاِت و الص 
َثيمٍ  اٍر أ آكل الربا بمنزلة الكّفار األثـيم الـذي يـستحّق نـار جعل ، فقد )٦(}ُ   كَف 

                                                 
 .٣١سورة النساء، اآلية .  ١

 .١ ح٢٧٦: ٢الكايف .  ٢
 .٢ ح٢٧٦: ٢الكايف .  ٣
 .٣ ح٣٤٨: ٢الكايف .  ٤
 .٢٣سورة النور، اآلية .  ٥

 .٢٧٦سورة البقرة، اآلية .  ٦
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)١٨١( 

 .جهنّم بال شّك 
ومن أكل الربا >: وقد روي عن الصدوق عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله أّنه قال

 ال يقبـل اهللا تعـاىل ه ماالً ن اكتسب منإ و،كلأ اهللا بطنه من نار جهنم بقدر ما أمأل
 ومل يـزل يف لعنـة اهللا واملالئكـة مـا كـان عنـده منـه قـرياط ، مـن عملـهمنه شيئاً 
 .)١(<واحد

هُ  نَ  وَال تَقْرَبُوا الـز  َ {: ومنها قوله تعاىل يف الزنا وقتل النفس املحرتمـة ـ  ِن  إ
ْ {: ، وقوله تعاىل)٢(}فاحِشًَة وَساءَ سَبيالً  َال ذينَ ال يَد ِلهـًا آخَـرَ وَال و ِ إ عُونَ مَعَ اّهللاٰ
ُلُونَ الن فَْس ال تي ُ إِال   يَقْت مَ اّهللاٰ َثاماً  حَر  َلْقَ أ ْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ي ِالْحَق  وَال يَز يُضاعَْف لَهُ ،  ب

ِ وَيَخْلُدْ فيهِ مُهاناً  َ الْقِيامَة َ إِال  ، الْعَذاُب يَوْم ْل َِك  مَنْ تاَب وَآمَنَ وَعَمِل َأُو  عَمَالً صالِحًا ف
ُ غَفُوراً رَحيماً  ُ سَي ئاتِهِمْ حَسَناٍت وَ نَ اّهللاٰ لُ اّهللاٰ ُبَد   وهذه اآلية رصحية عىل أّن .)٣(}ي

 وال ،اخلالص من نار جهنّم ملرتكب الكبرية ال يكون إّال بالتوبة والعمل الصالح
 .ذه املناظرة بالوالية كام يّدعي السائل يف هاإليامنيكفيه جمرد 

داً فَجَزاؤُهُ جَهَن مُ خالِداً فيها{: ومنها قوله تعاىل  .)٤(}وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَم 
َتامى{ : ومنها قوله تعاىل ْي َأْ ُُونَ أَمْوالَ ال َأْ ُُونَ يف إِن  ال ذينَ ي ِن ما ي ُلْماً إ  بُطُونِهِمْ ناراً   ظ

                                                 
 .٢٨٥: عقاب االعامل.  ١
 .٣٢سورة اإلرساء، اآلية .  ٢

 .٧٠ ـ ٦٨سورة الفرقان، اآلية .  ٣
 .٩٣سورة النساء، اآلية .  ٤
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)١٨٢( 

 .)١(}وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً 
نها ما روي يف اللواط عن أيب عبـد اهللا الـصادق عليـه الـسالم عـن جـّده وم

والـدبر هـو > أي التفخيـذ <اللـواط مـا دون الـدبر>: أمرياملؤمنني عليه الـسالم
 . أي بمنزلة الكفر وعقوبته عقوبة الكافر)٢(<الكفر

 العـرش  الذكر لريكب الذكر فيهتزّ إنّ >: وروي عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله
فيحبـسه اهللا عـىل جـرس جهـنم >أي عجـزه <  يف حقبهى وإن الرجل ليؤت،لكلذ

 فيعـذب بطبقاهتـا طبقـة ، يؤمر بـه إىل جهـنمحتى يفرغ من حساب اخلالئق، ثمّ 
 .)٣(<طبقة حتى يرد إىل أسفلها وال خيرج منها

ومنها ما روي عن اإلمام الصادق عليه السالم عن رسول اهللا صّىل اهللا عليـه 
 فقد برئ من ذمة اهللا وذمة رسول اهللا صىل اهللا ن ترك الصالة متعمداً م>: وآله قال
 .)٤(<عليه وآله

ومنها ما روي يف عّد تارك الـصالة متعّمـدًا بغـري إنكـار كـافرًا ـ أي بمنزلـة 
مـا بـال : سئل اإلمام الصادق عليه الـسالم: الكافر ـ عن مسعدة بن صدقة قال

:  وما احلجة يف ذلك؟ فقال،يته كافراً  قد سمّ  وتارك الصالةيه كافراً الزاين ال تسمّ 

                                                 
 .١٠سورة النساء، اآلية .  ١

 .٣ ح٥٤٤: ٥الكايف .  ٢

 .٢ ح٥٤٤: ٥الكايف .  ٣
 .٢٤ يف ضمن ح ٢٨٥: ٢الكايف .  ٤
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)١٨٣( 

 وتارك الـصالة ال ، الزاين وما أشبهه إنام يفعل ذلك ملكان الشهوة ألهنا تغلبهنّ أل>
 .)١(< استخفافا هبايرتكها إّال 

إن شـفاعتنا ال >:  منها ما عن اإلمام الصادق عليـه الـسالمويف عدة روايات
 .)٢(<تنال مستخفا بالصالة

َ  {:وقال تعـاىل ِكين الةَ وَال تَكُونُوا مِنَ الْمُـشْر َقيمُوا الص  َأ ، فقـد عـّد تـارك )٣(}و
 .الصالة بمنزلة املرشك

َ {: وقال تعاىل ِلْمُصَل ين َيٌْل ل َ ، فَو َ ، ال ذينَ هُمْ عَنْ صَالتِهِمْ ساهُون ، ال ذينَ هُمْ يُـراؤُن
 َ  .)٤(}وَيَمْنَعُونَ الْماعُون

 وجـل ال ينظـر اهللا عـزّ >:  عليه السالم أّنه قالومنها ما روي عن أمرياملؤمنني
إىل عبد وال يزكيه إذا ترك فريضة من فرائض اهللا، أو ارتكب كبرية مـن الكبـائر، 

: أرشك؟ قـال: قلـت: ال ينظر اهللا إليه؟ قال نعم، قد أرشك باهللا، قال: قلت: قال
 ، بـه وجـّل هللا عـزّ  أمره بأمر وأمره إبليس بأمر فرتك ما أمر ا وجّل  اهللا عزّ  إنّ ،نعم

 .)٥(< فهذا مع إبليس يف الدرك السابع من النار،وصار إىل ما أمر إبليس

                                                 
 .٩ ح٣٨٦: ٢الكايف .  ١
 .٧٧٩ ح٥٧٢: األمايل للشيخ الصدوق.  ٢
 .٣١سورة الروم، اآلية .  ٣

 .٧ ـ ٤ة املاعون، سور.  ٤

 .٢٤٦: ، عن عقاب األعامل١٦ ح٢٠٧: ٦٨بحار األنوار .  ٥
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)١٨٤( 

اُس {: ومنها قوله تعـاىل َأَهْليكُمْ ناراً وَقُودُهَا النـ  َنْفُسَكُمْ و َي هَا ال ذينَ آمَنُوا قُوا أ يا أ
 َ َيْها مَال ِكٌَة غِالٌظ شِداٌد ال يَعْـصُونَ اّهللاٰ َل َالْحِجارَةُ ع  مـا أَمَـرَهُمْ وَيَفْعَلُـونَ مـا و

 َ ، واخلطاب فيها للمـؤمنني أن يقـوا أنفـسهم مـن نـار جهـنم بـرتك )١(}يُؤْمَرُون
 .ام ويقوا أهليهم بالنصح والتأديب هب،املعايص وفعل الطاعات

:  عليه السالم كان يقولاً  عليّ نّ أ>: ومنها ما روي عن اإلمام الصادق عليه السالم
 .)٢(<ن يتوبأ ّال إه القتل  كان آخر عهده بربه، وحّد شيئاً م من السحر من تعلّ 

قال رسول اهللا صّىل اهللا عليـه : ومنها ما روي عن اإلمام الباقر عليه السالم قال
فإهنــا تــدع الــديار مــن أهلهــا >أي الكاذبــة < إيــاكم واليمــني الفــاجرة> :وآلــه
 .)٣(<بالقع

َ {: وقد قال اهللا تعـاىل َليالً أُول ِـَك ال إِن  ال ذينَ يَشْتَرُون َيْمانِهِمْ ثَمَنًا ق َأ ِ و  بِعَهْدِ اّهللاٰ
َلَهُمْ عَذاٌب  َيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَال يُزَك يهِمْ و ِل َنْظُرُ إ ُ وَال ي َ مُهُمُ اّهللاٰ خَالقَ لَهُمْ ِيف اْآلخِرَةِ وَال يُ 

َليمٌ   .)٤(}أ
َال  {: ومنها قوله تعاىل يف منع الزكاة املفروضة ةَ وَال و َالْفِض  هَبَ و ذينَ يَكْنِزُونَ الذ 

ُنْفِقُونَها يف ِ  ي  م علـيهنيأي ال يـدفعون الزكـاة واخلمـس املفروضـ}  سَـبيلِ اّهللاٰ
                                                 

 .٦سورة التحريم، اآلية .  ١

 .٥٨٦ ح١٤٧: ١٠هتذيب األحكام .  ٢
 .٣ ح٤٥٣: ٧الكايف .  ٣
 .٧٧سورة آل عمران، اآلية .  ٤
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)١٨٥( 

َليمٍ { ْ بِعَذاٍب أ رْهُم َبَش  َ يُحْمى، ف َيْها يف يَوْم َل َتُكْوى  ع  بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ   نارِ جَهَن مَ ف
َ وَظُهُورُهُمْ هذا م ْنِزُون ْتُمْ تَك ُن َنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما ك ْتُمْ ِأل َنَز ، وقد فّرس االكتناز هنا ) ١( } ا ك

 .مبمنع الزكاة املفروضة عليه
ِبُوا {: ومنها ما قاله اهللا تعاىل يف شهادة الزور َن ْثانِ وَاجْت جَْس مِنَ اْألَو ِبُوا الر  َن َاجْت ف

 ِ ور ية شهادة الزور، فقد قرهنـا اهللا عـّز وجـّل ، وممّا فّرست به هذه اآل)٢(}قَوْلَ الز 
 .بعبادة األوثان لشّدة حرمتها

ما من رجل يـشهد شـهادة زور عـىل >: وروي عن اإلمام الباقر عليه السالم
 .)٣(< إىل النار كتب اهللا له مكانه صكاً رجل مسلم ليقطع ماله إّال 

د شـهادة زور من شه>: وروى الصدوق عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله أّنه قال
 .)٤(<عىل أحد من الناس ، علق بلسانه مع املنافقني يف الدرك األسفل من النار

ْتُمْ إِنْ {: قاله اهللا تعاىل يف قطيعة الرحم واإلفساد يف األرضومنها ما  فَهَلْ عَسَي
 ْ عُوا أَرْحامَكُم َتُقَط  ْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا ِيف اْألَرِْض و َل ي َ ، تَو َأَعْمىأُول َِك ال ذين هُمْ و َأَصَم  ُ ف    لَعَنَهُمُ اّهللاٰ

 ْ َبْصارَهُم  .)٥(}أ
                                                 

 .٣٥ و ٣٤سورة التوبة، اآلية .  ١

 .٣٠سورة احلج، اآلية .  ٢

 .٣٣٣٨ ح٦١: ٣قيه من ال حيرضه الف.  ٣
 . يف ضمن رواية طويلة٥١٦: األمايل للصدوق.  ٤
 .٢٣ ـ ٢٢: سورة حمّمد صّىل اهللا عليه وآله.  ٥



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)١٨٦( 

ُ بِهِ {: وقوله تعاىل ِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اّهللاٰ َنْقُضُونَ عَهْدَ اّهللاٰ َال ذينَ ي و
 ُ َلَهُمْ سُوء ِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ ِيف اْألَرِْض أُول َِك لَهُمُ الل عْنَةُ و ار  .)١(} الد 

مـن الكفـر التعـرب بعـد >: يف حرمـة التعـرب بعـد اهلجـرةومنها ما روي 
: كام روي عن حممد بن مسلم عن اإلمام الصادق عليه الـسالم قـال. )٢(<اهلجرة

 .)٣(<...والتعرب بعد اهلجرة ... الكبائر سبع >: سمعته يقول
د عـن آبائـه يف حرمة الرسقة عن الصدوق، عن جعفر بن حممّ ومنها ما روي 

: قال رسول اهللا صـّىل اهللا عليـه وآلـه: عليهم السالم، عن عّيل عليه السالم، قال
اجلحـيم، يف أربعة يؤذون أهل النار عىل ما هبم من األذى، يسقون مـن احلمـيم >

ينادون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض، ما بال هؤالء األربعة قد 
ه،  أمعـاءَ رُّ ق يف تابوت من مجر، ورجل َجيُـى؟ فرجل معلّ آذونا عىل ما بنا من األذ
ما بال : فيقال لصاحب التابوت. ، ورجل يأكل حلمه ودماً ورجل يسيل فوه قيحاً 

 األبعـد مـات ويف عنقـه أمـوال إنّ : األبعد قد آذنا عىل ما بنا مـن األذى؟ فيقـول
ما بال األبعد :  أمعاءه يقال للذي جيرّ ثمّ . الناس، ومل جيد هلا يف نفسه أداء وال وفاء

 األبعد كان ال يبايل أين أصاب البول من إنّ : قد آذانا عىل ما بنا من األذى؟ فيقول
ما بال األبعد قد آذانا عىل ما بنا مـن :  ودماً  يقال للذي يسيل فوه قيحاً ثمّ . جسده

                                                 
 .٢٥سورة الرعد، اآلية .  ١

 . مادة ع ر ب١٤٦: ٣جممع البحرين .  ٢

 .٣ ح٢٧٧: ٢الكايف .  ٣
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)١٨٧( 

 األبعد كـان حيـاكي، فينظـر إىل كـل كلمـة خبيثـة فيـسندها إنّ : األذى؟ فيقول
 يقال للذي يأكل حلمه، ما بال األبعد قـد آذانـا عـىل مـا بنـا مـن ثمّ .  هباوحياكي

 .)١(< األبعد كان يأكل حلوم الناس بالغيبة ويميش بالنميمةإنّ : ألذى؟ فيقولا
َالْمَيْـسِرُ {: قوله تعـاىلكومنها ما يف حرمة رشب اخلمر والقامر،  ِن مَا الْخَمْرُ و إ

 ْ َنْصاُب وَاْألَزْالمُ رِج َاْأل َ و ِبُوهُ لَعَل كُمْ تُفْلِحُون َن َاجْت يْطانِ ف  وهي من )٢(}ٌس مِنْ عَمَلِ الش 
 بالرجس وقـرنتهام بعبـادة حيث حرصت رشب اخلمر والقامرأشّد آيات احلرمة 

ا يف ، أي اجعلومهـام باالجتنـاب عـنهتوأهنام من عمل الشيطان وأمراألصنام، 
 ام االجتناب عـنه وجعلت،امجانب وكونوا يف جانب آخر كناية عن شّدة حرمته

 .سبب الفالح
لعـن اهللا >:  ورد يف حرمة الرشوة يف القضاء، فقـد روي يف حتريمهـا ماومنها

، ويف )٤(، وهي سـحت إمجاعـًا ومـن الكبـائر)٣(<الرايش واملرتيش واملايش بينهام
 .)٥(<الكفر باهللا العظيم>بعض الروايات أّهنا 

كيال وامليزان، ولشّدة حرمته أفرد اهللا يف ومنها ما ورد يف حرمة التطفيف يف امل

                                                 
 .٩١٩ ح٦٧٦: األمايل للصدوق.  ١
 .٩٠سورة املائدة، اآلية .  ٢

 .١١ ح٢٧٤: ١٠١ األنوار بحار.  ٣
 .١١٣ ح٣٢١: ١كام يف تفسري العيايش .  ٤

 .١١٢ ح٣٢١: ١تفسري العيايش .  ٥
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)١٨٨( 

وَيٌْل {:  بـئ بعد البسملةكتابه املجيد سورة كاملة باسمه وهي املطففني التي تبتد
 َ فين ِلْمُطَف  َ ، ل ْفُون اِس يَـسْتَو َلَـى النـ  ْتالُوا ع َا اك َنُـوهُمْ ، ال ذينَ إِذ ْ وَز ْ أَو وَإِذا  لُـوهُم
 َ  .)١(}يُخْسِرُون

َلَـيْكُمْ {: وقال تعاىل َالْميزانَ إِ   أَراكُمْ بِخَيٍْر وَإِ   أَخاُف ع َنْقُصُوا الْمِكْيالَ و وَال ت
أي أراكـم بـسعة } إِ   أَراكُـمْ بِخَيْـرٍ {، وفّرس قوله تعاىل )٢(}عَذاَب يَوٍْم مُحيطٍ 

 .تغنيكم عن البخس أو بنعمة فال تزيلوها
سَيُطَو قُونَ ما {: اله اهللا تعاىلوروي يف حبس احلقوق الرشعية يف غري عرس ما ق

 ِ  وتفسريها يف الذين يبخلون عن دفع احلقـوق الـرشعية، )٣(}بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَة
يطّوق بحيـة قرعـاء > :فقد روي عن اإلمام الصادق عليه السالم يف تفسريها أّنه

 .)٤(<تأكل من دماغه
 طوقه  من ماله إّال ع حقاً ما رجل يمن... >: عنه عليه السالم يف حديثوروي 

 .)٥(<ة من نار يوم القيامة به حيّ  وجّل اهللا عزّ 
 الصدوق عن حمّمد بن الفضيل فيمن استخّف باحلج، فقد روىومنها ما ورد 

                                                 
 .٣ ـ ١سورة املطففني، اآلية .  ١
 .٨٤سورة هود، اآلية .  ٢
 .١٨٠سورة آل عمران، اآلية .  ٣

 .١٦ ح٥٠٥: ٣الكايف .  ٤

 .٧ ح٥٠٤: ٣الكايف .  ٥
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)١٨٩( 

َ  وَمَنْ  نَ يف{سألت أبا احلسن عليه السالم عن قول اهللا عّز وجّل : قال   ى هذِهِ أَعْم
 َ َ  ىفَهُوَ ِيف اْآلخِرَةِ أَعْم َأ حجـة  ـف احلـج نزلت فيمن سـوّ >: ، فقال)١(}ضَل  سَبيالً  و

 حتى يمـوت قبـل أن ،العام أحج، العام أحج:  به، فقال وعنده ما حيّج ـسالم اإل
 .)٢(<حيج

 أو هيوديـاً  القيامـة يـوم اهللا بعثـه يمـوت حتـى احلج سوف من>: ويف أخرى
 .)٣(<نرصانياً 

َ {: ومنها ما قاله اهللا تعاىل يف حرمة الغيبة سُوا الو ْ  وَال تَجَس  ْ  يَغْتَب  بَعْضاً  بَعْضُكُم
َيُحِب   ْ  أ ْ  أَحَدُكُم َ  أَن َأُْ  َ  ي َ ̅ل ِ  حْم ْتاً  أَخيه ُ  مَي  .)٤(}فَكَرِهْتُمُوه

 والغيبة، إياك ذر، أبا يا>: وروي عن النبي صّىل اهللا عليه وآله أّنه أوىص أباذر
 .)٥(<الزنا من أشّد  الغيبة فإنّ 

 .)٦(<غتاب يف يوم القيامة يأكل حلمهإّن امل>: ويف خرب آخر
ومنها ما ورد يف سّب املـؤمن وإهانتـه وإذاللـه، مـا روي عـن الـصدوق يف 

                                                 
 .٧٢سورة اإلرساء، اآلية .  ١

 .٢٩٣٣ ح٤٤٧: ٢ن ال حيرضه الفقيه م.  ٢
 .٣٦٨: ٤من ال حيرضه الفقيه .  ٣

 .١٢سورة احلجرات، اآلية .  ٤

 .٥٣٧: األمايل للطويس.  ٥

 .٩١٩ ح٦٧٦: األمايل للصدوق: راجع.  ٦
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)١٩٠( 

 عليـه تطـاول أو فقري عىل بغى من>: عقاب األعامل عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله
 يـدخل حتـى رجـل صـورة يف الـذرة مثـل القيامـة يـوم اهللا حرشه استحقره أو

 .)١(<النار
 يـوم عظامـه اهللا بـّدد مـسلم خـّد  لطم ومن>: نه صّىل اهللا عليه وآلهوروي ع

 .)٢(<النار يدخل حتى مغلوالً  وحرش ،النار عليه اهللا سلط ثمّ  ،القيامة
 حمرمـة>: ومنها ما ورد يف حرمة النميمة، كام عن اإلمام البـاقر عليـه الـسالم

 .)٣(<بالنميمة املشائني القتاتني عىل اجلنة
 اهللا سـلط اثنني بني نميمة يف مشى ومن>:  صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبّي 

 تنينـاً  عليـه اهللا سـّلط قـربه من خرج وإذا القيامة، يوم إىل حترقه ناراً  قربه يف عليه
 .)٤(<النار يدخل حتى حلمه ينهش أسود

 كان عورته، وكشف أخيه عيب يف مشى من>: وروي عنه صّىل اهللا عليه وآله
ــوة أول ــا خط ــعها خطاه ــنم، يف ووض ــشف جه ــه اهللا وك ــىل عورت  رؤوس ع

 .)٥(<اخلاليق
ام رواه الصدوق عـن النبـّي صـّىل اهللا عليـه كومنها ما ورد يف حرمة القيادة، 
                                                 

 .٢٨٤:  عن عقاب األعامل٣٦٤: ٧٣بحار األنوار .  ١

 .٢٨٤: عقاب األعامل.  ٢

 .٢ ح٣٦٩: ٢الكايف .  ٣
 .٢٨٤: عاملعقاب األ.  ٤
 .٢٨٨: عقاب األعامل.  ٥
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)١٩١( 

 جهـنم ومـأواه ،اجلنـة عليـه اهللا حـّرم حرامـاً  وامـرأة رجـل بني قاد ومن>: وآله
 .)١(<يموت حتى اهللا سخط يف يزل ومل ،مصرياً  وساءت

ام روي عن أيب عبد اهللا الـصادق ككرب جرمه،  يف حرمة الغّش وومنها ما ورد
 .)٢(<غشنا من منا ليس>: عليه السالم

 أو بيـع يف مـسلامً  غـش ومن>: وروى الصدوق عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله
 فلـيس النـاس غـّش  مـن ألنّ  ،القيامـة يـوم اليهـود مـع وحيرش ،منا فليس رشاء

 .)٣(<بمسلم
ة أخرى وردت يف بيان عقوبة الكبائر األخـرى، والتـي وآيات وروايات كثري

 .توعد مرتكبيها العقاب يف نار جهنم يوم القيامة
 الكثرية جّدًا التي يعّلمنـا فيهـا أهـل بيـت ة األدعية واملناجا:الطائفة الثانية

 والـسالم كيـف نطلـب مـن اهللا تعـاىل اجلنّـة ةالعصمة والطهارة عليهم الـصال
ن نار جهنّم ومن العذاب فيها يوم القيامـة، وهـي عـىل ونستغيث ونستجري به م

ذه املناظرة من أّن الشيعة كثرهتا واختالف مضامينها ختالف ما اّدعاه السائل يف ه
 . وأّن اجلنة مضمونة هلم، عرشية مطلقًا ال يدخلون نار جهنّم يوم القيامةاالثني

عابـدين عليـه الـسالم، منها ما ورد يف دعاء أيب محزة الثامّيل عن اإلمام زين ال

                                                 
 .٢٨٦: عقاب األعامل.  ١

 .١ ح١٦٠: ٥الكايف .  ٢
 .٢٨٤: عقاب األعامل.  ٣
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)١٩٢( 

 تـسكني وال ،أمـيل موضـع وأنـت بالنـار حترقنـي فال>: ففي بعض فقراته يقول
 .<عيني قرة فإنك اهلاوية

 .<برمحتك اجلنة وأدخلني ،بعفوك النار من وأجرين>: ويف مكان آخر يقول
 مـن بـك العائذ مقام هذا ،رب يا>: وما ورد يف دعاء السحر يف شهر رمضان

 هـذا النـار، مـن بـك املـستغيث مقام هذا النار، من بك املستجري ممقا هذا ،النار
 .<النار من إليك اهلارب مقام

  ،لـك سـجودي بعـد بالنـار وجهـي حتـرق ال كـريم، يا هللاأ يا>: إىل أن يقول
 .)١(<عليك مني منٍّ  بغري وتعفريي

هذا مقام العائذ بك من >: وما ورد يف دعاء قنوت صالة الوتر يف صالة الليل
 .)٢(، سبع مّرات<لنارا

وما ورد يف دعاء احلزين بعد صالة الليل عن اإلمـام عـيل بـن احلـسني عليـه 
 يـا عفـوك عفـوك القطـران، رسابيل قبل موالي يا عفوك فعفوك>: السالم قوله

 .)٣(<الغافرين وخري الرامحني أرحم يا األعناق، إىل األيدي تغل أن قبل موالي
 الوضـوء عـن أمرياملـؤمنني عليـه الـسالم، وما ورد يف غسل اليد اليرسى يف

                                                 
 فـام ٥٨٢: ، مصباح املتهجد٤١٨ ـ ٤١٦: ، كذا عمدة الزائر١٩٨ ـ ١٨٦: مفاتيح اجلنان.  ١

 .فوق
 .١٤٦: مفاتيح اجلنان.  ٢
 .٥٨١: مفاتيح اجلنان.  ٣
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)١٩٣( 

 من  بك وأعوذ عنقي، إىل مغلولة جتعلها وال بشاميل، كتايب تعطني ال اللهم>: قوله
 .)١(<النريان مقطعات

يا إهلي وسيدي >: وما ورد يف دعاء كميل عن أمرياملؤمنني عليه السالم، قوله
 .<معرفتك من قلبي ليهع انطوى ما وبعد توحيدك بعد بنارك معذيب أتراكورّيب، 

 النـار أتسلط وموالي، وإهلي سيدي يا شعري وليت>: ثّم يقول عليه السالم
 .<ساجدة لعظمتك خرت وجوه عىل

 إليـك األمـور أليّ  ومـوالي، وسـيدي وريب إهلي يا>: ثّم يقول عليه السالم
 ومدتـه، الـبالء لطـول أم وشـدته، العذاب ألليم وأبكي، أضج منها وملا أشكو،
 وفّرقـت بالئـك، أهـل وبني بيني ومجعت أعدائك، مع للعقوبات صريتني فلئن
 عـىل صـربت وريب وموالي وسيدي إهلي يا فهبني وأوليائك، أحبائك وبني بيني

 عن أصرب فكيف نارك حرّ  عىل صربت وهبني فراقك، عىل أصرب فكيف عذابك،
 .<عفوك ورجائي النار يف أسكن كيف أم كرامتك، إىل النظر

 مـسلم عبـد صوت فيها تسمع وبحمدك إهلي يا سبحانك أفرتاك>: ثّم يقول
 بجرمـه أطباقهـا بـني وحبس بمعصيته، عذاهبا طعم وذاق بمخالفته، فيها سجن

 أهـل بلـسان ويناديـك لرمحتـك، مؤمـل ضـجيج إليـك يـضجُّ  وهو وجريرته،
 يرجو وهو العذاب يف يبقى فكيف موالي يا بربوبيتك، إليك ويتوسل توحيدك،

 كيـف أم ورمحتـك، فـضلك يأمل وهو النار تؤمله كيف أم حلمك، من سلف ما

                                                 
 .٦ ح٧٠: ٣الكايف .  ١
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)١٩٤( 

 وأنت زفريها عليه يشتمل كيف أم مكانه، وترى صوته تسمع وأنت هليبها حيرقه
 تزجـره كيـف أم صـدقه، تعلـم وأنت أطباقها بني يتقلقل كيف أم ضعفه، تعلم

 .)١(< فيهاكهفترت منها عتقه يف فضلك يرجو كيف أم ربه، يا يناديك وهو زبانيتها
واجلدير بالـذكر أّن الظـاهر مـن هـذه االسـتفهامات يف هـذا الـدعاء، هـي 

سأل هـل اهللا يـاستفهامات حقيقية حتكي الواقع من نفس الـداعي، بمعنـى أنـه 
يامنه وتوحيده؟ أي أّن ذنوبه هل بلغت حـّدًا إتعاىل معّذبه عىل ذنوبه وكثرهتا مع 

ك  وختليـصه مـن نـار جهـنم؟ ويف ذلـايامنه وتوحيده موجبـًا ملغفرهتـإال يكون 
 مع كونه مؤمنًا موّحـدًا، فيـسأل مـن اهللا عـّز وضوح عىل أّن دخوله جهنم ممكن

 .وجّل اخلالص هبذه األساليب البليغة واجلمل االستفهامية
، مائـة <ستجري باهللا مـن النـارأ>: وما ورد يف تعقيبات صالة الصبح أن تقول

 .)٢(مائة مّرة< أسأل اهللا احلور العني>ة، ومائة مرّ < أسأله اجلنّة>مّرة، و
وما ورد يف التعقيبات العامة أدعية عّلمها جربئيل عليه السالم ليوسف عليـه 

م صّل عـىل ايا ذا اجلالل واإلكر>: السالم يف السجن، منها أن تقول ثالث مّرات
 .)٣(<حمّمد وآل حمّمد وارمحني وأجْرين من النار

 عن اإلمام زين العابدين ة اخلمس عرشةلثة من املناجا الثاةوما ورد يف املناجا

                                                 
 .٨٤٤:  عن مصباح املتهجد٦٧ ـ ٦٢: مفاتيح اجلنان.  ١
 . عن مصباح املتهجد١٩: مفاتيح اجلنان.  ٢
 .١٤: مفاتيح اجلنان.  ٣
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)١٩٥( 

 ختـرس أو ؟لعظمتك ساجدة خّرت وجوهاً  تسّود هل إهلي>: عليه السالم، قوله
 عـىل انطـوت قلـوب عـىل تطبـع أو ؟وجاللتـك جمدك عىل بالثناء نطقت ألسنة
 رفعتهـا أكّفـاً  تغـّل  أو إرادتك؟ يف ذكرك بسامع تلّذذت أسامعاً  تصمّ  أو ؟حمبتك
 يف نحلـت حتـى بطاعتـك عملـت أبـداناً  تعاقب أو رأفتك؟ رجاء إليك اآلمال

 )١(<عبادتك؟ يف سعت أرجالً  تعّذب أو جماهدتك؟
وهذه االستفهامات حتمل عىل ما تقدم يف دعـاء كميـل، أي احـتامل دخـول 

 .جهنّم بسبب الذنوب واملعايص
فـيام رواه  الليل وما ورد يف دعاء أمرياملؤمنني عليه السالم يف صالته يف جوف

 األكبـاد تنـضج نـار مـن آه>: أبو الدرداء مما شاهده وسمعه منه، وكان ممـا قـال
ثـّم جيهـش يف . <لظـى ملهبات من غمرة من آه للشوى، نّزاعة نار من آه والكىل،

 .)٢(البكاء ويغمى عليه
 .ولعّله عليه السالم كان يتذّكر ذنوب شيعته وخياف عليهم من نار جهنّم

مثلة األخرى الواردة يف األدعية املختلفة عن النبي صـّىل اهللا عليـه ومئات األ
 .وآله واألئمة األطهار صلوات اهللا عليهم أمجعني

 النصوص التـي تـرّد عـىل تلـك الروايـات مـورد الـسؤال :الطائفة الثالثة
 :وتبطلها

                                                 
 .١٤٣: ٩١مناجاة اخلائفني، بحار األنوار :  املناجاة الثالثة١٢٠: مفاتيح اجلنان.  ١
 .١٣٦ ح١٣٧:  عن أمايل الصدوق٢ ح١٩٤: ٨٤بحار األنوار .  ٢
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)١٩٦( 

 قلت>: منها ما روي عن حمّمد بن مارد عن اإلمام الصادق عليه السالم، قال
 مـا فاعمـل عرفـت إذا: قلـت أنـك لنـا روي حديث: السالم عليه اهللا عبد أليب

 ؟اخلمـر رشبـوا أو رسقـوا أو زنـوا وإن قلُت : قال ذلك، قلت قد: فقال شئت؟
 بالعمـل أخـذنا نكـون أن أنـصفونا مـا واهللا راجعـون، إليـه وإنا هللا اإنّ : يل فقال

 فإنـه وكثـريه خلـريا قليل من شئت ما فاعمل عرفت إذا: قلت إنام عنهم، ووضع
 .)١(<منك يقبل

ومنها ما روي عن اإلمام الرضا عليه السالم، عـن أبيـه، عـن جـّده عـن أيب 
 أبلـغو شيئًا، اهللا عن نغني ال أنا شيعتنا أبلغ>: جعفر عليه السالم، أنه قال خليثمة

 ميو حرسة الناس أعظم أنّ  شيعتنا وأبلغ بالعمل، إّال  اهللا عند ما ينال ال أنه شيعتنا
 أمـروا بام قاموا إذا أهنم شيعتنا وأبلغ غريه، إىل خالفه ثم عدالً  وصف من القيامة
 ومفهوم هذه اجلملة الرشطية األخرية أهنم إذا .)٢(<القيامة يوم الفائزون هم أهنم

 .مل يقوموا بام أمروا فإّهنم ليسوا فائزين يوم القيامة بل هم اخلارسون
 أيكتفـي ،جابر يا>: قال يل: يه السالم قالومنها ما عن جابر عن أيب جعفر عل

 اهللا اتقـى مـن إّال  شـيعتنا مـا فواهللا البيت؟ أهل بحبنا يقول أن التشيع ينتحل من
 أن الرجـل حـسب ،املـذاهب بـك تذهبنّ  ال ،جابر يا>: إىل أن قال  ...<وأطاعه
 رسـول أحبُّ  إّين : قال فلو ؟فعاالً  ذلك مع يكون ال ثم وأتواله علياً  أحبُّ : يقول

                                                 
 .٥ ح٤٦٤: ٢ايف الك.  ١
 .٧٩٦ ح٣٧٠: ١، عن األمايل للطويس ٣٠ ح١٧٩: ٦٨بحار األنوار .  ٢



 خمالفة الشرع اعتماداً على روايات مؤمنة: املناظرة العشرون

)١٩٧( 

 وال ،سريته يتبع ال ثمّ  السالم عليه عيل من خري وآله عليه اهللا صّىل  اهللا فرسول اهللا
 اهللا بـني لـيس اهللا، عند ملا واعملوا اهللا فاتقوا ،شيئاً  إياه هحبّ  نفعه ما ،بسنته يعمل
 أتقـاهم ] خعليـه وأكـرمهم[ وجـّل  عـزّ  اهللا إىل العبـاد أحـبُّ  قرابـة، أحد وبني

 ومـا ،بالطاعـة إال وتعاىل تبارك اهللا إىل بيتقرّ  ما واهللا ،جابر يا ه،بطاعت وأعملهم
 أي ليس معنا صك بـراءة مـن <حجة من ألحد اهللا عىل وال، النار من براءة معنا

 عمل الفّجار، وليس ألحد عىل اهللا ُحّجة إذا مل يغفر لـه أن العاملنيالنار لشيعتنا 
 ومـن ،ويل لنـا فهـو مطيعاً  هللا كان نم> كنت من شيعة عيل فلم مل تغفر يل: يقول
 .)١(<والورع بالعمل إّال  واليتنا تنال وما عدو، لنا فهو عاصياً  هللا كان

 مـا واهللا>: ومنها ما عن عمرو بن خالد عن أيب جعفر عليه السالم، وفيه قال
 إىل نتقـرب وال حجـة، اهللا عىل لنا وال قرابة، اهللا وبني بيننا وال براءة، اهللا من معنا
 هللا عاصياً  منكم كان ومن واليتنا، تنفعه هللا مطيعاً  منكم كان فمن بالطاعة، إّال  اهللا
 .)٢(<تغّرتوا ال وحيكم تغّرتوا، ال وحيكم واليتنا، تنفعه مل

 صّىل  اهللا رسول قام>: ومنها ما عن أيب عبيدة عن أيب جعفر عليه السالم، قال
 اهللا رسـول إّين  املطلـب عبـد بني يا هاشم، بني يا: فقال الصفا وآله عىل عليه اهللا

 إنّ  تقولـوا ال عملـه، منكم رجل ولكّل  عميل يل وإن عليكم، شفيق وإّين  إليكم،
 عبد بني يا ،غريكم من وال منكم أوليائي ما واهللا فال مدخله، وسندخل منّا حمّمداً 

                                                 
 .٣ ح٧٤: ٢الكايف .  ١
 .٦ ح٧٥: ٢الكايف .  ٢
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)١٩٨( 

 عـىل الـدنيا حتملـون تـأتون القيامـة يـوم أعـرفكم فـال أال املتقـون، إّال  املطلب
 ويـأتون>أي ال تكونوا كذلك حتى أعـرفكم يف ذلـك اليـوم هكـذا  <هوركمظ

 وبني بيني وفيام وبينكم بيني فيام إليكم أعذرت قد إين أال اآلخرة، حيملون الناس
 .)١(<فيكم وجل عز اهللا

من النصوص التي تنص رصاحة أّن بعض مرتكبي الكبائر : الطائفة الرابعة
 ثـّم تـشملهم الـشفاعة فيخرجـون ، من الزمنيعذبون يف نار جهنم فرتةالشيعة 
 :منها

 قومـاً  إنّ >: يقـول الـسالم عليـه جعفر أباسمعت : منها ما عن أيب بصري قال
 فينطلـق: قال الشفاعة، أدركتهم>أي فحًام  <محامً  صاروا إذا حتى النار يف حيرقون

 ،ودمـاؤهم حلـومهم فتنبت فيه، فيغتسلون اجلنة أهل رشح من خيرج هنر إىل هبم
 ويـدخلون>  أي قذر اجللد ورثاثة اهليئة وسوء احلال<النار قشف عنهم وتذهب

: قـال االسـم، هذا عنا ذهبأ اللهمّ : بأمجعهم فينادون ،اجلهنميني فيسّمون اجلنة
 ال النـار يف اخلالـدون هـم عـيلّ  أعـداء إنّ  ،بـصري أبـا يا: قال ثم عنهم، فيذهب
خرية عىل أّن شيعة عّيل عليه الـسالم  وتدّل هذه اجلملة األ.)٢(<الشفاعة تدركهم

 .قد يدخلون جهنّم، لكنّهم ال خيلدون فيها
 عـن الـسالم عليـه اهللا عبـد أبـا سـألت: ومنها عن حمّمـد بـن مـسلم، قـال

                                                 
 . عن صفات الشيعة٣٠ ح٢٣٣: ٩٣، بحار األنوار ٢٠٥ ح١٨٢: ٨الكايف .  ١
 .٣٣ ح٣٦١: ٨بحار األنوار .  ٢
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)١٩٩( 

 هبـم فينتهـى منها خيرجون>: يقول السالم عليه جعفر أبو كان: فقال اجلهنميني،
 مائها، من عليهم فينضح>ياة أي احل <احليوان عني تسمى اجلنة باب عند عني إىل

 .)١(<وشعورهم وجلودهم حلومهم تنبت الزرع، تنبت كام فينبتون
 املـسلم، أخيـه حاجـة يف سـعى من>: ومنها عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال

 وجريانـه ألقاربه فيها يغفر حسنة، ألف ألف له وجّل  عزّ  اهللا كتب اهللا وجه طلب
: لـه قيـل القيامة يوم كان فإذا الدنيا، يف عروفاً م إليه صنع ومن ومعارفه وإخوانه
 عـزّ  اهللا بـإذن فأخرجـه الدنيا يف معروفاً  إليك صنع فيها وجدته فمن النار ادخل
 .)٢(<ناصباً  يكون أن إّال  وجّل 

ومنها ما عن تفسري اإلمام العسكري عليه الـسالم عـن رسـول اهللا صـّىل اهللا 
ْ {:  يف قوله تعـاىلعليه وآله َاتَمَس   لَن ُ  ن َي اماً  إِال   الن ار  اهللا اتقـوا ...> :)٣(}مَعْـدُودَة أ
 ،أعاملكـم قبـائح عـنكم هبـا أبطـأت وإن تفـوتكم لـن اجلنة فإنّ  ،الشيعة معارش

 عليـه عـيل وحمبـي حمبيـك من أحد جهنم يدخل فهل :قيل .درجاهتا يف فتنافسوا
 وظلـم مـات،املحر وواقـع وعـيل، حممـد بمخالفـة نفسه رقّذ  من: قال السالم؟
 قـذراً  القيامـة يـوم جـاء ،الرشيعات من له رسم ما وخالف واملؤمنات، املؤمنني

 يـا: الـسالم علـيهام وعـيلٌ  حممٌد  يقول>  أي مل يتعّهد نفسه فهو قذر نجس<طفساً 

                                                 
 .٢٩ ح ٣٦٠: ٨بحار األنوار .  ١
 .٦ ح١٩٧: ٢الكايف .  ٢
 .٨٠سورة البقرة، اآلية .  ٣
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)٢٠٠( 

 وال احلـسان، احلـور ملعانقة وال األخيار، ملرافقة تصلح ال طفس قذر أنت ،فالن
 عليـك مـا يعنـي <ههنا ما عنك يطهر بأن إّال  هناك إىل تصل ال املقربني، املالئكة

ويف ...  <ذنوبـه ببعض بفيعّذ  جهنم من عىلاأل الطبق إىل فيدخل> الذنوب من
 بمحبينـا يـسمون ولكـن ،بـشيعتنا يـسمون ال هـؤالء إنّ >: آخر احلديث يقـول

 واقتـدى آثارنا واتبع شّيعنا من شيعتنا إنام ألعدائنا، واملعادين ألوليائنا، واملوالني
 .)١(<بأعاملنا

لروايات املفيدة بأّن الشفاعة يوم القيامـة تكـون بيانًا لوهذه الروايات تصلح 
 بـأن تكـون الـشفاعة هلـم بعـد ،ألهل الكبائر من أّمة حمّمد صّىل اهللا عليـه وآلـه
 .دخوهلم جهنم والتعذيب فيها ردحًا من الزمن

ساطني مـن علامئنـا ينتهـي ثّم يذكر املجليس قّدس ّرسه حتقيقًا له ولبعض األ
 بعـذاب منقطـع مجعـًا بـني افيه أّن أصحاب الكبائر من املؤمنني يمكن أن يعّذبو

الروايات املختلفة، ويذكر أدلته وأدلتهم يف ذلك، فراجعها يف بحار األنوار اجلزء 
 .٣٧٠ ـ ٣٦٣ ص ٨

مـا نحـن فيـه ص يف  روايات أخرى كثرية يف صفات الشيعة و٦٥ويف اجلزء 
 .١٩٩ ـ ١٥٤

 :وإليك ما قاله العالمة رمحه اهللا يف رشحه عىل التجريد
د ال ينقطـع، واختلفـوا يف بـأمجع املسلمون كافـة عـىل أّن عـذاب الكـافر مؤ

                                                 
 .، عن تفسري اإلمام احلسن العسكري عليه السالم٢ ح٣٥٢: ٨بحار األنوار .  ١
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)٢٠١( 

وذهبت اإلمامية وطائفة كثرية من : إىل أن قال... أصحاب الكبائر من املسلمني 
طع لـوجهني، ثـّم املعتزلة واألشاعرة إىل أن عذابه منقطع، واحلق أّن عذاهبم منق

 .)١(يذكر الوجهني
 اختلف أهل اإلسالم فيمن ارتكب الكبرية من املؤمنني :وقال شارح املقاصد

 فاملذهب عندنا عدم القطع بالعفو وال بالعقاب، بل كالمها يف ،ومات قبل التوبة
قطع بأنـه ال خيلـد يف النـار بـل خيـرج نمشّية اهللا تعاىل، لكن عىل تقدير التعذيب 

ال بطريق الوجوب عىل اهللا تعاىل بل بمقتىض مـا سـبق مـن الوعـد وثبـت البتة، 
بالدليل كتخليد أهل اجلنة، وعند املعتزلة القطع بالعذاب الدائم مـن غـري عفـو 

 .وال إخراج
ثّم يرد عىل مقولة مقاتل بن سليامن وبعض املرجئة من أّن عـصاة املـؤمنني ال 

باآليات الدالة عىل اختـصاص العـذاب يعذبون أصًال، وإنام النار للكفار متسكًا 
وأمـا متـسكهم .  ختصيص ذلك العذاب بام يكون عىل سبيل اخللـودبأنّ بالكفار، 

من قال ال إله إّال اهللا دخـل اجلنـة وإن زنـى وإن >: بمثل قوله صّىل اهللا عليه وآله
 .فضعيف ألّنه إنام ينفي اخللود يف جهنم ال الدخول< رسق

 :ثّم يستدّل بدليلني
اآليات واألحاديث الدالـة عـىل أّن املـؤمنني يـدخلون :  وهو العمدة:ولاأل

اجلنة ألبتة، وليس ذلك قبل دخول النار وفاقًا، فتعني أن يكون بعده، وهو مسألة 
                                                 

 .٣٦٤: ٨بحار األنوار .  ١
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)٢٠٢( 

ْ {: انقطاع العذاب أو بدونه، وهو مسألة العفو التام، قال اهللا تعاىل ْ  فَمَـن  يَعْمَـل
 َ ةٍ  مِثْقال ُ  خَيْراً  ذَر   .)١(}يَرَه

ُ {: النصوص املشعرة باخلروج من النار كقولـه تعـاىل: الثاين ار ْ  النـ   مَثْـواكُم
 َ َ  ما إِال   فيها خالِدين ُ  شاء ْ {، )٢(}اّهللاٰ َ  فَمَن ِ  زُحْزِح ِ  عَن َ  الن ار َأُدْخِل َ  و ْ  الْجَن ة َ  فَقَد ، )٣(}فاز

روا خيرج من النار قوم بعد مـا امتحـشوا وصـا>: وقول النبّي صّىل اهللا عليه وآله
 .)٤( ثّم يذكر أدلة أخرى<...فحًام ومحًام 

ال خالف يف أّن من آمن بعد الكفر واملعايص فهـو مـن : ثّم قال يف بحث آخر
 والعمـل الـصالح فهـو اإليامنأهل اجلنة بمنزلة من ال معصية له، ومن كفر بعد 

خر ال حسنة له، وإّنام الكالم فيمن آمن وعمل صاحلًا وآمن من أهل النار بمنزلة 
سيئًا، واستمّر عىل الطاعات والكبائر كام يشاهد من بعض النـاس، فعنـدنا مآلـه 
إىل اجلنة ولو بعد النار، واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتـىض الوعـد والوعيـد 

 .)٥(ثابت من غري حبوط
ومن الذين ذهبوا إىل أن مرتكبي الكبائر من الـشيعة إذا مل يتوبـوا يعـذبون يف 

                                                 
 .٧سورة الزلزال، اآلية .  ١

 .١٢٨سورة األنعام، اآلية .  ٢

 .١٨٥سورة آل عمران، اآلية .  ٣

 .٣٧٠: ٨بحاراألنوار .  ٤

 .٣٧٣: ٨ر بحار األنوا.  ٥
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)٢٠٣( 

الـسيد اخلمينـي قـّدس ّرسه يف لزمن ثّم تـشملهم الـشفاعة، نار جهنم مدة من ا
كتاب األربعني حديثًا بعد أن يذكر بعض النصوص من الطائفتني ثـّم ينتهـي أّن 

 .)١(ذلك هو مفاد اجلمع بينها
ومن الذين ذهبوا إىل ذلك أيضًا املريزا الشيخ جواد التربيـزي قـّدس ّرسه يف 

 :لسؤال واجلواب وإليك ا،جوابه عىل أحد االستفتاءات
حّب أهل البيت عليهم السالم وبغض أعدائهم بحد ذاته إذا مل ينجّر : السؤال

 إىل عمل ومل يدفع إىل عبادة هل يفيد اإلنسان؟
حّبهم ينفع ولكن مل يعهد يف القرآن وال الروايات الوعد بالعفو عن : اجلواب

حـسنة ال تـّرض حّب عيل عليه الـسالم >سيئاهتم، وبعض الروايات الواردة مثل 
قد تتبعنا سابقًا فلم نجد ما يثبت العفو، نظري العفو الذي وعد اهللا يف < معها سيئة

حق من اجتنب الكبائر، وأنه سبحانه يعفو عن صـغائره، لكـن يرجـى أن حـّب 
األئمة أوجب نيل شفاعتهم، واخلالص مـن عـذاب النـار، وهـذا لـيس وعـدًا 

اب املحرمـات، وتـرك الواجبـات، حتميًا حتى يوجـب االتكـاء عليـه يف ارتكـ
ترشيع األحكام من التكاليف الرشعية، ولو كـان يف البـني والوعد احلتمي ينايف 

كّل ما خالف كتاب : روايات معتربة لقوهلم عليهم السالم يف األخبار الصحيحة
 .ربنا مل نقله جاء به برٌّ أو فاجر، واهللا العامل

  تقّدم من الروايات يف الطوائف األربـعماّنه يتبني من مجيع أ :واجلدير بالذكر
                                                 

 . فام بعدها يف رشح احلديث الثالث والثالثني٥٠٤راجع املصدر ص .  ١
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)٢٠٤( 

بطالن ما اّدعي باّن املقصود من النار التي يستحقها مرتكب الكبرية من الـشيعة 
هي نار الربزخ، فإّن القـرائن اللفظيـة القطعيـة مـن ذكـر جهـنم واخللـود فيهـا 
وأوصافها اخلاصة، وذكر يوم القيامة، وغري ذلـك يفيـد قطعـًا أّن املقـصود نـار 

 .يف اآلخرة وليس نار الربزخجهنم 
أّن هناك روايات متّسك هبـا أصـحاب هـذه الـشبهة ال أيضًا واجلدير بالذكر 

تنص عىل ذكر الكبرية مثل ما تقّدم عن اإلمام الصادق عليه السالم قائًال ألحـد 
 .)١( الخ<...أما واهللا ال يدخل النار منكم اثنان، ال واهللا وال واحد >: الشيعة

 .)٢(< ال يّرض معه عملاإليامن>: إلمام الصادق عليه السالموما روي عن ا
كام يف الرواية األخرية  ظاهرة يف العموم أو اإلطالق  هذه الرواياتفإذا كانت

فتحمل عىل خصوص مرتكبي الصغائر، فتخّصص أو تقّيد بالنصوص املتقدمة، 
 واهللا وال ال>: وإن كانت نّصًا يف العموم كعبـارة اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم

 فتحمل عـىل الـشيعي بـاملعنى األخـص الـذي تقـّدمت ،أي من الشيعة< واحد
وهـذا اجلمـع يـصلح . ، مجعًا بينها وبني األدلة املتقدمةالثالثةوصافه يف الطائفة أ

حتى يف حالة الظهور يف العمـوم واإلطـالق، وإذا ذكـر جمـرد الـذنب مـن غـري 
 .غري مجعًا أو ختصيصًا، واهللا العاملالتنصيص عىل الكبرية فيحمل عىل الذنب الص

أّنه ال مانع مـن غفـران ذنـوب املـؤمن حتـى الكبـائر : واجلدير بالذكر أيضاً 

                                                 
 . سورة ص٦٤ ـ ٦٢تفسري الربهان، ذيل اآلية .  ١
 .٤ ح٤٦٤: ١الكايف .  ٢
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)٢٠٥( 

بأفعال غري التوبة، من قبيل القيام بعمل تـنص الروايـات أّن مـن شـأنه غفـران 
 كزيارة املشاهد املرشفة للنبي األكرم وأهل بيته الطاهرين صـلوات اهللا ،الذنوب

وقضاء حوائج املؤمنني، وإدخـال الـرسور  وحج بيت اهللا احلرام، ،عنيعليهم أمج
عليهم، وصالة الليل، والقتل ظلًام، وكاالستغابة املوجبة لنقل ذنوب املستغاب إىل 

، وكاالبتالءات التـي كان املستغيب من اخلاصة أو العامة  سواءصحيفة املستغيب
 .الكالم ألنه كالتوبة من الذنوبُيبتىل هبا املؤمن، وغريها، وهذا خارج عن حمل 

لذنوب الصغائر  أّن روايات العفو املتقدمة بعد محلها عىل ا)١(:اجلواب الثاين
تكال عليها واالستناد إليها يف ارتكاب الصغائر، ألهنا منرصفة عمن ال يمكن اال

يتكل عليها ويستند إليها بارتكاب هذه الذنوب، وإنام منرصفة إىل الشيعة الـذين 
ا عمًال صاحلًا وآخر سيئًا، عىل حني غفلة مـن الـشيطان والـنفس األمـارة خلطو
 .بالسوء

ثّم عىل فرض اإلرصار عىل الصغائر عمدًا فإنه يعّد مـن الكبـائر كـام ثبـت يف 
 .األدلة، فيستحق فاعلها نار جهنم كام تقّدم

خالفـات التـي إّن الـذنوب وامل:  بعد التنزل عّام تقّدم نقول:اجلواب الثالث
بـل إّن مرتكبيهـا وإن كـانوا يرتكبها الشيعة ليست خالية من املؤاخذة والعقوبة، 

من الشيعة املوالني ألئمتهم، سينالون عىل تلك املخالفات الرشعية أشّد العقوبات 
 مـداها إّال اهللا بعد املوت يف عامل الربزخ، دهورًا من السنني املتطاولة التي ال يعلـم

                                                 
 .١٧٤هذا هو اجلواب الثاين عىل هذه الشبهة وقد تقدم اجلواب األول يف ص.  ١
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)٢٠٦( 

 غيبه مـن رسـله وخلفائـه، وأّي عاقـٍل يتحّمـل تلـك تعاىل ومن ُيطلعه اهللا عىل
العقوبات الشديدة يف تلك املّدة املديدة، ملـا روي مـن أّن املـرء إذا مـات قامـت 

 .قيامته، وسيكون قربه إّما روضة من رياض اجلنّة، أو حفرة من حفر نار جهنّم
ى{: قال اهللا تعاىل َ  إِذا حَت  ُ  جاء َ  الْمَوْتُ  أَحَدَهُم ُ   ارْجِعُونِ لَعَل ي رَب   قال  صالِحاً   أَعْمَل

أي حتى إذا جاء أحد العصاة املوت وعاين ما أعّد لـه مـن النكـال } تَرَكْتُ  فيما
والعذاب سأل رّبه العودة إىل الدنيا ليعمل األعامل الصاحلة، ويعّوض عـّام تـرك 

ِن ها َ    { والطاعة لدرء ذلك العذاباإليامنمن  َ   َِمَةٌ  إ ِ  هُو ردٌع له من أّن } لُهاقا 
ْ  { هو قائله وحده ال جياب عليـههذا الطلب ْ  وَمِن ِلى بَرْزَخٌ  وَرا ِهِم ِ   إ َ  يَوْم ُبْعَثُون  )١(}ي

 .إّن أمامهم الربزخ، وهو مدة ما بني املوت إىل يوم القيامة والبعثأي 
 بـني أمـر هـو الربزخ>:  هلذه اآليةفقد روي عن تفسري عيل بن إبراهيم القمي

 عـذاب أنكر من عىل ردّ  وهو ،واآلخرة الدنيا بني والعقاب الثواب وهو ، أمرين
 مـا واهللا: ليـه الـسالمع الـصادق قـول وهو ،القيامة قبل والعقاب والثواب القرب
أي واهللا ما أخاف عليكم إّال عـذاب الـربزخ، فـإّن  .)٢(<الربزخ إّال  عليكم أخاف

 ـ ال تكـون إّال يف يـوم ايـة املنـاظرة املتقدمـة يف بدالشفاعة ـ كـام أفـادت الروايـات
 .القيامة

 هـو>: وقد روي عن اإلمام السجاد عليه السالم أّنه تـال هـذه اآليـة، وقـال
                                                 

 .١٠٠ ـ ٩٩سورة املؤمنون، اآلية .  ١

 .٩٤: ٢ القمي تفسري.  ٢
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)٢٠٧( 

 حفـرة أو اجلنـة رياض من لروضة القرب إنّ  واهللا ،ضنكاً  ملعيشة فيه هلم وإن ،القرب
 .)١(<النار حفر من

 بطون الربزخ سـبيًال سلكوا يف>: وروي عن أمرياملؤمنني عليه السالم أنه قال
 .)٢(< فأكلت من حلومهم،ُسّلطت األرض عليهم فيه

وروي عن اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم عـن أرواح املـؤمنني والكّفـار يف 
 طعامهــا، مــن يــأكلون اجلنــة، يف حجــرات يف املــؤمنني أرواح>: الــربزخ، قــال

 ما لنا لتنجز اعةالس لنا أقم ربنا: ويقولون فيها، ويتزاورون رشاهبا، من ويرشبون
 مـن يأكلون النار، يف حجرات يف: فقال الكفار؟ أرواح فأين: قلت: قال .وعدتنا
 الـساعة لنا تقم ال ربنا: ويقولون ،فيها ويتزاورون ،رشاهبا من ويرشبون ،طعامها
 .)٣(<وعدتنا ما لنا لتنجز

وهذا يكفي لالرتداع من الذنوب لدرء هذه األهـوال والعقوبـات التـي قـد 
 .ل آلالف السننيتطو

 إّن عقاب الذنوب وترك الواجبات غري خمـتص يف الـربزخ :اجلواب الرابع
وإّنام هناك عقوبات عـىل املعـايص يف الـدنيا قبـل فيام بعد املوت إىل يوم القيامة، 

واملعايص  للذنوب املوت كثرية، وقد تضّمنتها الروايات، وبّينت اآلثار الوخيمة
 والبعد عن اهللا تعاىل ورمحته، والقرب من الـشيطان ،اإليامنيف الدنيا من ضعف 

                                                 
 .١٠٨ ح١١٩: اخلصال.  ١
 .٢٢١ خ٣٣٨: هنج البالغة.  ٢
 .١٦٥ ح١٧٨: ١املحاسن .  ٣



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢٠٨( 

ونقمته، واحلرمان من ثواب بعض األعامل الصاحلة، واملنع من املجاهدة والسري 
والسلوك إىل اهللا وإىل درجات الكامل الذي ُخلق اإلنسان للوصول إليه، واآلثار 

 .ب الدنيوياالروحية واجلسدية، والعذ
َ {: قال تعاىل ْتُمْ م َ أَمِن ماءِ أَنْ يَخْسَِف بِكُمُ اْألَرْضَ أ أَمْ { :  ، وقال تعاىل) ١( } نْ ِيف الس 

َيْكُمْ حاصِباً  َل ماءِ أَنْ يُرْسِلَ ع ْتُمْ مَنْ ِيف الس  َتْهُمْ {: ، وقال تعاىل)٢(}أَمِن َيَْف إِذا أَصاب فَك
 ْ َيْديهِم مَْت أ ُ {: ، وقال تعاىل)٣(}مُصيبٌَة بِما قَد  َن ما يُريد َاعْلَمْ أ ُ ف ِبَعِْض  اّهللاٰ  أَنْ يُصيبَهُمْ ب

 ْ ُنُوبِهِم َ {: ، وقال تعاىل)٤(}ذ َئيٍس بِما  نُوا يَفْسُقُون َلَمُوا بِعَذاٍب ب َا ال ذينَ ظ َأَخَذْن ، ) ٥( } و
َ {: وقال تعـاىل ْ إِن  اّهللاٰ َنْفُسِهِم ِأ ى يُغَي رُوا ما ب : ، وقـال تعـاىل)٦(} ال يُغَي رُ ما بِقَوٍْم حَت 

} ُ ْ ت َ وَإِن َيْديهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُون مَْت أ ْ سَي ئٌَة بِما قَد  وَمـا {: ، وقـال تعـاىل)٧(}ِصبْهُم
 ْ َيْديكُم َبِما كَسَبَْت أ  .، وآيات أخرى كثرية)٨(}أَصابَكُمْ مِنْ مُصيبٍَة ف

وأما الروايات الداّلة عىل العقوبات الدنيوّية والويالت املسّببة عـن الـذنوب 
                                                 

 .١٦سورة امللك، اآلية .  ١

 .١٧سورة امللك، اآلية .  ٢

 .٦٢سورة النساء، اآلية .  ٣

 .٤٩سورة املائدة، اآلية .  ٤

 .١٦٥سورة األعراف، اآلية .  ٥

 .١١سورة الرعد، اآلية .  ٦

 .٣٦رة الروم، اآلية سو.  ٧

 .٣٠سورة الشورى، اآلية .  ٨



 خمالفة الشرع اعتماداً على روايات مؤمنة: املناظرة العشرون

)٢٠٩( 

 :فكثرية أيضاً 
 هللا عقوبـات يف القلـوب إنّ >: روي عن اإلمام الباقر عليه السالم أّنه قالفقد 
 وما رضب عبد بعقوبة أعظم مـن ، ووهن يف العبادة، ضنك يف املعيشة؛واألبدان

 .)١(<قسوة القلب
 إحـدامها مـن ؛وهللا عقوبتـان>: وقد روي عن اإلمام الـصادق عليـه الـسالم

عض، فام كان من قبـل الـروح فهـو  عىل ب واألخرى تسليط الناس بعضٍ ،الروح
 : وجـّل  وذلـك قـول اهللا عـزّ ، وما كان مـن تـسليط فهـو النقمـة،السقم والفقر

َل ي وَكَذلِكَ { َ  بَعْضَ  نُو الِمِين َ   نُوا بِما بَعْضاً  الظ   وكـّل . .. مـن الـذنوب )٢(}يَكْسِبُون
 يف الـدنيا وأما الكافر فنقمـة عليـه. ذلك عقوبة للمؤمن يف الدنيا وعذاب له فيها

 .)٣(<وسوء العذاب يف اآلخرة
 مـن للقلـوب أوجـع وجـع ال>: وروي عن اإلمام أمرياملؤمنني عليه السالم

 .)٤(<الذنوب
 قـست ومـا القلـوب، لقسوة إّال  الدموع جّفت ما>: وروي عنه عليه السالم

 .)٥(<الذنوب لكثرة إّال  القلوب
                                                 

 .٢٩٦: حتف العقول.  ١
 .١٢٩سورة األنعام، اآلية .  ٢

 .٣٥٦: حتف العقول.  ٣
 .٢٨ ح٢٧٥: ٢الكايف .  ٤
 )٧٤الباب  (١ ح٨١: ١علل الرشائع .  ٥



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢١٠( 

 نعمـة عبـد عىل اهللا أنعم ما>: وروي عن اإلمام الصادق عليه السالم أّنه قال
 .)١(<السلب بذلك يستحق ذنباً  يذنب حتى إياه فسلبها

]  خمـن[ فيحـرم الـذنب يذنب الرجل إنّ >: وروي عنه عليه السالم أّنه قال
 مـن> صـاحبه إيـامنأي يف  <صـاحبه يف أرسع الـّيسء العمـل وإنّ  الليل، صالة
 .)٢(<اللحم يف السّكني

 ممحقـة فإّهنـا الـذنوب اّتقـوا>: ه وآله أّنـه قـالوروي عن النبّي صّىل اهللا علي
 .)٣(<علمه قد كان الذي العلم به فينسى الذنب ليذنب العبد إنّ  للخريات،

 وال بلّية من فام الذنوب، توّقوا>: وروي عن أمرياملؤمنني عليه السالم أّنه قال
 وَما{: وجـّل  عزّ  اهللا قال.  واملصيبة)٤(والكبوة اخلدش حتى بذنٍب  إّال  رزق نقص

 ْ ْ  أَصابَكُم َبِما مُصيبَةٍ  مِن ْ  كَسَبَتْ  ف َيْديكُم ْ  وَيَعْفُو أ َثير عَن  )٦(.<)٥(}ك
وهناك آثـار . هتا فيها بصورة عاّمةاهذه نبذة من آثار الذنوب يف الدنيا وعقوب

 :وخيمة وعقوبات دنيوية لذنوب خاّصة أذكر بعضها
                                                 

 .٢٤ ح٢٧٤: ٢الكايف .  ١
 .١٦ ح٢٧٢: ٢الكايف .  ٢
 .١٩٧: عدة الداعي.  ٣
، والفارس يكبُّ الوحش، ]يطلبه خ[من كبى وأكّب يكّب؛ وأكّب فالٌن عىل فالن يطالبه : الكبوة.  ٤

 )ترتيب كتاب العني يف كّب . (إذا طعنها فألقاها عىل وجهها، وكببته لوجهه فانكّب، أي قلبته
 .٣٠سورة الشورى، اآلية .  ٥

 .٦١٦: اخلصال.  ٦



 خمالفة الشرع اعتماداً على روايات مؤمنة: املناظرة العشرون

)٢١١( 

 الـنعم تغـري التـي وبالـذن>: روي عن اإلمام الصادق عليه السالم أّنه قـال
 والتـي الظلـم، الـنقم تنـزل والتـي القتل، الندم تورث التي والذنوب  ،)١(البغي
 قطيعـة الفنـاء تعجـل والتي الزنا، الرزق حتبس والتي اخلمر، رشب السرت هتتك

 .)٢(<الوالدين عقوق اهلواء وتظلم الدعاء تردّ  التي و الرحم،
 تعّجـل الـذنوب مـن ثالثـة>: ه قـالوروي عن النبّي صّىل اهللا عليه وآلـه أّنـ

 وكفـر النـاس، عـىل والبغـي الوالـدين، عقـوق: اآلخـرة إىل تؤخر وال عقوبتها
 .)٣(<اإلحسان

 يمـوت ال خـصال ثـالث>: وروي عن اإلمام الباقر عليـه الـسالم أّنـه قـال
 يبـارز الكاذبـة واليمني ،الرحم وقطيعة ،البغي: وباهلنّ  يرى ىحتّ  أبداً  صاحبهن

 .)٤(<هبا اهللا
 واحـدة بيتـاً  تـدخل ال أربـع>: وروي عن رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله قال

 .)٥(<والزنا اخلمر، ورشب والرسقة، اخليانة،: بالربكة يعمر ومل خرب إّال  منهنّ 
وجـدنا يف >: وروي عن أيب محزة الثاميل عن أيب جعفر عليه الـسالم أّنـه قـال

 ،الفجـأة مـوت كثر بعدي من الزنا ظهر ذاإ: كتاب رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله
                                                 

  )ترتيب كتاب العني يف َبِغي. (الزنى: بغى بغاًء، أي فجر، والبِِغّية: البغي.  ١

 .١ ح٤٤٧: ٢الكايف .  ٢
 .١ ح٢٣٧: ، األمايل للمفيد١٧ ح١٣: األمايل للطويس.  ٣
 .٤ ح٣٤٧: ٢الكايف .  ٤
 .٦٥٢ ح٤٨٢: األمايل للصدوق.  ٥



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢١٢( 

 منعت الزكاة منعوا وإذا ،والنقص بالسنني اهللا أخذهم وامليزان املكيال فطفّ  وإذا
 تعـاونوا األحكـام يف جاروا وإذا ،كلها واملعادن والثامر الزرع من بركتها األرض
 طعـواق وإذا ،همعـدوّ  علـيهم اهللا طسلّ  العهد نقضوا وإذا ،والعدوان الظلم عىل

 عـن ينهوا ومل باملعروف يأمروا مل وإذا ،األرشار أيدي يف األموال جعلت األرحام
 خيـارهم فيـدعو رشارهم عليهم اهللا طسلّ  بيتي أهل من األخيار بعوايتّ  ومل املنكر
 .)١(<هلم يستجاب فال

 كالبنـاء احلـرام أكل مع العبادة>: وروي عن النبي صّىل اهللا عليه وآله أّنه قال
 .)٢(<املاء عىل >:وقيل ،<رملال عىل

 أو مسلامً  من اغتاب>: وروي يف آثار الغيبة عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله أّنه قال
 .)٣(<صاحبه له يغفر أن إّال  وليلة، يوماً  أربعني صيامه وال صالته اهللا يقبل مل مسلمة

 لرجـلا ديـن يف أرسع الغيبـة>: وروي عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله أّنـه قـال
 .)٤(<جوفه يف اآلكلة من املسلم

 اهللا إىل متقتك فإهنا والغيبة إياك>: وروي عن أمرياملؤمنني عليه السالم أّنه قال
 .)٥(<أجرك وحتبط والناس،

                                                 
 .٢ ح٣٧٤: ٢الكايف .  ١
 .١٤١: عدة الداعي.  ٢
 .٥٣ ح٢٥٨: ٧٢بحار األنوار .  ٣

 .١ ح٣٥٦: ٢الكايف .  ٤
 .٤٤٢٥ ح٢٢١: رر احلكمغ.  ٥
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)٢١٣( 

 الغنـاء>:  ما عن اإلمام الصادق عليـه الـسالم أّنـه قـالوروي يف آثار الغناء
 .)١(<الفقر ويعقب النفاق يورث

 وينبـتن القلـب يفـسدن أربـع>: اهللا عليه وآله أّنه قالوروي عن النبّي صّىل 
 بـاب تيـانإو ،)٢(والبـذاء اللهـو، اسـتامع: الشجر املاء ينبت كام القلب يف النفاق

 . أي الصيد اللهوي)٣(<الصيد وطلب السلطان،
 فيـه تـؤمن ال الغنـاء بيـت>: وروي عن اإلمام الصادق عليه السالم أّنه قال

 .)٤(<امللك يدخله وال الدعوة، فيه جتاب وال الفجيعة،
 أخـاه غـّش  ومن>:  أّنه قالوروي يف آثار الغّش عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله

 .)٥(<نفسه إىل ووكله معيشته، عليه وأفسد رزقه، بركة عنه اهللا نزع املسلم
 غـش الـشقاء عالمـات مـن>: وروي عن أمرياملؤمنني عليه السالم أّنه قـال

 .)٦(<الصديق
: اإلمام الرضا عليه السالم عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله أّنـه قـالوروي عن 

                                                 
 .٨٤ ح٢٤: اخلصال.  ١

. سـفه علـيهم وأفحـش يف منطقـه: بذا عىل القوم يبـذو َبـذاءً : السفيه، من قوهلم: البذّي .  ٢
 )جممع البحرين يف بذا(

 .٦٣ ح٢٢٧: اخلصال.  ٣
 .١٥ ح٤٣٣: ٦الكايف .  ٤
 .٢٨٦:  عن عقاب األعامل٣٦٥: ٧٣بحاراألنوار .  ٥

 .٩٦١٢ ح٤١٩: غرر احلكم.  ٦



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢١٤( 

 .)١(<أو ماكره رضه أو مسلام غش من منا ليس>
: وروي يف آثار النظر إىل النساء األجانب عن أيب عبد اهللا عليه السالم أّنه قال

أي سهم ينفـذ يف قلـب النـاظر ويـسلب  <مسموم إبليس سهام من سهم النظر>
 .)٢(<طويلة حرسة أورثت نظرة من كمو> يامنهإ

: وروي يف آثار السحاق والتخنّث عن اإلمام الصادق عليه الـسالم أّنـه قـال
 واملتـشبهات بالنـساء، الرجـال من املتشبهني وآله عليه اهللا صّىل  اهللا رسول لعن>

 اهللا أهلك وإنام بعضًا، بعضهم ينكح والاليت ، املخنّثون وهم بالرجال، النساء من
 .)٣(<بعضاً  بعضهن يأيت الرجال عمل مثل النساء عمل حني لوط قوم

وهذا احلديث يستبطن ذم السحاق وأّنه موجب لنزول العذاب يف الدنيا كـام 
 .نزل عىل قوم لوط

قال رسول اهللا صـّىل : وروي يف آثار اللواط عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال
 بلغـت حتـى رهبـا إىل األرض كـتب عملوا ما لوط قوم عمل ملا>: اهللا عليه وآله

 اهللا فـأوحى ،العـرش إىل دموعهـا بلغت حتى السامء وبكت ،السامء إىل دموعها
 .)٤(<هبم خسفيا أن األرض إىل وأوحى ،همياحصب نأ السامء إىل تعاىل

                                                 
 .٣٦ ح٣٢: ٢عيون أخبار الرضا عليه السالم .  ١

 .١٢ ح٥٥٩: ٥الكايف .  ٢
 .٢٦٧:  عن عقاب األعامل١٢ ح٦٨: ٧٦بحار األنوار .  ٣
 .٢٦٤: عقاب األعامل.  ٤
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)٢١٥( 

ـا{: قوله تعـاىلكام يف ملا أنزل اهللا العذاب عىل قوم لوط بفعلهم الشنيع و َلَم   ف
 َ ُنا جاء ْ  أَمْر ِيَها ناجَعَل ِلَها عال ْنا ساف َأَمْطَر َيْها و َل ْ  حِجارَةً  ع يلٍ  مِن مَةً  سِج  َ  مَنْضُوٍد، مُسَو   عِنْد
كَ  ثّم قال اهللا عّز وجّل ملحّمد > : قال، روي عن اإلمام الباقر عليه السالم أّنه}رَب 

َ  وَما {:صّىل اهللا عليه وآله َ  هِي َ  مِن الِمِين ِبَعيدٍ  الظ  ي أّمتـك إن  أي من ظامل)٢(<)١(}ب
 .عملوا عمل قوم لوط

 عنده ئرفقُ  السالم عليه اهللا عبد أيب عند كنت: وروي عن ميمون اللبان قال
ْنا{ بلـغ فلام هود من آيات َأَمْطَر َيْها و َل ْ  حِجارَةً  ع يلٍ  مِن مَةً  سِج  َ  مَنْضُوٍد مُسَو  كَ  عِنْد  رَب 
َ  وَما َ  هِي َ  مِن الِمِين ِبَعيدٍ  الظ   يرميه  حتى  يمت  مل  اللواط عىل اً مّرص  تما من>: فقال }ب
 .)٣(<أحد يراه وال منيته فيه كونت احلجارة، تلك من بحجر اهللا

 أيب إىل رجـل جـاء>: وروي عن اإلمام الصادق عن أبيه عليهام الـسالم قـال
 دبـره، يف يؤتى إّنه: له فقيل .يل اهللا فادع ببالء ابتليت إين اهللا، رسول ابن يا: فقال
 عـزّ  اهللا قـال: أيب قال ثمّ  .حاجة فيه له أحداً  البالء هبذا وجّل  عزّ  اهللا ىلأب ما: فقال

 مـن وحريرهـا>أي استربق اجلنّـة  <استربقها عىل يقعد ال وجاليل وعزيت: وجّل 
 .)٤(<دبره يف يؤتى

                                                 
 .٨٢سورة هود، اآلية .  ١
 .٢٦٦:  عن عقاب األعامل١٧ آخر ح١٦٤: ١٢بحار األنوار .  ٢
 .٥٩ ح١٥٨: ٢يايش ، تفسري الع٩ ح٥٤٨: ٥الكايف .  ٣
 .٢٦٦: ، عقاب األعامل٥ ح٥٥٠: ٥الكايف .  ٤



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢١٦( 

 للـزاين>: وروي يف آثار الزنى عن اإلمام الصادق عن أبيه عليهام السالم قال
 بنـور فيـذهب الـدنيا يف التـي أما اآلخرة، يف وثالث الدنيا يف ثالث خصال ست

 وسـوء الرب، فسخط اآلخرة يف التي وأما الفناء، ويعجل الفقر، ويورث الوجه،
 .)١(<النار يف واخللود احلساب،

: سمعت أبا جعفـر عليـه الـسالم يقـول: وروي عن عبد امللك بن أعني قال
 وخلـق مـنهام، النطفة وكانت مجيعاً  فعمال ذكره الشيطان أدخل الرجل زنى إذا>

 .)٢(<الشيطان رشك ويكون ،الولد منها
 .هذا إضافة إىل ما تقّدم من آثار أمور أحدها الزنى

 إىل نظر من>: وروي يف آثار عقوق الوالدين عن اإلمام الصادق عليه السالم
لـه  أي حّتى لو كانا ظاملني )٣(<صالة له اهللا يقبل مل له ظاملان ومها ماقت نظر أبويه

 ؟فكيف إذا مل يكونا ظاملني
 .هذا إضافة إىل ما ذكر سابقًا من عقوق الوالدين مع غريها من الذنوب
 مـا>: وروي يف آثار الظلم عن هشام بن سامل عن اإلمام الصادق عليه السالم

 .)٤(<وماله نفسه يف هبا اهللا أخذه إال بمظلمة يظلم أحد من

                                                 
 .٢٦٢: عقاب األعامل.  ١
 .٢٦٣: عقاب األعامل.  ٢
 .٥ ح٣٤٩: ٢الكايف .  ٣
 .٢٧٣ ـ ٢٧٢: ، عقاب األعامل١٢ ح٣٣٢: ٢الكايف .  ٤



 خمالفة الشرع اعتماداً على روايات مؤمنة: املناظرة العشرون

)٢١٧( 

 يأخـذ مـا>: عليـه الـسالم قـالوروي عن زيد بن عيل بن احلسني عـن أبيـه 
 .)١(<املظلوم دنيا من الظامل يأخذ مما أكثر الظامل دين من املظلوم

وروي يف آثار رشب اخلمر إضافة إىل مـا ذكـر سـابقًا عـن أيب عبـداهللا عليـه 
 األقفـال تلـك مفـاتيح وجعل أقفاالً، للّرش  جعل وجّل  عزّ  إّن اهللا>: السالم قال
 .)٢(<لكذبا الرشاب من وأّرش  الرشاب،

وما روي يف آثار نية الذنب عن بكر بن حمّمد األزدّي، عـن أيب عبـداهللا عليـه 
 .)٣(<رزقه فيحرم الذنب لينوي املؤمن إنّ >: السالم قال

وروي يف آثار منع الزكاة عن أمحد بن حمّمد بن خالد، عـن أبيـه، عـن بعـض 
 إّال  بحـر أو برّ  يف الم ضاع ما :السالم عليه اهللا عبد أبو وقال ...>: قال أصحابنا

 .)٤(<الزكاة بمنع
 مـن>: وروي يف آثار االستخفاف بالصالة عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله قـال

 يف منهـا سّت : خصلة عرشة بخمس اهللا ابتاله والنساء الرجال من بصالته هتاون
 مـن خـرج إذا القيامـة يف وثـالث قـربه، يف وثالث موته، عند وثالث الدنيا، دار
 .قربه

                                                 
 .٢٧٢: عقاب األعامل.  ١
 .٢٤٤: عقاب األعامل.  ٢
 .٢٤١: عقاب األعامل.  ٣
 .٢٣٦: املعقاب األع.  ٤



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢١٨( 

 اهللا ويرفـع عمره، من الربكة اهللا يرفع فاألوىل: الدنيا دار يف تصيبه اللوايت فأما
 عمـل وكـل وجهـه، مـن الصاحلني سيامء وجل عزّ  اهللا ويمحو رزقه، من الربكة
 دعاء يف حظّ  له ليس والسادسة السامء، إىل دعاؤه يرتفع وال عليه، يوجر ال يعمله

 .الصاحلني
 يمـوت والثانيـة ،ذلـيالً  يمـوت أنـه فـأوالهن :موتـه عند تصيبه اللوايت وأما

 .عطشه يرو مل الدنيا أهنار من سقي فلو ،عطشاناً  يموت والثالثة ،جائعاً 
 والثانية قربه، يف يزعجه ملكاً  به اهللا يوكل فأوالهن :قربه يف تصيبه اللوايت وأما
 .قربه يف الظلمة تكون والثالثة قربه، عليه يضيق

 بـه اهللا يوّكـل أن فـأوالهن: قـربه من خرج إذا القيامة يوم تصيبه اللوايت وأما
 شـديدًا، حساباً  حياسب والثانية إليه، ينظرون واخلاليق وجهه، عىل يسحبه ملكاً 

 .)١(<أليم عذاب وله يزّكيه وال إليه، اهللا ينظر ال والثالثة
ّلـه  يضاف إىل ذلك ك.إىل غري ذلك مما ورد من آثار الذنوب املختلفة يف الدنيا
 .مجيع ما ورد يف احلدود والتعزيرات، فإهنا عقوبات دنيوية

ت الـرشعية قـد  إّن الـتامدي يف الـذنوب وتـرك الواجبـا:اجلواب اخلامس
نحراف عن احلق إىل الضالل، وقد ينقلب عىل عقبيه فيكـون يؤدي بالعبد إىل اال

، أو يكـون من زمرة املخالفني املبغضني ألهل البيت عليهم السالم واملعادين هلم
 .من الكافرين أو املنافقني، فينقلب األمر عليه

                                                 
 .٢٢: ، فالح السائل٣٩ ح٢١: ٨٠بحار األنوار .  ١



 خمالفة الشرع اعتماداً على روايات مؤمنة: املناظرة العشرون

)٢١٩( 

َ  ثُم  {: قال اهللا تعـاىل َ   ن ِبَة َ  عاق و أَساؤُا ال ذين ْ   ى أالس  بُوا أَن ِآياتِ  كَذ  ِ  ب  بِها وَ نُوا اّهللاٰ
 َ  .)١(}يَسْتَهْزِؤُن

هبم ثّم كان عاقبة الذين اقرتفوا اخلطيئة أْن طبع اهللا عىل قلـو: قيل يف تفسريها
 .حّتى كّذبوا اآليات واستهزؤا هبا

ولئـك أثّم كان سوء العذاب هو الذي انتهى إليه أمر : وقيل يف تفسريها أيضاً 
 مل تكن هلم عاقبة غري تكذيبهم بآيات اهللا واسـتهزائهم هبـا، ،وا السوءلالذين عم

 .)٢(واملراد أّن املعايص ساقتهم إىل الكفر بتكذيب آيات اهللا واالستهزاء هبا
 نكتة قلبه يف خرج الرجل أذنب إذا>: وروي عن اإلمام الصادق عليه السالم

 بعـدها يفلـح فال قلبه عىل تغلب حتى زادت زاد وإن ،انمحت تاب فإن سوداء،
 .)٣(<أبداً 

وهذا ما نراه جليًا يف كثٍري ممّن هاجر إىل بالد الكفار وعاش بينهم فاقدًا ملا هو 
بـي ملـا يـشاهده يوميـًا مـن املفاسـد اخللقيـة، ، وهو اإلنكار القلاإليامنأضعف 

ع عليها، فرياها أمورًا طبيعية ال ُحتـدث يف قلبـه أّي بّ واخلالعة، واملنكرات، فيتط
 .إنكار هلا

 مـن عليـه تغلبـون مـا أول>: روي عن أمرياملؤمنني عليه السالم حيـث قـال
 ومل  معروفاً  بقلبه يعرف مل فمن بقلوبكم، ثمّ  بألسنتكم، ثمّ  بأيديكم، اجلهاد اجلهاد

                                                 
 .١٠سورة الروم، اآلية .  ١

 .تفسري الصايف وامليزان يف ذيل اآلية املباركة: راجع.  ٢
 .١٣ ح٢٧١: ٢الكايف .  ٣



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢٢٠( 

 .)١(<أعاله وأسفله أسفله أعاله فجعل قلب ،منكراً  ينكر
هذا باإلضافة إىل ما يؤّدي هبم أكل احلرام، والتسامح يف ارتكاب املحّرمات، 
إىل التشكيك أوالً يف مفاهيم الدين ومعارف اإلسالم، ومبادئ املـذهب احلـق، 

 بـاهللا، وبـّث الـشبه واملغالطـات ضـّد ثّم إىل اإلنكار، ثّم إىل التصّدي هلا والعياذ
 .اإلسالم، وضد عقائد الفرقة املحّقة الشيعة اإلمامية االثني عرشية

الذنوب يعّد بمثابة الكفـر بـاهللا العظـيم، أو هذا إضافة إىل أّن ارتكاب بعض 
، كرتك الصالة متعّمدًا، وترك احلّج متعّمـدًا، ومنـع الزكـاة، اإليامناخلروج من 
ملؤمنـة بـدون حـق، ورشب اخلمـر، واللـواط والغـّش والرشـوة وقتل النفس ا

 ويدخله يف منزلة الكـافرين ، وغريها مما خيرج اإلنسان عن كونه مؤمناً ،والسحر
 .واخلارجني من رمحة اهللا

 :والروايات يف ذلك كثرية منها
 رسـول قـول يف السالم عليه جعفر أليب قلت: روي عن عبداهللا بن بكري قال

 :قوله تعاىل هو>: قال ؟اإليامن روح فارقه الرجل زنى إذا: وآله عليه اهللا صّىل  اهللا
} ْ َي دَهُم َأ ُ  بِرُوحٍ  و  .)٣(<يفارقه الذي ذاك )٢(}مِنْه

 اهللا صـّىل  اهللا رسـول لعـن>: وروي عن جابر عن أيب جعفر عليه السالم قال
 ،اوشـارهب ،ومـشرتهيا ،وبايعهـا ،وحارسـها ،غارسها :عرشة اخلمر يف وآله عليه

                                                 
 .٣٧٥ ح٥٤٢: هنج البالغة.  ١
 .٢٢سورة املجادلة، اآلية .  ٢
 .١١ ح٢٨٠: ٢الكايف .  ٣
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)٢٢١( 

 واللعـن يف .)١(<وسـاقيها ،إليـه واملحمولة ،وحاملها ،وعارصها ،ثمنها واآلكل
 .األخبار هو اإلبعاد عن ساحة رمحة اهللا

وروي عن سعيد األزرق عن أيب عبد اهللا عليه الـسالم يف رجـل قتـل رجـًال 
 وإن نـرصانياً  شئت وإن هيودياً  شئت إن شئت ميتة أي مت: له يقال>: مؤمنًا قال

 .)٢(<وسياً جم شئت
حدثني غري واحد عن أيب عبـد اهللا عليـه : وروي عن حممد بن أيب عمري، قال

 عينيـه بـني القيامـة يـوم جاء كلمة بشطر مؤمن قتل عىل أعان من>: السالم قال
 .)٣(<تعاىل اهللا رمحة من آيس مكتوب

وروي عن النوفيل عن السكوين عن اإلمام الصادق جعفر بن حمّمد، عن أبيه، 
 ،العلم ظهر إذا>: قال رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله: ئه عليهم السالم قالعن آبا
 واختلفـت ،األلـسن وائتلفـت>أي اختفـى ومل يعمـل بـالعلم  <العمل واحرتز
أي أبعدهم عـن سـاحة رمحتـه  <اهللا لعنهم هنالك األرحام، وتقاطعت القلوب،

 .)٤(<أبصارهم وأعمى فأصّمهم>
 ومل مات من>:  عليه السالم قال سمعته يقولوروي عن ذريح عن أيب عبداهللا

 احلـج يطيق ال مرض أو به، جتحف حاجة ذلك من متنعه ومل اإلسالم، حجة حيج
                                                 

 .٢٤٤: ، عقاب األعامل٤ ح٤٢٩: ٦الكايف .  ١
 .٢٧٨ ـ ٢٧٧: ، عقاب األعامل٩ ح٢٧٣: ٧الكايف .  ٢

 .٢٧٦: عقاب األعامل.  ٣
 .٢٤٢: عقاب األعامل.  ٤



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢٢٢( 

 .)١(<نرصانياً  أو هيودياً  فليمت يمنعه، سلطان أو أجله، من
أي  <رمضان شهر من يوماً  أفطر من>: وروي عن يونس بن ّمحاد الرازي قال

 .)٢(<منه اإليامن حرو خرج>عمدًا بغري عذٍر 
 مـن قرياطـاً  منـع من>: وروي عن أيب بصري عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال

 مـن>: الـسالم عليـه قال أبو عبداهللاو .<نرصانياً  أو هيودياً  شاء إن فليمت الزكاة
 .)٣(<موته بعد الكّرة طلب حياته يف الزكاة منع

قـال : الـسالم قـالوروي عن بريد بن معاوية العجيل عـن أيب جعفـر عليـه 
 الـصالة يـرتك أن إّال  الكـافر وبـني املسلم بني ما>: رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله

 .)٤(<يصليها فال هبا يتهاون أو متعمداً  الفريضة
وروي عن عبد اهللا بن ميمون، عن أيب عبد اهللا عن أبيه علـيهام الـسالم، عـن 

 تـرك إال يـامنواإل الكفـر بـني ام>: قال رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله: جابر قال
 .)٥(أي متعّمداً  <الصالة

 عليـه اهللا عبـد بأيب أعزهيا محيدة أم عىل دخلت قال: وروي عن أيب بصري قال
 عنـد اهللا عبـد أبـا رأيت لو ،دحممّ  أبا يا :قالت ثمّ  ،لبكائها وبكيت فبكت السالم

                                                 
 .٢٣٧ ـ ٢٣٦:  عقاب األعامل. ١
 .٢٣٦: عقاب االعامل.  ٢
 .٢٨ ح٨٧: ١املحاسن .  ٣
 .٢٣١ ـ ٢٣٠: عقاب األعامل.  ٤
 .٢٣١: عقاب األعامل.  ٥
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)٢٢٣( 

 ،<قرابـة وبينـه نـيبي مـن كـّل  يل امجعوا> :قال ثمّ  عينه فتح ،عجباً  لرأيت املوت
 تنال ال شفاعتنا إنّ >: قال ثمّ  إليهم فنظر :تقال ،مجعناه ّال إ أحداً  نرتك فلم :قالت

 .)١(<بالصالة مستخفاً 
 النبـي فإنّ  بصالتك تتهاون ال>: وروي عن اإلمام الباقر عليه السالم أّنه قال

 .)٢(<بصالته استخف من مني ليس: موته عند قال وآله عليه اهللا صّىل 
الـرشعية تـؤذي  إّن الذنوب واملعايص وترك الواجبات :جلواب السادسا

النبّي صّىل اهللا عليه وآله والزهراء واألئّمة األطهار صلوات اهللا عليهم أمجعـني، 
يذاء نبّيه الكـريم وبـاقي املعـصومني علـيهم إوأّي عاقل وأي شيعّي يوافق عىل 

أولياء النعم، وإّن الواجب الصالة والسالم، الذين هم وسائط الفيض اإلهلي، و
عىل كّل مسلم أن حيّبهم أكثر ممّا حيّب أبويه وولده، بل أكثر ممّـا حيـّب نفـسه؛ ملـا 

 إليـه أحـّب  أكون حّتى عبد يؤمن ال>: روي عن النبّي صّىل اهللا عليه وآله أّنه قال
 أحـب وذايت عرتتـه، من إليه أحّب  وعرتيت أهله، من إليه أحّب  وأهيل نفسه، من
 .)٣(<ذاته من هإلي

 فإنـه ،نبـيكم آل بحب عليكم>: وروي عن أمرياملؤمنني عليه السالم أّنه قال
ْ {  :اهللا قول إىل ترون أال ،حقكم اهللا عىل واملوجب ،عليكم اهللا حق ْ  ال قُل  أَسْئَلُكُم

                                                 
 .٢٢٨: عاملعقاب األ.  ١
 .٧ ح٢٦٩: ٣الكايف .  ٢
 .٥٤٢ ح٤١٤: األمايل للصدوق.  ٣



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢٢٤( 

 ِ َيْه َل َ  إِال   أَجْراً  ع ة  .)٢(<)١(} الْقُرْ َ  يفِ  الْمَوَد 
لنبّي وباقي املعصومني عليهم الصالة والـسالم بفعـل يذاء اإأّما أّنه كيف يتّم 

عامل العباد ُتعرض عليهم صـباحًا أالذنوب واملعايص، فلألدلة الكثرية، منها أّن 
ِ {: ومساًء، الصاحلة والطاحلة، لقوله تعـاىل ُ  فَسَيَرَى اعْمَلُوا وَقُل ْ  اّهللاٰ ُ  عَمَلَكُم  وَرَسُولُه

 َ َالْمُؤْمِنُون فسريى اهللا ورسوله واألئمـة علـيهم الـصالة ئتم  أي اعملوا ما ش)٣(}و
 .والسالم أعاملكم خريًا كانت أو ّرشاً 

سأله يعقوب بن شعيب عـن قـول ملّا وروي عن اإلمام الصادق عليه السالم 
َ {اهللا عّز وجّل  ِ  و ُ  فَسَيَرَى اعْمَلُوا قُل ْ  اّهللاٰ ُ  عَمَلَكُم َ  وَرَسُولُه َالْمُؤْمِنُـون هـم > :قـال} و

 .)٤(<األئمة
 اهللا رسول عىل تعرض العباد عاملأ إنّ > :وروي عنه عليه السالم أيضًا أّنه قال

إّما أبرار العباد وفّجـار العبـاد،  <وفجارها برارهاأ صباح كل وآله عليه اهللا صىل
 فاحـذروا،>ار مـن األعـامل أي الفجـور من األعامل مجع بِـّر والفجـأو األبرار 
 .)٥(<القبيح عملال نبيه عىل يعرض أن أحدكم فليستحي

                                                 
 .٢٣سورة الشورى، اآلية .  ١

 .٣٤٢: عيون احلكم واملواعظ.  ٢
 .١٠٥سورة التوبة، اآلية .  ٣

 .٢ ح٢١٩: ١الكايف .  ٤
 .٣٠٤: ١تفسري القمي .  ٥



 خمالفة الشرع اعتماداً على روايات مؤمنة: املناظرة العشرون

)٢٢٥( 

 اهللا رسـول تـسوؤن ما لكم>: وروي عنه عليه السالم أّنه سمعه سامعة يقول
 أعاملكـم أنّ  تعلمـون أمـا: فقال نسوؤه؟ كيف: رجل فقال! وآله؟ عليه اهللا صّىل 

ومـساءته :  يف مـرآة العقـول<ذلـك سـاءه معـصية فيهـا رأى فإذا عليه، تعرض
 .)١(<وّرسوه اهللا رسول تسوؤا فال> اهللاللشفقة عىل األمة، وللغرية عىل معصية 

 .واحلمد هللا رب العاملني

                                                 
 .٣ ح٣١٩: ١الكايف .  ١



)٢٢٦( 



)٢٢٧( 

 
 
 

 
الثانيـة  الـسيد، الطبعـة عبـد عـصام: ، حتقيـق للشيخ الصدوق،االعتقادات

 .لبنان ـ والتوزيع، بريوت والنرش للطباعة املفيد هـ، دار١٤١٤
اين، االصـفه القيـومي جـواد: ، للسيد ابـن طـاووس، حتقيـقإقبال األعامل

 .اإلسالمي اإلعالم ، مكتب١٤١٤ األوىل رجب الطبعة
  البعثة مؤسسة اإلسالمية ـ الدراسات قسم: ، حتقيقصدوقشيخ ال لل،األمايل

 .البعثة مؤسسة يف والنرش الطباعة مركزهـ، ١٤١٧ األوىل الطبعة، قم

البعثـة  مؤسسة ـ اإلسالمية الدراسات قسم: حتقيق، طويسشيخ ال لل،األمايل
 .قم ـ والتوزيع والنرش للطباعة الثقافة هـ، دار١٤١٤األوىل  الطبعةقم، 

الغفـاري،  أكـرب عـيل ويل، األسـتاد حـسني: حتقيـق، فيـدشيخ امل للـ،األمايل
لبنـان،  ــ والتوزيع، بريوت والنرش للطباعة املفيد هـ، دار ١٤١٤الثانية : الطبعة
 .املفيد الشيخ أللفية امليالع املؤمتر عىل املرشفة اخلاصة اللجنة بموافقة طبعت

 الوفـاء،  ، مؤسـسة١٤٠٣الثانيـة  الطبعـة، للـشيخ املجلـيس، بحار األنـوار
 .العريب الرتاث إحياء لبنان ودار ـ بريوت

 الدراسـات قـسم: لسيد هاشم البحـراين، حتقيـقل، الربهان يف تفسري القرآن



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢٢٨( 

 . ـ طهران عثتب بنياد  هـ،١٤١٦قم، الطبعة األوىل  البعثة ـ موسسة اإلسالمية
 القيـومي جـواد: عـامد الـدين أيب جعفـر الطـربي، حتقيـقل، بشارة املصطفى
 جلامعـة التابعـة اإلسـالمي النرش  هـ، مؤسسة١٤٢٠األوىل  اإلصفهاين، الطبعة

 .املرشفة بقم املدرسني
ملحمد بن احلسن الصفار من أصحاب اإلمـام العـسكري ، بصائر الدرجات
  هــ، ١٤٠٤: الطبـع باغي، سـنة كوچه حسن مريزا احلاج: عليه السالم، حتقيق

 .طهران ـ األمحدي مطبعة
 أكـرب عيل: للحسن بن عيل بن احلسني بن شعبة احلراين، حتقيق، حتف العقول
 جلامعـة التابعـة اإلسـالمي النـرش هــ، مؤسـسة١٤٠٤ الثانية الغفاري، الطبعة

 .املرشفة بقم املدرسني
حممد حـسن بكـائي، : الفراهيدي، إعدادخلليل بن أمحد ، ترتيب كتاب العني

 بقـم املدرسني جلامعة التابعة اإلسالمي النرش  هـ، مؤسسة١٤١٤الطبعة األوىل 
 .املرشفة

 الطبعـة، داود حفني حامد الدكتور :، راجعهلسيد عبد اهللا شّرب ل  شرب،تفسري
 .الرضوي مرتىض السيد :هـ، نرشه ١٣٨٥ الثالثة

 هـ، مؤسـسة ١٤١٦ الثانية رمضان ، الطبعة، للفيض الكاشاينتفسري الصايف
 .طهران ـ الصدر املقدسة ومكتبة قم ـ اهلادي

 الـسيد احلـاج: ، ملحمد بن مسعود بن عياش السلمي، حتقيـقتفسري العيايش



 املصادر

)٢٢٩( 

 .طهران ـ اإلسالمية العلمية املحاليت، املكتبة الرسويل هاشم
 املوسـوي طيـب الـسيد: ، لعـيل بـن إبـراهيم القمـي، حتقيـقتفسري القمـي
 والنـرش،  للطباعة الكتاب دار  هـ، مؤسسة١٤٠٤ الثالثة صفر اجلزائري، الطبعة

 .ايران ـ قم

 يف املدرسـني مجاعة منشوراتللسيد حممد حسني الطباطبائي، ، تفسري امليزان
  .املقدسة قم ـ العلمية احلوزة

 ١٤٠٩، للسيد عبد األعىل السبزواري، الطبعة الثانية تفسري مواهب الرمحان
 . البيت عليهم السالم ـ بريوت أهل هـ، موسسة

 األضواء، بريوت  هـ، دار١٤٠٩الثانية  للسيد املرتىض، الطبعة، تنزيه األنبياء
 .لبنان ـ

، اخلرسـان املوسـوي حسن السيد: ، للشيخ الطويس، حتقيقهتذيب األحكام
 بالكتـ اآلخونـدي، دار عـيل الشيخ بمرشوعه ، هنضش ١٣٦٤ الثالثة الطبعة

 .خورشيد املطبعةطهران،  ـ اإلسالمية
ــصدوق،التوحيــد الطهــراين،  احلــسيني هاشــم الــسيد: حتقيــق،  للــشيخ ال
 .املقدسة قم يف العلمية احلوزة يف املدرسني مجاعة منشورات

 مهدي حممد السيد: ، للشيخ الصدوق، تقديم وعقاب األعاملعاملثواب األ
 ــ الـريض الرشيف ش، منشورات ١٣٦٨ الثانية  اخلرسان، الطبعة حسن السيد
 .قم



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢٣٠( 

  اياجلــزه قيــومي جــواد: ، للــسيد ابــن طــاووس، حتقيــقمجــال األســبوع
 .اآلفاق ش، مؤسسة ١٣٧١ األوىل اإلصفهاين، الطبعة

، نـرش مؤسـسة ، للـسيد عبـد اهللا شـرب يف معرفـة أصـول الـدينحّق اليقـني
 .األعلمي ـ طهران

احلاج حمـسن عقيـل، : ، حتقيق للفيض الكاشاين، يف حماسن األخالق احلقائق
 . هـ، مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي ـ قم املقدسة١٤٢٣الطبعة الثانية 
 احلرام القعدة ذي ١٨الغفاري،  أكرب عيل: ، للشيخ الصدوق، حتقيقاخلصال

 .املقدسة قم يف العلمية احلوزة يف املدرسني مجاعة ، منشورات١٤٠٣
 . ش، منشورات الريض ـ قم١٣٦٣، للسيد ابن طاووس، طبع سعد السعود

، نقلـه نارص املكـارم الـشريازي، للشيخ سلسلة دروس يف العقائد اإلسالمية
  . هـ١٤١٢جعفر صادق اخللييل، مؤسسة البعثة ـ طهران، : إىل العربية

 . دار الفكر ـ بريوت،يب داودأل ،سننال
 . دار الريان للرتاث ـ القاهرة، للبيهقي،السنن الكربى

 .االثني عرش، هلاشم معروف احلسنيسرية األئمة 
 . دار إحياء الرتاث العريب، البن أيب احلديد،رشح هنج البالغة

 .لبخاريل ،صحيحال
 للـسّيد جعفـر مرتـىض ،الصحيح من سرية النبّي األعظم صّىل اهللا عليه وآله

 .ـ ه١٤٠٣العاميل، طبعة قم، سنة 



 املصادر

)٢٣١( 

  .الصحيفة السجادية
 .املريزا حسني النوري: ، مجعالصحيفة العلوية الثانية

 .، للشيخ الصدوق، كانون انتشارات عابدي ـ طهرانصفات الشيعة
 .قم ـ وجداين مكتبة، القمي املوحدي محدأ: حتقيق، عدة الداعي

، داود حفني حامد الدكتور: تقديم، للشيخ حممدرضا املظفر، عقائد اإلمامية
 .ايران  ـقم، أنصاريان انتشارات

 ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السالم، للشيخ جعفر  عىلالعقيدة اإلسالمية
 ش، مؤسـسة ١٣٨٦جعفر اهلـادي، الطبعـة الثالثـة : السبحاين، نقله إىل العربية

 .اإلمام الصادق عليه السالم ـ قم
العلـوم،  بحـر صـادق حممـد الـسيد: ، للشيخ الصدوق، تقديمعلل الرشائع

 .األرشف النجف ـ ومطبعتها احليدرية املكتبة هـ، منشورات ١٣٨٥

 هــ، ١٤٣٠عمدة الزائر، للسيد حيـدر احلـسني الكـاظمي، الطبعـة األوىل 
 .مؤسسة الرافد للطباعة والنرش

 حـسني الـشيخ: حتقيـق، للـشيخ الـصدوق، عيون أخبار الرضا عليه السالم
 .لبنان ـ األعلمي، بريوت هـ، مؤسسة ١٤٠٤األعلمي، 

 احلـسيني حسني الشيخ: حتقيق، عيل بن حممد الليثيل، عيون احلكم واملواعظ
 .احلديث دار ،األوىل البريجندي، الطبعة

 اإلعـالم املكتـبعبد الواحد اآلمدي، منـشورات  ودرر الكلم، غرر احلكم



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢٣٢( 

 . ش١٣٦٦ـ قم املقدسة، للحوزة العلمية  اإلسالمي
 البن حجر العسقالين الـشافعي، دار ، فتح الباري يف رشح صحيح البخاري

 .املعرفة ـ بريوت
 .، للسيد ابن طاووسفالح السائل

 ١٣٦٣اخلامـسة  الغفاري، الطبعـة أكرب عيل: الكايف، للشيخ الكليني، حتقيق
 .اآلخوندي حممد الشيخ بمرشوعه طهران، هنض ـ اإلسالمية الكتب ش، دار

علريضـا أصـغري، الطبعـة : ، تـصحيح للفيض الكاشاين،الكلامت املكنونة
بإرشاف املؤمتر العاملي للموىل حمسن مطهري، ، مدرسه عايل شهيد ١٣٨٧األوىل 

 .الفيض الكاشاين
 ١٤٠٥ احلرام الغفاري، حمرم أكرب عيل: حتقيق، للشيخ الصدوق، كامل الدين
 .املرشفة بقم املدرسني جلامعة التابعة اإلسالمي النرش هـ، مؤسسة

 .طبعة مؤسسة األعلمي ـ بريوتسلطان الواعظني الشريازي،  ،ليايل بيشاور
  احلـسيني، الطبعـة أمحـد السيد: ، لفخر الدين الطرحيي، حتقيقمع البحرينجم
 األول احلـرف عىل بناءه أعاد، اإلسالمية الثقافة النرش مكتبهـ،  ١٤٠٨ الثانية
 .عادل حممود العرصية املعاجم طريقة عىل بعده وما الكلمة من

ــان ــع البي ــقجمم ــربيس، حتقي ــشيخ الط ــة: ، لل ــن جلن ــامء م ــنيواملحق العل  ق
هــ،  ١٤١٥األوىل  العـاميل، الطبعـة األمـني حمـسن السيد: األخصائيني، تقديم

  .لبنان ـ للمطبوعات، بريوت األعلمي مؤسسة



 املصادر

)٢٣٣( 

، )املحـدث (احلـسيني الـدين جالل السيد: للشيخ الربقي، حتقيق، املحاسن
 .طهران ـ اإلسالمية الكتب  هـ، دار١٣٧٠

 علـيهم البيت آل مؤسسة: قيقمستدرك الوسائل، للميزرا حسني النوري، حت
 علـيهم البيـت آل هــ، مؤسـسة ١٤٠٨ األوىل: الرتاث، الطبعـة إلحياء السالم
 .لبنان ـ الرتاث، بريوت إلحياء السالم
 .للرتاث املأمون أسد، دار سليم حسني: ، حتقيقيعىل املوصيل يبأل ،سندامل

  ، للسيد عبد اهللا شرب،مصابيح األنوار يف حّل مشكالت األخبار
 فقـه هــ، مؤسـسة ١٤١١األوىل،  ، للشيخ الطويس، الطبعـةمصباح املتهجد
  .لبنان ـ الشيعة، بريوت

 األعلمـي هــ، مؤسـسة ١٤٠٣الثالثـة  الطبعـة، كفعمـيشيخ ال لل،املصباح
 .بريوت ـ للمطبوعات

 هــ،  ١٣٧٩الغفـاري،  أكـرب عـيل: ، للشيخ الصدوق، حتقيـقمعاين األخبار
 .املرشفة بقم املدرسني جلامعة لتابعةا اإلسالمي النرش مؤسسة

 .، الطبعة احلجرية، للشيخ عباس القميمفاتيح اجلنان
 الغفـاري، الطبعـة أكـرب عـيل: ، للشيخ الصدوق، حتقيقمن ال حيرضه الفقيه

 .املرشفة بقم املدرسني جلامعة التابعة اإلسالمي النرش الثانية، مؤسسة

 مؤسـسة: ن النـييل النجفـي، حتقيـقلسيد هباء الديل، منتخب األنوار املضيئة
 .قم ـ اعتامد  هـ،١٤٢٠ القعدة األوىل ذي عليه السالم، الطبعة اهلادي اإلمام



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢٣٤( 

 مركـز: ، للـشيخ حممـدي ري شـهري، حتقيـقموسوعة العقائـد اإلسـالمية
 .والنرش للطباعة احلديث هـ، دار ١٤٢٥األوىل  احلديث، الطبعة دار بحوث

 .صالحالمراجعة الدكتور صبحي ، ب، للسيد الريضهنج البالغة

الـصدر،  رضـا الـسيد: ، للعالمـة احلـّيل، حتقيـقهنج احلق وكشف الـصدق
 الطباعـة ، مؤسـسة١٤٢١ احلجة األرموي، ذي احلسني اهللا عني الشيخ: تعليق

 .قم ـ اهلجرة دار والنرش
 الـسالم عليهم البيت آل مؤسسة: حتقيق، للشيخ حر العاميل، وسائل الشيعة

 الـسالم علـيهم البيت آل  هـ، نرش مؤسسة١٤١٤الثانية  رتاث، الطبعةال إلحياء
 .املرشفة بقم الرتاث إلحياء

 . هـ١٤١٨، دار السرية ـ بريوت،  للشيخ عيل الكوراين،الوهابية والتوحيد

 



)٢٣٥( 

 
 
 

 
  ٥.....................................................................املقدمة
  ٧......................................اإلنسان خلق فلسفة يف: األوىل املناظرة

  ١٣.........................................التكليف فلسفة  يف: الثانية املناظرة

  ١٩.....................................إبليس خلق فلسفة يف: الثالثة املناظرة

  ٣٥.................................والضالل اهلداية  معنى  يف: الرابعة املناظرة

  ٥١.......................اجلنة يف السالم عليه آدم معصية يف: اخلامسة املناظرة

  ٥٩..........................واحلوادث الكوارث فلسفة  يف: ةالسادس املناظرة

  ٦٧..............................العباد بأفعال األزيل اهللا علم: السابعة املناظرة

  ٧٣..........................رضوري فطري اهللا بوجود العلم: الثامنة املناظرة

  ٨٣السالم عليهم واألئمة وآله عليه اهللا  صّىل  النبي  سهو شبهة: التاسعة املناظرة

  ٩١......................................واالختيار  العصمة: العارشة املناظرة

  ٩٧.....وآله عليه اهللا  صّىل  النبّي  فراش عىل املبيت  منقبة: عرشة  احلادية املناظرة

 يف هالكهـم فيـه مـا عىل السالم عليهم األئّمة إقدام شبهة: عرشة الثانية املناظرة
  ١٠٩............................................................آجاهلم زمان



 يةعشرون مناظرة علمية وعقائد

)٢٣٦( 

  ١١٥......................السالم عليه يونس النبّي  قّصة: عرشة الثالثة املناظرة

الـسالم عليـه واإلمـام  صّىل اهللا عليه و آلهالنبّي  استغفار: عرشة الرابعة املناظرة
.........................................................................١٢١  

  ١٣١...............الرمحن اادعو  أو  اهللا اادعو قل آية يف: عرشة اخلامسة املناظرة

 أّيـام فـدكاً  الـسالم عليـه أمرياملؤمنني إعادة عدم شبهة: عرشة السادسة املناظرة
  ١٣٥..................................................................خالفته

  ١٤٧..............وتعاىل سبحانه  اهللا رؤية حول حتقيق: عرشة سابعةال املناظرة

  ١٥٧........................................البداء  حول: عرشة الثامنة املناظرة

  ١٦٥.......................اهللا  وعدالة الشديد العذاب:  عرشة التاسعة املناظرة

  ١٧٧................مؤّمنة روايات عىل اعتامداً  الرشع خمالفة: العرشون املناظرة

  ٢٢٧.................................................................املصادر

  ٢٣٥................................................................الفهرس
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