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ِحيمِ  ْْحِٰن الرَّ  بِْسِم اهللِ الرَّ

داةلا اقللل  للی احللل هلاحلمدهلل رّب العاملنی و صّلی اهلل علی حمّمد النبي الذي أرسلل  

 عوا  لی ربوبيا احلل وعبودةت .آل  الّطاهرةن املوحدةن الذةن دعلی الوحيد بإذن  و 

اهلل سبحان   عىل وحدانيا ةشهد کل اجزاءه أّةا کانو ؛التوحيد علی اساسخلل الکون   ن

فحينام ننظر  لی الناس قاطبا نراهم ةميلون من أعامق  األبناء البرشةاأما بالنسبا  لی و وتعاىل

أعامق باطنهم وفی رشاةيلنهم  وقد ترّسخت هذه الفکرة فی   غبا فطرةاباطنهم  لی التوحيد ر

ةلااکم لکن بنی حنٍی و أخر وعروقهم، فهم ةعتقدون بوحدانّيا اقالل دون أّی شک و رةب 

 ، فيبعلد اننسلان علنهلايعىل الفطرة وةستقر عل األهواء والشهوات الناجم عن غبار الغفلا

اآلخلر حتلی تللو  واحدا   الناس  سبحان  رسل   لیبعث اهللُ من هناو   دراك احلل و الصواب

 .السداد  ىل هنمةرشدو، و  ىل احلل ميهدوهنعن قلوب العباد، ف الغفلا واهلوى اءصدا واةزةل

دعلوة النلاس  ىل هلو  کلانمن بعثا األنبيلاء  الغاةا األولیوالرئييس  اهلدفن فإو من هنا 

ل شلوون وتدبریه علز وجلل ک کل مره واواالنقياد ألتعالی ؛  ت بوحداني االعاافالتوحيد و

 لوجه  الکرةم سبحان  و تعالی. اقالصاثم عبادت   جالل ، جّل  ل والتسليم ،احلياة

 9خلاتم النبيلنی حمملد بلن عبلداهللالء الرسل و من تلکم الذوات الطّيبا کان و من هو

مي  أبناء البرش حتی أبد ،جلبل صاحب أفضل املعارف واملنظوما التوحيدةا و أکملها ؛ا  مبرّش 
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املعصلومنی صصللوات اهلل علليهم  أهلل بيتل  الطلاهرةن 9کرمالرسول األبعد . و اآلبدةن

، فهلم اللدعاة  للی اعنی  ليهلااللدّ  خلریو  لمعارف التوحيدةلال نفرةامل أفضل همأمجعنی( 

 اهلداةا و القرب من اهلل تعالی .

عرعلوا ک رعللی أهنلم ت کّل االعتلزا  بأنفسهم :من َثّم ةعتز علامء مدرسا أهل البيت

 ماملعلارف التوحيدةلا ملن ملنهله وةرتشقون ؛الراقيا همبمعارفن ظوحیو املعرفيا؛درستهم م

 تبينی التوحيد اقالص والدعوة  لي .   لی فيهدفون ،العذب

 لی عّدة أقسام جیلب أن ةلدةن کلل ةنقسم  :أهل البيت مبادئأّما التوحيد علی أسس 

بکلل معنلی الکلملا داعيلا   للی  ا  کون موّحلدأن ة و ةنبغي ؛ ةامنا  راسخا  قلبيا   تهامسلم بکاف

 ت عا لنملن ناحيلا اموحدا   أن ةکون مومنا   وحدانّيا اقالل ک أفکاره و حرکات  و سکنات  و

ْل » ذ ةقلول  وصدقا   جالل  حّقا   قول احلل جّل  كةدرلکي و السلوك و األفعال العقدةا  ََ ْل َفاع

ُه  فِ  اهللُ الَ إِٰلَه إاِلَّ َأنَّ َتغل ِمننَِي َو الل رل لَِذنل َو اسل َلُمؤل
ِمنَعِت َو اهللُمُ ابَِك َو لِ ْل  ؤل ْل َو َمثلَواُك َبُك ََّ ُْ ُمَتَق ََ «.َيعل

1
 

حفظل  اهلل شلاکر السلاعدي  شلي ال من هذا املنطلل فقد قام الباحث الفاضلل اجلليلل ،

وانجابا عللی  ،:مدرسا أهل البيتحسب رؤةا  واةا املختلفا من التوحيد حول دراسا 

و  العافيلان ةمنحل  الصلحا و أالقلدةر  لعليّاهلل انسلأل  لشبهات ک هذا اجلانب العقائدي ،ا

بنی  ترسي  الوحدةا الکتاب ک هذةسهم أن  نرجواو  ؛:مدرسا  أهل البيت قدماالتوفيل 

املنبثقا ملن واقالصلا،حول املعارف األصليلا  واجتامع کلمتهم هممشاطرة آراءو ؛املسلمنی

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنی.. ان  ولی التوفيل   :يتأهل البتعاليم 

 معهد احلج و الزيعرة

 الكالم و املععرفقسْ 

 

                                                 

 .11حممد  ( 1ص
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 حقل  ةلودي وال العلادون  ئلنعام يصلحیل وال القلائلون مدحتل  ةبلل  ال الذي هلل احلمد

 حملدود حلد لصفت  ليس الذي الفتن، غوص ةنال  وال اهلمم بعد ةدرک  ال الذي املجتهدون،

 برْحتل  الرةاح ونرش بقدرت  اقالئل فطر ممدود، أجل وال معدود وقت وال موجود نعت وال

 .أرض  ميدان بالصخور ووتد

رةن ومنلذرةن ليسلتأدوهم لمن لطف  أّن  مل ةاك اقلل عبثا  حائرةن، بل أرسل  ليهم مبش

 املعجزات واآلةات البينات.ميثاق فطرت  وةذّکروهم منيس نعمت ، وأةدهم ب

وصىل اهلل عىل خریة خلق  املحمود األْحد واملصطفى األجمد خاتم النبينی وسيد املرسللنی 

 أيب القاسم حممد وعىل آل  الطيبنی الطاهرةن.

خارجلا  ةعتل  من ال ةومن ب  فأرکان الدةن انسالمي، رکن من أهم ُةعد التوحيد وبعد؛ 

املعنلوي املسلتوةنی  عللی الفلرد واملجتمل  علىلکبلری ال هتلأثری  ىل مضافا  عن ربقا انسالم، 

رك والتثليلث لتومن بالتوحيد وتدعو  لي ، وما نراه من الش هليااألدةان ان ّن مجي  و، واملادي

أّن هنلاك نبيلا  قلد دعلى أمتل   ىل  : ذ مل نجد ک قاموس األنبياء ؛فهو من حترةف املحرفنی

                                                 

 ( هنج البالغا، اقطبا االولی.1ص

 .5( االما والتبرصة، مقدم ، ص2ص
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َ َما )جلمي  کام حکى لنا القرآن الکرةم عنهم ةقولون  الرشك باهلل تعاىل، بل ا يَا قَْوِم اْعُبُدوا اَّلله
َخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيمٍ 

َ
 .(لَُكْم ِمْن إََِلٍ َغْْيُهُ إِِّني أ

 ميلزةسالمي ک اللدعوة  ىل التوحيلد لل ، ولکن اجلدةر بانشارة هو أّن ما جاء ب  الدةن ان

ک توضلي  معلامل التوحيلد  9أئما اهلدى من آل النبليکالم صا   ذا ما رجعنا  ىل ، خصوفرةدة

ةلرتبط ببيلان مراتلب التوحيلد اللذا  السليام فليام القرآين وما ةرتبط ب  من مسلائل خاّصلا، و

واألفعايل والصفا  کام سيعرفنا هبا هذا الکتاب الذي خصص البحث في  علن أصلل التوحيلد 

حيث انتهجنا ک بحث فصول  منهجا  تکامليا  هبدف  ةقاف القلارئ  ،:ک مدرسا أهل البيت

بخالف املدارس الفکرةا انسالميا األخلرى، التلي  :أهل البيتالااث الثري ملدرسا عىل 

 الثقللنی حلدةث ک 6انحرفت کثریا  عن املسار الصحي  عندما ترکت العمل بوصيا النبلي

 .6والعاة الطاهرة من آل لعزةز ا بالکتاب التمسك بوجوب أمرها الذي

ذکر ثالثا أمور مهّملا، األول منهلا ک وقد جاء هذا الکتاب ک مدخل تضمن البحث في  

ک  توحيلدبيان وجوب املعرفا وأقسامها، والثاين عقالنيا الدةن انسلالمي، والثاللث دور ال

هم املباحث بلوغ أعىل درجات الکامل انهلي، ثّم ختصص البحث ک الفصل األول عن بيان أ

العاما والتمهيدةا، من قبيل التعرةف بمعنى التوحيد ک اللغا واالصطالح والقرآن، ثّم بيلان 

فطرةا التوحيد ودور األنبياء ک  رسائ  کأفضل عقيدة حّقا، وأما الفصل الثاين فقلد تعرضلنا 

اقي الفصلول في   ىل بيان مراتب التوحيد الذا  واألفعايل والصفا ، ثّم خصصنا البحث ک ب

األخرى بام ةرتبط ببحث الصفات انهليا، فکان الفصل الثالث حول بيان الصلفات الثبوتيلا 

هلل تعاىل، والفصل الرابل  ک بيلان الصلفات اق ةلا والنظرةلات املطروحلا فيهلا، أي تللك 

ْحلها عليل  بحسلب  الصفات التي جاء ذکرها ونسبتها  ىل اهلل تعاىل ک الوقت الذي ال ةصّ  

لظاهر کاليد والوج  والساق ونحوها، وأّما الفصل اقامس فقد تطرقنا فيل   ىل بيلان معنلى ا

 وعلامء انماميا ک ذلك.  :الصفات السلبيا ورأي أئما اهلدى

                                                 
 .51  األعراف ( 1ص
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وأخریا  خصصنا فصال  سادسا  لإلجابا عن جمموعا من الشبهات التي حاول أعداء الدةن 

ميا ک التوحيد و بعلاد األّملا علن مدرسلا أهلل واننسانيا طرحها للتشکيك ک عقيدة انما

 ک املعرفا احلّقا، جهال  من املستشکل هبا أو عنادا  للحّل وترک .و منهجهم  :البيت

وهبذا نأمل أن نکون قد سامهنا ک بناء رصح العقيدة الصحيحا، وأن ةکون هذا الکتلاب 

فصول  بدقا وتأمل، ومن ثم مقارنتها حمال  لالستفادة من  ک اختيار العقيدة احلّقا بعد مطالعا 

، سائلنی العيل القدةر أن ومنهجهم :بام جاء ک کتب وبحوث املخالفنی مدرسا أهل البيت

 ما توفيقي  ال باهلل العيل العظيم.وةتقبل منا هذا القليل فإّن  نعم املوىل ونعم النصری، 

 املؤلف

/ قْ املقدسة ه4141احلجة ذیشهر 
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 بعض األمور املهما ذکر ک ملدخلا
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 أّن اجلهلل أسلاس اهنلدام وانحطلاش کلل يشء، قلال کام ،املعرفا أساس وقوام کّل يشء

وألّن بللوغ أي معرفلا اهلل تعلاىل،  «ول الدين معرفتاهأ»  7أمریاملومننی عيل بن أيب طالب

سَْاااُ  )غاةا اننسان وهدف  من اقلقا والسعي، قال تعلاىل هو منا ل القرب من   ِ
ِْ اا ا ََ ُّه

َ
يَاا َ

غعية هذا السري والسعي والعنعء صوقال السيد الطباطبائي   (حاً َفُمالقِيهِ إِنهَك ََكِدٌح إََِل َربيَك َكدْ 

 .(هو اهلل سبحعنه بام أن له الربوبية

عن طرةلل  حتقل أهدافها بالشکل املطلوب  اّل وهذه احلرکا املکتنفا بالعبادة ال ةمکن أّن 

روش واألرکلان، للزم للشل، ولکن بام أّن هلا طرق متعددة ختتلف ملن حيلث ااهلل تعاىل معرفا

 هّنلا الغاةلا ملن من ثّم اختيار أفضلها ک حتقيل اهلدف املنشلود؛  ذ وف عىل هذه الطرق التعرّ 

کّل هذه الظهلورات واحللوادث ک علامل انمکلان، فهلو لالسبب  ألّن اهلل تعاىل هو ذلك کل 

 أقسام عىل ، وهي عند هذه الطرق ب األمر أن نقف قليال  ا تطلّ هن اقالل واملبدع هلا، ومن

 : املعرفة الفطريةلالقسم األّو
قبل بيان ذللك  آةات ورواةات تصّور لنا هذا النوع من املعرفا عند اننسان، ولکنّ هناک 

عن هلذه املعرفلا التلي  ، بعد ذلك نتکلماننسانةمتلکها معنى الفطرة التي علينا أن نوض  

 .نسان عليهاان ُجبلةکون مصدرها اقلقا التي 

                                                 

 ؛ وقد نقلها أکثر علامئنا ک جمامعهم احلدةثيا.91ص ،اقطبا األوىل ،( هنج البالغا1ص

 .6( اننشقاق  2ص

 .272، ص22يزان ک تفسری القرآن، العالما حممد حسنی الطباطبائي، ج( امل9ص
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 نى الفطرةمع

ا هّنلأو، زة ُجبِلَل عليهلاوأهّنلا غرةل ،عرفلااملأهّنلا  ا الفطلرةبيلان حقيقل کلقد جلاء 

الضلمری ووأهّنا الوجلدان ، ا انسالم حنی أخذ منهم امليثاق عىل التوحيد، وأهّن حيدالتو

   .هباطن  وةسم  نداءنسان من ائام  خياطب اندالذي 

 ،منلذ اللحظلا األوىل ملن خلقل  اننسان ک تعاىل اهلل ودعهاأ التي القوة تلك وعلي  فهي

 الفاضللا والسلریة واألخلالق القليمنحلو و بللوغ الکلامل انهللي نحلو بل  تدف  التي وهي

وةونب   ذا فعل ما خيالف السریة العقالئيا للناس، کالتجلاو  علىل حقلوق  ،إحساس داخيلک

 والفطلرةص  =قال انملام اقمينلي ،رکع وعقيل أ أو حّد رشعي کّل والتعدي عىل  اآلخرةن

  نّ   ذ ؛املخلوقلات مجيل  بلنی ملن اننسلان هبلا تعلاىل اهلل خلّص  التلي األلطلاف من انهليا

 هللا أنّ  و ّملا ،امللذکورة الفطرة هذه مثل متلك ال أهّنا  ما ل اننسان غری ل األُخرى املوجودات

 .(منها ضئيال   حظا  

كا  مولاوي يولاد ْا  »  6قلال رسلول اهللحيلث  ةکثلری رواةاتقد جاء ذکرها ک و

  وکلذلك قولل  تعلاىل  ،تعلاىل خلقل ةعنلي املعرفلا بلأّن اهلل ص قلال احللر العلاميل  «الفطرة

( ُ ْمَس َوالَْقَمَر ََلَُقولُنه اَّلله َر الشه ْرَض وََسخه
َ
َماَواِت َواْْل ْم َمْن َخلََق الاه َُ ْْلَ

َ
 .((...َولَِِئْ َسأ

أي هذه اآلةا أةضا  حممولا عىل هلذا  ،کذلك قول ص  الرواةا املتقّدما املجليس ک رشحقال 

                                                 

 .( کام جاء ک احلدةث الرشةف عن النبي، حيث قال في صالفطرة ةعني املعرفا(1ص

 .1( کام أشار  ىل ذلك ک کتاب التوحيد و الفطرة، انمام اقميني، ص2ص

 .262، ص12جليس، ج( مرآة العقول ک رشح أخبار آل الرسول، حممد باقر امل9ص

 .262، ص12( املصدر السابل، ج2ص

 .171( االربعون حدةثا ، انمام اقميني، ص5ص

 . 19، ص2الکاک، الشي  الکليني، جاصول ( 6ص

 .2(الرعد  7ص

 .252، ص1( الفصول املهما ک أصول األئما، الشي  حممد بن احلسن احلر العاميل، ج8ص
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مْ ) املعنى َُ ْْلَ
َ
 هظهلر ملن اقل األکام هو  ،کام ذکره املفرون أو األعم ،أي کفار مکا (َولَِِئْ َسأ

( ُ  .(لفطرهتم عىل املعرفا (ََلَُقولُنه اَّلله

ملقصود من فِْطرة اهلل التي فطر الناس عليها هو احللال ا  علم أنّ ص  =قال انمام اقمينيو

ولذلك ختّملرت  ؛والکيفيا التي خلل الناس وهم مّتصفون هبا والتي تعد من لوا م وجودهم

طينتهم هبا ک أصل اقلل. والفطرة انهليا کام سيتبنّی فيام بعد ملن األلطلاف التلي خلّص اهلل 

ات،  ذ  ن املوجودات األخرى غری االنسان  ّما أهنلا ال تعاىل هبا اننسان من بنی مجي  املخلوق

 (.متلك مثل هذه الفطرة املذکورة و ما أن هلا حظا  ضئيال  منها

عليل ، قلال  ةمفطلورهي و مرکو  ک أعامق النفس اننسانيا الشعور الدةني بالتوحيد انهليف

 ) تعاىل 
َ
يِن َحنِيففَأ َََك لدِلي ِ  اً قِْم وَْج ياُن فِْطَرةَ اَّلله ُي َِلِاَك ا  ِ ََا  َا َبْبِديَ  َِخَلْاِق اَّلله  اله ِي َفَطَر اَّهاَ  َعلَْي

ْكََثَ اَّهاِ   َا َُّْعلَُمو َ 
َ
أّن هذه الفطرة قد حتجبها أو تضعفها بعض امللوثرات   اّل  (الَْقييُم َولَِكنه أ

املجتمل  املدرسا ويا من األرسة والداخليا العائدة  ىل ضعف االستعداد الوراثي للفرد، أو اقارج

طفاء النور انهللي املتلوهج ک أعلامق اللنفس اننسلانيا ها، فمثل هذه املوثرات تعمل عىل  ونحو

اندراك الفطلري حتلى ام قلوي هلذا  دادت بنحو التعايل بحرکا تکامليلا کّللام  ولذا کلّ  ؛السليما

و دراك ال خيلتص ، (مرسا قرب وال نباّي إّن لنع مع اهلل حعالت ال يسعهع مَك م  صةصل  ىل درجا

ا ال أي أهّنل ،(َفَطاَر اَّااَ  َعلَْيَاا)ةلا  تقلول اآلص  =قال انمام اقمينليبفئا دون فئا أخرى، 

أي ال ةغلرّیه  ( ا تبديَ  َِخَلْاِق اه)ختتص بفئا خاصا وال طائفا من الناس. وةقول تعاىل أةضا   

 رى التي ختتلف بتأثری العادات وغریها.يش ء، کام هو شأن األمور األخ

                                                 

 .196، ص62( بحار األنوار، ج1ص

 .1التوحيد والفطرة، انمام اقميني، ص( 2ص

 .92( الروم  9ص

 .25( احلکوما انسالميا، انمام اقميني، ص2ص

 . 92( الروم  5ص

 .92( الروم  6ص
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  عىل الرغم من عدم وجود أي خلالف بشلأن األملور ا ةثری الدهشا والعجب أنّ ولکن ممّ 

م تختلفلون وةظنون أهّن  م متفقونعن أهّن وکأّن الناس غافلون خره،  ىل آالفطرةا من أول العامل 

 تفقنی رغم اختالفهم ک الظاهر.ا مم کانوما مل ةنبههم أحد عىل ذلك، وعند ذلك ةدرکون أهّن 

ْكََثَ اَّهاِ   ا يَْشُكُرو َ )ةا الرشةفا  تشری  لي  اجلملا األخریة من اآل وهذا ما
َ
 .(َو لِكنه أ

 ذ ال ةوجلد ک مجيل   ؛أملر بلد ي أحکام الفطرة أکثر بداها ملن کلّل  ا سبل أنّ فيتض  ممّ 

 ،اس وللن خيتلفلواحيث مل خيتلف في  النّاألحکام العقليا حکم مثلها ک البداها والوضوح، 

لوا مها  ، کام أنّ وعىل هذا األساس تکون الفطرة من أوض  الرضورةات وأبده البد يات

فإذا کان التوحيد أو سائر املعارف ملن أحکلام  ،أةضا  جیب أن تکون من أوض  الرضورةات

 البللد يات  رورةات وأجللىللالفطللرة أو مللن لوا مهللا، وجللب أن ةکللون مللن أوضلل  الضلل

ْكََثَ اَّهاِ   ا يَْشُكُرو َ )
َ
وقد أخلذ امللوىل تبلارك وتعلاىل العهلد وامليثلاق علىل  .(َو لِكنه أ

 قال تعاىل حيث انةامن ب  دون سواه ک عامل الذر وامليثاق، 

( ََ َدُهْم  ََ ا ْْ
َ
ْم َو أ َُ ََ يها ُِري ورِِهْم  َُ َخَذ َربهَك ِمْن بَِِن آَدَم ِمْن ُظ

َ
ِْ أ ِ  لَْااُ  َو إ

َ
ْم أ َِ ْفُفِاا

َ
 أ

ْ  َبُقولُوا يَْوَم الِْقياَمِة إِنها ُكنها َعْن هاذا ففِلِاَ  
َ
ْدنا أ َِ َْ ْو َبُقولُاوا  *بَِربيُكْم قالُوا بىَل 

َ
أ
لُِكنا بِما َفَعَ  الُْمْبِطلُا َْ َُ  َف

َ
يهًة ِمْن َبْعِدِهْم أ ُِري َك آباُؤنا ِمْن َقْبُ  َو ُكنها  ْْشَ

َ
َو  *وَ  إِنهما أ

ُ  اآل ْم يَرِْجُعو َ َكذلَِك ُفَفصي َُ  .((ياِت َو لََعله
ا) تفسری قول  تعاىلک و ََ ِ اله ِي َفَطَر اَّهاَ  َعلَْي فطارهْ »  7ملام البلاقرقال ان (فِْطَرةَاَّلله

                                                 

 .92( الروم  1ص

( الرضورةات هي األمور التي ال حتتاج  ىل کسب نظر واستدالل، بل تصورها کاف ک ثبوهتا و ثباهتا، وأّما البلد يات 2ص

هي قسم من أقسام الرضورةات، فهي عىل قسلمنی، بلد يات أوليلا وثانوةلا، واألوليلا هلي ملا کلان تصلور  التي

املوضوع وتصّور املحمول کاٍف ک  ثبات احلکم، والثانوةا هلي ملا مل ةکلِف تصلّور املوضلوع واملحملول ملن دون 

  حاجا  ىل  معان نظر وکسب واستدالل. تصور النسبا بينهام ک  ثبات احلکم، أي البد من تصّور النسبا بينهام بال

 .92( الروم  9ص

 .9( التوحيد والفطرة، ص2ص



   

 19/ ص35629/ شاخه11/66/39زاده/ تاريخ  / مجري: نجف6/ پرينتآرايي گیري صفحه غلطد/ اصل التوحی

 . «ْ  التوحيد ْند امليثعق ْ  معرفته

تبارك وتعاىل بلنّی  کان تکوةنيا ، ولکن احلّل ّن امليثاق مل ةکن ترشةعيا ، بل أمن هذا ةّتض  و

االحتجللاج بحجللا االقتفللاء بآلثللار اآلبللاء ر اننسللان فيلل  مللن انصللابا بالغفلللا أو وحللذّ 

ُ َوإََِل الرهُسوِل قَالُوا َحْابَُنا َما وََجْدنَا َعلَْياِه آبَا َ )جدادواأل نَْزَل اَّلله
َ
ْم َبَعالَْوا إََِل َما أ َُ َ ا قِيَ  ل َِ ِ  نَااَوإ

ََُدو َ  َْ يْئاً َو ا َُّ َْ َولَْو ََكَ  آبَاُؤُهْم  ا َُّْعلَُموَ  
َ
َ )وقال تعاىل  ، (أ ََ بَْ  قَالُوا إِنهاا وََجاْدنَا آبَاَ نَاا 

ََُدو َ  َْ َ آثَارِِهْم ُم ََ ٍة َوإِنها  مه
ُ
ا وََجْدنَا َعلَْيِه آبَ )وقال تعاىل   (أ َََنا َعمه ِجْئتََنا ِْلَلِْف

َ
، (اَ نَاقَالُوا أ

ا)وقال تعاىل  َِ ِ َولَاْو ََكَ   َوإ
َ
ُ قَالُوا بَاْ  نَتهبِاُ  َماا وََجاْدنَا َعلَْياِه آبَاَ نَاا أ نَْزَل اَّلله

َ
ُم اتهبُِعوا َما أ َُ َ قِيَ  ل
ِعْيِ  ْيَطاُ  يَْدُعوُهْم إََِل َعَذاِب الاه

 . (الشه

بحجلا االقتفلاء بآلثلار اآلبلاء فهذه اآلةات الکرةما تبنّی مدى متسلك اننسلان بالباطلل 

دون أن خيلتص  علاتواألجداد، وما  ال هذا اللنهج سلار املفعلول ک مجيل  األملم واملجتم

وفری من ، فام أن تستوقف  عىل احللّل حیلتج بالسللف  ظبجاهليا العرب، ولألما انسالميا ح

 ّن  لل ، حتى وصلل بلالبعض تقوّ 6الصال ، وکأّن قول السلف ناس  لقول احلّل والنبي

  هو بنفسل  ةقلول 6عىل قول اهلل تعاىل ورسول وحاکام  الذي تتمسك بقول  وجتعل  حجا 

فام أجلرؤهم علىل اهلل  !6حرم ما حلل اهلل ورسول أحلل ما حّرم اهلل تعاىل ورسول  وأُ  يّن 

 ؟!! 6تعاىل ورسول الکرةم

 احللّل تبلارك عنلد اننسلان تلدعوه  ىل الّتعلرف علىل احال فإّن الفطرة السليمأّي وعىل 

وتعاىل والسعي  ىل بلوغ کامالت ، وبام أّن مجي  ذلك قائم عىل قاعدة رصينا وةدور حول حمور 

 باجتاه ذلك الکامل املطلل.مبارشة لتکن احلرکا  ف علي عرّ ابت، وهو التوحيد، فالبّد من التث

                                                 

 .278، ص9ج؛ بحار األنوار، 992(التوحيد، الشي  الصدوق، ص1ص

 .122( املائدة  2ص

 . 22( الزخرف  9ص

 .78( ةونس  2ص

 .21( لقامن  5ص
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 : املعرفة القلبية الشهوديةثانيلالقسم ا
هلا ک أن ةنکرفملن املسلتحيل خارج عن نفس ، ملا هو  ةالو أنکر اننسان املعرفا الشهود

 دراك وجداين لنفس  وأحاسيسها غری الکاذبا، بمعنلى أّنل  ال  امعرفا نفس  وأحاسيسها؛ ألهّن 

ةنکر وجوده وذات ، وبإمکان هذا اننسان أن ةلاجم هلذا ةمکن  بأي شکل من األشکال أن 

قد بلنّی و باالستدالل العقيل،باملفاهيم التصورةا والشهود القلبي واملعرفا الباطنيا الوجدانيا 

النوع من املعرفا القلبيا والشلهود البلاطني  اىل صور تختلفا حتکي عن هذاتبارك وتع احلّل لنا 

اُد َماا )  ک کتاب  الکرةمقال حيث ة والضعف، بمراتب  املختلفا من حيث الشدّ  ََ َما َكَذَب الُْفا
ى 
َ
َ  *َرأ ََ ََُماُرونَُه  َف

َ
ْخرى *َما يََرى  أ

ُ
َََ   * َو لََقْد َرآهُ نَْزلًَة أ ِعْناَدَها َجنهاُة  *ِعْناَد ِساْدَرةِ الُْمْنا

َوى
ْ
 ذا الشهود القلبي ةمثل أعلىل درجلات الشلهود القلبلي والکشلف البلاطني،وه (الَْمأ

َملَُكاوَت َوَكاَذلَِك نُارِإ إِبْاَراِهيَم )  فيل  تعلاىلقلال ، منل  درجلاآخر أقلل  هناك شهود قلبيو
ْرِض َوَِلَُكوَ  ِمَن الُْموقِنِ َ 

َ
َماَواِت َواْْل ا َعْ َ اَْلَِق ِ )قال تعاىل  و (الاه ََ ُوفه  .(ُثمه لَََتَ

احلماد هلل الاذال ال »  ، قال7عيل أمری املومننیعن   فمنهاوأّما الرواةات فهي کثریة جدا ، 

 .«ظر وال حتجبه السواترالنوُتدركه الشواهد وال حتويه املشعهد وال تراه ا

قلال ، «ألّنه معهْ أينام كعنوا ؛إّن اهلل ّْز وجّ  ليس بينه وبني خَقه حجعب» أةضا   7وقال

 حمجوبلا غلری واللنفس النفس  دراك عن حمجوبا البارصة أنّ  اننسان ک ونظریهصاملا ندراين  

 .(البارصة  دراك عن

 في   شارة  ىل قول  تعاىل و

                                                 

 .15-11( النجم  1ص

 . 75( األنعام  2ص

 . 7( التکاثر  9ص

 .185طب  خ ،ج البالغا، حتقيل  حممد عبده( هن2ص

 .225، ص121( بحار األنوار، ج5ص

 .226، ص5( رشح أصول الکاک، املوىل حممد صال  املا ندراين، ج6ص
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( َ ل
َ
ْرِض أ

َ
َماَواِت َوَما ِِف اْْل َ َُّْعلَُم َما ِِف الاه  ه اَّلله

َ
َما يَُكوُ  ِمْن ََنَْوى ثاَلثٍَة إ ِاه ُهَو  ْم تََر أ

ُّْاَن َماا 
َ
اْم أ َُ ْكََثَ إ ِاه ُهَو َمَع

َ
َِلَِك َو ا أ ْدََن ِمْن 

َ
ْم َو ا أ َُ ْم َو ا ََخَْاٍة إ ِاه ُهَو َساِدُس َُ َرابُِع

ٍ  َعلِيمٌ ََكنُوا ُثمه يُ  َ بُِك ي ََشْ ْم بَِما َعِملُوا يَْوَم الِْقَياَمِة إِ ه اَّلله َُ ُئ   (نَبي
  7وقال

    7وجاء ک دعاء انمام احلسنی

ةرةلد هبلذه والبرصةا، بل الرؤةا الشلهودةا القلبيلا، الرؤةا  7انمام وهنا قطعا  ال ةرةد 

 جسام  حلاال  ک جهلا ئيالعنی عنی البصریة ال البارصة ألّن ال م الرؤةا البرصةا أن ةکون املر

من أّن القللوب هللا ناجاة الشعبانيا املعّز وجّل، وکام سيأ  ک  ءالباريشأن ما، وهو باطل ک 

وراء حجب النور، وهذه األبصار ختاق احلجلب من يا  أبصار ترى هبا احلّل منکشفا  هلا متجلّ 

  هاجاء فيالنورةا لتصل  ىل معدن العظما للذات انهليا املقدسا، حيث 

                                                 

 .7( املجادلا  1ص

 .16و 15ص ، ص11( بحار األنوار، ج2ص

 .168، ص5؛ رشح أصول الکاک، ج287، ص1( مرآة العقول، العالما املجليس، ج9ص

 .11، ص11بحار األنوار، ج( 2ص
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وبام أّن الشهود القلبي أو ما ةعّ  عنل  بلالعلم احلضلوري، هلو شلهود غلری کلاذب علىل 

نعلم، قلد حیصلل خطلأ ک  واق  عىل ما هو علي .ي  مشاهدة الصاحب  وال تخادع ل  ألّن  ةتّم ف

تفسری ذلك الواق  من قبل نفس الشخص  ذا مل ةکن أهال  هلذا األمر، فکام أّن املشاهدة ال تتم 

 ال بعد تزکيا النفس وتطهریها من األغيار ومجي  الشلوائب املوجبلا حلجبهلا علن مشلاهدة 

ک ذهنلا  لةمتأن  یاالنسان  لکذلك حیتاج الواق  اقارجي املرتبط بام وراء احلس والطبيعا، ف

علن غلریهم ملن سلائر  :امتا  األنبياء واألوصلياءوقد القدرة عىل التصوةر واحلکاةا، ل  

ملکون ذهنلا  معصلوما  قلادرا  علىل تفسلری مجيل  ملا ةشلاهدون  ت، ألهّنم ةهبذا الذهن العرفاء

غلریهم شلطحات ک هلذا لل هدون  ک اليقظا واملنام، بيلنام حیصلبالکشف والشهود وما ةشا

   .و ن کانت مشاهدت  لنفس الواق  ،املجال

من هذا املنطلل اشاش بعضهم أن ةکون العارف  هلي قبل أن ةسلك هلذا الطرةلل، فلال 

 ةعتلل  العللارف عارفللا  حقيقيللا  مللا مل ةکللن  هليللا  عقليللا  عارفللا  بأصللول احلکمللا ومفاهيمهللا 

 قبل ذلك.

ل  برةقها من داخل قلب  وفطرت  السلليما،  ومضجتاه نقطا واحدة وعلي  فالعارف ةتج  دائام  با

هي نور احلقيقا التي سکنت أعامق قلب  املتولل  بحّبهلا، النقطا تلك  و فسعى سعي  للوصول  ليها

ا واالسلتنارة بنورهلا هتملشلاهدحتى ةرفل  حجلب النلور هبا آخذا  برف  احلجب تلو احلجب  همّ فَ 

، ولکي حیظى بجلائزة االصلطفاء انهللي کلام ناهللا نور العرفان هبا لتخرج  من هظلامت النفس  ىل

ْفيَا) غریه من املصطفنی األخيار ُه ، وعنلدها ةقلول کلام قلال احللّل تبلارك (َولََقِد اْصَطَفْينَاهُ ِِف ا

ى)منها قاب قوسنی أو أدنى   نامن دبشأن وتعاىل 
َ
ََاُد َما رَأ  .(َما َكَذَب الُْف

طلل ةرى اننسان املومن الطالب لکامل  أّن املعرفا الشلهودةا واجبلا عليل ، ومن هذا املن

 حتى خيرج هبا من هظلامت اجلهل  ىل نور املعرفا.

                                                 

 .192( البقرة  1ص

 .11( النجم  2ص
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 املعرفة العقلية  القسم الثالث:
هلل تعللاىل بواسللطا الفطللرة السللليما أو بواسللطا الکشللف  ذا مل ةتسللَن لإلنسللان معرفللا ا

اقارجيا التي تعصف بکيان ، مل أو املوثرات الداخليا  نتيجا والشهود لعدم حتقيق  لرشوطهام

أول  طرق أخرى أةر وأسهل لل  ملن سلابقتها، ونجیاد ةبَل أمام  سواء طلب ذلك الکامل 

هذه الطرق وأقواها حّجا هو أن ةسلك طرةل ال هان واالستدالل العقيل علىل  ثبلات احللّل 

عما العقل التي منَّ اهلل تعاىل هبلا عليل ، فهلو تبارك وتعاىل، من ثم ةسعى  ىل معرفت  بواسطا ن

 طرةل التنزة  والتقدةس، کام جاء ذلك ک عبارات صدر املتأهلنی، حيث قال  

 هناك سبيالن ملعرفا احلّل تبارك وتعاىل  

 أحدمها  املشاهدة ورصة  العرفان. 

 وثانيهام  التنزة  والتقدةس. 

بيلان الطرةلل الثلاين ک  =ألنبيلاء والُکّمللنی اختلارل لر  اّل وبام أّن السبيل األول ال ةتيّس 

 .«ْرفوا اهلل بعهللإ»  7عن أمری املومننی احلدةث القائل

  قال ثقا االسالم الکليني و

7

  =الشي  الصدوقوقال  

                                                 

 .85، ص1( الکاک، الشي  حممد بن ةعقوب الکليني، ج1ص

 .118، ص1( املصدر السابل، ج2ص
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  =انمام اقمينيوقال 

7

  هليا بحسب مقاماهتا وجتليها هبان عّدة اعتبارات للذات انبعد بيا =وقال انمام اقميني

 املظفر عىل وجوده بالدليل العرفاين، وال بدليل الفطرة، و ّنلام اسلتدّل  لعالماا ومل ةستدّل 

 بت املعايص نور الفطرة من قللوهبمّن الناس قد حجأعىل وجوده تعاىل بالعقل، واحلکما في  

ملا انطفلأ ک  يليومات وهج اليقنی ک صدورهم، فهم بحاجلا  ىل ملا ةلوقظ ضلامئرهم وحی

َوَما َظلَْمَناُهْم َولَِكْن ََكنُاوا )د م بام کسبوا وليس اهلل بظالم للعبيد هم نتيجا ما جنت  أةررسائ
                                                 

 .158، ص5( رشح أصول الکاک، املا ندراين، ج1ص

 .17، ص1؛ التوحيد والفطرة، ج222( األربعون حدةثا ، انمام اقميني، ص2ص

 .11ص، 1جحيد والفطرة، ( التو9ص
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ْم َُّْظلُِمو َ  َُ ْفُفَا
َ
الِِم َ )وقال تعاىل   (أ  .(َوَما َظلَْمَناُهْم َولَِكْن ََكنُوا ُهُم الظه

کلي فعليل  باللدليل العقليل فقد طرةل الفطرة والشهود   هذا ةرةد أن ةقول    بکالموکأنّ 

 ىل نور املعرفا واهلداةا، وألجل هلذا  امت  ىل النور، من هظلامت الوهم والشّك لظخيرج من ال

 ثبات وجوده تعاىل.ن اس الفلسفيا بالتأسيس لل اهنی العقلياراألمر قامت املد

 املقللدماتمجموعلا مللن ن ةسللتعنی بأالعقللل جیلب عملل ولکلن اجلللدةر بانشلارة هللو أّن 

رورة أن تکلون لاملقدمات، ولليس بالضل هذه النتائج تکون تابعا ألخّس  ، وأنّ ئجالستخراج النتا

وثابتا العقليا منتجا، بل هناك رشوش  ذا ما توفرت فالنتيجا تکون صحيحا القياسات مجي  صور 

قبيل  عن دائرة عمل ، وهي من اکام أّن العقل قارص عن  دراك بعض احلقائل التي هي خارج ةقينا ،

ألّن منها طرةل الوحي والقلب والفطلرة، ومنهلا  دراك نفلس احلقيقلا؛  ىل اهلل دراك مجي  الطرق  

ألهّنا أمر شخيص جزئي والعقل  دراکات  کليا، ومنها عدم  دراک  جلمي  أبعاد احلقيقلا ألهّنلا غلری 

ذلك ال ل أّن  حمدود بحدوده اقاصا بدائرت ، مهام کان ل  من السعا وانطالق  اّل واننسان متناهيا 

ا کمواقلف ةلوم يوراء دائرت ، وکذلك ال ةدرك ما ةرتبط باألمور املسلتقبل  ذا کانتك احلقائل ردة

ملا  کلّل  كالقياما ومشاهدها اقاصا، فهذه وغریها من األمور ال ةمکن للعقل  دراکها، و ناّم ةلدر

کام و، ورة أن ةکون العقل قادرا  عىل  دراك کّل يشءةق  حتت سلطان  وضمن دائرت ، وليس بالرض

 عرفنا هناك طرق أخرى ةتم التعرف هبا عىل ما هو خارج عن دائرت  وجمال .

 ىل أّن  هناك بعض املوثرات اقارجيا والنفسيا قد حترف العقلل أةضا  ةنبغي االلتفات  کام

الغضب والشهوة والعلادات  الصحي  ک  دراك الواق ، والتي هي من قبيل   عن مسار عمل

ذللك  والتعصب امللذهبي والطلائفي والقلومي، وغریهلا، کلّل  د العائليااالجتامعيا والتقالي

دراك فيحلرم ملن   ،ف العقل علن الطرةلل املسلتقيمانحرةمکن أن ةشّکل عامال  موثرا  عىل ا

 .الواق  واحلقيقا ک النهاةا

                                                 
 .118النحل   (1ص

 .76الزخرف   (2ص

 .177، ص1ج ،حممد تقي فلسفي، الطفل بنی الوراثا والابيا. 9
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 6تعاىل والنبوة والنبلي عن اهللالعقيل ةلزم التأکيد عىل وجوب املعرفا والبحث  وعلي 

فقدان الطرق األخرى، أو ألجل تأکيد وتوثيل املعارف التي تّم احلصول عليها من تللك عند 

ملن قبيلل  قد تعتمد عىل بعض املظاهر احلسلياواألدلا وال اهنی عليها عقليا  کام أنّ  الطرق،

وصدق  9، واملعجزة للداللا عىل تعينی النبيتعاىل للداللا عىل وجود اهلل النظم السائد فيها

علىل وجلوب املعرفلا أو بعلض ال اهلنی  قد تتضمن اآلةات واألحادةث ما ةدّل کام مدعاه، 

 .من جها کوهنا  رشادةا ال ملزما للتعبد هبا دون  قاما ال هان والدليل عليها عليها

أهلم دليلل علىل وجلوب فالعقل  ،دف  الرضر املحتمل جتب املعرفا العقليا من بابوقد 

رر الالحلل لمطللل الضلأصول الدةن، واملراد من الرضر هو مطلل املعرفا ببل  ،هذه املعرفا

العقاب األخروي عىل ترك املعرفا وااللتزام بالتکاليف انهليلا املوجبلا بنفس اننسان ومنها 

املحتملل فقلط دون  رر اللدنيويلالضلمن ذللک للفو  باجلنا والبعد عن النار، وليس املراد 

لعذاب ک النار وأهواهلا مما حیکم العقل بوجلوب خروي واقلود أو االرضر األاملقطوع ب ، ف

 دف  الرضر املحتمل، فضال  عن املقطوع.

کوجوب االستدالل عىل  ثبات املعرفا، وجوب رضورة العقل حیکم بإّن حال ف أّي وعىل 

؛ ألّن  قبل معرفا اهلل والرسول واالعتقلاد هبلام، ال معنلى 6والنبوة والنبي تعاىل وجود اهلل

 .هلامليم للتعبد والتس

 والتجريبية: املعرفة احلسية القسم الرابع
 ال ةمکن  نکار دور املعرفا احلسيا والتجرةبيا وأمهيتهام بأّي الثابت بالدليل والوجدان أّن  

للحقيقلا ومکلابرا  علن طلور اننسلانيا  ا  خارجلمن األشکال، بل املنکر للذلك ةعلد  شکلٍ 

، ولکلن هلذا ال ةعنلي من األوليلات السلتاا وهعدّ طقا والفالسفا ااملن نّ  حتى والواق ، 

                                                 

( نعني باألوليات الستا  هي ما ال حتتاج  ىل  معان نظر وکسب واستدالل عىل  ثبات متعلقها، وهي من قبيل  البلد يات، 1ص

 واملحسوسات، املشهورات. انظر  املنطل، العالما حممد رضا املظفر. الفطرةات، الوجدانيات، التجرةبيات،
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وحدود،  وضوابط يشء، فهي کسائر املعارف األخرى هلا رشوش التعوةل عليها ک معرفا کّل 

 ذا توفرت هذه الرشوش وکان ک ضمن انطار املحدد هلا ص  االعتامد عليها، ولکلن  ذا ملا 

فملثال  حلدود املعرفلا  ال ةصل  االعلتامد عليهلا،وخرجت عن ضوابطها جتاو ت حدودها 

احلسيا والتجرةبيا هي دائر املادةات وما ةرتبط هبا من األعراض اقاصا هبا، وفيام علدا ذللك 

 أو کليّل  علىل أملرٍ  احلکم نفيا  أو  ثباتا  ةسوغ هلام والتجربا التکهن ب ، بحيث  ال ةمکن للحّس 

 ا تقوم هبذا الدور.ةا وغری البرشة، بل هناك أقسام أخرى من املعارف البرشأمٍر غيبي

انفلراش ةنبغلي ال وللذا  ؛والتجربا املعرفا غری مقترصة عىل احلّس بأّن العلم وعلي  جیب 

فقلط  معرفتل  علىل احللّس تتوّقف ، فإّن من األشياء ما ذا القسمومنها هأقسامها والتفرةط ک 

اقاصلا رةبيون التج، کالتجارب التي جیر ا العلامء وال دخل للعقل فيها وال للشهود القلبي

ةکون  ، بحيثک معرفت  ، ومن األشياء ما ةشاك العقل واحلّس اقاصااألشياء بانتاج بعض 

، ملن قبيلل جلراء احلکلم الکليل العقليلناملقلدمات   علدادو ايئا األرضيهت فيهااحلس دور 

 واملحلدث علىل واملحلرك ال اهنی العقليا غری املستقلا، کال هنا عىل  ثبلات وجلود امللنظم

والتجربا دور  للحّس ليس ، ومن األشياء ما  ثبات النظم واحلرکا والتغری والتبدل واحلدوث

، ملن قبيلل قاعلدة صاسلتحالا اجلتامع فيها، فيلتمحض العقلل ک احلکلم فيهلا  ثباتلا  أونفيلا  

، بل ةعلود أمرهلا عليهاوالعقل ک معرفتها واحلکم  ، ومن األشياء ال دخل للحّس النقيضنی(

 .کمواقف ةوم القياما ومشاهدها اقاصا العرفاين والوحي انهلي  ىل الشهود

وبعد هذه املقدما فهل جتب املعرفا احلسليا والتجرةبيلا للتوصلل علىل معرفلا اهلل تعلاىل 

تبارك وتعاىل جعل من بنی األدلا وال اهنی عىل وجلوده  فنقول مادام احلّل  ؟وصفات  وأفعال 

 والتجرةبي عنلد اننسلان، ملن قبيلل برهلان احليّس  بنیانما ةتوقف احلکم في  عىل تفعيل اجل

النظم وبرهان احلرکا وبرهان احلکما وبرهان احلدوث ونحوها، حيث قلال تبلارك وتعلاىل  

( 
َ
َولَاْم يَْكاِ  بَِربياَك َ

َ
َقه أ
ْ
نهُه اْل

َ
ْم َ َُ َ َ ل ْم َحَّته يَتََب ه َِ ْفُفِا

َ
ْم آيَاتَِنا ِِف اآْلفَاِق َوِِف أ َِ َ ُُكي نهاَسُُنِي ََ ُه 
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يدٌ  َِ َْ   ٍ واملطالعلا اآلفاقيلا کمقدملا  ةواملشلاهد االعتامد عىل احلّس فال  شکال ک أّن  (ََشْ

؛ فملن اصفاهت التعرف عىلوةوجب عند اننسان االعتقاد بوجود االشياء حلکم عقيل کيل بام 

ود هللا وأّنل  أبلدع هلذا املطالعا اآلفاقيا نصل  ىل أّن  تعاىل ذو علم واس  وقدرة مطلقا ال حد

الکون بعلم وحکما و تقان، فبعض الصفات قد تکون حمجوبا عن معرفا العقل هلا، ولکنها 

 دراك حلّل بصفا ربوبيت  لألشياء، فالعقل ن والتجربا، وهو ما ةرتبط هظاهرة مکشوفا للحّس 

 سلتناد کلّل واألحکام والتجلرد واصقال اقواجا الطويس   ألدراك الربوبيا. العبودةا واحلّس 

 .(ل العلمئيشء  لي  دال

ما من شأهنا أن حتّرک ک نفس اننسان البحلث واملعرفلا من مجلا اآلةات األخرى  کام أنّ 

ْرِض َوَما ُبْغِِن اآْلياُت َواَّهُذُر َعْن قَْوٍم  ا )تعاىل  قول   من قبيل
َ
َماَواِت َواْْل ا ِِف الاه َِ قُِ  اْفُظُروا َما

ِمُنو َ  َْ ْرِض )  تعاىل وقول  (يُ
َ
اَماَواِت َواْْل ُ ِِف الاه اارِ َوَماا َخلَاَق اَّلله

ََ إِ ه ِِف اْخَاِلِف اللهْيِ  َواَّه
َهُقو َ  ِ )وقول  تعاىل   (آَلياٍت لَِقْوٍم َُّ ِْ  فاَل َُّْنُظُروَ  إََِل ا

َ
وقلد کشلف  (بِِ  َكْياَ  ُخلَِقاْ  أ

علن  خيتللف هبلاو ميلزات من خصوصيات لکائن االعلم احلدةث عن طرةل التجربا ما هلذا 

 لقا والتکوةن.سائر احليوانات األخرى وما في  من عجائب اق

ک التأکيد عىل العقل ما ةصل  ىل حّد التواتر والقط   وائياورد من النصوص القرآنيا والر

َُْم )تعلاىل   لل فملن اآلةلات قو، کانت فضل  ومأمهيت  ووبيان  قَاْد بَيهنهاا لَُكاُم اآْليااِت إِْ  ُكْنا
ارِ َوالُْفلِْك اله ِي ) تعاىل  ول ، وق(َبْعِقلُو َ 

ََ ْرِض َواْخَاِلِف اللهْيِ  َواَّه
َ
َماَواِت َواْْل إِ ه ِِف َخلِْق الاه

                                                 
 . 59( فصلت  1ص

 .11کشف املراد ک رشح جترةد االعتقاد، اقواجا نصری الدةن الطويس، ص (2ص

 .121ةونس  ( 9ص

 .6( ةونس  2ص

 .17( الغاشيا  5ص

 .118( آل عمران  6ص
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ُ مِ  نَْزَل اَّلله
َ
اا ََتْرِإ ِِف اْْلَْحِر بَِما َُّْنَفُ  اَّهاَ  َوَما أ ََ ِ ْرَض َبْعاَد َمْوت

َ
ْحَياا بِاِه اْْل

َ
َما ِ ِمْن َماٍ  فَأ َن الاه

ْرِض آَليااٍت لَِقا
َ
اَما ِ َواْْل ِر َباْ َ الاه َحاِب الُْمَاخه يَاِح َوالاه ٍة َوتَْْصِيِ  الري

ا ِمْن ُُكي َدابه ََ ْوٍم َوَبثه فِي
َر لَُكُم اللهْيَ  وَ )تعاىل   ول وق (َُّْعِقلُو َ  ْمرِهِ وََسخه

َ
َراٌت بِأ ْمَس َوالَْقَمَر َواَّهُجوُم ُمَاخه اَر َوالشه ََ اَّه

َِلَِك آَلياٍت لَِقْوٍم َُّْعِقلُو َ  ا آيًَة بَييَنًة لَِقاْوٍم َُّْعِقلُاو َ )تعاىل   ول وق (إِ ه ِِف  ََ  (َولََقْد تََرْكَنا ِمْن

اَلةِ ا)وقول  تعاىل  َُْم إََِل الصه ا نَاَدُّْ َِ ِ ْم قَْوٌم  َا َُّْعِقلُو َ َوإ َُ فه
َ
َِلَِك بِأ َُذوَها ُهُزًوا َولَِعًبا  وقولل   (َّته

فاََل َُّْعِقلُو َ )تعاىل  
َ
َلِْق أ
ْ
ْاُه ِِف اَخ ْرهُ ُفَنكي ْم )وقول  تعاىل   (َوَمْن ُفَعمي

َ
َََدبهُروَ  الُْقاْرآَ  أ  فاَل َُّ

َ
أ

ْقفاُُلا
َ
د علىل أمهيلا العقلل توّکللةات الذکر احلکيم جلاءت فهذه وغریها من آ (ََ قُلُوٍب أ

 ودوره وعالقت  بالدةن انهلي.

أمری امللومننی  عنروي ،ىص، فعىل سبيل املثال أن حیکاد ةال ما  والرواةاتاألحادةث  ومن

 خاري أُ  أن مارتأُ  إين آيم ياع: فقعل 7آيم ْ  7جربئي  هبط»  أّن  قال ،7بن أيب طالب عيل

 واحلياعء العقا : فقاعل الاثالث  وماع جربئيا  ياع: آيم له فقعل اثنتني ويع هعفعخرت ثالث من واحدة

 ياع: فقاعال ويْاعه رفعاانص: والدين لَحيعء جربئي  فقعل العق  اخرتت قد إين 7آيم فقعل والدين،

 .«وْرج فشأنكام: قعل كعن حيث العق  مع نكون أن مرنعأُ  عإنّ  جربئي 

ا، ومنهلا ةقف عىل جمموعلا ملن احلقلائل املعرفيلا املهّمل تأمل ک هذه الرواةا الرشةفااملو

ال ةمکلن الفصلل بيلنهام،  ؛  ذحقيقا التال م الوجودي واحلقيقي بنی العقل واللدةن انهللي

 ةتصلور أّنل  ک مقابلل العقلل وملنفالدةن هو اجلام  بنی القواعد العقليا والقواعد النقليا، 

                                                 

 .162( البقرة  1ص

 .12( النحل  2ص

 .95  ( العنکبوت9ص

 .58( املائدة  2ص

 .68( ةس  5ص

 .22( حممد  6ص

 . 2ح ،12ص ،1ج، صول الکاک( أ7ص
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قواعلده املتينلا، فاللدةن هلو اجللام  بلنی وةن هدم أساس الدتسعى  ىل هذه مغالطا خطریة ف

 بنی العقل والعبادة واالمتثال لألوامر والنواهي. و الفکرة والعمل

ال فقر أشّد من اجله ، وال  يع بنيّ »  7لولده انمام احلسن املجتبى 7وجاء أةضا  ک وصيت 

 «.يحفظ لسعنه وليعرف أه  زمعنهأّنه البد لَععق  من أن ينظر يف شأنه فَ ْدم من ْدم العق ... يع ُبنيّ 

 و مل ةقّسم بنی العباد أقلل ملن :لس  اليقلنی والقنلوع»  7وعن موالنا انمام الصادق

 «.الص  والشکر، والذي ةکمل ب  هذا کّل  العقل

ًع أبغض إليه من األمحق؛ ألّنه سَبه أحّب األشيعء إليه ئمع خَق اهلل ّْز وجّ  شي»  7وعن  أةضا  

 «.هوهو ْقَ

 «.مع استويع اهلل ْبدًا ْقاًل إال استنقذه به يومعً »  7وعن انمام الرضا

 بوضوح.و مکانت  فهذه وغریها من األحادةث الرشةفا تبنّی أمهيا العقل 

ا انهليلا البيضلاء أن تکلون رةعا احلّقللحاشلا الشلص  =قال احلکيم املتأل  صدر املتلأهلنی

ا  لفلسلفا تکلون قوانينهلا غلری مطابقلا وتّبل ،رورةاليا الضأحکامها مصادما للمعارف اليقين

 .ا(للکتاب والسن

حقا  َلظلٌم بأّن   (والفلسفا انهليا عيلصانمام ک کتاب   =العالما الطباطبائي قد جاء عنو

ق بنی الدةن انهلي وبنی الفلسفا انهليا، فهل الدةن عىل اختالف األدةان سلعا عظيم أن ةفرّ 

جمموعا معارف اعتقادةا  هليا ُةع َّ عنها باألصول وأخرى فقهيلا وأخالقيلا ُةعل َّ   ال وضيقا  

ري  ىل احليلاة األفضلل لوهل األنبياء  ال رجال  دون بأمر اهلل املجتمَ  البش !عنها بالفروع؟

وهل السعادة البرشةا احلقيقيا  ال أن ةنال اننسان حقلائَل املعلارف بلام  !والسعادة احلقيقيا؟

                                                 

 .126( األمايل، الشي  الطويس، ص1ص

 .87، ص1؛ بحار األنوار، ج12، ص1( روضا الواعظنی، الفتال النيسابوري، ج2ص

 .19، ص1ر العاميل، ج؛ الفصول املهما ک أصول األئما، احل128، ص1( علل الرشائ ، الشي  الصدوق، ج9ص

 .62، ص1( األمايل، الشي  الطويس، ج2ص

 . 928ص ،8ج ،سفارکتاب األ( 5ص
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نح  اهلل من جها  دقيل لفهمها و دراکها جها  مرتبط بأصل خلقا اننسان وهو جلزء ملن م

 !سلتقاما؟عن طرةلل العلدل واال وجوده، وأن ةسری بعد نيل  تلکم املعارف ک حيات  العمليا

 !ستدالل و قاما ال هان؟االلتجاء  ىل االی سووهل ل  مناص ک حتصيل تلك املعارف 

ما تقدم فکيف ةسوغ لألنبياء أن ةدعوا الناس  ىل السم  والقبول بال و ذا کان احلال عىل 

 ا  ذللك تخالفل ستدالل و قاملا ال هلان، مل  أنّ لبوا منهم السری عىل غری طرةل االبينا وأن ةط

واألنبيلاء و ن کلانوا قلد ؟! ملا جهزوا ب  ک أصلل خلقلتهم وبنيلا وجلودهم يا  جلبلتهم ومناف

 وارتضعوا ذلك من ثدي اللوحي،  ال أنّ عوهتم من املبدأ الغيبي ومبادئ د وا معارفهماستمدّ 

وبلنی احللل سللوك    ال فرق بنی مسلك األنبيلاء ک دعلوهتم  ىل رصةل  احللّل احلقيقا هي أنّ 

رشافهلم  م عىل رفعلا مکلانتهم وحيث  هّن  ،اننسان بشعوره الفطري  ىل نيل املعارف انهليا

وى األفهام البرشةا، فکلموا الناس بام  د م  ىل استعامل عىل األفل األعىل قد تنزلوا  ىل مست

 نَّا معارش األنبياء أمرنا أن نکللم »  قال  أنّ  6الفطرة اننسانيا العاما، وقد روي عن النبي

أن حیملوا الناس عىل أن خيبطوا خلبط  :وحاشا ساحا األنبياء .«مالناس عىل قدر عقوهل

 .مياءعشواء و أن ةسوقوهم البهيما الع

ض  أمهيا العقل ودوره ک  رساء القواعلد واملعلارف الدةنيلا للدى تّ تومن مجي  ما تقّدم 

الرشع عقل ص  وقد جاء فيهام، بين  وبنی الدةناننسان، وبعبارة تخترصة لبيان العالقا املتبادلا 

ا حّجل»  7بمعنى أّن العقل کام قال انمام الصادق .(من خارج، والعقل رشع من داخل

 .  «ا فيام بنی العباد وبنی اهلل العقلاهلل عىل العباد النبي، واحلجّ 

 ننسلان، حيلث قلال تعلاىل  اک تکلرةم  ا  ميزانلوقد جعلل امللوىل تبلارك وتعلاىل العقلل 

ييباِت ) ْمنا بَِِن آَدَم َو ََحَلْناُهْم ِِف الََْبي َو اْْلَْحِر َو َرَزقْناُهْم مَِن الطه اْن  َو لََقْد َكره ََ َكثٍِْي مِمه لْناُهْم  َو فَضه
                                                 

اين، العقول عن آل الرسول فحت( 1ص  .6ک قصارى کالمات  ،95ص ،ابن شعبا احلرَّ

 للعالما الطباطبائي. (عيل والفلسفا انهلياصانمام کتاب ( راج   2ص

 .172، ص8؛ هنج السعادة، الشي  حممد باقر املحمودي، ج122ين،ص( األصول األصليا، الفيض الکاشا9ص

 .91، ص1( أصول الکاک، ج2ص
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ولقلد کرمنلا بنلى آدم بالعقلل ص، قال الفيض الکاشاين ک تفسلری الصلاک  (َخلَْقنا َبْفِضيالً 

واملنطل والصورة احلسنا والقاما املعتدلا وتلدبری أملر املعلاا واملعلاد والتسللط علىل ملا ک 

ى لا ال حیصل ىل غلری ذللك ممّل ،عاتاألرض وتسخری سلائر احليوانلات واللتمکن  ىل الصلنا

والبحر عىل الدواب والسفن ور قناهم من الطيبات املستلذات وفضللناهم  هم ک ال ّ اوْحلن

فضللنا بنلي آدم   ةا ةقلولک هذه اآل 7ک األمايل عن الصادق .عىل کثری ممن خلقنا تفضيال  

 .(لعىل سائر اقل

العللوم  موضوع  ومکانت  بنی العلوم، وعلم العقائد ملن أهلمّ   ّن رشف کّل علم برشف

، وعلم التوحيد أساس  وأصل ، ولواله ملا تّم أصل من األصول ک  وأرشفها موضوعا  ومکانا 

وحيلد للتوحيد بمراتب  من التيات ها جتلّ ّن املعارف القرآنيا کلّ  املنظوما املعرفيا للُمعتِقد، بل 

حتققل  بل ؛ ألّن والذا  والصفا  واألفعايل، بل التوحيد هو الصائن لإلنسان ک طلب  للکامل 

  .کامل اننسان مرتبٌط بکامل توحيده و خالص 

القرآن  ودرجت  أعىل کان اننسان من اهلل أقرب، ومن َثمَّ نجد أنّ  فکلام کان التوحيد أشدّ 

واللذي  ،ع  توحيد الذات وتوحيد الصفات واألفعال حيث ةتجىّل  ،  ک التوحيدالکرةم کلّ 

عتقادةلا، فهلو أصلل ماما واملعاد وسلائر املنظوملا االوالنبوة وانبالعدل ةنبثل من  ما ةرتبط 

 .  اهلل تعاىل وتوحيدهأي معرفا  ،«أول الدين معرفته» املعرفا انهليا

أساع   إنّ »  7، وقلال أةضلا  «خري العبعية قول ال إله إال اهلل»  7وقال انمام الصادق

 .«الدين التوحيد والعدل

                                                 
 .72( انرساء  1ص

 .215، ص2( التفسری الصاک، الفيض الکاشاين، ج2ص

 ؛ وقد نقلها أکثر علامئنا ک جمامعهم احلدةثيا.91ص ،اقطبا األوىل ،هنج البالغا (9ص

 .18وق  صکتاب التوحيد، الشي  الصد (2ص

 .18ص ،املصدر السابل( 5ص
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 قلال أّنل   6اهللعلن رسلول علن آبائل   7وجاء عن انمام عيل بن موسلى الرضلا

 .«التوحيد ثمن اجلنّة»

ِ اله ِي َفَطَر )وجلَّ  عن قول اهلل عزَّ  7 عبداهللأّن  سأل أبا ليفضء بن عالالوعن  فِْطَرَت اَّلله
 .«التوحيد»، قال  (ْيَااَّهاَ  َعلَ 

لتوحيد مراتب متعددة، فمن  ما هو کامل، ومنل  ملا عرفا ا ىل أّن ملااللتفات ولکن ةنبغي 

ك خيتلف شّدة وضعفا ، وهذه احلقيقلا حتتلاج التوحيد مفهوم مشکّ  هو أکمل، وهذا ةعني أنّ 

الل رواةلات  ىل دراسا مستفيضا من خالل اآلةات والرواةات، وهذا ما سنشری  لي  ملن خل

  فيامةيل   أئما أهل البيت

 األوىل: مرتبة اإلعرتاف بألوهية احلق تبارك وتعاىل
 شابه وال غريه إله ال بأّنه اإلقرار  »فقال املعرفا، أدنى عن 7سأل الفت  بن ةزةد أبا احلسن

 .«يشء كمثَه ليس وأّنه فقيد، غري موجوي مثبت قديْ وأّنه نظري وال له

لرشةفا توض  لنا بأّن للمعرفا التوحيدةا مراتب عدةدة، وهذه املرتبا التلي فهذه الرواةا ا

النصاب ک املعرفا التوحيدةا والتلي ال  هّنا حدّ  ذکرهتا هذه الرواةا هي املرتبا الدنيا، بل نقول 

 فقط، بل خارج دائرة التوحيد.غری موّحد ال ةعت  ألّن النا ل عنها ةمکن النزول عنها 

ل علن اللذي ال جُیتلزأ ک ئعندما ُسل 7جواب انمام الباقرک رواةا ما جاء ونظری هذه ال

 .«مل يزل ْعملًع سميعًع بصرياً  ليس كمثَه شیء وال يشبهه شیء» 7معرفا اقالل بدون ؟ فقال

ن اتلاهلا ملا ذکرهتلا هاللمعرفلا التوحيدةلا مراتلب، أدن هذه هي األخرى تبلنّی لنلا أنّ و

 .املجاللرواةات ک هذا الرواةتان ونظریمها من ا

                                                 

 .9ص ،9ج، بحار األنوار( 1ص

 .928ص ،کتاب التوحيد، الشي  الصدوق( 2ص

 .1ح ،باب أدنى املعرفا ،1ج، الشي  الکليني، أصول الکاک( 9ص

 .2ح ،باب أدنى املعرفا ،1ج، أصول الکاک(2ص



  
: 

 95/ ص35629/ شاخه11/66/39زاده/ تاريخ  / مجري: نجف6/ پرينتآرايي گیري صفحه غلطاصل التوحید/ 

 الثانية: مرتبة االعرتاف بأحديته وواحديته
  ىل اجلمللل ةللوم قللام أعرابيللا    نّ   قللال أبيلل ، عللن هللان ، بللن رشةلل  بللن املقللدام عللن

  قلالوا علي ، الناس فحمل  قال واحد؟ اهلل  نّ  أتقول املومننی أمری ةا  فقال ،7أمریاملومننی

مِ  من ملومننیا أمری في  ما ترى اأم أعرايب ةا   القلب؟! َتَقسُّ

    قال ثم .«القوم من نرةده الذي هو األعرايب ةرةده الذي فإنّ  دعوه،»  7املومننی أمری فقال

لفرد الواحلد ملن النلوع، والوحلدة العددةا کلا من الوحدة کال    نّ ص  =قال العالما الطباطبائي

مقابل األنواع الکثریة، مقهور باحلد الذي ةميلز الفلرد علن  النوعيا کاننسان الذي هو نوع واحد ک

، فلليس بمحلدود ک یءوهو القاهر فوق کل ش یءکان تعاىل ال ةقهره ش اآلخر والنوع عن مثل ، فإذا

 .(حمض  کاملٍ    من کّل فلل   ةشوب  عدم، وحل ال ةعرض  باطل، ، فهو موجود الیءش

 الثالثة: مرتبة نفي الصفات عنه
ل  ال لألوحدي من الناس، ملن قهذه هي أرقى مراتب التوحيد وأکملها، غری أهّنا ال تتح

هلو نلور احلقيقلا انهليلا التلي و ،حمض انةامن، وعندها ال ةرى بقلب  سوى جتيل نور واحلد

للذات فلال ةلرى  ،هبا رؤةلا نفسل فتتحجب ووجوده،   بل  فيستنری هبا قتستوعب وجوده کلّ 

                                                 

 .9ح ،باب معنى الواحد والتوحيد واملوحدالشي  الصدوق،  ،التوحيد(1ص

 ، بتلخيص.88-71ص ، ص6( امليزان ک تفسری القرآن، ج2ص
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وجوده حقيقا ک مقابلها، فيفنى عن ذات  ليبقى بکامل احلّل تبارك وتعاىل ووجوده، فلال ةلرى 

ل  صفا فيصف  هبا، وال يشء سواه فيستدل ب  علي ، وحينهلا ةبلدأ خياطبهلا بلسلان قالل  علن 

 (.کطعع إليقناالكامل يل  إهلي هب)لسان حال  وحقيقت ، فيقول  

    7ألمری الکالم انمام عيل وجاء ک کالمٍ 

بلنی الصلفا واملوصلوف بلأن  ا  بمعنى أّن کامل انخالص هلل تعاىل هو أن ال نجعلل فرقل

ي األخلرى بعضلها هي غری الصفات، بل صفات  عنی ذات ، وه ا  نتصور أو نعتقد أّن هناك ذات

ا بنی الذات والصفات، فهلو قلادر بمعنلى أّنل  عنی البعض اآلخر، فهناك وحدة حقيقيا حقّ 

 عنی القدرة، وأّن  عامل هو عنی العلم، وأّن  حي فهو عنی احلياة، ال أّن  قادر بقلدرة هلي  ائلدةٌ 

، کام ذهلب  ىل ذللك ، وهکذا بالنسبا لبقيا صفات  الذاتياو مغاةرٌة هلا و خارجٌا عنهاعىل ذات  

مل ةلزل اهلل جلّل »  7اقاطيء، قال انمام الصلادقهنجهم األشاعرة والکراميا ومن انتهج 

وعّز ربنا والعلم ذات  وال معلوم، والسم  ذات  وال مسموع، والبرص ذات  وال مبرص، والقدرة 

 .ميافالغریةا مفهوميا ال حقيقيا کام علي  األشاعرة والکرا ،«ذات  وال مقدور

                                                 

 .11، ص11( بحار األنوار، ج1ص

 ( هنج البالغا، اقطبا األوىل.2ص

 .1، ح11صدوق، ب ،( کتاب التوحيد9ص

ا ( کام سيأ  بيان عقيدهتام ک الصفات من أهّنا  ائدة عن الذات، فاألشاعرة قالت بقدمها مل  قلدم اللذات، والکراميل2ص

 رك بعينل  کلام ذهبلت  ىل ذللك األشلاعرة، وسليأ   بطلاهلام لفرضت أهّنا حادثا لئال ةلزم تعلدد القلدما وهلو الشل

 معا  ک حمل .
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   قول  6رسول اهللعن  7 عيلانمام  یرو

 طبائي قال العالما الطبا

6

 أصلب استطاع أن جیم  هذه املراتب الثالثا ک معرفا التوحيد،  ذا واحلاصل أّن اننسان 

دةلا، ل معطيلات املراتلب التوحيش أن ةقان هذا التوحيد بالعملل الصلال  وفلرشبموحدا  

انهلي املتمّثلل بنيلل درجلات القلرب والرضلوان ، ذلك الکامل وعندها ةبل  الکامل املنشود

 األک .

 

                                                 

 .262، ص2؛ بحار األنوار، ج22، ص1( معاين األخبار، ج1ص

 .56، ص6( امليزان ک تفسری القرآن، ج2ص
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الذکر احلکيم سيقف عىل وجود رابطا وثيقا بنی الکامل النهائي لإلنسلان  آةاتمن ةتدبر 

الوصول  ىل الکلامل اللذي طلب هي غاةت   ؛ ألنّ نحو هذا الکامل بالتحرك دعوة القرآنوبنی 

 هلوف ، ّن  کامل مطلل ال حدود ل  وبام، ا(، وکام قال الفالسفا صما ألجل  احلرکخلل ألجل 

ِ )، قال تعاىل  الوجودةا مراتب أعىل نيل ل بال انقطاع أبدا  مستمرة دائبا حرکا  ىل  بحاجا إِنها َّلِله
 ىل حرکلا حیتلاج الکامليلا  أّن الوصلول  ىل أعلىل هلذه املراتلب غلری، (َوإِنها إََِلِْه َراِجُعو َ 

َ َرِّبي ) اىل ل، قلال تعلد األحلدلاىل الواحللهلي اهلل تعلو ،واحلدةباجتاه نقطا  مستقيما إِ ه اَّلله
راش ل ىل الصل  ، والعبد ةدعو اهلل تعلاىل بلأن  دةل(َوَربهُكْم فَاْعبُُدوهُ َهَذا ِِصَاٌط ُمْاََِقيمٌ 

  ورْحتل  بعبلاده لى لطفلواهلل بمقتض، (َراَط الُْمْاََِقيمَ ااْهِدنَا الصي )ال تعاىل  لاملستقيم، وق

  ) تعاىل وقال (َراَط الُْمْاََِقيمَ اَوَهَدُّْنَاُهَما الصي )قال  
َ
ماواِت َو اْْل ْرِض قُْ  قُْ  لَِمْن ما ِِف الاه

ََ َفْفِاِه الرهَْحَةَ  ِ َكَََب  مجيل   ورْحت  الواسعا، سخر لإلنسلان هفمن باب لطف  بعباد (َّلِله

 ک الوصول  ىل کامل ، قلال تعلاىل تسهيل األمر علي  حتقيل و موجودات عامل انمکان، هبدف

                                                 

 ال تشمل سائر املوجودات األخرى غری املختارة والعاملا.( وقد اختصت هذه احلرکا باملوجد املختار العامل، و1ص

 .156( البقرة  2ص

 .51( آل عمران  9ص

 .6( الفاحتا  2ص

 .118( الصافات  5ص

 .12( األنعام  6ص
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ْرِض ََجِيعاً مِْنهُ )
َ
َماَواِت َوَما ِِف اْْل َر لَُكْم َما ِِف الاه  .(َوَسخه

سْاَس ) عاىل  ک قول  ت، هو کام مبنّی خلقا الکائناتمن دف اهلثم  ّن  ِ
ِْ ِانه َوا

ْ
َوَما َخلَْقاُ  اج

 ،املتقوملا باملعرفلاالعبادة بل ولکن ال مطلل العبادة کيفام متّت، ، عبادت  ، أي(إ ِاه َِلَْعُبُدو ِ 

، فکلامل بل هي طرةل للوصول  ليل  وليست هي اهلدف النهائي لإلنسان من خلقت  وحرکت 

وهذا ما أفصل  ، خيلص دةن  ل والتوحيد  کاملةوحده واننسان أن ةعرف اهلل سبحان  وتعاىل 

 لوكاام ه، وكاامل معرفتاه التصاديق باه،أول الدين معرفت  »قال، حيث 7عيلعن  أمری املومننی 

 .«التصديق به توحيده، وكامل توحيده اإلخالص له، وكامل اإلخالص له نفي الصفعت ْنه

ونظاعم توحياد اهلل  ،وأص  معرفة اهلل توحيده ،أول ْبعية اهلل معرفته»  7قال انمام الرضا و

 .«نفي الصفعت ْنه

؛ وذلك ملن ارجياقسلوک  و االفکرةک حرکت   مسار اننسان عنّی توحيد هو الذي ةُ فال 

 بلام ةتعللل بدةنل  ودنيلاه حرکت  ک تختلف جماالت  احلياتيا املستقيم ل  أثناء طرةلالخالل بيان 

بلام  وبنّی لل  مسلاره  اّل  دةني أو دنيويکامل  في  بحيث ال خيطو خطوة وال ةقدم عىل فعل أمرٍ 

 منهلا تخلرجمغلقلا ال فارغا ةبقى ةدور ک حلقا  ولوال ذلك طار التوحيد العام، م   مةنسج

 بفکره وعمل  هلل الواحد األحد.خيلص أن ؛ لذا کان عىل اننسان الواعي وال منفذ فيها

بأن ةکلون للدى  ،اقالص التصور التوحيديهو  ونعني بانخالص الذهني والفکري

ذا العامل الکوين بام في  من األسباب هلل لااقنيا صحيحا عن اننسان املوحد رؤةا کونيا دة

، وأّن احلقيقللي ابط التوحيللدوواملسللببات، وعللن کيفيللا التعللاطي معهللا عللىل أسللس وضلل

بحرکتها التي أودعت فيها، وأّن هذه احلرکا  أن تصل  ىل کامهلاوالبّد موجودات هذا العامل 

                                                 

 .19( اجلاثيا  1ص

 .56( الذارةات   2ص

 .12، ص1ج ،( هنج البالغا، حتقيل  حممد عبده9ص

 . 96ص ،لصدوقا ، الشي التوحيد( کتاب 2ص
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 ةشعر نفس  بأنّ  قانون السنن انهليا، وأنرجا عن خاوال  ،مل تکن خارجا عن قانون النظم

ملن اهلل ل  تکرةام   اتامتا  من بنی هذه املوجودف م  عىل سائر خلق  أمجعنی،قد کرّ تعاىل اهلل 

اقالفا وْحل األمانا العظمى التي عرضت علىل السلاموات واألرض بمنزلا تبارك وتعاىل 

بَ إِنها َعَرْضنَا ا)اىل  لقال تع وأبنی أن حیملنها، ِ
ْ
ْرِض َواج

َ
َماَواِت َواْْل َ الاه ََ َمانََة 

َ
ْ  ااِل فَ اْْل

َ
َبْ َ أ
َ
أ

و اً  َُ سَْااُ  إِنهُه ََكَ  َظلُوماً َج ِ
ِْ ا ا ََ ا وَََحَلَ ََ ْن َفْقَن مِ ْْ

َ
ا َوأ ََ وأنّل  ملن بلنی سلائر هلذه  (ََيِْملْنَ

ةتجلاو  حلدود  ، وال ةنبغلي لل  أنفردةا واجتامعيا املوجودات ل  حقوق وعلي  واجبات

القانون انهلي ک مجي  حترکات    اء نفس  أو   اء رّب  أو   اء غریه من املخلوقات انمکانيا 

حیدد مسلاره التکلاميل، أن ع  هذه احلرکا ةستطي  أّن  األخرى التي ملئت عامل الوجود، و

نهلي، وهلو اجتاه حتقل الکامل ابوهي حرکا ال تعرف الکلل وامللل والوقوف؛ ألهّنا حرکا 

 ، فهکلذا ةسلعى اننسلان دائبلا  بحرکتل  ک  صلابا ةتوقف عنلد حلد معلنیکامل مطلل ال 

 . هذا الکامل انهلي

 أواًل: معنى التوحيد يف اللغة
 ادة وأّن  مصدر ملن بلاب التفعيلل، ملن مل ،التوحيد ک اللغا بمعنى عّد اليشء واحدا  

 .صو ح د( بمعنى اننفراد

وةقال  وّحده وأّحده بتشدةد احلاء فيهام، کام ةقال  ثنّاه ص  (  ه666قال الرا ي احلنفيصت

 .  (وثّلث

                                                 

 .72( األحزاب، 1ص

 .218، ص 5ج الزبيدی، تاج العروس،  ؛929، ص1، جالفریو  آبادي، انظر  القاموس املحيط( 2ص

 . 219ص ،؛ أساس البالغا216ص ،تختار الصحاح، الرا ي (9ص

 . 528ص ،2اجلوهري، جالصحاح، ؛ 216ص ،انظر  تختار الصحاح( 2ص
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يء واحد، والعللم بأّنل  لالش التوحيد ک اللغا  احلکم بأنّ ص  (  ه816وقال اجلرجاين صت

 .(واحد

يدا   جعل  واحدا ، وکذا أّحده؛ کام ةقلال  ثنّلاه وّحده توحص  (  ه1225وقال الزبيدي صت

 .(وثّلث 

 نفراد.حيد ک اللغا هو الواحد بمعنى االوعلي  فالتو

 ثانيًا: مفهوم التوحيد يف االصطالح
استعملت ک االصطالح بمعاٍن تختلفا تبعا  الختالف مراتب التوحيلد  مفردة التوحيد نّ  

ولکن هذا ال ةعني أّن للتوحيد تعرةفلا  لفلسفا والعرفان، املطروحا ک القرآن وعلم الکالم وا

ف ةعرفهلا حقيقيا  باملعنى املنطقي، ألّن   من املفاهيم العاما والبد يلا التلي ال حتتلاج  ىل معلرع

ال کلملا التوحيلد ک انهليلات طللل عنلدما تزم الدور أو اللغوةا، وعلي  فل وةوضحها؛ و ال

  .رشةك ل ال  متفردا  بذات وتعاىل واحدا  کون  سبحان   ةتبادر من   اّل 

کان هناك ثما تعرةف ل  فهو من بلاب التعرةلف اللفظلي، لتقرةلب املعنلى لللذهن  فإذا

؛ وذللك ألجلل التنبيل  علىل معنلاهمن باب انشارة و وأ، لفظيا مرادفا ل  ک املعنىبعبارات 

أّنل  تعرةفل  نسانيا، فمثال  جاء ک النفس انحافظا ک املخزونا الذهنيا املعاين  سائر عنمتييزه 

وأّنل  عبلارة   مصدر من  صالواحد( و صالوحدة(، من الرشك، وانّ   عبادة انل  الواحد م  تنز 

 ل ک األوهام واألذهان.عن جترةد الذات انهليا عن کل ما ةتصور ک األفهام وةتخيّ 

 ةمفهوم التوحيد يف القرآن الكرمي: ثالثًا
، کام اوالعبادة اواألفعالي اوالصفاتي ابجمي  مراتب  الذاتيهوم التوحيد مف طرح القرآن نّ  

بمعنلى طرح أةضا  بقيا املراتب التوحيدةا املتفرعا عىل ذلك ملن قبيلل التوحيلد ک اقالقيلا 

                                                 

 .16اجلرجاين، صالتعرةفات، ( 1ص

 .218، ص 5ج  ، الزبيدی،ستاج العرو( 2ص
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وأن فعلل  اهلل وحده هو اقلالل بلاملعنى احللّل  أنّ أي  للوحدة نظام اق ، و«اقاللوحدانيا »

ُرو َ ) لوهيلااألالدليل علىل اقلل انبداعي هو  فَاال تَاَذكه
َ
َفَماْن َخْلُاُق َكَماْن  ا َخْلُاُق أ

َ
 .(أ

يْئاً َوُهْم ُخْلَُقو َ ) َْ يُْْشُِكوَ  َما  ا َخْلُُق 
َ
ِيَن ِمْن ُدونِاِه ). (أ ا َخلََق اَّله َِ ُروِِن َما

َ
ِ فَأ َهَذا َخلُْق اَّلله

الُِموَ  ِِف َضالٍل ُمبٍِ    .(بَِ  الظه

 ليها والتوحيلد بمعنلى أن تکلون  أرشنا وحدة التدبری انهلي التي یوهناك التوحيد بمعن

ِ )ا باهلل، فتکون أفعال  صلّ  حياة اننسان کلها عىل ِ )و (ِِف َسبِيِ  اَّلله  .(ابَِْغاَ  َمْرضاِت اَّلله

وأةضلا  بمعنلى رؤةلا  ،(مان اهللصألنل  أو  (يف اهللصوأن ةکون أعظم املحبا هلل ثم حمبا غریه 

أسلاس  وعلىل .ءاألشياء کلها ک ضوء املعرفا باهلل وشهود قدرت  ورْحت  وحکمت  ک کل يش

التوحيد بالعقلل  ىللسان  من التوحيد بالابتداء  آةات القرآن تکلم العلامء ک مراتب التوحيد، 

 أنّ و تعلاىل  ال اهلل موجلود   الاألشياء کلها صادرة عن اهلل وأّنل تصور أنّ   ىل وصوال   والقلب

 علم  وحکمت ، بحيلث ال ةشلهد اننسلان  اّل سابل قدرت  ولعظيم مظاهر املوجودات کلها 

 .(الفناء ک التوحيدصةسمى وهذا  ،أمرا  واحدا  

ال انملام قلجاء ک القرآن الکرةم أّن اهلل تعاىل فطر النلاس علىل معرفتل  وتوحيلده، کلام 

ا ةَ فِْطرَ )  ک تفسری قول  تعاىل 7الصادق ََ ِ اله ِي َفَطَر اَّهاَ  َعلَْي  «.التوحيد»  ّن  (اَّلله

                                                 

 .17( النحل  1ص

 .111( األعراف  2ص

 .11( لقامن  9ص

 .152( البقرة  2ص

 . 112( النساء  5ص

 .225، ص2(  حياء علوم الدةن، أبوحامد الغزايل، ج6ص

 .92الروم   (7ص

 .1، ح12، ص2أصول الکاک، ج(8ص
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 سألت  عن قولل  تعلاىل ، قال  7وک رواةا أخرى عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهلل

ا) ََ ِ اله ِي َفَطَر اَّهاَ  َعلَْي ي اإلساالم، فطارهْ اهلل حاني أخاذ ميثاعقهْ ْا  ه» فقال  ،(فِْطَرةَ اَّلله

  َبُقولُاواْ يَاْوَم الِْقَياَماِة إِنهاا ُكنهاا َعاْن َهاَذا )  التوحيد، فقعل
َ
ْدنَا أ َِ ا َْ  بَاىَل 

لَْاَ  بِاَربيُكْم قَاالُواْ
َ
أ

 .«وفيهْ املؤمن والكعفر، (َففِلِ َ 

، واّدعلى م(طلرة انسلالالفصونفس هذا املعنى جاء ک صحي  البخاري، حيث قلال  

 ِي َفَطاَر فِْطاَرةَ اهِ الها) والفطرة بإمجلاع أهلل التأوةللاملوصيل انمجاع عىل ذلك، حيث قال  
ا ََ  .(هي  انسالم (اَّهاَ  َعلَْي

أشلهد أن ص  وکلما التوحيد، وهي قول املسللم ،انسالم متقّوم بشهادة انخالصثم  ّن 

هلو التوحيلد، والتوحيلد  فانسالم  .(درشةك ل ،  ل  واحد فرد صم اهلل، وحده ال ال  ل   اّل 

هو دةن انسالم، وعلي  فال ضری ک التعبری علن الفطلرة التلي عليهلا اننسلان بالتوحيلد أو 

 انسالم.

 للشي  الصدوق  «التوحيد»وجاء ک هامش کتاب 

«هك  مولوي يولد ْ  الفطرة وإنام أبواه هيويانه وينرصان»

                                                 

 .172( االعراف  1ص

 .2، ح12، ص2املصدر نفس ، ج (2ص

 . 22، ص6ج البخاري، حممد بن  سامعيل البخاري،صحي  (9ص

 . 221، ص2مسند أيب ةعىل املوصيل، ج(2ص

؛ 22، ص6أقول وقد اشتهر نقل هذا احلدةث ک العدةد من کتلب الفلرةقنی. انظلر  البخلاري، حمملد بلن  سلامعيل، ج (5ص

 ؛ وغریهم کثری. 59، ص8؛ صحي  مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، ج229، ص6السنن الک ى، البيهقي، ج
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«هلل يف أيعم يهركْ نفحعت أال فتعرضوا هلع إنّ »

َخذَ )
َ
ِْ أ ِ َربهاَك ِماْن بَاِِن  َو إ

  ْ
َ
ْدنا أ َِ ا َْ  لَْاُ  بَِربيُكْم قالُوا بىَل 

َ
ْم أ َِ ْفُفِا

َ
ََ أ َدُهْم  ََ ْْ

َ
ْم َو أ َُ ََ يه ُِري ورِِهْم  َُ آَدَم ِمْن ُظ

َك آباُؤنا ِماْن َقْباُ   *َبُقولُوا يَْوَم الِْقياَمِة إِنها ُكنها َعْن هذا ففِلَِ   ْْشَ
َ
ْو َبُقولُوا إِنهما أ

َ
َو أ

لُِكنا بِما َفَعَ  الُْمْبِطلُو َ  َْ َُ  َف
َ
يهًة ِمْن َبْعِدِهْم أ ُِري (ُكنها 

 وقال أةضا  

«ك  مولوي يولد ْ  الفطارة»9

رْ )
َ
َماَواِت َواْل ْن َخلََق الاه م مه َُ ْْلَ

َ
ْمَس َوالَْقَمَر َولَِِئ َسأ َر الشه َض وََسخه

فَُكو َ  اَّلّل ََلَُقولُنه  َْ َنه يُ
َ
 (فَأ

فيهللا أّن التوحيللد، هللو انةللامن بوالةللا اهلل  7وک رواةللا القمللي عللن انمللام السللجاد

، وأّن هذا املعنى جتمع  کلما التوحيد هلل تعاىل، أي أّن اننسان 7وانمام عيل 6ورسول 

ووالةا رسول  وانمام من  اهلل اننسان الذي ةومن باهلل تعاىل وةعاف بوالةا املوحد هو ذلك

  ، قللال انمللام السللجاد 7انمللام علليلهللو  ،بحسللب هللذه الرواةللاانمللام بعللده، و

ا) قوله تععىل: » ََ ِ اله ِي َفَطَر اَّهاَ  َعلَْي يل اهلل، وحممد رسول اهلل، وْا  و هو ال إله إاّل  (فِْطَرةَ اَّلله

 .«اهلل، إىل ههنع التوحيد

 عليل  اجتمل  امللأمون  ىل منهلا خيلرج أن وأراد نيسلابور 7الرضلا احلسن أبو واىف ملاو

  ل  فقالوا احلدةث أصحاب

                                                 

 .179 و172األعراف   (1ص

 (.2، هامش رقم ص992انظر  کتاب التوحيد، ص (2ص

 .61العنکبوت   (9ص

 .991التوحيد، ص (2ص

 .92( الروم  5ص

 .155، ص2القمي ، ج تفسری القمي، عيل بن  براهيم(6ص
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 أمن يحصن يخ  فمن حصني اهللّ إال إله ال»6

«رشوطهع من وأنع برشوطهع»«ْذايب من

عن أئما اهلدى من أهل بيت النبلوة  تالعدةد من الرواةات التي جاء بانضافا  ىل وجود

وأّن   لل  واحلد ال  لل   ،تدّل عىل أّن اهلل تعاىل قد خلل اننسان مفطورا  عىل معرفت   والرسالا

 ن نذکر هنا بعضا  منها غریه، ونح

فِْطاَرةَ )  عّزوجلّل سألت  عن قول اهلل  قال  ،7عن العالء بن فضيل، عن أيب عبد اهلل ل 1
ا ََ ِ اله ِي َفَطَر اَّهاَ  َعلَْي  .«التوحيد» قال  (اَّلله

ِ الها ِي َفَطاَر اَّهاا) قللت  قلال  ،7عن أيب عبلد اهلل ،عن هشام بن سامل ل 2 َ  فِْطاَرةَ اَّلله
ا ََ  .«التوحيد» قال ؟  (َعلَْي

سألت  علن  قال  7عن أيب عبد اهلل ،عن عبد اهلل بن سنان الرْحن،عن ةونس بن عبد  ل 9

ا)  عّز وجّل قول اهلل  ََ ِ اله ِي َفَطَر اَّهاَ  َعلَْي  اإلسالم،هي » قال ؟ ما تلك الفطرة (فِْطَرةَ اَّلله

 «.وفيه املؤمن والكعفر (ْل كُ ب  رَ بِ  ُت سل ألَ ) فقعل:د فطرهْ اهلل حني أخذ ميثعقهْ ْ  التوحي

ِ اله ِي َفَطَر اَّهااَ  )  وجّل ک قول  عزّ  7عن بکری عن  رارة، عن أيب عبد اهلل ل 2 فِْطَرةَ اَّلله
ا ََ  «.التوحيدفطرهْ ْ  » قال  (َعلَْي

                                                 

 .125و122ص، ص1، الشي  الصدوق، ج7( عيون أخبار الرضا1ص

 .92الروم   (2ص

 .228التوحيد، ص (9ص

 .12، ص2جالکاک، اصول  (2ص

 .12، ص2املصدر السابل، ج (5ص
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ِ الها ِي َفَطاَر فِْطا)  علّز وجلّل ک قلول اهلل  7عن أيب عبد اهلل احللبي،عن حممد  ل 5 َرةَ اَّلله
ا ََ  «.التوحيدفطرهْ ْ  » قال  (اَّهاَ  َعلَْي

ِ الها ِي َفَطاَر )  عّز وجلّل عن قول اهلل  7سألت أبا عبد اهلل قال   رارة،عن  ل 6 فِْطاَرةَ اَّلله
ا ََ  .«التوحيدْ   فطرهْ مجيععً » قال  (اَّهاَ  َعلَْي

  علّز وجلّل ک قلول اهلل  7عن أيب عبلد اهلل جعفر، أيب عن عبد الرْحن بن کثری موىل ل 7

ا) ََ ِ اله ِي َفَطَر اَّهاَ  َعلَْي  .«التوحيد وحممد رسول اهلل وْ  أمري املؤمنني» قال  (فِْطَرةَ اَّلله

 کتابل  ک  علّز وجلّل قلول اهلل  اهلل،أصللحك   7قللت أليب جعفلر قال عن  رارة  ل 8

ِ اله ِي ) افِْطَرةَ اَّلله ََ  ،«رهبْه فطرهْ ْ  التوحيد ْند امليثعق ْ  معرفته أنّ » قال ؟ ( َفَطَر اَّهاَ  َعلَْي

 .«ْ وال من رازقهْلوال ذلك مل يعَموا من رهّب » قعل:ثْ  رأسه،فطأطأ  قعل:  وخعطبوه قَت:

ِ َغا)  علّز وجلّل قال  سألت  عن قلول اهلل  7عن أيب جعفر  رارة،عن  ل 1  ْْيَ ُحَنَفاا  َّلِله
 ،«اهللهي الفطرة التي فطر اهلل النع  َْيهع ال تبادي  لَاق » فقال وعن احلنيفيا،  (ُمْْشِكَِ  بِهِ 

َخَذ َربهَك ِماْن )  عّز وجّل وسألت  عن قول اهلل   رارة قال  ،«املعرفةفطرهْ اهلل ْ  » وقعل:
َ
ِْ أ ِ َو إ

 ْْ
َ
ْم َو أ َُ ََ يه ُِري ورِِهْم  َُ ْ  َبُقولُاوا بَِِن آَدَم ِمْن ُظ

َ
ْدنا أ َِ ا َْ  لَْاُ  بَِربيُكْم قالُوا بَاىل 

َ
ْم أ َِ ْفُفِا

َ
ََ أ َدُهْم  ََ

أخرج من ظهر آيم ذريته إىل ياوم القيعماة فجرجاوا » قال  (يَْوَم الِْقياَمِة إِنها ُكنها َعْن هذا ففِلِ َ 

رساعلة والوالياة مان رشو  بعل اإلقارارولو ال ذلك مل يعارف أحاد  صنعه،فعرفهْ وأراهْ  ،رّ كعلّذ 

الفطللرة تطلللب أن تللدور  رةن مللن البللاب األول وألنّ لحلللدةث الثالللث والعشللا «.التوحيااد

                                                 

 .12، ص2املصدر السابل، ج (1ص

 .12، ص2املصدرالسابل، ج (2ص

 .992التوحيد، ص (9ص

 .992املصدر السابل، ص (2ص

 .91احلج   (5ص

 .172األعراف   (6ص
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 .هباماالعتقادات واحلرکات عىل مدار التوحيد وذلك ال ةتم  ال 

ربوا أطفاعلكْ ْا  بكاعئهْ اال تض  »9قال رسول اهلل قال  عمر،عن ابن  ناف ،عن  ل 12

وأربعاة أشاهر  وآله،وأربعة أشهر الصالة ْ  النبي  اهلل،أشهر شهعية أن ال إله إال بكعءهْ أربعة  فإنّ 

 .«لوالديهالدْعء 

 بإسلنادهوىف التوحيد ص بعد نقل هذا احلدةث، ما هذا نّص  ائي بالطباطقال السيد العالما 

أشاهر  بكاعءهْ أربعاة فاإنّ ال ترضبوا أطفعلكْ ْ  بكعئهْ »  6قال رسول اهلل قال عن عمر 

 .«لوالديهوأربعة أشهر الصالة ْ  النبي وأربعة أشهر الدْعء  اهلل، إالشهعية أن ال اله 

 و ّنلام ال ةعرف أحلدا   األوىل أشهر األربعاالطفل ک  أنّ  ومعناه هو حدةث لطيف  أقول 

   لي  وةشلهد لل عرّ لفهو ةتض ،باحلاجا فيطلب بالبکاء رفعها والراف  هلا هو اهلل سبحان  حیّس 

أشهر الثانيا ةعرف من والدة  واسطا ما بين  وبنی راف  حاجتل  ملن  األربعاوىف  بالوحدانيا.

  فبکاؤه طللب الرْحلا ملن رّبل ،  هو النبيغری أن ةعرفهام بشخصيهام والواسطا بين  وبنی ربّ 

أشهر الثالثا ةميز والدة  بشخصيهام علن غریمهلا  األربعاوىف   لي .حتى ةصل بتوسط   يللنب

 ىل  انشلارةاحلدةث ألطلف  يفف  لي .کاؤه دعاء من  هلام وطلب جرةان الرْحا من طرةقهام فب

 .(فافهم ذلك ،من جمرى الوسائط جرةان الفيضکيفيا 

ومن مجي  ما تقّدم ةتض  أّن التوحيد أمر فطري عنلد اننسلان منلذ أن خلقل  اهلل تعلاىل، 

التلي امع بعلض العواملل اقارجيلا النفسليا و ّنام الکفر هو أمر عريض ةطرأ علي  نتيجا اجت

حتول بنی اننسان وفطرت ، فعندما تتکدر هلذه الفطلرة تضلعف قابليتهلا ملقاوملا مثلل هلذه 

وةبدأ جیهل معرفت ، فاحتلاج  ىل ملن ةلوقظ  ،العوامل، وعندئذ ةستا اننسان عن رؤةا احلّل 

عن روي ، کام :ا األنبياءانرشاد، وهذه هي مهمّ هذه الفطرة من خالل الدعوة والتعليم و

                                                 

 .992التوحيد، ص (1ص

 .992؛ ول  أةضا   التوحيد، ص81ص ،1علل الرشائ ، الشي  الصدوق، ج (2ص

 . 181و188، ص16امليزان ک تفسری القرآن، ج (9ص
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فبعاث فايهْ رساَه وواتار إلايهْ أنبياعءه   »، حيلث قلال7أمری املومننی عليل بلن أيب طاللب

 ويثااريوا هلااْ  بااعلتبَي وا َْاايهْ وحيتّجاا نعمتااهيس اليسااتأيوهْ ميثااعق فطرتااه ويااذكروهْ مناا

 «.يفعئن العقول

و ال فاللدةن فطلري تقبلل  ص ..وممّا ةوکد کالمنا ما ذهب  لي  السيد الطباطبائي، حيث قال 

 )قال تعاىل   هلا،الفطرة وختض  ل  القوة املميزة بعد ما بنی 
َ
ياِن َحنِيفافَأ اَك لدِلي ََ ِ  اً قِْم وَْج فِْطاَرةَ اَّلله

ْكََثَ اَّهااِ  
َ
يُن الَْقييُم َولَِكنه أ ُي َِلَِك ا  ِ ا  ا َبْبِديَ  َِخَلِْق اَّلله ََ ، ( ا َُّْعلَُماو َ  اله ِي َفَطَر اَّهاَ  َعلَْي

کلام ک  القللب،ما بالصفاء من  لو هظهر هلا هظهورا   فالدةن فطري عىل اقلقا ال ةدفع  الفطرة أبدا  

وللذلك مجل  ک  .فلافهم ذللك األولوال حمالا ةنتهي هذا الثاين  ىل ذلك  ،قويلي  أو ببيانٍ  األنبياء

فطلرة اهلل التلي فطلر النلاس  فقلال م بل  عىل اقلقا وبنی عدم العلل اآلةا بنی کون الدةن فطرةا  

َقي َِلَْحُكَم َبْ َ ) تعاىل وقال  ةعلمون،لکن أکثر الناس ال  وقال  عليها،
ْ
ََاَب بِاْل ُم الِْك َُ نَزَل َمَع

َ
وَأ

َُمُ  يِه َوَما اْخََلَاَ  فِياِه إ ِاه اَّهاِ  فِيَما اْخََلَُفواْ فِ  وتُاوهُ ِمان َبْعاِد َماا َجااَ ْب
ُ
ِياَن أ  اً يااْْلَييَنااُت َبغْ  اَّله

مْ  َُ عن بغي العلامء احللاملنی  ءام هو نايشاالختالف فيام ةشتمل علي  الکتاب  نّ  فأفاد أنّ  ،(بَيَْن

والتأوةلل  بانخفاءفاالختالفات الدةنيا واالنحراف عن جادة الصواب معلول بغى العلامء  ل ،

ْم ) قال القيما کام ف الظلم بذلك ةوم اهلل عرّ  نّ  حتى  وهظلمهم، والتحرةف، َُ ِيٌ  بَيْاَن ََ ِهَ  ُما
َ
فَاأ

وَ  َعن َسابِي ِيَن يَُصده الِِمَ  اَّله َ الظه ََ  ِ   لهْعَنُة اَّلله
َ
اا ِعوَجاأ ََ ِ َويَْبُغوَف واآلةلات ک هلذا  ،(اً ِ  اَّلله

ِ ) تعلاىل أن قولل   أعني ،فقد تبنی أن اآلةا مبتنيا عىل اآلةا کثریة.املعنى  َُُماوَ  َماا إِ ه اَّله ياَن يَْك
ََُدى مِن َبْعِد َما بَيهنهاهُ لِلنهاِ   ْ نَزََّْا مَِن اْْلَييَناِت وَال

َ
ََكَ  اَّهااُ  ) تعلاىل مبتنيا عىل قولل   اآلةا، (أ
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 ِ ََاَب ب ُم الِْك َُ نَزَل َمَع
َ
ِيَن َوُمنِذرِيَن وَأ

ُ اَّهبِييَ  ُمبَْشي ًة وَاِحَدةً َفبََعَث اَّلله مه
ُ
َقي َِلَْحُكَم َباْ َ اَّهااِ  أ

ْ
اْل

وتُوهُ مِن َبْعِد َماا  يِه َوَما اْخََلََ  فِيِه إ ِاه فِيَما اْخََلَُفواْ فِ 
ُ
ِيَن أ ُم اْْلَييَنااُت َبْغيااَّله َُ مْ  اً َجااَ ْب َُ  ،(بَيْاَن

ُ ) قول  ومشریة  ىل جزاء هذا البغي بذةلها وهو  ُم اَّلله َُ ولَائَِك يَلَعُن
ُ
 .(ال  (أ

وهبذا القدر نکتفي من نقل األحادةث واآلةات األقوال الداّلا عىل فطرةلا التوحيلد عنلد 

 .غری مسلمنیأم  اننسان سواء ولد من أبوةن مسلمنی

:

، کام قلال من قبل اهلل تعاىل :منطلل دعوات األنبياء واملرسلنیهي  ىل التوحيد  ةدعوال

وَت )  ةمرک کتاب  الک ُُ اا ََنُِبوا الطه َ َواْج ِ  اْعُبُدوا اَّلله
َ
ٍة َرُسو اً أ مه

ُ
؛ وذللك (َولََقْد َبَعْثَنا ِِف ُُكي أ

 علي  مسار اننسان ک تکامل  الفکري والعميل، وهلو اللذي حیلتم ألهّنا األساس الذي ةتعنّی 

ةن  ودنياه، بحيلث ال خيطلو بام ةتعلل بدجماالت حيات  ک تختلف و تقييدها علي  حتدةد حرکت  

لبقلي  مل   طلار التوحيلد العلام، و اّل  البّد من انسجامها وکان  اّل خطوة وال ةقدم عىل فعل 

لذا تطلب األمر من اننسلان اللواعي أن خيللص بفکلره  ؛ةتخبط ک دائرة مغلقا ال منفذ فيها

صحيحا علن خلالل  کون لدة  رؤةا کونيا دةنيا شاملاتوذلك بأن  ،وعمل  هلل الواحد األحد

علىل أسلس وضلوابط معل  هذا العامل بام في  من األسباب واملسببات، وعن کيفيلا التعلاطي 

فکرة التوحيد، وأن ةعلم بأّن موجودات هذا العامل تخلوقا هلدف البلّد أن تصلل  منسجما م  

ظم خارجا عن قلانون اللنأودعت فيها، وأّن هذه احلرکا ال ةنبغي هلا أن تکون  بحرکتها التي

 اتةعلم بأّن  قد امتا  ملن بلنی هلذه املوجلود عن قانون السنن انهليا، وجیب أنوال متخلفا 

اقالفا وْحل األمانا العظمى التي عرضت عىل السلاموات واألرض بمنزلا  تکرةام  من اهلل ل 
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وأبنی أن حیملنها، وأّن  من بنی سائر هذه املوجودات ل  حقوق وعلي  واجبات کفرد وکأّملا، 

م نفسل    اء رّب  أسواء أکانت ال ةنبغي ل  أن ةتجاو  حدود القانون انهلي ک مجي  حترکات  و

  ل  قولل  تعلاىل م، و ال شلغریه من املخلوقات انمکانيا األخرى التي ملئت عامل الوجود أم

وئلَِك ُهُم ا)
ُ
ْم أ َُ ْفُفَا

َ
سْااُهْم أ

َ
َ فَأ ِيَن سَُاوا اَّلله  .(لْفاِسُقو َ َو  ا تَُكونُوا ََكَّله

 تعيلنیواجلدةر باملالحظا هو أّن اننسان باستطاعت  أن حیدد مساره التکاميل علن طرةلل 

حتقل الکامل نحو ، وهي حرکا ال تعرف الکلل وامللل والوقوف ألهّنا حرکا احلرکا التکامليا

سلائر  ، فکلام بلغت درجا من درجاتل   ادهتلا قلوة  ومنحتهلا شلوقا  لبللوغاملطلل الالحمدود

ال  يلاالتکامل الل ، وأّن احلرکل املطللوب ال هناةلا وال حلدکامل ال ة ألنّ دالدرجات الالحمدو

 ، قلال تعلاىل  هلذا الکلامل انهللي طللبهکذا ةسلعى اننسلان دائبلا  بحرکتل  ک ، وتتوقف

َََدَله ) ْدََن *ُثمه َدنَا َف
َ
ْو أ
َ
ْوَسْ ِ أ

 .(فَََكَ  قَاَب قَ

العواملل الفاعللا ک اسلتقامت   أهلمّ  ی حدها اننسان من ذوة  اتي ةتلقعد الابيا التُ علي  و

 .السبيل وانحراف ، فالذي ةابى ک وسط اجتامعي موحد غری الذي ةابى ک أحضان َمن ضّل أ

 مادة صاحلا ألن ةصن  منهلا کلّل ةکون ک بداةا خلقت  وأول خروج   ىل هذا العامل اننسان 

من أبلواب  ا  بوةن موحدةن نال أول مراتب التوحيد وأوصد بابکان أل فإنشکال، شکل من األ

عاا ک جمتم  توحيدي أصاب مرتبا أخرى من مراتب التوحيد وبلدأت تتلوهج  إذاالرشك، ف

ک أعامق نفس  فکرة التوحيد شيئا  فشيئا ، فثما اختالف بنی اننسان املسلم وغری املسلم ک هلذا 

تغرس ک نفلس الطفلل املسللم منلذ  اساميا واألفکار السليمّن القيم واألخالق ال اجلانب،  ذ 

بخالف ملن اللحظات األوىل قروج   ىل هذا العامل، فلم تتلوث تلك الفطرة الذي ولد عليها، 

  ومنذ اللحظا األوىل ةصلاب بلداء فإنّ نسانيا، األخالق والعادات الال   یضان ذوحأ کةابى 

 الضالل واالنحراف. طرةَل  الرشك واالبتعاد عن االستقاما، وةسلك
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رك لن ةغرس ک قللب أبنائل  روح التوحيلد ونفلي الشلأعىل اننسان املسلم وعلي  فينبغي 

عند هجوم األفکار انحلادةا ناقوص خطر مثل ذلك ةکون بمثابا  فإنّ وألوان ،  مراتب بمختلف 

   .خالصعلي  وألّن هدف املسلم هو السعي ک سبيل اهلل لنيل رضاه و عالء کلما ان

م  الساميا وأفکاره التوحيدةلا، واحلفاظ عىل قيّ فيها ةنبغي العيش البيئا التي ةأ  دور  ثمّ 

حتى ةنشلأ  س وةتلقى فيهام الابيا والتعليمةتعاطى فيهام الدراللذةن فيختار املدرسا واملنهج 

 نشأة صحيحا قوةا ةستطي  بعدها القيام بدوره ومسووليت  جتاه دةن  وجمتمع . 

 ذ هلو  ،لابيلاهجهلا األول البعلد التوحيلدي لا انسالميا ک منسردأخذت امل من هناو

ل ببناء الشخصيا اننسانيا القوةملا واملسلتقيما ک أفکارهلا وأفعاهللا جتلاه مجيل  الذي ةتکفّ 

  والغيبي.قضاةا احلياة وما ةاتبط ببعد ا احليّس 

ألّنل  حتلى أصلحاب  األوهلام واقرافلا،رضبلا  ملن اجلنلون وثم  ّن  نکار اهلل تعاىل ةعت  

 )حيلنام تسلأهلم الباطللا رک لومعتقلدات الشلالدةانات الوثنيا 
ْ
اماواِت َو اَْل ْرَض َماْن َخلَاَق الاه

يقلولن  ل، وملا تسأهلم فلامذا ال تعبدون  وتعبدون هذه األوثان واألصنام أو شبهها ؟ (ََلَُقولُنه 

ِ ُزلْ ) ُبونا إََِل اَّلله  عقيلدهتم ک حمکلم کتابل  العزةلز  علّز وجلّل  ءوقلد حکلى البلاري (ىفَِلَُقري

ُبونَا إََِل ) ْوَِلَاَ  َما َفْعُبُدُهْم إ ِاه َِلَُقري
َ
َُذوا مِْن ُدونِِه أ ِيَن اَّته َالُِص وَاَّله

ْ
يُن اَخ ُي ِ ا  ا َّلِله

َ
ِ ُزلىَْف أ  .( اَّلله

يا من ملحدي آخلر ب النظرةات الومهمن أصحا احلّل تبارك وتعاىل وأّما من أنکر وجود

الزمان، کاتباع املدرسا انحلادةا املارکسيا، فيکفي ک بطالن مقولتهم أهّنم ال ةستطيعون دف  

ُ قَِوّياً َعِزيزاً )ما ةبطل نظرةتهم  ََاَل َوََكَ  اَّلله ِمنَِ  الِْق َْ ُ الُْم  .(َوَكىَف اَّلله

لوهيلا، مقلام األُ بوجلود اهلل وأّنل  واحلد ک  ملن ةعلافرکنی لمن الوثنينی واملش وهناك
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بوجود اهلل اقالل ةعتقدون  واليهود یفالنصارةرشکون ب  ک مقام الربوبيا والتدبری،  همولکنّ

أملران ال دخلل هللام بعقيلدة ةعتل وهنام أهّنلم ةعتقلدون بالتجسليم أو احلللول، و الواحد  اّل 

ه بعلدما اختلاره ال ةعنلي حللول أحد عبلادبجسد  دهذ م  حلول  وجتسالتوحيد واقالقيا؛  

ذاتنی بجسد واحد، بل ذات العبد صارت ذات املعبود واقالل، هلا ما للخلالل ملن صلفات 

واألصلالا، فصلاروا انحياء وانماتا والر ق والعلم والترصف وغریها باالستقالل   اقلل

 مل بحسب  عمهم ورؤةته عّز وجّل  ءسم هبا الباريتجلوهيا هذه الذات املبذلك ةعتقدون بأُ 

ل ثم  هّنم ةعت ون انةامن هبذه العقيدة الباطلا أمرا  تعبدةا  فال حیلّل للعقلل السلليم أن  الباطلا

کلان علىل أم  ةتدخل ک  بطاهلا؛ سواء أکان راج  لعدم قدرت  عىل  قاما ال هلان علىل  ثباهتلا

طبيعا واحدة وک علنی أهّنلا   ثبات تناقضها؛  ذ ليس للعقل قدرة عىل تصدةل أن تکون هناك

وحدة ترتف  الکثلرة وبلالکثرة ترتفل  الواحدة هي کثریة؛ ألّن ال م ذلك اجتامع النقيضنی، فب

الوحدة، فيکون وجود کل واحد منهام متوقف عىل ارتفاع اآلخر، فال ةمکن م  ذللك حتقلل 

االبلن وروح القلدس( أرادوا بأّن کل واحد من هذه األقانيم الثالثلا صاألب و فإن، منهامأيًّ 

واجد لکامل احلقيقا انهليا، فهذا ةناک التوحيد اللذا  ألّنل  تسلليم بوجلود الشلبي  والنظلری 

ووحدانيت ، وکذلك ةلزم   ، هذا من جها واحدةتأّن  واحد ال نظری ل  وال شبي  واملثل، واحلّل 

قلانيم األخلرى؛ و ال أن ةکون لکل واحد من هذه األقانيم الثالثا حد ةنفصل ب  عن بقيا األ

 کل واحد منها مرکب من کامل احلقيقا ويشء وحدًّ عنى للتامةز والعددةا، و ذا صار ال ةبقى م

ةفصل  وةمّيزه عن بقيا األقانيم، لزم الاکلب، فللزم االحتيلاج وخلرج علن حلد األلوهيلا 

املفلروض عىل التأثری وانجیلاد، ومن  والوجوب ودخل عامل الفقر وانمکان، فسلبت القدرة 

 .ل  کامل احلقيقا انهليا بام فيها غناها ووجوهبا وقدرهتا عىل کّل يشء أنّ 

وأّما القول بأّن الذات واحدة وواجدة لکامل األلوهيا، غاةا األمر أّن هذه األقانيم الثالثا 

ليلا، يا بام هلا من الکامل الوجودي، فهي قدرة اهلل الفعيات فعليا هلا ک اقارج، متجلّ تعت  جتلّ 

هلل الفعيل، وحيات  الفعليا، و... ىل غری ذلك من الصفات الفعليا للذات انهليا، فهلذا وعلم ا
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دةن وأهلل انةلامن واملعرفلا،  ال أهّنلم ال و ن کان صحيحا  ومقبوال  للدى العقلالء واملوّحل

ا ةرةدون  بتصوةرهم لعقيدة التثليث التي ةعتقلدون هبلا تعبلدا  تخلالفنی بلذلك جلميل  األدلل

َ ثَالُِث ثاَلثٍَة َوَماا ِماْن )  بشأهنمتعاىل  وال اهنی القطعيا، فقال اهلل ِيَن قَالُوا إِ ه اَّلله لََقْد َكَفَر اَّله
َِلامٌ 
َ
ْم َعاَذاٌب أ َُ ِيَن َكَفاُروا ِماْن نه اَّله ا َُُّقولُوَ  ََلََماه وا َعمه َُ ََ ، وقلد (إََِلٍ إ ِاه إََِلٌ َواِحٌد َوإِْ  لَْم يَنْ

حمذرا   ةلاهم  سبحان  وتعاىل هذا اللون من االعتقاد نحو من أنحاء اللغو الباطل، فقال اعت  

َما الَْمِايُح ِعيَا ) َقه إِفه
ْ
ِ إ ِاه اْل َ اَّلله ََ ََاِب  ا َبْغلُوا ِِف ِدينُِكْم َو ا َبُقولُوا  ْهَ  الِْك

َ
ى اْبُن َماْريََم ايَا أ

 
َ
َُُه أ ِ َوََكَِم اوا َخاْْياً َرُسوُل اَّلله َُ ََ ِ َوُرُسلِِه َو ا َبُقولُوا ثاَلثَاٌة اْف لَْقاَها إََِل َمْريََم َوُروٌح ِمْنُه فَآِمُنوا بِاَّلله

ْرِض وَ 
َ
َماَواِت َوَما ِِف اْْل ٌ ََلُ َما ِِف الاه َُ ْ  يَُكوَ  ََلُ َو

َ
ُ إََِلٌ َواِحٌد ُسْبَحانَُه أ ِ لَُكْم إِفهَما اَّلله َكاىَف بِااَّلله

مل ةطلب منهم هذا وال أّن  ةستنکف أن ةظهر العبودةلا  7مبينا  هلم أّن نبّي  عيسى ،(يالً َوكِ 

ُباوَ  َوَماْن يَْااتَْنِكْ  )هلل تعاىل  ِ َو ا الَْمالئَِكاُة الُْمَقره ْ  يَُكوَ  َعْبداً َّلِله
َ
لَْن يَْاتَْنِكَ  الَْمِايُح أ
ََْكَِبْ فََاَيْحُْشُ  حيلث ، 7بل أخ  عاّم دعاهم  لي  عيسلى ،(ُهْم إََِلِْه ََجِيعاً َعْن ِعَباَدتِِه َويَْا

َ َرِّبي َوَربهُكْم إِنهُه َمْن يُْش )  قال ُ اَوقَاَل الَْمِايُح يَا بَِِن إِْْسائيَ  اْعُبُدوا اَّلله ِ َفَقاْد َحارهَم اَّلله رِْك بِاَّلله
ا َواهُ اَّهاُر َوَما لِلظه

ْ
َنهَة َوَمأ

ْ
نَْصارٍ َعلَْيِه اج

َ
 7ثم ةبنّی هلم احلل تعلاىل حقيقلا نبّيل  ،(لِِمَ  ِمْن أ

ُكالِ  الطه )
ْ
يَقٌة ََكنَا يَأ ُه ِصدي مه

ُ
َعاَم اْفُظْر َما الَْمِايُح اْبُن َمْريََم إ ِاه َرُسوٌل قَْد َخلَْ  ِمْن َقْبلِِه الرهُسُ  وَأ

َنه 
َ
ُم اآْلياِت ُثمه اْفُظْر َ َُ َ ُ ل فَُكو َ َكْيَ  نُبَ ي َْ ّرون علىل اعتقلادهم الباطلل لغری أهّنلم ةصل ،( يُ

َِلِاَك )فيعتقدون ب ، قال تعاىل    ِ ِ َوقَالَِ  اَّهَصاَرى الَْمِايُح اْباُن اَّلله وُد ُعَزْيٌر اْبُن اَّلله َُ َوقَالَِ  اَْلَ
ِيَن َكَفُروا ِمْن َقبْ  ْم يَُضاِهُئوَ  قَْوَل اَّله َِ ْفَواِه

َ
ْم بِأ َُ ُ فَُكو َ قَْول َْ َنه يُ

َ
َ ُ ُم اَّلله َُ  .(ُ  قَاتَلَ

                                                 

 .79( املائدة  1ص

 .171( النساء  2ص

 .172( النساء  9ص

 .72( املائدة  2ص

 . 75( املائدة  5ص

 .92( التوبا  6ص
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خصوصيا من بلنی مجيل  اللدعوات التوحيدةلا؛  ذ  6نبّينا األکرم حممد ةوقد کان لدعو

 ىل مقلام اقلتم وأعلىل مراتلب  ةجاء فيها ما ةمّيزها عن بقيا الدعوات األخلرى، وهلو اللدعو

َحاادٌ )التوحيلد، قللال تعللاىل  
َ
ُ أ ُ  * قُاْ  ُهااَو اَّلله اَمدُ اَّلله ْ  *  الصه َُ   ََلُ  يَُكاانْ  لَاامْ وَ  *لَااْم يَاادِلْ َولَاْم يُااو

َحدٌ  ُكُفوًا
َ
 .(أ

  =قال العالما الطباطبائي

 وکامليتها وشموليتها وخامتيتهلا،ام ةدل عىل متاميا الدعوات انهليا فإنّ وهذا  ن دّل عىل يشء 

 .هبا ذ ال توجد بعد ذلك مرتبا من مراتب التوحيد لکي ةبعث اهلل تعاىل نبّيا  ةدعو هلا و

 تعني لنا أّن ذات  تعاىل بسليطا صلمدةا ال املرتبا من التوحيدنعرف أّن هذه  ولکن بقي أن

 .ترکيب وال فقر وال احتياج فيها

                                                 

 .2ل  1( انخالص  1ص

 .228 ، ص22 ،ج( امليزان ک تفسری القرآن، 2ص



 24/ ص35629/ شاخه11/66/39زاده/ تاريخ  / مجري: نجف6/ پرينتآرايي گیري صفحه غلطاصل التوحید/ 

 



 22/ ص35629/ شاخه11/66/39زاده/ تاريخ  / مجري: نجف6/ پرينتآرايي گیري صفحه غلطاصل التوحید/ 
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، وأّن  ال ةمکن تعرةفها تعرةفا  منطقيا  ا واحدة حّقااّتض  لنا مما سبل أّن التوحيد حقيق

 يل رشح اللفظ، ولکلن بقلي علينلا أنفهو من قب اباحلّد أو الرسم، وأّن کّل ما ذکر ک تعرةفه

 هذکلرنبنّی ک هذا الفصل ما ذکرنلاه ملن أّن هللذه احلقيقلا التوحيدةلا مراتلب متعلددة، کلام 

 وةن  املتعارف عليها وهي اض ل  حتت عنوهذا ما سنتعر، والفالسفااملتکلمون 

   التوحيد الذا .أوال  

   التوحيد الصفا .ا  ثاني

 التوحيد األفعايل. ثالثا  

 يهلا ملن مراتلب لثم نتنلاول حتلت کلّل واحلد ملن هلذه العنلاوةن الثالثلا ملا ةتفلرع ع

 التوحيد األخرى.

أّنل   سبحان  وتعاىل واحد ال رشةك وال نظری وال مثل لل ، وأّن اهللنقصد بالتوحيد الذا  

 واحاد أحادإّ أنّاه تعااَل »  کام جاء ک رواةات أهل البيت ،زء ل  وال هو جزء لغریهجأحد ال 
األوىل بقولل   علن صلفت  حکاةلا ، قال تعلاىل فهو أحد بالوحدة احلقيقيا احلّقا.«املعىن

                                                 

 ( ةقال للواحد احلقيل احلّل  ذا کانت صفات  عنی ذات ، وهذا تختص باهلل سبحان  وتعاىل.1ص

 .1، ح11( التوحيد،  ب2ص

واحلد ذکر الفالسفا بأّن للواحد أقسام، منها  أّن  ةقسم  ىل الواحلد احلقيقلي و ىل الواحلد غلری احلقيقلي، ثلم  ّن ال( 9ص
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َُُكْم إََِلٌ َواِحٌد  ا) َ ، وعن الصلفا الثانيلا صاألحدةلا( بقولل  ک ( إََِلَ إ ِاه ُهَو الرهَْحَُن الرهِحيمُ َوإِل

َحدٌ )سورة انخالص  
َ
ُ أ َمدُ  * قُْ  ُهَو اَّلله ُ الصه ْ  * اَّلله َُ  (لَْم يدَِلْ َولَْم يُو

  لل فقلال ک جواب األعرايب حينام سأل  عن رأس العلم،  6مجيل قول النبيهو کم و

، فأردف األعرايب سلائال   وملا معرفلا اهلل حلّل معرفتل  ؟ قلال النبلي «معرفته رفة اهلل حّق مع»

نّد وأّنه واحد أحد ظعهر بعطن أّول آخر ال كفاؤ لاه وال  تعرفه بال مث  وال شبه، وال»  6األکرم

 .«نظري، فذلك حّق معرفته

هبلا أن ةعتقلد اننسان املسلم التي ةنبغي عىل ا التاما والصادقا ةهذه هي املعرفا التوحيدف

 هبا کل ما سواه عن قلب  ونفس .وةطرد ، فينفي أعامق  حتى ةنعقد قلب  عليها ک

  =قال العالما الطباطبائي

                                                                                                                   

احلقيقي هو ما اتصف بالوحدة لذات  من غری واسطا ک العروض، کاننسان الواحد وغری احلقيقي بخالف ، کوحلدة 

اننسان والفرس الحتادمها ک احليوانيا، والواحد احلقيقي  ّما ذات هي عنی الوحلدة، و ّملا ذات متصلفا بالوحلدة، 

سّمى وحدت  وحلدة حقلا، والواحلدة والوحلدة هنلاك يشء واألول هو رصف اليشء الذي ال ةتثنى وال ةتکرر، وت

واحد ] کوحدة الواجب تعاىل التي هي عنی ذات ، فهو واحد بالوحدة احلقيقيا احلّقا[، والثاين کاننسان الواحد. ثلم 

الطباطبلائي،  ةأخذوا بتقسم الواحد احلقيقي غری احلل  ىل أقسام خارجا عن موضوع بحثنلا. انظلر  هناةلا احلکملا،

 .122مد حسنی، املرحلا السابعا، الفصل الثاين ک أقسام الواحد  صحم

 .169( البقرة  1ص

 .9-1( انخالص  2ص

 .261، ص9( بحار األنوار،  ج9ص
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7

اَمدُ ) ُ الصه (اَّلله

( 
َ
َلُْق َو اْْل

ْ
 ا ََلُ اَخ

َ
(ْمرُ أ

 ه إَِل َربيَك الُْمْنََ )
َ
(َو أ

( ْ َُ َحدٌ *  لَْم يدَِلْ َو لَْم يُو
َ
(َو لَْم يَُكْن ََلُ ُكُفواً أ
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7

 بالتوحيلد اللذا  األوىلتلدعى من التوحيلد اللذا ،  مرتبتنیتقّدم أّن  هناك ا واحلاصل ممّ 

    منهام عىل حدةٍ  ةو ليك بيان کل واحدالتوحيد الذا  الواحدي، ب ىخراألحدي، واأل

                                                 

 .981- 987ص ص ،22ج امليزان فی تفسری القرآن،  (1ص
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 د األحديلتوحيمرتبة ا
کلان سلواء  ؛أي نوع ملن الاکيلبمن اليا الذات انهليا املقّدسا خأّن هبذه املرتبا  نقصد

ملن أم  ملن امللادة والصلورةأم  من اجلنس والفصلأم  الاکيب من الوجود واملاهيا

ل؛ عطي معنى البساطا والتجرد التلام واملطللب والاکيب ةفعدم الاکّ  ، األجزاء املقدارةا

بالوجود املطلل الالحمدود بلأي أنلواع احللدود، قلال أملری امللومننی  الوجود املحضلتحقل 

 هللذه ، و«املعنااى، ال ينقسااْ يف وجااوي وال ْقاا  وال وهااْ أحااد  ْااّز وجااّ  إّنااه »  7علليل

                                                 

واجلواب عن ذلك ةکلون  املقصود باملاهيا هو کل ما ةق  ک جواب ما هو؟ فهي مصدر صناعي مأخوذ من صما هو(، (1ص

باحلد التام صالتعرةف باجلنس والفصل القرةبنی( أو احلد الناقص صالتعرةلف بلاجلنس البعيلد والفصلل القرةلب، أو 

بالفصل القرةب فقط( أو الرسم التام ص التعرةف باجلنس القرةب واقاصا( أو الرسم النلاقص ص التعرةلف بلاجلنس 

ا من حيث املفهوم وأما من حيث املصداق والوجلود، فلالبعض ذهلب  ىل أّن البعيد واقاصا أو باقاصا فقط(، هذ

املاهيا ال وجود هلا ک خارج الذهن، فهي قالب ذهني وصورة علميا حتکي العلوم املنتزعا من ، وأما ک اقلارج فيل  

حيلوان نلاطل،  حد عدم وحد سلبي، فمثال  ماهيا اننسان أّن  ليس بشجر وليس بحجر وليس بمدر و لل ....  ّنل 

فهذا حتکي هذا احلد املولف من جمموع الليسات، فال وجود هلا هبذا النظر، وبعضلهم أثبلت هللا وجلود وحمکلي ک 

اقارج لکن ال بعنوان أّن هلا وجود غری وجود اليشء الذي حتکي عن جوهرة  باجلنس والفصلل، و ّنلام هلي عبلارة 

بوجود اقاص، فليست هي يشء غری الوجلود املتشلخص واملتقيلد عن ذلك القيد والشأن للوجود املتقيد واملتشأن 

بکون  مثال   نسانا  أو طریا  ونحو ذلك، وهناك من حاول أن ةثبت هلا حمکي ک اقارج ولکن ال بمعنلى أن ةکلون هللا 

 اقلارج ما بإ اء املستقل عن الوجود الذي حتکي جوهره وذات  وحقيقت ، و ّنام ةکون هلا وجود بمعنى هلا مصداق ک

ال أهّنا نفس الوجود وقيد وشأن الوجود وال أهنا أمر وحد عدمي، و ّنام هلا مصلداق متحلد مل  مصلداق الوجلود، 

 واألوىل ملشهور الفالسفا والعالما الطباطبائي، والثانيا لصدر املتأهلنی، والثالث للشي  غالم رضا فيايض.

وعا من األنلواع، کاحليوانيلا التلي تقل  جلزء ک تعرةلف اننسلان ونعني باجلنس هو جزء احلقيقا املشاکا بنی جمم (2ص

 هذا النوع وسلائر األنلواع وخلقت ، وأّما الفصل فهو جزء احلقيقا املتمما للجنس، واقاصا بالنوع، فهو الفصل بنی

 .األخرٰى 

يا اليشء للتحول والتبلدل والتغلری ونعني باملادة  انمکان واالستعداد ک األشياء الن تکون شيئا  آخر، أي استعداد وقابل (9ص

وأما الصورة فهي تلك الفعليا التي عليها املوجود اقارجي حال وجوده، وهي غری قابلا للتبدل والتغلری وال نعنلي هبلا 

 الصورة الفتوغرافيا أو الشکل واملظهر اقارجي، فمثال  صورة اننسان هو أّن  ناطل أو ذو نفس ناطقا.

قدارةا، جمموعا األعراض التي تعرض اليشء من قبيل اللون والشکل اهلنديس واللو ن واحلجلم ونعي باألجزاء امل (2ص

 ونحو ذلك.

 .82ص  ،9، ح9التوحيد، باب( 5ص
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 ىل عدم ترکب  ملن األجلزاء العقليلا واقارجيلا والومهيلا والعرضليا وسلائر  7 أشارة من

 األجزاء األخرى. 

هو واحد، أحادال الاّذات وأحادال » قول  ک بيان هذا األمر  7عن انمام الصادق رويو

لغریهلا، أو ةکلون  ا  فيها، وال ةمکلن أن تکلون جلزءترکيب   بسيطا ال أّن ذات أي ،«املعنى

 منها، عىل نحو االحتاد أو احللول، فتعاىل عن ذلك علوا  کبریا . ا  الغری جزء

ااُه آيعُتااه ووجااوُيُه إثبعُتااُه ومعرفُتااُه توحيااُدُه وتوحيااُدُه متييااُزُه يل»  7قللال أمللری املللومننیو َُ  ي

َلقه  «.ِمن َخ

ّن اقطبا مسوقا لبيان کون وحدت  تعلاىل  صقال العالما الطباطبائي شارحا  هذه اقطبا  و

أي  ثبات وجلوده علنی  ثبلات  ،وحدة غری عددّةا لرصاحت  ک أّن معرفَت  تعاىل َعنْیُ توحيده

فکانت اللذات ک نفسلها ال تفلي  ،ولو کانت هذه الوحدة عددةا لکانت غری الذات ،دت وْح 

 .(بموجب من خارج عن جها ثبوت الذات  اّل بالوحدة 

معلقا  علىل اقطبلا األوىل اللواردة ک احللدةث األول ملن أصلول  =ةقول صدر املتأهلنی

الصمد املتفرد واللذي ال ملن شل   هلل الواحد األحد احلمد» باب جوام  التوحيد ک الکاک 

  قال ...  ل «کان وال من ش  خلل ماکان

                                                 

 .161، ص 9، ح9التوحيد، باب  (1ص

 .121، ص5؛ رشح أصول الکاک، املا ندراين، ج259، ص2بحار األنوار، ج (2ص

 .56، ص6امليزان ک تفسری القرآن، ج( 9ص

 .1ح 192ص 1( أصول الکاک، ج2ص
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 لتوحيد الواحديامرتبة 
، ونفي أن ةکلون واحلدا  ک مقابلل والکفو نفي الرشةك ونفي النظری واملشاب  اوةقصد هب

 قابلهلا واحلد آخلر، فللم مالکثری، بل هو واحد بالوحدة احلّقا احلقيقا والتلي ال ةتصلور ک 

 وهاو واحااد لايس لااه »قوللل    7علن أمللری امللومننی عليلروي ا  أحلد، وکللام ةکلن لل  کفللو

 .«يف األشيعء شبه

 أدلة إثبات التوحيد الذاتي
لقد بنّی القرآن الکرةم هلذا القسم من التوحيد بام ةتعلل بتوحيلد اللذات انهليلا، معنيلنی 

مقام الدعوة انسالميا وخصائصها کاقامتيا والشلموليا، ومل من املعاين الدقيقا ةتناسبان م  

ةکن أحدمها مطروحا  بحسب تتبعنا آلةات الذکر احلکيم بالشکل الذي تعرضت ل  الرسلالا 

بالتوحيلد اللذا  األحلدي، علىل  اصطالحا  انسالميا بالبيان والتفصيل، أال وهو املع  عن  

  کان منطلقا  لکل الدعوات والبعثات انهليلا التلي فإنّ ، يالعکس من التوحيد الذا  الواحد

، وکام أفصحت عن  نصوصها ونصلوص القلرآن الکلرةم اللذي 6سبقت بعثا نبّينا حممد

حکاها ک بعض آةات  الکرةما، ومن ذلك نفهم ملاذا صللحت أن تکلون الرسلالا انسلالميا 

تلف عن هذه النظرة ةلذهب کان هناك فهم آخر قد خي رساالت والنبوات انهليا، و نخامتا ال

 نی صأحد و واحلد( ةلدالن علىل معنلى واحلد، خصوصلا   ذا افاقلا، ألنّ ظ ىل أّن هذةن اللف

کان هناك تعدد ک املعنى احللاکي عنهلا  فإنتعدد اجلهات فيها، ل الالذات انهليا واحدة ال جم

ذات أحدةلا، فذلك تعدد حلاهظي اعتباري، ةعني بلحاظ عدم ترکبها ملن األجلزاء ةقلال هللا 

                                                 

 .9ص ،کتاب التوحيد ،2ج ،در املتأهلنیص، رشح اصول الکاک( 1ص

 .9، ح26املصدر نفس ، باب  (2ص
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النظر عن هذةن اللحاهظنی ترج   وبلحاظ عدم النظری هلا ةقال هلا ذات واحدة، ولکنها بغّض 

  ىل أهّنا ذات واحدة بالوحدة احلقيقيا احلّقا، أي الوحدة ذاهتا وعينها.

اهلل سبحان  وتعاىل ک حال تفرده ومقلام ذاتل   نعني بالتوحيد الذا  أنّ فنحن وکيف کان 

کلان ذللك اجللزء ألغریه، أو ةکون ل  جزء من خلارج ذاتل ، سلواء ّور أّن  جزٌء ةمکننا تصال 

  فيام ةيلمقدارةا ، وهو ما سنتعرض ل  بالبيان وال هنا أم خارجيا   ذهنيا  أماقارجي 

 بساطة الذات تنفي الرتكيب الربهان األول:

لللزم أن ةکلون مرکبلا   صونعني بالبساطا عدم الاکيب مطلقا ( ا  لو مل ةکن اهلل تعاىل بسيط

 وثبت عکس . ،فاملقدم مثل  ،والتايل باطل .من أجزاء

 وجه املالزمة

أي أنلواع ملن  ا  خاليلا  يء  ّملا بسليطلةکون الش بأن  الواق  ال خيلو من أمرةن باعتبار أنّ 

ةکون موجلودا  ومتحققلا  ک الواقل  أن ا  مو الاکيب، و ّما أن ةکون مرکبا  من أجزاء معينا.

 ب، فهللذا غللری معقللول وال والاّکلل البسللاطاصللفتي ارجي ومل ةتصللف بواحللدة مللن اقلل

 ةعضده ال هان.

 وجه البطالن

 بطالن الاکيب من األجزاء مطلقا ، کام ةيل  عىل ثبات بساطا الذات انهليا ةعتمد 

 طالن الرتكيب من الوجود واملاهيةب ـ1

باعتباره ذا  هلا وهلذا أملر قلد ثبلت لو کانت الذات مرکبا، لکانت مرکبا من الوجود ل 

لعدم، وهلو ةکون اأن بال اهنی الدالا عىل  ثبات وجوده تعاىل ل ومن أمر آخر، واألخری   ّما 

الستلزام  اجتامع النقيضنیصالوجود والعلدم(، مضلافا   ىل أّنل  ال م  باطل بالرضورة العقليا

                                                 

( فإن قلت   ّن العقول موجودات جمردة تاما بسيطا. قلت   هّنا ک الواق  مل تکن بسيطا مطلقا ، بل هلي  وج ترکيبلي 1ص

 نمکاهنا، للقاعدة القائلا صکل ممکن  وج ترکيبي من وجود وماهيا(. من وجود وماهيا باملعنى األخص 
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 لنفي ما فرض وجوده.

  تامالناحو ّما أن ةکون املاهيا، وفيها 

، فتکون عنی وجوده، أي ما ب  ثبوت اليشء وحتقق   ّما أن تکون باملعنى األعم األول 

س  وعين  وذاتل ، فلال بام هو هو، بال حتقل للغریةا مع ، وعندئذ فال غریةا ک البنی، بل هي نف

 ةن.ترکيب من جزأ

ولکن وجود کل أملر   ائدة علي ، عارضا ل  أن تکون ل  ماهيا باملعنى األخص الثاين 

 عارض معلل ک قبال أن الذا  ال ةعلل، وعّلت   

 ّما أن تکون هي عّلا نفسها، فهذا باطل؛ للزوم تقدم اليشء علىل نفسل  اللال م الجلتامع 

هلو موجلود ک الواقل ،  جلودٍ اليشء ک حال کون  معدوما  وغری موأّن النقيضنی، الناتج من 

 و باطل بالرضورة.اجتامع للنقيضنی، وه  وهذا بعين

ّما أن تکون متقدما علي  بنفس الوجود املقابل هلا باجلزئيا، فيلزم تقدم اليشء عىل نفسل   

 هو باطل بالرضورة العقليا.وأةضا ، 

و ّما أهنا متقدما علي  بوجود آخر، وهذا الوجود  ّما نفس الوجود السلابل فيلدور، و ّملا 

 .أن ةتسلسل، وکالمها باطٌل 

ن عّلا وجود العرض غری ماهيت  وغری الوجود املقابل هللا بلالفرض، فيکلون و ّما أن تکو

 معلوال  لغریه، وهو باطل بثبوت الوجوب الذا  ل .

                                                 

ةعود ما فرض ثانيا وغری ل  نفس  وعلنی وجلودا  وحقيقلا  ذونعني باملاهيا باملعنى األعم، ما ب  اليشء هو هو، وعندئ( 1ص

 دون أن متاةز بينهام البتا.

ثم نثبلت لل  شليئا  ک املرتبلا املتلأخرة، کتلأخر املحملول علن ونعني هبا أن ةکون هناك يشء ثابت ک املرتبا السابقا ( 2ص

املوضوع، فثبوت املحمول فرع ثبوت املوضوع، کام أن هناك من ةفر املاهيا باملعنى األخص ل والتي هلي موضلوع 

تعاىل؛  القاعدة الفرعيا ل بحد اليشء، و ن کان هذا احلد أمرا  سلبيا  و عدما  ولکن م  ذلك ال ةص   طالق  عىل احلل

ألّن  فوق الفوق، ال حد ل  حتى احلد الفلسفي الذي ةع  عن  بل صأّن  ال حد ل ( فهذا التعبلری عنل  نلاجم ملن ضليل 

 التعبری وقصور الذهن والعبارة، فهو الذي ال ةعرف بالقياس وال ةدرك باحلواس وال ةشب  الناس.
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 ويف النتيجة نقول

 ب من الوجود واملاهيا باملعنى األخص ل .ال ةمکن فرض الاکّ  ،کيفام کان

 صورة أخر  لَربهعن

 ب من الوجود واملاهيا عىل بطالن الاکّ وأقرص ک ال هنا أوجز آخر  وهناك طرةٌل 

 .ما ليس بممکن فال ماهيا ل  وهو هبذا الشکل 

 مةزوجه املال

يء لاملاهيا عبارة عن عدم االقتضاء للوجود والعدم، فهي صفا للشل من أنّ  اناجتاملال ما 

والعلدم، ةعنلي بلنی الوجلود الذي ليس بموجود وليس بمعدوم، وهذا معنى آخر للتساوي 

رورتنی معللا ، أي  ال رضورة الوجللود وال رضورة العللدم، والتسللاوي ونفللي لي الضللنفلل

اتصاف  هبذا حنی ، وهو ال م لليشء باالمکان الذا  صاملاهوي(عن  الرضورتنی هو ما ةع  

أن  هو املاهيا، فصلّ   الذي الوصف ک مرتبا ذات ، فإذا انتفى الال م صانمکان( انتفى امللزوم

 بممکن فال ماهيا ل .  ةقال فام ليس

و ّن الثابت ک حمل  أّن وجود الذات املقّدسا للحل تعاىل وجود واجبي وذا  هلا، بمعنلى 

ثبوت رضورة الوجود هلا، وما کان وجلوده رضوري لل  فلليس بممکلن، فثبلت املطللوب، 

 .جبا غری مرکبا من وجود وماهياا ّن الذات الو وهو 

 بطالن األجزاء العقلية ـ2

ب اللذات ةعّ  عنها بلسان الفالسفا واملناطقا باجلنس والفصل، فلو فرضنا ترکّ اء العقليا األجز

                                                 

 ليشء فرع ثبوت املثبت ل ، وأهّنا حد اليشء.ونقصد هنا، املاهيا باملعنى األخّص، بام ب  ثبوت يشء ( 1ص

ونعني ب  انمکان السابل عىل وجود اليشء؛  ذ  ّن هناك  مکان آخر الحل لليشء مال م ل  ال ةنفك عنل  حتلى بعلد ( 2ص

استغنائ  عن انجیاد مرة ثانيا بسبب حتصل وجلوده ملن عّلتل  التاملا، ةعل  عنل  باالمکلان االفتقلاري الوجلودي 

ا يَا)قول  تعاىل  املخاطب ب ََ ُّه
َ
َُمُ  اَّهاُ   َ ْف

َ
ِ  إََِل  الُْفَقَرا ُ  أ ُ  اَّلله َِميدُ  الَْغِِنه  ُهوَ  َواَّلله

ْ
 .15فاطر    (اْل
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 ةقصدون هبا حلدّ و ، لزم أن ةکون للذات انهليا املقدسا ماهيا باملعنى األخصمن جنس وفصل 

 .عقلياأجزاء فيها من ب والنقص، وعلي  فال ترکّ  ا عن احلدّ هاليشء، والذات انهليا منزّ 

 نتيجةال

 مرکبا من األجزاء العقليا صاجلنس والفصل(، فهي بسيطا.  ّن الذات انهليا املقّدسا غری

 بطالن األجزاء اخلارجية ـ3

هذا متوقف عىل  ثبات وبطالن اجلنس والفصل، فلإذا بطلال بطللت امللادة والصلورة ک 

ارج، ألّن امللادة اقارج، فام ليس ل  من جنس وفصل ک الذهن، ال مادة ل  وال صورة ک اقل

 رش ال، کلام أنّ لک اقارج هي عبارة عن اجلنس برشش ال، والصورة عبلارة علن الفصلل بشل

رش، لاجلنس ک الذهن عبارة عن املادة ال برشش، والفصل ک الذهن عبارة عن الصورة ال بشل

 کام تقرر ذلك ک علم املنطل والفلسفا.

 النتيجة

 زاء اقارجيا صاملادة والصورة(. ن الذات انهليا غری مرکبا من األج

 بطالن األجزاء املقدارية ـ4

واجلها واملکلان والزملان  عاليشء، کالطول والعرض واالرتفابأعراض وهي ما ةعّ  هبا 

وسائر األعراض األخرى املختصا باألشياء املادةا، فجمي  ذلك متوقف عىل ثبوت امللادة ک 

 م، فال أجزاء مقدارةا ک اقارج.اقارج، وحيث ال مادة ک اقارج، فال جس

 الربهان الثاني: االحتياج الزم الرتكيب

 لو کانت ذات احلل تعاىل مرکبا من أجزاء، کان حمتاجا  فقریا ؛ للزوم احتياج املرکب  ىل أجزائ .

 .والتايل باطل فاملقدم مثل  وثبت عکس 

                                                 

يء هلو هلو، أي لهذا اصطالح فلسفي ک قبال االصطالح اآلخر صاملاهيا باملعنى األعم( الذي ةقصدون ب  ما ب  الش (1ص

 ، أي وجوده.وجوده، فيقولون  صماهيت  أنيت (
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 وجه املالزمة

هو حمتاج  ىل حتقل أجزاء ک الرتبلا األوىل مرکبا  حقيقيا  فةکون  لکیکل مرکب  باعتبار أنّ 

ن ةکون اليشء متوقف علىل حتقلل أليتحقل من ترکب بعضها م  البعض اآلخر؛  ذ ال معنى 

 ووجود أجزائ  ومل ةکن حمتاجا  هلا.

 وجه البطالن

ما ةمکن تصّور االحتياج في  ال ةصل  ملقام األلوهيا املطلقا، وأّن واجب الوجود من   نّ 

هلذا  عن  کامل وجودي من الکامالت، غاةا األمر بقي أن نعرف هلل أنّ  ات ال ةشذّ مجي  اجله

أو خارجيا أو مقدارةا، أم أّن  لليس بمرکلب  ةکون مرکبا  من أجزاء عقليا الواجب ةمکن أن

تعاىل ال ةمکن أن ةکون مرکب من أي نلوع  احلّل  منها أبدا  ؟ وقد ثبت لنا ک الدليل األول أنّ 

کيب، وعندئذ ةکون ما ليس بمرکب فهو بسيط متحقل بذات  وبنفس وجلوده، من أنواع الا

 وما کان حتقق  بنفس ذات  ووجوده کان مستغنيا  عن غریه مطلقا . 

 الربهان الثالث: يف نفي الشريك

ز بعضهام عن اآلخر بعد اشااکهام ةلوجب أن ةتام ،للوجود آخر لو کان ک الوجود واجبا  

 ا.، فأمکنک مفهوم واجب الوجود

 فاملقدم مثل  وثبت عکس  اطل والتايل ب

 وجه املالزمة

ل اثنيلتهام البلّد أن تحّقلتالواجبنی لو اشاکا ک وجوب الوجلود، فألجلل أن  باعتبار أنّ 

لعاد ما فرض ثانيا  أوال ، أي  ما فرضلناه   اّل التامةز فرع االثنينيا(، و لقاعدة  نّ صةتامةزا بأمر ما 

 مللن  ا  ن واحلدنيلا  باحتلاده ملل  األول، أي  أصلب  االثنلال فللرض کونل  ثاواجبلا  ثانيلا ، بطل

 مجي  اجلهات.
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 وجه البطالن

واحدة، حتى ةتامةزا بام هو خارج عنها،  صدق املثليا ةتوقف عىل احتادمها ک حقيقا نوعيا

، وحتققهلا متوقلف علىل اموحتقل النوعيا ال م لتحقل املاهيا باملعنى األخص لکل واحد منه

 ذلك بال هان األول، هلذا ملن جانلب.قل األجزاء الذاتيا من اجلنس والفصل، وقد بطل حت

ب ملن يشء مشلاك بيلنهام ّن التامةز فرع االثنينيا، واالثنينيلا فلرع الاّکلفإومن جانب آخر 

بحسب الفرض صوهو الوجود الواجب( وآخر مباةن بينهام ليتامةزا ب  ولو کلان أملرا  عرضليا  

ألربعلا أو االمکلان للامهيلا أو  ةنفك عن أحدمها لزوما  عقليا  ل کلزوم الزوجيا لال ما  هلام ال

کنلات، متياج صلفا للمب ال م االحتياج، واالحب، والاکّ حراق للنار ل فذلك هو الاکّ ان

 ممکنا ، وهو خالف الفرض کون کل واحد منها واجبا  بالذات. الواجبفعاد ما فرض 

 النتيجة

موجودا   ىل جانب واجب الوجود األول، وهلو  ک الوجود واجبا  آخرن أن ةکون ال ةمک

 تعاىل، وب  ةبطل ما ةسّمى بالرشةك ل  ک هذا الوجود. احلّل 

 الميةكبرؤية الربهان الرابع: برهان التمانع 

لو ُوِجَد  هلان قادران لکان نسبا املقدورات  ليهام عىل السواء؛  ذ املقتيض للقلدرة ذاهتلام، 

ةلزم وقوع هذا املقدور املعنّی  ّما هبام، وهو باطل، لذا رةا انمکان، فتستوي النسبا، وللمقدو

 .و ّما بأحدمها وةلزم ترجي  بال مرج 

 تقريب االستدالل

من الصفات انهليا الذاتيا، هي القدرة  من أنّ العلامء املسلمون ةعتمد هذا الدليل عىل ما اتفل علي  

 ل  وهو عاجز عن فعل ما ةرةد، وحينئذ ةقول املستدل ک هلذا اللدليل للو   ذ ال معنى أن ةکون هناك

بّد أن ةکونا قادرةن عىل مقدوراهتام بمرتبا واحلدة، ةعنلي ال تکلون قلدرة  ، فال هلنیهناك  فرضنا أنّ 

                                                 

 .21، ص8رشح املواقف، ج( 1ص
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ملا صل  أن ةکون صاحب القدرة الضعيفا  لل  ک علرض انلل    اّل أحدمها أقوى من قدرة اآلخر، و

 .مطلقا  سواء بال تفاوت  القدرة العظيما، بل البّد أن تکون قدرهتام عىل حدّ  اآلخر صاحب

املقدور املعنی وأراد اآلخر ذلك بعين ، فهنا   ّما أن ةکون ةوّدي وعندئذ فلو أراد أحدمها أن 

و ّملا أن ال ةکلون واقل  علن أحلدمها،  فقلط واق  عنهام معا ، و ّما أن ةکون واق  عن أحلدمها

، لتوارد علتنی ک عرض واحد عىل معلول واحد، وعىل الثلاين ةللزم منل  تلرجي  واألول باطل

ع اليشء بال عّلا وهو باطل التصلاف  وبال مرج ، وأّما عىل الثالث خالف الفرض، بل ةلزم وق

بصفا املقدورةا علي ، وهي صفا  مکانيا، واملمکلن حیتلاج  ىل عّللا ک وقوعل ، وعليل  فکليفام 

،  ّما خارجي من کون أحدمها ةمن  من جرةان قلدرة اآلخلر ک املقلدور، فرض فالتامن  موجود

 نقالب أو خالف الفرض.مرج ، و ّما أن ةودي  ىل انو ّما من طرف بطالن الاجي  بال 

ومادام هناك من املقدورات موجودة بالفعل، فهذا خری دليل عىل وحدة اقالل، وجرةلان 

 ل أحد غریه.قدرت  بإرادت  دون أن ةشارک  ک اقل

 برؤية قرآنيةالربهان اخلامس: برهان التمانع 

ا يَِصُفو َ )قال تعاىل   ِ َربي الَْعْرِش َعمه ُ لََفَاَدتَا فَُاْبَحاَ  اَّلله ٌة إ ِاه اَّلله ََ ِ َما آل َِ  .(لَْو ََكَ  فِي

 تقريب االستدالل

لو کان لعامل الوجود  هللان  ثاين ل  سبحان  وتعاىل؛ ألّن ه اآلةا دالا عىل استحالا وجود هذ

انهلنی من التصادمات والنزاعات  لبطل هذا العامل ملا حیصل بنی هذةنران أمره، ةران  وةدبدة

عىل اآلخر کام ک قول  تبلارك وتعلاىل  لعال أحدمها  ، وامک جرةان قدرة و رادة کل واحد منه

ِ َعمه ) َ َبْعٍض ُسْبَحاَ  اَّلله ََ ْم  َُ  .(ا يَِصُفو َ َولََعال َبْعُض
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 جزاء العامل.أاالنسجام ووحدة الوجود يف  الربهان السادس:

والتلايل  .الکلون بلأرسهک االنسجام والنظم استحکم لو مل ةکن انل  الواجب واحدا  ملا 

 .باطل فاملقدم مثل  وثبت عکس 

 وجه املالزمة

صالحيات ک  دارة شووهنا من الطبيعي ملا تکون  دارة ما معقودة ألکثر من مدةر ل  کامل ال

 کيفام شاء، فمثل هذه اندارات املتواردة عىل موسسا واحدة ال ة ح االنسجام فيها أبدا .

 وجه البطالن

من مالةنی املجرات في  الکون بأرسه منذ غابر األ منا  ىل ةومنا هذا بام  یاّطلعنا علنا لو نّ  

املحسلوس، نجلدها ک متلام اننسلجام الفلکيا واملوجودات الطبيعيا املحسوس منها وغلری 

 .اأي اختالل ةودي  ىل فساده اوالوحدة الوجودةا، دونام حیصل ک صفحا من صفحاهت

  7قال  قلت أليب عبداهللحيث بإسناده عن هشام بن احلکم کام جاء ک رواةا الصدوق 

لَاْو ََكَ  )  علّز وجلّل ل اتصال التدبری ومتام الصن ، کام قا» اهلل واحد ؟ قال أّن  ما الدليل عىل
ُ لََفَاَدتَا ٌة إ ِاه اَّلله ََ ِ َما آل َِ  «.(فِي

لرّب امللدبر لشلوون  ، ثم وحدة ام والصان عىل يشء  ّنام ةدّل عىل وحدة املنظّ دلَّ  ن  فهذا

  ىل الفناء واهلالك منذ أمد بعيد. الکون آلل  العاما، و اّل 

 النتيجة

 م.عىل وحدة املنظّ  عىل العامل الوجودي بأرسه دال  م االنسجام والنظم احلاک  نّ 

حي املتعلقا ک الکشف علن صلفات ا ثبات بعض اجلوانب والنوکان ةنقص  فهذا الدليل و ن 

؛ ألّنلا مل نکلن بل عىل  ثبات الوحدة، فهذا ال ةودي  ىل اقلل ک االستدالل وةقترص م واملدبر املنظّ 
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تبلارك وتعلاىل، و ّنلام کلان االسلتدالل بل   ات احللّل ثبلات مجيل  صلفناالستدالل بل   ک صدد

تبارك وتعاىل، وهذا کاشف عنها بإثبلات وحلدة االنسلجام  ةتعلل بوحدة احلّل  نکاما بخصوص 

 والنظم احلاکم عىل العامل، وعندئذ فال ضری ک االستفادة من  ک  ثبات املطلوب.

 د الذاتيييف اثبات التوح ىادلة اخر

 .تعاىل  ثبات أحدةا وواحدةا احلّل ک تمسك هبا املوحدون وهناك أدّلا أخرى ة

، حيث ورد بصدد  ثبات :نیتتمثل هذه األدلا بام جاء ک القرآن الکرةم وسنّا املعصوم

هذا األمر ما ال ةس  املجال  ىل ذکره کل ، ولسوف نقترص عىل ملا ةسلعنا املجلال وةثبلت بل  

 املطلوب، و ليك بياهنا 

مئلا ملن ار األنلوار( ملا ةزةلد علىل حملجليس ک کتاب  املعروف بل صبلقد أح،ىص العالما ا

هلل سبحان  وتعاىل، حتلت عن اکلها حتکي عن صفا التوحيد ونفي الرشةك اآلةات الکرةما و 

 ، و ليك بعضها عنوان صباب التوحيد ونفي الرشةك(

َُُكْم إََِلٌ َواِحٌد  ا إََِلَ إ ِاه ُهَو )قول  تعاىل   1 َ  .(الرهَْحَُن الرهِحيمٌ َوإِل

اللذي ةسلتحل  ( هلکمصأّن  آةتان بال خالف. ةقول اهلل تعاىل لعبادهصقال الشي  الطويس  

 .(الن  ال ةقدر عىل ما ةستحل ب  العبادة من أصول النعم سواه (واحد ل  صالعبادة 

َُُكْم إََِلٌ َواِحدٌ )قول  تعاىل  صقال القرطبي   َ أّن  تحالا االرشاك باهلل تعاىل بنّی  اسملا بنّی  (َوإِل

 .(املعبود واحد ال رب غریه وال معبود سواه

الکلافرةن أّن  خي  تعاىل أن  ال  ل   ال هو الواحد االحد الفرد الصمد وأخل صقال ابن کثری  

اَة إَُِلااً وَاِحاداً )تنکر قلوهبم ذلك کام أخ  عنهم متعجبنی من ذلك  ََ ِ َجَعَ  اآْلل
َ
ْيٌ  اَذا لََشاَهاأّ   أ

                                                 

 حد والصمد(.، صالتوحيد ونفي الرشةك ومعنى الواحد واأل118، ص9انظر  بحار األنوار، ج (1ص
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ُِكِاَر )وقال تعاىل  .(ُعَجاٌب  َِا  ِ ِمُنوَ  بِااآْلِخَرةِ َوإ
َْ ِيَن  ا يُ زهْت قُلُوُب اَّله

َ
َمأ ْْ ُ وَْحَدهُ ا ُِكَِر اَّلله َِا  ِ َوإ

و َ  َِا ُهْم يَْاََبِْْشُ ِ ِيَن مِْن ُدونِِه إ
کلار أي عن عبادة اهلل مل   ن .(َوُهْم ُمْاََْكَِبُو َ )وقول   (اَّله

 «.(الذةن ةستک ون عن عباد  سيدخلون جهنم داخرةنأّن صقلوهبم لتوحيده کام قال 

تعاىل ونفي کل ملا  جاءت لتقرر  ثبات وحدانيا احلّل  ، حيثوهکذا بقيا اآلةات الکرةما

 هو رشةك وثاين ل  تبارك وتعاىل، من قبيل اآلةات اآلتيا 

َهِخذُ )قال تعاىل   ُ  ا َب َما ُهَو إََِلٌ َواِحدٌ َوقَاَل اَّلله ْ ِ اثْنَْ ِ إِفه ََ
َ  (وا إِل

ِ إَُِلاً آَخرَ )وقول  تعاىل    (فاَل تَْدُع َمَ  اَّلله

ُ )وقول  تعاىل   ٌة إ ِاه اَّلله ََ ِ َما آل َِ  (لَْو ََكَ  فِي

التوحيلد  اکن ک القرآن آةا دالا عىل هذالتوحيد(، والتي لو مل ةوقول  تعاىل ک سورة األخالص ص

هي لکفى هبا دليال ، حيث جاء فيها  ثبات صفتي الوحدانيا واألحدةا هلل تعلاىل ک أوجلز عبلارة،   اّل 

َحدٌ قُْ  )قال تعاىل  
َ
ُ أ َمدُ  * ُهَو اَّلله ُ الصه ْ  * اَّلله َُ َحدٌ  * لَْم يدَِلْ َولَْم يُو

َ
ُ ُكُفوًا أ  .(َولَْم يَُكن َله

  علّز وجلّل قال ک قول   7، عن انمام الباقر7م الصادقتفسری عن انماالفقد جاء ک 

َحدٌ )»
َ
ُ أ  التلي احللروف بتلأليف بل  ونبأناك  ليك أوحينا ما أهظهر أي( قل  ص قال  (قُْ  ُهَو اَّلله

 فاهللاء،  غائب  ىل مشار مکنى اسم وهو، شهيد وهو السم  ألقى من هبا ليهتدي لك قرأناها

  ىل  شلارة(  هلذاص  قولكأّن  کام، احلواس عن الغائب  ىل ارة ش والواو، ثابت معنى عىل تنبي 

فقلالوا  امللدرك  الشاهد  شارة بحرف آهلتهم عن نبهوا الکفارأّن  وذلك احلواس عند الشاهد
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وسا املدرکا باألبصار، فأرش أنت ةا حممد  ىل  هلك الذي تدعو  لي  حتى نلراه سهذه آهلتنا املح

َحدٌ )هلل تبارك وتعاىل  زل افأنوندرک  وال نأل  في ، 
َ
ُ أ فاهلاء تثبلت للثابلت واللواو  (قُْ  ُهَو اَّلله

وأّن  تعاىل عن ذلك، بل ملدرك األبصلار  ، شارة  ىل الغائب عند درك األبصار وملس احلواس

   .«ومبدع احلواس

 قال العالما الطباطبائي 

ما ال ةقبلل الکثلرة  نام ةطلل عىل  األحدأّن  وصف مأخوذ من الوحدة کالواحد غریأحد 

کلل واحلد  فإنّ ولذلك ال ةقبل العد وال ةدخل ک العدد بخالف الواحد  وال ذهنا   ال خارجا  

، وأما االحد بتوهم أو بفرض العقل فيصری بانضامم  کثریا   و ما ذهنا    ما خارجا   وثالثا   ل  ثانيا  

قوللك  ملا جلاءين ملن  . واعتل  ذللك کیءکان هو هو مل ةزد علي  ش فکل ما فرض ل  ثانيا  

واحلد ملنهم بخلالف ملا للو  یءاثننی منهم وأکثر کام تنفي جم یءك تنفي ب  جمفإنّ القوم أحد 

واحد منهم بالعدد وال ةنافيل  جمل  اثنلنی  یءك  نام تنفي ب  جمفإنّ قلت  ما جاءين واحد منهم 

وملن لطيلف  ،تعلاىلمنهم أو أکثر، والفادت  هذا املعنى ال ةستعمل ک االجیاب مطلقا  ال في  

ك  مسمى »البيان ک هذا الباب قول عيل علي  أفضل السالم ک بعض خطب  ک توحيده تعاىل  

، وقد أوردنا طرفا من کالم  علي  السالم ک التوحيلد ک ذةلل البحلث «بعلوحدة غريه قَي 

َمدُ  اَّلّل )قول  تعاىل   ،عن توحيد القرآن ک اجلزء السادس من الکتاب االصلل ک معنلى  (الصه

الصمد القصد أو القصد م  االعتامد ةقال  صمده ةصمده صمدا من باب نرص أي قصده أو 

بمعاين متعلددة مرجل  اکثرهلا  ىل انل   لوهو صفا  لعلي ، وقد فروا الصمد  قصده معتمدا  

ود ک السيد املصمود  لي  اي املقصود ک احلوائج، و ذا اطلل ک اآلةا ومل ةقيد بقيد فهو املقصل

 ،حیتلاج  ليل  ،تعاىل هو املوجد لکل ذي وجود مملا سلواه اهللاحلوائج عىل االطالق. و ذا کان 

 غللریه، ک ذاتلل  وصللفات  وآثللاره قللال تعللاىل   یءفيقصللده کللل مللا صللدق عليلل  انلل  شلل
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( 
َ
َلُْق َو اْْل

ْ
 ا ََلُ اَخ

َ
ََ )وقال واطلل   (ْمرُ أ  ه إَِل َربيَك الُْمْن

َ
صمد ک کل حاجلا فهو ال (َو أ

ي بل  لوةقضل ،وةنج  بل  طلبتل  ،قصده ، وهو الذي ةنتهي  لي  اّل  ک الوجود ال ةقصد شيئا  

 حاجت . 

ومن هنا ةظهر وج  دخول الالم ک الصمد وان  الفادة احلرص فهو تعلاىل وحلده الصلمد 

َحدٌ  اَّلّل )عىل االطالق، وهذا بخالف احد ک قول   
َ
معنلى الوحلدة احدا بام ةفيده ملن  فإنّ  (أ

اقاصا ال ةطلل ک االثبات عىل غریه تعاىل فال حاجا في   ىل عهد أو حرص. واما  هظهار اسلم 

َمدُ  اَّلّل )اجلاللا ثانيا حيث قيل    احد صلمد فالظلاهر اهللّومل ةقل  هو الصمد، ومل ةقل   (الصه

املقام مقلام أّن  يثذلك لالشارة  ىل کون کل من اجلملتنی وحدها کافيا ک تعرةف  تعاىل حأّن 

املعرفا ب  حاصللا سلواء أّن  الصمد  شارة  ىل اهللاحد  اهللتعرةف  تعاىل بصفا ختتص ب  فقيل  

فقولل      تعاىل بصفا الذات وصفا الفعل مجيعا  نافقيل کذا أو قيل کذا. واآلةتان م  ذلك تص

َحدٌ  اَّلّل )
َ
اَمدُ ال اَّلّل )ةصف  باالحدةا التي هي عنی الذات، وقولل    (أ ةصلف  بانتهلاء کلل  (صه

 لي  وهو من صفات الفعل. وقيل  الصمد بمعنى املصمت اللذي لليس بلأجوف فلال  یءش

ْ )ةأکل وال ةرشب وال ةنام وال ةلد وال ةولد وعىل هذا ةکون قول    َُ تفسلریا  (لَْم يدَِلْ َو لَْم يُاو

ْ )للصمد. قول  تعاىل   َُ َحدٌ َو لَْم يَكُ * لَْم يدَِلْ َو لَْم يُو
َ
اآلةتان الکرةمتان تنفيان عن   (ْن ََلُ ُكُفواً أ

سنخ  بأي معنلى أرةلد ملن االنفصلال  یءيئا بتجزة  ک نفس  فينفصل عن  شةلد ش أن تعاىل

وکلام ةقلول الوثنيلا ک  اهللواالشتقاق کام ةقول ب  النصارى ک املسي  علي  السلالم انل  ابلن 

منل   آخلر ومشلتقا   یءدا من شةکون متول أن فيان عن سبحان . وتن اهللبعض آهلتهم أهنم أبناء 

م أومن هلو  هللا  ،ل   رةد من االشتقاق کام ةقول الوثنيا ففي آهلتهم من هو  ل  أبوأُ بأي معنى 

وهلو االجیلاد  ،ةکون ل  کفلو ةعدلل  ک ذاتل  أو ک فعلل  أن ومن هو  ل  ابن  ل . وتنفيان ، ل 

ریهم بالکفو الذا  بأن ةقول بتعدد واجلب الوجلود علز والتدبری ومل ةقل أحد من امللينی وغ

                                                 

 .52األعراف  ( 1ص

 .22النجم  ( 2ص
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ر کفرعلون ونملرود لاسم ، وأما الکفو ک فعل  وهو التدبری فقد قيل ب  کآلهلا الوثنيا من البش

ومالك الکفاءة عندهم استقالل من ةرون الوهيت  ک تلدبری ملا فلوض  ،من املدعنی لاللوهيا

من ةدبره وهم االرباب واآلهللا وهلو رب االربلاب   لي  تدبریه کام أن  تعاىل مستقل ک تدبری

ملن  یءو ل  اآلهلا. وک معنى کفاءة هذا النوع من االل  ما ةفرض من استقالل الفعلل ک شل

  کفاءة مرجعها استغناؤه عن  تعاىل وهو حمتاج من کل جها واآلةا تنفيها. وهذه فإنّ املمکنات 

ا عىل صفا احدةت  تعاىل بوج  لکلن االسلبل  ىل املنفيا و ن امکن تفرة  نفيه االصفات الثالث

اللوالدة التلي هلي نلوع ملن التجلزي  فإنّ ا کون  مل ةلد مّ أالذهن تفرعها عىل صفا صمدةت . 

رت ال ختللو ملن ترکيلب فليمن ةللد، وحاجلا املرکلب  ىل اجزائل  لوالتبعض بأي معنى فس

اجا ل ، واما کونل  مل ةوللد سبحان  صمد ةنتهي  لي  کل حمتاج ک حاجت  وال ح اهللرضورةا و

ال ةتم  ال م  حاجلا ملن املتوللد  ىل ملا وللد منل  ک وجلوده وهلو  یءمن ش یءتولد ش فإنّ 

سبحان  صمد ال حاجا ل ، واما ان  ال کفو ل  فالن الکفو سواء فرض کفلوا لل  ک ذاتل  أو ک 

سلبحان   اهللّالکفلاءة وم  استقالل  واستغنائ  عنل  تعلاىل فليام فيل    اّل فعل  ال تتحقل کفاءت  

 .صمد عىل االطالق حیتاج  لي  کل من سواه من کل جها مفروضا

 مقلام تفسلری سلورة انخلالص، وهلي السلورة ا کالم  بأکمل  ألمهيت ؛ ولکونل  کنقلن

الوحيدة التي عرفت بسورة التوحيد؛ لتضمنها بيان مراتب التوحيد الذا  بمرتبتي  األحدةلا 

 والواحدةا.

الاذال »   ما معنى الواحد ؟ قلال 7الثاين جعفر أبا سألت  قال، اجلعفري هاشم أيب عن

َنه )  اجتامع األلسن َْيه بعلتوحيد، كام قعل اهلل ّْزوجّ  
َ
ُ فَاأ اْم ََلَُقاولُنه اَّلله َُ ْم َمْن َخلََق َُ ْْلَ

َ
َو لَِِئْ َسأ

فَُكو َ  َْ  «.(يُ

صلان  العلامل اثنلان، فلام ّن   ا أقول أنرجل من الثنوةا، فقال ل    7وسأل انمام الرضا

                                                 

 .987ص، 22ج القرآن،تفسری ک اامليزان  (1ص

 .87رف  ؛ واآلةا من سورة الزخ2، ح9، ب89التوحيد، ص( 2ص
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بعاد  ه واحاد؛ ألّناك مل تادع الثاعين إاّل إّنه اثنعن يلي  ْ  أنّ قولك: »الدليل عىل أّن  واحد ؟ فقال  

 .«إثبعت الواحد، فعلواحد جممع َْيه وأكثر من الواحد خمتَف فيه

ةعلرف األول بالتوحيلد ملن التوحيلد اللذا ،  ملرتبتنیهناك نحوةن أو   ممّا تقّدم أنّ تبنّی 

ةقصد ب  عدم الاکب من أي  ، وأّن األولالذا  األحدي، واآلخر بالتوحيد الذا  الواحدي

أنواع الاکيب االعتباري والعقيل واقارجي واملقداري، والثاين ةقصد ب  عدم وجود الکفلو 

 والنظری والشبي  هلل تبارك وتعاىل.

  اّل ، ووالرواةلات الداللا علىل کلال امللرتبتنی ةماوهبذا القدر نکتفي من ذکر اآلةات الکر

هلو وحلده   اّل فهناك العدةد من اآلةات الکرةما التي خاطبنا اهلل تعاىل وبنّی لنا فيها أّن  ال  ل  

 ال رشةك ل .

 املقصود من التوحيد الصفاتي
التي سليأ  ذکرهلا  واآلراء ک املسألا عن األقوالالنظر نقصد بالتوحيد الصفا  ل بغض 

منل  املقصلود أّن  کلامعلنی ذاتل ، هي ل هو االعتقاد بأن صفات املوىل تبارك وتعاىل  د قليلعب

هلل سلبحان   هلوو ن الکامالت والصلفات الوجودةلا  اّل نعتقد بأّن  ما من کامل م أن هوأةضا  

االُم  ُهَو اه)وتعاىل بنحو أمجل وأکمل وأتم، قال تعاىل   وُ  الاه ِإ  ا إََِلَ إ ِا ُهَو الَْملُِك الُْقده اَّله
ا يُْْشُِكو َ  ِ َعمه ُ ُسْبَحاَ  اَّلله َكَبي

ََ َبهاُر الُْم
ْ
ْيِمُن الَْعِزيُز اج ََ ِمُن الُْم َْ مجي  هذه الکلامالت أّن  ،(الُْم

ر تکّثلهلو  تر ک الصلفاالتکّثلأّن  أيوالصفات الوجودةا هي علنی ذاتل  سلبحان  وتعلاىل، 

علنی اللذات انهليلا؛  داق اقلارجيالواق  واملص أي أهّنا بحسبمفهومي واملصداق واحد، 

ألّن القول بزةادة الصفات عىل الذات مال م الفتقار واحتياج الذات  ليهلا، وهلو ملال م  ىل 

                                                 

 .272املصدر السابل نفس ، ص( 1ص

 .29( احلرش  2ص
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ا نثبلات ا، واالثنينيا مال مي ىل استلزامها لالثنين مضافا  انمکان املنفي عن  سبحان  وتعاىل، 

وقلد قلص ذللك الاکيب ل  سبحان  وتعاىل، وقد سبل نفي الاکيب في  بجميل  أشلکال ، 

ل  نفلي الصلفات وکامل انخالص »  بفقرة رائعا من روائع ، جاء فيها 7أمریاملومننی عيل

وشهادة کل موصلوف أّنل  غلری الصلفا، فملن  غری املوصوف،أهّنا  فاصکل أّن  عن ، لشهادة

 .«قرن ، ومن قرن  فقد ّثناه، ومن ّثناه فقد جّزاه، ومن جّزاه فقد جهل وصف اهلل فقد 

  7نقل کالم أمری املومننی أن قال الشي  السبحاين بعد

  7وقال انمام الصادق

؟ فقللت «أتنعلت ربلك»فقلال يل   7وعن هشام بن سامل قال  دخلت عىل أيب عبلد اهلل

، «هذه صلفا ةشلاك فيهلا املخلوقلون»هو السمي  البصری، قال    فقلت ،«هات»نعم، قال  

هو نور  ا ظلمة فيه، وحياة  اموت فيه وعلام  اجَا  فياه، وحاق » ت  فکيف تنعت ؟ فقال قل
 فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. « اباط  فيه

موجود، المبطل معدود، وال ک يشء ملن صلفا  هو عّزوجّل »  وُسئل عن التوحيد فقال

                                                 

 .22، ص2؛ عوايل الآليل، ابن أيب مجهور األحسائي، ج225، ص1الکاک، جاصول ( 1ص

 .21، ص2( انهليات عىل هدى الکتاب والسنا والعقل، الشي  جعفر السبحاين، ج2ص

 .191( التوحيد، ص9ص

 .126التوحيد، ص (2ص
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ؤها جارةا عىل املخللوقنی مثلل نعوت وصفات، فالصفات ل  وأسام وجّل املخلوقنی، ول  عزّ 

السمي  والبصری والرؤوف والرحيم واشباه ذلك، والنعوت نعلوت اللذات التليلل ااّل بلاهلل 

تبارك وتعاىل، واهلل نور ال هظالم في ، وحي ال موت ل ، وعامل ال جهل في ، وصمد ال ملدخل 

 .«الذات، عامل الذات، صمدي الذات في ، رّبنا نوري الذات، حّي 

  =قال الشي  املفيدبالنسبا ألعاهظم علامء املذهب انمامي القدماء ، فقد  وأّما

وعلي  فاالعتقاد بعينيا الصفات للذات انهليا ةنفي القلول بزةلادة الصلفات علن اللذات، 

سواء عىل القول بقدمها کاألشاعرة، أو بحدوثها کالکراميا، وکذلك ةنفي القول بنيابلا اللذات 

 الذات مل تکن عاملا، ولکنها للو أرادتأّن  نى، بمعبعض املعتزلاام قال بذلك عن الصفات، ک

الذات انهليا تقوم بفعلل ةنلوب علن صلفا العللم أّن  ا تفعل فعل العامل، أيفإهّن تعلم بيشء  أن

 .فعلها فعل العامل، وهو باطلأّن  واالتصاف بالعلم، فهي ک واقعها خاليا جمردة عن العلم،  ال

 يالصفاتالتوحيد يف األخرى األقوال 

 يابة الذات عن الصفاتن ـ1

وهذا القول ذهب  لي  بعض املعتزلا، وهم عّباد بن سليامن وأبو عيل اجلّبلائي، وملا ةنسلب 

 ذ املنفي عنلدهم هلو صالنسبا غری ثابتا جلمي  املعتزلا، قال الشي  السبحاين   فإنّ  ىل مشهورهم 

 .د(علي  کالم املفيفهم قائلون بالعينيا، وةدل  الصفات الزائدة األ ليا ال أصل الصفات

                                                 

 .122ص ( املصدر السابل،1ص

 .52الشي  املفيد، ص، أوائل املقاالت(2ص

 ( قلنا بعض املعتزلا؛ ألّن النسبا غری ثابتا للجمي ، ذهب  ىل ذلك الشي  املفيد والشي  السبحاين.9ص

 .279-271، ص9جالشي  السبحاين، ، امللل والنحل(2ص
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 ويليَهْ

 حدامها غلری األُخلرى، أّن  القول بالعينيا ال م للقول بوجود ذات وصفا، واحلالأّن  هو

تکلون  أن بلد بل حمال علي  تعاىل، وعلي  فال ،به عن الاکّ ب وهو منزّ فال م  التعدد والاکّ 

ا تفعلل فعلل فإهّنليء لشلتقوم ب أن الذات خاليا من أي نوع من أنواع الصفات، و ذا أرادت

الصفا، أي بالنيابا عن الصفا، هذا أوال . وثانيا ، لو قلنا بثبوت الصلفا لللذات ال مل  نسلبا 

 النقص  ىل الذات انهليا، وهو باطل.

وعلي  فالقول بنيابا الذات عن الصفات، م  خلوها من أي نوع ملن أنلواع الصلفا، هلو 

 ک الذات، وکذا املنجي من نسبا النقص هلا. راألص  واملنجي من القول بالتعدد والتکثّ 

 وإبطعله منعقشة الدلي 

القول بالنيابا هو خلو الذات عن مجي  الکامالت الوجودةا، وعندها ال تکلون  ال م أوالً:

، وهو باطل، الستحالا اجلتامع النقيضلنی صمفيضلا و مفيضا هلامفيضا للکامالت الوجودةا 

 وبطالن ذلك واض . ا مفيضا غری مفيضا(.وک عنی أهّن 

ک حلنی الصفات غلری اللذات، أّن  ب مبتٍن عىل أساس فرضالقول بلزوم الاکّ  أنّ  ثعنياًع:

 ىل ذللك  صلداقيا، کلام ذهلبغریةا مفهوميا ال مهي الغریةا  أهّنا عنی الذات ال غریها، وأنّ 

 .األشاعرة والکراميا، عىل القول بزةادهتا عىل الذات، سواء کانت قدةما أو حادثا

ض بالنيابا وخلو الذات انهليلا علن أي ملن الکلامالت الوجودةلا، منلاق القولأّن  ثعلثًع:

 تا هلا.بثللنصوص القرآنيا والروائيا امل

الکلامالت الوجودةلا ال مل  نفلي من مجيل  القول بالنيابا وخلو الذات انهليا  أنّ  رابعًع:

کلامل کّل نفي عنها ةفس الوقت تکون عندنا ذات، وک ن ألن الذات عن الوجود؛  ذ ال معنى

 من الکامالت الوجودةا، وأول الکامالت هو الوجود.

 فهذه وغریها تبطل القول بالنيابا، وتوّکد القول بالعينيا.
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 زيادة الصفات على الذاتـ 2

 وهذا القول ةمکن تصوره عىل نحوةن 

 إليه األشاعرة النحو األول: ما ذهب

 ت  ةادة قدةما م  قدم الذات. قالوا بذلك خوفا  منوهو القول بزةادة الصفات عىل الذا

تکون الصفا هي الذات، بحيث ةکون العلم عامللا  والقلدرة قلادرا ، وهلو حملال بحسلب  أن

 اهلل عامل، وعندئذ  ذا کان العللم علنی اللذاتأّن  نظرهم ؛ألّن  کام ثبت ک النصوص الرشعيا

، وهو باطل، فال ةص سيکون  ةدعو الداعي بأن ةقول  ةا علم ار قني، ةا  ةقال أو أن اهلل علام 

  ل .قدرة أعينيني 

اهلل موجلود قلدةم، وأّنل  قلادر وعلليم أّن  تکون الصفا غری الذات، وبام أن وعلي  فال بد

منذ القدم، کانت القدرة واحلياة والعلم والکالم وانرادة والسم  والبرص قدةملا مل   وحّي 

 تعاىل. قدم ، ولکنها  ائدة خارجا عن ذات 

 ويري َْيه 

هلذه الزةلادة ّن   ال م هذا القول االعتقاد بتعدد القدماء  اللذات والصلفات؛  ذّن   أّوالً:

 ةادة خارجيا مصداقيا، وهي قدةما م  قدم الذات، فلزم تعدد القدماء، وهلو هي للصفات 

 باطل بالرضورة العقليا والرشعيا.

هّنلا قائملا واجبلا  فات مستغنيا عن العللا، وتکون هذه الص أن ال م هذا القولّن   ثعنيًع:

 الوجود بنفسها، وهذا ةلزم تعدد الواجب واآلهلا أةضا ، وهو باطل بأدلا التوحيد.

کانلت  فلإنتکون هذه الصفات مفتقرة بوجودها  ىل عّلا ما،  أن ال م هذا القولّن   ثعلثًع:

هلي هلذا الواجلب  ىل واجلب ةنت أن علتها غری الذات انهليا کانلت واجبلا بلالغری، والبلدّ 

 بالذات، واملفروض غری الذات انهليا، فلزم تعدد الواجب، وهو باطل بأدلا التوحيد.

 تکون الذات انهليا حمتاجلا  ليل ؛  ذ أن و ن کانت علتها هي الذات انهليا فال م ذلك
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يء علىل لالذات ال تکون فاعلا بال قدرة، والقدرة ال تکون  ال بالذات، فلزم تقدم الشلّن  

نفس  مضافا   ىل فرض احتياج الذات انهليا وافتقارها  ىل هلذه الصلفات قبلل وجودهلا، 

اللذات انهليلا واجبلا باللذات أّن  بالرضورة العقليا،  ذ املفلروض نوکال األمرةن باطال

 مستغنيا بالذات.

ليلا تکون الذات انهليا ل حال کلون هلذه الصلفات الکام أن ال م هذا القولّن   رابععً:

 کللامل مللن الکللامالت الوجودةللا، وهللو باطللل کللّل خارجللا  ائللدة عليهللا ل خاليللا عللن 

 رورة العقليا.لبالض

 ما ذهب إليه الكراميةالنحو الثاني: 

هذه الصفات  ائدة حادثا، وهذا القول باطلل أةضلا ، وذللك أّن   ىلالکراميا لقد ذهبت 

  .ل  من علا دث البدّ کل حا ألّن ال م  احتياج هذه الصفات  ىل عّلا؛ ألنّ 

نا ک الوقلت اللذي فرضلنا ال م  اجتامع النقيضنی ألنّ ف ؛قيل  عّلت  هي الذات انهليا فإن

کامل من هذه الکامالت الوجودةلا کالقلدرة ل ملثال  ل أهّنلا کّل الذات انهليا خاليا عن أّن  في 

هي عنی ذاهتا، أو أهّنا  نقول  هل خلقتها وأوجدهتا بقدرة قادرة عىل خلقها و جیادها، وعندئذ

 أوجدهتا بال قدرة؟ و نقول أةضاَ   کيف أوجدهتا وهي فاقدة هلا؟

الذات ک الوقت الذي نفرضها خاليا علن القلدرة هلي أّن  وبطالن هذا األمر واض ؛  ذ

 قادرة، وال جیتم  الوجود والعدم ک أمر واحد؛ الستحالا اجتامع النقيضنی.

 فهلذا باطلل أةضلا  ؛ ألّن ال م ذللك فلرض جهلاٍ  ،ت انهليلاعلتها غری الذاأّن  و ن قلنا

ک الذات انهليا وانسالب الکامالت الوجودةا عنها، وحتقل ذلك حمال؛  ذ املفروض   مکانياٍ 

 ال جمال لإلمکان فيها.وا واجبا الوجود أهّن 

 وعلي  فهذا القول للکراميا باطل أةضا ، وبطالن  واض  الثبوت.
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 د األفعاليحياملقصود من التو
 کلان أم رشا   اّل  ما من فعل من األفعال للموجلودات اقارجيلا خلریا  أّن  ونقصد بذلك

َ َكَ   إ ِاه َو ما تَشااُؤَ  )وهو منتسب ک هناةا األمر  ىل اهلل تعاىل، قال تعاىل   ُ إِ ه اَّلله ْ  يَشااَ  اَّلله
َ
أ

تلدبری الک مقام  وخلق  صالتوحيد ک اقالقيا(، أم سواء ک مقام  جیاد الفعل (َعلِيماً َحِكيماً 

َما )(، فال تفوةض ک األُمور من دون اهلل تعاىل  الربوبياترصف في  صالتوحيد ک الو َِ لَْو ََكَ  فِي
ٌة إ ِا اه لََفَاَدتَا ََ ِ  .(آل

من األنحاء، فملثال  جلاء ک قولل   وهذا ال ةناک نسبا الفعل والترصف  ىل املخلوق بنحو

ْمراً )تعاىل نسبا التدبری  ىل املالئکا  
َ
 .حقا  المفصال  . کام سنبنّی ذلك (فَالُْمَدبيَراِت أ

 مراتب التوحيد األفعالي

 : التوحيد يف الربوبيةىلاملرتبة االو

اىل املتکفلل هلل تعل دون  ضلافا  اّل  فال ةقلال اللرّب  الرّب ک اللغا مصدر مستعار للفاعل

ٌة َطييَبٌة َوَرّب َغُفورٌ )نحو قول  تعاىل   بمصلحا املوجودات  رّب   ام ةقلال لغلریهو نّ . (بدَْلَ

 الفرس، ونحوها. األرُسة، ورّب  الدار، ورّب 

 يء وبيلده اختيلاره وةمکنل لةدبر أمر الشل نْ مَ ، حيث ةطلل عىل بمعنى املريّب  وةأ  الرّب 

   .ن ةاک  وشأالترصف والدخل في  وال 

املدبر واملنظم واملدةر لعلامل الوجلود واملخلوقلات هلو اهلل أّن  فالتوحيد ک الربوبيا بمعنى

                                                 

 .92( اننسان  1ص

 .22( األنبياء  2ص

 .5( النا عات  9ص

 .182صانظر  الراغب األصفهاين، ةب القرآن، املفردات ک غر(2ص

 .15( سبأ  5ص
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  تعاىل خلل العامل وجعل األسباب نّ ، أي أتدبری الکون بيدهأّن  والربوبيا ک اهلل بمعنى ،وحده

ن ک اللبعض والعلل واألنظما بحيث تأ  املسببات بعد ألسباب وتوثر بعلض أجلزاء الکلو

اآلخر لتصل لکامهلا املطلوب وحتقل آثارها ومقاصدها املطلوبا وخلل القلوى واألجهلزة ک 

 ا جنود تعمل بأمره وتفعل بمشيئت .فإهّن املخلوقات وأما غریه تعاىل 

سلوى  ،وقد ال ةکون هنا ثما اختالف بنی الشيعا انماميا وسائر املدارس الفکرةا األخرى

رك لبنفليهم للشلالتوحيد الربلويب حيث خالفوا ياسيا کالسلفيا والوهابيا، احلرکات الدةنيا الس

رکهم ک هذا املقام، کلام ک لمن قبل مرشکي قرةش، ألّن القرآن الکرةم برصة  العبارة ةقول بش

ِ )قول  تعاىل   ْرَباباً مِْن ُدوِ  اَّلله
َ
َهِخَذ َبْعُضَنا َبْعضاً أ  )وقول  تعاىل   (َو ا َُّ

ْ
َهِخُذوا  أ  ُمَرُكمْ َو ا يَأ َب

ْرَبابااً 
َ
ِ )وقولل  تعلاىل   (الَْمالئَِكَة وَاَّهبِييَ  أ ْرَبابااً ِماْن ُدوِ  اَّلله

َ
ْم أ َُ ْحَبااَرُهْم َوُرْهَبااَف

َ
َاُذوا أ اَّته

ُ الْوَاحِ )وقول  تعاىل   (وَالَْمِايَح اْبَن َمْريَمَ  ِم اَّلله
َ
َََفريقُوَ  َخْْيٌ أ ْرَباٌب ُم

َ
أ
َ
ارُ أ َه   (ُد الَْق

ک مسألا التوحيد العبادي، أو ما ةطلقلون عليل  بتوحيلد الوهابيا والسلفيا و ّنام مشکلا 

لل  اهتموا اآلخرةن بالرشك في ، ولکن املهم ک هذه املرتبا من مراتب التوحيدحيث األلوهيا، 

م الربوبيلا وةوکلده فهذا نص ابن تيميا ةرّصح في  بنفي الرشك ک مقا ل أعني التوحيد الربويب

 ک مقام األلوهيا، حيث قال  

   نوعان وهو ،صاحب  ب  ةکفر ا  رشک کان  ن فالرّشك هذا تقّرر فإذا

   .انهلّيا ک رشكٌ 

 .   الّربوبّيا ک ورشكٌ 

 أو خوفل  أو حمّبتل  أو عبادتل  ک ملثال    أي لل ا  نلدّ  هلل جیعل أن  فهو انهلّيا ک الرّشك فأّما

   تعللاىل قللال.  منلل  بالّتوبللا  اّل  اهلل ةغفللره ال اّلللذي ركلالّشلل هللو فهللذا   نابتلل أو رجائلل 

                                                 

 .62( آل عمران  1ص

 .82( آل عمران  2ص

 .91( التوبا  9ص

 .91( ةوسف  2ص
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يَن َكَفُروا) ِ ْم َما قَْد َسلََ   أ ْ  قُْ  لَِّله َُ َ وا ُُّْغَفْر ل َُ ََ  رسلول عليل  قاتلل اّللذي هلو وهلذا (يَنْ

َهِخاُذ ِماْن  َوِمَن اَّهاِ  َمانْ )  تعاىل اهلل قال انهلّيا ک أرشکوا ألهّنم العرب مرشکي 6اهلل َُّ
 ِ ده ُحّباً َّلِله َْ

َ
ِيَن آَمُنوا أ ِ َواَّله ْم َكُحبي اَّلله َُ نَْداداً َُيِبهوَف

َ
ِ أ ُبونَا ) اآلةا (ُدوِ  اَّلله َما َفْعُبُدُهْم إ ِاه َِلَُقري

ِ ُزلْىَف  َة إَُِلاً َواِحداً ) اآلةا (إََِل اَّلله ََ ِ َجَعَ  اآْلل
َ
ٌ  ّ  إ أ لِْقَياا )  تعلاىل وقال (ُعَجاٌب َهَذا لَََشْ

َ
أ

ااٍر َعنِيادٍ  انهَم ُُكه َكفه ََ لِْقَيااهُ ِِف الَْعاَذاِب ) - قولل   ىل - (ِِف َج
َ
ِ إَُِلااً آَخاَر فَأ ِإ َجَعاَ  َماَ  اَّلله اَّله

ِديدِ   الّسلامء ک ا  وواحد األرض ک سّتا    الق .« تعباد كْ»  حلصنی 6النّبّي  وقال.  (الشه

َّماك تساَْ أال»  قلال.  الّسلامء ک اّللذي  قلال «ورهبتاك  لرغبتاك تعّد  اّلذال نفم»  قال  فأْ

ّْ »  قل 6النّبّي  فقال ،فأسلم « كَامت   ه َّ  الّربوبّيلا وأّملا، «يانفس رّش  وقني رشدال أهلمني ال

رْ )  تعاىل اهلل قال هبا مقّرةن فکانوا
َ
اَماَواِت َواْْل ْم َماْن َخلَاَق الاه َُ ْْلَ

َ
اْمَس َولَِِئْ َسأ َر الشه َض وََساخه

 ُ ا)  وقال (َوالَْقَمَر ََلَُقولُنه اَّلله ََ ْرُض َوَمْن فِي
َ
َُْم َبْعلَُمو َ  إ  قُْ  لَِمِن اْْل  َّن أفا)  قول   ىل (ُكْن

 وتلدّبره العامل وتر ق الغيث تنزل اّلتي هي األصنامأّن  قطّ  منهم أحدٌ  اعتقد وما (تُْاَحُرو َ 

 ةلدّل  املعنلى وهذا اهلل کحّب  حیّبوهنم ا  أنداد اهللّ دون من اخّتذوا أن ذکرنا کام همرشک کان و ّنام

اا )  کقول  وهذا أرشك فقد تعاىل اهلل حیّب  کام اهلل دون من ا  شيئ أحّب  منأّن  عىل ََ قَالُوا َوُهْم فِي
ََِصُمو َ  ِ ) (َخْ ِْ سَُاوي ) (ُكنها لَِِف َضالٍل ُمبٍِ    إ تَاَّلله ِ  من وکذا.  (يُكْم بَِربي الَْعالَِم َ إ

                                                 

 .98( األنفال  1ص

 .165( البقرة  2ص

 .9( الزمر  9ص

 .5( ص  2ص

 .22( ق  5ص

 .61( العنکبوت  6ص

 .82( املومنون، 7ص

 .81( املومنون  8ص

 .16( الشعراء  1ص

 .17( الشعراء  12ص

 .18( الشعراء  11ص
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 .   ذلك أشب  وما اهلل ةرجو کام رجاه أو اهلل خياف کام ا  أحد خاف

 امللان  املعطلي امللدّبر املاللك هو سبحان  الّرّب  فإنّ  الّربوبّيا ک فالرّشك  الّثاين النّوع وأّما

 أو النّلاف  أو الّضلارّ  أو امللان  أو املعطيأّن  شهد فمن املذّل  املعزّ  الّراف  اقافض النّاف  الّضارّ 

 .  بربوبّيت  أرشك فقد غریه املذّل  أو املعزّ 

 ملا علىل فيشلکره ملثال   األّول املعطلي  ىل فلينظر الرّشك هذا من الّتخّلص أراد  ذا ولکن

 ملنص الّسلالم عليل  لقولل  عليل  فيکافئل  املعلروف  لي  أسدى من  ىل وةنظر النّعم من أواله

 قلد أّنکلم تلروا حّتلى لل  فلادعوا تکافئونل  ملا جتلدوا مل فلإن فکافئوه ا  معروف  ليکم أسدى

ِ )  تعاىل قال کام تعاىل هلل کّلها النّعم ألنّ  (کافأمتوه  وقلال (َوَما بُِكْم ِماْن نِْعَماٍة فَِماَن اَّلله

َُ ا ِ ِمْن َعَطا ِ َربيَك )  تعاىل َُ ا ِ َوَه ً نُِمده َه  . (لُُكّ

 ملن  ىل وسلاقها وقّدرها األر اق خلل اّلذي هو  فإنّ  احلقيقا عىل املعطي هو سبحان  هللفا

 .واآلخر األّول فهو.  غریه لعطاء قلب  وحّرك أعطاه اّلذي هو فاملعطي عباده من ةشاء

  أنلواع ثالثلا فهو التوحيد وأماص حممد بن عبد الوهاب موسس الوهابيا و عيمها وقال 

   .والصفات األسامء وتوحيد ،األلوهيا وتوحيد ،االربوبي توحيد

 ک ةلدخلهم ومل 9اهلل رسلول  ملن علىل الکفلار بل  أقرّ  الذي فهو  الربوبيا توحيد أما

 ،تعلاىل بفعلل  توحيلده وهلو وأملواهلم دملاءهم واسلتباح 9اهلل رسلول وقاتلهم انسالم

  تعاىل قول  والدليل

َما  مينَ  يَْرُزقُُكم َمن قُْ  ) ْرِض وَ  الاه
َ
مهن اْل

َ
ْم َ  َُّْملُِك  أ بَْصارَ  الاه

َ
 ِمانَ  الَْحه  ُخِْرجُ  َوَمن واْل

ْمرَ  يَُدبيرُ  َوَمن الَْحي  مِنَ  الَْميهَ   َوُخِْرجُ  الَْمييِ  
َ
فاَلَ  َفُقْ   اَّلله  فََايَُقولُو َ  اْل

َ
َهُقو َ  أ  .(َب

                                                 

 .225، ص2،  سامعيل بن حممد العجلوين، جااللباس ومزةل اقفاء کشف(1ص

 .59( النحل  2ص

 .22( انرساء  9ص

 .19، ص1( جمموع الفتاوى، ابن تيميا، ج2ص

 .91( ةونس  5ص
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َماَواِت  رهبه  َمن قُْ  ) ْب ِ  الاه ِ  َسَيُقولُو َ  * الَْعِظيمِ  ْرِش الْعَ  َوَربه  الاه فاََل  قُْ   َّلِله
َ
َهُقو َ  أ  * َب

َُمْ  إ ْ  َعلَْيهِ  ُُيَارُ  َو َا  ُُيِْيُ  َوُهوَ  ََشْ ٍ  ُُكي  َملَُكوُت  بَِيِدهِ  َمن قُْ    َسَيُقولُو َ  * َبْعلَُمو َ  ُكن
 ِ  .(تُْاَحُرو َ  َّن أف قُْ   َّلِله

 ،وحدةثل  اللدهر قلدةم ک النلزاع فيل  وق  الذي وفه ،األلوهيا توحيد وهو  الثاين النوع

 والرغبلا والتوکلل واقلوف والرجلاء والنحر والنذر کالدعاء العبادة بأفعال اهلل توحيد وهو

ََِجْب  اْدُعاوِِن  َربهُكامُ  َوقَااَل ) تعاىل قول  الدعاء ودليل ،واننابا والرهبا ْسا
َ
ِيانَ  إ ّ  لَُكامْ  أ  اَّله

و َ  ََْكَِبُ نهمَ  َسَيْدُخلُو َ  َدِت ِعَبا َعنْ  يَْا ََ  ... . (َداِخِرينَ  َج

ُ  ُهاوَ  قُاْ  ) تعاىل قال والصفات واألسامء الذات توحيد فهو  الثالث النوع وأما َحادٌ  اَّلله
َ
*  أ

 ُ َمدُ  اَّلله ْ  َولَمْ  يدَِلْ  لَمْ *  الصه َُ ُ  يَُكن َولَمْ *  يُو َحدٌ  ُكُفًوا َله
َ
   .( (أ

 وبيةالتوحيد يف الرب أدلة

 ،والسنن واألنظماالوسائل تعاىل أوجد األشياء وخلقها وأعطاها القوى وتبارك واهلل  ّن 

احلقيقلي هلو املاللك احلقيقلي اللذي  فلالرّب  (املالکيا احلقيقياصوالربوبيا احلقيقيا من لوا م 

 السليد الطباطبلائي ک تفسلریقلال قد و تعاىل، ةتعلل باملوجد حدوث  وبقائ ، وهو تختص باهلل

فهلو  .املالکيلا خذ ک مفهوم الرّب فأ ،الك الذي ةدبر أمر مملوک هو امل الرّب الفاحتا  ّن سورة 

احلقيقي الذي ةمکن  الترصف ک تخلوق  ومملوکل  بلدون  ذن غلریه وبصلورة مسلتقلا  الرّب 

 وبدون االحتياج لغریه.

بيا واحلاکميا األصليا  ذن ألجل أّن  املالك احلقيقي، فل  باألصالا الوالةا والتدبری والربو

ل  الترصف والتدبری بإذن  وم  االحتيلاج  ليل  وبصلورة  ام حیّل فإنّ واحلقيقا عليها، وأما غریه 
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رف ک تخلوقاتل  لاهلل فهو الرب احلقيقي الذي ةمکنل  التصلهوغری مستقلا، فاملالك احلقيقي 

، هللا ذن املاللك احلقيقليملوکات اهلل فيحتاج نهذه املومملوک  احلقيقي وأّما ترصف غریه ک 

 وعىل ضوء هذه املقدما، نذکر األدلا عىل التوحيد ک الربوبيا 

 الدليل األول: الفطرة السليمة

، وخری شاهد عىل ذلك ما جلاء ک ثبات الربوبيا للحّل تبارك وتعاىلمن أدلا  الفطرة هي 

ورِ )قول  تعاىل  
َُ َخَذ َربهَك ِمْن بَِِن آَدَم ِمْن ُظ

َ
ِْ أ ِ  لَْااُ  َو إ

َ
ْم أ َِ ْفُفِاا

َ
ََ أ َدُهْم  ََ ا ْْ

َ
ْم َو أ َُ ََ يها ُِري ِهْم 

ْ  َبُقولُوا يَْوَم الِْقياَمِة إِنها ُكنها َعْن هذا ففِلِ َ 
َ
ْدنا أ َِ َْ  .(بَِربيُكْم قالُوا بىَل 

وهنا اعاف اجلمي  هلل تعاىل بالربوبيا، وقد أخذ منهم انقلرار بلذلك وأشلهدهم عليل ؛ 

 تون ةوم القياما وةقولون  ّنا کنا عن هذا غافلنی.لئال ةأ

  واتقان الصنع النظم ةالدليل الثاني: وحد

اٌة إ ِاه )، قال تعلاىل  من أدلا عىل وحدة املريب والرّب  مها واتقان  النظموحدة  ََ ِ ََِماا آل لَاْو ََكَ  فِي
ا يَ  ِ َربي الَْعْرِش َعمه ُ لََفَاَدتَا فَُاْبَحاَ  اَّلله ٍ  )وقال تعاىل   ، (ِصُفو َ اَّلله ْبَقاَن ُُكه ََشْ

َ
ِإ أ ِ اَّله ُصْنَ  اَّلله

ِإ َخلََق َسْبَ  َسَماوَاٍت ِطبَاقاً َما تََرى ِِف َخلِْق الارهَْحَِن ِماْن )وقال تعاىل   ، (إِنهُه َخبٌِْي بَِما َبْفَعلُو َ  اَّله
ٍ  َخلََقهُ ) وقول  تعاىل  ،   (رٍ َبَفاُوٍت فَارِْجِ  اْْلََْصَ َهْ  تََرى مِْن ُفُطو ْحَاَن ُُكه ََشْ

َ
ِإ أ  .(اَّله

َ َبْعاٍض ) وقال تعاىل  ََ ْم  َُ َهاَب ُُكه إََِلٍ بَِماا َخلَاَق َولََعاال َبْعُضا َوَما ََكَ  َمَعُه ِماْن إََِلٍ إِِاً ََّلَ
ا يَِصُفو َ  ِ َعمه  .(ُسْبَحاَ  اَّلله
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نا اَخلق منَظماً والفلك جارياً واْلادبْي واحاداً والليا  فلما رأي»  7قال انمام الصادق
 .«املدبر واحدأّ   دّل صحة اْلمر واْلدبْي وائَالف اْلمر َواََّار والشمس والقمر 

 اهللأّن  علىل اللدليل ملا  7الصلادق انملام سلأل احلکلم بن هشامأّن  آخر حدةث وک

ُ )  ّْزوجاّ   اهلل قاعل كاام الصانع، ومتعم التدبري، اّتصعل»  قال واحد؟ اٌة إ ِاه اَّلله ََ ِ َماا آل َِ لَاْو ََكَ  فِي
 .«(لََفَاَدتَا

  ّن وحدة النظام وشمول السنن تقودنا  ىل موضوعنی ص 

 ليس للعامل  ال خالل واحد.. 1

 ليس للعامل  ال مدبر واحد.. 2

َ  ) وعند ذلك ةتجيل مفاد قول  تعاىل 
ْ
 ا ََلُ اَخ

َ
ُ َربه الَْعاالَِم َ أ ْماُر َبَبااَرَك اَّلله

َ
ّن   (لُْق َواْْل

 مجلا صل  اقلل(  شارة  ىل التوحيد ک اقالقيا.

 ومجلا صواألمر(  شارة  ىل التوحيد ک التدبری الذي هو نوع من احلاکميا.

  حتلت   ذا کان الکون بأمجعوحدة النظام وانسجام  وتالْح  ال تتحقل  اّل ّن   وباختصار،

.د(نظر حاکم مدبر واح

 من دون اهلل ًاذ أرباباخت والتعريض مبنالدليل الثالث: النهي اإلهلي 

َ َو ا )قال تعاىل    اه َفْعُباَد إ ِاه اَّلله
َ
ََاِب َبَعالَْوا إََِل ََكَِماٍة َساَواٍ  بَيَْنَناا َوَبيْاَنُكْم َ ْهَ  الِْك

َ
قُْ  يَا أ
يْئاً َو ا َُّ  َْ ِ سُْْشَِك بِِه  ْرَباباً ِمْن ُدوِ  اَّلله

َ
 .(َهِخَذ َبْعُضَنا َبْعضاً أ

                                                 

 . 111، ص 1( أصول الکاک، ج1ص

 .112، ص1؛ الفصول املهما ک أصول األئما، ج252( التوحيد، ص2ص
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ُمَرُكمْ )وقال تعاىل  
ْ
ِْ  أ  َو ا يَأ ِ ُمُرُكْم بِاالُْكْفِر َبْعاَد إ

ْ
يَاأ
َ
ْرَباباً أ

َ
َهِخُذوا الَْمالئَِكَة َواَّهبِييَ  أ َب

َُْم ُمْالُِمو َ  ْف
َ
 .(أ

ِ )وقال تعاىل   َُذوا ِمْن ُدوِ  اَّلله
ْم ِعّزاً َواَّته َُ َ ًة َِلَُكونُوا ل ََ ِ  ( آل

ْم )وقال تعاىل   َِ ْفُفِاا
َ
يْئاً َوُهاْم ُخْلَُقاوَ  َو ا َُّْملُِكاوَ  ِْل َْ ًة  ا َخْلُُقوَ   ََ ِ َُذوا ِمْن ُدونِِه آل َواَّته

اً َو ا َفْفعاً َو ا َُّْملُِكوَ  َمْوتاً َو ا َحَياةً َو ا سُُشوراً   . (ََضّ

و َ وَ )وقال تعاىل   ْم ُُّْنَْصُ َُ ًة لََعله ََ ِ ِ آل َُذوا ِمْن ُدوِ  اَّلله  . (اَّته

ِمُروا إ ِاه )وقال تعاىل  
ُ
ِ َوالَْمِايَح اْبَن َمْريََم َوَما أ ْرَباباً ِمْن ُدوِ  اَّلله

َ
ْم أ َُ ْحَباَرُهْم َوُرْهَباَف

َ
َُذوا أ اَّته

ا يُْْشُِكو َ َِلَْعُبُدوا إَُِلاً َواِحداً  ا إََِلَ إ ِاه ُهَو سُ   .(ْبَحانَُه َعمه

بِِْغ َرّباً َوُهَو َربه ُُكي ََشْ ٍ )وقال تعاىل  
َ
ِ أ َغْْيَ اَّلله

َ
 .(قُْ  أ

 : التوحيد يف اخلالقيةاملرتبة الثانية

 اقالل الوحيد باللذات واالسلتقالل هلو اهلل تعلاىل، وأنّ أّن  نقصد بالتوحيد ک اقالقيا هو

يلث حمن أفعال تختلفا خریا  کان أم رشا  تخلوقا هلل تعلاىل ملن  ةصدر عنها مجي  املخلوقات وما

علتها احلقيقيا وسبب وجودها الرئييس، مل  احلفلاظ هو اهلل تعاىل أّن  بمعنىالوجود والثبوت، 

ة للفعلل، فکلل فعلل عىل أهّنا أفعال للمخلوقات باملبارشة من حيث جهلا االتصلال واملبلارش

هتنی، فهو من اجلها األُوىل ةعّد فعل اهلل تعاىل، ومن اجلها الثانيا ةعلّد نی اجلخارجي ةتصف هبات

ِ َوإِْ  )فعل املخلوق الصادر عن  باملبارشة، قال تعاىل   ْم َحَاَنٌة َُُّقولُوا َهِذهِ مِْن ِعْناِد اَّلله َُ َوإِْ  تُِصْب
ْم َسييَئٌة َُُّقولُوا َهِذهِ مِْن ِعْنِدَك قُ  ُُكٌّ مِْن عِ  َُ اوَ  تُِصْب َُ َُ ا ِ الَْقاْوِم  ا يََكااُدوَ  َُّْفَق ِ َفَماِل َه ْنِد اَّلله
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ارُ )وةدل عىل ذلك قول  تعاىل   (َحِديثاً  َه ٍ  َوُهَو الْوَاِحُد الَْق  .(قُِ  اه َخالُِق ُُكي ََشْ

ٍ  َوكِيٌ  )وقال تعاىل   َ ُُكي ََشْ ََ ٍ  َوُهَو  ْم )علاىل  وقال ت .(اه َخالُِق ُُكي ََشْ َُ ْْلَ
َ
َولَاِِئْ َساأ

 ُ ْمَس َوالَْقَمَر ََلَُقولُنه اَّلله َر الشه ْرَض وََسخه
َ
َماَواِت َواْْل فَُكو َ َّن أفَمْن َخلََق الاه َْ ، وقال تعلاىل  ( يُ

( ِ َْمُد َّلِله
ْ
ُ قُِ  اْل ْرَض ََلَُقولُنه اَّلله

َ
َماَواِت َواْْل ْم َمْن َخلََق الاه َُ ْْلَ

َ
ْكََثُُهْم  ا َُّْعلَُمو َ َولَِِئْ َسأ

َ
 ( بَْ  أ

 وغریها.

أم  نيشء، خریا  کا ولکن ةبقى يشء بناء  عىل التوحيد ک اقالقيا الذي ةعني أّن  خالل کّل 

 ننسب األفعال القبيحا هلل تعاىل؟ أن وهو کيف ةص ُّ لنارشا ، 

 التفسري الصحيح للتوحيد يف اخلالقية

الفهم الصحي   أساس رع عىلا األفعال القبيحا هلل تعاىل ةتف شکاليا نسب ّل حل  ّن اجلواب

ک تفسری التوحيد ک اقالقيا، الذي نقصد ب  االعتقاد بأّن مجي  ما سوى اهلل تعلاىل  ّنلام خيللل 

وال  خالقيتل  ک طلول خالقيلا اهلل تعلاىل ال ک عرضلها ، وأنّ وةوِجد األفعال بإذن اهلل تعلاىل

وجلود خلالل ک السلتوجب  دون  ذن  هليبخيلقها وةوجدها أّن   فلو، باالستقالل وبالذات

خالقيتهلا بلأذن  نّ أا  ذا کنا نعتقد بننّک حنی أبعين ، الرشك هو وهذا  ،عرض خالقيا اهلل تعاىل

هلي التي ةقوم هبلا امللأذون  فاألفعالخيلل ک طول خالقيا اهلل تعاىل،   اهلل تعاىل فذلك ةعني أنّ 

 ن نسبت  لي  باملبارشة ولکنها ک أصل وجودها تعود وترج   ىل اهلل تعاىل و من قبل اهلل تعاىل

 ةلأذن بلذلك السلتحال وجودهلا قطعلا . مل ُةرد وجودهلا ومل  ن جودها، و اّل والذي أذن ک 

 ما بنی االثننی. وشّتان فسببيا اهلل تعاىل هلا حقيقيا وسببيا املوجودات األُخرى هلا تبعيا، 
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ک املوجود بنی اآلةات الکرةما املبينا لکال القسلمنی  السلببيا احلقيقيلا، وهبذا ةرتف  التنا

ا َفُيْمِاُك اله ِي قَََض ) من قبيل قول  تعاىل  ََ ا َواله ِي لَْم َبُمْ  ِِف َمَناِم ََ ِ ْفُفَس ِحَ  َمْوت
َ
َََوىف اْل اه َُّ

َجٍ  ُمَاّمً 
َ
ْخَرى إََِل أ

ُ
ا الَْمْوَت َويُْرِسُ  اْْل ََ اُرو َ ّ  إ َعلَْي َََفكه َِلَِك آلياٍت لَِقاْوٍم َُّ . والسلببيا (ِِف 

َْاُه ُرُسالَُنا) التبعيا، من قبيل قول  تعاىل  َحَدُكُم الَْماْوُت تََوفه
َ
ا َجاَ  أ َِ ِ . ونحوهلا ملن (َحَّته إ

 اآلةات الکرةما، ک باب اقلل وانجیاد.

ّن   اهلل تعلاىل ل والعيلاذ بلاهلل ل نقلول  وأّما بالنسبا  ىل کيفيلا نسلبا األفعلال القبيحلا  ىل

 لألفعال جهتنی  

 جها الثبوت والوجود.   األوىل

 جها االستناد  ىل فواعلها املبارشة.   والثانيا

فاألفعال من جهتها األُوىل تنسب  ىل اهلل تعاىل، أي من جها أصل وجودها وثبوهتا، وهي 

ِ ) هبذا اللحاظ تتصف باجلامل واحلسن التکوةني ٍ  َخلََقهُ اَّله ْحَاَن ُُكه ََشْ
َ
 . (إ أ

وأما اتصافها بالقب  واحلسن فذلك راج   ىل جهتها الثانيلا، بلحلاظ مطابقتهلا ألحکلام 

العقل والرشع، فمتى ما کانت مطابقا هلام وصفت باحلسن، ومتى کانت غری ذللك وصلفت 

 . ىل الفاعل املبارش للفعلةرجعان بالقب ، فاحلسن والقب  

 ل العالما الطباطبائي قا
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ُم ) َُ ْب يِْديُكْم َوُخْزِهِ  اَّلّل قَاتِلُوُهْم َُُّعذي
َ
ْم بِأ َِ ُكْم َعلَْي ْم َويَْنُْصْ

ِمنِ َ  َْ (َويَْشااِ  ُصااُدوَر قَااْوٍم ُماا

لقد رأةنا ک النصوص انسالميا واآلةات واألحادةث الرشةفا، أهّنا تسلند نفلس اآلثلار 

يَ )حرکا السحاب للرةاح تسند واألفعال هلل وللمخلوقات، فمثال   ِإ يُْرِسُ  الري ُ اَّله َُثُِْي اَّلله اَح َف
لَْم تَرَ )هلل تسندها ولکن ک آةا أخرى  (َسَحاباً 

َ
َ يُْزِِج َسَحاباً أّ   أ سند  نبلات توک آةا  (اَّلله

ََْ  َسْبَ  َسَنابَِ  )حبوب لاألثامر ل نْبَ
َ
َْناا بِاِه )سلندها هلل توک آةات أخرى  (َكَمَثِ  َحبهٍة أ نْبَ

َ
فَأ

َُْه ُرُسلَُنا)لمالئکا سند املوت لت، و(َحدائَِق  ََاَوىفه )وک آةا أخرى تسنده هلل تعلاىل  (تََوفه َُّ ُ اَّلله
                                                 

 .12( التوبا  1ص

 .117-119، ص1( امليزان ک تفسری القرآن، ج2ص

 .28( الروم  9ص

 . 29( النور  2ص

 .261( البقرة  5ص

 .62( النمل  6ص
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ْفُفَس 
َ
َ َرَم ) (اْْل ِْ َرَمْيَ  َولَِكنه اَّلله ِ  .(َوَما َرَمْيَ  إ

ٍ  )وهناك آةات تدل عىل حرص اقالقيا الذاتيا واملستقلا باهلل تعلاىل  ُ َخاالُِق ُُكي ََشْ قُاِ  اَّلله
ارَوهُ  َه ُ َخالُِق ُُكي ََشْ ٍ ) ،( َُو الَْواِحُد الَْق ُ َربهُكْم َخالُِق ُُكي ََشْ ٍ )، (اَّلله  .(َِلُِكُم اَّلله

اآلثار الطبيعيا حتتاج ک طبيعتها  ألنّ  عال واآلثار من األسباب الطبيعياام صدرت األفو نّ 

ابلل، حيلث ةعتل  التناسلب بلنی ألسباب طبيعيا ال لقصور ک الفاعلل، بلل لقصلور ک الق

 األسباب واملسببات واآلثار. 

 التوحيد يف اخلالقية يف الروايات

إّن أصحعبنع بعضهْ يقاول باعجلرب وبعضاهْ يقاول » قول   7انمام الرضا عن نقل الراوي

ء لنفساك يع ابن آيم بمشيئتي كنت أنت الذال تشاع قعل تبعر  وتععىل ،أكتب»، فقعل يل: «بعالستطعْة

فرائيض وبنعمتي قويت ْ  معصيتي جعَتك ساميعًع بصاريًا وقوياًع ماع  تشعء وبقويت أييت إلی ومع

  «أصعبك من حسنة فمن اهلل ومع أصعبك من سيئة فمن نفسك...

الذال ال من يشء خَق مع كعن.. وك  صعنع يشء فمن يشء صانع واهلل »  7وقال انمام عيل

   .«ال من يشء صنع مع خَق

 .«ابتدع مع خَق بال مثعل سبق وال تعب وال نصب»  7وقال أةضا  

هع باال أوأنشا ،ابتدع األشيعء ال من يشء كعن قبَهاع  »3الزهراء ت سيدة النساء فاطماوقال

                                                 

 . 61( األنعام  1ص

 .71( األنعام  2ص

 .61( الرعد  9ص

 .62فر  ( غا2ص

 . 62( الزمر  5ص

 .121، ص7عيون أخبار الرضا (6ص

 .22-21التوحيد، ص (7ص

 .195، ص1أصول الکاک، ج؛ 121، ص2، ج7عيون أخبار الرضا (8ص
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 . «احتذاء أمثَة أمتثَهع

 . «احلمد هلل املتج  لَقه بجَقه  »7عيل وقال انمام

راحا لبصل تلدّل فهي نقل بلغت حد التواتر،  مل  ن فهذه وغریها من الرواةات املستفيضا،

 اهلل تعاىل هو اقالل لکّل يشء.أّن  عىل

 التوحيد العباديثالثة: املرتبة ال

الوجلوه، ملن لغری اهلل تعاىل بأي وج  أّن العبادة ال تصّ  املقصود بالتوحيد العبادي هو  

ومملا رك بعبلادة رّبل ، لفر أو مشلمن ةعبد غری اهلل تعاىل من دون اهلل أو م  اهلل فهو کا کّل  وأنّ 

العبادة باهلل تعاىل، هو ملا جلاء علىل لسلان أنبيلاء اهلل تعلاىل ک دعلوهتم  ةستدل ب  عىل حرص

َ َما لَُكْم ِماْن إََِلٍ َغاْْيُهُ )لقومهم، قال تعاىل   ْرَسلَْنا نُوحاً إََِل قَْوِمِه َفَقاَل يَا قَْوِم اْعُبُدوا اَّلله
َ
لََقْد أ

خَ 
َ
ََِع ُ )تعاىل   وقال (اُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيمٍ إِِّني أ َوإََِل ََعٍد ). (إِيهاَك َفْعُبُد َوإِيهاَك سَْا

َهُقاو َ  فَاال َب
َ
َ َما لَُكْم ِمْن إََِلٍ َغاْْيُهُ أ َخاُهْم ُهوداً قَاَل يَا قَْوِم اْعُبُدوا اَّلله

َ
َوإََِل )وقلال تعلاىل   (أ

خَ 
َ
َ َما لَُكْم ِمْن إََِلٍ َغْْيُهُ َمْدََُّن أ َعْيباً قَاَل يَا قَْوِم اْعُبُدوا اَّلله ُْ ْرَسالَْنا )وقال تعاىل   (اُهْم 

َ
َولََقْد أ

َهُقاو َ  فَاال َب
َ
َ َماا لَُكاْم ِماْن إََِلٍ َغاْْيُهُ أ وقلال تعلاىل   (نُوحاً إََِل قَْوِمِه َفَقاَل يَا قَْوِم اْعُبُدوا اَّلله

ْرَسلْ )
َ
َهُقو َ فَأ  فاَل َب

َ
َ ما لَُكْم ِمْن إٍَِل َغْْيُهُ أ ِ  اْعُبُدوا اَّلله

َ
ْم أ َُ ْم َرُسو اً ِمْن َِ  .(نا فِي

من  اوقد اتفل اجلمي  عىل اختصاص العبادة باهلل تعاىل دون سواه، کام اتفقوا أةضا  عىل أهّن 

                                                 

 . 255، ص1(االحتجاج، الط يس، ج1ص

 ( هنج البالغا، اقطبا األوىل. 2ص

 .5( الفاحتا 9ص

 .51( األعراف  2ص

 .65( األعراف  5ص

 .85  ( األعراف6ص

 .29( املومنون  7ص

 .92( املومنون  8ص
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اٍة َرُساو اً  َولََقاْد َبَعْثَناا ِِف ُُكي )، قلال تعلاىل   بعثا االنبياءأهداف  مه
ُ
ََنُِباوا  أ  أ اْعُباُدوا اَّلله َواْج

وَت. ُُ ا  .(..الطه

اقضوع واقنلوع والسلجود  ال ةصّ  وعندئٍذ مظاهر العبودةا، وأعظم السجود من أبر  ّن  و

 .ال من باب  هظهار االحاام والتقدةر ل  املخضوع واملسجود ل لغری اهلل تعاىل اعتقادا  بألوهيا 

 ي للعبادةاملعنى اللغو

 الفراهيدي  قال

 .ع(ومعنى العبادة ک اللغا م  اقضوص  وقال األ هري

 وقال ابن فارس 

  حيث قاللعبد بعد تعرةف  للعبادة لبعض املعاين صفهاين الراغب انوذکر 

                                                 

 .96( النحل  1ص

 .28، ص2( العنی، ج2ص

 .196( هتذةب اللغا، ص9ص

 .722و  721صص( معجم مقاةيس اللغا، 2ص
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( 
َ
( اه َبْعُباُدوا إ ِاه إِيهااهُ َ

(اَّلّل َواْعُبُدوا )(اْعُبُدوا َربهُكمُ )

(َوالَْعْباُد بِالَْعْبادِ )

َ ََشْ ٍ ) ََ (َعْبداً َمْملُوَكً  ا َُّْقِدُر 

ْرِض )
َ
َماَواِت َواْْل إِْ  ُُكه َمْن ِِف الاه

(إ ِاه آِت الرهَْحَِن َعْبداً 

ُكوراً ...) َْ َ َعْبِدهِ )(نُوٍح إِنهُه ََكَ  َعْبداً  ََ َل الُْفْرقَاَ   (نَزه

( 
َ
َ اْْل ََ ِيَن َُّْمُشوَ   ْْسِ بِِعبادِ )(ْرِض َهْوناً َو ِعباُد الرهَْحِن اَّله

َ
(إ ََلْالً فَأ

(ِعَباِدنَا ِمنْ  اً َعْبد فَوََجَدا)

6

                                                 

 .22ةوسف   1)ص

 .21( البقرة  2ص

 .96( النساء  9ص

 . 178( البقرة  2ص

 .75( النحل  5ص

 .19( مرةم  6ص

 .9( انرساء  7ص

 .1  ( الفرقان8ص

 .69( الفرقان  1ص

 .29( الدخان  12ص

 .65( الکهف  11ص

 ( وهذا هو املقصود بالراب ، عندما قال العبد عىل أربعا أرضب.12ص

 .211( مفردات غرةب القرآن، ص19ص



  
: 

 38/ ص35629/ شاخه11/66/39زاده/ تاريخ  / مجري: نجف6/ پرينتآرايي گیري صفحه غلطاصل التوحید/ 

  ةلعباداالصطالحي ل عنىامل

جود وخضلوع ال ةعت ون کل سألهّنم نى خاصا للعبادة؛ اذکر علامء التفسری والکالم مع

، وتذلل  بألوهيلا  تلك العبادة املقرونا باالعتقلاد العبادة الرشعيا هلل تعاىل أو لغریه هيفعبادة 

قللال السلليد املعبللود واملخضللوع للل ، بحيللث ةظهللر العبللد بفعللل  انقللرار للل  هبللذا املقللام، 

  =اريزوبالس

 .=ألهّنا عبادة مرشوطا ومقيدة هبذا الرشش الذي ذکره

العبلادة هلي نصلب العبلد نفسل  ک مقلام  وباجلمللا فکلأنّ ص  =ل السيد الطباطبائيوقا

 .(..اململوکيا لرب ، وذلك کانت العبادة منافيا لالستکبار.

والعبادة  أق،ىص غاةا اقضلوع والتلذلل... وللذلك ال تسلتعمل  ال ک صقال البيضاوي  

 .(اقضوع هلل تعاىل

  سلمي ک تفسریهوقال ال

 .اله(وسمي العبد عبدا  لذلت  وانقياده ملوص  قال الثعلبي ک تفسریه

 وقال الشي  السبحاين 

                                                 

 .97، ص1( مواهب الرْحن، السيد السبزواري، ج1ص

 .22، ص1( امليزان ک تفسری القرآن، ج2ص

 .66، ص1فسری البيضاوي، جت (9ص

 . 12( تفسری العز بن عبد السالم السلمي، ض2ص

 .118، ص1( تفسری الثعلبي، ج5ص
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ََ  َوإيّااكَ  َفْعُبادُ  إيّااكَ ) (ع سَْاا

 أهّنلا أو اهلل غلری عبادة هي فهل العنوان، هلذا واجلزئيات املصادةل ک االختالف وق  نعم

 لتکفلری ذرةعلا العبلادة ک ركلالشل جعللوا الوهابينی أنّ  ...وتبجيل  کبار و احاام و تکرةم

ِمُن )  سلبحان  قول  ةتلون ربام هم و العبادة ک املرشکنی عداد ک جعلهم و املسلمنی َْ َو ماا يُا
 ِ ْكََثُُهْم بِاَّلله

َ
 ذاهل علىل الدليل هو ما لکن و املسلمنی، بإةامن وةفرون  (َو ُهْم ُمْْشُِكو َ  إ ِاه أ

 .عليهم هذا ةنطبل ال ملاذا و. التطبيل

 معتملدا   واللدليل، بال هان مقرونا   کان  ذا  اّل   نسان  ىل شيئا   ةنسب ال الواعي املسلم  نّ 

َُمْ  إِ ْ  بُرهانُكمْ  هاتُوا قُْ  )  سبحان  قول  عىل   اّل  ركلبالشل املسللم ةلتهم فلال ،(صاِدق َ  ُكْن

 .ککذل  اّل  التوحيد عنوان علي  ةضفي وال ،بالدليل

 لل  ةتلذّلل مللن عبلادة والتذّلل اقضوع کان فلوص وجاء ک کتاب حمارضات ک انهليات 

 املالئکلا أملر سلبحان  أّنل  کام ! العبادة ک تعاىل ل  الرشةك باخّتاذ أمرا   بذلك تعاىل أمره لکان

ِْ )  فيقول آلدم بالسجود ِ نا َوإ
 .(إِبْلِيَس  إ ِّا  فََاَجُدوا مَ آلد اْسُجُدوا لِلَْمالئِكةِ  قُلْ

 ةلأمر سلبحان  اهللأّن  تلرى فهلل لل ، للمسلجود واقضلوع التذّلل هناةا السجودأّن  م 

 !العبادة؟ ک بالرّشك املالئکا

                                                 

 .5( الفاحتا  1ص

 .126( ةوسف  2ص

 .111( البقرة  9ص

 .92صالشي  السبحاين، االسامء الثالثا صانل  والرب والعبادة(، (2ص

 .92(البقرة  5ص
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 والسللطنا، امللك عرا عىل استوائ  بعد ليوسف مجيعا   سجدوا ووالدة  ةوسف  خوة  نّ 

وا)  سبحان  ةقول کام   . (داً ُسجه  ََلُ  وََخره

 اقضلوع هلو تعلاىل لغلریه جتلو  وال سلبحان  بلاهلل ختلتّص  التي العبادة معنى ليس  ذن

   العبادة؟ حقيقا هي فام اقضوع، هناةا أو والتذّلل،

 عملال   أو لفظا   والتذّلل، اقضوع» هي ل الکرةم القرآن من ةستفاد ما عىل ل العبادة حقيقا

 عبلادة، ةکلون ال االعتقلاد، هلذا ملن اقضلوع ةنشأ مل فام «ل  املخضوع بُألوهيا االعتقاد م 

  اّل   لل  ال بأّن  ذلك معّللا غریه، عبادة عن وتنهى اهلل بعبادة تأمر اّلتي اآلةات ذلك عىل وةدّل 

 .(َغْْيُهُ  إَِلٍ  ِمنْ  لَُكمْ  ما اَّلله  اْعُبُدوا قَْومِ  َويا)  سبحان  کقول  اهلل،

   .الکرةم القرآن ک أکثر أو موارد ةعرش ک املضمون هذا ورد وقد

 حتّقل فإذا اهلل،  اّل  هو وليس  هلا ، کان من هو العبادة ةستحّل  الذيأّن  التعليل هذا ومعنى

 ال الوصلفّن   وحيث معبودا ، واخّتاذه عبادت  ل وجبت بل ل جا ت يشء ک وهيالاالُ  وصف

 .ه(سوا دون عبادت  وجب سبحان  اهللّ ک  اّل  ةوجد

 وقال السيوطي 

                                                 

 .122( ةوسف  1ص

 .51( األعراف  2ص

 .81شي  السبحاين، صلا ،( حمارضات ک انهليات9ص

 .12، ص2ج ،السيوطي، والنظائر ألشباه( ا2ص
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  اللخمي وقال

والعبلادة اسلم لفعلل ةأتيل  العبلد باختيلاره خالصلا  هلل تعلاىل بلأمره، ص  وقال الکاسلاين

   ا(ن النيواالختيار وانخالص ال ةتحققان بدو

 منوةا ألهّنلا وقوهلم   هّنا طهارة قلنا   ال أهّنا عبادة والعبادة ال تکون  اّل ص وقال ابن قداما 

 .  (قربا  ىل اهلل تعاىل، وطاعا ل  وامتثال ألمره وال حیصل ذلك بغری نيا

تعظيم  بنيا الالعبادات  کل فعل مرشوع ال جیزي  اّل صوقال العالما حیيى بن سعيد احليل  

   (.والتذلل هلل سبحان  وتعاىل

فقهلاء و الن وفيهم املفّر  بمنعلامء انسالم  لسان واحلاصل من مجي  ما تقدم ذکره عىل

ن، أهّنم أشاروا ک کلامهتم وتعارةفهم املتقدما  ىل خصوص تعرةف العبلادة، وهلي املتکلموو

ا نابعلا ملن االعتقلاد هلل تعاىل، ألهّن تکون خالصا لوج  اأّن  غری املتعبد ب ، وقد اشاطوا فيها

احلرکا الوهابيا، حيلث نجلدهم ةصلبون رّواد بألوهيت ، وفرق بنی هذه التعارةف وتعارةف 

اسم جلام  صللمتعبد ب ، فمثال  عرفها ابن تيميا  بتعرةفهم جّل اهتاممهم ک تعارةفهم للعبادة 

 .ا(الباطنلکل ما حیب  اهلل وةرضاه من األقوال واألعامل الظاهرة و

                                                 

 .درا  اهلل عبد  حتقيل .226، ص2، جاملالکي الغرناطي اللخمي موسى بن  براهيم، الفق  أصول ک املوافقات( 1ص

 .89، ص1بدائ  الصنائ ، ج (2ص

 .12، ص1املغني، ج( 9ص

 .5ص نزها النظر ک اجلم  بنی االشباه والنظائر، (2ص

 .981، ص9؛ جام  املسائل، ابن تيميا، ج22( کتاب العبودةا، ابن تيميا، ص5ص
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 وال خيتلف عن  تعرةف حممد بن عبد الوهاب، حيث جاء في  

کون بالنيلا اقالصلا هلل تعلاىل، ةقوام العبادة أّن  ومل ةقيدوا تعارةفهم باشااش النيا، ک حنی

الطاعا  ذا مل تقان بالنيا هلل تعلاىل مل ةصلدق عليهلا أّن  عبادة، واحلال و ّنام جعلوا مطلل الطاعا

فيل   وقد ةکون السبب ک ذلك ليدخلوا ک دائرهتا کل فعل هظهرتعبادة، فکيف أطلقوها هنا؟ 

رك اللذي مل ةسللم منل  لم وقاعدهتم ک الشلهنلوهيا، ليشمل  قانوطاعا و ن مل تکون بعنوان األ

اهلل أّن ک حلنی رك، ل، حيث عّدوا کل سجود ورکوع وطاعا من أقسام الشلحتى کالم اهلل تعاىل

 !تعاىل اهلل عن ذلك علوا  کبریا   ؟!تعاىل أمر بذلك، فهل أّن  سبحان  وتعاىل أمر بالرشك

فلامذا ةموهون وةبهمون األمر عىل اننسان  ،والعجيب ک البنی أهّنم ةميزون بنی األمرةن

هلذه الطاعلات ال بنيلا االعتقلاد  یبإحلداالهتامات فليام  ذا قلام املسلم، بل وةتهمون  أشد 

 والعبادة تطلل عىل شيئنی ص قال ابن عثيمنی  ؟!بألوهيا من ةقومون بطاعا أوامره

. عّز وجّل األول  التعبد بمعنى التذلل هلل ل   ل بفعل أوامره واجتناب نواهي  حمبا وتعظيام 

شي  انسالم ابن تيميا  اسم جام  لکل ملا حیبل  اهلل الثاين  املتعبد ب ، فمعناها کامل قال 

 وةرضاه من األقوال واألعامل الظاهرة والباطنا.

مثل ذلك الصالة ففعلها عبادة وهو لتعبد، ونفس الصالة عبادة وهو املتعبلد بل ، فلإفراد 

 (.ع..تکون عبدا  هلل وحده وتفرده بالتذلل حمبا وتعظيام  وتعبده بام رش أن اهلل هبذا التوحيد

                                                 

 .96 و 95صص( تيسری العزةز احلميد، سليامن بن عبد اهلل بن عبد الوهاب، 1ص

 .15و 12ص ، ص1( القول املفيد، ابن عثيمنی، ج2ص
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ال ةرةلد و  بذکره لتعرةف ابن تيميلا ب ، لکنّواملتعّبد ذهب  ىل التفرةل بنی العبادة   ن فهو

وجذور التفرةلل صبعد ذکره لتعرةف ابن تيميا  الفو ان قال الدکتور  .ج عن هذا املعنىواقر

شلهادة ال جتده ک کلامت ابن تيميا نفس ، قال  ودةن انسالم مبني عىل أصلنی ومها  حتقيلل 

 ل   ال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل، فال حتب تخلوقا  کام حتلب اهلل وال ترجلوه کلام ترجلو اهلل وال 

وقلد جعلل  ،ى بنی املخلوق واقالل ک يشء فقد عدل باهلل ...ختشاه کام ختشى اهلل، ومن سوّ 

مرشکي  فإنّ رض، اهلل وحده خلل الساموات واألأّن  م  اهلل  هلا  آخرا  و ن کان م  ذلك ةعتقد

ْم َماْن ) ةن باهلل وحده خلل السموات واألرض کام قال تعلاىل العرب کانوا مقرّ  َُ ْْلَ
َ
َولَاِِئْ َساأ

 ُ ْرَض ََلَُقولُنه اَّلله
َ
َماَواِت َواْْل  .(...َخلََق الاه

نعبده بام رشع عىل ألسن رسلل ... واللدعاء ملن مجللا املخللوقنی ملن  أن األصل الثاين 

هلذا أملر مل ةلأمر بل  اهلل وال رسلول  أملر  جیلاب وال أّن  لغائبنی واستغاث هبم ل م املوتى وا

 .استحباب ل کان مبتدعا  ک الدةن مرشکا  برب العاملنی

وهذا الکالم في  اهبامات کثریة، فهل ةرةد مطلل املساواة أم املساواة مل  االعتقلاد بکونل  

مأمورون بوجلوب کام أّننا لرسول وألويل األمر فمثال  نحن مأمورون بوجوب الطاعا ل ؟ هلا  

باألُلوهيلا الطاعا م  االعتقلاد أّن    عبادة أمتالطاعا هلل تعاىل، فهل طاعتنا مطلقا  للجمي  تع

واحللال نحلن  ؟ابتغاء الوسيلا  ىل اهلل تعلاىل ةعتل  عبلادة رشکيلا جمردأّن وهل عبادة؟ تعت  

ََُغاوا إََِلْاِه الْوَِسايلََة ) لي   بتغائهاإمأمورون من قبل اهلل تعاىل ب َ َواْب ِيَن آَمُناوا ابهُقاوا اَّلله ا اَّله ََ ُّه
َ
يَا َ

 .(وََجاِهُدوا ِِف َسبِيلِِه لََعلهُكْم ُبْفلُِحو َ 

 کل ما أمر اهلل ب  ورشع  فهو عبادة، حيث قال أّن  عىل وأکد الفو ان

                                                 

 .25( لقامن  1ص

 .992، ابن تيميا، ص(سبيل اهلدى والرشاد ک بيان حقيقا توحيد رب العباد2ص

 .95( املائدة  9ص
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ف بحسلب االصلطالح  ىل العبادة تنرصأّن  حلکيم جیداملتأمل ک آةات الذکر اأّن  ک حنی

ام هنلى اهلل تعلاىل علن عبلادة ، و ّنلودعبلخصوص أفعال العبد املقانا بنيا االعتقاد بألوهيا امل

تعلاىل، حيلث کلانوا ةقصلدوهنا بأفعلاهلم، دون  وا ةعبودوهنا من م کاناألصنام واألوثان ألهّن 

 يخلط واض  عند الوهابيا بنی مفهلوملذلک هناک وعلي  ةکون الفعل هبذا العنوان عبادة، 

، کلام أهّنلم خيلطلون ک کلامهتلما والبدعا کام مّر علينلا السنّ يوبنی مفهوم،التوحيد والرشك 

هلل دة أةضا  بنی الطاعا الرشکيا والطاعا غری الرشکيا، أي الطاعا بشکل مطلل والطاعلا املقّيل

 .، فالطاعا ما مل تکن باعتقاد ألوهيت  ال تکون عبادة ل تعاىل

بعض األعلامل اعتبارهم وسيأ  ک الفصل الراب  من هذا الکتاب رّد شبهات الوهابيا ک 

 تظر!!انفبادي، هنّا رشك ک التوحيد العألتي ةقوم هبا الشيعا انماميا من ا

 التوحيد يف التشريع واحلاكميةاملرتبة الرابعة: 

ألهّنام  ؛ةمکن اعتبارمها من فروع التوحيد ک الربوبيا من أقسام التوحيد األفعايل، بل  هّنام

جمموعلا ملن القلواننی ک تطبيلل ىل نوع من التدبری للفرد واملجتم ، حيث حیتلاج اننسلان  

 .  م  رّب  و نفس  و اآلخرةنتنظيم عالقات  

رع احلقيقلي واملسلتقل ک اهلل لاالعتقلاد بانحصلار املشلهلو رة  لومعنى التوحيد ک التش

رةعات ، بحيلث لذن  ومل ةکن تخالفا  لتشلّل لغریه الترشة  فيام لو کان بإسبحان  وتعاىل، و ّنام حی

  عرض الترشة  انهلي، ففي املخالفا ةقوم بتحليل حرامل  وحتلرةم حرامل ،ةکون ترشةع  ک

َوَمْن لَاْم ََيُْكاْم )عىل حرص الترشة  باهلل تعاىل، منها  قول  تعاىل   او ّن من مجلا اآلةات الدال
وئَلَِك ُهُم الََْكفُِرو َ 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّلله

َ
وئَلَِك ُهاُم  َوَمْن لَْم ََيُْكمْ )وقول  تعاىل    (بَِما أ

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّلله

َ
بَِما أ

                                                 

 .91، ص1(  عانا املستفيد، ابن فو ان، ج1ص

 .22( املائدة  2ص
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الُِمو َ  وئَلَِك ُهُم الَْفاِسُقو َ )وقول  تعاىل  (الظه
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّلله

َ
  (َوَمْن لَْم ََيُْكْم بَِما أ

رة  بعلض القلواننی لوأما بالنسبا  ىل ما تقلوم بل  جملالس الشلورى انسلالميا ملن تشل

ى ما لة  ک عرض اهلل تعاىل، بل هو ترشة  وتقننی بمقتضو قرارها، فهذا ليس من باب الترش

القلواننی  هلوالء من أذن رشعي أو من باب حفظ األمن واالستقرار وحتقيقهام من خالل سنّ 

سلوى التخطليط ليسلت والترشةعات اقاصا هبا وبحدود األذن انهللي، وهلي ک واقعهلا 

اننی انهليلا لتنفيلذها، والتخطليط ضوء القو یعلعطاء برنامج للمسوولنی ک احلکومات ن

 .غری الترشة  کام هو واض 

وکذلك التوحيد ک احلاکميا التي تعني الوالةا عىل الترصف ک األنفس واألموال و دارة 

هظلل فهلي ک ا حکوما غلریه مّ وأ ،  احلاکم املستقل واحلقيقينّ املجتم  منحرص باهلل و شوون 

األمر والنهي والعزل والنصب؛ ألّن مطلل الوالةا باللذات  ل  وحده الذي حیّل  ذ  ذن  تعاىل، 

ةترصف ک  أن ذن والعرض والتب ، وال م الويلتکون بانووالةا غریه تکون ل  واالستقالل 

التوحيلد ک احلاکميلا فلرع ثبوتيلا أّن  هو معنى التدبری، ومن هنا نعرفوهذا مملکت  وملک ، 

َقه َوُهَو َخاْْيُ الَْفاِصالِ َ إِِ  ا)قال تعاىل   .املدبرةا ل  وحده
ْ
ِ َُُّقصه اْل ُْكُم إ ِاه َّلِله

ْ
، وقلال  (ْل

ُ ُهَو الَْوِله )تعاىل   ْوَِلَاَ  فَاَّلله
َ
َُذوا ِمْن ُدونِِه أ ِم اَّته

َ
 .( أ

 أدلة التوحيد يف التشريع واحلاكمية

لتنظيم للفلرد واملجتمل  نوع من التدبری وامها الترشة  وکذلك احلکوما أّن  الدلي  األول:

وقد ذکرنا انحصلار التوحيلد  ،تعني الوالةا عىل األموال واألنفسآنفا ، و احلکوما ملا ذکرناه 

تلدبری أملور النلاس سلواء ک جملال ألّن ک الربوبيا ک اهلل فينحرص املدبر احلقيقي للعامل بلاهلل 

                                                 

 25(املائدة  1ص

 27( املائدة  2ص

 .86لشي  السبحاين، ص، ا( راج   حمارضات ک انهليات9ص

 .57( األنعام  2ص

 .1( الشورى  5ص
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د الربوبيا والتدبری التکلوةني فلال ا غریه ألّن  ةفتقمّ أو ،من حقوق اهللهو الترشة  أو احلکوما 

 بمدد اهلل و ذن . صفا املقنن واحلاکم املستقل  اّل  ةملك أن ةمکن

الختيلاره الترشة  مال م لنوع ملن انللزام علىل اننسلان والتحدةلد بام أّن  الدلي  الثعين:

ف رلمال ما للتدخل ک شوون الناس والتصبام أّن احلکوما ورغبات  ضمن القواننی وکذلك 

بملن لل  الوالةلا احلقيقيلا علىل فلإهنام خيتّصلان لذلك  ،ک أمواهلم وأنفسهم والسلطنا عليها

علي  بحيث تکون ل   للموىلّ  حقيقيا     ذا کان الوايل مالکا  وهذه الوالةا ال حتصل  اّل  ،اآلخرةن

ةکون  أن املالکيا احلقيقا لليشء متوقفا عىل نّ ا واملالك احلقيقي منحرص باهلل؛ ألملکيا حقيقي

  املاللك فإّنله بل ، ؤم وجلوده وبقلاوجود اليشء وبقائ  بيد املالك، أي املوجد ل  والذي ةتقوّ 

 وليس ألحد امللکيا احلقيقيلا علىل اآلخلرةن، خالفلا   .ومن  اننسان ،احلقيقي للکون وما في 

لذلك ، باننسانم وجود الکتاب ، حيث ال ةتقوّ تبارةا کاملکيا اننسان للکتابللملکيا االع

 حلدامها امللکيلا واحد ولکن عىل نحو الطوليا  آن ةکون لليشء الواحد ملکيتان ک أن ةمکن

ففيل   ،لزةلدالعبلد اململلوک امللکيا االعتبارةا لإلنسان کغالم  ةلد أو  واألخریاحلقيقيا هلل 

 امللکيا احلقيقيا هلل واالعتبارةا لزةد.

  ذا کانت بإذن  ومدده. ستحقها غریه  اّل الةا باهلل وال ةالترشة  والو  ذن ةنحرص حّل 

بمن ةالحظ وةراعي مصلال  النلاس  الترشة  الصحي  املتکامل تختّص أّن  الدلي  الثعلث:

وهذا ةتوقف ک طبيعت  عىل العلم وانحاطا الکامللا بحقلائل اننسلان شکل ممکن، بأفضل 

وطلرق کاملل  وسلعادت   ،ومصلاحل  ومفاسلده الواقعيلا و ما ةرضه وةنفع  حقيقا   ،واألشياء

البيئلا رةا وعواملل الوراثلا ولالبشلالنزعلات رع من لوجترد املش ،احلقيقيا ک الدنيا واآلخرة

رة بلاهلل تعلاىل لوهذه منحص ،توثر ک الترشة من أمور واألطامع واملخاوف وأمثاهلا  ،والابيا

والتلأثر بلالکثری وليس لغریه من املخلوقات هذه اقصائص  ذ ال ةتجرد من اجلهل والقصور 

ةعطلي اهلل  أن ولکن هذا ال ةمن  ،الترشة  الصحي  فهو ل  وحده حّل  ؛من العوامل املذکورة
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ک ترشة  بعض القواننی ک بعض املجلاالت العرفيلا والعقالنيلا لتنظليم  لبعض البرش احلّل 

 ها.تتالءم م  القواننی انهليا وال ختالف أن ولکن برشش ،احلياة الدنيوةاقضاةا بعض 

ها املستمر عىل حرص الترشة  باهلل ما نراه من قصور القواننی واآلراء البرشةا وتغرّی  وةدّل 

 ةرةا الناجتلا ملن اجلهلل والقصلور واملتلأثرلواآلراء البشل ،واآلثار املدمرة للبعض القلواننی

  بالبداء والنس  املستمر فيها.وحصول التغرّی  ،وغریهابالنزعات 

 ،حیيطلون باملصلال  واملفاسلد الواقعيلا ،و هلامل وبملدده اهلل بعض األفراد امللرتبطنی بل

ن العواملل املنحرفلا ک مفيمکنهم الترشة  الصحي  عىل ضوء  حاطتهم وعلمهم وجتردهم 

و ّنلام هلم متخصصلون ک  ،رعنیلالفقهاء ک الواق  ليسوا مشلأّن  الترشة . وةظهر من ذلك

رةعات لاألنبياء مبلغون ک  ةصال تلك التشل أنّ  معرفا الترشةعات انهليا والکشف عنها. کام

من واسطا برشةا ک  ةصاهلا ألهّنا ال تصلل باملبلارشة مللا قلنلاه ملن  حيث البدّ  ،من اهلل للبرش

رةعات اهلل لر اللذي جتلري علليهم تشللوبنی البش ،رضورة التناسب بنی األسباب واملسببات

ر لةکون املبل  وکذلك احلاکم علىل البشلواحلاکم عليها لذلك  املبل  للترشة وحکومت  وبنی 

الوالةا ممن بيده الوالةا احلقيقيا  و عطائ  حّل  ،مثلهم وان کان بمدد اهلل و ذن  باملبارشة برشةا  

 ک الترشة  واحلکوما.

 على التوحيد يف التشريع واحلاكميةالقرآنية والروائية النصوص 

لل     تعاىل وحده حیلّل نّ أواحلاکميا، و بعض اآلةات الرشةفا عىل التوحيد ک الترشة  تدّل 

وةتکفلل  ،ترشة  القواننی التي تنظم حياة الفرد واملجتم  وحتلدد حقلوق وتکلاليف النلاس

تدبری و دارة أمور املجتم  ول  الوالةا عىل األنفس واألموال وقد ةع  عن ذللك صبالربوبيلا ب

 الترشةعيا(.

اآلةات التي حرصت احلکلم بلاهلل  ،ما باهللواحلکوک الوالةا عىل حرص الترشة   ومما ةدّل 

وملن مل حیکلم بلام صأو وصفت من رشع حکمها أو حکم بغری احلکم انهلي بالفسل والکفلر 
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وباللذات  احلکلم املسلتقل أوال   نّ أب حيث تفيد (انزل اهلل فأولئك هم الکافرون أو الفاسقون

 .یألحکام  تعالتختص باهلل وال جیو   صدار حکم مغاةر 

ُكْ  إِ ِ )
ْ
ِ  ُم إ ِاه اْل ُْكُم َوإََِلِْه تُرَْجُعو َ )و  (َّلِله

ْ
ُه ََلُ اْل ََ ٍ  َهالٌِك إ ِاه وَْج  (ُُكه ََشْ

ُ ُهاَو ) الوالةا واحلکوما باهلل وبعض اآلةات حرصت حّل  ْوَِلَااَ  فَااَّلله
َ
َُذوا ِمْن ُدونِِه أ ِم اَّته

َ
أ

 .(الَْوِله 

يَا َداُوُد إِنها َجَعلَْنااَك َخلِيَفاًة ) ض ل  احلکوما والوالةا  تعاىل فوّ ألنّ  ام ةکون غریه حاکام  و نّ 
 ِ َوى َفُيِضلهَك َعْن َسبِيِ  اَّلله ََ ْ َقي َو ا تَتهبِِ  ال

ْ
ْرِض فَاْحُكْم َبْ َ اَّهاِ  بِاْل

َ
 .(ِِف اْْل

ْحَبا)ک جواب من سأل  عن قول  تعلاىل  7انمام الصادققال 
َ
َاُذوا أ ْم اَّته َُ اَرُهْم َوُرْهَبااَف

 ِ ْرَباباً ِمْن ُدوِ  اَّلله
َ
ولكان  ،ولو يْاوهْ ماع أجاعبوهْ ،أّمع واهلل مع يْوهْ إىل ْبعية أنفسهْ»  (أ

 .«أحَوا هلْ حرامًع وحّرموا َْيهْ حالالً فعبدوهْ من حيث اليشعرون

واهلل ماع »   قلال ّنلک تفسری اآلةا آنفا الذکر، أ 7ونقل ال قي بسنده عن انمام الصادق

 .«موا َْيهْ حالالً فعتبعوهْوحرّ  ،ولكن أحَوا هلْ حرامعً  ،صعموا وال صَوا هلْ

أول من فلّوض لل  هلذا  6اهلل تعاىل قد فّوض احلکم لبعض عباده، وکان النبيّن   ثم

وحکم  بمثابا ترشةع  وحکم ، قلال  6ترشة  نبّي  األمر بحيث اعت  املوىل تبارك وتعاىل

فّوض إىل نبّيه أمر خَقه لينظر كيف طعْتهْ ثْ تال هذه اآلية  ّْز وجّ  إّن اهلل »  7مام الصادقان

وا) َُ ََ  .(َو ما آتاُكُم الرهُسوُل فَُخُذوهُ َو ما نََاُكْم َعْنُه فَاْف

                                                 

 .57( األنعام  1ص

 .88( القصص  2ص

 .1( الشورى  9ص

 .26( ص  2ص

 .91( التوبا  5ص

 .1، ح29، ص1( أصول الکاک، ج6ص

 .226، ح226( حماسن، ال قي، ص7ص

 .7( احلرش  8ص
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 َوإِنهاَك لََعاىَل ُخلُاٍق )أيب نبّياه ْا  حمبتاه فقاعل:  ّْز وجّ   إّن اهلل»  7نمام الصادقوقال ا
َو ماا آتااُكُم الرهُساوُل فَُخاُذوهُ َو ماا نََااُكْم َعْناُه ) :ْاّز وجاّ  ثْ فّوض إليه فقاعل  (َعِظيمٍ 
وا َُ ََ َ )وقال عّزوجّل  (فَاْف َطاَع اَّلله

َ
نبي اهلل فاّوض  وإنّ  :ثْ قعل :قعل (َمْن يُِطِ  الرهُسوَل َفَقْد أ

 َّ  ،صامتنع اتصامتوا إذ وأن ،تقولوا إذا قَناع أن لنحّبكْ متْ وجحد النع ، فو اهللإىل ْ ٍّ وائتمنه فس

 .«مع جع  اهلل ألحد خريًا يف خالف أمرنع ،ّْز وجّ  بينكْ وبني اهلل ونحن فيام 

وإّنه ليتقرب إيلَّ بعلنعفَة حتى أحّباه فاإذا أحببتاه كنات سامعه الاذال »  7وقال انمام الباقر

ته وإن سألني جبوإن يْعين أطق به ويده التي يبطش هبع يسمع به وبرصه الذال يبرص به ولسعنه الذال ين

َ )، قال تعاىل  «أْطيته ِْ َرَمْياَ  َولَِكانه اَّلله ِ ْم َوَماا َرَمْياَ  إ َُ
ََلَ َ َقا َُلُوُهْم َولَِكانه اَّلله فَلَْم َبْق

 .(َرَم 

 التوحيد يف الطاعةاملرتبة اخلامسة: 

الطاعلا واتبلاع  وحده ةسلتحّل أي أّن اهلل لطاعا التوحيد ک ا ،ومن أقسام التوحيد العميل

إّن هلذا لزملت طاعتل  فل، فإذا خالفها علی طاعا غریه ک عرض طاعت  أو  ّل وال حت ،تعاليم 

من باب أمر اهلل بإطاعت ، أو ألّن  ةلدعو نطاعلا اهلل وال ةصلدر منل  ملا أن ةکون  ّما  اللزوم

حرص الترشة  واحلاکميلا  فإنّ  ،رشة  واحلاکمياخيالف  تعاىل، وهذا ماتب عىل التوحيد ک الت

، بحيلث کانلت ملن اهلل بالطاعلا مأذونا  املطاع   ذا کان ستلزم حرص الطاعا ب   اّل ةباهلل تعاىل 

أمر اهلل بإطاعت ، ومثل هذه انطاعا ال ختلالف التوحيلد، بعد أن طاعت  ک صطول(  طاعا اهلل  

 طاعلا األنبيلاء فلإّن ؛ للذلك وتخالفلا ألملر اهلل تخالفتهلا معصليا وذنبلا  وتعتل  بل توکلده، 

                                                 

 .2( القلم  1ص

 .7( احلرش  2ص

 .82( النساء  9ص

 .952، ص2ج1( الکاک، ج2ص

 .226، ح226( حماسن، ال قي، ص5ص

 .17( األنفال  6ص
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وِل  )من التوحيد کام أمر هبا اهلل :واألئما
ُ
ِطيُعاوا الرهُساوَل وَأ

َ
َ وَأ ِطيُعوا اَّلله

َ
ِيَن آَمُنوا أ ا اَّله ََ ُّه

َ
يَا َ

ْمِر ِمْنُكمْ 
َ
َ  )وقال تعاىل   (اْْل َطاَع اَّلله

َ
هوالء ةدعون لتوحيد  فإنّ  (َمْن يُِطِ  الرهُسوَل َفَقْد أ

هّنم القدوة ک التوحيد والتعبلد،  اهلل واتباع تعاليم  والتسليم ل  کام هو ک سلوکهم کذلك، و

ألهّنم خری من ةبل  وةنقلل تعلاليم اهلل بصلورة  طاعتهم بانضافا ملصال  کثریة تستلزم لزوم 

 لذلك أمر اهلل بإطاعتهم.  ،ملا ةملکون من خصائص أميناصحيحا و

اْيَنا )قال تعلاىل   تخالفتها ألحکام اهلل.ك جتو  طاعا األبناء لآلباء برشش عدم وکذل َو َوصه
ماا إَِيه َمارِْجُعكُ  َُ يِْه ُحْاناً َو إِْ  جاَهداَك لِتُْْشَِك ِِب ما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم فاَل تُِطْع َ ُِ ْم اِِِْسْااَ  بِوا

َُْم َبْعَملُو َ  نَبيُئُكْم بِما ُكْن
ُ
 .«ال طعْة ملجَوق يف معصية العلق»  6؛ لقول النبي(فَأ

 النصوص على التوحيد يف الطاعة

نِْزَل إََِلُْكْم ِمْن َربيُكاْم َو ا تَتهبُِعاوا ِماْن )عىل التوحيد ک الطاعا  هناك آةات تدّل 
ُ
اتهبُِعوا َما أ

ُرو َ  ْوَِلَاَ  قَلِيالً َما تََذكه
َ
 .(ُدونِِه أ

 وهلذا ةلدّل  ،ال ةطاع غلری اهلل أن م اختاذ البعض من دون اهلل أولياء وجیبوتوکد عىل عد

 عىل التوحيد ک الطاعا.

َاُذوا )کعلامئهم وأحبلارهم هل الکتاب نطاعتهم املطلقا لغریه أاهلل وک بعضها ةونب  اَّته
ِ َوالَْمِايَح اْبَن مَ  ْرَباباً ِمْن ُدوِ  اَّلله

َ
ْم أ َُ ْحَباَرُهْم َوُرْهَباَف

َ
ِمُروا إ ِاه َِلَْعُبُدوا إَُِلاً َواِحداً  ا إََِلَ أ

ُ
ْريََم َوَما أ

ا يُْْشُِكو َ   ُهَو ُسْبَحانَُه َعمه
 .(إ ِاه

واتبعلوهم أطاعوا أحبارهم  طاعا مطلقلا بلدون تأملل وتلدبر  ،بعض أهل الکتاب فإنّ 

                                                 

 .51( النساء  1ص

 .82( النساء  2ص

 .8نکبوت  ( الع9ص

 .621، ص2ج؛ من ال حیرضه الفقي ، 96، ص1( عوايل اآليل، ابن أيب مجهور األحسائي، ج2ص

 .9( األعراف  5ص

 .91( التوبا  6ص
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وتبشللریه ببعثللا وقللد کتمللوا بيناتلل   ،بللام خيللالف تعللاليم اهللعنللدما کللانوا ةللأمروهنم حتللى 

م أطلاعوا هلوالء فلإهّن للذلك  6واألخذ بانسالم الذي جاء بل  الرسلول 6الرسول

مدى موافقا قلوهلم لألحکلام والتعلاليم انهليلا  ، ومل ةکونوا ةالحظوااألحبار  طاعا مطلقا

وليس املراد من عبادهتم هو العبادة باملعنى اقلاص  ؛(حيث تقبلوا ربوبيتهم الترشةعيا صأربابا  

االملام  علن رواةا ک وردل باملعنى األوس  الشامل لإلطاعا، فقد ي الرکوع والسجود هلم بأ

 ماع يْاوهْ ولاو أنفساهْ ْباعية إىل يْاوهْ ماع واهلل أماع»  بقولل  اآلةا عىل تعليقا   7الصادق

َّوا ولكن أجعبوهْ،  «.يشعرون ال حيث من فعبدوهْ حالالً  َْيهْ وحّرموا حرامعً  هلْ أح

بحيث تکون ک علرض  ،عىل املن  من انطاعا املستقلا املطلقا لغری اهلل تدّل واةا الروهذه 

  طاعت  وان خالفت .

ناک  طاعا من أمر اهلل بإطاعت  کاألنبياء واألئما، حيث دعلا القلران ةوالتوحيد ک الطاعا ال 

ْرَسلَْنا ِماْن رَُساوٍل إ ِاه َِلُ )  ک قول  تعاىل نطاعا األنبياء
َ
ِ َوَما أ ِِْ  اَّلله  وقولل  تعلاىل  .(َطااَع بِاذِ

ِطيُعوا الرهُسوَل )
َ
َ وَأ ِطيُعوا اَّلله

َ
َُْم  فذ وَأ ْ َ رَُساوََِّا اْْلَاالُا الُْمبِا ُ فذفّ تَاَوَله ََ ، وقولل  تعلاىل  (َماا 

ِطيُعوا الرهُسوَل وَاْحَذُروا )
َ
َ وَأ ِطيُعوا اَّلله

َ
  فذ وَأ

َ
َُْم فَاْعلَُموا َ ْ َ رَُسوََِّا اْْلاَلُا الُْمبِ ُ تََوَله ََ  .(فهَما 

الرشك ک الطاعا ةتمثل ک انطاعا لتعاليم بعض الناس  ذا کانت غری مالئملا أو کانلت  ، ذن

 .«يف معصية فقد ْبده من أطعع رجالً »  7فقد روي عن االمام الصادقتخالفا لتعاليم اهلل 

ما سوى اهلل تعاىل من اجللن واألنلس، ةشمل  طاعا  واملراد من العبادة معناها الواس  الذي

ْد إََِلُْكْم يَا بَِِن آَدمَ )قال تعاىل   ََ ْع
َ
لَْم أ
َ
اْيَطاَ  إِنهاُه لَُكاْم َعاُدوٌّ ُمبِا ٌ  أ  أ ؛ ألّن ( ا َبْعُبُدوا الشه

                                                 

 .1ح ،81ص ،18ج( وسائل الشيعا، 1ص

 .62( النساء  2ص

 .12( التغابن  9ص

 .12( املائدة  2ص

 .127، ص27( وسائل الشيعا، احلر العاميل، ج5ص

 .62( ةس  6ص
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اه الطاعا شأن من شوون احلاکم وال حاکم بالذات واالستقالل  ال اهلل تعاىل، وأما طاعا ما سلو

عرض طاعتل ، ک تکون ک طول طاعت  ال  أن ثانيا  ، ومن قبل  تعالیتکون مأذونا أوال   أن البدف

أّن  أةضلا   باملالحظلا واجللدةرصقلال صلاحب تفسلری األمثلل   .ال تکون ک معصليت  أن ثالثا  و

 ال عبلادةال ألنّ  ،«الطاعلا» بمعنلى( الشليطان تعبدوا الص مجلا ک  ليها انشارة الواردة «العبادة»

 ملن( 27ص اآلةا ک ورد کام. الطاعا مصادةقها منأّن  بل فقط، والسجود الرکوع بمعنى تنحرص

مِنُ  َفَقالُوا) «املومنون» سورة َْ نُ
َ
يْنِ  أ َما ِمْثلَِنا لِبََْشَ َُ  التوبلا ملن( 91ص اآلةا وک (ََعبُِدو َ  َََّا َوقَْوُم

َُذوا)  نقرأ ْحَباَرُهمْ  اَّته
َ
َُ  أ ْرَبابًا مْ َوُرْهَباَف

َ
ِ  ُدو ِ  مِنْ  أ مُِروا َوَما َمْريَمَ  اْبنَ  وَالَْمِايحَ  اَّلله

ُ
اا َِلَْعُبُدوا إ ِاه  أ ًَ َ  إِل

ا ُسْبَحانَهُ  ُهوَ  إ ِاه  إََِلَ   َا  وَاِحًدا  .((يُْْشُِكو َ  َعمه

                                                 

 .217، ص12( األمثل ک تفسری کتاب اهلل املنزل، نارص مکارم الشریا ي، ج1ص
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ن اختلفلت ک  صلفات  تعلاىل و فلإنّ  ؟کيف ةمکننا حتدةد صلفات اهلل واثبلات وجودهلا

 ف عليها من طرق عدةدة.ولکن ةمکن التعرّ  ،حدودها عن صفات املخلوقات أو البرش

 الطريق العقلي ـ1
 ،غلری متنلاهي وغلری حملدودو ثبلات أّن هلذا الوجلود واجلب وبعد  ثبلات وجلود اهلل 

 ،نتوصل  ىل صفات  السلبيا بلاملعنى اللذي ذکرنلاه أن لتأمل والتدبر ک ذلك کل  ةمکننااعندو

 ،أو حمدودةا في  فهو مسلوب عنل  کل وصف ةستلزم نقصا  أّن  أي ،کنفي الاکيب واجلسميا

ام ةاتب عىل تأمل العقل  ثبات هذه الصفات  نّ  ذن،  ،وکذلك نتوصل لبعض صفات  الثبوتيا

 جوب .وو ک وجوداهلل

 طريق اآلفاق واألنفس ـ2
م عىل وجود اهلل ملن خلالل قلراءة الظلواهر الکونيلا وک بواسطا االستدالل بدليل النظ

فمن دليل  ،ةمکن التعرف عىل صفات  واثبات وجودها ،التدبر فيهامن خالل نفس اننسان و

ها وغائيا حرکاهتلا احلاکما فياملذهلا النظام واالنسجام والاابط بنی أجزاء الکون والقواننی 

صلفا  ینتوصلل  للوکلذلك  ،ةمکننا التوصل  ىل صفا احلکما والعللم ک اهلل ،ودقا صنعها

هذا الطرةل ةعتملد علىل العقلل ک أّن  صالتوحيد( من خالل وحدة النظام کام ذکرنا، وال شّك 

 یعللبعض مقدماتل  حسليا وجترةبيلا تعتملد  نّ م  الطرةل األول بأ تلفخي  ولکنّ ،وقواعده

 مشاهدة الکون وهظواهره.
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ةمکن التوصل  ليها ملن خلالل التلدبر والتأملل ک حيث  ،وهکذا سائر الصفات انهليا

 هذا من األمور الوجدانيا الواضحا. تخلوقات  تعاىل وک اآلفاق واألنفس، ولعّل 

هي احلياة اما الناس ک  ثبات صفات  تعاىل، لع أوضحها وأکثرها فهام  وولعل أةر الطرق 

وقلد ذکرنلا  ،کلامالت ک املخلوقلاتک أهّنلا  وهذه الصفات الشّك  ،لعلم والقدرة انهلياوا

ةوجد ک علتل  وخالقل  بنحلو  أنو کل کامل ک املخلوق واملعلول البدّ أّن  حسب مبدأ العليا

ةشتمل الواجب عليها ليفيضها وةمنحهلا ملخلوقاتل   أن د، فالبّ  فاقد اليشء ال ةعطي نّ أل أتم

جیلب  هلا ومن ةفيض القدرة وانرادة للمخلوقلات ةکون فاقدا   أن ملن خيلل احلياة وال ةمکن

هلا. فوجود هذه الصفات الکامليا ک املخلوقات دليل عىل وجودها ک خالقهلا  ةکون فاقدا   أن

اهلل اّتصلاف وهلذا دليلل علام علىل  ولکن بدون نقص وحتدةد بلام ةلتالءم ووجلوده وذاتل .

 ليا.الذاتيا الکامبالصفات 

 :ة املعصومنيالطريق النقلي: القرآن الكريم وسّن ـ3
 6والتعبد هبام بعد  ثبات وجود اهلل ونبلوة الرسلول ،القرآن والسنا علیةمکن االعتامد 

وکام ذکرنلا ک ملنهج البحلث  ،اأقواهلم وتکون حجّ بلذلك ةمکن التسليم  ،:و ماما األئما

لدليل النقيل، ولکلن بعلد با والنبوة ال ةمکن التعبد ک  ثبات وجود اهللأّن  عن املسائل العقائدةا

 ثباهتام ةمکن التعبد بقول اهلل تعاىل ورسول  واألخذ بالدليل النقيل ک غری هلذةن املجلالنی ملن 

للذلك ةمکلن االعلتامد علىل  ؛فيها عىل األدلا العقليا االعتامد أةضا   ناملسائل األخرى، کام ةمک

رةفا لا الشالکرةم والسنّفالقرآن  ، ثبات صفات اهلل وتفصيالهتا اآلةات واألحادةث الرشةفا ک

حافالن بالکثری من النصوص املشلتملا علىل أوصلاف اهلل مل  حتدةلد الکثلری ملن خصائصلها 

ک معرفا حقلائل هلذه وهذه النصوص  ،ومعاملها وخاصا ک هنج البالغا ورواةات املعصومنی

د بعض املدارس علىل الطرةلل کام توک ،التشبي الصفات وخصائصها وبطالن القول بالتعطيل و

ف عىل معاملهلا واآلةات والرواةات الرشةفا ک  ثبات وجود الصفات وک حتدةدها والتعرّ  النقيل
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هلو ف عليهلا هذا املنهج ک  ثبلات الصلفات والتعلرّ ک أّن  وال شّك  ،وخصائصها وتفصيالهتا

ر لسلائر التنّکل ولکن مل  ذللك ال ةصلّ   ،صحي  وةتالءم م  منهج املعرفا الذي ذکرناهمنهج 

 رشنا  ليها ک جمال الصفات کطرةل اآلفاق واألنفس.أالطرق التي 

 طريق الكشف والشهود ـ4
مللن النللاس، وهللم األنبيللاء ذوي الکللامالت هللذا الطرةللل و ن کللان خاصللا  باألوحللدةنی 

 کوا أرواحهم ورفعوا بعدما طهروا أنفسهم ول والعرفاء الذةن منَّ اهلل تعاىل عليهم  :واألئما

يلا  هللم بآلةاتل  ملن أصلغرها  ىل نلور احللّل تبلارك وتعلاىل متجلّ  ةبمشاهدل  احلجب عن قلوهبم

أعظمها، حتى خرقت مشاهدة القلوب حجلب النلور، فتلدلت قلاب قوسلنی أو أدنلى دنلوا ، 

  ما بّ ررأى من نور  ما، وعند6وعندها ما کذب الفواد ما رأى، کالذي حصل للنبي األعظم

ملا ةليلل بل  ملن  و عظملا النلورما حیجها علن تنزع بعد ذلك  أن رأى، فهذه القلوب بإمکاهنا

ِياَن آَمُناوا)الصفات الکامليلا والوجودةلا، قلال تعلاىل   اا اَّله ََ ُّه
َ
َ َُيَْعاْ  لَُكاْم   إ يَاا َ َهُقاوا اَّلله َب

َ ) وقال تعاىل(فُْرقَاناً  ِيَن آَمُنوا ابهُقوا اَّلله ا اَّله ََ ُّه
َ
تُِكْم كِْفلَْ ِ مِْن رََْحََِِه َوَُيَْعْ  يَا َ َْ  َوآِمُنوا بِرَُسوَِلِ يُ

ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ  ى)وقال تعاىل   (لَُكْم نُوراً َبْمُشوَ  بِِه َويَْغِفْر لَُكْم وَاَّلله
َ
ََاُد َما رَأ .(َما َكَذَب الُْف

 أهنلا ،  اّل ذوي الکلامالتوألوليلاء فهذه املعرفا والشهود القلبي و ن کان لثّلا قليلا من ا

  تعني  ثبات طرةل من طرق التعرف عىل کامالت احلّل تبارك وتعاىل وصفات  اجلامليا.

املالك لليشء واملوجد لل  هو القدرة ک اللغا بمعنى القوة عىل اليشء والتمکن من ، والقادر 

خاصلا  هلل  ن ال تتناهى قدرت ، وهلذا کان وصلفا  عجز وال فتور، والقدةر هو م باالختيار من غری

                                                 

 .21( األنفال  1ص

 .28(  احلدةد  2ص

 . 11( النجم  9ص
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   يشء عن مراده. نعواملقتدر هو التام ک القدرة الذي ال ةم تعاىل الةوصف ب  غریه،

ملن قبلل املتکلملنی بمعنلى صلحا  ةفقد عرفت القدر کالمي والفلسفيوک االصطالح ال

ةرةدون بذلك انمکان اللذا   ، وهذا بنفس  ةعطي معنى انمکان، غری أهّنم الالفعل والاك

ملن تکون اللذات انهليلا خاليلا  أن ؛ ألّن األول ةلزم، وال انمکان االستعدادياملاهوي

ا تکلون حمتاجلا  ىل تلرجي  طلرف الفعلل صصلحا فإهّنلتفعيل قلدرهتا أرادت القدرة، ولو أهّنا 

ك وهلو خلالف کوهنلا تکون حمتاجلا  ىل ذلل أن الفعل( دون الطرف اآلخر، ومثل هذا ةستلزم

َِميادُ )بالذات غری حمتاجا  ىل غریها  اغني
ْ
ُ ُهَو الَْغِِنه اْل ِ وَاَّلله َُُم الُْفَقرَاُ  إََِل اَّلله ْف

َ
ا اَّهاُ  أ ََ ُّه

َ
 (يَا َ

مرات ک القلرآن الکلرةم، فضلال  علن اآلةلات  نفس  تعاىل بلصالغني احلميد( :سوقد وصف 

، وکذلك ال ةمکن وصلف ذاتل  بانمکلان االسلتعدادي، ألّنل  األخرى التي تودي هذا املعنى

تکون الذات مادةا باعتباره وصفا  للامدةا دون املجلردات، واحللّل تبلارك وتعلاىل ال  أن ةستلزم

ةکون مرادهم من صحا الفعلل واللاك  أن  اّل نتصور في  املادةا واجلسميا، فال ةبقى  أن ةمکن

بلل  ،القدرة غری کافيا ک  جیاد الفعلّن أ ، بمعنىصدوريک التعرةف للقدرة، هو انمکان ال

جیلاد، وک انمضلافا   ىل وجلود اللداعي  ىل  ،من وجود  رادة من قبل املوىل تبارك وتعلاىل البدّ 

حال عدم وجود الداعي فال ةتحقل الفعل ک اقارج، وهذا ما ةع  عن  باالمکلان الصلدوري، 

                                                 

 .12( انظر  کشف املراد ک رشح جترةد االعتقاد، تعليل وحتقيل الشي  السبحاين، املقصد الثالث، ص1ص

ء ک حد ذاتل  مسلتوي النسلبا  ىل الوجلود والعلدم، بمعنلى أّن الوجلود ةکون اليش ( وةقصد بانمکان الذا  هو أن2ص

سلتحل واحلدا  ملنهام بلل متسلاوي النسلبا  لليهام بلنفس و بمعنى أّن  ک مرتبا ذات  ال ةوالعدم ليسا رضورةنی ل ، أ

 الدرجا واالعتبار. 

ات املادةلا التلي هللا قابليلا للتغلری ( هو أن ةکون عند اليشء استعداد ألن ةصب  شيئا  آخلر، وهلذا تخلتص بلاملوجود9ص

 والتبدل.

 .15( فاطر  2ص

( انمکان الصدور، هو أن ةکون لليشء قدرة عىل صحا الفعل وقدرة عىل ترك الفعل ال تلرك العلدم، و جیلاد العلدم 5ص

ل قدرت  بل  هذا ةستشکل علي ،  ذکيف تتعلل القدرة بالعدم؟ بل ةکون بالنسبا  ىل الفعل باالختيار فبإمکان  أن تتعل

م  توفر باقي الرشوش فيوجده، وقد ال تتعلل قدرت  بإجیاده لتخلف بعض الرشوش التي عّ  عنها امللتکلم بلانرادة 

 والداعي، فال ةرى لزوما  نجیاده.
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القدرة واالختيار ک ترجي  الفعل عند وجود الداعي لل ، وعلدم الذات انهليا هلا کامل أّن  أي

معنلى کلان؛  ترجي  الفعل ک حال عدم وجوده، بينام مل ةرتِض الفالسفا تعرةفها بانمکان بأّي 

ف عليل  وجلود ا جلمي  ما ةتوّقلعمثل ذلك تخالف لکون الذات انهليا مستجمأّن  ةرون مألهّن 

للتفرةل بنی القدرة وانرادة التي استوجبت عليهم طرح فکلرة  م ال ةرون معنىالفعل، وکام أهّن 

تعرةف الفالسلفا للقلدرة بمعنلى عىل الداعي  ىل جنبهام، وألجل التخلص من هذه انشکاليا 

مل   ن شلاء فعلل و نانرادة ل  ذ  هّنم ال ةفرقون بنی کال األمرةن ل الذي جاء في  بأّن القادر هلو 

املوىل تبلارك وتعلاىل أّن  ، وهم بقوهلم صشاء ففعل( ةرةدون بيانعلشاء فف  ةشأ مل ةفعل ولکنّ

عّلا العلل عىل نحو العّليا التاما املستجمعا جلمي  ما ةتوقلف عليل  وجلود املعللول، ومل  هو 

  لنلا القلول بحدوثل  تأخره الرتبي ةصحّ أّن  ذلك ال معنى لتأخر املعلول عن العلا، غاةا األمر

 اجبا القدةما بالذات.الذا  عن العلا الو

ّنل  ةکلون أوقد سبب هلم هذا التعرةف مجلا من انشکاالت من قبل املتکلمنی من قبيلل 

ةکون مرةدا  لليشء وأّن  رادت  وقدرت  هبذا املعنلى  ألن ؛  ذ ال معنىموَجبا  جمبورا  عىل فعل 

ةقاعل  لعلدم فلرض ، وعلي  فهلو جمبلور ک  من  کافيا لوقوع الفعل، وم  ذلك ال ةق  الفعل

 .الداعي  ىل تأخریه عندهم کام فعل املتکلم

رة  العبلارة، مل رون هللذا لولکن من ةرج   ىل کلامت الفالسفا جیدهم ةنفون ذلك بص

انجیاب بأّن  من طرف العلا ال عليها، فهي باختيارها توجب وجود املعلول، وفيام عدا ذللك 

 .فيا ک وجوده، سواء کانت أولوةا ذاتيا أو غریةافاألولوةا التي قال هبا املتکلم غری کا

                                                 

 .11( انظر  کشف املراد ک رشح جترةد االعتقاد، حتقيل الشي  السبحاين، ص1ص

ذا ةعني أّن  متمکن من الفعل فقط دون الاك، هذا هو معنلى املوَجلب واملجبلور. ( باعتبار أهّنم قالوا صشاء ففعل( وه2ص

 . 56؛ االعتامد ک رشح واجب االعتقاد، ص22انظر  النکت االعتقادةا، ص

وکذلك ذکر ک معنى املَوجب هو من ال ةتخلف أثره عن  بالرضورة، أي ال ةنفك عن  فعل  بالضلرورة، أي بمثابا النور للشلمس، 

 .57لسيّوري، صفات اهلل تعاىل، صا ،؛ االعتامد92ا ال م  قدم العامل أةضا . الباب احلادي عرش للعالما احليل، صوهذ

 .151؛ وکشف الفوائد، ص27( انظر  قواعد العقائد للخواجا نصری الدةن الطويس، ص9ص

لکلن شلاء ففعلل( وباعتبلار أّن انرادة هلل ( کام مّر علينا تعرةفهم للقدرة باالرادة ص ن شاء فعل و ن مل ةشأ مل ةفعلل، و2ص
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ةرى فيهلا حيث کام أهّنم أجابوا أةضا  عىل  شکاليا أخرى طرحها املتکلم عىل الفيلسوف، 

، ألّن انرادة ذاتيلا فنا القدرة بانرادة کام فعلل الفالسلفالزوم القول بقدم العامل  ذا ما عرّ 

أّن  ، غلریةم کقدم  تعاىل لقلوهلم صولکلن شلاء ففعلل(فعل  قدأّن  وقدةما ل ، وهذا ةعني

، وفعل املرةد مادام الفيلسوف قال بالتفرةل بنی کون اليشء حادث ک ذات  وقدةم ک  مان 

ةتصف باملعلوليا واملخلوقيا فهو حادث ک ذاتل ، و ن مل ةکلن حدوثل  ک  ملان معلنی، ألّن 

احلرکا، واحلرکا علرض لألجسلام، وعليل   الزمان متأخر عن ذلك، فهو عرض ةعنی مقدار

والقلدم  ،فکيف ةکون الزمان سابل حلدوث العامل، فألجل ذللك کلان احللدوث ذا  للعلامل

وفقلط ک  ، ماين  ذ ال  مان قبل الزمان، وهبذا ةکون القدم الذا  وصف للذات انهليا فقلط

 نظر الفيلسوف.

لعجز، حيث قلال الشلي  الصلدوق  ف القدرة بمعنى عدم اوهناك من املتکلمنی من عرّ 

علّز  ّن اهلل مل ةزل قادرا ،  ّنام نرةد بذلك نفي العجز عن ، وال نرةلد  ثبلات يشء معهلن ألّنل  ص

 .(مل ةزل واحدا  ال يشء مع  وجّل 

 قادير اهللأّن  لاك:وقف» اللذي جلاء فيل   7وهذا التعرةف مقتبس من قول انمام البلاقر

 .«بعلكَمة العجز، وجعَت العجز سواه تنفيخرّبت أّنه ال يعجزه يشء، ف

                                                                                                                   

 ذاتيا، فلزم أن ةکون العامل قدةم لتعلل انرادة ب  وعدم انفکاکهام.

 .57؛ االعتامد، مقداد السيوري، ص92( انظر  الباب احلادي عرش، العالما احليل، ص1ص

 موجب النفکاک  عن  رادت  لعدم وجود ملان  ( ألّن انرادة من صفات  الذاتيا، فمنذ أن کان اهلل تعاىل کان العامل؛  ذ ال2ص

، غلری أّن الفيلسلوف بلنّی أّن جملرد  ةمن  من وجوده، والعلا تاما العليا، واملقتيض موجود، فتصوروا أن  ةکون قدةام 

 تخلوقيت  دليل عىل حدوث  و ن کان من حيث  مان  فهو قدةم.

واحلرکا متفرعا ک وجودها عىل األجسام، وهذا ةعني أّنل  ال (ألّن الزمن متفرع عن وجود احلرکا فهو ةعنی مقدارها، 9ص

  مان قبل وجود الزمان، والقدةم هو ما ال أول ل ، فالعامل حلادث  ّنل  مل ةکلن ثلم کلان، وقلدةم  ملان  ذ ال  ملان 

 قبل وجوده.

 .1( التوحيد، الشي  الصدوق، مقدما املولف، ص2ص

 .21، ص1احلوةزي، ج ،تفسری نور الثقلنی ؛117، ص1؛ الکاک، ج11( املصدر السابل، ص5ص
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 القدرة يف اآليعت والروايعت 

لقد نزل ک القدرة ما مل ةنزل ک غریها من الصفات األخرى، وذللك ألمهيتهلا ک  رسلاء 

  ماةيلقواعد التوحيد ومراتب  عند اننسان، فمن مجلا اآلةات الکرةما نذکر 

ََ ) ل1 ُّه
َ
 يُْذِهْبُكْم َ

ْ
َِلَِك قَِديراً إِْ  يََشأ  َ ََ  ُ ِت بِآَخِريَن َوََكَ  اَّلله

ْ
 .(ا اَّهاُ  َويَأ

ََِدراً )ل  2 ٍ  ُمْق َ ُُكي ََشْ ََ  ُ  (َوََكَ  اَّلله

ٍ  قَِديراً ) ل 9 َ ُُكي ََشْ ََ  ُ  (َوََكَ  اَّلله

ا َوََك )ل  2 ََ ِ ُ ب َحاَط اَّلله
َ
ا قَْد أ ََ ْخَرى لَْم َبْقِدُروا َعلَْي

ُ
ٍ  قَِديراً وَأ َ ُُكي ََشْ ََ  ُ  (َ  اَّلله

 (إِ ه َربهَك ُهَو الَْقوِإه الَْعِزيزُ ) ل 5

ةِ الَْمَِ ُ ) ل6 ُِو الُْقوه زهاُق  َ ُهَو الره  (إِ ه اَّلله

نْ ) ل 7 َك َمْن تََشاُ  َوَبْْنُِع الُْملَْك ِممه
ِِت الُْملْ َْ مه َمالَِك الُْملِْك تُ َُ تََشاُ  َوتُِعازه َماْن تََشااُ   قُِ  الله

ٍ  قَِديرٌ  َ ُُكي ََشْ ََ َْْيُ إِنهَك 
ْ
 (َوتُِذله َمْن تََشاُ  بَِيِدَك اَخ

ارُ ) ل 8 َه ٍ  َوُهَو الَْواِحُد الَْق ُ َخالُِق ُُكي ََشْ  (قُِ  اَّلله

ْ  )ل 1 ُ ال نَا ُمْنِذٌر َوَما ِمْن إََِلٍ إ ِاه اَّلله
َ
َما أ ارُ قُْ  إِفه َه  (َواِحُد الَْق

ْرِض إِنهُه ََكَ  َعلِيماً قَِديراً ) ل12
َ
َماَواِت َو ا ِِف اْْل ٍ  ِِف الاه ُ َِلُْعِجزَهُ ِمْن ََشْ  (َوَما ََكَ  اَّلله

                                                 

 .199( النساء  1ص

 .25( الکهف  2ص

 .27( األحزاب  9ص

 .21( الفت   2ص

 .66( هود  5ص

 .58( الذارةات  6ص

 .16( آل عمران  7ص

 .16( الرعد  8ص

 .65( ص  1ص

 .22  ( فاطر12ص
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  ماةيل وأّما الرواةات فهي کثریة، نذکر منها

 .«وإحعطة ومَكعً  َْاًم وقدرة ،األشيعء كَهع له سواء»  7عن انمام الصادق

اللدنيا تصغر  أن ةدخل الدنيا ک بيضا من غری أن   هل ةقدر رّبك7ل انمام عيلئِ ُس . 1

 .«ني ال يكونتاهلل تبعر  وتععىل ال ينسب إىل العجز، والذال سألّن إ»  7البيضا؟! قالتک  أو 

 خلل اهلل األشياء بالقدرة أم بغلری القلدرة؟» ، جاء في  7وک جواب لسوال لإلمام عيل

يكون خَق األشيعء بعلقدرة. ألّنك إذا قَت: خَق األشيعء بعلقدرة فكأّنك قاد  أن ال جيوز  7فقال

له هبع خَق األشيعء، وهاذا رش . وإذا قَات: خَاق األشايعء  ت القدرة شيئًع غريه، وجعَتهع آلةً جعَ

ْعجز وال حمتاعج بعقتدار َْيهع وقدرة، ولكن ليس هو بضعيف وال  عام تصفه أّنه جعَهفإنّ بغري قدرة، 

 .«إىل غريه، ب  هو سبحعنه قعير لذاته ال بعلقدرة

أّن  التواتر، تشهد علىل االستفاضا وبلغت حدّ  فهذه وغریها من الرواةات التي فاقت حدّ 

 اهلل تعاىل قادر عىل کل يشء ما مل ةکن مستحيل ک ذات ، کام مّر علينا بيان ذلك.

للحّل  ذا ما قلنا بأّن العلم ال تعرةف ل ، وأّن کل ما ذکر ملن التعلارةف قد ال نکون جمانبنی 

، وال أهّنا تکشف عن بيان حقيقت  وذاتل ، ل  ليست من باب التعارةف املنطقيا باحلد والرسم

وسلط ألّن العلم من املفاهيم العاما التي تنقدح للذهن بلال ت، و ّنام هي من قبيل رشح اللفظ

من البد ات؛  ذ ال ةوجد أحد ةنکر قدرت  عىل معرفا العلم، فهو البيلان  عدّ ل رّبام ةمعّرف هلا، ب

واالنکشاف لألشياء، نعم قد ذکرت ل  ک علم املعرفا واملنطل تعارةف للتمييز بنی أقسام  التي 

                                                 

 198ص، 1الکاک، الکليني، جاصول ( 1ص

 . 1 برقم «القدرة» باب، 192، صالتوحيد (2ص

 . 112، ص2، ج7( عيون أخبار الرضا9ص

 ( ةعني التعرةف باجلنس والفصل، أو التعرةف باجلنس والعرض اقاص، فاألول ةسمى عند املناطقا باحلد والثاين بالرسم.2ص

تلي تکلون ( أي أن  ةقوم املعّرف ل ک حال عدم القدرة عىل وجود تعرةفا  منطقيا  لليشء ل بالتوسلل بلبعض األلفلاظ ال5ص

ف عنده.  بالنسبا للسام  أوض  وأجىل أو أکثر تفصيال  من املعرَّ
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، ولکن الذي  منا هنلا هلو العللم احلضلوري ةعّ  عنها بالعلم احلضوري والعلم احلصويل

عللم أّن  م من هظنّ بأي شکل من األشکال، وتوهّ  یتعالبحرضت   العلم احلصويل ال ةصّ  و ال ف

العللم احلصلويل کلام قلال بل  بعلض قبيلل  اهلل تعاىل باألشياء قبل وجودها أو بعد وجودها من

علم اهلل تعاىل باألشياء احلضوري خيتلف علن فإّن  ومن جها أخرى ،، هذا من جهاالفالسفا

األحساسيس املادةلا والتومهلات اقياليلا والتصلورات تشوب  نا ن، ألّن وجداعلمنا احلضوري

 7فقد جاء ک احلدةث الرشةف عن املعصلومعن املادة وآثارها، العقليا لعدم جتردنا جتردا  تاما  

 أو االوهاعم َْياه تَقوا أو خَقه من یءبش تشبهوه أو له مث  ال الذ  بعلرب متثَوا أن اهلل اتقوا»  قال  ن 

 «.نعراً  ذلك فع  ملن فإنّ  املجَوقني بنعوت تنعتوه أو االمثعل له ربوااتض أو الفكر فيه َوامتع

يء واحلد منهلا لکل األشياء ولليس بشلبسيط احلقيقا  ،وجودحمض  املوىل تبارك وتعاىلف

ا، خل ک األشلياء ال باملام جلا واقلارج عنهلا ال باملزاةللاالدفهو ب ک ذات ، ال ترکّ بعين ،  ذ 

 هدّ حیلعلم حضوري ال خيالط  وهم وال هو األشياء بو ذات عزلا صفا ال عزلا بينونا، فعلم  ب

 بكياف، اهلل مان العَْ يوصف وال بأين، منه اهلل يوصف ال اهلل َْْ»  7، قال انمام الکاهظمحدّ 

 . «حد َْمه وبني اهلل بني وليس منه، اهلل يبعن وال اهلل، من العَْ يفري وال

 تعلاىل علمل  لليس أي «بأين منه اهلل يوصف ال»  قول ص عالما املجليس ک بيان ذلك قال ال

 ةوصف أوال آخر، مکان ک وعلم  مکان ک تعاىل هو ةکون بأن املکان بحسب من  مباةنا   شيئا  

 شياءباأل العلم ک حیتاج ال أي املکان، هذا ک یءالش ذلك علم  ةقال بأن بمکان العلم بسبب

 للمعللوم مکانلا   لليس تعاىل  أنّ  املراد ةکون أن وحیتمل هبا، اجلسميا واالحاطا منها الدنو  ىل

                                                 

يء وذاتل  فيسلمى ل(  ذا کان العلم متعلل بوجود صورة اليشء فيسمى بالعلم احلصويل، و ذا کان متعلل بنفس وجود الش1ص

عللم هبلا ملن قبلل العلامل بالعلم احلضوري، وکالمها وجود جمرد ملجرد، لتجرد الصورة وذات اليشء عن امللادة عنلد ال

 املجرد،  ال ملا حتقل حضورمها عندها، ألّن املادة من شووهنا الغيبا وعدم احلضور واحلجب.

 ( کام هو علي  فالسفا املشاء، الذةن ةتصورون ذلك ک حّل اهلل تبارك وتعاىل. وهو باطل.2ص

 . 52، ص1( روضا الواعظنی، ج9ص

 .86، ص2( بحار األنوار، ج2ص



  
: 

 154/ ص35629/ شاخه11/66/39زاده/ تاريخ  / مجري: نجف6/ پرينتآرايي گیري صفحه غلطاصل التوحید/ 

 «بكياف اهلل من العَْ يوصف وال»  لسالما علي  وقول  بعيد لکن  صورت ، في  وحیصل حیل بأن

 تعلقل  وکيفيلا تعلاىل علمل  کنل  ةعللم أوال املخللوقنی، ک کلام کيفيلا تعلاىل علم  ليس أي

  ىل أو لللذات، العلم مغاةرة عدم  ىل  شارة  ما «حّد  َْمه وبني اهلل بني وليس»  ل قو املعلومات

 حد وعلم  تعاىل وجوده بنی ةکون حتى عن  تعاىل علم  ةنفك مل أي تعاىل علم  حدوث عدم

 .(معلوم وحد معنی وقت ک علم  حدث ثم کان  ةقال حتى وأمد

وال ةعلم بذلك، فعلم  بجمي  األشياء واحلد ال  ةعلم هبذا ّن  تعاىل  ةقال أن ال ةصّ  أي 

بزمان أو مکان، بل هو فوق الزمان واملکان، فکيف ةوصف هبام ملن کلان حالل  هکلذا،  حیدّ 

بعلم، أي بواسطا عللم خلارج علن ذاتل ،  ا  ةقال  ّن  مل ةزل عامل أن فعلم  عنی ذات ، فال ةص 

 واليتناع مان ولايس اّّتذ مع اهلل آهلة أخار من قعل ذلك، ويان به، فقد » 7فقد قال انمام الرضا

 ْاام تعاعىل لذاتاه بصارياً  ساميععً  قاديامً  حياعً  قعيراً  َْيامً  ّ  ّْزوج اهلل يزل مل»: 7قعل ثْ ،«یءش ْ 

 .«كبرياً  َْواً  واملشبهون املرشكون يقولون

  ، ألّن  علم ةکون علنی اللذات،هنصف حقيقا هذا العلم ومعرفا کن أن وعلي  فال ةمکن

خصها بلالعلم  ذواهتا أو بام هو خارج عنها، و نفأخطأ وتوهم من قاس  عىل علم املمکنات ب

ي والعللم لاحلضوري، فحقيقا علم  خيتلف عن حقيقا علمنا، للفرق بنی العلم الذا  النفس

بلل  ،ملن ذاتل  کيفام کان فعلومنا عرضيا علينا ال من ذواتنا، بينام علم  تعاىل لدين  والعريض، 

عن معرفا العقول، وهذا العللم ال خيتللف وال ةتخللف تبعلا  الخلتالف  اذات  املحجوب نیع

ام ل ال تغری ک علم  تعاىل، فهو عللم کلائن ملثاملعلوم وتبدل حاالت  الفعليا، فهو علم باملتغرّی 

 باام ْعملاع اهلل يزل ومل. غريه یءش وال اهلل كعن  »، حيث قال7جعفر کان، وکام وصف  انمام أبو

 .«كونه مع بعد به كعَمه كونه قب  به فعَمه ون،ك

                                                 

 .86، ص2األنوار، ج ( بحار1ص

 .115، ص2( عيون أخبار الرضا، ج2ص

 .86، ص2( بحار األنوار، ج9ص
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  7وقال انمام الصادق

 لعلم اهلل تعاىل قال في   7وقد جاء ک بيان لإلمام الرضا

 اميشء، بام کلان وبل ح عىل  ثبات علم اهلل تعاىل بکّل وبوض هناك براهنی وآةات تدّل ّن اِ  ثم

نشلری قبلل اللدخول ک تفصليل  أن ، غری أّننلا أردنلاةکون أن  ىل ةوم القياما، وقبل هو کائن

جمموعلا ملن  ی للالبحث والکالم عن علم اهلل تعاىل باألشياء قبل وجودها وبعد وجودهلا، 

 ، وهي من قبيل  فاآلةات کثریة ک املقام، و اّل ىلمطلل علم اهلل تعا عىل تدّل اآلةات الکرةما 

َماوَاِت َوَما ِِف اْلْرضَُّتُْفواْ َما ِِف ُصدُ   إ قُْ  ) ل1 ْو ُبْبُدوهُ َُّْعلَْمُه اُه َويَْعلَُم َما ِِف الاه
َ
 .(ورُِكْم أ

ا إ ِاه َوِعنَدهُ َمَفاتُِح ) ل2 ََ  َما تَْاُقُط ِمن َوَرقَاة إ ِاه ُهَو َويَْعلَُم َما ِِف الََْبي َواْْلَْحِر وَ  الَْغْيِب  اَ َُّْعلَُم
ا َو اَ َحبهة  ََ ْرِض َُّْعلَُم

َ
بِ  َو اَ َرْطب َو اَ يَابِس إ ِاه  ِِف ُظلَُماِت اْل ََاب مه  .(ِِف كِ

                                                 

 .119، ص9( بحار األنوار، ج1ص

 .176، ص1الکاک، جاصول ( 2ص

 . 21( آل عمران  9ص

 .51( األنعام  2ص
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َْلُو ِمْنُه ِمن قُْرآ  َو اَ َبْعَملُاوَ  ِماْن َعَما  ) ل9   َوَما َب
ْ
أ َْ ُكنهاا َعلَاْيُكْم  إ ِاه َوَما تَُكوُ  ِِف 

َُود بياَك ِمان  اً ُْ ِْ تُِفيُضوَ  فِيِه َوَما َُّْعُزُب َعان ره ِ اَما  َو اَ إ ْرِض َو اَ ِِف الاه
َ
ة ِِف اْل َِره ْثَقااِل  مي

ْصَغَر 
َ
ْكََبَ إ ِاه أ

َ
َِلَِك َو اَ أ بِ  ِمن  ََاب مه  .(ِِف كِ

ا َوُهَو َمَعُكْم ) ل2 ََ َما  َوَما َُّْعُرُج فِي ا َوَما يَْنُِل ِمَن الاه
ََ ْرِض َوَما َخُْرُج ِمْن

َ
َُّْعلَُم َما يَلُِج ِِف اْل

ُّْنَ 
َ
ُ بَِما َبْعَملُوَ  بَِصْي أ َُْم َواَّلله  .(َما ُكن

اُدورِ ) ل5 اُه َعلِايٌم بِاَذاِت الصه
ُروا بِِه إِنه ََ وِ اْج

َ
وا قَْولَُكْم أ ِْسه

َ
 اَ َُّْعلَاُم َماْن َخلَاَق َوُهاَو  *وَأ

َ
أ

َبِْي
ْ
 .(اللهِطيُ  اَخ

ُل ا) ل6 اَعِة َويَُْني َ ِعنَدهُ ِعلُْم الاه ا ْرَحاِم َوَماا تَادْ َغْيَث َويَْعلَُم َما ِِف ا ْاَ لْ إِ ه اَّلله َِ اا رِإ َفْفاٌس مه
د َُ ْرض َبُموُت  اً تَْكِاُب 

َ
إي أ
َ
َ َعلِيٌم َخبِْيّ  إ َوَما تَْدرِإ َفْفٌس بِأ  (اَّلله

ْقَرُب إََِلْ َولََقْد َخلَْقَنا ا ْاِ ) ل7
َ
 .(ِه ِمْن َحْبِ  الَْورِيدسَااَ  َوَفْعلَُم َما تُوَْسوُِ  بِِه َفْفُاُه َوََنُْن أ

 : علمه قبل اإلجيادأواًل
 قال الشي  املفيد 

9

                                                 

 .61( ةونس  1ص

 . 2( احلدةد  2ص

 .12-19( امللك  9ص

 . 92( لقامن  2ص

 .16( ق  5ص

 ( أي حکمت.6ص

 .59( اوائل املقاالت، الشي  املفيد، ص7ص
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 علىل واسلتدل  ل،األ منلذ شلياءألا جلميل  تعاىل علم  باحاطا احللبي الشي  حرّص  وقد

 والذي ،الوجود اهذ ک ء يش کل صن  ک حکامان دليل منها ا،دلّ ألا ببعض ،عاملا   تعاىل کون 

 (.ا احَكم صفة ثلبوت َعملا تعاَل كونه من بد و ا)  قال ،عاملا   خبریا   الصان  کون عن ءةنبى
  الطويس الشي  وقال

 ال ذ  املعلوملات، بجميل  عامللا   تعلاىل اهلل کلون ک االعتقلاد الطلويس الشي  وجبأ کام

 .ةتناهى ال بام عاملا   کون  ذلك من بعض،فيجب دون ببعضها ل  صتخّص 

، شلوبآ شلهر ابلن الشي  قول اعتقاد من اوجب  ما اصحّ  عىل ادلّ األ ببعض استدل قدو

  اقالل وعلم املخلوق علم بنی قالفر مبينا  حيث قال 

  تعاىل علم  عىل االستدالل جمال ک قال الطويس الدةن نصریالشي  

  تعلاىل کونل  علىل الطلويس اللدةن نصلری ادلّ أ من الثالث الوج  =احليل العالما بنّی وقد 

  فقال عاملا  

                                                 

 .21 ، صاحللبي ،املعارف تقرةب( 1ص

 .السادسا املسالا ، 12 ص ،الطويس ،العرش الرسائل(2ص

 .52، ص1( متشابا القرآن وتختلف ، ابن شهر آشوب، ج9ص

 .912( کشف املراد رشح جترةد االعتقاد، ص2ص
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  لفظ  ما السابل العالما لکالم رشح  ک السيوري اهلل عبد بن املقدادوقال 

  =احلسيني الداماد املحقل وقال

  ةضا  أ وقال

                                                 

 .19( الباب احلادي عرش، ص1ص

 .19 ، صالسيوري املقداد، عرش احلادي الباب رشح ک رشاحل ةوم ناف (2ص

  .195  احلسيني مریداماد لسيد، اقبسات( ال9ص

 ( املصدر السابل.2ص
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  الشریا ي الفيلسوف وقال

  الطباطبائي حسنی حممد السيد العالما وقال

 علمل  ک الشليعا ءعللام کللامت ملن مجلا ساق أن بعد االصفهاين ينافال عيل السيد وقال

  تعاىل

  1اقوئي السيد وقال

                                                 

 .6( األسفار األربعا، مالصدرا، السفر الثالث ک العلم انهلي، ج1ص

 .162( بداةا احلکما، ص2ص

 ( دفاع عن الکاک، ثامر العميدي، 9ص

 .999، ص5الفق صتقرةر أبحاث السيد اقوئي(، الشي  الفياض، ج( حمارضات ک أصول 2ص
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 بعد اإلجياد ه: علمًاثاني
الکليل واجلزئلي،  بام في  العللم ،ما ةرتبط بعلم اهلل تعاىل الفعيل باألشياء ونعني بذلك کّل 

ىض  مکاهنلا لعليهلا بمقتلتطرأ وبام ةرتبط بأصل وجودها وحادثها ومتغریها والتقلبات التي 

اَماَواِت َو ا ِِف )وحدوثها، فاهلل تعاىل حميط هبلا  ٍة ِِف الاه َِره ََعلِاِم الَْغْياِب  ا َُّْعاُزُب َعْناُه ِمْثَقااُل 
كْ 
َ
َِلَِك َو ا أ ْصَغُر ِمْن 

َ
ْرِض َو ا أ

َ
ََاٍب ُمبٍِ  اْْل ُ ِمْن )  (بَِما َُّْعَملُوَ  ُُمِيٌط )، (ََبُ إ ِاه ِِف كِ َواَّلله

ْم ُُمِيٌط  َِ ِ العللم شلأن  ، فمن تکون هذه صلفت  ال ةتصلور ک اوواض  معنى انحاط (َوَرائ

ات بيشء لصغر حجم  أو لتقلب  وتغرّیه اآلين نتيجا حرکت  التدرجیيا، فهو تعاىل العامل باملتغری

َوقُاِ  اْعَملُاوا ) قال الشي  الطويس ک تفسریه لقول  تعاىل ک علم  سبحان  وتعاىل، دون التغرّی 
ُ َعَملَُكمْ   باالشلياء علامل وهو. االستقبال وج  عىل (اه فاْيى) قال امو نّ ص  (فََاَْيَى اَّلله

 ابأهّن  عاملا   وکون  ،معدوما علمهاأّن  بعد موجودة سيعلمها  نّ أ بذلك املراد نّ أل. وجودها قبل

.ک(بذل ل  حال الجیدد وجدت  ذا بوجودها عاملا   کون  من ستوجد

  منهاوهناك آةات کثریة تشری  ىل علم اهلل تعاىل باألشياء بعد وجودها، و

َُمْ ) ل1 ْم َحِابْ
َ
ِيَن َجاَهُدوا ِمْنكُ  أ  أ ُ اَّله ا َُّْعلَِم اَّلله َنهَة َولَمه

ْ
ابِِرينَ تَْدُخلُوا اج ، (ْم َويَْعلََم الصه

َُمْ )قول  تعاىل  و ْم َحِابْ
َ
َهِخاُذوا ِماْن ُدوِ   أ  أ ِيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َولَْم َُّ ُ اَّله ا َُّْعلَِم اَّلله ُكوا َولَمه ُبَْتَ

ُ َخبٌِْي بَِما َبْعَملُو َ  ِمنَِ  َوَِلَجًة َواَّلله َْ ِ َو ا َرُسوَِلِ َو ا الُْم .(اَّلله

ََاَب َوالِْمزيَاَ  َِلَُقوَم اَّهاُ  بِالِْقْاِط وَ ) ل2 ُم الِْك َُ نَْزََّْا َمَع
َ
ْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِاْْلَييَناِت وَأ

َ
نَْزََّْاا لََقْد أ

َ
أ

                                                 

 .9( سبأ  1ص

 . 122( آل عمران  2ص

 . 22( ال وج  9ص

 .125( التوبا  2ص

 .215، ص5( التبيان ک تفسری القرآن، ج5ص

 .122( آل عمران  6ص

 .16( التوبا  7ص
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ُ َماْن َُّْنُصا ِديٌد َوَمَنافُِ  لِلنهاِ  َوَِلَْعلََم اَّلله َْ   ٌ
ْ
َِديَد فِيِه بَأ

ْ
َ قَاوِإٌّ ّ  إ رُهُ َوُرُسالَُه بِالَْغْياِب ااْل اَّلله
ا )، وقول  تعاىل  (َعِزيزٌ  ََ ُ ااُم نُاَداوِل

يه
َ
إِْ  َُّْمَاْاُكْم قَْرٌح َفَقْد َمسه الَْقْوَم قَْرٌح ِمْثلُُه َوتِلْاَك اْْل

ُ  ا َُيِبه الظه  َداَ  َواَّلله ََ ُْ َهِخَذ ِمْنُكْم  ِيَن آَمُنوا َويَ ُ اَّله  .(الِِم َ َبْ َ اَّهاِ  َوَِلَْعلََم اَّلله

ااَوَََّبْلَُونهُكْم بَِش ) ل9 ْفُفاِس وَاثلهَمارَاِت َوبَشي
َ
ْماوَاِل وَاْْل

َ
ُاوِع َوَفْقاٍص ِماَن اْْل

ْ
َاوِْف وَاج

ْ
ِر اْيٍ  ِماَن اَخ

ابِِرينَ  ابِِريَن َوفَ ) وقول  تعاىل  (الصه ْخبَاَرُكمْ َوَََّبْلَُونهُكْم َحَّته فَْعلََم الُْمَجاهِِديَن مِنُْكْم وَالصه
َ
 .(بْلَُو أ

َ ) ل2 ََ اْن َُّْنَقلِاُب  اا إ ِاه ََِّْعلَاَم َماْن يَتهبِاُ  الرهُساوَل ِممه ََ َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلََة الها ِي ُكْناَ  َعلَْي
 (َعِقَبْيهِ 

ُ َويَْعلَُم َما  إ قُْ  ) ل5 ْو ُبْبُدوهُ َُّْعلَْمُه اَّلله
َ
ْرِض  َُّتُْفوا َما ِِف ُصُدورُِكْم أ

َ
َماَواِت َوَماا ِِف اْْل ِِف الاه

ٍ  قَِديرٌ  َ ُُكي ََشْ ََ  ُ  (َواَّلله

ا إ ِاه ُهَو َويَْعلَُم َما ِِف الََْبي َواْْلَْحِر َوَما تَْاُقُط ِمْن َوَرقَاةٍ ) ل6 ََ  إ ِاه َوِعْنَدهُ َمَفاتُِح الَْغْيِب  ا َُّْعلَُم
ا َو ا َحبهٍة ِِف ُظلَُماِت  ََ ََاٍب ُمبٍِ   َُّْعلَُم ْرِض َو ا َرْطٍب َو ا يَابٍِس إ ِاه ِِف كِ

َ
 (اْْل

َما ِ ) ل7 ْرِض َو ا ِِف الاه
َ
ٌ  ِِف اْْل َ  ا َخْىَف َعلَْيِه ََشْ  (إِ ه اَّلله

عىل سعا علم  و حاطت  باألشلياء بعلد وجودهلا، وأّنل  ال  دّل من اآلةات التي توغریها 

بذات الصدور العامل ء أهظهرت  بأفعاهلا أو کتمت  ببواطنها، فهو خيفى علي  يشء من أمرها، سوا

ُدورِ ) ُه َعلِيٌم بَِذاِت الصه
وَ  َوَما ُُّْعلُِنوَ  إِنه  .(َُّْعلَُم َما يُِِسه

                                                 

 .25( احلدةد  1ص

 .122( آل عمران  2ص

 .155( البقرة  9ص

 .91د  ( حمم2ص

 .129( البقرة  5ص

 .21( آل عمران  6ص

 .51( األنعام  7ص

 .5( آل عمران  8ص

 .5( هود  1ص
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بعلض انحصاء والتواتر، نذکر من   وأّما بالنسبا ملا جاء عن العاة الطاهرة فهو فوق حدّ 

 کشواهد عىل ذلك املوارد 

 .«الَهْ إيّن أسألك ... بعَمك الذال أحع  بكّ  يشء»  7مام عيلقال ان

 «َْامً  ءيش نع كّ  وسع ربّ »  7الباقروقال انمام 

 «ليس لعَمه منتهى»  7قال انمام الصادق

 طلالق احليلاة عليل  أّن  من أهم الصفات الثبوتيا الذاتيا هلل تعاىل، غلری احلياةتعت  صفا 

تکون احلياة راجعا  ىل نوع الکائنات احلّيا  من املخلوقات، ففي هعىل غری طالقها تلف عن خي

 عليل  سلبحان  وتعلاىل، و ن مثل ذلك ال ةصلّ  أّن  من الفعل واالنفعال والتأثری والتأثر، غری

علي  م  حذف هذه النلواقص عنل   ، بل تصّ  االدراکياعرفت احلياة ک االصطالح بالفّعاليا 

ةفل  بالقلدرة والعللم، فهلو  طلالق عليل  رن  وتعاىل، وهذا التعرةف بعين  راج   ىل تعسبحا

ولکن بنحو ةتناسب وشأن  وجالل ، وهناك أدلا کثریة عىل  ثبات حيات ، من بينهلا أّنل  قلادر 

، وقلد وهلب املخلوقلات احليلاة ک  عامل ل وقد مّر الکالم عنهال ومنها فاقد اليشء ال ةعطيلو

نبلنّی ملا دّل عليهلا ک اآلةلات  أن بقليو وجودها فضال  عن حياهتلا. ك تکن متتلأهّنا ملحنی 

  والرواةات، وهي کثریة جدا ، نذکر منها 

ُ  ا إََِلَ إ ِاه ُهَو الَْحه الَْقيهومُ ) ل1  .(اَّلله

ِإ  ا َُُّموُت وََسبيْح ِِبَْمِدهِ َوَكىَف بِِه ) ل2 َ الَْحي اَّله ََ  ْ  (بُِذنُوِب ِعَباِدهِ َخبِْياً َوتََوَّكه

                                                 

 .81، ص11، ج7( موسوعا انمام عيل1ص

 .9(  رشح هنج البالغا، اجلعفري، ص2ص

 .197، ص7؛ وسائل الشيعا، ج2( التوحيد، ص9ص

 .2؛ آل عمران  55( البقرة  2ص

 . 58( الفرقان  5ص
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ِ َربي الَْعالَِم َ ) ل9 َْمُد َّلِله
ْ
يَن اْل ُي   (ُهَو الَْحه  ا إََِلَ إ ِاه ُهَو فَاْدُعوهُ ُُمْلِِصَ  ََلُ ا

  ت فهي کثریة، نذکر منهااوأما بالنسبا للرواة

أّنك حي قّياوم ال تأخاذ    أّنع نعَْكنه ْظمتك إاّل  فَسنع نعَْ»  7عن انمام عيلل روي 1

 سنة وال نوم

وصاعيقًع  ،نورًا ال ظالم فياه ،يشء غريه الو إّن اهلل تبعر  وتععىل كعن»  7قال انمام الباقرل 2

 .«وحّيًع ال موت فيه، وكذلك اليوم كذلك ال يزال أبداً  ،وْعملًع ال جه  فيه ،ال كذب فيه

 .«وحيعة ال موت فيه ،وَْْ ال جه  فيه ،إّن اهلل نور ال ظَمة فيه»  قال أةضا  

وال كياف  ،وال كاون موصاوف ،عن اهلل حّيًع باال حياعة حعيثاةفك»  7مام الکاهظمان قالل 9

 .«لنفسه ب  حيّ  ،وال أين موقوف وال مكعن سعكن ،حمدوي

 ،بوالقعهر الذال ال يغَ ،والقعير الذال ال يعجز ،الذال ال يموت ...وأّنه احليّ »  7وقال أةضا  

والغناي  ،والثعبت الاذال ال يازول ،والبعقي الذال ال يفنى ،واحلَيْ الذال يعج  والدائْ الذال ال يبيد

 .«الذال ال يفتقر

ومل يكن له كعن وال كعن لكونه كياف... مل  ،ًع بال كيفكعن مل يزل حيّ   »7قال انمام الباقرل 2

 .أي بال حياة  ائدة عىل ذات  «يزل حّيًع بال حيعة

يع يائاًم ال نفعي لاك، وياع حّياًع ال حاّي، وياع حمياي »  7ک دعاء عرفا لإلمام احلسنی جاءل 5

  .«املوتى...

                                                 

 .65( غافر  1ص

 . 162( هنج البالغا، خطبا 2ص

 .122( التوحيد، الصدوق، ص9ص

 .198( املصدر السابل، ص2ص

 .121( املصدر السابل، ص5ص

 .21، ص1( روضا الواعظنی، ج6ص

 .221، ص15( بحار األنوار، ج7ص
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فت بعّدة تعرةفات، من بينها أهّنا فعلل ک اللغا بمعنى املشيئا، وک االصطالح عرّ  ةانراد

ا)اهلل تعاىل، لقول  تعاىل  َِ ِ ٍ  إ ْوََُّا لََِشْ
َما قَ َرْدنَاهُ  إِفه

َ
الشلي   قلال ( َفُقاوَل ََلُ ُكاْن َفَيُكاو ُ  أ  أ

  ال جیو  ال مما وأشباه  الضمری اقلل ومن،  الفعل نفس اسم  جّل  اهلل من انرادةص  =املفيد

 أخل ينصقال   أن  ىل (ذلك جاء ک اق  عن أئما اهلدى...... وب. والنقص احلاجا ذوي عىل

 علن  درةلس بن أْحد عن الکليني ةعقوب بن حممد عن قولوة  نب حممد بن جعفر القاسم أبو

 ملن انرادة عن أخ ين  7احلسن أليب قلت   قال حیيى بن صفوان عن اجلبار عبد بن حممد

،  الفعا (  كاذا)  بعاد هلاْ يبادو وماع الضامري الَق من اإلراية»  فقال؟ .  اقلل ومن تعاىل اهلل

 نلّص  وهلذا   ...«يتفكر وال هيْ ال اسمه جّ   هألنّ ، ذلك غري ال ع الف إحداثه تععىل اهلل من واإلراية

، منهلا آخر يل مذهب عىل نّص  وفي ، بانرادة تعاىل اهلل وصف ک اختياري عىل 7موالنا من

 (.البلخي ذهب هذا و ىل،  فعل  قبل تکون العبد  رادةأّن  وهو

يبدو هلْ بعد ذلاك مان لضمري ومع اإلراية من الَق ا»  7عن انمام الکاهظمروي ومنها ما 

  .«من اهلل تععىل فإراياته إحداثه ال غري ذلك... الفع ، وأّمع

ْاعت األمار هباع، ويف املعاعن النهاي ْنهاع، مشية اهلل وإرايته يف الطعصوقال الشي  الصدوق  

 .(واملنع منهع بعلزجر والتحذير

  ، قال شاهلل  وتابع  عىل ذلك السيد عبد

                                                 

 .22( النحل  1ص

 .12( مسألا ک انرادة، الشي  املفيد، ص2ص

 .9، ح121، ص1( أصول الکاک، ج9ص

 .926التوحيد، الصدوق، ص( 2ص

 .92، ص1( حل اليقنی، السيد عبداهلل ش ، ج5ص
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  ثم قال

:

هنا ةظهر أّن  صار خلط بنی انرادتنی الذاتيا والفعليلا، والکلالم حلول انرادة الذاتيلا، 

ملن  بلدّ  ليا، وعلي  فالعىل انرادة الفع 7البعض بالرواةات عن العاة الطاهرة وقد استدّل 

عن األحادةث التي هلي بصلدد  ،األحادةث التي هي ک صدد بيان معنى انرادة الفعليامتييز 

  م عن بيان معنى انرادة الذاتيا، قال العالما الکا راينالکال

 رادة احلّل تبارك وتعاىل، هي ملن صلفات  أّن  وقد دلت ال اهنی والنصوص الرشعيا عىل

 الکامليا ووصف من أوصاف  اجلامليا، و ليك بعضها 

 ةاآليات الكرمي
ِديَُكمْ )ل 1 َْ َ لَُكْم َويَ ُ َِلُبَ ي ُ َعلِايٌم  يُِريُد اَّلله َُاوَب َعلَاْيُكْم َواَّلله ِيَن ِمْن َقْبلُِكْم َويَ ُسََنَ اَّله

 .(َحِكيمٌ 

ََُه َعلَْيُكْم لََعلهُكْم تَْشُكُرو َ ) ل2 َرُكْم َوَِلَُِمه نِْعَم َي   (َولَِكْن يُِريُد َِلَُط

                                                 

 .92، ص1( املصدر السابل نفس ، ج1ص

 .127( مرآة األنوار، ص2ص

 .26( النساء  9ص

 .6( املائدة  2ص
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اٌل لَِما يُِريدُ )ل9   (إِ ه َربهَك َفعه

َ َُّْفعَ ) ل2  (ُ  َما يُِريدُ إِ ه اَّلله

َِْياً ) ل5 َرُكْم َبْط َي ْهَ  اْْلَْيِ  َويَُط
َ
ُ َِلُْذِهَب َعْنُكُم الريْجَس أ َما يُِريُد اَّلله  .(إِفه

 األحاديث الشريفة
 .املشيئة حمدثة»  7حدةث حممد بن مسلم، عن أيب عبداهللل 1

وياد  ،وجّ  ْند لسعن كّ  قعئا اهلل ْزّ  إنّ »  7أيب عبداهللحدةث ميمون بن قداح، عن ل 2

يبسط ياده إال  أن  مع شعء اهلل، وهذا البعسط ال يستطيعيقول إاّل  أن ، فهذا القعئ  ال يستطيعطكّ  بعس

 .«بام شعء اهلل، فدخ  َْيه فسأله ْن أشيعء وآمن هبع وذهب

ع ياوي! يا 7اهلل ّْزوجّ  إىل ياوي أوحی»  7أمری املومننیعن  حدةث األصب  بن نباتال 9

وإن مل تسَْ ملع ُأرياد أتعباك  ،أسَمت ملع ُأريد أْطيت مع تريد فإن مع ُأريد، تريد وُأريد وال يكون إاّل 

 «. مع ُأريدفيام تريد، ثْ ال يكون إاّل 

املشاّية واإلراية مان صافعت األفعاعل، »  7الرضاعن انمام  حدةث سليامن بن جعفرل 2

 .«شعئيًع فَيس بموّحديد اهلل تععىل مل يزل مرأّن  زْْفمن 

 ةقوللون بعضلهم أصلحابنا  نّ   »7حدةث أيب نرص البزنطلي علن أيب احلسلن الرضلال 5

 «...کنلت بمشيتي آدم ةابن وتعاىل تبارك اهلل قال اکتب،  يل فقال باالستطاعا، وبعضهم ،باجل 

 .«ةدتر یءش کّل  لك نظمت قد» آخره ک و اد 12 رقم حتت مرّ  الذى احلدةث آخر اىل

                                                 

 .127( هود  1ص

 .12( احلج  2ص

 .99( األحزاب  9ص

 .151، ص1الکاک،  جاصول ( 2ص

 .126، ص5( بحار األنوار، ج5ص

 .122، ص5( بحار األنوار، ج6ص

 .212، الشي  العطاردي، ص7(مستند انمام الرضا7ص

 .211( املصدر السابل، ص8ص
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 الكتاعب، بتحقياق القادر وتاْ ،القضعء ومىض ،القَْ وجّف  العَْ سبق»  9اهلل رسول قالل 6

 اهلل مان وبعلوالياة وكفار، كاذب ملان وبعلشاقعء واتقاى، آمان ملن اهلل من وبعلسععية الرس ، وتصديق

 تشاعء الاذال ناتأ كنت بمشيتي آيم يعبن: يقول اهللّن إ»  ثم قال. «لَمرشكني منه وبعلرباءة لَمؤمنني،

 ْا  قويات َْياك نعمتاي وبفضا  ترياد، مع لنفسك تريد الذال أنت كنت وبإراييت تشعء، مع لنفسك

 باذنبك أوىل وأنات مناك، بحسنعتك أوىل وأنع فرائيض، إىل أييت وْعفيتي وْصمتي وبقويت معصيتي،

 انطويات لاك تسَطي من وبكثري جزاءا، جنيت بام إليك مني والرّش  به، أوليتك بام إليك مني الري مني،

 َْياك السابي  ويل بعلبياعن، َْياك واحلجاة احلمد ف  رمحتي، من قنطت يب ظنك وبسوء طعْتي، ْن

: قولاه وهاو ْزتاك، ْند آخذ  ومل يب، حتذير  أيع مل بعالحسعن، ْندال احلسن اجلزاء ولك بعلعصيعن،

( ََ ُ اَّهاَ  بِما َكَاُبوا ما تََرَك  َاِخُذ اَّلله َْرِها مِْن َدابهةٍ  َو لَْو يُ  أمحَاك ومل طعقتاك، فاوق أكَفك مل (َظ

 «.مني لنفسك به رضيت مع منك لنفيس ورضيت نفسك، ْ  هبع أقررت مع إاّل  االمعنة من

الکالم ک اللغا عبارة عن احلروف املسموعا املنتظما، ومعنى کون  متکّلام  هو أّنل  أوجلد 

 .الکالم

اعلم أّن  ال خالف بنی أهل املللل ک کونل  تعلاىل ص ام ،حد ةنکر کون  تعاىل متکلّ ال ةوجد أ

، ولکن اختلفوا ک حتقيل کالم  وحدوث  وقدم  اقلالف واالخلتالف وق   ّنام و، (متکّلام 

نبيلاء ادعى تواتر األنباء عن الرسل واألجاء ک منهاج ال اعا أّن   بيان وکيفيا کالم  تعاىل،ک 

، ال خالف ألحٍد ک ذلك، و ّنلام اقلالف  ّل عّز وجقت الرشائ  وامللل عىل کون  وأطب متکّلام 

 .ک معنى کالم  تعاىل وک قدم  وحدث 

                                                 

 .28، ص5( بحار األنوار، ج1ص

 ، مادة صکلم(.596( جمم  البحرةن، فخر الدةن الطرحیي، ص2ص

 .152، ص2( بحار األنوار، ج9ص

 .269، ص12( انظر  منهاج ال اعا ک رشح هنج البالغا، ج2ص



  
: 

 198/ ص35629/ شاخه11/66/39زاده/ تاريخ  / مجري: نجف6/ پرينتآرايي گیري صفحه غلطاصل التوحید/ 

ُ ُماوَ  تَْكلِيمااً )قال تعلاىل   ِ )وقلال تعلاىل    (َوََكهاَم اَّلله اِد اَّلله َْ وَ  بَِع ِياَن يَْشاََتُ إِ ه اَّله
ْم َثَمناً  َِ ِ َُّْمان

َ
ْم يَْوَم الِْقَياَمِة وَأ َِ ُ َو ا َُّْنُظُر إََِلْ ُم اَّلله َُ ُم

ْم ِِف اآْلِخَرةِ َو ا يَُكلي َُ َ وئَلَِك  ا َخالَق ل
ُ
قَلِيالً أ

َِلمٌ 
َ
ْم َعَذاٌب أ َُ َ ْم َول َِ ي

رِ )وقال تعاىل   (َو ا يَُزكي
َ
ا َجاَ  ُموَ  لِِميَقاتَِنا َوََكهَمُه َربهُه قَاَل َربي أ ِِن َولَمه

ََبِ  
ْ
ْفُظْر إََِلَْك قَاَل لَْن تََراِِّن َولَِكِن اْفُظْر إََِل اج

َ
اا ََتَاىله َربهاُه  فذ ّ أ َََقره َمََكنَُه فََاْوَف تَاَراِِّن فَلَمه اْس

 
َ
نَاا أ
َ
فَاَق قَاَل ُسْبَحانََك ُبْبُ  إََِلَْك وَأ

َ
ا أ ِمنِ َ لِلَْجَبِ  َجَعلَُه َدَّكً وََخره ُموَ  َصِعقاً فَلَمه َْ ُل الُْما  (وه

 ونحوها من اآلةات الکرةما الدالا برصاحا عىل  ثبات کالم  تعاىل.

  نذکر منها ماةيل   توجد عّدة آراء ونظرةاتفإنّ بيان حقيقا کالم  تعاىل،  ىل وأما بالنسبا 

 إلمامية واملعتزلة : ااألوىل
عبارة خلل األصلوات ک هي ىل حقيقا کالم  سبحان  وتعاأّن  ذهب انماميا واملعتزلا  ىل

 أّن  خيللل الکلالم هو منزه عنها، فال ةبقى  اّل وکام للامدةات   لکان ل  آلا  األشياء خارجا ، و اّل 

ر احلادثلا، فهلو فعلل ملن أفعالل  فيام هو خارج عن ذات ، خصوصا  وأن الکلالم ملن األملو

ندما رأى ذلك النلور دةن عمن م  بعد رجوع  بأهل 7کالذي حصل لنبّي  موسىرجيا، اقا

ْو آبِايُكْم )وقال هلم   ،فطلب من أهل  البقاء   نارأنّ  وهظنّ 
َ
اََبٍ أ
ا ِِبَ ََ إِِّني آسَْاُ  نَاراً َسآبِيُكْم ِمْن

اٍب قَبٍَس لََعلهُكْم تَْصَطلُو َ  ََ فالکالم ةکشف عن کامل قدرت  وعلم  تعاىل، ألّن  خلل  ،(بِِش

ک ليلا املعلراج،  6رم حممدسبحان  وتعاىل م  نبّينا األک و حکام، وکذلك تکلم اهلل باتقان

حيث خاطب  بصوت حیب  وةأنس ب ، فالکالم عند أهل اللغا لفظ کاشف عام ک الضمری ملن 

بالداللا الوضعيا عىل موجود ويشء آخلر، کدالللا األثلر علىل  ، فاللفظ وجوده اعتبار ةدّل معنى

فا علن الکلامل األتلم ک علتل ، فکلان ک هلذا أوىل شلکااملوثر، وکداللا صفا الکامل ک املعلول ا

                                                 

 .162( النساء  1ص

 .77( آل عمران  2ص

 . 129( األعراف  9ص

 .7( النمل  2ص
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 .بأن ةسّمى کالما  لقوة دالت  وأحّل 

 ئيا عن العاة الطاهرة، ما ةوةد هذا املعنى،  ليك بعضها اورفقد جاء ک النصوص ال

ناع والعَاْ ذاتاه ربّ  ّْزوجّ   مل يزل اهلل»ةقول   7عن أيب بصری، قال  سمعت أبا عبد اهلل ل1

َوم، والسمع ذاته وال مسموع، والبرص ذاته وال مبرص، والقدرة ذاته وال مقدور، فام أحادثت مع وال

ر والقادرة ْا  ااألشيعء وكعن املعَوم وقع العَْ ْ  املعَوم والسمع ْ  املسموع والبرص ْ  املبص

؟، قال  قلت  فلم ةز«املقدور أزلية كعن الكالم صفة حمدثة ليست بّن إ»  7قال ل اهلل متکلام 

 «.ْوال متكَ ّْز وجّ  اهلل 

 ،ال بصوت يقارع وال بناداء يسامع كن فيكونيقول ملع أراي كونه »  7ما عن أمری املومننی عيلل 2

 «وإّنام كالمه سبحعنه فع  منه أنشعه ومثَه مل يكن من قب  ذلك كعئنعً، ولو كعن قدياًم لكعن إهلًع ثعنيعً 

وأراه  ،الذال كَاْ موساى تكَايامً  ،بعحلوا  واليقع  بعلقيع وال يدر  »  7وقال أةضا   ل 9

 .«من آيعته ْظياًم بال جوارح وال أيوات نطق وال هلوات

وحيفظ  ،ويسمع ال بحروف وأيوات، يقول وال بَفظ ،خيرب ال بَسعن وهلوات»  7قال أةضا  و

 .«ويريد وال يضمر ،وال يتحفظ

 ألشاعرة: ايةنالثا
حللروف املدونلا ک القلرآن کانت هلذه ا ، و ني  لکالم  تعاىل نفسأّن  ذهب األشاعرة  ىل

، قال صاحب املواقف   أهّنا حادثا وليست قدةماتعرف بکالم اهلل تعاىل،  اّل الکرةم والتي 

                                                 

 .161( بداةا احلکما، ص1ص

 .1.ح155، ص1(  أصول الکاک، ج2ص

 .1(  املصدر السابل، ح9ص

 .186( هنج البالغا، اقطبا 2ص

 .126(  هنج البالغا، ص5ص

 .252، ص2؛ بحار األنوار، ج122( هنج البالغا، ص6ص

 .158(  انظر  حمارضات ک  هليات السبحاين، الشي  الرباين، ص7ص
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والکالم النفيس ک األخبار معنى قائم بالنفس ال ةتغری بتغری العبارات وهلو غلری العللم،  ذ ص

فلإّن  رةعاألشلا ىحسلب رأ،  (فيل  ةعلم ، بل ةعلم خالف  أو ةشّك  القد خي  الرجل عاّم 

القرآن کالم اهلل غری تخلوق وأن من قال بخلل أّن  ونقولصقال األشعري  حيث کالم  قدةم، 

 (.القرآن فهو کافر

 لفالسفةالثالثة: ا
ا  حقيقا کالم  تعلاىل هلي فعلل ، سلواء أکلان هلذا الفعلل وجلودأّن  ذهب الفالسفا  ىل

  .خارجيا ، أو صوتا  تخلوقا  ک يشء آخر

                                                 

 .  12، ص8( رشح املواقف، ج1ص

 .921(  مقاالت انسالمينی األشعري، ص2ص
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 ،رعيا ملن اآلةلات والرواةلاتلالصفا اق ةا هي کل صفا ورد ذکرها ک النصوص الش

وال ةمکن وصف اهلل هبا من دون  جیاد تأوةل مناسب هلا، وذللك ملنافاهتلا مللا ةتصلف بل  اهلل 

ک جها العلو، وغلری و ،ا  ل  ةد وأنّ  ،من قبيل اتصاف  بالوج   من صفات الکامل واجلامل،تعاىل

ال ةکلون تلأوةال   أن ةکون هذا التأوةل قائام  عىل أسس علميا رصلينا، بمعنلى أن عىلذلك، 

 أفرادةا ، بل مجليا  مفهوميا  آخذا  بنظر االعتبار القلرائن الداخليلا واقارجيلا للخل  واللنّص 

ةکلون التأوةلل غلری  تأوةل ليس بصحي ، و ّنلام تأوةل صحي ، وال کّل  فليس کّل رشعي، ال

 ،املوا ةن والضلوابط العلميلا املنسلجما مل  األدللا وال اهلنی القطعيلاصحي   ذا خالف 

 تعاىل  فمن مجلا ما جاء ک ذم التأوةل قول والشواهد املحکما، 

ََاَب ) نَْزَل َعلَْيَك الِْك
َ
ِإ أ اٌت  ُهَو اَّله ََ ِ َخُر ُمتََشااب

ُ
ََاِب وَأ مه الِْك

ُ
ِمْنُه آيَاٌت ُُمَْكَماٌت ُهنه أ

وِيلِاهِ 
ْ
ََْنِة َوابََِْغااَ  تَأ ْم َزْيٌغ َفَيتهبُِعوَ  َما تََشابََه ِمْنُه ابََِْغاَ  الِْف َِ ِ ِيَن ِِف قُلُوب

ا اَّله مه
َ
َوَماا  فَأ

ُ َوالرهاِسُخو َ  وِيلَُه إ ِاه اَّلله
ْ
ُر  َُّْعلَُم تَأ كه ِِف الِْعلِْم َُُّقولُوَ  آَمنها بِِه ُُكٌّ ِمْن ِعْنِد َربيَنا َوَما يَذه

ْْلَاِب 
َ
ولُو اْْل

ُ
 (إ ِاه أ

وِيلَاُه يَاْوَم )تعاىل  جاء ک قول  کام  ينام ةکون التأوةل صحيحا  ومقبوال  ب
ْ
َهْ  َُّْنُظُروَ  إ ِاه تَأ

 َ ِيَن س وِيلُُه َُُّقوُل اَّله
ْ
ِت تَأ
ْ
َفَعاَ  فَيَْشَفُعوا َََّا يَأ ُْ ْ  َََّا ِمْن  ََ َقي َف

ْ
ُاوهُ ِمْن َقْبُ  قَْد َجاَ ْت ُرُسُ  َربيَنا بِاْل

                                                 

 .7( آل عمران  1ص
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و َ  ْم َما ََكنُوا َُّْفََتُ َُ ْم َوَض ه َعْن َُ ْفُفَا
َ
وا أ ِإ ُكنها َفْعَمُ  قَْد َخِِسُ ْو نَُرده َفَنْعَمَ  َغْْيَ اَّله

َ
 ولل وق  (أ

ْم بَْ  َكذه )تعاىل   َِ ِيَن ِماْن َقاْبلِ
َب اَّله وِيلُُه َكَذلَِك َكذه

ْ
ْم تَأ َِ ِ ت

ْ
ا يَأ ُظْر افْ فَابُوا بَِما لَْم َُيِيُطوا بِِعلِْمِه َولَمه

الِِم َ    (َكْيَ  ََكَ  ََعقَِبُة الظه

وقد اشتهر الفکر املعتلزيل بالتأوةلل بنحلو  فراطلي؛  ذ مل ةأخلذ بنظلر االعتبلار القلرائن 

، و ّنام اعتمد علىل أسلاس د ک النص الرشعيعنى اللفظ الواراقارجيا قبل بيان مالداخليا و

ک الکثری من االشتباهات العقدةا، وهبلذا  مك املفردة، ومثل هذا قد أوقعهلالتأوةل احلرک لت

 ةوول هذا التأوةلل هبلذا الشلکل  ىل ال ةکون خطره أقل من خطر القائلنی بانثبات، بل رّبام

 .کار الرشةعاانحلاد و ن

 ةي الصفات ابخرريتفس ات يفينظر
 الصفات اق ةا، وهي تفسری وتوضي  هناك ثالثا نظرةات ک باب حال  وعىل أّي 

 اإلثبات مع التكييف والتشبيهاألوىل:  النظرية

النظرةا سابقا  والوهابيا حارضا ، حيث تشلاهبت کلامهتلم وعقيلدهتم، املجّسما هذه  ىتبنّ

املسللمنی  وأنّ  ،أّما احلشوةا... أجلا وا علىل رهّبلم املالمسلا واملصلافحاص قال الشهرستاين 

 واآلخلرة،  ذا بلغلو ک الرةاضلا واالجتهلاد  ىل حلدّ املخلصنی ةعانقونل  سلبحان  ک اللدنيا 

 . (انخالص

جاء التي ا رواةا أيب هرةرة، ومن الوهابيا ما ذکره ابن با  ک جواب عن سوال حول صحّ 

فهلل هلذا احللدةث  ،«خَق اهلل آيم ْ  صورته ستون ذراْاعً »قول    9عن النبي وى  رأنّ  افيه

 صحي  ؟ 

 ذهلب   ثم قلال ،خلل اهلل آدم عىل صورت  طول  ستون ذراعا  »  نص احلدةثص فأجاب قائال  

                                                 

 . 59( األعراف  1ص

 .91( ةونس   2ص

 .52، ص1( امللل والنحل، ج9ص



   

 142/ ص35629/ شاخه11/66/39زاده/ تاريخ  / مجري: نجف6/ پرينتآرايي گیري صفحه غلطد/ اصل التوحی

ا حتيتلك وحتيلا فإهّنلوهم نفر من املالئکا جللوس فاسلتم  فلام حیيونلك  ،م عىل أولئك النفرفسلّ 

 فکلّل  ،فلزادوه ورْحلا اهلل ،السالم عليك ورْحا اهلل  فقالوا ،السالم عليکم  ب فقالفذه ،ذرةتك

 .  «، فلم ةزل اقلل تنقص بعده  ىل اآلنا عىل صورة آدم طول  ستون ذراعا  من ةدخل اجلنّ

لل   فلإنّ وال غرابلا ک متنل   ،رواه انمام أْحد والبخاري ومسلم . وهو حلدةث صلحي 

    معنيان

نام وطال حتى بلل  سلتنی  کاألطفال من ذرةت  ثمّ  قصریا   اهلل مل خيلل آدم صغریا   أنّ   األول

 .   عىل صورة نفس  النهائيا طول  ستون ذراعا   بل جعل  ةوم خلق  طوةال   ،ذراعا  

ةعود عىل اهلل بدليل ملا جلاء ک رواةلا أخلرى  (عىل صورت صالضمری ک قول  أّن   والثاين

ى اهلل سلمّ  فلإنّ وهو هظاهر السياق وال ةلزم عىل ذلك التشلبي   صحيحا صعىل صورة الرْحن(

ومل ةللزم ملن ذللك  ،ى هبا خلق  ووصف نفس  بصلفات وصلف هبلا خلقل نفس  بأسامء سمّ 

   .وال ةلزم من  ثباهتا هلل ،وکذا الصورة ،التشبي 

    أمورثالثا کام ةظهر من قول   ىل لمعنى الثاين ةرج  اختيار ابن با  مفتي السعودي سابقا  لو

   .هر من السياقاباعتباره هو الظ  األول

، جلاء فيهلا صعلىل ک رواةلا صلحيحا أخلرىعبارة وردت قرةب من   باعتباره أنّ   الثاين

 صورة الرْحن(.

 .هبا خلق وصف أّن  تعاىل أجا  وصف  بصفات   والثالث

بي  عنده ةلا تلرى؟ ّن  ال ةلزم من قول  التشبي ، فام هو معنى التش وم  ذلك ةرج  وةقول 

جاء في   سم  النبي رجال  ةقول لرجل  قلّب  اهلل  الذي 6حدةث النبيعن غفل قد وکأّن  

 «.  اهلل خلل آدم عىل صورت فإنّ ال تقل هذا، »  6وجهك ووج  من ةشبهك، فقال

                                                 

 .والصحي   معنينیابن با   ک نّص کذا (1ص

 .2991رقم  968ص، 2ج ،ابن با  ىفتاو( راج   2ص

 .116، ص2، ج7( عيون أخبار الرضا9ص
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الرجل خلل عىل صلورة أّن  املراد من ذةل احلدةث من کلما صصورت ( بمعنىأّن  وواض 

  ذلك ابن با .!! ووج  من شبهك، وال ةراد هبا صورة اهلل تعاىل، کام هظنّ   تقول ل  فآدم فکي

هبلام ولکلن  هو قائلبل  ،ةقول أّن  بکالم  األخری ال ةکون قائال  بالتشبي  والتجسيمولقائل 

سيأ  نقل أقلواهلم ک شاعرة وأکثر الوهابيا وابن تيميا، کام کيف، کام هو رأي األال بال  ثبات و

ة العقليلا، ولألدللا ررولباطل؛ للضلهذه النظرةا ، ه الصفات اق ةا م  التکييف وانثباتهذ

ميُ  اْلَصْيٌ )ا.  ّن اهلل تعايل الرصحیوالنصوص الرشعيا  ٌ  َو ُهَو الاه  .(لَيَس َكِمثلِه ََشْ

 نقد هذه النظرية

من قبيل قولل  و بطال ،  لرصة  اآلةات القرآنيا املحکما ک نفي هذا القول ال   تخالفتهاأوّ 

اا يَِصاُفو َ )تعاىل   اِميُ  )  وقولل  تعلاىل،  (ُسْبَحانَُه َوَبَعاََل َعمه ٌ  َوُهاَو الاه لَايَْس َكِمْثلِاِه ََشْ
َِميادُ )وقول  تعلاىل   (اْْلَِصْيُ 

ْ
ُ ُهاَو الَْغاِِنه اْل ِ َواَّلله َُُم الُْفَقاَراُ  إََِل اَّلله ْفا

َ
اا اَّهااُ  أ ََ ُّه

َ
  (يَاا َ

ْمَثاَل )  تعاىل  ولوق
َ
ِ اْْل ُبوا َّلِله َُْم  ا َبْعلَُماو َ   ه إ فاَل تَْْضِ ْفا

َ
َ َُّْعلَُم وَأ ، وغریهلا ملن آةلات (اَّلله

 الذکر احلکيم.

ثانيا   تخالفتها للنصوص الروائيا عىل غناه وعدم احتياج ، ومن هلذه النصلوص ملا ورد 

مان ساعوا  أّن  أشاهد»  7لا هوالء، حيث قلالوهو ةت أ من مقو 7عن أمری املومننی عيل

والععيل بك كعفر بام تنزلت به مان حمكاامت آيعتاك، ونطقات ْناه  ،فقد ْدل بك ،بيشء من خَقك

شواهد حجج بينعتك وإّنك أنت اهلل الذال مل تتنعه يف العقاول فتكاون يف مهاب فكرهاع مكيفاًع وال يف 

  «رويعت خواطرهع فتكون حمدويًا مرّصفعً 

                                                 

 .11( الشوري  1ص

 .122( األنعام  2ص

 .11( الشورى 9ص

 .15( فاطر  2ص

 . 72( النحل  5ص

 .12( هنج البالغا، اقطبا رقم6ص
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تکون ل  أجزاء کام لإلنسلان أجلزاء، وهلذا  أن وقنی، ةعنيبصفات املخل اتصاف أّن   ا  لثثا

، وهذا تخلالف لألدللا وال اهلنی  ىل أجزائ  حتياج الال م لفقره وام  وحمدودةت ، ةعني جتّس 

کلان، سلواء ملن الوجلود  رده جتلردا  مطلقلا  ملن أي ترکيلٍب العقليا القطعيا، الدالا عىل جتل

من اجلنس والفصل، أو من املادة والصورة ، أو ملن األجلزاء املقدارةلا، کلام ملّر واملاهيا، أو 

 ا  ثبات التوحيد الذا  بقسمي  األحدي والواحدي. ثبات ذلك ک أدلّ 

 النظرية الثانية: اإلثبات بال تكييف وال تشبيه

ذهلب  ليهلا حيث  هذه النظرةا ذهب  ليها الشي  األشعري هروبا  من وصما التجسيم،

 حيث جاء ک کتاب  انبانابال تشبي  وال تکييف، قيد بحسب املتبادر منها ک العرف ولکن م  

ْكاَرامِ )بال کيف، کام قال   هلل وجها  ّن   ِ
ِْ َالِل َوا

ْ
ُِو اج لل  ةلدةن بلال  وأنّ  (َويَْبََق وَْجُه َربيَك 

 .(َخلَْقُ  بَِيَدإه )کيف، کام قال  

هلل تعلاىل ملا أّن خالصلتها أيب حنيفا والشلافعي وابلن کثلری، ووقد نقل هذه النظرةا عن 

کام ةتبادر منها ک العرف، ولکن بلال کيلف علي  من الصفات اق ةا وجتري نفس  وصف ب  

کأةدةنا، ول  وج  ال کوجوهنا، ول  ساق ال کسليقاننا، ونحلو ملا   وال تشبي ، بمعنى ل  ةد ال

 جاء ک هذه الصفات اق ةا.

األشعرةا ملدة طوةلا حتى جاء أشلعرةا اليلوم وحلاولوا نفلي املدرسا دها اتباع وقد اعتم

    هذا القول وعدم االلتزام ب ، ألمرةن

  .لکون  لغزا  ال جواب ل   األول

حلنی أهّنلا  من هذه احليثيا وهي بال کيف، ک لکون  ال خيتلف عن قول املجسم  اّل   وثانيا  

 .يا وانثباتخترج املعتقد هبا عن القول باجلسم

                                                 

 .27( الرْحن  1ص

 .75( ص  2ص
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ال ةمثللون فلص ، حيلث قلال ا و حيائها مّرة أخلرىوکادت هتجر لوال جميء ابن تيمي 

صفات اهلل تعاىل بصفات خلق  وال ةنفون عن  ملا وصلف بل  نفسل ، أو وصلف بل  رسلول  

 .(فيعطلوا اسامء اهلل احلسنى وصفات  العليا..

ن أبو ةعىل احلنابلا شليئا  صلقد شال  قاو وکذلك ابن اجلو ي، حيث هاجم أبا ةعىل احلنبيل

 .(ال ةغسل  ماء البحر

وهلل نلزوال  لکلن  (قوهلم بأّن هلل ةلدا  ولکلن ال نعرفهلاصوقال ابن  هرة املرصي املعارص  

 .(ليس کنزولنا .. هذه  حاالت عىل جمهوالت، ال نفهم موداها وال غاةتها

 مناقشتها

ال ةعنلي أهّنلم ال  ،جمرد القلول بلال کيلف ا األوىل، و نّ أوال   ةرد عليها ما ةرد عىل النظرة

ةکون لل  جسلم، و ن اختلفلت حيثيتل  علن حيثيلا بلزوم أن ةثبتون ل  هذه الصفات اق ةا 

ومقدار معنی، تفرةقا  لل  علن  أجسامنا، ولکن  ةبقى ل  جسم ذو أبعاد ثالثا، و ن مل حتدد بحدّ 

ةکلون  أن قدار معنی، وهذا بنفس  باطل ألّن  ةللزمأجسامنا ذات األبعاد الثالثا املتشخصا بم

تبارك وتعلاىل نفسل   وصف ه، واهلل تعاىل قاهر غری مقهور، کام ، واملحدود مقهور حلدّ ا  حمدود

ارُ ) َه ُ الَْواِحُد الَْق  .(ُسْبَحانَُه ُهَو اَّلله

للذا ال بلّد هوهنا بل ، من الوجوه ةوج ا  وجه اأتباعها مل جیدوا هلأّن  ثانيا   ةکفينا ک بطالهنا

  تبقى ک طي األلغا .  اّل واالعااف ببطالهنا وأهّنا ال تفرق عن سابقتها، من 

 .صالتعطيل( النظرةا الثالثا  القول بالتفوةض

                                                 

 .182( حمارضات ک  هليات السبحاين، عيل الرباين، ص1ص

 .281جموعا الک ى ک جمموعا الرسائل الک ى،، ابن تيميا، ص( امل2ص

 .218، ص1(تارة  املذاهب انسالميا، أبو  هرة، ج9ص

 .211( املصدر السابل، ص2ص

 .2( الزمر  5ص
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هلذه الصلفات  ونتلألشاعرة وغلریهم، بمعنلى أهّنلم ةثبذهب  ىل هذه النظرةا مج  من ا

لب ذلك، و ّنام ةفوض أمرها  ىل اهلل تعاىل فهو أو ط ض  ىل بيان معناها رعاق ةا من دون الت

 ّن مجاعا من السلف ةثبتون صفات خ ةا مثل اليلدةن والوجل  ص أعلم هبا، قال الشهرستاين 

الارهَْحَُن )د في ، مثلل قولل   ارلون ذلك،  ال أهّنم ةقولون  نا ال نعرف معنى اللفظ الووال ةووّ 
َََوى َ الَْعْرِش اْس ولسلنا مکلفلنی بمعرفلا تفسلری هلذه  ،(َخلَْقُ  بَِيَدإه )   ومثل قول (ََ

 .ه(  ال رشةك ل  وذلك قد اثبتنابل التکليف قد ورد باالعتقاد بأنّ  ،اآلةات

هذه املتشلاهبات جیلب القطل  ص  ، حيث قالو ىل هذا الرأي مال الفخر الرا ي األشعري

 ىل اهلل تعاىل وال جیلو  اقلوض  ض معناهامراد اهلل منها يشء غری هظواهرها کام جیب تفوة بأنّ 

 .(ک تفسریها

 نقد هذه النظرية

فَاال )قولل  تعلاىل    فکر ک القرآن الکرةم، ملن قبيللدبر والتّ آةات التّ ختالف رصة  ال   أوّ 
َ
أ

اا ََ ُ ْقَفال
َ
َ قُلُاوٍب أ ََ ْم 

َ
َََدبهُروَ  الُْقاْرآَ  أ ِإ)تعلاىل   وقولل  ،(َُّ ُ اَّله  ا إََِلَ إ ِاه ُهاَو الَْملِاُك  ُهاَو اَّلله

ااا يُْشاا ِ َعمه ُ ُسااْبَحاَ  اَّلله َبهاااُر الُْمَََكااَبي
ْ
ااْيِمُن الَْعِزيااُز اج ََ مُِن الُْم َْ ااالُم الُْماا وُ  الاه   * ِرُكو َ االُْقااده

ُْاىَن يَُابيُح ََلُ َماا 
ْ
ْسَماُ  اْل

َ
ُر ََلُ اْْل َالُِق اْْلَارُِئ الُْمَصوي

ْ
ُ اَخ ْرِض َوُهاَو الَْعِزياُز ُهَو اَّلله

َ
اَماوَاِت وَاْْل ِِف الاه

َِكيمُ 
ْ
 .(اْل

، وهو التکاملل اللذي ال ةلتم مل  اجلهلل وتعطيلل قلوى ختالف اهلدف من اقلقاثانيا   

 .اننسان املعرفيا، ومن أمهها العقل

                                                 

 .5( ط   1ص

 .75( ص  2ص

 .11، ص1( امللل والنحل، ج9ص

 . 229 ص ،لرا ىالفخر ا ،التقدةس أساس(2ص

 .22( حممد  5ص

 .22و 29  ( احلرش6ص
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 النظرية الرابعة: القول بالتأويل 

ةقوللون املعتزللا  فلإنّ  هلذا الفصللد متهيحنا ک ، وکام وّض ذهب  ىل هذه النظرةا املعتزلا

ا تعتمد عىل الظاهر من اللفظ والصلفا اللوارد ، بمعنى أهّن احلرکعىل أساس الظاهر بالتأوةل 

من دون مالحظا القلرائن احلافلا بل  أو القلرائن لون  وَّ فيو ،نیذکرها ک اق  والنص الرشعي

 عن .اقارجا 

 قيالنظرية اخلامسة: اإلجراء باملفهوم التصدي

بالتأوةل عىل أسلاس  جلراء املفهلوم التصلدةقي، بمعنلى   ىل القولانماميا علامء  ذهب

وتعلاىل  سلبحان وصلف   معان النظر ک مفهوم اآلةا ومفادها التصدةقي صال التصلوري( ثلم 

 ذا ال ةصلّ  من دون  ثبات املعنى احلرک للصفات وال تأوةلهلا، وهبل يباملعنى اجلميل املفهوم

 عىلةل املنهي عن  ک القرآن الکرةم الکاشف عن  ة  القلوب، بل هم مقتفون وصفهم بالتأو

، ألهّنم قاموا بتأوةلل لقرآن هبذا النحو تأوةال  باطال  تفسریهم ل ا، وال ةعدّ الکتاب والسنّهظاهر 

طدم املعنى م  ، بحيث ال ةصللخ هذه الصفات وفل معطيات القرائن الداخليا واقارجيا 

أن تعرفاه باال   »6قلال رسلول اهللفقد  تعاىل من صفات الکامل واجلامل، ما ةتصف ب  اهلل

له وال مثا  لاه، فاذلك  قعيرًا أوالً وآخرًا ظعهرًا وبعطنًع ال كفوَ   شبه وتعرفه إهلًع واحدًا خعلقعً مثعل وال

 .«معرفة اهلل حّق معرفته

فعلناعيف  ،وناعف ومشابهمثبات  ،النع  يف التوحيد ْ  ثالثة أوجاه»  7وقال انمام الصادق

 .«واملشبه مرش  ،واملثبت مؤمن ،مبط 

ما أو األشلعرةا، املجّسلذهب  لي  باملثبت للصفات باملعنى الذي  7انمامال ةرةد وهنا 

ه بلال کيلف، و ّنلام أراد بلذلك جرةلان هلذ ا  أخریالتشبي  و ن عّ  هو م کام بّينا ال م قوهل فإنّ 

   رك ملن قلال بالتشلبي لبشل أةضلا  قلال  7، خصوصا  وأّن الصفات باملعنى الذي ذکرنا هنا

                                                 

 .12، ص9( بحار األنوار، ج1ص

 .259، ص78( املصدر السابل، ج2ص
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إن اهلل تبعر  وتععىل ال يشابه شايئًع وال يشابهه يشء » :7وقال، «من شبه اهلل بجَقه فهو مرش »

  7وقال، «مع وقع يف الوهْ فهو بجالفه وكّ  

  7وقال انمام الرضا

يكون له شبه هاو ال غاريه  أن ج  ثنعؤه وتقدست أسامؤه  »7وقال انمام احلسن العسکري

 .«ليس كمثَه يشء وهو السميع البصري

 وجه اهلل تعاىل
استغفر  .رّبام ع  عن الذات بالوج ص ّن معنى الوج  ک اللغا هو الذات، قال ابن فارس  

 .(العباد  لي  الوج  العمل رّب  *** اهلل ذنبا  لست حمصي 

ةکون السبب ک التعبری عن حقيقا األشياء بأّن  وجههلا، فيقلال  أن هذا ةمکنأساس  عىل

ةکون بمثابا احلقيقلا فيل ، فلال أن  ، بحيث استوجب کثرة استعامل وجه حقيقا اننسان هو 

 ك، خصوصا   ذا أخذنا بنظر االعتبار من ةقلول بلأنّ غری ذل ةتاج  ىل نصب القرةنا عند  رادحی

وقد ةوةد هذا القول ما جاء ک التعبری القرآين علن ذات کثرة االستعامل من عالمات احلقيقا، 

                                                 

 .91، ح2، ب 76( التوحيد، ص1ص

 .96، ح82( املصدر السابل، ص2ص

 .287، ص9( بحار األنوار، ج9ص

 .922، ص9( املصدر السابل، ج2ص

 .119، ص65( املصدر السابل، ج5ص

 .81، ص6( معجم مقاةيس اللغا، ابن فارس، ج6ص
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ْكَرامِ َويَْبََق وَْجُه َربيَك )  سبحان   اهلل تعاىل بوجه ِ
ِْ َالِل َوا

ْ
وانکلرام ملن فلاجلالل   (ُِو اج

وألجلل ذللك ، ا  اهلل تعاىل ليس بجسم حتى ةتصور بأّن لل  وجهلأّن عن  تعاىل، فضال    صفات

َبَباَرَك اْسُم )هو صالرب( کام ک اآلةا الکرةما األخرى، قال تعاىل و لي   جعل  وصفا  للمضاف
ْكَرامِ  ِ

ِْ َالِل َوا
ْ
ِِإ اج   (َربيَك 

من مرادهم من هلذه ةکون هلل وج  کام ملخلوقات ، وقد اتض  ذلك  أن وقد نفت انماميا

الوج  من لوا م اجلسم املنفي عن  تبارك وتعاىل، فلرید علىل  ا وأنّ الصفات ک النظرةا اقامس

 القائلنی بثبوت  ل  تعاىل ما ورد عليهم عند بحث نفي اجلسميا فال نعيد.

 يد اهلل تعاىل
ِياَن  إِ ه )، من قبيل قولل  تعلاىل  اک بعض النصوص الرشعيوةدان لقد ورد لفظ اليد،  اَّله

ْم َفَمْن نََكَث  َِ يِْدي
َ
ِ فَْوَق أ َ يَُد اَّلله َما َُُّبايُِعوَ  اَّلله ْوىَف فذفّ َُُّبايُِعونََك إِفه

َ
َ َفْفِااِه َوَماْن أ ََ َما َُّْنُكُث 

ْجراً َعِظيما
َ
بِيِه أ َْ َ فََاُي ِإ يُْرِسُ  ا)وقول  تعاىل   (  بَِما ََعَهَد َعلَْيُه اَّلله يَاَح بُْش َوُهَو اَّله راً َباْ َ الري

َ )وقول  تعاىل   (يََدْإ رََْحََِهِ  ِ َوَرُسوَِلِ َوابهُقوا اَّلله ُموا َبْ َ يََدِإ اَّلله ِيَن آَمُنوا  ا ُبَقدي ا اَّله ََ ُّه
َ
  ه إ يَا َ

َ َسِميٌ  َعلِيمٌ   .(اَّلله

العرف، بل ةرةد معنى آخر،  نها بحسبمأّن  تعاىل ال ةرةد باليد املعنى املتبادر ک  وال شّك 

بحيث ةتبادر منها  رادة العضو اقاص بکيف أو بال کيف، کام أّن  تعاىل مل جیعل معناها ملبهام  

فيعد ذلك تفوةضا  کام قال املفوضا، بلل هللا معنلى ك واالعااف بقصور املعرفا، ا ىل حّد ال

اللنقص واحلاجلا، فقلد ةکلون  کامل  وتنزه  عنم  ب من البحث عن  وتأوةلها بام ةناس البدّ 

                                                 

 .27الرْحن   (1ص

 .78( الرْحن  2ص

 .12( الفت   9ص

 .57( األعراف  2ص

 .1( احلجرات  5ص
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ملعاين التي تتناسب وبسط السلطا واحلکوما، أو هظهور النعما، ونحوها من ا منها القوة املراد

 نص.وسياق ال

املتبلادر للدى  املعنلىولکن الذي ةظهر من األشاعرة والوهابيا هلو احلملل علىل هظلاهر 

ظهر ک ة ما للفظ من معنى سواء قالوا بال کيف أو م  الکيف، فهو بالنتيجا ْحل عىلالعرف، 

 األعضاء اقاصا، وهو باطل لألدلا وال اهنی القطعيا والنصوص الرشعيا.

 عرش اهلل تعاىل
للجللدل  هللذا الوصللف الللوارد ذکللره ک القللرآن الکللرةم واالسللتواء عليلل ، کللان حمللال  

اع ک علىل ارتفل العرا هو ملا ةلدّل بأّن واالختالف بنی علامء املسلمنی، حيث جاء ک اللغا 

  ابن فارسری ذلك، قال غک استعری يشء مبني، ثم 

َوَرَفَ  )
َ الَْعْرِش  ََ بََوْيِه 

َ
(أ

سلند  ليل  فلاعالن فصلاعدا ، نحلو ةةقال عىل وجهنی  أحدمها   وقال الراغب  واستوى

ِ )استوى  ةد وعمرو ک کذا، أي تساوةا، وقال تعاىل  ََُووَ  ِعْنَد اَّلله  .( ا يَْا

، فلإذا سلوةت أنلت، (ذو ملرة فاسلتوىص  نحلو  ةقال العتدال اليشء ک ذات أن والثاين 

لتستووا عىل هظهوره، فاستوى عىل سوق  ومتى عّدي بل صعىل( اقتىض معنى االستيالء کقول   

َََوى) َ الَْعْرِش اْس ََ  .(الرهَْحَُن 

                                                 

 .122( ةوسف  1ص

 .262، ص2(معجم مقاةيس اللغا، أْحد ابن فارس، ج2ص

 .11( التوبا   9ص

 .5( ط   2ص
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أّما املراد من االستواء بالنسبا للحّل تبلارك وتعلاىل، هلل امللراد منل  عللوه علىل کرسلي  

امللراد منل  اسلتيالؤه تعلاىل علىل ملکل  ک اللدنيا أّن  ل کام تقول املجسلما ل أم وجلوس  علي 

 کام هو هظاهر اآلةات اآل  ذکرها؟ واآلخرة، وتدبریه من دون استعانا بأحد

 م ْحل االستواء عىل معناه العرک غری صلحي ، ألّنل  ةللزم منل  الأّن  وک اجلواب نقول

املراد من  هو االستيالء عىل ملک  وتدبری األملر ملن دون باطل ک حق  تبارك وتعاىل، وعلي  ف

 استعانا بأحد، و ليك بعض هذه اآلةات الکرةما 

َ الَْعاْرِش يُاَدبيرُ ) ل1 ََ َََوى  يهاٍم ُثمه اْسا
َ
َهِة َ ْرَض ِِف ِس

َ
َماَواِت َواْْل ِإ َخلََق الاه ُ اَّله  إِ ه َربهُكُم اَّلله

 ِ ِفيٍ  إ َْ ْمَر َما ِمْن 
َ
ُرو َ اْْل فاَل تََذكه

َ
ُ َربهُكْم فَاْعُبُدوهُ أ َِلُِكُم اَّلله نِِه  ِْ ِ  ِمْن َبْعِد إ

 .( اه

ْمَس َوالَْقمَ ) ل2 َر الشه َ الَْعْرِش وََسخه ََ َََوى  ا ُثمه اْس ََ َماَواِت بَِغْْيِ َعَمٍد تََرْوَف ِإ َرَفَ  الاه
ُ اَّله َر اَّلله

َجٍ  ُمَاّمً 
َ
ُ  اآْلياِت لََعلهُكْم بِلَِقا ِ َربيُكْم تُوقُِنو َ ُُكٌّ َُيْرِإ ِْل ْمَر َُُّفصي

َ
 .(يَُدبيُر اْْل

َ الَْعْرِش ُُّْغشِ ) ل9 ََ َََوى  يهاٍم ُثمه اْس
َ
َهِة َ ْرَض ِِف ِس

َ
َماَواِت َواْْل ِإ َخلََق الاه ُ اَّله ي اإِ ه َربهُكُم اَّلله

اَر َُّْطلُُبُه َحثِيثاً  ََ ْماُر َبَبااَرَك  اللهْيَ  اَّه
َ
َلْاُق َواْْل

ْ
 ا ََلُ اَخ

َ
ْمرِهِ أ
َ
َراٍت بِأ ْمَس َوالَْقَمَر َواَّهُجوَم ُمَاخه َوالشه

ُ َربه الَْعالَِم َ   .(اَّلله

َ الَْعا) ل2 ََ َََوى  يهاٍم ُثامه اْسا
َ
َهِة َ َما ِِف ِس َُ ْرَض َوَما بَيَْن

َ
َماَواِت َواْْل ِإ َخلََق الاه ُ اَّله ْرِش َماا اَّلله

ُرو َ  َََذكه فاَل َب
َ
ِفيٍ  أ َْ ْرِض * لَُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِلٍّ َو ا 

َ
َما ِ إََِل اْْل ْمَر ِمَن الاه

َ
 .(يَُدبيُر اْْل

أّن  بجمي  أنواعهلا، عللام   اهما واملشبّ املجّس  ت  لي ى ما ذهبب ، أ وعلي  فال ةمکن القول

  ذلك ال خيالف القائلنی بال کيلف، من تبع ، وهناك من ذهب  ىل رفض قول ابن خزةما وم

 ولکن  ک هذه املسألا خلالف ابلن خزةملا ک کتابل  التوحيلد، حيلث قلال کالفخر الرا ي، 

                                                 

 .9( ةونس  1ص

 .2( الرعد  2ص

 .52( األعراف  9ص

 .5-2( السجدة  2ص
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مثلل  کلليس صحممد بن اسحاق بن خزةما، أورد اسلتدالل أصلحابنا هبلذه اآلةلا أّن  واعلم»

 عليهلا، واعلاض، ركلالشل بکتا احلقيقا ک وهوک الکتاب الذي ساّمه بل صالتوحيد(  (يشء

 قليلل، الکلالم مضلطرب رجلال   کلان  ألنّ ، التطوةالت حذف بعد کالم  حاصل أذکر وأنا

 .«العقل ناقص، الفهم

 

                                                 

 .152، ص27الفخر الرا ي، ج غيب(،(التفسری الکبری صمفاتي  ال1ص
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 تبلارك وتعلاىل وال ةصلّ   احللّل  اه عنهلصفا تنزّ  کّل سلب املراد من الصفات السلبيا هو 

قلال احلکليم  حاجلا عنل .کلّل نقلص وبمعنى سللب کلامل عنل ، بلل سللب  صف  هبا، الو

 السبزواري 

 ک سلب االحتياج کاّل أدرجا ءجا***   ووصف  الّسلبي سلب السلب

 قال الشي  السبحاين ک بيان اهلدف من دراسا الصفات السلبيا 

 سللب وهلو واحلد سللب  ىل مجيعهلا ترجل  وهي(  اجلاللص  السلبيا لصفاتصا   وقيل

 والثقل واحلرکا والسکون اجلسميا سلب مثل ، سبحان  عن  نقص  سلب قل أو عن  انمکان

 (.... واقفا

                                                 

 .15، ص1( رشح املنظوما، ج1ص

 .9(، ص8( العقيدة انسالميا، سلسلا الکتب العقائدةا ص2ص

 .17و  11ص( نفي شبها الغلو عن الشيعا، ص9ص
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علن  تلنمّ  واعتقد بعقائد سخيفا باطلا ت ل  نفس لوّ ذا البحث ک مقام الرّد عىل من سوه

 .العقل نقص کوبمعرفا اهلل تعاىل  جهلٍ 

نقلوم باسلتعراض هلذه ، ثلم تعلاىل عىل أّةا حال سنقوم أوال  بنفي هلذه الصلفات عنل و

 .عليهاو نرّد ادات الباطلا االعتق

  ماةيلتناوهلا بالبحث نات التي فومن الص

 نفي اجلسميا عن اهلل تعاىل.أوال   

 .نفي رؤةا اهلل تعاىلا   نيثا

 عن اهلل تعاىل. حلاملو نفي اجلهاثالثا   

 هلل تعاىلعن اسمية نفي اجل
جميل  أوصلاف اللنقص اهلل تعلاىل باّتصلاف  عنىبمالبعض القول هبذه الصفا  لقد أعت 

 لليس اهللّأّن  نظلري، ک الصلفات هلذه ورأسص  حممد جعفر شمس اللدةن، قال االحتياجو

 ، وقال م(بجس

بکيلف وتشلبي  بأجسلام املخلوقلات، أو بلال کيلف وال  القول بأّن هلل تعاىل جسلام  ّن   ثم

تبلارك بل  علن علدم معرفتل   بعلرعن جهل القائل بصفات  سبحان  وتعاىل، بل ةُ  تشبي ، ةنمّ 

رها فيل ، فضلال  علن تصلوّ  ، ومجيعهلا ال ةصلّ  ّن حقيقا اجلسم تتقوم بثالثا أملوروتعاىل أل

  االعتقاد بثوبتها ل ، وهي

                                                 

 .199( دراسات ک العقيدة انسالميا، ص1ص

 .سابلملصدر الا( 2ص

 .192( املصدر السابل، ص9ص
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 .ةا اجلسماألول  حمدود

 .لإلنقسام ا اجلسمثانيا   قابلي

 .صطول وعرض وعمل(اّتصاف اجلسم باألبعاد الثالثا  ثالثا  

حتيلاج  ىل أجزائل ، رکب ال م  اال، واملا  کون اجلسم مرکبة أن ومجي  هذه األمور تستلزم

 ا  ال واجبل ا  ممکنلوةکون فقریا  ال غنيا  بذاتل ،  أن فإذا قلنا بإثبات اجلسم هلل تعاىل کانت النتيجا

 ةشلاش فيهلاألّن العلا  ؛ا تاما مستقلا بالذات للعاملصل  ألن ةکون علّ بذات ، بمعنى أّن  ال ة

کلون سلببا  ، وعنلدها ال تومعلوهللا فعلهلاجلمي  ما ةتوقف علي  وجود  استجمعم تکون أن

 ال ةکلون ا، ألّن وجودهلحقيقلاجما ةا ال  امستقال  ک  جیاد األفعال، فتکون نسبا انجیاد  ليه

  عن ، بل عن  وعن ما ةکمل ل  ذلك. فعل صدور ک  کافيا  

عنل  کلامل ملن  وجلوده ال ةشلذّ ألّن ، سلبحان  وتعلاىلشأن  ومجي  هذه األمور منفيا ک 

َِميدُ ) لکامالتا
ْ
ُ ُهَو الَْغِِنه اْل ِ َواَّلله َُُم الُْفَقَراُ  إََِل اَّلله ْف

َ
ا اَّهاُ  أ ََ ُّه

َ
 .(يَا َ

، سواء تبارك وتعاىلشأن  ک يا ماجلسنتصور  أن وعلي  فال ةمکن بأي شکل من األشکال

ومن  ما واألشاعرة، کام علي  املجسرنا هلا بکيف وتشبي ، أم بال کيف وال تشبي أکان تصوّ 

   .اتبعهم من السلفيا والوهابيا

وصلفهم من جیهل معرفا اهلل وقلدره، کلام ام ذهب  ليهالتي السفاهات و ليك بعض هذه 

ِ )  اهلل تعاىل بقول  َ َحقه قَْدرِه َ لََقوِإٌّ َعِزيازٌ   ه إ َما قََدُروا اَّلله ِ )، وقلال تعلاىل  (اَّلله ُساْبَحاَ  اَّلله
ا يَِصفُ  ا يَِصُفو َ )وقال تعاىل   .(و َ َعمه ةِ َعمه   (ُسْبَحاَ  َربيَك َربي الِْعزه

                                                 

 .15( فاطر  1ص

( و ن حاولوا  نکار ذلك بحجا بال کيف وبال تشبي   اّل أهنم بقوهلم ل  جسم لکن ال کأجسامنا، وعلدم بيلاهنم ملاهيلا 2ص

وحقيقا هذا اجلسم، وهل خيض  لقواننی اجلسميا بحيث ةکون مکتنفا  لألمور التي ذکرناها ک مطل  البحلث أم ال؟ 

 ال واأللغا ؟ أم هو حقيقا أم ةبقى رضب من اقي

 .72( احلج  9ص

 .151( الصافات  2ص
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أّن فيل  ا حلدةث أيب هرةلرة اللذي جلاء قال ابن با  ک جواب لسوال وج  ل  علن صلحّ 

  «.خَق اهلل آيم ْ  صورته ستون ذراْعً »  قال 6النبي

إذهاب فساَْ  :ثْ قعل ،ون ذراْعً خَق اهلل آيم ْ  صورته طوله ست»  احلدةث نّص ص  اجلواب

فذهب  ،ع حتيتك وحتية ذريتكفإّن وهْ نفر من املالئكة جَو  فعستمع فام حييونك  ،ْ  أولئك النفر

فك  من يدخ  اجلنة ْ   ،(ورمحة اهلل)فزايوه  ،السالم َْيك ورمحة اهلل :فقعلوا ،السالم َْيكْ :فقعل

. رواه انمام أْحلد والبخلاري «آلننقص بعده إىل افَْ يزل الَق ت ،صورة آيم طوله ستون ذراْع

اهلل مل خيللل آدم أّن   األول ل  معنيلان فإنّ وال غرابا ک متن   ،ومسلم. وهو حدةث صحي 

بلل جعلل  ةلوم خلقل   ،کاألطفال من ذرةت  ثم نام وطال حتى بل  ستنی ذراعا   قصریا   صغریا  

علىل صالضلمری ک قولل  أّن   . والثلايناعلا  عىل صورة نفسل  النهائيلا طولل  سلتون ذر طوةال  

وهلو  «علىل صلورة اللرْحن»ةعود عىل اهلل بدليل ما جاء ک رواةا أخلرى صلحيحا  (صورت 

اهلل سمى نفس  بأسامء سمى هبا خلقل  ووصلف  فإنّ هظاهر السياق وال ةلزم عىل ذلك التشبي  

 وال ةللزم ملن  ،ةوکلذا الصلور ،ومل ةلزم ملن ذللك التشلبي  ،نفس  بصفات وصف هبا خلق 

 .( ثباهتا هلل

ابن تيميا عند  ةنت ِ  وملصل  ابن تيميا أةضا  الدکتور عيسى بن مان  احلمریي فقاانتقد وممن 

وهلو القائلل ال نصلف اهلل  ،بل نسب هلل تعاىل اجلها بال م کالم  ومنطوق أقوالل  ،هذا احلدّ 

بلاهلل عليلك هلل وجلدت آةلا أو   فنقول ل  ،تعاىل  ال بام وصف ب  نفس  کام هو مشهور عن 

ملا هلذا  ال  ،م ةصفون اهلل تعلاىل باجلهلاأو أثرا  عن السلف الصال  أهّن ل ولو ضعيفا  ل حدةثا  

 (.نسأل اهلل تعاىل السالما ،وضالل ابتکرت  ،ابتدعت  عابتدا

                                                                                                                   

 .182( الصافات  1ص

 .والصحي   معنينیقال ابن با  کذا ( 2ص

 .2991رقم  ،968ص، 2ج ،ابن با  ىفتاو( راج   9ص

 . 175( تصحي  املفاهيم العقدةا، ص 2ص
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 نفي رؤية اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة
ا وال ينرى بالعنی البلارصة ک اللدأّن  تعاىل ال ةُ  املعتزلا( عىلوصانماميا  اتفقت العدليا

 ةکلون املرئلي أن رةا حتتلاجلالبصل ةلا؛ ألّن الرؤواملجسما ک اآلخرة، خالفا  للکراميا

ا وأجا وهلا ک نياألشاعرة وأهل احللدةث أنکلروا رؤةتل  ک اللدأّن  حمدودا  وک جها ما، غری

روةا القمر ک ليلا البدر، حيث قال الشي  أبو احلسلن  ّن املومننی ةرون  هناكقالوا   اآلخرة و

وندةن بأّن اهلل تعاىل ةرى ک اآلخرة باألبصار، کام ةرى القمر ک ليلا البلدر، ةلراه ص األشعري 

 .(6املومنون کام جاءت الرواةات عن رسول اهلل

 قال األشعري ک اللم  

ىل ملا ، ع ثبات ذلک وقد حاول اتباع هذه املدرسا وغریهم من املجّو ةن للرؤةا البرصةا

 ت من الذکر احلکيم هظنا  منهم أهّنلا تلدّل ا أو ک اآلخرة، بعّدة آةاينذکرناه من اختالفهم ک الد

ةٌ )عىل اعتقادهم، منها قول  تعاىل  وتشهد عىل مرامهم  ا نَاِظَرةٌ  * وُُجوٌه يَْوَمئٍِذ نَاَِضَ ََ  (إََِل َربي

                                                 

 دل أصل من أصول الدةن.(  نام سميتا بالعدليا التفاقهام عىل القول بأّن اهلل تعاىل عادل، وأّن الع1ص

موسلس هلذه الفرقلا ملن اجلامعلا احلشلوةا واملشلبها،  (  ه255( الکراميا وهم أتباع أيب عبداهلل حممد بن کلّرام صت2ص

، وملن اهليصلم بلن حمملد صلحابأ اهليصلميا ،الواحدةلا ،االسحاقيا ،والزرةنيا ، التونيا ،العابدةا   ستا واصوهلا

 مومنلون وهلم ’ي  رشش آخر غری انقرار باللسان، وأن املنافقنی کانوا ک عهد النبليعقائدهم  ّن انةامن الةشاش ف

 ملن علددناه امو ّنل کلرام بلن حمملد اهلل عبلد أيب أصحاب، قال الشهرستاين  صقلبا   بانسالم ةومنوا مل أهّنم م  حقيقا

املللل والنحلل، عبلد الکلرةم . (ي والتشلب التجسليم  ىل فيهلا ةنتهلي أنل خال  الصفات ةثبت ممن کان  ألنّ  الصفاتيا

 ..59، ص1الشهرستاين، ج

( املجسما وهم کل من قال بأّن هلل تعاىل جسم أو قال بإثبات الصفات اق ةا ل  عىل ما هي علي  ملن املعنلى اللغلوي 9ص

 والعرک. 

 .21بانا، أبو احلسن األشعري، ص( کتاب ان2ص

 ف.. بترص61( کتاب اللم ، أبو احلسن األشعري، ص5ص

 .29-22( القياما  6ص
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 ّن النظر ک اللغا جاء بمعنى االنتظار، وةستعمل بغری صلا، وجاء بمعنلى صفقال القوشجي  

اء بمعنلى الرأفلا وةسلتعمل بلل صاللالم( وجلاء بمعنلى الرؤةلا التفکر وةستعمل بل صک( وج

 .(وةستعمل بل ص ىل( والنظر ک اآلةا موصول بل ص ىل( فوجب ْحل  عىل الرؤةا

لنظر  ذا وصل بل ص ىل( کلام ةسلتعمل ک الرؤةلا کلذلك ةسلتعمل ک اأّن  ولکن  غفل عن

 ب وأشعارهم الکناةا عن التوق  واالنتظار، کام جاء ذلك ک کالم العر

 وجوه نعظرات يوم بدر إىل الرمحن يأيت بعلفالح

 وکقول  

 إيّن إليك ملع وْدت لنعظر نظر الفقري إىل الغني املورس

وم ةتوقل  ّنل  رجلل معلدأوقد شاع ک املحاورات العرفياصفالن ةنظر  ىل ةد فالن( ةلراد بل  

، خصوصلا   ذا التفلت رؤةلاعىل معنى التوقل  واالنتظلار ال الاآلةتان تدالن وعطاء اآلخر. 

ا نَااِظَرةٌ )تنی وقارهنام بام ةقابلهام، التض  ل  األمر جليا ، قال تعاىل  ةهلذةن اآلالقاري  ََ  (إََِل َربي

ا فَاقَِرةٌ  أ  َبُظنه )وةقابلها  ََ ِ مناقشلا الفخلر  للدىقال اقواجا نصری الدةن الطلويس  (ُُّْفَعَ  ب

ک اآلةلا باالنتظلار، وأّنل  سلبب املذکور يث ذهب ک تفسری النظر الرا ي ک تفسریه الکبری، ح

احلاللا التلي أّن  لظاهر من اآلةات،حقل الطويس باللغم وأّن اآلةا مسوقا لبيان النعم، وأجاب  امل

ةٌ )عّ  عنها تعاىل بقول    ا نَاِظَرةٌ  * وُُجوٌه يَْوَمئٍِذ نَاَِضَ ََ أهلل متقدملا علىل حاللا اسلتقرار  (إََِل َربي

اجلنّا ک اجلنّا وأهل النار ک النار؛ وذلك ألّن ک حال استقرار أهلل النلار ک النلار قلد فعلل هبلا 

 يض نضارة الوج ، ولليس سلببا  للغم،کلاملتظار النعما بعد البشارة هبا فرح ةقتفإنفاقرة، وعلي  

 .انتظار العقاب بعد اننذار بوروده غم عظيم ةقتيض بسارة الوج أّن 

                                                 

 .991( رشح جترةد االعتقاد، ص1ص

 .228( راج   حماهظرات ک انهليات، الشي  جعفر السبحاين، ص2ص

 .29( القياما  9ص

 .25( القياما  2ص

 .921-92ص( تلخيص املحصل، ص5ص
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 ، قال تعاىل 7أهّنم استدلوا أةضا  عىل  مکان الرؤةا بام جاء حکاةا عن موسىکام 

ْفُظْر إََِلَْك قَاَل لَْن تَاَراِِّن َولَِكاِن )
َ
رِِِن أ
َ
ا َجاَ  ُموَ  لِِميَقاتَِنا َوََكهَمُه َربهُه قَاَل َربي أ َولَمه

ََبِ  
ْ
َََقره َمََكنَُه فََاْوَف تَ  فذ ّ اْفُظْر إََِل اج ا ََتىَله َربهُه لِلَْجَبِ  َجَعلَُه َدَّكً وََخاره اْس َراِِّن فَلَمه

ِمنِ َ  َْ ُل الُْم وه
َ
نَا أ
َ
فَاَق قَاَل ُسْبَحانََك ُبْبُ  إََِلَْك وَأ

َ
ا أ  (ُموَ  َصِعقاً فَلَمه

تکلون الرؤةلا ممکنلا  أن بلدّ  فقالوا لو مل تکن جائزة، فکيف ةطلب ما هو مستحيل؟ فلال

  .فطلبها من

 وک جواهبم نقول  

 ّن املتدبر ک هذه اآلةات الکرةما مل ةکن ةطلب الرؤةا لنفس ، و ّنام طلبها ألجل  سلکات 

ِْ ) 7یبموسلرش ک  ةامهنم لرةا کشلوأنزل اهلل تعاىل الصاعقا ملا جعل الرؤةا البص ،قوم  ِ َوإ
 َْ َ َج ِمَن لََك َحَّته نََرى اَّلله َْ َُْم يَا ُموَ  لَْن نُ ااِعَقةُ قُلْ َخَذتُْكُم الصه

َ
 ، ولکلن هلل اعتل (َرةً فَأ

ل أرادوا منل    ىل احليلاة 7علادوا بلدعاء موسلى أن کلال؛ ألّنل  ملا ؟!هوالء بام حّل هبم

أهلک  ملثلام أهلکهلم فقلد  صدقوا ب ، و ن رأه فإنةطلب الرؤةا  أن باعتباره کليم اهلل تعاىل ل

لَاْن )ما ةطلبون  مستحيل، لقول  تعاىل  أّن  يبنّی هلمل 7ختلصوا من  ومن دةن ، فطلبها موسى
ل  دم الرؤةا أبدا ، ولذا علقها عىل وجود االستقرار للجبل بعد التجيل ععىل  وهي تدّل  (تََراِِّن 

ال  مکان ، واملفلروض هلو علدم اسلتقراره،، فلدل علىل علدم رؤةتل  سلبحان  وتعلاىل، بلل 

 .(عىل انمکان لرؤةا باستقرار املتحرك ال ةدّل وتعليل اص  قال املحقل الطويس استحالتها.

 العدليا وسائر املدارس الفکرةلا،  ّنلام الرؤةا التي هي حمل النزاع بنیأّن  واجلدةر بانشار

                                                 

 .129( األعراف  1ص

 .55( البقرة  2ص

ََاَر ُموَ  قَْوَمُه َسْبعِ )( قال تعاىل  9ص ْم ِماْن َقْباُ  َوإِيهااَإ َواْخ َُ ََ ْهلَْكا
َ
اْئَ  أ ِْ ُم الرهْجَفُة قَاَل َربي لَْو  َُ َخَذْب

َ
ا أ َ  رَُجالً لِِميَقاتَِنا فَلَمه

ِدإ َمْن تََشاُ   َْ ا َمْن تََشاُ  َوَب ََ ِ  ب
ََُك تُِض ه نَ َْ اُ  ِمنها إِْ  ِِهَ إ ِاه فِ ََ َف لُِكَنا بَِما َفَعَ  الاه َْ ُب

َ
نَْ  وَ أ

َ
نَْ  َخاْْيُ أ

َ
ِفْر َََّا َوارََْحَْنا وَأ ُْ َِلهَنا فَا

 (155األعراف  ص  (الَْغافِِرينَ 

 .911تلخيص املحصل، ص ؛291راد ک رشح جترةد االعتقاد، ص( کشف امل2ص
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 فلإنّ ال القلبيا التي تعني الکشف والشهود الباطني والقلبلي،  هي بخصوص الرؤةا البرصةا

 خرة، وهبا جاءت األحادةث املستفيضا، ومنها اجلمي  متفل عىل  مکان ذلك ک الدنيا واآل

  وهو خيطب عىل من  الکوفا 7ما جاء ک جواب لسوال سأل  ذعلب لإلمام عيل ل1

 ةا أمری املومننی، هل رأةَت َرّبك؟

ُبَد َرّبًع مل َأَرهويَك يع ذَْب، » فقال  ْل  «!مل أكن أل

 فقال  ةا أمری املومننی کيف رأةَت ؟

ُه القَوُب بحقعئق اإليامن َتَره العيون بمشعهدة األبصعر، ولكنل يع ذَْب، مل »قال      .«رأتل

ةلا أبلا ، قائال   7ما جاء ک جواب سوال رجل من اقوارج، حينام سأل انمام الباقر ل2

مل تراه العيون بمشعهد العيعن، ولكان رأتاه »، قال  رأةت ؟ قال  «اهلل!»جعفر أي يشء تعبد؟ قال  

 .«يامنالقَوب بحقعئق اإل

األول الذال مل يكن له قب  فيكاون   »قالحيث ، 7ما جاء ک خطبا األشباح لإلمام عيل ل9

 تنعلاه  أن يشء قبَه، واآلخر الذال لايس لاه بعاد فيكاون يشء بعاده، والارايع أناعر األبصاعر ْان

 .«أو تدركه

   ا تُْدرُِكاهُ )  قولل تفسلری  ک 7عبداهلل أيب عن سنان، بن عبداهلل عن ل2
َ
  قلال (بْصاارُ اْْل

َفَماْن ) العياون رابص يعني ليس (قَْد جاَ ُكْم بَصائُِر ِمْن َربيُكمْ )  قوله إىل تر  أال الوهْ إحعطة»
بَْْصَ فَلَِنْفِاهِ 

َ
 ْناى امإّنا العياون ْمى يعني ليس (َو َمْن َعِِمَ َفَعلَْيَا) بعينه البرص من يعني ليس (أ

 بصاري وفاالن بعلادراهْ بصاري وفالن بعلفقه بصري وفالن بعلشعر بصري فالن: يقعل كام الوهْ إحعطة

 .«بعلعني ير  أن من أْظْ اهلل بعلثيعب،

 وملا الرؤةلا علن أسلأل 7 الثاللث احلسلن أيب  ىل کتبلت  قال  سحاق بن أْحد عن ل6

                                                 

 .17، ص1الکاک، باب ک  بطال الرؤةا، جاصول ؛ 6، ح8(  التوحيد، ب1ص

 .87( هنج البالغا، اقطبا 2ص

 . 18، ص1ک، باب ک  بطال الرؤةا، جالکااصول ( 9ص
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  فکتب الناس في  اختلف

 کلون تسلتلزم بأهنلا الرؤةلا جوا  عدم عىل استدّل  7 أنّ  ک هذا احلدةث الکالم حاصل

 ةنفلذه هلواء يئلواملر الرائلي بنی ةکون أن بدّ  ال  بأنّ  ذلك وبنّی  ز،وحيّ  جها ذا جسامنيا املرئي

 االبصلار حتقلل علن کناةلا ةکلون أن أمکن ن و الشعاع بخروج الرؤةا کون وهظاهره البرص

 ملن أةضلا   هلو الذي الضياء وعدم اهلواء وانقط  هواء بينهام ةکن مل فاذا علي وتوقفها  بذلك

 اهللواء کلون ک أيلل  ذلك ک وکان بالبرص، الرؤةا تصّ   مل املرئي و الرائيبنی  الرؤةارشوش 

 املرئلي سلاوى متلى الرائلي نّ أل خربلاآل ملنهام کلّل  شب  ةعنى ،االشتباه ل واملرئي الرائي بنی

 أحلدمها ومشلاهبا الشلتباها وجب ،الرؤةا ک بينهام أوجب الذي السبب  ىل النسبا ک وماثل 

 اهللواء طلرک ک واملرئلي الرائلي کلون أي التشبي  ذلك ک وکان بينهام اهلواء توسط ک االخر

 کلون ليصل  جهلا ک الوقلوع حيلث من بالرائي املرئي بمشاهبا احلکم ةستلزم بينهام الواق 

 طلرک ملن وصتخصل طرف ک ءاليش کون فإنّ  وضعيا صورة ذا متحيزا   فيکون ،بينهام اهلواء

 ذا و ومتحيلزا   جهلا ک بکون  للحکميا  لةعّد سببا  عق آخر ءيش وبنی بين  اهلواء وتوسط اهلواء

 ذللك ةکلون أن وحیتمل «باملسببات اتصاهلا من البدّ  االسباب نّ أل»  بقول  املراد وهو ،وض 

 .ذکر ما آخر  ىل اهلواء عىل متوقفا الرؤةا کون من ذکر ما جلمي  تعليال  

 اليب قللت  قلال اجلعفلري هاشلم أيب القاسلم بلن داود علن عيسلى، بلن حمملد عنل 7

  فقال االبصار؟ ةدرك وهو االبصار تدرک  ال  7جعفر

                                                 

 . 18، ص1الکاک، باب ک  بطال الرؤةا، جاصول ( 1ص

 . 18، ص1الکاک، باب ک  بطال الرؤةا، ج اصول ( انظر  التعليقا عىل کتاب2ص
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 صللوات املومننی أمری  ىل ح  جاء»  قال 7عبداهلل أيب عن املوصيل، احلسن أيب عن ل 8

 مل رباعً  أْباد كنات ماع ويَك»  قال عبدت ؟ حنی ربك رأةت هل املومننی أمری ةا  فقال علي  اهلل

 القَاوب رأتاه ولكان بصاعراال مشاعهدة يف العياون تدركه ال ويَك  قال رأةت ؟ وکيف  قال ،أره

 «.االيامن بحقعئق

، ةومن مجلا علامء انماميا الذةن استدلوا عىل  بطال الروةا البرصةا ک اللدنيا وک اآلخلر

أليف کتاب مسلتقل عنونل  بلل صکلملا تب مالعالما عبد احلسنی رشف الدةن العاميل، حيث قا

   يلنذکر منها ماة نا عقليا کاحول الرؤةا(، ذکر في  أدلّ 

 تصورها وال وقوعها ةمکن ال البرصةا الرؤةاأّن  ةعلم العقل بنور استضاء من کلّن ل  1

 مقلابال   ةکلون أن بلدّ  وال رائيل ، وبنی بين  خاصا ومسافا ومکان جها ک املرئي ةکون أن  اّل 

 االشلاعرة ملن التنزةل  أهلل بامجلاع مسلتحيل تعلاىل اهلل علىل ممتنل  ذللك وکل الرائي لعنی

 .موغریه

 فيکلون  کّلل اهلل علىل تقل  أن اّمل  ووقوعهلا بامکاهنلا االشاعرة ةقول التي الرؤةاّن ل  2

 أن امّ  و ،النواحي بقيا من  فتخلو فيها املرئي الناحيا فراغ ةشغل حمصورا   متناهيا   حمدودا   مرکبا  

 ملن لتنزةل ا أهلل منل  وةل أ ةمنع  مما ذلك وکّل  متحيزا   مرکبا   ضا  مبعّ  فيکون بعض  عىل تق 

 .وغریهم االشاعرة

 وغلریهم االشلاعرة ملن التنزة  وأهل بحدقتها الي  مشار العنی بجارحا مرئي کّل ّن ل  9

 .غریها أو بأصب  الي  االشارة عن ةنزهون  کام بحدقا الي  ةشار أن عن تعاىل اهلل ةنزهون

                                                 

 . 11، ص1الکاک، باب ک  بطال الرؤةا، جاصول ( 1ص

 . 18، ص1( املصدر السابل، ج2ص
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 ،بلاملرئي رلالبص عاشأ تتصل مل ما املمکنات حيز ک تکون ال البارصة بالعنی الرؤةاّن ل  2

 .وعال جّل  بذات  ما ءيش اتصال امتناع عىل جممعون وغریهم االشاعرة من تعاىل اهلل ومنزهو

 أشلياء ملن متخليال   أو حمسوسا   امّ   ةکون أن بدّ  ال رمتصوّ  کّل أّن  ةشهد االستقرارّن ل  5

 وألواهنلا رامکلاالج فلاالول عليهلا فطلر التلي بفطرتل  راملتصلوّ  نفلس ک قائام   أو حمسوسا،

  القائل کقول والثاين ذائقا،لبا املحسوسا من ونحومها واملرارة وکاحلالوة بالبرص املحسوسا

 اشلياء علدة ملن مرکبا   املخيلا تدرک  مما ونحوه (، برجد من رماح عىل نرشن ةاقوت أعالمص

 ةدرکل  اممل ونحوهلا واحلزن والرور والعناء والراحا واللذة کاالمل  والثالث البرص، أدرک 

 .ممکنا   رهتصوّ  ةکن مل  کلّ  هذا عن متعال سبحان  اهللأّن  وحيث بفطرت ، نفس  من االنسان

 لوهيةال شريك هلل تعاىل يف األ
 ک هللال ةکلون هنلاك رشةلك  أن  ّن مقتىض االعتقاد بالتوحيد الذا  والصفا  واألفعايل

تقلد بوجلود عن أن ىل، ولکلن مللاذا ال ةصلّ  تعلال  ما وکّل امللك أبدا  ل  من الوجود والکامل 

 عّزوجّل؟  رشةك للباريء

باللذات  ا  ةکلون واجبل أن علّز وجلّل  ءرةك للبلاريلهل تعني هبذا الشل  نقول ک جواب 

ةکلون  أن واالستقالل عن اهلل تعلاىل، وأّن وجلوده ک علرض وجلود اهلل تبلارك وتعلاىل، أم

ى وجلود اهلل تعلاىل، ليا بمقتضل  صفا األلوهوجوده ک طول وجود اهلل تعاىل، بمعنى ليس ل

آخلر لل  ملن  هللا  ا الفرض األول بأن ةکلون فأمّ  صفا الربوبيا باالستقالل والذات؟  ل و نام

 .هلل ک کلل يشء ا  ةکلون رشةکل أن الوجود بالذات واالستقالل ما هلل تعاىل بال فرق، بمعنلى

ك لل  وال نظلری اهلل تعاىل واحد ال رشة  ن  ا التوحيد الذا ، حيث أثبتنا ک حملهذا منفي بأدلّ 

کلل واحلد ملن ةّتصلف  أن فرض الرشةك هبلذه الصلفا ةسللتزم وال شبي  وال کفو ل ، ألنّ 

 أن ا  عن اآلخلر بصلفا غلری ذللك، بمعنلىفا الوجوب واأللوهيا من جها وةمتبصانهلنی 

                                                 

 الرؤةا( للعالما السيد عبد احلسنی رشف الدةن العاميل.  ( راج   کتاب صکلما حول1ص
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ةرج   ىل جها االشااك، وجها اختالف ومتاةز، وأّن هذا التامةز ال  ،ةکون بينهام جها اشااك

ب حمتلاج، من جها االشااك وجها االختالف، واملرّکل ا  وعندئذ ةکون کل واحد منهام مرکب

 بالذات.غنيا  واجبا  واملحتاج فقری وممکن، وهذا خالف کون  

رةك لل  مقلام الربوبيلا لوالشل ،وأّما عىل فرض االعتقاد بأّن اهلل تعاىل ل  مقلام األلوهيلا

ا التوحيد ک الربوبيلا ت واالستقالل عن اهلل تعاىل، فهذا هو اآلخر باطل بأدلّ والترصف بالذا

واقالقيا واحلاکميا ونحوها؛  ذ ال ةمکن بأي شکل من األشکال تصور وجود رّب ةترصف 

ةتصلف  أنو بلدّ  ال استقالل عن ، فضال  عن کون هذا الرّب   ملك اهلل تعاىل بال أذن من  والک

فيل   ةصلّ   أن  فلال ةمکلنرةك، و اّل لعىل مرتبا الشل ا   تعاىل ليکون حائزبالصفات الذاتيا هلل

وملن املاللك  ىل  ،من دائرة الربوبيا الذاتيا  ىل دائرة الربوبيلا العرضليا ا  وةکون خارج ،ذلك

 .هلل تعاىل ا  هو خالف کون  رشةک ،ومن اقالل  ىل املخلوق، ونحو ذلك ،اململوك

 ان أو جهةيكون اهلل تعاىل يف مك أن نفي
تعاىل، وثبت أّن  حمض وجلود بسليط خلاٍل علن مطللل عن اهلل تّم لنا نفي اجلسم  نأ بعد

 أّن  ال حدود ل  وال أبعاد من طول وعرض وارتفلاع صعملل(، فعندئلذ ال ةمکننلا و الاکيب

ما والسلفيا والوهابيا اللذةن قلالوا ةکون حاال  ک مکان أو جها ما، خالفا  للمجّس  أنتصّور 

، وغریها من األقوال الباطلا  السامء السابعا مستٍو عىل عرش أّن  فوق أو کو عموا ها ل  باجل

عىل  ثبات املکان واجلها ل  ل تعاىل اهلل عن ذلك علوا  کبلریا  وسلبحان  أدّلا من اعت وها التي 

 اللرْحن عبلد بن  سامعيل عثامن أبو انمام وقال»  الصدرهذا عاّم ةصفون ل قال ابن تيميا ک 

 اهللأّن  وةشهدون احلدةث أصحاب وةعتقد  االسنّ ک الرسالا کتاب ک النيسابوري الصابوين

 خيتلفلوا مل األملا سلف وأعيان ،األما وعلامء کتاب ب  نطل کام ،عرش  عىل وات سام سب  فوق

 کتابل  ک احلتج الشلافعي اهلل عبلد أبو  مامنا اوأمّ   قال .وات سام فوق عرش  عىل تعاىل اهللأّن 

 هبلا التکفلری ةصلّ   ال الکلافرة الرقبلا وأنّ  ،الکفارة ک املومنا الرقبا اعتاق مسألا ک املبسوش
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 عن 6النبي وسأل الکفارة، عن السوداء اجلارةا ةعتل أن أراد  وأنّ  احلکم بن معاوةا بخ 

 السلامء،  ىل فأشلارت «ربلك؟ أةلن»  هلا فقال! ال أم مومنا اأهّن  ليعرف فامتحنها  ةاها اعتاق 

 العلو بصفا ارهّب  وعرفت السامء ک ارهّب أّن  تأقرّ  املّ  بإةامهنا فحکم «مومنا افإهّن  اعتقها»  فقال

 .«والفوقيا

 أويص أن أحببلت رلالعصل هلذا کص  الصلوفيا شلي  أْحلد بن معمر العارف الشي  وقال

 ملن والتصلوف رفلااملع وأهلل احللدةث أهلل عليل  کلان ملا وأمج  السنا من بوصيا أصحايب

 بلال عرش  عىل استوى اهلل و نّ ص  فيها قال أن  ىل الوصيا من أشياء فذکر ،(واملتأخرةن املتقدمنی

 واقلل خلق  من بائن عرش  عىل مستوٍ   وأنّ  جمهول والکيف معقول واالستواء تأوةل وال کيف

 ةلتکلم، خبلری علليم سلمي  بصری وجّل عزّ   وأنّ  ،مالصقا وال مما جا وال حلول بال من  بائنون

 سامء  ىل ليلا کل وةنزل ضاحکا   القياما ةوم لعباده وةتجىل وةعجب وةضحك وةسخط وةرىض

 .(ضال مبتدع فهو تأول أو النزول أنکر ومن ،تأوةل وال کيف بال شاء کيف الدنيا

ف ک ألسلنا ا هو النزول املتعارينالسامء الدالنزول من السامء العليا  ىل  من املرادأّن  ظاهرالو

العوام من الناس، والعجيب أّن  مل ةرد عىل هذه األقوال ونحوها مما نقل  ک هذا الکتلاب وغلریه 

من کتب  األخرى، بل جاء فيها کشواهد ک معرض کالم  عن  ثبات هلذه الصلفات اق ةلا هلل 

  ک الشلام عنلد ا ةوةد کالمنا هلو ملا قلام بلوممّ  ،تعاىل بکيف أو بال کيف، وکأّن  ةرةد القول هبا

 ملن علىل عرشل  ک السلموات السلابعا  ىل نزول  من من ه وقول  للحارضةن هکلذا ةنلزل ريّب 

نا نجد ک کلامت  من األباطيل ما ال ةمکن السکوت علي ، من قبيل قولل  ک الدنيا، خصوصا  وأنّ 

 کلل  هلذا من وأعجبص  حيث قال، وصاحب  املرةيس عىل نقض  ک ميراالد سعيد بن عثامنرّد 

 اهللأّن  العميلان کالصبيان و عمت کبری أو صغری من وو ن  ومقداره العرا بقياس اهلل قياسك

 و ن ،منل  أعظلم العلرا صریتم فقد أصغر اهلل کان فإن ،مثل  أو من  أصغر أو العرا من أک 

                                                 

 . 215، ص1املسائل، ابن تيميا احلراين، جو( جمموعا الرسائل 1ص

 . 215و212ص، ص1( جمموعا الرسائل واملسائل، ابن تيميا احلراين، ج2ص
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 العلرا  ىل ضلمّ   ذا مثلل  کلان و ن ،العلرا علن فضلال   في  ادعيتم فقد العرا من أک  کان

 ،هبا ةضل وضالالت هبا ةلعب وترهات هبا تکلم خرافات م  ،أک  کانت واألرض الساموات

 ،کلل  التمييلز م   لي  واملنظور فقيههم هذا لقوم واقيبا ،لسان  قرشة لقط  هلل ةعمل من کان لو

 .والضالالت اجلهاالت هذه وکل النظر وهذا

 العلرا حیملل  ومل ،خلل کّل  من وأک  ،ءيش کّل  من أعظم اهللّن   النفاج البقباق هلذا فيقال

 .بقدرت  ْحلوه ولکنهم ،بعرش  استقلوا وال بقوهتم ْحلوه العرا ْحلا وال قوة وال عظام  

 واستکانوا ْحل  عن ضعفوا وهبائ  عزت  ک اجلبار وفوق  العرا ْحلوا حنی مأهّن  بلغنا وقد

 ،و رادتل  اهلل بقلدرة بل  فاسلتقلوا «بلاهلل  ال قلوة وال حول ال» لقنوا حتى رکبهم عىل وجثوا

 وللو فليهن ملن وال ،األرض وال الساموات وال احلملا وال ،العرا ب  استقل ما ذلك ولوال

 علرا علىل فکيلف ،ربوبيتل  ولطلف ،بقدرت  ب  فاستقلت بعوضا هظهر عىل الستقر شاء قد

 ملن أک  لعراوا ، ةقلّ  عرش أّن  النفاج أ ا تنکر وکيف واألرض الساموات من أک  عظيم

 وسلعت  ملا واالرضلنی السلاموات ک العلرا کان ولو ؟!السب  واألرضنی السب  الساموات

 .(السابعا السامء فوق ولکن 

وکذلك احلدةث الذي رواه أهل العلم أّنل  قلال رأةلت ريب ک صلورة کلذا صوقال أةضا   

وضل  ةلده بلنی »  أّن وفي   ،ومن طرةل أم الطفيل وغریمها ،وکذا ةروي من طرةل ابن عباس

هلذا  فلإنّ  ،، وهذا احلدةث مل ةکلن ليللا املعلراج«کتفي حتى وجدت برد أنامل  عىل صدري

را  ک کثلری لا احلدةث کان رؤةا منام باملدةنا کام جلاء مفسلذهأّن  احلدةث کان باملدةنا... فعلم

 .ج(ليلا املعرا مل ةکن رؤةا ةقظا ،رؤةا األنبياء وحيأّن  من طرق  أّن  کان رؤةا منام م 

ما، حيلث  ىل أّن  ک مواض  کثریة من کتاب  صمنهاج السنا( جتده ةداف  علن املجّسل مضافا  

 الصلفات نفاة ةنفي  ماأّن  وبنّی  مواض  ک االُمور هذه عىل الکالم بسط وقدصهلم بقول    حیتّج 

                                                 

 . 119، ص9، ابن تيميا احلراين، جالکالميا بدعهم تأسيس ک اجلهميا تلبيس بيان( 1ص

 . 19، ص1الوصيا الک ى، ابن تيميا احلراين، ج؛ 987، ص9ى، ابن تيميا احلراين، ج( جمموع الفتاو2ص
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 وال کتلاب بل  ةنطلل مل  أّنل کام ذلك وغری خلق  عىل اهلل علوّ  من والسنّا الکتاب هبا نطل التي

 عقليل دليل أةضا   علي  ةدّل  فلم والتابعنی الصحابا وال املرسلنی من أحد بقوهلم قال وال سنّا

 ...  الصحيحا السمعيا لألدلا موافقا الرصحیا العقليا األدّلا بل

 ونةثبتل جمملال   نفيا   وةنفون مفّصال    ثباتا   فيثبتون (نیعأمج عليهم اهلل صلواتصالرسل وأّما

 التلي الصلفات بإثبات مملوءة التوراةأّن  علم وقد التمثيل عن  وةنفون التفصيل عىل الصفات

 ذللك من شيئا   اليهود عىل وأصحاب  6اهللرسول ةنکر فلم ذلك وم  جتسيام   النفاة تسّميها

 الصلفات ملن شليئا   6النبلي عند ذکروا  ذا اليهود أحبار کان بل جتّسمون أنتم  قالوا وال

 للسلاموات اللرّب   مسلاك لل  ذکلر الذي احل  حدةث ک کام ةصّدق  ما وذکر الرسول مأقّره

َ  قََدُروا َوَما)  تعاىل قول  تفسری ک املذکور واألرض ِ  َحقه  اَّلله  ةوافلل ملا ثبلت وقد. اآلةا (قَْدرِه

 هرةلرة وأيب عملر ابلن حلدةث ملن وجل  غلری من 6النبي عن الصحاح ک احل  حدةث

 فمن اعتقلده اعتقاده الناس عىل توجب ومل ب  خت  مل فالرسل حّل  النفيأّن ب قّدر فلو وغریمها

 .(6النبي لدةن تخالف دةن أّن من دةن انسالم و أوجب   بانضطرار علم فقد

 عليل  وأمج  والسنّا بالکتاب ثبت فامصوقال ک بيان رأة  ک  ثبات هذه الصفات هلل تعاىل  

 اجلسلم بلفظ املتکّلمنی بعض ةعني  الذي هو ةکون نأ ذلك من لزم و ذا حّل  هو االُما سلف

 .(حّل  احلّل  فال م

 بجميل  واحدا    هلا   نصف ام نّ  أليس کّلها بصفات  ةزل مل اهللأّن  قلنا  ذا ولکنصوقال أةضا   

 وکلرب جذوع هلا أليس النخلا هذه عن أخ ونا  هلم فقلنا ذلك ک مثال   هلم ورضبنا صفات ؟

 اهلل فکذلك صفاهتا؟ بجمي  نخلا سميت واحد اسم و سمها ومجار وخوص وسعف يفول

 .(ثناؤه جل

                                                 

 . 969، ص2( منهاج السنّا، ابن تيميا، ج1ص

 . 112، ص5( جمموع الفتاوى، ج2ص

 . 12، ص5( املصدر السابل ج9ص
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 (...بعض  عن أبدى عباده خيّوف أن أراد  ذا اهللّن   ..ص  وةقول

 (.الذات  ىل راج  وأن  هظاهره عىل فهو بعض  عن أبدى قول  أّماص  ةقول ثم

  قلال ثلم..  (لل  جلوف ال اللذي والصلمد «الصلمد اهللص»  التدمرةلا الرسلالا کوقال 

 عن منّزه ذلك عن املنزه فالغني والرشب األکل أعضاء هي ذلك ونحو والطحال والکبد...ص

 (.والفعل بالعمل موصوف سبحان  وهو والفعل للعمل افإهّن  اليد بخالف ذلك آالت

 ةثبلت هلذا عىل فهو.. اجلوارح من جارحا جعلهاو.. العمل آلا اليد تيميا ابن جعل فقد

 والوللد الصلاحبا عن منزه سبحان  وهو.. ص  ذلك بعد قال لذلك.. نقص آلا وةنفي کامل آلا

 .(وأسباب  ذلك آالت وعن

 علىل احللّل تبلارك وتعلاىل، حملالهلو و ونقص جتسيم باآللا التعبریأّن  ةدري ال هنا وهو

 فال.. الفهم ک الرجل هذا شأن هذا نکا إذاف ،تيميا ابن ابتداع من هو ام نّ  اآللا بلفظ والتعبری

 مسلعود وابلن أيب علن املروي وهو ل( احلوائج ک املقصودص الصمد معاين من ةاك أن عجب

 ال اللذي الصمدص قول  من بالتجسيم ةنض  الذي املعنى وةوثر..  ل وغریهم جبری بن وسعيد

 (.ل  جوف

 احلواةلا وةلزمل  احلرکلا أو سلکونال ةلزمل  جها ک کان من فأَلنّ  ،جها ک ليس َأّن  وأما

 للجهلا شاغال   وکون  ، اجلها تلك غری ک من  واقلو بعض، دون بعض واحلرصک والتحدةد

 .حادث فهو األمور هذه من يشء ةلزم  من وکل ،فيها هو التي

 ، يشء منل  وال يشء ملن وال ، يشء فيل  وال يشء ک ال سبحان  َأّن  ةعتقد أن بعلي  جیو

 ةنسلب وال يشء  ىل ةنسلب وال ، يشء حتت وال يشء فوق وال ، يشء علي  وال ءيش عىل وال

؛ ألّن کل ما ذکر من هذه الصفات املرتبط بالزملان احلوادث صفات کل  ذلك ألَنّ  ، يشء  لي 

                                                 

 .76، ص5( املصدر السابل، ج1ص

 . 19و 12صص( الرسالا التدمرةا، ابن تيميا، 2ص

 . 19و 12ص( املصدر السابل، ص9ص
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ومسلتوجبا  عينلا تبارك وتعاىل حمصلورا  حملدودا  بحلدود م ميا جتعل من احلّل واملکان واجلس

ةکون ساکنا ومتحرکا ، وقدةام  وحادثا ، ونحلو ملن األباطيلل ک حقل  وأن  ،للفقر واالحتياج

   تبارك وتعاىل.
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 نبنّی بعض األمور  أن  مقبل اجلواب عن هذه الشبها رأةنا من الال

 األمر األول: معنى البداء يف اللغة ويف االصطالح
ملأخوذ ملن مصلدر هلو  ّن معنى البداء ک اللغا ل کام ةتض  من أقواهلم ل هو الظهور، و

 .ةبدو ،  ذا هظهر ، فهو باد ءيقال  بدا اليشفبمعنى هظهر،  ،(االفعل الثالثي املايض صبد

وقلال ابلن  . (وةتعلدى بلاهلمزة ، فيقلال   أبدةتلص  باح املنلری(الفيومي ک صاملص وقال

 .(وأبدةت  أنا   أهظهرت صمنظور  

، قلال اهلل نلا  بيّ  بدوا وبداء أي هظهر هظهلورا   ءبدا   بدا اليشصقال الراغب ک ص مفردات  (  و

ِ ما لَْم يَُكونُوا ََيْتَِاُبو َ )  تعاىل ْم ِمَن اَّلله َُ َ ْم َسييئاُت ما َكَااُبواَو بَ ) -(َو بَدا ل َُ َ َفَباَدْت ) - (دا ل
ما َُ ما َسْوآُب َُ َ  .(ل

ن کلان  ص وأّما ک االصطالح الشيعي، فهو بمعنى انبداء وانهظهار، قلال الشلي  املفيلد 

، و ن کلان انبلداءفحينئذ ةکلون البلداء بمعنلى  ،متعلل البداء هو اهلل تعاىل بأن نقول بدا هلل

ويص انمام اهلادي هو ابن  احلسن بعد ما کانوا ال أّن  بدا للشيعا ول مثال  متعلق  الناس بأن نق

                                                 

 .91، ص1ج ،تاج العروس؛ 222، ص 2، جهتذةب اللغا؛ 212ص ،معجم مقاةيس اللغا( انظر  1ص

 . 55ص ، 1( املصباح املنری، ج2ص

 .65ص، 12( لسان العرب، ج9ص

 .22( مفردات غرةب القرآن، ص2ص
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مْ  َوَبَدا)  وکام ک قول  تعاىل ،  ابن  حممدةشکون ک أنّ  َُ َ ِ  ِمنَ  ل  .(ََيْتَِااُبو َ  يَُكونُاوا لَمْ  َما اَّلله

ىل ملا وکلل ملن فارقهلا ک امللذهب ةنکلره عل»  وأشار بقول  يفالبداء بمعنى هظهور أمر خف

 ..(..النزاع لفظيأّن   ىل «وصفت من االسم دون املعنى

 وقال السيد اقوئي  

 وقال السيد مرتىض العاميل 

7

يبدو  اهللّأّن  من ز7ْْ

 ءبادا لاه يف يش اهللّأّن  من زْا7ْ، ومل يعَمه أمس ، فعبرؤوا منهءله يف يش

العظيْ عهللّبداء ندامة ، فهو ْندنع كعفر ب

 : حمل النزاع الثانياألمر 
ميا، بانضافا  ىل ما ُذکلر ملن ةتض  ممّا تقّدم لنا من املعنى االصطالحي للبداء عند انما

مباحث مرتبطا بالعلم وانرادة والتقدةر انهلي، أّن  ال ةوجد نزاع واختالف حقيقي بلنی ملا 

                                                 

 . 27( الزمر  1ص

 . 921( أوائل املقاالت، ص2ص

 .  26رسالتان ک البداء، البالغي واقوئي، ص؛ 919 تفسری القرآن، ص( البيان ک9ص

 .56، ص2، ج9( الصحي  من سریة النبي2ص
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ا، التلي تقول ب  الشيعا انماميا ک البداء، وبنی ما متتل  بل  کتلب تخلالفيهم ملن أهلل السلنّ

تأثری العمل عىل تغيری وجدناها مشحونا بمروةات توکد عىل وجود رضبنی من األجل، ومن 

وليس بيني وبنی کافلا املسللمنی ک صقال  حيث املصری، کام أشار  ىل هذا املعنى الشي  املفيد، 

 .(هذا الباب خالف، و ّنام خالف من خالفهم ک اللفظ دون ما سواه

النلزاع ک ثبلوت أّن  واللذي أحسلبصوکذلك أّکد هذا املعنى السيد الطباطبائي، بقول   

ونفيل  کلام ةظهلر ملن غلریهم، نلزاع  : ةظهلر ملن أحادةلث أئملا أهلل البيلتاء کامالبد

لفظي...من الدليل عىل کون  لفظيا  استدالهلم عىل نفي البداء عن  تعاىل بأّن  ةستلزم التغلرّی ک 

ره بل  لِعلم ، م  أّن  ال م البداء باملعنى الذي ةفّر ب  البداء فينا، ال البداء باملعنى اللذي ةفّسل

  . هذا أوال .(األخبار في  تعاىل

ال أسلاس لل  ملن واهتام الشيعا بنسبا اجلهل وعدم العلم  ىل اهلل تعاىل، باطلل أّن  وثانيا  

أغلب املوةدةن هلذا االهتام مل حیققوا املسألا  نّ ام هناك دواف  خاصا وراء ذلك، و الصحا، و نّ 

ر لوباقصوص ک العص ،وهو مما ةوسف ل  ک کتب الشيعا انماميا،األمر بأنفسهم کام علي  

 وسهولا الوصول  ىل احلقيقا.   ،احلدةث م  تطور وسائل املعرفا

 املحتلوم أما املحتوم، غری القضاء ک ةق  ام نّ  انماميا الشيعا ب ةقول  الذي البداءّن   ثالثا  

 ونقوللةيعا الشلأّن  ون علىلرّ لةصل لکن خصومهم وتخالفيهم ک العقيلدةو ةتخلف، فال من 

ل ک علم اهلل تعاىل، اللذي بالبداء ک القضاء املحتوم، حتى ةلزم من ذلك القول بالتغری والتبدّ 

ِ ) هو قضاء قطعيا  ال ةرّد وال ةبدل وال ةتغرّی   َو لَْن ََتِاَد لُِاانهِ  اَّلله
ِ َبْبِديالً فَلَْن ََتَِد لُِانهِ  اَّلله

 .م بوجود ساّمعون هلا، ابتغاء الفتنا لعلمه(ََتِْويالً 

                                                 

 .19و 12صص( أوائل املقاالت، 1ص

 .982و 981صص، 11( امليزان ک تفسری القرآن، ج2ص

 .29( فاطر  9ص

 .925، ص1ري، کتاب التوحيد، جحليد؛ آثار العالما ا986( البيان ک تفسری القرآن للسيد اقوئي، ص2ص
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 : الفرق بني البداء والنسخثالثاألمر ال
النسل  ةکلون ک األحکلام، والبلداء أّن   ّن الفرق األسايس بنی النس  والبداء ةکملن ک

 ةکون ک التکوةن، کام قال السيد اقوئي 

عن املریداماد قول  ک الفرق بنی البداء والنسل  ک کتابل  صنل اس  ونقل العالما املجليس

 الضياء( 

 وقال السيد حمسن األمنی 

 : عالقة البداء بالعلم والتقدير واإلرادة اإلهليةرابعاألمر ال
عليهلا  تعلاىل قدرتل  ةنلاک ال و ال ةزاحم األ ل منذ باألشياء سبحان  وعلم  اهلل تقدةر  نّ 

 عنهلا ةعلّ   قلد التلي بوجلوده، اهلل مشليئا بتعّللل منوطلا   ةلزال ال املمکن فإنّ  ا، جیاده حنی

                                                 

 .928، ص5( حمارضات ک أصول الفق ، تقرةر اقوئي، للفياض، ج1ص

 . 22، ص1( أعيان الشيعا، ج2ص

 .  126، ص2( بحار األنوار، ج9ص
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 .ةوجد مل  ال و وجد، ب  املشيئا تعلقت فإنبانرادة،  عنها ةع  قد و باالختيار

 انکشلاف ألنّ  انهليلا باملشليئا انناطلا ملن واقعهلا عىل باألشياء اهلل وهکذا ةتعلل علم

 علىل بل  متعلقلا   العلم کان تعاىل اهلل بمشيئا منوطا   الواق  کان فإذا ع ،واق عىل ةزةد ال اليشء

فالبلداء صوعليل  واقعل ،  علىل لل  وانکشافا   وجه ، عىل ب  علام   العلم ةکن مل و ال احلالا، هذه

ل  من الشجاعا، هظهر ملن  أام هو بمعنى املثال الثاين ]بر  عيل فبداملنسوب  ىل اهلل جّل شان   نّ 

ما کان تخفيا  عن الناس[ أي هظهر هلل من املشليئا ملا هلو تخفلي علىل النلاس، وعلىل شجاعت  

 .(خالف ما حیسبون، هذا ما ةقتضي  العقل

 معللل -عليل  هلي ما ل عىل األ ل منذ انهلي العلم ککان متعينا   وجود مجي  األشياء  نّ 

 والتي الظروف، باختالف فختتل التي واملفاسد املصال  اقتضاء حسب هبا، املشيئا تعلل عىل

 .انهلي العلم هبا حیيط

الةسلتلزم ب ، ةعتقدون الکالميا وما  ةبّين  الشيعا ک کتبهمالبداء باملعنى الذي فإّن وعلي  

 ک العلم أو انرادة انهليا، کام أّن  ال خيتص بالشيعا فقط، بلل کتلب املخلالفنی هللم أي  تغرّی 

بداء نداما أو جهل والعياذ باهلل ةبدو هلل تعاىل وال أي عنى، ذا اململيئا باألحادةث الدالا عىل ه

تعاىل، بل  هظهار من  لنا، من مجلا األحادةث التي تشری  ىل هذا املعنى ما جاء ک  شارة بعضلها 

 ىل تغيری اآلجال املعلقا وتأثری العمل ک تغيری املصری، فعن السيوطي، ک تفسری قولل  تعلاىل  

ُ  َُّْمُحوا) مه  َوِعْنَدهُ  َويُثْبُِ   يََشا ُ  َما اَّلله
ُ
ََاِب  أ عن هلذه  9  سأل رسول اهللنّ أ 7عيل عنص  (الِْك

 الصدقة ْ  وجههع وبارّ  ،ن ْني أمتي بعدال بتفسريهعن ْينيك بتفسريهع وألقرّ ألقرّ »  اآلةا فقال ل 

 .(«ءع السوويقي مصعر ،ويزيد يف العمر ،ل الشقعء سععيةالوالدين واصطنعع املعروف حيوّ 

                                                 

 .  986( انظر  البيان ک تفسری القرآن، للسيد اقوئي، ص1ص

 .22 عداد السيد حممد عيل احلکيم، ص ( رسالتان ک البداء، حممد جواد البالغي، السيد اقوئي،2ص

 .986( انظر  البيان ک تفسری القرآن، للسيد اقوئي، ص9ص

 .516، ص2السيوطي، ج؛ انتقان ک علوم القرآن، 66، ص2(  الدر املنثور، جالل الدةن السيوطي، ج2ص
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ولكن الدْعء ينفع  ،ال ينفع حذر من قدر»  ، قال9عن عائشا عن رسول اهللماروي ومنها 

. قلال اهليثملي ک ذةلل   «الدْعء ليصعيف البالء فيعتَجعن إىل يوم القيعمة نّ أو ،وممع مل ينزل ،ممع نزل

 .ر(جلمهوف  ارواه البزار وفي   کرةا بن منظور وثق  أْحد بن صال  املرصي وضعّ ص

الادْعء، وال يزياد  إاّل ال يري القضعء » قال أّن  ، 9سليامن عن رسول اهللماروي عن ومنها 

 .« الرّب يف العمر إاّل 

 القادر، مان احلذر ينفع ال  »قال (عنهام اهلل ريضصعباس ابن عن وصحح  احلاکم وأخرج

 .«القدر من يشعء مع بعلدْعء يمحو اهلل ولكن

فقد ورد لفظ البداء ک بعض کتبهم، ملن قبيلل ملا أخرجل  البخلاري ک  هذا  ضافا  لی

  سلم  ّنلأأبلا هرةلرة حدثل   نّ بأ بد الرْحن بن أيب عمرةصحيح  ومسلم ک صحيح ، عن ع

 أن علّز وجلّل قلرع بلدا هلل أثا ک بني  رسائيل أبرص وأعملى وثالّن  »قال   6رسول اهلل

 «....ةبتليهم

 زام البداء للجهل على اهلل تعاىل نفي استل األمر ابخامس:
من مجي  ما تقّدم مل ةبَل جماال  لالعتقاد بکون البداء مستلزما  نسبا اجلهل  ىل اهلل تعاىل، کلام 

ذرةعلا  هلذه النسلبا مجعلت هل عمدا ، بحيثحاول من ال روةا ل  باهتام الشيعا ب ، جهال  أم 

بل  انماميلا؛  بل  کتلب الفلرةقنی، وقلال ذي امتألتال حّتى باملعنى الصحي  ،ننکار البداء

 التشني  عىل الشيعا انماميا کيفام شاء. هو وذلك ألّن اهلدف من وراء ذلك 

ةلرى أو حمل النزاع ک هذا املوضوع، ملن ثلم  و حیدد نقطا االختالف أن فکان علي  أوال  

                                                 

 .221، ص7نب  الفوائد، اهليثمي، ج( جمم  الزوائد وم1ص

ذا ، وقلال ک ذةلل   صهل219، ص1املستدرك عىل الصحيحنی، احلاکم النيسلابوري، ج ؛277، ص5(  مسند أْحد، ج2ص

 (.ومل خيرجاه انسنادحدةث صحي  

 952، ص2( املستدرك عىل الصحيحنی، احلاکم النيسابوري، ج9ص

، 8، کتاب انةامن والنذور. صحي  مسلم، ج229، ص7، باب بدأ اقلل. وک ج126، ص2(  صحي  البخاري، ج2ص

 .، کتاب الزهد219ص
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 ال؟ أو ما تقول ب  انماميا ک عقيدهتا ک البداء  هل ةصّ  

 حمل النزاع ليس ک  طالق لفظ البداء علىل اهلل تعلاىل،أّن  من خالل البحث وقد اتض  لنا

البلداء أّن  کام اتض  لنلااملسّمى، سواء أصحت تسميت  بالبداء أم مل تصّ ، کان ک و ّنام النزاع 

عبارة عن تغيری املصری بالعمل الصال  والطال ، فلو کان  طالق قول ب  انماميا، هو ةالذي 

 طالقل  علىل اهلل صلحي  أّن    غری صحي  عند شخص فليسّم  بلفلظ آخلر، علىلالبداء علي

 نحدى اجلهات التاليا أو مجيعها  

 ،ک  طلالق البلداء علىل اهلل سلبحان  6يعا انماميا اقتفوا أثر النبليالشأّن  :األوىل اجلهة

 .«مةبتليه أن عّزوجّل بدا هلل »  6حيث جاء ک حدةث األقرع واألبرص واألعمى قول 

ْساَوٌة َحَاانٌة لَِماْن َكَ  يَرُْجاوا اَّلله َواَلَاوَم )وقد قال سبحان   
ُ
لََقد َكَ  لَُكْم ِف َرُسوِل اهِ أ

ََِكَر اَّلله َكثِْياً   .(اآلِخر و

وصف  سبحان  هبذا الوصف من باب املشاکلا، وهو باب واسل  ک کلالم ّن   :ةالثعني اجلهة

الت خاصا ةعّ  عن فعلل نفسل  بلام ةعلّ  بل  النلاس علن فعلل   سبحان  ک جمافإنّ العرب، 

ألجل املشاکلا الظاهرةلا، وقلد رّصح بل  القلرآن الکلرةم ک مواضل    اّل أنفسهم، وما ذلك 

 عدةدة، نذکر منها  

م  ه إ) ةقول سبحان  َُ َو َمَكاُروا َو )  وةقلول تعلاىل  (الُْمنافِقَ  ُخاِدُعوَ  اَّلله َوُهَو خاِدُع
ُ َخْْيُ املْااكِِرينَ مَ  ُ َو اَّلله َويَْمُكاُروَ  َويَْمُكاُر اَّلّل َواَّلله َخاْْيُ )وقلال علّز ملن قائلل   (َكَر اَّلله

َُْم لِقااَ  يَاوِمُكْم هاذا)وقال عّز اسلم     (املاكِرين   (َوقِياَ  اَْلَاوَم نَنْاااُكْم َكماا سَِااي

                                                 

 کتاب األنبياء، باب حدةث أبرص وأعمى وأقرع ک بني  رسائيل. ،172، ص2 ، جالصحي  البخاري(1ص

 .21( األحزاب  2ص

 .122(  النساء  9ص

 . 52( آل عمران  2ص

 .92(  األنفال  5ص

 .92(  اجلاثيا  6ص
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ْم هذافَاَلَوم نَنااُهْم َكما سَُا ) عّز وجّل وقال  َِ  .(وا لِقاَ  يَوِم

ّنل  سلبحان  ال خيلدع وال ةمکلر وال ةنسلى، ألهّنلا ملن صلفات اننسلان ک أ ذ ال شّك 

الضعيف، ولکنّ  سبحان  وصف أفعال  بام وصلف بل  أفعلال اننسلان ملن بلاب املشلاکلا، 

علن واجلمي  کناةا عن  بطال خدعتهم ومکرهم وحرماهنم من مغفلرة اهلل سلبحان  وبالتلايل 

 جنّت  ونعيمها.

نعّ  عن فعلل  بلام نعلّ  علن أفعالنلا،  ذا کلان التعبلری  أن وعىل ضوء ذلك فال غرو ک

نّل  بلداء بالنسلبا  لينلا أمقرونا  بالقرةنا الداّلا عىل املراد، فإذا هظهر اليشء بعد اقفاء، فلبام 

ء ملن اهلل للنلاس، بلدا ک احلقيقلافهلو    ب  أةضا  وفقا  للمشاکلا، و اّل نوصف فعل  سبحان

ولکنّ  ةتوّس  کام ةتوّس  ک غریه من األلفاظ، وةقال بدا هلل متّشيا  م  ما ک حسلبان النلاس 

وأذهاهنم وقياس أمره سبحان  بأمرهم، وال غرو ک ذلك  ذا کانت هناك قرةنا علىل املجلا  

 واملشاکلا.

العللم اللذا  باألشلياء قبلل  البلداء ال ةقل  کأّن  عىل ما ذکرناه سلابقا  ملن اجلهة الثعلثة:

  عنی الذات انهلي ، و ّنام حیصل في  البداء ک مرتبا من مراتب العللم الفعليل، وجودها؛ ألنّ 

انثبلات، دون ووهي خصوص املرتبا التي ةطلقها عليها القرآن الکرةم بمرتبلا للوح املحلو 

بلنی والللوح املحفلوظ، فهلذه عن  ک القرآن بمرتبا الکتلاب املةعّ  مرتبا العلم الفعيل الذي 

 .مما ال ةق  فيها البداء لعدم احتامل الزةادة والنقيصا في ، بل هي أم الکتاباملرتبا 

ک املروةلا بأحلادةثهم وال  بعلامء الشيعا انماميا القول بالبداء ال خيتّص ّن   اجلهة الرابعة:

 کللام ، مک مروةلاهت ا، وجلاءبل  بعللض کبلار عللامء أهلل السللنّ کتلبهم، بلل مثلل ذلللك قلال

 ارشنا اليها.

                                                 

 . 51( األعراف  1ص

 .999، ص1ج( انظر  آثار العالما احليدري، کتاب التوحيد، 2ص

 .66، ص2(  الدر املنثور، ج9ص
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 الشيعة اإلمامية عند البداء حقيقةالنتيجة: 

 ،حقيقلا  ( انهظهلارص انبلداء هلو ملن انماميلا الشيعا ب  تقول الذي باملعني البداء  نّ 

 .املشارکا بعالقا وانطالق التنزةل عىل مبني علي  البداء لفظ و طالق

 ا، کلام ک رواةلا البخلاريالسلنّ أهلل طرق من الرواةات ضبع ک املعنى هبذا ُأطلل وقد

 بنلي ک ثالثلا  نّ » :ةقلول 6اهلل رسول سم  أّن  حّدث  هرةرة أباأّن  عمرة، أيب عن بإسناده

 فلأتى ملکلا    لليهم فبعلث ةبتلليهم أن علّز وجلّل  هلل بلدا وأقلرع، وأعمى، أبرص،   رسائيل

 ....«األبرص

اَ    َ اآْل )  تعلاىل القرآنيلا، کقولل  االستعامالت من کثری ک ذلك نظری وق  قد و ُ  َخفه  اَّلله
إه  ََِّْعلَمَ )  تعاىل وقول  ،(َضْعًفا فِيُكمْ أّ   َوَعلِمَ  َعْنُكمْ 

َ
ِْزَبْ ِ  أ

ْ
ْحَص  اْل

َ
َماد َْلُِثوا لَِما أ

َ
 (اً أ

ْحَاُن َعَمالً )  تعاىل قول  و
َ
ْم أ َُ ُّه
َ
 .(ََِّْبلَُوُهْم َ

 .القضاء ةغرّیان الدعاء و الصدقاأّن  ک السنّا أهل طرق من الرواةات أکثر وما

أّن  فيهلا احللال فتحقيل املستقبلا، باحلوادث اننباء من :املعصومنی کلامت کجاء  ما اأمّ 

 ةلدّل  فلذلك تعليلل، ودون اجللزم و احللتم سبيل عىل مستقبل أمر بوقوع أخ  ما متى املعصوم

 أقسلام ملن( احلتمليص الثلاين القسلم هلو وهذا املحتوم، القضاء ب  جرى امم ب  أخ  ماأّن  علی

 .ال نبّي  و نفس  ةکّذب ال اهلل فإنّ  للبداء، موضعا   ليس مثل أّن  علمت وقد املتقّدما؛ القضاء

                                                 

 .65، ص12؛ لسان العرب، ج 2278، ص6(  انظر  کلما صبدا( الصحاح، ج1ص

 .919( ُانظر  البيان ک تفسری القرآن، للخوئي، ص2ص

 . رسائيل بني عن ذکر ما باب 228 و126 ، ص2 ، جالبخاري (  صحي 9ص

 .66( األنفال  2ص

 . 12( الکهف  5ص

 .7  (  الکهف6ص

  ال القضاء ةرد ال»  6اهلل رسول قال   قال ، سليامن روى  ةيل ما القضاء ةغرّی  الدعاء أن تفيد التي الرواةات ( ومن7ص

؛ املعجلم الکبلری للطل اين، 2225، ح922، ص9سلنن ، ج ک الاملذي رواه. «ال   ال العمر ک ةزةد وال ، الدعاء

 .251، ص6ج
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 نصلب و بخالفل ، انهليلا املشليئا تتعللل ال أن علىل معلقا   بيشء املعصوم أخ  ما ومتى

 اللذي املوقلوف القضاء جرةان عىل ةدّل  ام نّ  اق  فهذا ذلك عىل - صلامنف أو مّتصلا -قرةنا  

 املشليئا وتعلقت البداء في  جرى و ن صادق املعصوم ب  أخ  الذي واق  ،البداء موض  هو

 .املشيئا ختالف  ال بأن منوش ل عرفت کام ل اق  فإنّ . بخالف  انهليا

 تقريرها
ل الشليعا بلالنبي توّسلة، فکيف عّزوجّل  ه  عبادة لغریل بغری اهلل تعاىل رشك ألنّ التوّس   نّ 

 ؟:وأهل بيت  6األکرم

 اجلواب
ل  ىل اهلل وبعلد وفاتل  قائملا علىل التوّسل 6 ّن سریة املسللمنی علىل عهلد رسلول اهلل

ومل ةعاض علىل  ،كوآثاره وغری ذل 6حلنی، والت ك بالنبيبأوليائ  وعباده الصا وجّل عزّ 

ل بغلری اهلل رشك رأي التوّسلّن   فلاملنحى القائللمن املسلمنی  ىل  من ابن تيميلا،  ذلك أحد

 ابتدع  ابن تيميا ک انسالم ومل ةسبق   لي  أحد من املسلمنی.

ن تيميلا ترجل  ل بحسلب الشبها التي ةادد ذکرها ک کالم ابلأّن  من اجلدةر باملالحظاو

أننا نذّکر ابن تيميا   اّل للتوحيد،  يا  مناف ا    رشکلعبد وبنی ربّ جعل الواسطا بنی ا أن  عم  ل  ىل

أّن  اىل، بللهذا التوحيد الذي ةتحدث عن  ليس هو التوحيد املريض عند اهلل تعلأّن ب وأتباع ،

طئلا ال متلّت  ىل اللدةن بصللا، وليد استنتاجات واسلتنباطات خا  اّل  هوتوحيد ابن تيميا ما 

نظلام اقللل ّن   ، نقول ولکي ةکون اجلواب وافيا  وخاليا  من الّلبس ک الداللا عىل املطلوب

وبعبلارة  تدرجیي، أي بواسطا وسائل وأسلباب، ا خلقيا دفعي صکن فيکون(، و مّ انهلي،  مّ 

                                                 

 .912اقوئي، ص (  البيان ک تفسری القرآن،1ص
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عن طرةل سلسلا من العلل ةکون نظام اقلل  أناقتضتا مشيئا اهلل تعاىل وحکمت  ّن   أخرى 

 والوسائط.

نلذکر منهلا  وقد أشار القرآن الکرةم  ىل هذه احلقيقا ک مجلا وافرة ملن اآلةلات املبارکلا

  ماةيل

ا يَا) ل1 ََ ُّه
َ
نَث  ََِكرٍ  مين َخلَْقَناُكم إِنها اَّهاُ   َ

ُ
اُعوب وَأ ُْ ّ  إ ِْلََعااَرفُوا َوَقَبائِاَ   اً وََجَعلَْناُكْم 

ْكَرَمُكمْ 
َ
ِ  ِعندَ  أ ْبَقاُكمْ  اَّلله

َ
َ َعلِيمٌ ّ  إ أ  .(َخبِْيٌ  اَّلله

نَزَل )وقال تعاىل   
َ
َما  ِمنَ  وَأ ْخَرَج بِهِ  َما  الاه

َ
 َّلِله  ََتَْعلُاواْ  فَاالَ  لهُكامْ  رِْزقاً  اثلهَمَراِت  ِمنَ  فَأ

نَداداً 
َ
َُْم َبْعلَُمو َ  أ ن

َ
 .(وَأ

، فاآلةا الکرةما رصحیا ک کون املاء سببا  نخراج فالباء ک قول  تعاىل صب ( بمعنى السببيا 

 الثمرات.

ُ ) ل2 ِإ اَّلله يَاحَ  يُْرِسُ   اَّله َُثِْيُ  الري اَما  َفَيبُْااُطُه ِِف  اً َساَحاب َف فاآلةلا  .(َكْياَ  يََشاا  الاه

 الکرةما رصحیا ک سببيا الرةاح لتحرةك السحاب وبسط  ک السامء.

ْرَض  َوتََرى) ل9
َ
ا َدةً َهامِ  اْل َِ ذِ

نَزََّْا فَ
َ
ا الَْماا  أ ََ ََاْ   َوَرَباْ   اْهاَزهْت  َعلَْي نبَ

َ
 َزْوٍج  ُُكي  ِمان وَأ

يٍج  َِ نسبت أةضلا  کذلك و ، ىل املاء انباهتافقد نسبت اآلةا الکرةما اهتزا  األرض و .(بَ

 اننبات  ىل األرض.

ْمًرا فَالُْمَدبيَراِت ) ل2
َ
 .(أ

قال  سمعت أبا الطفيل قال سمعت ابن الکواء أّن  احلسنی  وأخرج ابن حجر عن ابن أيب

وعن احللامالت وقلرا ، قلال   «الرةاح»عن الذارةات ذروا ، قال   7ةسأل عيل بن أيب طالب

                                                 

 .19حجرات  (1ص

 .22البقرة   (2ص

 .28الروم   (9ص

 .5احلج   (2ص

 .5النا عات   (5ص
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 «املالئکلا»وعن امللدبرات أملرا ، قلال   «السفن»، وعن اجلارةات ةرا ، قال  «السحاب»

   .قال  وصحح  احلاکم

ْمًرا فَالُْمَدبيَراِت )ص  تعاىل  وقولص  وقال ابن کثری
َ
وجماهد وعطاء وأبو صلال   7قال عيل (أ

احلسن وقتادة والربي  وأنس والسدي  هي املالئکا؛  اد احلسلن تلدبر األملر ملن السلامء  ىل 

 .(عّز وجّل األرض، ةعني بأمر رهبا 

ْمر)وعن جماهد ک قول  
َ
َماِت أ . (تقسم أمر اهلل ک خلقفاملالئکا التي ص قال (اً فَالُْمَقاي

ْماِر اَّللي )ل 5
َ
َباٌت مين َبْ ِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه ََيَْفُظونَُه ِمْن أ

قلال ابلن أي احلفلظ  ،(ََلُ ُمَعقي

 «.معقبات مالئکا حفظا تعقب األوىل منها األخرى» عباس 

 .(َوإِ ه َعلَْيُكْم َْلَافِِظ َ )ل 6

َماِل قَِعيا)وقال تعاىل   ،( َ ََكتِبِ  اً كَِرام)ل 7 َياِ  َعِن اَْلَِمِ  َوَعِن الشي ََلَقي ََلََقه الُْم َُّ ِْ ِ ٌد َماا إ
يِْه َرقِيٌب َعَِيدٌ يَلِْفُظ ِمن قَْوٍل إ ِّا  َ َُ  أي املراقبا و کتابا األعامل. .( 

َ َمن يََش ) ل8 ََ ْمرِهِ 
َ
وِح ِمْن أ ُل الَْمآلئَِكَة بِالْره ناذِ  أ  ا  ِماْن ِعَبااِدهِ َُُّْني

َ
نهاُه  اَ إََِلَ إ ِاه أ

َ
نَااْ  ُرواْ َ

َ
أ

ُ إ ِاه وَْحييُ  أ  َوَما ََكَ  لِبََْشٍ )وقال تعاىل   ،(فَابهُقو ِ  ْو يُْرِساَ   اً َكليَمُه اَّلله
َ
ْو ِمن َوَرا  ِحَجاٍب أ

َ
أ

ٌّ َحِكيمٌ  َرُسو اً  ُه لََعِ
نِِه َما يََشا  إِنه ِْ ِ  أي  نزال الوحي. .(َفُيوِِحَ بِذ

                                                 

 ، وقال صحي  عىل رشش الشيخنی ومل خيرجاه.267، ص2؛ املستدرك، احلاکم، ج251، ص8فت  الباري، ابن حجر، ج (1ص

 .218ص ،2ج ،تفسری ابن کثری (2ص

 .221ص ،26ج ،جام  البيان، الط ي (9ص

 .11الرعد   (2ص

 .218ص ،5ج ،صحي  البخاري (5ص

 .12االنفطار   (6ص

 .11االنفطار   (7ص

 .18و17ق   (8ص

 .2النحل   (1ص

 .51الشورى   (12ص
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ْدبَاَرُهمْ ) ل1
َ
ْم وَأ َُ ُبوَ  وُُجوَه ْم الَْماَلئَِكُة يَْْضِ

َُ َْ ا تََوفه َِ ِ َوُهَو الَْقاِهُر )وقال تعاىل   ،(فََكْيَ  إ
َْاُه ُرُسالَُنا وَ  ِساُ  َعلَاْيُكم َحَفَظاًة َحااَّته فَاْوَق ِعَبااِدهِ َويُرْ  َحاَدُكُم الَْماْوُت تََوفه

َ
ا َجاا  أ َِ ِ ُهااْم  اَ إ

َ بُِكااْم ُثاامه إََِل َربيُكااْم )وقللال تعللاىل   ،(َُُّفريُطااو َ  ِإ ُوُكي لَااُك الَْمااْوِت اَّله َََوفهاااُكم مه قُااْ  َُّ
 اي قبض األرواح و توّک األنفس. ،(تُرَْجُعو َ 

وهلذا  ،(ْعلُومٌ َوَما ِمنها إ ِاه ََلُ َمَقاٌم مه ) :لکّل ملك مقاما  معلوما  أّن  واآلةات القرآنيا تثبت

املالئکا متفاوتون ک مقاماهتم ووهظائفهم املوکولا  ليهم من قبلل اهلل تعلاىل، فملنهم أّن  ةعني

الکروبيون ومنهم ما دون ذلك، فلکل واحلد ملنهم عملل  ووهظيفتل  اقاصلا بل ، بحسلب 

وي علىل استعداده ومرتبت  وقرب  من اهلل تعاىل، فمثال  ج ائيل موّکلل بلإنزال اللوحي السلام

 لموّکلل بقلبض األرواح، و رسافيل لاألنبياء والرسل، وميکائيل موّکل باألر اق، وعزرائيل

 .موّکل بالنف  ک الصور

وهناك مالئکا مکّلفون بتدبری السحاب والرةاح واملطر وتسجيل أعامل العبلاد وآخلرون 

 موکلون باجلحيم واجلنا، کلهم ةعملون بإذن اهلل و رادت .

 قلائم علىل نظلام العليلا واملعلوليلاوجلود نظلام متسلسلل اآلةات هذه  ذن نستفيد من 

 والسببيا واملسببيا.

 ال ضمن سلسللا ةتحّقل واألمر ذات  نجده ک عامل الطبيعا کالزرع واننبات وغریها، ال  

ِ فَلَن ََتِ )  تغری وال سنن  هليا ال تبدّل أساس قائم عىل هو من العلل والوسائط، و  َد لُِانهِ  اَّلله
ِ ََتِْويالً َولَن ََتِ  َبْبِديالً   .(َد لُِانهِ  اَّلله

                                                 

 .27حممد   (1ص

 .61األنعام   (2ص

 .11السجدة   (9ص

 .162الصافات   (2ص

 .29فاطر   (5ص
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َوَماا )  هلذه الوسلائط واألسلباب خاضلعا نرادة ومشليئا اهلل تعلاىل کّل أّن ک  والشّك 
ُ  أ  تََشاُؤوَ  إ ِاه  َ ََكَ  َعلِيًما َحِكيًماّ  إ يََشا  اَّلله  .(اَّلله

 :ل بأهل البيت التوّس
ا يَا)ةستند  ىل قول  تعاىل   :بأهل البيتل منطلل التوّس   نّ  ََ ُّه

َ
ِيانَ  َ َ  آَمُناواْ ابهُقاواْ  اَّله اَّلله

ََُغواْ  ولَائَِك )وک آةا أخرى   ،(ُبْفلُِحو َ  َسبِيلِِه لََعلهُكمْ  ِِف  وََجاِهُدواْ  الْوَِسيلَةَ  إََِلهِ  َواْب
ُ
ِيَن  أ اَّله

ََُغو َ  يَْدُعو َ  مُ  إََِل  يَبْ َِ مْ  يلَةَ الْوَسِ  َربي َُ ُّه
َ
ْقَرُب  َ

َ
ََهُ  أ  َربيَك  َعَذاَب   ه إ َعَذابَهُ  َوَخَافُو َ  َويَرُْجوَ  رََْحَ

 .(َُمُْذوًرا ََك َ 

ل بلاألعامل بإطالقها للتوّسل وشاملا لعىل مرشوعيا التوّس  تدّل  ،فهاتان اآلةتان وغریمها

 ألعامل دون األشخاص.الصاحلا واألولياء الصاحلنی، وال معنى حلرص مدلوهلا بالتوسل با

 م ةبحثون عن الوسيلا األقرب  ىل اهلل تعاىل، وملن الواضل واآلةات متدح املتوسلنی بأهّن 

ت علىل ذللك أقرب الناس وسيلا  ىل اهلل تعاىل هم حممد وأهلل بيتل  الطلاهرون، کلام دّللأّن 

  و منها ماةيل :وأهل بيت  6الرواةات الصحيحا الواردة عن نبينا حممد

 ::وآل حممد  9توسل مبحمد  7نيب اهلل آدم  :أوالًاا

إّن آيم ملع اقرتف الطيئة، فتَقى مان رباه كَاامت فتاعب » ، أّن  قال 6عن رسول اهللي ُرو

 .«َْيه، وهذه الكَامت التي تَقعهع آيم فتعب اهلل َْيه هي حممد وْ  وفعطمة واحلسن واحلسني

حممد وآل حممد سبحعنك ال إلاه إال  ألك بحّق الَهْ إين أس» قال  7آدم أّن  وک رواةا أخرى

 ك أنات الغفاور الارحيْ، فهاؤالء الكَاامت التاي ي فعغفر يل إّناا، وظَمت نفساً أنت، ْمَت سوء

                                                 

 .92اننسان   (1ص

 .95املائدة   (2ص

 .57انرساء   (9ص

 .69ص ،؛ املناقب، ابن املغا يل121ص ،1ج ،؛ شواهد التنزةل، احلسکاين62ص ،1الدر املنثور، ج (2ص
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 .«تَقى آيم

   6وأخرج احلاکم ک املستدرك عن عمر بن اقطاب، أّن  قال  قال رسول اهلل

 .وقال احلاکم هذا حدةث صحي  انسناد 

 ک قصا آدم  6وجاء ک فرائد السمطنی للحموةني عن أيب هرةرة عن رسول اهلل

 : علي أقرب الوسائل إىل اهللثانياًا

يقاتَهْ خاري » أّنل  قلال  6علن رسلول اهلل 7عيل ا قالت ک حّل عن عائشا أهّن ُروي 

روق، لقالت عائشا  ةا مسقال  أّن  عن مروق نقل کام  ،«الَق والَيقة وأقرهبْ إىل اهلل وسيَة

ك من أحّبهم  يّل، فهل عندك علم من املخدج؟ قلال  قللت  نعلم، قتلل  ك من ولدي، و نّ  نّ 

وطرفلاء، قاللت   قفافيلعيل بن أيب طالب عىل هنر ةقال ألعاله تامرا وألسفل  النهروان بنی 

رة، وکلان النلاس  ذ ذاك لمن کلل :سلنی بعشل عىل ذلك بينا، فأتيتها بخمسنی رجال   نيأبغ

قتل  عىل هنر ةقال ألعاله تامرا وألسفل  النهلروان بلنی حقلاةل  7عليا  أّن  أ:اسا ، ةشهدون

                                                 

 .521ص ،2ج ،؛ الفتوحات املکيا، ابن عريب121ص 1؛ شواهد التنزةل، ج62ص ،1ج ،الدر املنثور (1ص

؛ املعجللم 281ص ،5ج ،؛ دالئللل النبللوة، البيهقللي62ص 1؛ الللدر املنثللور، ج615ص ،2ج ،املسللتدرك، احلللاکم (2ص

 .82ص ،2ج ،؛ املعجم الصغری، الط اين919ص  6ج ،األوسط، الط اين

 .261ص ،أرج  املطالب (9ص
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يشء   من ولدك، أّي فإيّن ي، وبحقّ  6رسول اهلل وطرفاء، فقلت  ةا أم ، أسألك باهلل وبحّل 

الَق والَيقاة،  هْ رّش »ل  ةقول في ؟ قالت  سمعت رسول اهلل ةقو 6سمعت رسول اهلل

 .«يقتَهْ خري الَق والَيقة، وأقرهبْ ْند اهلل وسيَة

وخّصهم  امتا وا عن بقيا البرش بامتيا ات خاّصا :أهل البيت وال غرابا ک ذلك، ألنّ 

 6الباري بالذکر والعناةا ک آةات کثریة ک القرآن الکرةم، فضال  عاّم صدع بل  رسلول اهلل

 ضلهم ومکانتهم وکرامتهم عىل اهلل تعاىل.ک حّقهم وف

مان أراي التوسا ، وأن يكاون لاه »   قلال ، أّنل6عن رسول اهلل قد رویفهذا ابن حجر 

 .«ْندال يد أشفع هبع يوم القيعمة، فَيص  أه  بيتي ويدخ  الرسور َْيهْ

  وهلو، 6ةنلال شلفاعت  أن السلبيل مللن ةرةلدبلنّی کشف الطرةلل و 6فرسول اهلل

 أهل بيت  وةدخل الرور عليهم، وهذا دليلل واضل  علىل عللو شلأهنم وکلرامتهم ةصل  أن

 عند اهلل تعاىل.

وامحدوا اهلل الذال بعظمته ونوره يبتغي َمن يف السموات واألرض إلياه » قالت  3وعن فاطما

 .«الوسيَة ونحن وسيَته يف خَقه

ملا  منهلا  ا املعنى.وهذا املضمون ةلتقي م  مضامنی أخرى ونصوص کثریة واردة ک هذ

دًا يوم القيعمة وصعحب رايتي يف القيعمة ْ  مفعتح خزائن غّْ  أميني »  6ورد عن رسول اهلل

إن َْيًع راية اهلد  وإمعم أوليعئي ونور َمن أطعْني وهاو »  6ما ورد عن  ومنها  .«رمحة ريب

 وغریها. .«الكَمة التي ألزمتهع املتقني...

                                                 

 ؛ 222، ص9ج ،؛ وقرةلب منل  ملا ک مسلند أْحلد551ص ،؛ هنج انةامن، ابلن جل 56ص ،املناقب، ابن املغا يل (1ص

 .259ص ،12ج فت  الباري،

 .971ص 2ةنابي  املودة، القندو ي  ج (2ص

 .211ص ،16ج ،؛ رشح هنج البالغا، ابن أيب احلدةد121ص  ،السقيفا وفدك، اجلوهري البغدادي (9ص

 .66ص 1حليا األولياء  ج (2ص

 .67ص 1حليا األولياء  ج (5ص
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 حممد أمان من اخلوف و آل 9حمدمبثالثاًا: التوسل 

إذا هعلك أمر فق : الَهْ ص   ْا  حمماد وآل حمماد، »   قال أنّ 6فقد ورد عن رسول اهلل

 .«ك تكفى ذلك األمرفإنّ مع أخعف وأحذر،  تكفيني رّش  أن حممد وآل حممد وإين أسألك بحّق 

 يف درجة الوسيلة 9مع رسول اهلل :رابعًا: أهل البيت

  ، أّنل6علن رسلول اهلل 7أعيان احلفاظ واملفرةن ک کتبهم علن عليلوهو ما رواه 

يف اجلنة يرجة تدْى الوسيَة، فإذا سألتْ اهلل تععىل فسألوا يل الوسيَة قعلوا: يع رسول اهلل، َمان » قال 

 أن وهاي لنباّي، وأرجاو» ، ويف لفاظ آخار:«يسكن فيهع معك  قعل: ْ  وفعطمة واحلسن واحلسني

يل، فقعلوا: َمن يسكن معك فيهع يع رسول اهلل  قعل: فعطمة وبعَهع  لوهعسألتموهع فأسأأكون أنع، فإذا 

 .«واحلسن واحلسني

هلم تلك الدرجا ملن الشلفاعا التلي لرسلول  :أهل البيتأّن  وهذه الرواةا رصحیا ک

ک  عليا  وفاطما واحلسن واحلسلنی ةسلکنون معل  بأنّ  6وهذا واض  من تعبریه 6اهلل

من ةلد أنلس  ليسوا بأقّل  :ق  والدرجا العظيما، وال غرابا ک ذلك، فأهل البيتذلك املو

الذةن قال فيهم رسول   وهم 6ا مست ةد رسول اهللبن مالك التي ةت ك هبا الناس، ألهّن ا

 .«إليه من نفسه، وتكون ْرتيت أحب إليه من أهَه ال يؤمن ْبد بعهلل حتى أكون أحّب »  6هللا

 :علماء يف التوسل بأهل البيت أقوال التابعني وال
ُم الْوَِسيلَةَ )عن عکرما ک قول  تعاىل   ل1 َِ ََُغوَ  إََِل َربي ِيَن يَْدُعوَ  يَبْ

وئَلَِك اَّله
ُ
هلم » ، قال (أ

 .«:النبي وعيل وفاطما واحلسن واحلسنی

ما أخرج  اقطيب البغدادي ک تارخي  عن أْحد بن جعفر بلن ْحلدان القطيعلي قلال   ل2

ما مّهني أمر فقصلدت قل  » عت احلسن بن  براهيم أبا عيل اقالل صشي  احلنابلا( ةقول سم

                                                 

 .21ص  ،نظم درر السمطنی، الزرندي احلنفي (1ص

 .227ص ؛ املناقب، ابن املغا يل،129، ص12ج ،کنز العامل، املتقي اهلندي (2ص

 .226ص ،1ج ،شواهد التنزةل، احلسکاين (9ص
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 .«سهل اهلل تعاىل يل ما أحب  اّل موسى بن جعفر فتوّسلت ب  

 ما ذکره الشي  عبد اهلل الش اوي الشافعي ک کتاب  انحتاف بحب األرشاف  ل9

 ةلرد مستجيلرا  بجاهلکم ال  آل طل  ومن ةقلل آل طل 

 ليس يل مذهب سواه وعقد حبکم مذهبي وعقد ةقيني

 .: ىل آخر قصيدت  التي ةتوسل فيها بأهل البيت

 .ء(الدعاکاهظم ترةاق جمرب نجابا  موسى ال صق قول الشافعي  ل2

  :أهل البيت قال الواسطي ک حّل  ل5

 وهم الوسيلا والنجوم الطل  قوم هبم غفرت خطيئا آدم

 افعي أةضا  قول الش ل6

 وهم  ليل  وسيلتلي آل النبللي ذرةعتلللي

 .بيد اليمنی صحيفتي أرجو هبم ُأعطى غدا  

 نتيجة البحث
م األسلايس هللا لليس هلو مطللل التلذلأّن  نجلد ،عند التأمل ک حقيقلا العبلادة  لاملقلوع

ىل املعنلى ا علمن املعنى اللغوي؛  ذ أهّنل املعنى االصطالحي للعبادة أخّص أّن  أيواقضوع، 

 لل  حلّل  وأنّ  ،االصطالحي تعنى اقضوع والتذلل م  االعتقاد بألوهيا املعبود املخضوع لل 

الترصف والتأثری املبارش ک شوون املخلوق بنحو االستقالل، بينام عىل املعنى اللغلوي ةکفلي 

ةلا ک حتقل وصدق مفهوم العبودةا جمرد حتقل اقضوع واقنلوع والتلذلل للغلری، أو أّنل  هنا

                                                 

 .199ص ،1ج ،تارة  بغداد، اقطيب البغدادي (1ص

 .217ص ، سامي الغرةري  حتقيل ،انحتاف بحب األرشاف، الش اوي الشافعي (2ص

 .22ص  ،البصائر، الداجوي احلنفي (9ص

 .91ص ار الفاطميا، حممد فاضل املسعودي،األرس( 2ص

 . 272ص ،االصواعل املحرق( 5ص
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اقضوع والتذلل، وفرق بنی املعنينی، والشاهد عىل ما ذکرناه من املعنى االصطالحي ما ورد 

اْن إََِلٍ َغاْْيُهُ )ک القرآن الکرةم، حيث قال   َ َماا لَُكام مي قلال تعلاىل  و ،(يَا قَْوِم اْعُبُدواْ اَّلله

ِ آ) َُذوا ِمن ُدوِ  اَّلله
ْم عِ َواَّته َُ َ َُكونُوا ل ًة َلي ََ ِ ْم )قال تعاىل  و ،(اً زّ ل َُ ًة لََعله ََ ِ ِ آل َُذوا ِمن ُدوِ  اَّلله

َواَّته
و َ  ائِيَ  اْعُبُدواْ اَّلله َرِّبي َوَربهُكمْ )وقال تعاىل   ،(يُنَْصُ  ،(َوقَاَل الَْمِايُح يَا بَِِن إِْْسَ

اد بکون املعبود أهنا بمعنى االعتق و تشری  لی وغریها من اآلةات التي تبنی معنى العبودةا

 هلا  ول  مقام الربوبيا، فل  حّل الترصف والتدبری ک مجيل  شلوون العابلد بنحلو االسلتقالل، 

  ةمثلل غاةلا اقضلوع والتلذلل فإنّ ومن أهظهر مصادةل حتقل العبودةا هو السجود للمعبود 

ط بل هنلاك رشائل حیرم ذلك بشکل مطلل القرآن الکرةمأّن  للمسجود ل ، وم  ذلك ال نجد

فعل  وسجوده حمرما  ورشکلا  بلاهلل تعلاىل، وکلان سلجوده خاصا  ذا توفرت ک الساجد کان 

ملن العبلد مل   عتقلادا  عبادة للمسجود ل ، وهي کام ذکرنا من کون السجود واملسلجود لل  ا

لکلان سلجود املالئکلا آلدم عبلادة لل ! أو  و اّل  االعتقاد بألوهيت  وتأثریه املسلتقل واملبلارش

َوَرَفاَ  )اه الکعبا عبادة هلا، أو سجود ةعقوب وبني  ليوسف عبادة ل ، قال تعاىل  السجود باجت
َ ا ََ بََوْيِه 

َ
دأ واْ ََلُ ُسجه وِياُ  ُرْؤيَااَإ ِمان قَ  اً لَْعْرِش وََخره

ْ
بَاِ  َهاَذا تَأ

َ
اا َرِّبي َوقَاَل يَاا أ ََ ْباُ  قَاْد َجَعلَ

ود أوالد ةعقلوب ليوسلف، أو سلجود سلجأّن  ومل ةذهب أحلد ملن املسللمنی  ىل ،(اً َحقّ 

 املالئکا آلدم، أو السجود باجتاه الکعبا عبادة للمسجود ل .

اهلل تعاىل قد مدح اقضوع والتذلل بنی املومننی ک القرآن الکرةم، کام ک قولل  أّن  بل نجد

َ الََْكفِِرينَ )تعاىل   ََ ٍة  ِعزه
َ
ِمنَِ  أ َْ َ الُْم ََ ِِلهٍة 

َ
ه تعاىل لألبناء بخفض اجلنلاح ذال  وکذا أمر ،(أ

                                                 

 .51األعراف   (1ص

 .81مرةم   (2ص

 .72ةس   (9ص

 .72املائدة   (2ص

 .122ةوسف   (5ص

 .52املائدة   (6ص
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لي ِمَن الرهَْحَةِ ): بقول  تعاىل وخضوعا  آلبائهم، َما َجَناَح اَّله َُ َ  .(َواْخِفْض ل

رشکلا ،  الوثنينی، وم  ذلك ال تعلدّ أعامل کثریا  من األعامل العبادةا تشاب  أّن  ونرى أةضا  

وم  ذللك  تشب  عمل الوثنينی ک هظاهرها من أّوهلا  ىل آخرها جتدها فإذا الحظت أعامل احلّج 

الطواف بالبيت واستالم احلجر األسود والسعي بنی الصفا واملروة أعامال  رشکيا، مل   ال ةعدّ 

 أن وهللذا البلدّ  الصورة والظاهر عن ممارسات املرشکنی وأعامهلم أهّنا ال ختتلف کثریا  بحسب

 نقف عىل املقّوم احلقيقي للعبادة.

ر وکن  العبادة متقّوم باألمر انهلي، واالعتقاد بألوهيا املعبلود وربوبيتل ، جوه فإنّ وعلي  

وأّن  املسوول املستقل ک انجابا، فلو خض  اننسان ألحد أو يشء أو طلب من  شيئا  باعتقاد 

مستقل ک التأثری وانجابا، ةکون قد عبده، وِملن َثلمَّ ال ةعلد طللب اننسلان  أّن   ل  أو رّب 

ر ل  ةضل نسان آخر أو تخلوق من املخلوقات عبادة للمسلوول،  ال  ذا اعتقلد أّنل وسوال  من

 وةنف ، وةنقض وة م باستقالل  ومن دون استيذان من اهلل سبحان  وخارجا  عن سلطان .

فکثری من األعامل التي ةقوم هبا أتباع األنبياء وحمّبوهم من اقضوع والتکرةم واالحلاام، 

لغلت غاةلا التلذلل واقشلوع، وملن مجللا تللك األفعلال، التوسلل ليست عبادة هلم و ن ب

االعتقلاد باسلتقالليا أي عدم واالستغاثا والت ك والشفاعا، لعدم وجود مالك العبادة فيها، 

 التأثری ک العطاء.

اهلل أّن  ومما ةشهد عىل ذلك هو أّن  لو کان مطلل اقضوع والتلذلل عبلادة، فمعنلى ذللك

ریه، کام ک أمره باقضوع والتلذلل للواللدةن وبلنی امللومننی وهلذا مملا ال تعاىل ةأمر بعبادة غ

 ةتصوره عاقل.

خلالقوه أو بلأهّنم ةعتقلد  :وأهلل بيتل  6 نجد أحدا  من املتوسلنی بلالنبينا الثم  نّ 

أحلدا  خاطلب أّن  مدبرون ألمره باالستقالل، أو ةتظاهر املتوسل بالعبودةلا هللم، ومل نسلم 

بلقول   صةا خالقي وةا را قي وةا معبودي(، بل ال ةمکن ألحلد  : وأهل بيت 6الرسول

                                                 

 .22انرساء   (1ص
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تلك املعاين، کيف وهو ةعتقد حسب  :ةعتقد بالنبي وأهل بيت  أن مهام کان علي  من اجلهل

 م برش اصطفاهم اهلل بعلم  وجعلهم وسائط بين  وبنی خلق .  أهّن 

العبلادة خضلوع  ألنّ  ، تعلاىلرك بلاهلللالعبادة والشال ةعني  اختاذ الواسطاأّن  واحلاصل 

للمخضوع ل  مقام األلوهيا واالسلتقالل ک التلأثری، ال جملرد اقضلوع أّن  وتذلل م  اعتقاد

آثار غری طبيعيلا  والتذلل، وقد ورد ک القرآن الکرةم نامذج کثریة من الوسائط التي نسبت هلا

 وخارقا للعادة نذکر منها ماةيل 

ِْ )قميص ةوسف، قال تعاىل  ل 1 تُاوِِن ا
ْ
ِت بَِصْياً َو أ

ْ
ِِب يَأ
َ
ََ وَْجِه أ لُْقوهُ 

َ
َهُبوا بَِقِميِِص هذا فَأ

َْجَِع َ 
َ
ْهلُِكْم أ

َ
قُاْ  لَُكاْم إِِّني ) (بِأ

َ
 لَْم أ
َ
ِه فَاْرتَده بَِصْياً قاَل أ َِ ََ وَْج قاهُ 

لْ
َ
ْ  جاَ  الْبَِشُْي أ

َ
ا أ فَلَمه
ِ ما  ا َبْعلَُمو َ  ْعلَُم ِمَن اَّلله

َ
 .(أ

ْم ِعْجالً )الااب الذي قد قبض  السامري من أثر الرسول، قال تعاىل  ل 2 َُ َ ْخَرَج ل
َ
 اً َجَاد فَأ

َُُكْم َوإََِلُ ُموَ  فَنَِسَ  َ ورأى احللال فبعدما رج  موسى من امليقات .(ََلُ ُخَواٌر َفَقالُوا َهَذا إِل

ُت بَِما )عمل، فأجاب بقول   الذي علي  قوم ، سأل السامري عن کيفيا ما أتى ب  من قَاَل بَُْصْ
لَْ  ِي َفْفِس  ا َوَكَذلَِك َسوه ََ ثَِر الرهُسوِل َفَنَبْذُب

َ
ْن أ وا بِِه َفَقَبْضُ  َقْبَضًة مي  .(لَْم َُّْبُْصُ

ِ  اَْضِْب بَِعصاَك اْْلَْحَر فَاْفَفلََق فَاَك َ )، قال تعاىل  7عصا موسىل 9
َ
وَْحْينا إَِل ُمو  أ

َ
 فَأ

ْوِد الَْعِظيمِ  ِِ اْستَْااَق ُماو  لَِقْوِماِه َفُقلَْناا اَْضِْب بَِعصااَك )وقال تعاىل   ،(ُُكه فِْرٍق ََكلطه ِ َو إ
ُبوا ِماْن رِْزقِ  ْم َُكُوا َو اْْشَ

َُ َب ناٍ  َمْْشَ
ُ
ةَ َعْيناً قَْد َعلَِم ُُكه أ ََجَر فَاْفَفَجَرْت ِمْنُه اثْنََا َعْْشَ

ْ
ِ َو ا اْل َّلله
  ا

َ
 .(ْرِض ُمْفِاِدينَ  َبْعَثْوا ِِف اْْل

                                                 

 .19ةوسف   (1ص

 .16ةوسف   (2ص

 .88ط    (9ص

 .16ط    (2ص

 .69الشعراء   (5ص

 .62البقرة   (6ص
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لإلتيلان بعلرا بلقليس، فقلد اسلتعان بملن عنلده عللم ملن 7ما توسل ب  سليامنل 2

تُوِِن ُمْاالِِمَ  )الکتاب، قال تعاىل  
ْ
ْ  يَاأ
َ
اَا َقْباَ  أ ِْ تِيِِن بَِعْر

ْ
يهُكْم يَأ

َ
ا َ َُ ا الَْملَ ََ ُّه

َ
قااَل  *قاَل يا َ

ِني 
ْ
ِمٌ   ِعْفِريٌ  ِمَن اج

َ
ْ  َبُقوَم ِمْن َمقاِمَك َو إِِّني َعلَْيِه لََقوِإٌّ أ

َ
نَا آبِيَك بِِه َقْبَ  أ

َ
ِإ ِعْنَدهُ  *أ قاَل اَّله

ََِقرًّا ِعْنَدهُ قاَل هذا ا َرآهُ ُمْا ْ  يَْرتَده إََِلَْك َطْرفَُك فَلَمه
َ
نَا آبِيَك بِِه َقْبَ  أ

َ
ِمْن فَْضِ   ِعلٌْم ِمَن الِْكَاِب أ

ْكُفرُ َرِّبي 
َ
ْم أ
َ
ُكُر أ ْْ

َ
 أ
َ
 ( َِلَْبلَُوِِن أ

اهلل سبحان  وتعاىل مجي  تلك املوارد رشکا ، فام هلو الفلرق بينهلا وبلنی التوسلل ةعت  ومل 

ل هبا رشکا  وقلد التوّس  باألرواح املقدسا والطاهرة لألنبياء واألولياء واألوصياء؟ وکيف ةعدّ 

ََُغواْ إََِلِه الْوَِسيلَةَ )أمرنا اهلل تعاىل باختاذ الوسيلا  لي   ِيَن آَمُنواْ ابهُقواْ اَّلله َواْب ا اَّله ََ ُّه
َ
 .(يَا َ

 تقريرها
 بعد امللوت؛ ألّن امليلت ال ةنفل  وال عىل التوسل باألنبياء واألولياء ال سياّم استشکل لقد 

، وملن جانلب آخلر ةسلتلزم کلون حلرامو بعد موتل  بدعلا  6وأّن التوسل بالنبي ةرض،

أربابلا  فيأخلذهم املتوسل مرشك بالرشك العبادي العتقاده بتوسط هوالء بين  وبنی اهلل تعاىل، 

 .وهو منهي عن 

 اجلواب
، فهلذه کتلب الشليعا هذا القول واالدعاء باطل ال أساس ل  ملن الصلحا أبلدا  أّن  أوال  

سليدهم رسلول ّن   عبلاد هلل تعلاىل، بلل:األئملا رح بلأنّ لفهي تصل لفاهتم َحَکاَم  بينناومو

  علّز وجلّل حيلث قلال اهلل  نال مجي  املقامات الساميا والرفيعا بالعبودةلا هلل تعلاىل 6اهلل

                                                 

 .22-98النمل   (1ص

 .95املائدة   (2ص
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ِإ ُسْبَحا َ ) ى اَّله ْْسَ
َ
نَ  ََلْالً  بَِعْبِدهِ  أ ََراِم إََِل  الَْمْاِجدِ  مي

ْ
ْقصاا الَْمْااِجدِ  اْل

َ
ِإ ىاَ ْل  َحاْوََلُ  بَاَرْكَناا اَّله

ِمي ُ  إِنهُه ُهوَ  آيَاتَِنا ِمنْ  لُُِنِيَهُ   .(اْلَِصْيُ  الاه

وجمام  الشيعا احلدةثيا مليئا بالرواةات الصحيحا والرصحیا التي حتذر من فرق املغلالنی 

 وعقيدهتم الفاسدة، و ليك بعضها عىل سبيل االختصار 

 وعن الغل :نهي أهل البيت

اهلل  فاإنّ ال ترفعوين فوق حقاي » قول   6عن رسول اهلل  7عن انمام الرضاُروي  -1

 .«يتجذين نبيعً  أن تبعر  وتععىل اّتذين ْبدًا قب 

 .«والغَو فينع، قولوا ْبيد مربوبون، وقولوا يف فضَنع مع شئتْ ْإيعك»  7قال أمری املومننی -2

أنع أبرأ إىل اهلل تبعر  وتععىل ممان » أةضا   7ومننیعن أمری امل 7عن انمام الرضاُروي  ل9

 .«يغَو فينع ويرفعنع فوق حدنع كرباءة ْيسى بن مريْ من النصعر 

فمن ايْى لألنبيعء ربوبية وايْاى لألئماة ربوبياة أو نباوة أو »  7أةضا  عن االمام الرضا  ل2

 .«لغري األئمة إمعمة فنحن منه براء يف الدنيع واآلخرة

ْ كفعر فسعق مرشكونفإنّ توبوا إىل اهلل »  للغالياوصف   7 انمام الصادقعن مرا م  روی ل5  .«ك

 ةتلون بذلك علينا قرآنلا   کم آهلاقوما  ةزعمون أنّ   نّ   7قلت أليب عبد اهلل  قال سدةر ل6

ِإ َوُهوَ ) َما  ِِف  اَّله ْرِض إََِلٌ  َوِِف  إََِلٌ  الاه
َ
رال وحلماي ويماي اوبصا يع سدير سمعي»فقال   ،(اْل

اهلل منهْ، مع هؤالء ْ  ييني وال ْ  يين آبعئي واهلل ال جيمعناي اهلل  یءوشعرال من هؤالء براء، وبر

                                                 

 .1انرساء   (1ص

 .217ص ،1جعيون أخبار الرضا،  (2ص

 .612ص ،الصدوق ،اقصال (9ص

 .217ص ،1ج أخبار الرضا،عيون  (2ص

 .217ص ،1عيون أخبار الرضا، ج (5ص

 .527ح 587ص 2الطويس، ج ،اختيار معرفا الرجال (6ص

 .82الزخرف   (7ص
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ون وعندنا قوم ةزعمون أنکم رسل ةقرءُ  ، قال  قلت «وإيعهْ يوم القيعمة إال وهو سعخط َْيهْ

ا يَا)علينا بذلك قرآنا   ََ ُّه
َ
 ،(َعلِايمٌ  بَِماا َبْعَملُاو َ  إِِّني  َصاِْلًا َواْعَملُوا ييَباِت الطه  ِمنَ  َُكُوا الرهُسُ   َ

اهلل مانهْ  یءيع سدير سمعي وبرصال وشعرال وبرشال وحلمي ويمي من هاؤالء باراء وبار»فقال  

ورسوله، مع هؤالء ْ  ييني و ال ْ  يين آباعئي واهلل ال جيمعناي اهلل وإياعهْ ياوم القيعماة إال وهاو 

 ال  قلت  فام أنتم ؟ قال ، ق«سعخط َْيهْ

 

غاالة رش ال فاإنّ احذروا ْ  شبعبكْ من الغاالة ال يفسادونْ   »7وقال انمام الصادق ل7

والنصاعر   الغاالة رش مان اليهاوي أن خَق اهلل يصغرون ْظمة اهلل ويّدْون الربوبية لعباعي اهلل، واهلل

 .«واملجو  والذين أرشكوا

 مواقف علمائنا من الغالة

  =قال الشي  الصدوق ل1

  =قال الشي  املفيد ل2

: 

7

: 

                                                 

 .51املومنون   (1ص

 .272و  261ص ص ،1الکاک، جاصول  (2ص

 .252ص ،االمايل، الطويس (9ص

 .17ص ،الصدوق، االماميا دةن ک االعتقادات(2ص

 .191ص ،تصحي  اعتقادات انماميا، املفيد (5ص
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  =وقال الشي  کاشف الغطاء ل9

:

 

  =الشي  املظفروقال  ل2

مْ ): َِ ْفاَواِه
َ
(َكَُبَْت ََكَِمًة ََّتُْرُج ِماْن أ

يكاون يف  أن ماع جاعءكْ ْناع مماع جياوز7

 أن ع جعءكْ ْنع ممع ال جياوزاملجَوقني ومل تعَموه ومل تفهموه فال جتحدوه ورّيوه إلينع، وم

 يكون يف املجَوقني فعجحدوه وال تريوه إلينع

 7انملام الرضلاأّن  يوندعي هلم األُلوهيا ونحلن نلرو:وکيف نغايل ک أهل البيت

 أبرأ إليك من احلول والقوة، فال حول وال قوة إال باك،... الَهاْ ال الَهْ إيّن » کان ةقول ک دعائ  

 بك، وال تصَح اإلهلية إال لك، فعلعن النصاعر  الاذين صاّغروا ْظمتاك، والعان تَيق الربوبية إال

املظعهني لقوهلْ من بريتك، الَهْ إنع ْبيد  ال نمَك ألنفسنع رضًا وال نفعاًع وال موتاًع وال حيعتاًع وال 

 .«نشورًا، الَهْ من زْْ أننع أربعب، فنحن إليك منه براء...

حلدامها رواةلا واردة ک  تشکل عبارة علن رواةتلنی ضلعيفتنی، ما متسك ب  املسّن   ثانيا  

البحار، عن تفسری العيايش ضعيفا السند، مضافا   ىل جهالا اجلعفري  ذ مل ةذکر لل  توثيلل ک 

                                                 

 .98، صأصل الشيعا وأصوهلا، کاشف الغطاء (1ص

 .5الکهف   (2ص

 . 72 و 79صص ،عقائد انماميا، حممد رضا املظفر (9ص

 .122 و 11صص ،االعتقادات ک دةن االماميا، الصدوق (2ص
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 کتب الرجال. 

وکذا ما ک الرواةا األخرى التي وردت ک کتاب تأوةل اآلةات للسيد عيل األسا آبادي، 

ک قولل  تعلاىل   7اهيم اجلعفري عن أيب اجلارود عن أيب عبلد اهللعن عيل بن أسباش عن  بر

إََِلٌ )
َ
ِ  مه َ  أ ْكََثُُهمْ  اَّلله

َ
 .«أال إمعم هد  مع إمعم ضالل يف قرن واحد»، قال  (َُّْعلَُمو َ   ا بَْ  أ

فطرةل السيد  ىل عيل بن أسباش جمهلول، فالرواةلا مقطوعلا السلند وال ةمکلن االعلتامد 

 کالم.الفا  ىل ما ک نسبا الکتاب  ىل السيد من عليها، بانضا

  ذا کانلت ملن فال اعتامد عىل هذه الرواةا وال عىل أختها ک املسائل الفرعيلا، فضلال  علاّم 

 .أوال املسائل االعتقادةا

 6عرشةا لد م مباين وأصول أّصللها هللم الرسلول األکلرم انماميا انثنیّن   ثالثا  

کلل ملا أّن بقها ک قبول الرواةا أو رّدها، ومن تللك األصلول ةسریون عىل ط :وأهل بيت 

  و ذلک لألسباب التاليا خيالف العقل الرصة  والقرآن الکرةم من الرواةات ةرّد وال ةقبل

 6خطاب رساول اهلل  »قلال 7هشام بن احلکم وغریه، عن أيب عبلد اهلل ُروي عن ل1

ع قَتاه وماع جاعءكْ خياعلف كتاعب اهلل فَاْ فإّنا فقعل: يع أهيع النع  مع جعءكْ ْنّي يوافق كتاعب اهلل

 .«أقَه

يشء ماريوي إىل  كّ  »ةقول   7سمعت أبا عبد اهلل» ورد ک صحي  حممد بن احلر قال  ل2

 .«الكتعب والسنة وك  حديث ال يوافق كتعب اهلل فهو زخرف

تعب اهلل أو من إذا وري َْيكْ حديث فوجدتْ له شعهدًا من ك  »7عن أيب عبد اهللوُروي  ل9

 .«فعلذال جعءكْ به أوىل به إاّل و 6قول رسول اهلل 

                                                 

  .221ص ،1ج آبادي،تأوةل اآلةات، األسا( 1ص

 .111ص ،27وسائل الشيعا، ج (2ص

 .املصدر السابل (9ص

 .127ص ،السابل املصدر(2ص
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 .«مع مل يوافق من احلديث القرآن فهو زخرف  »7وعن  أةضا   ل2

حقيقاة  حاّق  ْ  كاّ  ّن إ الوقوف ْند الشبهة خري من االقتحعم يف اهلَكة،  »7وعن  أةضا   ل5

 .«ع خعلف كتعب اهلل فدْوهوْ  ك  صواب نورًا فام وافق كتعب اهلل فجذوه، وم

ال تصادق َْيناع إال ماع وافاق »  :قال أبو جعفر وأبلو عبلد اهلل عن سدةر قال روي  ل6

 .«6كتعب اهلل وسنة نبيه

 وغریها من الرواةات التي هبذا املضمون.

مملا  ا اقالل، والفقری ک مرتبلا الغنلیتألي  انمام وجعل املخلوق ک مرتبأّن ک  وال شّك 

اَماَواِت  َمن ُُكه  إِ ) ض  رصة  العقل ورصة  القرآن الکرةم، کقول  تعاىل ةرف ْرِض  ِِف الاه
َ
 َواْل

 .(اً َعْبد الرهَْحَنِ  آِت  إ ِاه 

وعىل هذا األساس فإذا جاءتنا رواةا ةظهر منها تألي  انمام نرّدها وال نقبلهلا وللو کانلت 

ا  فليام للو کانلت املسلألا ملن املسلائل  لو کانت ضعيفا، خصوصلصحيحا السند، فضال  عاّم 

 االعتقادةا، بل من أساس العقائد.

أّن  ةمکن  قبولا من الناحيا االعتقادةا  الرابعا   لو فرضنا جدال  وجود رواةا صحيحا وم

انشارة  ىل أمر دقيل وحساس حیتاج  ىل املزةد من النباها والفطنلا و معلان هتدف ا هّن  القول 

 ىل نقطلا أن نشلری وج ک بيان املقصود واللذي تسلتهدف  الرواةلا ةنبغلي قبل الوللکن  النظر

 أساسيا تساهم ک توضي  املراد وحتول دون وقوع االلتباس في  

 ومَجصهع

القرآن الکرةم ةوکد عىل وجود  مام هدى و مام ضالل ک هذا العامل، کلام ک قولل  اهلل   نّ 

                                                 

 .112ص ،السابل املصدر(1ص

 .111ص ،السابل املصدر(2ص

 .129ص ،السابل املصدر(9ص

 .19مرةم   (2ص
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ُدووَ ) تعاىل  َْ ًة َُّ ئِمه
َ
ْمِرنَاا  َ َجَعلَْناُهْم أ

َ
اُم الْاوارِثِ َ ) ،(بِأ

َُ اًة َو ََنَْعلَ ئِمه
َ
اْم أ َُ وقولل   ،(َو ََنَْعلَ

ةً  وََجَعلَْناُهمْ )تعاىل  ئِمه
َ
و َ  الِْقَياَمِة  ا َويَْومَ  اَّهارِ  إََِل  يَْدُعو َ  أ َفَقااتِلُواْ )وقول  تعاىل   ،(يُنَْصُ

ةَ  ئِمه
َ
مْ  الُْكْفرِ  أ َُ َُّْما َ   اَ  إِفه

َ
مْ  أ َُ َ  فهناك أئما هدى وأئما کفر وضالل. ،(ل

  مام اهلدى من اهلل تعاىل، و مام الضالل من الطاغوت والشيطان.أّن ک  وال شّك 

الرواةا تنّب  عىل أمر بال  اقطورة علىل واقل  اننسلان ّن   وعىل ضوء هذه النقطا، نقول 

 حياتلك وک سللوکك وتعامللك ا ختاطب ، وتقول  أ ا اننسان ال تتخلذ کهّن  حيث  العميل

رك بلاهلل لسوف ةق  ک الش ةتب  هذةن انمامنی معا  َمن  فإنّ م هدى و مام ضالل،  مامنی،  ما

ذلك هو انةامن بجاعل أئما اهلدى وهو اهلل تعلاىل،  ةشعر؛  ذ معنىتبارك وتعاىل من حيث ال 

، وهلذا املعنلى بنفسل  علّز وجلّل وجاعل أئما الضالل وهو غریه تعاىل، وهو عنی الرشك ب  

ْ ِ اثْنَْ ِ )ةلتقي م  قول  تعاىل   ََ َهِخُذوا إِل نتيجا اختاذ ّن أ ةشری  ىل أن ةرةد 7فانمام ،( ا َب

 .وجّل عزّ حصيلت  الرشك باهلل  ،م   مام ضالل مام هدى واحد  آن اننسان  مامنی ک

 ملام  ،ال ةتبل   ملامنی أن ننی، علي فمن أراد االلتزام بمبدأ التوحيد وأن ال ةتخذ  هلنی اث

 رك الللذي ةنللاک مضللمون لهللذا هللو الشلل مللن اهلل و مللام باطللل مللن غللریه تعللاىل، ألنّ  حللّل 

 اآلةا املبارکا.

وهذا املعنى بنفس  هو الذي ذکرت  بعض الرواةات ومنها الرواةا التي نقلها السليد رشف 

جلعفلري علن أيب اجللارود علن أيب الدةن عيل االساآبادي  عن عيل بن أسباش عن  براهيم ا

ْكََثُُهْم  ا َُّْعلَُمو َ ) ک قول  تعاىل  7عبد اهلل
َ
ِ بَْ  أ أي  مام هلدى مل   ملام »قال   (إٌَِل َمَ  اَّلله

                                                 

 .79األنبياء   (1ص

 .5القصص   (2ص

 .21القصص   (9ص

 .12التوبا   (2ص

 .51النحل   (5ص

 .221ص ،1ج ،بادي النجفيتأوةل اآلةات، االساآ (6ص
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فهذه الرواةا توکد املعنلى اللذي قررنلاه آنفلا ، وهللذا فهلم السليد  ،«ضالل ک قرن واحد

حيث قال ک کتاب  تأوةلل اآلةلات تفسلریا   همناهاالساآبادي من الرواةا نفس املعنى الذي ف

ةکلون  أن کلذلك ال جیلو  ،ةکون  ل  م  اهلل سلبحان  أن ةعني کام أن  ال جیو صملعنى الرواةا  

اهللدى والضلالل ال جیتمعلان ک  ملن ملن   مام هدى م   مام ضلالل ک قلرن واحلد؛ ألنّ 

 .(قللاأل مان، والزمان ال خيلو من  مام هدى من اهلل  دي ا

ننسب شيئا   أن فعندما نجد بعض الرواةات الضعيفا ک بعض الکتب، ليس من الصحي 

بمذهب الشليعا   ىل طائفا بکاملها اعتامدا  عليها أو عىل رواةا ضعيفا واحدة، وهذا ال خيتّص 

ا ومنها الکتب املعت ة کالصحاح والسنن وغریهلا مملا حتتلوي علىل فقط، بل کتب أهل السنّ

 ه الرواةات الضعيفا بشهادة کبار علامئهم بتضعيفها.مثل هذ

 النتيجة

، وقلد أّکلد :اء ال أساس لل  ک ملذهب أهلل البيلتما ذکر ک الشبها جمرد ادعّن   ل1

مهام بل  من مقامات فهلو ک  طلار العبودةلا، وک هلذا  6  عىل أنّ  6الرسول األکرم 

هبلذه الکيفيلا، فکيلف  6سول األکرم املقام رواةات متضافرة، فإذا کان هذا احلال م  الر

 ک الدرجا واملقام.  6وهم ةأتون بعد النبي :بأهل البيت

 :وال خيفى موقف أهلل البيلت بصفا األُلوهيا ةعد من الغلو 7وصف انمامّن   ل2

من الغلو واملغالنی، حيث ت أ أئما أهل البيت عن هوالء املغالنی، وکل من ةصفهم بالربوبيا 

 واألُلوهيا.

م أنجلس ملن اليهلود فقلد وصلفوهم بلأهّن  ،مواقف علامئنا واضحا جتلاه املغلالنیّن   ل9

 والنصارى.

                                                 

 .221ص ،1ج ،بادي النجفيآتأوةل اآلةات، االسا (1ص

 ملصدر السابل.ا (2ص
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 ذ ةمکلن قبوهللا م  کتلاب اهلل فلال  تتعارضلو فرض وجود رواةا صحيحا ک املقام  ل2

نأخذ  ال بام وافل القرآن الکرةم وترك کل ما خالف  فيام  ذا  أاّل :وأهل بيت  6أمرنا النبي

 ك طرةل لتوجي  الرواةا الصحيحا املفروض صحتها.مل ةکن هنا

ا ةقلال  هّنل أن ةمکلنوجود رواةا مثل هذه وکانت صلحيحا، لکلن  لو فرضنا جدال   ل5

واحلد،  ملام  آن ر اننسان من اختاذه  مامنی کا حتذّ ترمي انشارة  ىل مطلب آخر حاصل  أهّن 

ْ ِ اثْنَْ ِ  ا بَ )تعاىل بقول    هدى و مام ضالل، کام حکى ذلك احلّل  ََ   ةودي  ىل ، ألنّ (َهِخُذوا إِل

 الرشك والضالل. 

 تقريرها
 عند الشيعا أهم من التوحيد. :والةا أهل البيت ّن 

 اجلواب

 أواًل: التوحيد أساس الّدين

الذروة وحیتل موقل  الصلدارة ک املنظوملا  ّن أصل التوحيد عند الشيعا انماميا ةأ  ک 

الدةنيا، هذا ما نلمس  واضحا  عند مراجعا بسيطا ملصادر الشيعا ک ذللك، وةکفلي للقلارئ 

مراجعا رسةعا ملجامعنا احلدةثيا ليجد األحادةث املتضافرة واملتواترة ک ذللك، والتلي توکلد 

، بل ل  من کل کلامل وجلودي أعلاله کل الکامالت هلل تعاىل، بحيث ال ةشّذ عن  کاملأّن  عىل

 من األصول األساسيا عند الشيعا. وأرشف ، وهذا ةعدّ 

 ةتضل  لل  :ومن ةتأمل ک حصيلا النصوص الروائيا الرشةفا الواردة عن أهل البيلت

ةکملن ک معرفتل  تعلاىل معرفلا حقيقيلا، وهلذه الرحلب مفتاح الولوج  ىل عامل التوحيد أّن 
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وبملوا اة  ،«أول الدين معرفته» ک أول خطب النهج بقول   7مننیصها أمری املوالفکرة قّ 

، وهذا املعنى ة   ک املحاورة التي دارت بنی انمام :هذا املعنى سارت بيانات أهل البيت

ةا أمری املومننی متلى کلان  واحل  اليهودي عندما جاء  ىل انمام ةسأل  قائال   7املومننی أمری

 قبا  القبا  باال قبا ، ك، ومتى مل يكن حتى يقعل متى كعن  ! كعن ريّب تك أمّ ثكَ»فقال ل    ؟كربّ 

، «وبعد البعد بال بعد، وال غعية له، وال منتهى لغعيته، انقطعت الغعيعت ْنده، فهو منتهاى كا  غعياة

 انمام بقول   ةا أملری امللومننی أفنبلي  تخاطبا  وهنا ةبهت الرجل، وتبهره هذه الکلامت، فيبادر 

أي بمعنى التلميلذ اللذي أخلذ عنل  علمل   «ويَك أنع ْبد من ْبيد حممد...»  ؟! فقالأنت 

 ومعرفت  ک أمر دةن  ودنياه.

ک هلذا املجلال والتلي  :الکثری من الرواةات الواردة عن أهل البيتأّن  هذا مضافا   ىل

دور وملا راح النفلوس والصللأمهيا معرفا التوحيد معرفا صحيحا ودورها ک انش ترشد  ىل

أحد کبار علامئنا املحلّدثنی، وهلو أّن  تکتنلزه من الثواب واألجر الکبری للموحدةن، لذا نجد

أبو جعفر بن عيل بن احلسنی املشهور بالصدوق، قد أفرد کتابا  خاصلا  ک التوحيلد وحقيقتل  

 بابا  بعنوان صثواب املوحدةن(، رسد فيل  علددا  کبلریا  ملن األحادةلثو قد خّصص وفضل ، 

خري العبعية قول ال إله » قال حيث  7الرشةفا ک هذا املضامر، منها ما جاء عن انمام الصادق

أساع   إنّ   »  قلالأّنل 7( ک کتاب  املذکور عن انملام الصلادق=وروى أةضا ص ،«إال اهلل

علن :عن آبائ  7أةضا  عن انمام عيل بن موسى الرضا ُرويو ،«الدين التوحيد والعدل

 علن أيب  رارةوعلن  ،«: التوحيد ثمن اجلنّاة6قعل رسول اهلل   »قالأّن   6هلل رسول ا

ِ  ْطَرةَ فِ )  عّز وجّل سألت  عن قول اهلل   قال 7عبد اهلل اا اَّهااَ   َفَطارَ  الها ِي  اَّلله ََ   قلال، (َعلَْي

                                                 

 يا.؛ وقد نقلها أکثر علامئنا ک جمامعهم احلدةث12ص ،1ج ،اقطبا األوىل، صبحي الصال  ،هنج البالغا (1ص

 .5ح ،، باب الکون واملکان87ص ،1ج  ،أصول الکاک (2ص

 .18ص ،التوحيد (9ص

 .16ص ،التوحيد (2ص

 .9ص ،9ج ،بحار األنوار (5ص
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 .«التوحيد ْ  مجيعع فطرهْ»

ذللك ةکشلف علن رصح بنلاء  کّل ووما  ىل ذلك من الرواةات املتضافرة ک هذا املجال، 

املعرفا التوحيدةا عند الشيعا، وةکلون رّدا  قاصلام  ألصلحاب األفکلار املغلقلا التلي تکيلل 

 االهتامات لآلخرةن من دون روةا.

 ثانيًا: ترابط أصول الّدين

املنظوما الدةنيا عبارة عن مرّکلب ذي حلقلات أّن   ّن اليشء الذي ةساعي االلتفات  ىل

عنهلا باملرّکلب التوحيد، النبوة، العدل، املعاد، انماما، فهي کالصالة التي ُةعلّ  هي ماابطا 

 .بتحققها جمتمعا ةتحقل الکّل االرتباطي و

 ذا  ل  اّل واملطلوب املريض عنلد اهلل تعلاىل ال ةتحّقل التوحيد احلّل  فإنّ وعىل هذا األساس 

لقا من حلقات هذا املرّکب ةوّدي ح انخالل بأّي  نّ د اننسان هبذه األصول اقمسا، و اعتق

 اللذي هللو غاةلا الغاةلات وللليس   ىل انخلالل بالتوحيلد املطللوب املللريض عنلد اهلل تعلاىل

 غاةا.دون  

کفلر  بلليس لليس کفلر أّن  ا والشيعا تشلری  ىلالرواةات املختلفا لدى السنّ فإنّ ومن هنا 

ک توحيده ک مقام  عّز وجّل عىل اهلل    مل ةعبد غری اهلل، و ّنام کان جحوده واستکبارهرشك؛ ألنّ 

، 7  طلب من اهلل تعلاىل  عفلاءه ملن السلجود آلدمالطاعا، وقد ورد ک بعض الرواةات أنّ 

ُأطعع مان حياث  أن إيّن أحب» تعاىل هو  کان اجلواب من احلّل وسوف ةعبده عبادة ال نظری هلا، 

 .«يث ُأريد ال من حيث ُتريدُأْبد من ح أن ام ُأريدإنّ » وک رواةا ُأخرى  ،«ُأريد

ملن   اّل واملطلوب واملريض عنلد اهلل تعلاىل ال ةتحقلل  التوحيد احلّل  فإنّ ، وبناء  عىل ما سبل

ا يَا)خالل الطرةل الذي رسم  اهلل لنا، قال تعاىل   ََ ُّه
َ
ِينَ  َ ِطيُعواْ  آَمُنواْ  اَّله

َ
ِطيُعاواْ  أ

َ
َ وَأ  الرهُساوَل  اَّلله

                                                 

 .278ص ،9ج ،بحار األنوار (1ص

 .125ص ،11ج و 262ص ،2ج ،بحار األنوار (2ص

 .121ص ،11ج بحار األنوار، (9ص
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ْمرِ 
َ
ْوِل اْل

ُ
َُوا)وقال تعاىل   ،(نُكمْ مِ  وَأ ََ  ،(َو ما آتاُكُم الرهُسوُل فَُخُذوهُ َو ما نََاُكْم َعْنُه فَااْف

 وجّل.امل التوحيد املريض عند اهلل عزّ فأمهيا انماما تکمن ک دورها األسايس ک رسم مع

 لنا أمهيا التوحيد عند الشيعا و ةف قول صلاحباتضحت وبعد هذه انطاللا الرةعا 

 انماما أهم من التوحيد لدى الشيعا.ّن   الشبها 

 : الوالية فرع التوحيدثالثًا

الصالة والصلوم جانب   لیجعلتها  ، قدالرواةات التي جاءت ک تعظيم شأن الوالةا  نّ 

فضلال  علن  مل جتعل الوالةا ک قبال التوحيدالوالةا أعظم منها، وأّن  ، وذکرتوالزکاة واحلّج 

    ک الرواةات التالياام تفضيلها علي ، ک

والوالياة  بني اإلسالم ْ  مخس: ْ  الصالة والزكعة والصوم واحلاّج   »7عن أيب جعفر ل1

 .«ومل ينعي بيشء كام نويال بعلوالية

  7عن  أةضا   ل2

 

 وأةن هذا من تفضيل الوالةا عىل التوحيد ؟ !! 

الوالةا ليست بمستوى التوحيد، بل هلي فلرع هلذه أّن  هذه الرواةات رصحیا ک بل لعّل 

 الشجرة الطيبا، وهي شجرة التوحيد.

 النتيجة

ظما التوحيد عند الشيعا، وهلذا واضل  م ةشهد عىل مکانا وعالااث الشيعي العظي ل1

                                                 

 .51النساء   (1ص

 .7احلرش   (2ص

 .18ص ،2ج ،الکاک (9ص

 .278اقصال  الصدوق  ص (2ص
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وکيفيلا تعظليمهم وتقدةسلهم لللذات  :ملن کان ل  أدنى  طالع عىل رواةات أهلل البيلت

 .«أول الدين معرفته»  7انهليا، کام قال أمری املومننی

ال ملن حيلث  عّزوجلّل التوحيد املريض عند اهلل تعاىل  ّنام ةتحقل من حيث ةرةلد هلو  ل2

اايَاا )سم اهلل تعاىل الطرةل ک قول  ةرةد العبد، وقد ر ََ ُّه
َ
ِيانَ  َ ِطيُعاواْ  آَمُناواْ  اَّله

َ
ِطيُعاواْ  أ

َ
َ وَأ  اَّلله

ْمرِ  الرهُسوَل 
َ
ْوِل اْل

ُ
عىل وجوب ملودة أهلل  6النبي عنوقد تضافرت الرواةات  (ِمنُكمْ  وَأ

ى حلدةث الثقللنی والسلفينا لومواالهتم واتباعهم والتمسك هبم، کام هلو مقتضل:البيت

 الغدةر ونحوها.و

وعدم مواالهتم ونصب العداوة هلم تعني عدم طاعا اهلل :أهل البيت  ذن اجلحود بحّل 

 ورسول ، وبالتايل ال ةتحقل التوحيد املريض عنده تعاىل.

ونحوها  الصالة والصوم واحلّج جانب   لیام جعلتها الرواةات التي اعتنت بالوالةا  نّ  ل9

 ومل جتعلها ک قبال التوحيد.
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 القرآن الکرةم 

 انحتاف بحب ألرشاف، الش اوي الشافعي، حتقيل سامي الغرةري، الطبعا األوىل. .1

دار الفکلر، بلریوت، طبعلا األوىل، انتقان ک علوم القرآن، جالل الدةن السليوطي،  .2

 .  ه1216

ف، االحتجاج، أْحد بن عليل بلن أيب طاللب الطل يس، دار اللنعامن، النجلف األرش .9

 .  ه1986

ر للطباعلا، الطبعلا ل حياء علوم الدةن، أبو حاملد حمملد الغلزايل، النلارش  دار مصل .2

 م.1118املنقحا واملراجعا، عام 

 املعللم وتعليلل اختيار معرفا الرجال، الشي  حمملد بلن احلسلن الطلويس، تصلحي  .5

 .:البيت آل موسسا ،الرجائي مهدى السيد حتقيل ،االساآبادي داماد مری الثالث

الطبعلا األوىل، السليد حمملد الغلروي،  األربعون حدةثا ، روح اهلل اقميني، تعرةلب  .6

  .  ه 1222طهران،  ،موسسا تنظيم ونرش آثار انمام اقميني، اةران

 الشي  عبداهلل احلنفي، نرش وطب  الهور. ،أرج  املطالب .7

اض  کلي، رةل ؛ْحد، معجم هتذةب اللغلا، حتقيلل دأيب منصور حمّمد بن أ هري، األ .8

 ل لبنان. ، دار املعرفا، بریوت  ه 972 -282قاسم، جملد الثاين، 
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لبنلان،  ،أساس البالغا، حممود بن عمر الزتخرشي، حتقيل عبد الرحيم حممود، بریوت .1

 .داراملعرفا

 .أساس التقدةس، فخر الدةن حممد بن عمر الرا ي، نرش وطب  الکردي .12

ودي ،تقلدةم  السليد علادل العللوي، األرسار الفاطميا، الشي  حممد فاضل املسلع .11

   .  ه 1229النارش  املولف، قم اةران، الطبعا الثالثا، 

الطبعلا األوىل،  سامعيل أبو الفلداء  سلامعيل القلريش الدمشلقي، تفسری ابن کثری،  .12

 .  ه1212وت، عام بری ،النارش  دار املعرفا

ر الکتلب العلميلا، األشباه والنظائر، عبدالرْحن بن أيب بکلر السليوطي، النلارش دا .19

 .  بریوت

أصل الشيعا وأصوهلا ، الشي  حمّمد حسنی کاشف الغطاء، الطبعا األوىل، موسسلا  .12

 .  ه1215، ، موسسا األعلمي، بریوت7انمام عيل

 االحيلاء،  حياء دار ر لنش ، الکاشاين الفيض حمسن حممد للموىل األصيلا، األصول .15

 .   ه1212 قم،

حللدةث للطباعلا دار ا ،طبعلا األوىلالکلينلي، أصول الکلاک، حمملد بلن ةعقلوب  .16

 . ه1221ر، قم، لوالنش

 الطبعا األوىل، نرش وطب  الرباض، السعودةا. عانا املستفيد، ابن فو ان،  .17

 االعتقادات ک دةن انماميا، الشي  حمّمد بلن عليل بلن احلسلنی الصلدوق ، حتقيلل .18

 .  ه1212 ا والنرش،دار املفيد للطباع نرش الثانيا، الطبعاالسيد،  عبد عصام

 برقم جمموعا ضمن االعتامد ک رشح واجب االعتقاد، املقداد السيوري، تخطوطا ک .11

 . املقدسا مشهد مدةنا ک کوهرشاد جام  مکتبا ک 812

انهليات عىل هدى الکتاب والسنا والعقل، الشي  جعفر السلبحاين، بقللم الشلي   .22

يا، علام رش  املرکز العاملي للدراسلات انسلالمالناالطبعا الثالثا، حسن حممد مکي العاميل، 

 .  ه1212
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 .  ه1212الطويس، نرش دار الثقافا، قم، أيب جعفر حمّمد بن احلسن، األمايل،  .21

 الشلي  واللد» القملي بابوةل  بلن احلسلنی بلن عليل احلسلن انماما والتبرصة، أبو .22

 ،العلميلا بلاحلو ة ] املهدي انمام مدرسا ک  والنرش التحقيلاألوىل،  الطبعا «الصدوق

 ا.   ه 1969 -  ه 1222  الطب  تارة  ،قم

ل ، نارص مکارم الشلریا ي،  .29 مطبعلا الطبعلا الثانيلا، األمثل ک تفسری کتاب اهلل املنزَّ

 . ه1292بریوت ، طب  سنا  _لبنان االمری للطباعا والنرش والتو ة  ، 

دار التعللارف  االمللنی، حمسللن، حتقيللل وختللرةج  حسللن االمللنی،أعيللان الشلليعا،  .22

 للمطبوعات ل بریوت، بدون.

أوائل املقاالت، الشي  املفيد، حتقيل  براهيم األنصاري الزنجلاين، النلارش  مطبعلا  .25

 م.1119دار املفيد ل بریوت، الطبعا الثانيا، عام 

الطبعلا الثالثلا، الباب احلادي عرش، عيل بن مّطهلر احلليّل، حتقيلل  مهلدي حمقلل،  .26

 ا..  ه 1972ت استان قدس رضوي،  ةران، مشهد، النارش  موسسا انتشارا

الطباطبائي، حتقيل وتعليل الشي  عبلاس العالما السيد حممد حسنی، بداةا احلکما،  .27

 .  ه1229عام  النرش  موسسا النرش انسالمي،الطبعا التاسعا عرش، الزارعي، 

، باکسلتان -بيبيابدائ  الصنائ ، ابو بکر الکاشاين، الطبعا االوىل، النارش  املکتبا احل .28

 م. 1181 -هل 1221سنا 

الطبعا االوللی، بيان تلبيس اجلهميا ک تأسيس بدعهم الکالميا، ابن تيميا احلراين،  .21

 .  ه1912مطبعا احلکوما، مکا املکرما، 

دار الزهراء ر لنش ،الطبعا الرابعاالبيان ک تفسری القرآن ، السّيد أبو القاسم اقوئي ،  .92

  .  ه1915 ،بریوت  ،و ة للطباعا والنرش والت

 .لبنان ،بریوت ،طب  ونرش  دار الفکر، البيهقي، أْحد بن احلسنیالسنن الک ى،  .91

 الفکلر دار ،شلریي عليل   وحتقيلل تاج العروس، حممد مرتىضل الزبيلدي، دراسلا .92

 . ه 1212/  م 1112، والتو ة  والنرش للطباعا
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حتقيل  أْحلد عبلد الغفلور ،  سامعيل بن ْحاد اجلوهري تاج اللغا وصحاح العربيا، .99

 .م1187 ل هل1227، 2ش بریوت، ،عطار، دار العلم للمالةنی

تارة  املذاهب انسالميا ک السياسيا والعقائد حممد أبو  هرة، الطبعا األوىل، طبل   .92

 مرص. ،القاهرة ،ونرش  مطبعا السعادة

القلادر  تارة  بغداد، أْحد بن عيل اقطيب البغدادي، دراسا وحتقيل مصلطفى عبلد .95

 م 1117 -هل  1217، لبنان ،دار الکتب العلميا، بریوت، عطا، النارش خطيا، الطبعا األوىل

تاوةل اآلةات الظاهرة ک فضائل العاة الطاهرة، االساآبادي النجفي السليد رشف  .96

 .  ه1227الدةن احلسيني، مطبعا أمری، قم، 

 النلارش مکتلببعلا االويل، الطالتبيان ک تفسری القرآن، حممد بن احلسلن الطلويس،  .97

 .  ه 1221انعالم انسالمي، قم، 

، ابن شعبا احلراين، حتقيل عليل أکل  الغفلاري ، 6حتف العقول عن آل الرسول .98

 .  ه1222ا ،  ه1969الثانيا ، الطبعا 

( سللنن الامللذي ،حتقيللل عبللدالوهاب  ه 271لامللذي ، حممللد بللن عيسللى ،صتا .91

 .  ه 1229 ،وتعبداللطيف ، مطبعا دار الفکر، بری

 الطبعلادرگلاهي،  حسنی حتقيل ،الشي  حممد بن حممد املفيد، تصحي  االعتقادات .22

 .  ه 1212 دار املفيد للطباعا والنرش، نرش الثانيا،

الدکتور عيسى احلملریي ، الطبعلا األوىل ، دار السلالم ،  ،تصحي  املفاهيم العقدةا .21

 .  ه1211ر، لمص

  ه1216، 2طهران، ش ،کتبا الصدرالکاشاين، متفسری الصاک، حممد حمسن الفيض  .22

. 

تفسری نور الثقلنی، عبد عيل بن مجعلا العلرويس احللوةزي، حتقيلل السليد الرسلويل  .29

 .  ه1212قم املقدسا، الطبعا عام  ،املحال ، النارش  موسسا  سامعيليان

 اجلزائلري، املوسلوي طيلب السليد تفسریالقمي، عيل بن  بلراهيم القملي، حتقيلل .22
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 .  ه 1987 ، سنااهلدى مکتبا  منشورات النجف، مطبعا  عااملطب

ر االسالمی، التابعا جلامعلا لتقرةب املعارف، ابوالصالح احللبی، قم، موسسا النش .25

 .سنیاملدر

دار األضواء، بریوت لبنان، الطبعا الثانيا، تلخيص املحصل، نصری الدةن الطويس،  .26

  .  ه 1225

آثلار انملام اقمينلي، قلم ر لنشلالطبعا األوىل،  الفطرة، انمام اقميني،والتوحيد  .27

 .املقدسا

التوحيد، حممد بن عيل بن بابوة  الصدوق، حتقيل السيد هاشم احلسليني الطهلراين،  .28

 .  ه1987قم، طبعا عام  ،النارش  موسسا النرش انسالمي التابعا جلامعا املدرسنی

 دار الفکر، بریوت. بدالوهاب،تيسری العزةز احلميد، سليامن بن عبداهلل بن ع .21

جام  البيان، حممد بن جرةر الط ي، حتقيل  صدقي مجيل العطلار. الطبعلا  األوىل  .52

 م.1115هل / 1215، لبنان ،بریوت ،دار الفکر للطباعا والنرش والتو ة ، طب  ونرش

 جام  املسائل، عبد احلليم بن تيميا، دار الفکر، بریوت.  .51

حممد بن أْحد القرطبي، نرش دار  حيلاء اللااث  اجلام  ألحکام القرآن، أبو عبد اهلل .52

 .  ه1225العريب، بریوت، 

 .الطبعا األوىل، مکتبا النجف األرشفاليقنی، السيد عبد اهلل شری،  حّل  .59

الطبعلا احلکما املتعاليا ک األسفار العقليا األربعا، صدر املتاهلنی حممد بن  براهيم،  .52

 م.1111يب، عام النارش  دار  حياء الااث العراقامسا، 

ر آثلار لموسسلا تنظليم ونشلالطبعا األوىل، احلکوما االسالميا، روح اهلل اقميني،  .55

 م. 1116طهران،  ،انمام اقميني، اةران

   حليا األولياء، أبو نعيم األصفهاين ، نرش دار الفکر ، بریوت. .56

ل  اقصال، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسنی بن بابوةا الصدوق، تصلحي  وتعليل .57

رفا، لبقلم املشلعيل أک  الغفاري، النارش  موسسا النرش انسالمي التابعا جلامعا املدرسلنی 
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 .   ه1229سنا الطب   

دار املعرفلا، جلدة العربيلا الطبعلا األوىل، الدر املنثلور، جلالل اللدةن السليوطي،  .58

  .  ه1965السعودةا، 

بعا الثانيلا، بلریوت، دراسات ک العقيدة انسالميا، حممد جعفر شمس الدةن، الط .51

 م.1171

 سلنا ،انسلالميا للدراسلات الغلدةر ر مرکلزلدفاع عن الکاک، ثامر العميدي، نش .62

 . م 1115

، ضلبط وتصلحي  أْحلد اللرا ي يب بکر بن عبلد القلادرأحممد بن  تختار الصحاح، .61

 .  ه 1215، عام بریوت  ،، لبنان نرش دار الکتب العلميا، وىلاالُ   الطبعا،  شمس الدةن

 .  ه1911 بریوت ،انسالمي الرسالا التدمرةا، ابن تيميا، نرش املکتب .62

 عداد السليد حمملد  رسالتان ک البداء، تأليف  السيد اقوئي وحممد جواد البالغي، .69

 .  ه1212عا قم، عيل احلکيم، طب

الرسائل العرش، الشي  حممد ةن احلسن الطويس، موسسا النرش انسلالمي التابعلا  .62

 سنی ک قم املقدسا.جلامعا املدر

 مهلدى حمملد السليد اجلليلل روضا الواعظنی، الفتال النيسابوري، تقدةم العالملا .65

  ةران.  ،قم ،الريض منشورات ،اقرسان حسن السيد

بن تيميا، حتقيلل بالعباد، عبداحلليم رب سبيل اهلدى والرشاد ک بيان حقيقا توحيد  .66

 صال  الفو ان.

 ومجل  العزةلز اجللوهري البغلدادي، تقلدةم عبلد بلن أْحد السقيفا وفدك، أبو بکر .67

 الطبعلا .م 1182 -  ه 1221 األوىل الطبعلا ،األمينلي هلادي حممد الشي  الدکتور وحتقيل

 لبنان. ،بریوت والنرش للطباعا الکتبي رشکام. 1119.   ه 1219 الثانيا

 عليل السليد وتصلحي  رشح أصول الکاک، املوىل حممد صلال  املا نلدراين، ضلبط .68

 م. 2222   ه 1221 ، لبنان ،بریوت العريب الااث احياء داراألوىل،  الطبعا ،شورعا
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 د.رشح اصول الکاک، حممد بن  براهيم الشریا ي صدراملتأهلنی کتاب التوحي .61

الطبعلا ى املطهري، تعرةلب  عبلد اجلبلار الرفلاعي، لرشح املنظوما، الشهيد مرتض .72

 .  ه 1229انتشارات ذوي القربى، اةران، األوىل، 

ب العلميلا، بلریوت دار الکتلالطبعلا األوىل، رشح املواقف، عضد الدةن انجیلي،  .71

 .  ه 1211لبنان، 

دار الکتلاب العلريب، الطبعلا الثانيلا، رشح صحي  مسلم، حميلي اللدةن النلووي،  .72

   .  ه 1227لبنان،  ،بریوت

دار ، حمملد، عبلده، النلارش  7رشح هنج البالغا اجلام  قطب أمری املومننی عليل .79

 املعرفا ل بریوت.

 .رشح هنج البالغا، حتقيل صبحي الصال  .72

حامد ابن أيب احلدةلد، حتقيلل  حمملد أبلو الفضلل  ايب الدةن رشح هنج البالغا، عز .75

   .  ه 1978 ،دار احياء الکتب العربيا، اةران، قمالطبعا األوىل، ابراهيم، 

لقواعلد التفضليل ک ين، احلسکاعبيد اهلل بن أْحد املعروف باحلاکم شواهد التنزةل،  .76

جممل  احيلاء الطبعا االوىل، اآلةات النا لا ک أهل البيت، حتقيل  الشي  حممد باقر حممودي، 

 .  ه1211الثقافا االسالميا، 

 ،العلريب اللااث  حيلاء دار  صحي  البخاري، حممد بن  سامعيل البخاري، النارش .77

  .  ه 1221ن، لبنا ،وطبعا دار الفکر، بریوت .  ه1221 عام بریوت،

 بریوت.  ،لبنان ،صحي  مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، نرش دار الفکر .78

رفلا ، ر دار املعلمرتضلی العلاميل، نشل عفلرج، السليد 9الصحي  من سریة النبي .71

 بریوت. 

 .  ه1222الصواعل املحرقا، ابن حجر اهليتمي ، نرش دار الکتب العلميا ، بریوت،  .82

 العالما حممد تقي الفلسفي. ،بياالطفل بنی الوراثا والا .81

   .قم، انتشارات أنصارةان عقائد انماميا، الشي  العالما حمّمد رضا املظفر،  .82
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الطبعلا بابوة  الصدوق،  بن احلسنی بن عيل بن حممد علل الرشائ ، الشي  أبوجعفر .89

 .  ه1985سنا الطب   النجف األرشف،  ،النارش  املکتبا احليدرةااألوىل، 

 بلراهيم  بلن عليل بلن مجهور حمملد ابن الدةنيا، األحادةث ک العزةزةا ايلاللئ عوايل .82

 العراقلي، جمتبلى آقلا احلاج  حتقيل النجفي، املرعيش الدةن شهاب السيد  األحسائي، تقدةم

 .م1189 ل هل 1229  الطب  سنا قم، ،سيدالشهداء  املطبعا األوىل، الطبعا

 السلامرائي، و بلراهيم املخزوملي مهدى  العنی، اقليل بن أْحد الفراهيدي، حتقيل .85

 .  ه1221 ، ةران ،قم اهلجرة، دار موسّسا مطبعا  ونشلر طب الثانيا،  الطبعا

 حسلنی بابوةل  الصلدوق، حتقيلل بلن عليل بن ، الشي  حممد7عيون أخبار الرضا .86

 .  ه1222 عام بریوت، ،للمطبوعات األعلمي موسسا  النارش األوىل، الطبعا األعلمي،

 .  ه1211 ،نرش اندارة العاما للطب  والامجاالطبعا الثانيا، ابن با ، فتاوى  .87

، (العسلقالينصالشلافعي حجلر بن عيل بن أْحد البخاري، صحي  رشح الباري فت  .88

 .بریوت ، املعرفا دار نرشالثانيا،  الطبعا

 العلريب، اللااث  حيلاء داراألوىل،  الطبعلا ،الفتوحات املکيا، حمي الدةن ابن عريب .81

 .  ه1218 لبنان، ریوتب

 حمملد  الفصول املهما ک أصول األئما، الشي  حممد بن احلسن احلرالعاميل، حتقيلل .12

 لإلملام انسلالميا املعلارف موسسلا  النلارش. قم – نگنی  املطبعا ،األوىل الطبعا. القائيني

 .ا  ه1976/   ه1218 ، 7الرضا

 احيلاء دار الثالث، جزء  آباديةعقوب الفریو بن حمّمد الّدةن القاموس املحيط، جمد .11

 .  العريب الااث

 .رانهالطبعا األوىل، املکتبا انسالميا ، طالقبسات، السيد مریداماد احلسيني،  .12

 الطبعا األوىل، دار الفکر، بریوت.قواعد العقائد، اقواجا نصریالدةن الطويس،  .19

 .ةنی، بریوتالطبعا األوىل، دار الکتب للمالکتاب األبانا، أبو احلسن األشعري،  .12

 ،رولانتشلارات نلارص خسل، 2الطبعلا ، اجلرجلاين ، عيل بن حممدالتعرةفات کتاب .15
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 ا.  ه1972طهران، 

، حممد بن  سحاق بلن خزةملا، دار عّز وجّل کتاب التوحيد ونثبات صفات الرب  .16

 .  ه1228اجلليل، بریوت، 

 اب التوحيد، السيد کامل احليدري.کت .17

  النلارش الثانيلا، الطبعاعيل بن حممد العجلوين، کشف اقفاء ومزةل االلباس،  سام .18

 .  ه1258 عام العلميا، الکتب دار

 املتلوىف املطهر بن ةوسف بن احلسن الدةن مجال احليل الشي  کشف الفوائد، العالما .11

 .  ه 1911 سنا طب ، 726 سنا

املطهر،  بن عيل بن ةوسف بن احلسن کشف املراد ک رشح جترةد االعتقاد، العالما .122

  ه1975 علام ،7الصلادق انملام موسسلا النارش األوىل، الطبعا السبحاين، جعفر لشي ا

   .ا.

کلما حول الرؤةا، للعالما السيد عبداحلسلنی رشف اللدةن العلاميل، دار الفکلر،  .121

 .بریوت

 طبل  ،(فلوري ال هان اهلنديصالدةن حسام بن املّتقي عيل الدةن کنز العامل، عالء .122

 .  ه1221  ، الطبعالبنان ،بریوت الرسالا، موسّسا  رلونش

 ، األشلعري احلسلن ، أبلو( والبلدع الزةل  أهل عىل الردّ  کص  اللم  اللم ، کتاب .129

  . األ هرةا املکتبا ، القاهرة ،  ه 992 املتوىف

 .  ه 1961 متشابا القرآن وتختلف ، ابن شهرآشوب، طبعا طهران، .122

 ،بلریوت ،رش  موسسلا الوفلاءالنلا، 2الطبعلااملجليس، حممد باقر، بحار األنوار،  .125

 م .1189 ل  ه 1229

 مکتبلا الثانيلا الطبعلا ،احلسليني أْحد جمم  البحرةن، فخر الدةن الطرحیي، حتقيل .126

 .  ه1228، انسالميا الثقافيا رلالنش

 الکتلب دار بکر اهليثملي، نرشل أيب بن عيل الدةن جمم  الزوائد ومنب  الفوائد، نور .127
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   .م1188/  هل1228 عام طبعا بریوت، ،العلميا

الطبعا االوىل، طبعلا مکلا جمموع الرسائل واملسائل، عبد احلليم بن تيميا احلراين،  .128

 .املکرما

   .بریوت املعرفا، دار نرش األوىل، جمموع الفتاوى، ابن تيميا، الطبعا .121

 جمموعا التوحيد، ابن تيميا وحممد عبد الوهاب، مکنبا القياما، القاهرة. .112

 موعا الرسائل الک ى، ابن تيميا، طبعا السعودةا.املجموعا الک ى ک جم .111

 اللدةن جلالل السليد  وتعليلل تصحي  خالد ال قي، بن حممد بن املحاسن، أْحد .112

 .  ه1972  الطب  ، سناطهران ،انسالميا الکتب دار  ونرش طب ، احلسيني

املوسلوي اقلوئي،  القاسلم أبلو حمارضات ک أصول الفق ، تقرةر أبحلاث السليد .119

 رلالنشل موسسلا  رلونشل طبل ، األوىل الطبعا. الفياض  سحاق حممد الشي   وتدقيل تقرةر

 .  ه1211 املرشفا،  بقم املدرسنی جلامعا التابعا انسالمي

ر مکتب انعلالم لحمارضات ک انهليات للشي  السبحاين، الشي  عيل الرباين، نش .112

 االسالمي التاب  جلامعا املدرسنی، قم.

 الطبعلاي، لح أخبار آل الرسول، العالملا حمملد بلاقر املجلسلمرآة العقول ک رش .115

 .  ه1222 طهران، انسالميا، الکتب دارالثانيا، 

 اللرْحن عبلد ةوسلف  املستدرك عىل الصلحيحنی، احللاکم النيسلابوري، حتقيلل .116

   .لبنان - بریوت املعرفا دار  ونرش طب . املرعشيل

حققل  ، ن عليل بلن املثنلى التميمليمام احلافظ أْحلد بلانمسند أيب ةعىل املوصيل،  .117

 .  دمشل ،دار املأمون للااث ، نرشحسنی سليم أسد  ج أحادةث وخرّ 

 . بریوت ،صادر دار الشيباين حنبل بن أْحد مسند أْحد، .118

  النلارش األوىل، الطبعلاالفيلومي،  سلعد بلن عيل بن حممد بن املصباح املنری، أْحد .111

 .  ه1225 عام  ةران، ،اهلجرة دار موسسا

 الفکلر، دار رلنش الغفاري أک  عيل  تعليل عيل الصدوق، بن عاين األخبار، حممدم .122
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 .بریوت

املعجم األوسط، سليامن بن اْحد الط اين، حتقيل  قسلم التحقيلل بلدار احللرمنی،  .121

   م، النارش دار احلرمنی للطباعا والنرش والتو ة . 1115 -هل  1215سنا الطب  

الط اين، حتقيلل  قسلم التحقيلل بلدار احللرمنی،  املعجم الصغری، سليامن بن اْحد .122

 م.1115 -   ه 1215سنا الطب    دار احلرمنی للطباعا والنرش والتو ة  النارش 

املعجم الکبری، سليامن بلن أْحلد الطل اين، حتقيلل وختلرةج  ْحلدي عبلد املجيلد  .129

 دار  حياء الااث العريب.  السلفي. الطبعا الثانيا. طب  ونرش

عبلد السلالم   ابو احلسنی أْحد بن  کرةابن فلارس، حتقيلل س اللغا،معجم مقاةي .122

 .  ه 1222 اةران قم،حممد هارون، مکتب االعالم االسالمي، 

 املغني، ابن قدما، النارش دار الکتاب العريب، لبنان، بریوت.  .125

 الطبعلا، الراغب االصفهاينمفردات غرةب القرآن، أبو القاسم، احلسنی بن حممد  .126

 .  ه1222 ، ةران لقم  ،ب  ونرش  مکتب نرش الکتابط، الثانيا

دار ر لنشلالطبعا الثانيلا، ، ّمد بن النعامن، أوائل املقاالتالشي  حمّمد بن حم املفيد، .127

 .  ه1212 ،نرشوالطباعا للاملفيد 

 ،املفيد، حتقيلل حسلنی درکلاهي، النلارش  دار املفيلدتصحي  اعتقادات األماميا،  .128

 ..  ه1212بریوت، 

انسالمينی، أبو احلسن األشعري، حتقيل حممد بلن حملي اللدةن بلن عبلد  مقاالت .121

 م.1161ق ل .  ه1981النارش  مکتبا النهضا املرصةا، عام الطبعا الثانيا، احلميد، 

ر موسسلا انملام لنشلالطبعلا األوىل، الشلي  جعفلر السلبحاين،  امللل والنحلل، .192

 ، قم املقدسا.7الصادق

شهرستاين، تصحي  الشي  أْحد فهمي حممد، النارش  امللل والنحل، عبد الکرةم ال .191

 مرص. ،القاهرة ،مکتبا احلسنی التجارةا لصاحبها حممود توفيل

من الحیرضه الفقي ، أبوجعفر حمملد بلن عليل بلن احلسلنی بلن بابوةل  الصلدوق،  .192
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طهلران، سلنا  ،صّحح  وقابل  وعّلل علي   عيل أک  الغفاري، النارش  دار الکتب انسالميا

    ه 1912ب   الط

املناقب، ابن املغا يل،  علداد  حمّملد بلاقر البهبلودي، الطبعلا الثانيلا، دار الکتلب  .199

  .  ه1222انسالميا، طهران، 

نرش مکتلب انعلالم انسلالمي الطبعا الثانيا، املنطل، العالما حممدرضا املظفر،  .192

 .  ه1988قم املرشفا، سنا  ،التاب  جلامعا املدرسنی

دار احيلاء  ،1ش ، رشح هنلج البالغلا، امليلزا حبيلب اهلل اقلوئيمنهاج ال اعا ک .195

 .  ه1221بریوت  ،الااث العريب

 .  ه1226نرش موسسا قرطبا، الطبعا األوىل، منهاج السنا، ابن تيميا،  .196

 براهيم بن موسى اللخمي الغرناطي امللالکي،   املوافقات ک أصول الفق ، املولف .197

 بریوت.  ،داراملعرفا  عبداهلل درا ، النارش  حتقيل

النارش  نفلس املوللف، اةلران، الطبعا الثالثا، مواهب الرْحن، السيد السبزواري،  .198

    ه1212

شلهري، دار ک الکتلاب والسلنا والتلارة ، حمملد اللري 7موسوعا انمام عيل .191

 . ه1225، احلدةث للطباعا والنرش، قم، الطبعا الثانيا

ر موسسلا لنشلالطبعلا األوىل، باطبلائي، امليزان ک تفسری القرآن، حممدحسلنی الط .122

  .  ه1217األعلمي، بریوت، 

ر دار لر، املقلداد السليوري، نشللر ک رشح البلاب احللادي عشللالناف  ةوم احلشل .121

 .  ه1217األضواء للطباعا والنرش، بریوت، 

 السليد حتقيلل سلعيد احلليل، بن والنظائر، حیيى األشياء بنی اجلم  ک النارض نزها .122

 األرشف.  النجف اآلداب، ني،مطبعااحلسيأْحد 

نظم درر السمطنی، مجال الدةن حممد بن ةوسف بلن احلسلن بلن حمملد الزرنلدي  .129

العاملا، الطبعلا األوىل، تلارة  الطبل   7طوطات مکتبا انمام أمری املومننیاحلنفي، من تخ



   

 552/ ص35629/ شاخه11/66/39زاده/ تاريخ  / مجري: نجف6/ پرينتآرايي گیري صفحه غلطد/ اصل التوحی

 م 1158 -  ه 1977

 . ه1212، بریوت، النکت االعتقادةا، الشي  حممد بن حممد املفيد، نرش دار املفيد .122

النلارش  موسسلا الطبعلا الثالثلا، هناةا احلکما، العالما حممدحسنی الطباطبائي،  .125

 .  ه1216م، عام ر انسالمي التابعا جلامعا املدرسنی ک قلالنش

 جمتمل    رلنشل ،األوىل الطبعااحلسيني،  أْحد السيد   هنج انةامن، ابن ج ، حتقيل .126

 . ه1218 مشهد،، 7هادي  مام

 األرشف. النجف ک النعامن ج السعادة، الشي  حممد باقر املحمودي، شهن .127

 ن، حمسن بن مرتىض الفيض الکاشاين.نوادر األخبار ک ماةتعلل بأصول الدة .128

ر لنشلالطبعلا األوىل، وسائل الشيعا، املحلدث حمملد بلن احلسلن احللر العلاميل،  .121

  .  ه1212موسسا آل البيت نحياء الااث، قم، 

 الطبعا االوىل، طبعا السعودةا.ى، ابن تيميا احلراين، الوصيا الک  .152

الطبعلا األوىل، سيد عيل مجلال أرشف احلسليني، لةنابي  املودة، القندو ي، حتقيل  .151

 .  ه1216تارة  النرشالنارش دار األسوة، املطبعا أسوة، 
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 88 ..................................................... الصن  واتقان النظم وحدة  الثاين الدليل

 81 .......................... اهلل دون من أربابا   اختذ بمن والتعرةض انهلي النهي  الثالث الدليل

 12....................................................... اقالقيا ک التوحيد  الثانيا املرتبا

 11 ........................................................ اقالقيا ک للتوحيد الصحي  التفسری

 12 .............................................................. الرواةات ک اقالقيا ک التوحيد

 15......................................................... العبادي التوحيد  الثالثا املرتبا

 16 ........................................................................ للعبادة اللغوي املعنى

 18 .................................................................. للعبادة االصطالحي املعنى

 122 .......................................... واحلاکميا الترشة  ک التوحيد  الرابعا املرتبا

 125 ......................................................... واحلاکميا لترشة ا ک التوحيد أدلا

 127 ............................. واحلاکميا الترشة  ک التوحيد عىل والروائيا القرآنيا النصوص

 121 .................................................... الطاعا ک التوحيد  اقامسا املرتبا

 112 ..................................................... الطاعا ک التوحيد عىل النصوص

 

 445 .............................................. تععىل صفعته ْ  فالتعرّ  وطرق أسعليب: متهيد

 115 ................................................................ العقيل الطرةل ل1

 115 ....................................................... واألنفس اآلفاق طرةل ل2

 116 ........................... :املعصومنی وسنّا الکرةم القرآن  النقيل الطرةل ـ9

 117 ..................................................... والشهود الکشف طرةل ـ2
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 447 .............................................................................. تععىل اهلل قدرة

 466 ............................................................................... تععىل اهلل َْْ

 126 .......................................................... انجیاد قبل علم   أوال  

 192 ........................................................... انجیاد بعد علم   ثانيا  

 446 .............................................................................. تععىل اهلل حيعة

 441 .............................................................................. تععىل اهلل إراية

 195 ................................................................. الکرةما اآلةات

 196 .............................................................. الرشةفا األحادةث

 447 .............................................................................. تععىل اهلل كالم

 198 ........................................................ واملعتزلا انماميا  األوىل

 191 ................................................................ األشاعرة  الثانيا

 122 ................................................................ الفالسفا  الثالثا

 

 414 ....................................................................................... متهيد

 122 ............................................... اق ةا الصفات تفسری ک نظرةات

 122 ......................................... والتشبي  التکييف م  انثبات  األوىل النظرةا

 126 ...................................................................... النظرةا هذه نقد

 127 .......................................... تشبي  وال تکييف بال انثبات  الثانيا النظرةا

 128 ............................................................................. مناقشتها

 121 ...................................................................... النظرةا هذه نقد

 152 ....................................................... بالتأوةل القول  الرابعا النظرةا

 152 ......................................... التصدةقي باملفهوم انجراء  اقامسا النظرةا

 151 ................................................................... تعاىل اهلل وج 

 152 ...................................................................... تعاىل اهلل ةد

 159 .................................................................. تعاىل اهلل عرا
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 453 ....................................................................................... متهيد

 162 ....................................................... تعاىل اهلل عن جلسمياا نفي

 169 ............................................. واآلخرة الدنيا ک تعاىل اهلل رؤةا نفي

 161 .................................................... األلوهيا ک تعاىل هلل رشةك ال

 172 .......................................... جها أو مکان ک تعاىل اهلل ةکون أن نفي

 

تقعي: األوىل الشبهة  473 ................................ تععىل اهلل إىل اجله  نسبة يستَزم بعلبداء اإلمعمية ْا

 171 ................................ االصطالح وک اللغا ک البداء معنى  األول األمر

 182 .......................................................... النزاع حمل  الثاين األمر

 182 .......................................... والنس  البداء بنی الفرق  الثالث األمر

 182 ........................ انهليا وانرادة والتقدةر بالعلم البداء عالقا  الراب  األمر

 182 .......................... تعاىل اهلل عىل للجهل البداء استلزام نفي  اقامس األمر

 187 ........................................ انماميا الشيعا عند البداء حقيقا  النتيجا

زم اإلمعمية ْند التوّس : الثعنية ةالشبه  444 ............................... العبعيال التوحيد يف الرش  يسَت

 188 ......................................................................... تقرةرها

 188 ......................................................................... اجلواب

 112 ........................................................ : البيت بأهل التوّسل

 112 .............................  : حممد وآل 9 بمحمد توسل 7 آدم اهلل نبي  أوال     

 119 ...................................................... اهلل  ىل ئلالوسا أقرب عيل  ثانيا   

 115 .................................. اقوف من أمان حممد آل و 9بمحمد التوسل  ثالثا   

 115 .............................. الوسيلا درجا ک 9اهلل رسول م  :البيت أهل  رابعا  

 115 ............................... : البيت بأهل التوسل ک والعلامء التابعنی أقوال

 116 .................................................................... البحث نتيجا

 633 ........................ التوحيدالربويب يف الرش  يستَزم ألئمتهْ اإلمعمية تأليه: الثعلثة ةالشبه
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 222 ......................................................................... تقرةرها

 222 ......................................................................... اجلواب

 221 ......................................................... الغلو عن :البيت أهل هني

 222 ............................................................. الغالة من علامئنا مواقف

 634 .................................. التوحيد من هْأ لألئمة الوالية جتع  الشيعة: الرابعة الشبهة

 228 ......................................................................... تقرةرها

 228 ......................................................................... اجلواب

 228 .......................................................... ةنالدّ  أساس التوحيد  أوال  

 212 ............................................................. الّدةن أصول ترابط  ثانيا  

 211 ............................................................ التوحيد فرع الوالةا  ثالثا  

 


