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  عقائدنا
  الشريازيمكارم الشيخ ناصر 



  ٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين

 إننا نعيش يف عصر جيري فيه حتول عظيم مصدره أحـد أكـرب الرسـاالت                -١
السماوية أال وهو الدين اإلسالمي الذي يشهد يف عصرنا والدة أخرى جديدة، اسـتيقظ              

دوا إىل أصوهلم يبحثون عن حلول ملشاكلهم يف مطاوي تعاليمه          على إثرها املسلمون وعا   
 تقدمي احللول الناجعة    وأصوله وفروعه، بعد أن عجزت األنظمة والتشريعات الوضعية عن        

  .للمشكالت
فما هو السبب الكامن وراء هذا التحول؟ إنه موضوع آخـر، إال أن املهـم أن                

ع البلدان اإلسالمية، بل حـىت خـارج        تأثريات هذا التحول اجلبار تلمس بوضوح يف مجي       
العامل اإلسالمي، وهلذا يوجد لذا كثري من الناس طموح ملعرفة كلمة اإلسالم، ورسـالته              

  .املوجهة للعامل
وحري بنا يف مثل هذه الظروف احلساسة أن نوضح اإلسالم كما هو دون أيـة               

ونبني احلقيقة كما   أن نسهل فهمه على عامة الناس،       : إضافات أو شوائب، وبتعبري واضح    
هي لنروي ظمأ الناس الذين يريدون اكتساب املزيد من املعرفة لإلسالم وملذاهبه، لكي ال              

  .نسمح لآلخرين أن يتحدثوا بالنيابة عنا ويقرروا بدالً منا
 مذاهب خمتلفـة،    – كسائر الرساالت السماوية     – مما ال ينكر أن يف اإلسالم        -٢

لعملية، غري أن هذه االختالفات ليست مبستوى أن متنـع          لكل منها خصائصه العقائدية وا    
التقارب والتعاون بني أتباع هذا الدين على اختالف مذاهبهم ومشارم؛ حيث ميكنـهم             

حبـاط خمططـات   بالتعاون االحتفاظ بكيام ووجودهم أمام تيارات الشرق والغرب، وإ      
  .األعداء للنيل منهم

ج تعميقاً ألسسه إىل مراعاة بعض األصـول        وال ريب يف أن مثل هذا التفاهم حيتا       
والضوابط، ومن أمهها اطالع الفرق اإلسالمية بعضها على بعض بوضوح رؤية؛ ألن من             

  .ومتنع أي سوء فهم قد حيصل بينهاشأن هذه املعرفة أن متهد الطريق أمام التعاون والتفاهم 



  ٣

صول والفروع من ومن أفضل سبل املعرفة املتبادلة مطالعة عقائد كل مذهب يف األ       
علماء املذهب نفسه، وإال فإن االطالع على معتقدات أي مذهب من خالل اجلاهلني به              

  .أو بواسطة العدو حيجب عن الوصول إىل اهلدف ويؤدي إىل االفتراق بدالً عن االحتاد
 بلحاظ النقطتني املذكورتني آنفاً بادرنا إىل مجع معتقدات املـذهب الـشيعي          -٣

  : وخصوصياته يف هذا الكتاب املختصر الذي يتسم باخلصائص التاليةبأصوله وفروعه
ويرفع عن كاهل القارئ مشقة     . أنه ميثل عصارة جلميع مواضيع املذهب الضرورية        . أ

  .مراجعة كتب عديدة
حبوثه واضحة بعيدة عن أي لبس أو إام أو غمـوض وقـد جتنبنـا اسـتخدام                   . ب

وية اخلاصة بطالب العلوم الـشرعية      املصطلحات اخلاصة باألجواء العلمية واحلوز    
  .دون أن يؤثر ذلك يف عمق البحوث الواردة فيه

رغم أن اهلدف هو ذكر العقائد دون بيان دالئلها، إال أن البحـوث اقترنـت يف                  . ت
املواقع احلساسة باألدلة من الكتاب والسنة والعقل، ما مسحت لنا طبيعة هذا املؤلَّف         

  .املختصر بذلك
ب ااملة أو احلكم مسبقاً على اآلخرين، لكي يعكس الكتـاب           ابتعدنا عن أسلو    . ث

  .احلقائق كما هي
  .مراعاة األدب وعفة القلم حيال املذاهب األخرى يف مجيع البحوث  . ج

وأخرياً فإن الكتاب أعد وفق املنهج املذكور لدى حج بيت اهللا احلرام، حيث يلهم             
ت مناقشة حبوثه حبضور مجع من العلمـاء  اهللا املرء صفاًء أوفر، وروحاً أزكى وأطهر، مث مت   

  .ويف جلسات عديدة حىت أكمل بإذن اهللا تعاىل وتوفيقه
نرجو أن نكون قد أفلحنا يف بلوغ األهداف املشار إليها، ليصبح ذخـراً لنـا يف                

  .معادنا
ربنا إننا مسعنا منادياً لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا               ( 

  .١٩٣/سورة آل عمران) اتنا وتوفنا مع األبرارسيئ



  ٤

  هـ١٤١٧حمرم احلرام 
  قم املقدسة
  ناصر مكارم الشريازي



  ٥

  الفصل األول

  معرفة اهللا والتوحيد

  :عالت وجود القادر امل-١
إننا نعتقد بأن اهللا تعاىل هو الذي خلق عامل الوجود، حيث تتجلى آثـار عظمتـه     

 يف عامل اإلنسان، ويف عامل احليوان والنبات، ويف جنـوم  وعلمه وقدرته يف مجيع الكائنات؛  
  .السماوات والعوامل العليا، ويف كل مكان

إننا نعتقد أنه كلما تدبرنا يف أسرار الكائنات أدركنا عظمة ذاته املرتهـة وسـعة               
علمه وقدرته، وكلما تقدم العلم البشري فتحت أمامنا أبواب جديدة من علمه وحكمته              

نا إىل مديات أوسع وآفاق أعظم؛ وهذا التفكري سيزيد مـن حبنـا لذاتـه              وانطلق تفكري 
  .املقدسة ويقربنا منه وحييطنا بنور جالله ومجاله

) ويف أنفـسكم أفـال تبـصرون      * ويف األرض آيـات للمـوقنني       : (قال تعاىل 
  .٢١و٢٠/الذاريات

إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليـل والنـهار          : (وقال جل من قائل   
الذين يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوم ويتفكرون يف خلق          * آليات ألويل األلباب    

  .١٩١-١٩٠/آل عمران) …السماوات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطالً

  : صفاته اجلمالية واجلاللية-٢
إننا نعتقد أن ذاته مرتهة عن كل عيب ونقص، وتتصف جبميع الكماالت، بل هو              

أن كل كمال ومجال يف هذا العامل مـستل         : وبعبارة ثانية .  ومطلق الكمال  الكمال املطلق 
هو اهللا الذي ال إله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيـز              : (من ذاته املرتهة  

هو اهللا اخلالق البارئ املصور له األمساء احلـسىن         * اجلبار املتكرب سبحان اهللا عما يشركون       
  .٢٤-٢٣/احلشر) ماوات واألرض وهو العزيز احلكيميسبح له ما يف الس

والصفات املذكورة يف هاتني اآليتني الكرميتني متثل بعـض الـصفات اجلماليـة             
  .واجلاللية اإلهلية



  ٦

  : ذاته املرتهة غري متناهية-٣
إننا نعتقد أنه وجود غري متناه من حيث العلم والقدرة واحلياة األبدية؛ وهلـذا ال               

لزمان واملكان، ألما حمدودان، وإمنا هو حاضر يف كل زمان ومكـان            ميكن حصره يف ا   
  .٨٤/الزخرف) ه وهو احلكيم العليموهو الذي يف السماء إله ويف األرض إل: (ألنه فوقهما

  .٤/احلديد) واله مبا تعملون بصريوهو معكم أينما كنتم (
، ومع ذلك فهو    إنه أقرب إلينا من أنفسنا، فهو يف أعماق نفوسنا، ويف كل مكان           

  .١٦/ق)  أقرب إليه من حبل الوريدوحنن: (ال حيد مبكان
  .٣/احلديد) اطن وهو بكل شيء عليمهو األول واآلخر والظاهر والب(

الرمحن (، و  ١٥/الربوج) ذو العرش ايد  : (وال تعين بعض اآليات الكرمية من قبيل      
 تثبت هـذه اآليـات حاكميتـه     أن له مكاناً خاصاً به تعاىل، وإمنا    ١)على العرش استوى  

وسلطته على كل العامل املادي وعامل ما وراء الطبيعة؛ ألننا إذا حددنا له مكاناً خاصاً فقد                
حددناه ووصفناه بصفات املخلوقات، واعتربناه مثل سائر األشياء، واحلال أنه ليس مثلها،            

  .١١/الشورى) ليس كمثله شيء: (فسهكما قال تعاىل عن ن
  .٤/التوحيد) ه كفؤاً أحدمل يكن ل(و 

  : نفي التجسيم عنه-٤
إننا نعتقد بأنه تبارك وتعاىل ال ميكن رؤيته، ألن الشيء الذي يرى بالعني هو جسم       
وال بد له من مكان ولون وشكل وجهة، وهذه كلها من صفات املخلوقات، واهللا تعـاىل   

رؤية اهللا هو نوع مـن  أعظم من أن يتصف بصفات خملوقاته؛ وعليه فإن االعتقاد بإمكان           
  .١٠٣/األنعام) وهو اللطيف اخلبريال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار : (الشرك

                                         
لقرآنية أن كرسيه تعاىل يسع مجيع السماوات واألرض؛ وعليه فإن عرشه يـستوي              يستفاد من بعض اآليات ا     ١

  .٢٥٥/البقرة) وسع كرسيه السماوات واألرض: (على كل العامل املادي
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: ملا طلب منه بنو إسرائيل رؤية اهللا شرطاً لإلميـان ) عليه السالم(وهلذا فإن موسى  
، أخذهم موسى إىل جبل الطور، فسمع من      ٥٥/البقرة) لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرةً      (

لن تراين ولكن انظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تـراين            : (عاىل اجلواب التايل  اهللا ت 
فلما جتلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا          

ال ميكن رؤيـة اهللا تعـاىل   ؛ إذ تكشف اآلية الكرمية عن أنه        ١٤٣/األعراف) أول املؤمنني 
  .مطلقاً

 أن املراد من بعض اآليات والروايات اليت تتحدث عن رؤية اهللا تبـارك              إننا نعتقد 
  .٢وتعاىل، هي الرؤية القلبية والشهود الباطن؛ ذلك أن القرآن يفسر بعضه بعضا

يا أمري املؤمنني، هـل     : (ويقول أمري املؤمنني علي عليه السالم يف جواب من سأله         
ال تدركه العيون مبشاهدة العيان،     : (قالمث  ). أأعبد ما ال أرى؟   : (، يقول )؟…رأيت ربك 

  .٣)ولكن تدركه القلوب حبقائق اإلميان
إننا نعتقد أن وصف اهللا بصفات املخلوقات من قبيل املكان واجلهـة واجلـسمية              

أجل، . واملشاهدة والرؤية، يؤدي إىل االبتعاد عن معرفة اهللا تبارك وتعاىل، وإىل الشرك به            
  .املخلوقات، وليس كمثله شيءفهو تعاىل أعظم من كل صفات 

  :التوحيد روح التعاليم اإلسالمية -٥
إننا نعتقد أن التوحيد من أهم األمور اليت ميكن من خالل معرفتـها التوصـل إىل         
معرفة اهللا؛ والتوحيد ليس أصالً من أصول الدين فحسب، وإمنا هو روح مجيع العقائـد               

أن أصول اإلسالم الناصعة تتـضمن      : حةاإلسالمية وجوهرها، وميكن القول بتمام الصرا     
: كالماً عن التوحيد والوحدة؛ وحدة ذاته املرتهة وتوحيد صفاته وأفعاله، وبتفسري آخـر            

                                         
 هذه عبارة معروفة، نقلها ابن عباس، ولكن جاءت بشكل آخر يف ج البالغة لإلمام أمـري املـؤمنني عليـه                     ٢
:  مـن النـهج أيـضاً   ١٠٣، وورد يف اخلطبة ١٨اخلطبة /ج البالغة) … بعضاإن الكتاب يصدق بعضه  : (السالم

  ).وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض(
  .١٧٩اخلطبة / ج البالغة٣
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وحدة دعوة األنبياء ووحدة الدين اإلهلي، ووحدة القبلة والكتاب، ووحـدة األحكـام             
  . يوم املعادوالقوانني اإلهلية جلميع بين البشر، وأخرياً وحدة صفوف املسلمني ووحدة

وما يؤكد أمهية هذه الوحدة وهذا التوحيد هو التعبري القرآين الذي يعد االحنراف             
إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون          : (عن التوحيد واالجتاه حنو الشرك ذنباً ال يغفر       

  .٤٨/النساء)  افترى إمثاً عظيماًذلك ملن يشاء ومن يشرك باهللا فقد
 قد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك          ول: (وقال تعاىل 
  .٦٥/الزمر) سرينولتكونن من اخلا

  : شعب التوحيد-٦
  :إننا نعتقد أن للتوحيد شعباً كثرية، من أمهها األربعة التالية

  : توحيد الذات-أ
  .مبعىن أن ذاته عز وجل واحدة ال نظري هلا وال مثيل وال شبيه

  : توحيد الصفات-ب
مبعىن أن صفات العلم والقدرة واألزلية وحنوها جمموعة يف ذاته وعني ذاته الواحدة،    
وهي ليست كصفات املخلوقات املستقلة عن بعضها، واملنفصلة عن ذواـم؛ وبطبيعـة             

  .احلال فإن عينية ذاته تعاىل مع صفاته تتطلب نوعاً من الدقة الفكرية

  : توحيد األفعال-ج
اهللا : (ركة وأثر يف عامل الوجود ناجم عن إرادة اهللا ومـشيئته      مبعىن أن أي فعل وح    

) له مقاليد السماوات واألرض  (و  . ٦٢/الزمر) خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل       
  .١٢/الشورى

نعم؛ فال مؤثر يف الوجود إال اهللا، ولكن هذا ال يعين أننا جمربون على أفعالنا الـيت              
إنا هديناه السبيل إمـا شـاكراً وإمـا    : (ة واختاذ املوقفنقوم ا، بل إننا أحرار يف اإلراد 

  .٣٠/اإلنسان) كفورا
  ٣٩/النجم) وأن ليس لإلنسان إال ما سعى(
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تبني اآليتان الكرميتان بوضوح أن اإلنسان حر يف إرادته، ولكن اهللا تبارك وتعـاىل       
فإن أعمالنـا   هو الذي أعطى هذه احلرية والقدرة على أداء العمل واختاذ املوقف؛ وعليه             

  .تسند إليه دون أن يقلل ذلك من مسئوليتنا إزاء هذه األعمال
بلى، فهو أراد لنا أن نؤدي أعمالنا حبرية ليبتلينا ويضعنا على طريق التكامل؛ ألن              
اإلنسان ال يتكامل إال حبرية اإلرادة وسلوك طريق الطاعة مبحض االختيار؛ ذلك أن العمل              

  .تيار ال ميكن أن يدل على صالح املرء أو فسادهالقسري اخلارج عن حرية االخ
فلو كنا جمربين على أفعالنا، النتفى أي معىن ومفهوم لبعثة األنبياء ونزول الكتـب   
السماوية وفرض التكاليف الدينية، ولفقد الثواب والعقاب اإلهلي أي حمتوى له؛ وهذا هو             

 ال جرب وال تفويض، ولكن أمـر  أنه: (ما تعلمناه من مدرسة أهل بيت النيب عليهم السالم     
  .٤)بني أمرين
  : توحيد العبادة-د

ويعين أن العبادة خاصة هللا، وليس هناك من معبود سوى ذاته املقدسة، وتعترب هذه              
وما أمروا إال ليعبدوا اهللا     : (الشعبة من أهم شعب التوحيد وأكثر ما شغلت اهتمام األنبياء         

  .٥/البينة) مة وذلك دين القي…خملصني له الدين حنفاء
وعندما يطوي اإلنسان مراحل التكامل األخالقي والعرفان يتعمق عنده مفهـوم            
التوحيد، ويصل إىل مستوى ال يفكر فيه إال باهللا ويطلبه أينما حل وارحتـل، وال يـشغل       

  ).كلما شغلك عن اهللا فهو صنمك: (نفسه مبا سواه
 وإمنا هناك فروع أخرى منـها  إننا نعتقد أن شعب التوحيد غري حمدودة مبا ذكرنا،     

  .٢٨٤/البقرة) ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون: (توحيد امللكية مثال
  : معجزات األنبياء بإذن اهللا-٧

                                         
  ).باب اجلرب والقدر واألمر بني األمرين (١٦٠: ١ أصول الكايف٤



  ١٠

إننا نعتقد أن مبدأ التوحيد األفعايل يؤكد حقيقة مفادها أن املعجزات الصادرة عن             
ذن اهللا تعاىل، كما ورد يف القرآن الكرمي حـول          األنبياء واألفعال اخلارقة للطبيعة كلها بإ     

) وتربئ األكمه واألبرص بإذين وإذ ختـرج املـوتى بـإذين          : (السيد املسيح عليه السالم   
  .٤٤/املائدة

وقال الذي عند علم من الكتاب أنا آتيك به         : (وأيضاً ورد يف أحد وزراء سليمان     
  .١١٠/املائدة) ذا من فضل ريبقبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال ه

وعليه فإن إبراء السيد املسيح عليه السالم لألكمه واألبرص وإخراج املوتى بـإذن            
  .اهللا تعاىل هو عني التوحيد

  : املالئكة-٨
إننا نعتقد بوجود املالئكة الذين كلف اهللا تعاىل كالً منهم مبهمة ختصه، فمنهم من              

ومنهم من كلف بتـسجيل     . ٤٠/ر يف سورة النمل   كلف بإبالغ الوحي لألنبياء كما ذك     
ومنهم مـن   ). ١٠/االنفطار(ومنهم من كلف بقبض األرواح      ). ٩٧/البقرة(أفعال البشر   

ومنهم مكلف بإمـداد املـؤمنني يف       ). ٣٧/األعراف(أعطي مهمة إعانة املؤمن املستقيم      
، وغريها من )٩/األحزاب(ومنهم مكلف مبعاقبة العصاة واملتمردين     ). ٣٠/فصلت(املعارك  

  .التكاليف املهمة يف نظام التكوين
وال تتناىف هذه املهام اليت تؤديها املالئكة مع مبدأ التوحيـد األفعـايل والتوحيـد      

  .الربويب، بل تؤكده، ألا جارية بإذن اهللا وحبوله وقوته
وهنا يتضح أن مسألة شفاعة األنبياء عليهم السالم واملعصومني واملالئكة هي عني            

  .٥)ما من شفيع إال من بعد إذنه: (التوحيد؛ ألا ال تتم إال بإذنه
وسنوافيكم باملزيد من الشرح حول هذه املسألة ومسألة التوسل يف حبث النبوة من             

  .هذا الكتاب

                                         
  .٢٣: ٦٨ حبار األنوار ٥



  ١١

  : العبادة هللا وحده-٩
) وقد أشرنا إىل ذلك يف حبث توحيد العبادة       (إننا نعتقد أن العبادة هللا تعاىل وحده        

لصفحات السابقة، ومن يعبد غريه فهو مشرك، وقد تركزت دعوة كل األنبياء حول             يف ا 
، وورد هذا التعبري القرآين يف آيات عديدة من )اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه      : (هذا احملور 

  ).٣/يونس(الكتاب ايد على لسان األنبياء 
ة مرات يف الصالة، حينما     وهذا الشعار اإلسالمي املهم يتردد على ألسنتنا يومياً عد        

  ).إياك نعبد وإياك نستعني: (نقول يف سورة احلمد
ومن الواضح أن اعتقادنا بشفاعة األنبياء واملالئكة بإذن اهللا، األمر الـذي ورد يف              
آيات القرآن الكرمي، ال يعين العبادة، كما أن التوسل باألنبياء ال يدخل يف عداد العبـادة                

ل أو توحيد العبادة؛ ألنه يعين الطلب من املتوسل به أن يـسأل اهللا              وال ينايف توحيد األفعا   
  .تبارك وتعاىل حالً ملشكلة املتوِسل، وهذا ما سيأيت شرحه يف مبحث النبوة

  : خفاء كنه ذاته املقدسة-١٠
إننا نعتقد أن حقيقة الذات اإلهلية املقدسة خافية على اجلميع رغم كثـرة آثـار               

 أن يفقه كنه ذاته؛ ألن هذه الذات أزلية         – أياً كان    –يستطيع أحد   وجوده يف العامل، وال     
ال اية هلا من مجيع الوجوه، واإلنسان حمدود ومتناه ال ميكنه اإلحاطة باهللا وهو احملـيط                

  .٥٤/فصلت) أال إنه بكل شيء حميط: (بكل شيء
  .٢٠/الربوج) واهللا من ورائهم حميط(

ا عبدناك حق عبادتك وما عرفنـاك حـق         م: (وجاء يف احلديث النبوي الشريف    
  .٢٣: ٦٨البحار ) معرفتك

وهنا جيب أال نقع يف خطأ، وهو الكف عن دراسة العلم اإلمجايل باهللا، والتوقـف     
عن ذكر بعض األلفاظ اليت منر عليها دون أن نتمكن من فهم املقصود منها؛ حبجة أننـا                  

ك هو سد لباب معرفة اهللا، وهو ما        حمرومون من حتصيل العلم التفصيلي به تعاىل، ألن ذل        
ال نعتقد به و ال نرتضيه؛ ألن القرآن الكرمي وسائر الكتب السماوية نزلت لفـتح بـاب                 



  ١٢

ولتوضيح ذلك ميكننا االستعانة بأمثلة كثرية، منها أننا ال نعلم حقيقة الـروح،             . معرفة اهللا 
  .لكننا على معرفة إمجالية ا، نالحظ آثارها ونعترف بوجودها

كل ما ميز متوه بأوهامكم يف أدق       : (قول اإلمام حممد بن علي الباقر عليه السالم       ي
  .٦)معانيه خملوق مصنوع مثلكم مردود إليكم

مل يطلع  : (ويبني اإلمام علي عليه السالم طريق معرفة اهللا بتعبري مجيل واضح فيقول           
  .٧)العقول على حتديد صفته، ومل حيجبها عن واجب معرفته

  :طيل وال تشبيه ال تع-١١
هو خطأ وشرك، كما أن تعطيل معرفة اهللا ) التشبيه(أننا نعتقد أن الوقوع يف وادي  

وصفاته هو خطأ أيضاً؛ مبعىن أننا ال نستطيع القول بأن الطريق إىل معرفة اهللا مغلق، كمـا         
ـ         ق ال ميكن أن نعده تعاىل شبيهاً باملخلوقات، فأحد النهجني إفراط واآلخر تفريط، بل احل

  .هو إمكان معرفته تعاىل من طريق آثاره يف مجيع عوامل الوجود

                                         
  ٢٩٣: ٦٦ حبار األنوار ٦
  ٤٩ ج البالغة، خ٧



  ١٣

  الفصل الثاين

  النبوة

  : فلسفة بعثة األنبياء-١٢
إننا نعتقد أن اهللا تبارك وتعاىل بعث األنبياء والرسل هلداية اإلنسان وإيـصاله إىل              

ليتحقق لـو  الكمال املطلوب والسعادة اخلالدة؛ ذلك أن اهلدف من خلق اإلنسان ما كان        
رسالً مبشرين ومنذرين   : (مل يبعث اهللا رسله فلو ال ذلك لغرق اإلنسان يف أوحال الضالل           

  .١٦٥/النساء) لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وكان اهللا عزيزاً حكيماً
أي أصـحاب   ) أولوا العزم (إننا نعتقد أن مخسة فقط من بني الرسل املبعوثني هم           

ب مساوي جديد، أوهلم نوح عليه السالم والبقية كما يف هذه اآليـة             شريعة جديدة وكتا  
وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك، ومن نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ابـن             : (هم

  .٧/األحزاب) مرمي، وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا
  .٧/األحزاب) فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل(

اهللا عليه وآله هو خامت األنبياء وآخر الرسل، وشـريعته          إننا نعتقد أن حممداً صلى      
موجهة جلميع الناس وباقية ما بقي العامل، مبعىن أن املعارف واألحكام والتعاليم اإلسالمية             
من الشمولية حبيث تليب كل حاجات اإلنسان املعنوية واملادية مدى الدهر، وكل دعـوة              

ما كان حممد أبا أحد مـن رجـالكم         : (ةجديدة للنبوة والرسالة هي دعوة باطلة مرفوض      
  .٣٥/األحقاف) ولكن رسول اهللا وخامت النبيني وكان اهللا بكل شيء عليما

  : التعايش بني اتباع األديان اإلهلية-١٣
أننا نعتقد أن الدين اإلسالمي هو الدين الرمسي اإلهلي الوحيد يف هـذا الـزمن،               

مع أتباع األديان السماوية األخرى، سواء ونعتقد يف الوقت ذاته بوجوب التعايش السلمي       
ال : (عاشوا يف البالد اإلسالمية أو خارجها، إال من رفع لواء حماربة اإلسالم واملـسلمني             

ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم مـن ديـاركم أن تـربوهم                 
  .٤٠/األحزاب) وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب املقسطني



  ١٤

أنه ميكن تبيني حقيقة اإلسالم وتعاليمه للجميع مـن خـالل البحـث         إننا نعتقد   
املنطقي والنقاش املوضوعي، ونعتقد بأن قابلية االستقطاب واجلذب يف اإلسالم من القوة            
حبيث ميكن لفت األنظار حنوه وكسب الناس إليه إذا جرى توضيحه بشكل صـحيح، ال               

  .ي رسالتهسيما يف عامل اليوم حيث يكثر اإلقبال عليه لوع
ال إكـراه يف    : (وهلذا فإننا نعتقد بأن اإلسالم جيب أال يفرض على اآلخرين قسراً          

  .٨/املمتحنة) الدين قد تبني الرشد من الغي
إننا نعتقد أن التزام املسلمني بتعاليم الدين هو أسلوب آخر لتعريف اإلسالم، كما             

، وال ضـرورة لإلجبـار    ) ألسنتكم كونوا دعاةً لنا بغري   : (قال اإلمام الصادق عليه السالم    
  .والقسر واإلكراه

  : عصمة األنبياء-١٤
، )قبل النبوة وبعـدها   (إننا نعتقد أن مجيع األنبياء معصومون على مدى أعمارهم          

ومصونون من اخلطأ، واالشتباه، والذنب، وذلك بالتأييد اإلهلي؛ ألن الـنيب إذا ارتكـب         
ة ملنصب النبوة، وعندئذ ال ميكن للناس أن يثقـوا          اخلطأ أو الذنب سلبت منه الثقة الالزم      

  .بوساطته بينهم وبني اهللا، ولكي يعدوه أسوة هلم وإماماً يف كل أعماهلم وسلوكهم
وهلذا فإننا نعتقد أن ما يبدو من ظواهر بعض اآليات القرآنية من أن بعض األنبياء               

مل األقل صالحاً من بني عملني مبعىن اختيار الع(ارتكبوا املعاصي، هو من قبيل ترك األوىل       
حسنات : (، أو بتعبري آخر هو من قبيل      )صاحلني، يف حني كان من األوىل اختيار األصلح       

 ألنه ينتظر من كل شخص أن يقوم بالعمل الـذي يناسـب             – ٨)األبرار سيئات املقربني  
  .مقامه

  : األنبياء عباد اهللا-١٥

                                         
: ٢٥البحـار   ( نقل الشيخ السي هذه العبارة يف كتابه حبار األنوار عن بعض املعصومني دون أن يذكر امسه                  ٨
٢٠٥(  



  ١٥

كوم عباداً مطيعني هللا، وهلذا فإننـا   إننا نعتقد أن أعظم فخر لألنبياء والرسل هو         
وأشهد أن : (نكرر يف صلواتنا اليومية شهادة أن حممداً صلى اهللا عليه وآله عبد اهللا ورسوله 

  ).حممداً عبده ورسوله
مـا  : (إننا نعتقد أن أحداً من األنبياء مل يدع األلوهية، ومل يدع الناس إىل عبادته             

احلكم والنبوة مث يقول للناس كونوا عباداً يل مـن دون           كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب و      
  .٧٩/آل عمران) اهللا

والسيد املسيح عليه السالم أيضاً مل يدع الناس إىل عبادته، وكان يعترب نفسه عبداً              
  .١٧٢/النساء) لن يستنكف املسيح أن يكون عبداً هللا وال املالئكة املقربون: (هللا ورسوال

، فلم يكن له وجود     )االعتقاد باآلهلة الثالث  (لدين املسيحي   أما مسألة التثليث يف ا    
يف القرن امليالدي األول كما تشهد على ذلك التواريخ املسيحية املعاصرة، وإمنا ظهـرت              

  .هذه الفكرة فيما بعد

  : املعجزات وعلم الغيب-١٦
بل بإذن ال متنع كون األنبياء عباداً هللا أن يطلعوا على غيب املاضي واحلاضر واملستق         

  .٢٧-٢٦/اجلن) إال من ارتضى من رسول* عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا : (اهللا
وإننا نعلم أن من معجزات السيد املسيح عليه السالم أن كان ينبئ الناس بـبعض               

  .٤٩/آل عمران) وأنبئكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم: (األمور اخلفية
اهللا عليه وآله يكشف عن الكثري مـن األخبـار          كما كان رسول اهللا حممد صلى       

  .١٠٢/يوسف) ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك: (الغيبية بالوحي اإلهلي
وعليه، ليس مثة مانع مينع األنبياء من اإلخبار بالغيب عن طريق الوحي وبإذن اهللا؛              

 الغيـب وال  وال أعلم: (أما نفي بعض اآليات القرآنية الغيب عن رسول اهللا من قبيل اآلية        
، فاملراد بذلك العلم الذايت االسـتقاليل ولـيس العلـم           ٥٠/األنعام) أقول لكم إين ملك   

  .املكتسب من الوحي اإلهلي، ألن اآليات القرآنية تفسر بعضها بعضاً



  ١٦

إننا نعتقد أن املعاجز اليت تصدر عن األنبياء كلها كانت بإذن اهللا تعاىل، واالعتقاد              
 يتناقض مع مقام العبودية لدى األنبياء، فالسيد املسيح عليه السالم           ذا املر ليس شركاً وال    

وأبرئ األكمه واألبـرص وأحيـي      : (كان حييي املوتى ويربئ األكمه واألبرص بإذن اهللا       
  .٤٩/آل عمران) املوتى بإذن اهللا

  : مقام شفاعة األنبياء-١٧
 وآله مقام الـشفاعة؛ إذ      إننا نعتقد أن لألنبياء وال سيما للنيب حممد صلى اهللا عليه          

  .٣/يونس) ما من شفيع إال من بعد إذنه: (لبعض املذنبني عند اهللا بإذنه يشفعون
  .٢٥٥/البقرة) من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه(

من قبل أن يأيت يوم     : (وإذا نفت بعض اآليات القرآنية الشفاعة مطلقاً كقوله تعاىل        
، فهي الشفاعة االستقاللية بغري إذن اهللا تعاىل،        ٦٤/ءالنسا) ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة      

 يفسر بعـضها    – كما أسلفنا    –أو شفاعة من ليس مبستوى الشفاعة؛ ألن اآليات القرآنية          
  .بعضاً

إننا نعتقد أن مسألة الشفاعة وسيلة مهمة لتربية األفراد، وإعـادة العاصـني إىل               
مل يف القلوب؛ ألن الشفاعة ال تكـون        الطريق القومي، والتشجيع على التقوى وإحياء األ      

عملية فوضوية، وإمنا تشمل من يستحقها، مبعىن أن معاصيه قد ال تبلغ احلد الذي تنقطـع         
فيه العالقة ائياً بني العاصي والشفيع؛ وعليه فالشفاعة تعترب حتذير للمذنبني من أن يهدموا          

ال يفقدوا صالحية الـشفاعة     كافة اجلسور من خلفهم، فال يتركوا طريقاً للعودة، ولكي          
  .حينئذ متاماً

  : التوسل-١٨
تتيح ألصـحاب املـشاكل     ) الشفاعة(هي كقضية   ) التوسل(إننا نعتقد أن مسألة     

املادية واملعنوية التوسل إىل أولياء اهللا ليسألوا اهللا حل مشكالم بإذنه تعـاىل، إي إـم                
ولو أم إذ ظلموا أنفسهم : (ة إليه تعاىليتجهون إىل اهللا تبارك وتعاىل جاعلني أولياءه وسيل

  .٩٨-٩٧/يوسف) جاءوك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا تواباً رحيما



  ١٧

قالوا يا أبانا استغفر (ونقرأ يف قصة يوسف عليه السالم أن اخوته توسلوا إىل أبيهم       
 الكبري يعقوب النيب عليه ، فما كان من أبيهم الشيخ ٩٧/يوسف) لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني    

، وهذا  ٩٨/يوسف) سوف استغفر لكم ريب   : (السالم إال أن وافق على هذا الطلب وقال       
  .دليل على أن التوسل كان سائداً يف األمم السالفة

ولكن جيب عدم جتاوز احلد املنطقي واالستغراق يف هـذه العقيـدة، وإضـفاء              
ور إمكانية االستغناء عن اهللا وإرادتـه ومـشيئته   االستقاللية على أولياء اهللا يف التأثري وتص    
  .وإذنه، فذلك يؤدي إىل الشرك والكفر

كما أن التوسل جيب أن ال يتخذ شكل العبادة لألولياء؛ ألن ذلك مـن الكفـر                
قل ال أملك لنفسي    : (والشرك أيضاً، ألم ال ميلكون ألنفسهم نفعاً وال ضراً دون إذن اهللا           

  ).شاء اهللانفعاً وال ضراً إال ما 
ويالحظ بني طوائف من عوام مجيع الفرق اإلسالمية حالة اإلفراط والتفـريط يف             

  .مسألة التوسل، األمر الذي يتطلب إرشادهم وهدايتهم من قبل علمائهم ومفكريهم
  : أصول دعوة األنبياء واحدة-١٩

سـعادة  إننا نعتقد أن مجيع األنبياء الربانيني كانوا يتطلعون إىل هدف واحد هـو         
اإلنسانية عن طريق اإلميان باهللا ويوم القيامة والتعليم والتربية الدينية الصحيحة، وتعزيـز             
األسس األخالقية يف اتمعات البشرية؛ وهلذا فإننا حنترم مجيع األنبياء، وهو مـا ربانـا               

  .٢٨٥/البقرة) ال نفرق بني أحد من رسله: (القرآن الكرمي عليه
السماوية تدرجيياً وتعمقت التعاليم الربانية مبضي الزمـان        وقد تكاملت الرساالت    

واستعداد النوع البشري لتلقي هذه التعاليم، حىت جاء دور أكمـل الرسـاالت اإلهليـة               
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت علـيكم نعمـيت         : (وآخرها أال وهو الدين اإلسالمي    

  .٣/املائدة) ورضيت لكم اإلسالم دينا

  :اء السالفني إخبار األنبي-٢٠
 بظهور األنبياء الذين جـاءوا مـن        أنبئواإننا نعتقد أن كثرياً من األنبياء السالفني        

بعدهم، وقد أخرب موسى عليه السالم وعيسى عليه السالم مبجيء نيب اإلسالم صـلى اهللا               



  ١٨

الـذين  : (عليه وآله وسلم وبشروا به، حيث تتضمن بعض كتبهم ذلك حىت يومنا هـذا             
 أولئك هم   … النيب األمي الذي جيدونه مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل         يتبعون الرسول 

  .١٥٧/األعراف) املفلحون
وهلذا ينقل لنا التاريخ أن جمموعات من اليهود كانت تتردد على املدينة قبل ظهور              
الدين اإلسالمي انتظاراً له؛ ألن كتبهم كانت تتحدث عن انبعاث دين جديد من هـذه               

ة، وقد آمن بعضهم بالفعل بعد اإلعالن عن الدين يف حني عارض آخرون             األرض املقدس 
  .ممن تعرضت مصاحلهم للخطر

  : األنبياء وإصالح شئون احلياة-٢١
إننا نعتقد أن الرساالت السماوية اليت أنزلت على األنبيـاء، وال سـيما الـدين               

ـ            ضايا املعنويـة   اإلسالمي، مل تأت إلصالح احلياة الفردية فحسب، ومل تتخصص يف الق
واألخالقية فقط، وإمنا دف إصالح مجيع الشئون االجتماعية؛ وقد تعلم الناس كثرياً من             
العلوم املطلوبة يف احلياة اليومية من األنبياء، األمر الذي أشار إليه القرآن الكرمي يف بعـض               

  .آياته
يف اتمـع   ونعتقد أيضاً أن من أهم أهداف األنبياء إقامة العدالـة االجتماعيـة             

) لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقـسط      : (البشري
  .٢٥/احلديد

  : رفض العنصرية-٢٢
إننا نعتقد أن األنبياء، وال سيما خامتهم حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، كـانوا               

إىل مجيع األمـم واألقـوام      يرفضون كل أنواع التمييز العنصري والقومي، وإمنا ينظرون         
يـا  : (واللغات واألجناس نظرة واحدة؛ وخياطب القرآن الكرمي كل صنوف البشر بالقول          

أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند              
  .١٣/احلجرات) اهللا أتقاكم

ه وآله وسلم قوله يف مىن      وروي يف احلديث املعروف عن رسول اهللا صلى اهللا علي         
يا أيها الناس، أال إن ربكم واحـد وإن أبـاكم           : (يف موسم احلج والناس ملتفون حوله     
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أال ال فضل لعريب على عجمي، وال لعجمي على عريب، وال ألسود على أمحر، وال       . واحد
  .٩)ليبلغ الشاهد الغائب: قال. نعم: أال هل بلغت؟ قالوا. ألمحر على أسود إال بالتقوى

  : اإلسالم والفطرة اإلنسانية-٢٣
إننا نعتقد أن بذور اإلميان باهللا والتوحيد وتعاليم األنبياء وجدت بشكل فطري يف             
أعماق مجيع بين البشر، سقاها األنبياء مبياه الوحي اإلهلي، وأبعدوا عنها أشواك الـشرك              

ذلك الدين القـيم ولكـن   فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا    : (واالحنراف
  .٣٠/الروم) أكثر الناس ال يعلمون

وهلذا وجد الدين مع اإلنسان على مدى التاريخ، أما الفكر الالديين فكان استثناء             
 ولوحظ أيضاً أن الشعوب اليت تعرضت لضغوط إعالميـة  – حسب ما يعتقد املؤرخون     –

لى احلرية، وهنا ال ميكـن  شديدة لفصمها عن دينها، سرعان ما عادت إليه مع حصوهلا ع        
أن ننكر أثر االعتقاد باخلرافات على تدين املستوى الثقايف لدى بعض األقـوام، وكـان               
األنبياء عليهم السالم يؤدون دوراً مهماً يف طرد هذه اخلرافات عن الرساالت الـسماوية              

  .والفطرة اإلنسانية

                                         
  .٦١٦٢: ٩ تفسري القرطيب ٩



  ٢٠

  الفصل الثالث

  القرآن والكتب السماوية

  :لكتب السماويةفلسفة نزول ا-٢٤
إننا نعتقد أن اهللا عز وجل أنزل كتباً مساوية عديدة هلداية اجلنس البشري، ومنـها               
صحف إبراهيم ونوح والتوراة واإلجنيل، والقرآن ايد وهو األمشل من غريه؛ ولو مل ترتل              
هذه الكتب ألخطأ اإلنسان يف مساره حنو معرفة اهللا وعبادته، والبتعد عن أصول التقوى              

  .واألخالق والتربية والقوانني االجتماعية اليت حيتاجها
وقد نزلت هذه الكتب السماوية على القلوب رمحة، وانبتت يف اإلنسان بـذور             

آمن الرسول مبا أُنزل إليـه مـن ربـه          : (التقوى واألخالق ومعرفة اهللا والعلم واحلكمة     
  . ١٦-١٥/املائدة)واملؤمنون كلٌ آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله

لكن مما يؤسف له أنه جرى حتريف للكثري من الكتب السماوية بأيـدي بعـض               
اجلهلة واملغرضني، وأُدخلت فيها أفكار سقيمة، إال أن القرآن ايد مل متتد له يد التحريف               

قد : (ألسباب سنأيت إىل ذكرها، وبقي كالشمس الساطعة يضيء القلوب يف كل األزمنة           
  .٨٨/اإلسراء)يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم* مبنيجاءكم من اهللا نور وكتاب

  ):صلى اهللا عليه وآله وسلم(القرآن أكرب معجزة للنيب حممد-٢٥
، لـيس  )صلى اهللا عليه وآله وسلم   (إننا نعتقد أن القرآن هو أهم معاجز النيب حممد        

طوائه على معاجز   من ناحية فصاحته وبالغته ومجال بيانه وكمال معانيه فحسب، وإمنا الن          
  .أخرى يف خمتلف إبعاده ورد شرحها يف كتب العقائد والكالم

وهلذا فإننا نعتقد أنه ال ميكن ألحد أن يأيت مبثله أو بسورة من مثله، وقد حتـدى                 
القرآن يف مواضع عديدة من كان ينظر إليه بشك وتردد، دون أن يستطيع أحد أن يواجه                

نس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله           قُل لئن اجتمعت اإل   : (هذه التحدي 
  .٢٣/البقرة)ولو كان لبعٍض ظهرياً
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وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من         (
  .٢٣/البقرة) دون اهللا إن كنتم صادقني

ادعوا شهدائكم من   وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و            (
  .٢٣/البقرة) دون اهللا إن كنتم صادقني

ونعتقد أن القرآن ال يبلى مبضي الزمان، بل يتجلى إعجازه وتتضح عظمته أكثـر              
  .فأكثر

إن اهللا  : (أنه قال ) عليه السالم (فقد ورد يف حديث اإلمام جعفر بن حممد الصادق          
اس؛ فهو يف كل زمان جديد وعنـد   تبارك وتعاىل مل جيعله لزمان دون زمان ولناس دون ن         

  ).كل قوم غض إىل يوم القيامة
  : عدم حتريف القرآن-٢٦ 

إننا نعتقد أن القرآن الذي يتداوله املسلمون حالياً هو نفسه الذي نزل على الـنيب               
  .حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، دون أن يضاف عليه أو حيذف منه شيء

كان كتابه يدونونه، حني كان املسلمون مكلفني       فمنذ األيام األوىل لرتول الوحي      
بتالوة اآليات النازلة آناء الليل وأطراف النهار، ويف صلوام اخلمس، وهلذا حفظها عـن              
ظهر القلب عدد كبري من املسلمني؛ وقد حظي حفاظ القرآن وقراؤه مبكانـة خاصـة يف         

قرآن من التحريف والتغـيري،  اتمعات اإلسالمية؛ وهذه األمور وغريها أدت إىل صيانة ال     
باإلضافة إىل أن اهللا سبحانه وتعاىل ضمن حفظ القرآن إىل األبد فال ميكن أن متـسه يـد               

  .٩/احلجر)إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون: (التحريف والتغيري مطلقاً
وأمجع الباحثون وكبار علماء اإلسالم من الشيعة والسنة على أن القرآن مل يتعرض             

حريف، ومل يقل بالتحريف إال القلة من الفريقني بسبب اعتقادهم ببعض الروايات اليت             للت
، رافضني هذا الرأي بصورة قاطعة، أو أـا تقـصد           ))موضوعة((اعتربها علماؤهم إما    

التحريف املعنوي، أي التفسري اخلاطئ آليات القرآن، أو اعتربوا حصول خلـط لـدى               
  .والنص القرآين، فتدبرالقائلني بالتحريف بني التفسري 
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إن أصحاب القصور الفكري الذين ينسبون االعتقاد بتحريف القرآن إىل مجاعـة            
 –من الشيعة أو غري الشيعة، وهو ما عارضه بصراحة كبار علماء الشيعة والسنة، يوجهون        

 ضربة للقرآن الكرمي، ويضعون عالمة استفهام أمام صحة هذا الكتاب           –من دون إلتفات    
  .العظيم، ويقدمون خدمة كبرية لألعداء واملتربصني ذا الدينالسماوي 

، )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (إن مطالعة املسار التارخيي جلمع القرآن منذ عصر النيب        
واالهتمام الشديد الذي يوليه املسلمون لكتابة القرآن وحفظه وتالوته، ووجود كتـاب            

يقة مفادها أن يد التحريف مل تستطع أن        الوحي منذ األيام األوىل لرتوله، تكشف عن حق       
  .متتد إىل القرآن أبداً

كما أن ال يوجد أي قرآن آخر عند الشيعة غري هذا املتداول بني أيدي املسلمني،               
وليس من الصعوبة مبكان تقصي هذا األمر والتحقق فيه؛ لن القرآن ميأل بيوتنا ومساجدنا              

سخ القرآنية املخطوطة منذ قرون، وهذا النـسخ  ومكتباتنا، بل حتفظ متاحفنا الكثري من الن 
كلها متشاة ال جتد فيها اختالفاً أبداً، وإذا كانت مهمة التحقيق هذه عسرية يف العهـود              
املاضية، فهي سهلة يسرية يف عصرنا هذا، وميكن ملن يتابع وحيقق يف هذا األمر أن يـصل                 

الذين يستمعون القول فيتبعـون     *فبشر عبادِ : (إىل احلقيقة ويكتشف كذب تلك املفتريات     
  .١٨-١٧/الزمر)أحسنه

وتدرس اليوم العلوم القرآنية بشكل واسع يف احلوزات العلمية للمسلمني الشيعة يف            
النجف األشرف، وقم املقدسة، وغريمها، وتتضمن الدراسة يف مباحثها املهمة حبث عـدم           

  ١٠حتريف القرآن

  :يةالقرآن وحاجات اإلنسان املادية واملعنو-٢٧
إننا نعتقد أن القرآن ايد بني أسس كل حاجة بشرية تؤمن له حياتـه املعنويـة                
واملادية، إذ وضع الضوابط العامة والقواعد الكلية للمـسائل الـسياسية وإدارة الدولـة              
وعالقات اتمعات ببعضها، وأصول التعايش واحلرب والـسلم والـشؤون القـضائية            

                                         
  .٤٤، احلديث ٢٨٠: ٢ حبار األنوار ١٠
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ونزلنـا  : ( تطبيقها عملياً ميأل احلياة اإلنسانية بالسعادة      حيث إن . واالقتصادية وغري ذلك  
  .٨٩/النحل)عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني

وهلذا فإننا نعتقد أن اإلسالم ال ينفصل عن احلكم والسياسة أبدا، ويدعو املسلمني             
سامية، وإقامة جمتمع إسالمي    إىل اإلمساك بزمام أمورهم بأنفسهم إلحياء القيم اإلسالمية ال        

يا أيها الـذين آمنـوا      : (يسري حنو حتقيق العدالة والقسط، وتطبيقها حبق العدو والصديق        
  .١٣٥/النساء)كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني

  .٨/املائدة)وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا، اعدلوا هو ألقرب للتقوى(
  :التالوة والتدبر والعمل-٢٨

إننا نعتقد أن تالوة القرآن هي من أفضل العبادات وال ترقى إليها بقية العبـادات،         
  .ألن هذه التالوة اليت تساعد على التدبر القرآين والتفكر هي مصدر كل عمل صاحل

نصفه *ليالًقم الليل إال ق   ): (صلى اهللا عليه وآله وسلم    (قال تعاىل خماطباً نبيه حممداً    
  .٤-٢/املزمل)أو زد عليه ورتل القرآن ترتيالً*أو انقص منه قليالً

فاقرؤا ما تيـسر مـن      : (وخياطب تعاىل األمة اإلسالمية مجعاء بقوله عز من قال        
  .٢٠/املزمل) القرآن

ينبغي أن تكون التالوة وسيلة للتفكر والتدبر يف املعىن احملتوى،    -كما ذكرنا -ولكن
أفال يتدبرون القرآن أم على قلـوٍب       : ( أن يصبح مقدمة للعمل بالقرآن     وهذا التدبر جيب  

  .٢٤/حممد) أقفاهلا
  .١٧/القمر) ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر(
  .١٥٥/األنعام) وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه(

وعليه فإن من يقتصر على التالوة واحلفظ دون التدبر والعمل فقد خسر خـسراناً        
  .اً؛ ألنه عمل بأحد األركان وفرط بالركنني األهمعظيم

  :حبوث وتقومي-٢٩
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إننا نعتقد أن مثة أيادي حتاول صرف املسلمني عن التدبر يف آيات القرآن والعمل               
ا، ففي العصرين األموي والعباسي جعلت تلك األيادي الناس ختوض يف نقاشات حول             

تني كل تؤيد إحدى املقولتني، وسـفكت       ، فانقسم الناس إىل طائف    ١١قدم القرآن وحدوثه  
من جراء ذلك دماء كثرية؛ يف حني أن مثل هذا البحث ال ينطلق من مفهـوم صـحيح                  
يستحق مثل هذا الصراع، فإذا كان املراد بكالم اهللا حروفه وورقه فهو حادث، وإن كان               

لفاء الظـاملني   املقصود علم اهللا تعاىل فهو قدمي وأزيل كذاته؛ غري أن احلكام اجلائرين واخل            
شغلوا املسلمني سنوات طويلة ذه املسألة، واليوم أيضاً توجد هناك أياٍد حتـاول بـشىت               

  .السبل صرف املسلمني عن التدبر بآيات القرآن والعمل به

  : ضوابط تفسري القرآن-٣٠
إننا نعتقد أنه جيب محل ألفاظ القرآن على نفس مفاهيمها العرفية واللغوية، إال أن              

ولكـن  ( قرينة عقلية أو نقلية يف باطن اآليات أو ظاهرها تدل على معان أخـرى،          توجد
جيب جتنب االعتماد على القرائن املشكوكة وعـدم تفـسري آيـات القـرآن باحلـدس        

  ).والتخمني
ومن كان يف هذه    : (إننا على يقني من أن املراد بالعمى يف اآلية        : على سبيل املثال  

، ليس العمى الظاهري الذي يدل عليـه معنـاه          ٧٢/اإلسراء)أعمى فهو يف اآلخرة أعمى    
اللغوي، إذ يوجد الكثري من الصاحلني مكفويف البصر، وإمنا املقصود هو العمـى القلـيب               

  .والباطين؛ فالقرنية العقلية هنا هي اليت دفعتنا إىل مثل هذا التفسري
كم عمـي  صم ب : (كما يصف القرآن بعض أعداء اإلسالم بالصم والبكم والعمى        

، ومن الواضح أن هذه الصفات اليت أطلقها القرآن على تلك           ١٧١/البقرة)فهم ال يعقلون  
  ).وهذا التفسري يعتمد على القرائن املتوفرة(الفئة هي صفات باطنية 

                                         
 ورد يف بعض التواريخ أن املأمون أصدر حكما خلع فيه كل صاحب منصب حكومي ال يؤمن خبلق القرآن،                   ١١

  )٢٦٠: تاريخ مجع القرآن الكرمي(فض شهادته يف احملاكمور



  ٢٥

واصنع الفلـك   : (، أو يقول  ٦٤/املائدة)بل يداه مبسوطتان  : (وحينما يقول تعاىل  
 هللا سبحانه أعضاء جسمية من قبيل اليد والعـني؛    ، فال يفهم من ذلك أن     ٣٧/هود)بأعيننا

ألن أي جسم مكون من أجزاء وحيتاج إىل الزمان واملكان واالجتاه فهو فان، واهللا تبـارك          
قدرته الكاملـة الـيت     )) يداه((وتعاىل أعظم من أن يتصف ذه الصفات، وإمنا املراد من           

  . ل شيءعلمه بك)) األعني((خيضع هلا كل العامل، واملقصود من 
سواء املتعلقة بـصفات اهللا أو      –وهلذا فإننا ال نوافق أي مجود على التعابري السالفة          

 وجتاهل للقرائن العقلية والنقلية، ذلك أن االعتماد على القرائن هو أسلوب متبـع  –غريها  
وما أرسلنا من رسول    : (لدى مجيع العقالء، ومن مث فإن القرآن اعتمد هذا األسلوب أيضاً          

  .، غري أن هذه القرائن جيب أن تكون واضحة قطعية كما قلنا١٢)بلسان قومهإال 
  :أخطاء التفسري بالرأي-٣١

إننا نعتقد أن التفسري بالرأي يعد أحد أخطر األمور اليت تتعلق بالقرآن ايـد؛ إذ               
اعتربته األحاديث من الكبائر، ويبعد صاحبه عن اهللا تعاىل، فقد جاء يف احلـديث أن اهللا                

وهذا واضح ألن املؤمن احلق ال يفسر كالم        . ١٣))ما آمن يب من فسر برأيه كالمي      : ((قال
  .اهللا حسب ما يشتهي ويهوى

يف الكثري  ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (وورد احلديث الشريف التايل عن النيب حممد        
أيه أو مبـا  من قال يف القرآن بر: ((من املصادر املعروفة ومنها الترمذي والنسائي وأيب داود   

  .١٤))ال يعلم فليتبوأ مقعده من النار

                                         
  . كتبنا حبوثاً واسعة يف التفسري ويف أصول الفقه حول عدم التحريف١٢

  ).راجع أنوار األصول، وتفسري األمثل(
  .٢٢، احلديث ٢٨: ١٨ الوسائل ١٣
  .٣٠٤: مباحث يف علوم القرآن/ مناع خليل القطان١٤



  ٢٦

واملراد من القول بالرأي تفسري القرآن حسب الرغبات الشخصية أو الطائفية دون            
أن حتصل لدى املفسر أية قرينة أو شاهد؛ وهذا الشخص يف احلقيقة ال يتبع القرآن، وإمنا                

  .على إميان كامل بالقرآنيريد أن يتبعه القرآن، وما كان ليفعل ذلك لو احتوى قلبه 
وال شك يف أن القرآن ايد سيفقد قيمته متاماً لو فتح باب التفسري بـالرأي؛ ألن                

  .كل شخص سيفسر حسب هواه ويطبق القرآن على أية عقيدة باطلة
وعليه فإن التفسري بالرأي يعين تفسري القرآن خالفاً ملوازين علـم اللغـة واألدب              

ة، وتطبيقه على التصورات الباطلة األهواء الشخصية أو الطائفيـة؛    العربيني وفهم أهل اللغ   
  .      األمر الذي يؤدي إىل التحريف املعنوي للقرآن

وللتفسري بالرأي أشكال عديدة ومتنوعة، منها التعامل االنتقـائي مـع اآليـات             
ـ              ة أو غريهـا  القرآنية، مبعىن أن ينتقي املفسر يف حبوث الشفاعة مثالً أو التوحيد أو اإلمام

اآليات اليت ال تتعارض مع رأيه ويترك اليت ال تنسجم مع أفكاره واليت ميكـن أن تفـسر                  
  .اآليات األخرى
أن اجلمود على ألفاظ القرآن ايد وعدم االهتمام بـالقرائن العقليـة            : وخبالصة

حنراف، والنقلية املعتربة هو نوع من االحنراف، كما أن التفسري بالرأي هو نوع آخر من اال    
وكالمها يؤديان إىل االبتعاد عن التعاليم القرآنية السامية وقيم هذا الكتـاب الـسماوي،              

  .فتدبر

  :السنة املستلهمة من كتاب اهللا-٣٢
كفانا كتاب اهللا، ويتجاهـل األحاديـث       : إننا نعتقد أنه ال ميكن ألحد أن يقول       

ملنسوخ واخلاص والعام وتوضـح     والسنة النبوية اليت تفسر حقائق القرآن وتبني الناسخ وا        
صلى اهللا عليه وآله    (أصول الدين وفروعها؛ ألن اآليات القرآنية نفسها اعتربت سنة النيب           

وسريته حجة على املسلمني، وجعلتها من املصادر األساسـية يف فهـم الـدين              ) وسلم
  .٧/احلشر)وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا: (واستنباط األحكام

وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلـرية مـن                 (
  .٣٦/األحزاب) أمرهم ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالالً مبينا



  ٢٧

فمن ال يبايل بالسنة النبوية إمنا هو معرض عن القرآن؛ ومن الطبيعـي أن تؤخـذ                
صلى اهللا عليه وآله    (قول ينسب إليه    السنة من الطرق املعتربة، وال ميكن االعتماد على أي          

  ).وسلم
ولقد كذب على رسـول اهللا    : ((يف إحدى خطبه  ) عليه السالم (يقول اإلمام علي    

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعـده  :  حىت قام خطيباً فقال-صلى اهللا عليه وآله وسلم   –
  .١٥))من النار

  .١٦وورد قريب من هذا املعىن يف صحيح البخاري
هي واجبة الطاعة كتلك الواردة عـن       ) عليهم السالم (ئمة أهل البيت    سنة أ -٣٣

  :؛ ألنه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول 
صرح ذا املعىن احلديث املتواتر املعروف الذي نقلته معظم كتب احلـديث            : أوالً

صلى اهللا عليه   (املشهورة لدى السنة والشيعة، فقد جاء يف صحيح الترمذي أن رسول اهللا             
يا أيها الناس، إين قد تركت فيكم ما أن أخذمت به لن تضلوا، كتاب              : ((قال) وآله وسلم 

  .١٧))اهللا وعتريت أهل بييت
صلى اهللا عليه   (كل أحاديثهم عن النيب     ) عليهم السالم (نقل أئمة أهل البيت     : ثانياً
 عليه  صلى اهللا (وصرحوا بأن كل ما ينطقون به وصلهم عن آبائهم عن النيب            ) وآله وسلم 
  ).وآله وسلم

على علم مبستقبل أمتـه     ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (أجل، فلقد كان رسول اهللا      
واملشكالت اليت تعترض سبيلها، ولذلك وضح أمامهم الطريق حلل هذه املشاكل بعـده             

                                         
  .٢١٠اخلطبة :  ج البالغة١٥
  ).صلى اهللا عليه وآله وسلم(، باب اسم من كذب على النيب ١:٣٨حيح البخاري  ص١٦
، ٣٧٨٦، احلـديث    )صلى اهللا  عليه وآله وسـلم      (، باب مناقب أهل بيت النيب       ٦٦٢: ٥ صحيح الترمذي    ١٧

  .وسنتطرق بشكل أكثر تفصيالً إىل األسانيد املتعددة هلذا احلديث يف حبث اإلمامة من هذا الكتاب



  ٢٨

، فهل ميكن جتاهل مثـل      )عليهم السالم (وجعله يكمن يف إتباع القرآن وأئمة أهل البيت         
  .عترب املهم بكل بساطة واملرور عليه مرور الكرام ؟هذا احلديث امل

إننا نعتقد أن هذه املسألة لو حظيت باهتمام أكرب ملا واجـه املـسلمون بعـض                
  .املشاكل اليت يعانون منها حالياً يف قضايا العقائد والتفسري والفقه



  ٢٩

  الفصل الرابع

  القيامة واحلياة بعد املوت

  :ال مفهوم للحياة دون املعاد-٣٤
إننا نعتقد أن البشرية تبعث بعد املوت مرة واحدة للحساب، ليلقى كل إنـسان              

اهللا ال إلـه إال  : (جزاء عمله، فمن عمل صاحلا فاجلنة مثواه ومن عمل سوءاً فالنار مسكنه       
  .٨٧/النساء)هو ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه

وأما من خاف مقام ربه     *أوىفأن اجلحيم هي امل   *وآثر احلياة الدنيا  *فأما من طغى  (
  .٤١-٣٧/النازعات)فإن اجلنة هي املأوى*وى النفس عن اهلوى

إننا نعتقد أن هذه الدنيا هي جسر، وعلى اإلنسان أن جيتـازه ليـصل إىل مقـره     
  .األبدي، أو بتعبري آخر هي مدرسة لنا أو مزرعة للعامل اآلخر

أن الـدنيا دار صـدق ملـن        ((: عن دار الـدنيا   ) عليه السالم (يقول اإلمام علي    
ودار غىن ملن تزود منها، ودار موعظة ملن اتعظ ا؛ مسجد أحباء اهللا، ومصلى              ... صدقها

  .١٨))مالئكة اهللا ومهبط وحي اهللا، ومتجر أولياء اهللا
  :دالئل املعاد واضحة-٣٥

  :إننا نعتقد أن دالئل املعاد يف غاية الوضوح، ذلك أنه
حلياة الدنيا هدفاً ائياً خللق اإلنسان، ليحل فيهـا أيامـا   ال ميكن أن تكون ا : أوالً

أفحسبتم أمنا خلقنـاكم عبثـاً      : (عديدة مليئة باملشاكل مث يرحل عنها وينتهي كل شيء        
  .١١٥/املؤمنون)ينا ال ترجعونلوأنكم إ

  .ففي هذه اآلية إشارة إىل أن احلياة الدنيا ستصبح عبثاً دون املعاد

                                         
  .١٣١: بالغة، الكلمات القصار ج ال١٨



  ٣٠

اإلهلي فصل الصاحلني عن الطاحلني لينال كلٌ جـزاءه الـذي    يتطلب العدل   : ثانياً
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات           : (يستحقه

  .٢١/اجلاثية)سواًء حمياهم وممام، ساء ما حيكمون
 تستوجب الرمحة اإلهلية الواسعة أال ينقطع الفيض الرباين والنعمة بعد موت          : ثالثاً

كتب على نفسه الرمحة ليجمعنكم     : (اإلنسان، ويستمر التكامل البشري لدى من يستحقه      
  .١٢/األنعام)إىل يوم القيامة ال ريب فيه

أفعيينا باخللق األول بل هم يف لـبس        : (والقرآن الكرمي خياطب من يشك يف املعاد      
  .١٥/ق)من خلق جديد

قل حيييهـا الـذي   *هي رميموضرب لنا مثالً ونسي خلقه قال من حييي العظام و (
  .٧٩-٧٨/يس)أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم

أضف إىل ذلك أن خلق اإلنسان ليس باألمر الصعب بالقياس إىل خلق السماوات             
واألرض، فالقادر على إجياد هذا العامل الواسع مبا حيتويه من عجائب وغرائب قادر علـى               

لق السماوات واألرض ومل يعي خبلقهن بقـادر       أومل يروا أن اهللا الذي خ     : (أن حييي املوتى  
  .٣٣/األحقاف)على أن حييي املوتى بلى أنه على كل شيء قدير

  :املعاد اجلسماين-٣٦
إننا نعتقد أن اجلسم والروح معاً سيبعثان يف اآلخرة ليستأنفا حياة جديـدة؛ ألن              

  .قب كالمها أيضاًالعمل الدنيوي مت من خالل اجلسم والروح، وال بد أن يكافأ، أو يعا
إن معظم اآليات القرآنية اليت تتحدث عن املعاد تتطرق إىل املعاد اجلسماين، حيث             

 عن كيفية عودة هذه العظام النخـرة        يتساءلونرد القرآن على استغراب املعارضني الذين       
  .٧٩/يس) قل حيييها الذي أنشأها أول مرة: (إىل احلياة، وقال

) بلى قـادرين علـى أن نـسوي بنانـه      *  عظامه   أحيسب اإلنسان أن لن جنمع    (
  .٤و٣/القيامة
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هذه اآليات وأمثاهلا تدل داللة صرحية على املعاد اجلسماين، كما أن اآليات الـيت              
  .١٩تتحدث عن البعث من القبور تكشف بوضوح عن املعاد اجلسماين

  .سماينوتشرح أغلب اآليات اخلاصة باملعاد يف القرآن ايد املعاد الروحاين واجل

  : عامل ما بعد املوت-٣٧
إننا نعتقد أن خفايا عامل ما بعد املوت والقيامة واجلنة والنار هي أكثر بكثري ممـا                

فال تعلم نفس ما أخفي هلم من       : (نتصوره يف عاملنا احملدود هذا، وما نعلمه عن ذلك العامل         
  .١٧/السجدة) قرة أعني

أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت  : إن اهللا يقول  : (وجاء يف احلديث النبوي   
  .٢٠)وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

إننا يف هذه الدنيا أشبه ما نكون باجلنني يف رحم أمه الـذي ال يـدرك حقيقـة                  
الشمس والقمر واهلواء والزهور وهدير البحر، حىت وإن كان له عقل وذكاء؛ فهذا العامل              

  .نني بالنسبة لعامل الدنيابالنسبة لعامل القيامة هو كعامل اجل

  : املعاد واألعمال-٣٨
إننا نعتقد أن صحائفنا اليت تكشف عن أعمالنا ستلقى إلينا يوم القيامـة، فيـؤتى          

: الصاحل كتابه بيمينه، والطاحل بيساره، فيفرح يومئذ الصاحلون ويأسى املذنبون العاصـون        
* إنين ظننت أين مالٍق حـسابيه       * ه  فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي        (

) وأما من أويت كتابه بشماله فيقول يـا ليـتين مل أوت كتابيـه             * فهو يف عيشة راضية     
  .٢٥-١٩/احلاقة

                                         
  .٤٣: ، واملعارج٧: ؛ والقمر٥٢ و٥١:  كآيات سورة يس١٩
 ورد هذا احلديث يف كتب حمدثني معروفني أمثال البخاري ومسلم، ومفسرين مشهورين كالطربي واآللوسي               ٢٠

  .والقرطيب



  ٣٢

ولكن ليس من الواضح لنا كيف تكتب هذه الصحائف اليت ليس بوسـع أحـد               
 على خصائص   إنكارها، وال نعلم شكلها أو صورا، وقد أشرنا آنفاً إىل أن املعاد ينطوي            

  .ال يستطيع الناس يف الدنيا فهمها وإدراكها، غري أن مما ال ميكن إنكاره وجود املعاد
  : الشهود يف القيامة-٣٩

إننا نعتقد أن اهللا عز وجل يشهد على مجيع أعمالنا، كما أن هناك شهوداً آخرين               
ليوم خنتم علـى    ا: (هم أيدينا وأرجلنا وجلودنا واألرض اليت كنا نسكن فوقها وغري ذلك          

  .٦٥/يس) أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم مبا كانوا يكسبون
) وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا، قالوا أنطقنا اهللا الـذي أنطـق كـل شـيء               (
  .٢١/فصلت

  .٥ و٤/الزلزلة) بأن ربك أوحى هلا* يومئذ حتدث أخبارها ( 

  : الصراط وميزان األعمال-٤٠
صراط وامليزان يوم القيامة، والصراط هو اجلسر الذي ينـصب       إننا نعتقد بوجود ال   

وأن منكم إال   : (أجل، فطريق اجلنة مير عرب جهنم     . على جهنم ليعرب عليه مجيع أبناء البشر      
) مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا       * واردها كان ذلك على ربك حتماً مقضيا        

  .٧٢ و٧١/مرمي
: طري له عالقة بعمل اإلنسان نفسه، فقد جاء يف احلديث         والعبور من هذا املمر اخل    

منهم من مير مثل الرباق، ومنهم من مير مثل عدو الفرس، ومنهم من مير حبواً، ومنهم من               (
  .٢١)مير مشياً، ومنهم من مير متعلقاً، قد تأخذ النار منه شيئاً

                                         
، ٣٩،  ٣٦عمال، احلديث   كرت ال :  روي هذا احلديث باختالف طفيف يف املصادر املعتمدة عند املسلمني، مثل           ٢١

 من سورة مرمي، والصدوق يف أماليه عن اإلمام جعفـر بـن حممـد             ٧١، يف ذيل اآلية     ٤١٧٥: ٦وتفسري القرطيب   
: ٨صـحيح البخـاري   (الصراط جسر جهنم : ويلحظ يف صحيح البخاري باب حتت عنوان   . الصادق عليه السالم  

١٤٦.(  



  ٣٣

يوم القيامـة   أما امليزان فهو كما يظهر من امسه وسيلة لوزن عمل اإلنسان؛ ففي             
ونضع املوازين بالقـسط ليـوم     : (توزن كل أعمالنا لتقيم وحناسب عليها واحدة فواحدة       

) القيامة فال تظلم نفس شيئاً، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا ا، وكفى بنا حاسبني               
  .٤٧/األنبياء

فأمـه  * وأما من خفت موازينه    * فهو يف عيشة راضية     * قلت موازينه   ثفأما من   ( 
  .٩-٦/القارعة) اويةه

أجل، إننا نعتقد بأن جناة املرء يف ذلك العامل رهينة بعمله، وليس أوهامه وآماله هي      
كل : (اليت ختلصه من جهنم، وال فائدة ترجتى من كل الطرق دون طريق التقوى والورع             

  .٣٨/املدثر) نفس مبا كسبت رهينة
وأما التفاصيل فهي جمهولـة     ما ذكرناه كان شرحاً خمتصراً عن الصراط وامليزان،         

عنا، وقد خفيت علينا؛ ألن اآلخرة عامل أوسع بكثري من هذا العامل الدنيوي، ومن املشكل               
  .أو املستحيل إدراك مجيع املفاهيم اليت يتضمنها ذلك العامل

  : الشفاعة يف القيامة-٤١
اهللا لـبعض  إننا نعتقد أن األنبياء واألئمة املعصومني وأولياء اهللا يـشفعون بـإذن      

املذنبني ليشملهم العفو اإلهلي، وهذا اإلذن خيصص فقط ملن مل يقطع أواصر عالقته بـاهللا               
وأوليائه؛ وعليه فإن الشفاعة ليست مطلقة وإمنا هي مقيدة بشروط ترتبط نوعاً ما بأعمالنا              

  .٢٨/األنبياء) وال يشفعون إال ملن ارتضى: (ونياتنا
أسلوب تربوي، ووسيلة ملنـع اإلنـسان مـن          – كما أشرنا سابقاً     –والشفاعة  

االستغراق يف ذنوبه وقطع مجيع أواصره وجسوره مع أولياء اهللا، وحلثه على ترك املعاصي              
  .والعودة إىل اهللا

هو لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم،      ) الشفاعة العظمى (وال شك يف أن مقام      
ىت العلماء والشهداء واملؤمنون، بل حىت      ويأيت بعده سائر األنبياء واألئمة املعصومون، وح      

  .القرآن والعمل الصاحل يشفعان لبعض املذنبني



  ٣٤

ما من أحد من األولني واآلخرين إال وهو        : (وورد عن اإلمام الصادق عليه السالم     
  .٢٢)حيتاج إىل شفاعة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم القيامة

القرآن : الشفعاء مخسة : ( وآله وسلم  وجاء يف حديث آخر عن النيب صلى اهللا عليه        
  .٢٣)والرحم واألمانة ونبيكم وأهل بيت نبيكم

إذا كان يـوم القيامـة      : (ويف حدث آخر عن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال         
بعث اهللا العامل والعابد، فإذا وقفا بني يدي اهللا عز وجل قيل للعابد انطلق إىل اجلنة، وقيل                 

  .٢٤)حبسن تأديبك هلمللعامل قف تشفع للناس 
  .ويف هذا احلديث أيضاً إشارة لطيفة إىل فلسفة الشفاعة

  : عامل الربزخ-٤٢
تذهب إليه روح   ) الربزخ(إننا نعتقد بوجود عامل ثالث بني الدنيا واآلخرة يسمى          

/ املؤمنون) ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون     : (اإلنسان بعد املوت حىت حلول يوم القيامة      
١٠٠.  

 معلومات كثرية لدينا عن هذا العامل، سوى أن أرواح الـصاحلني تـستقر يف               وال
وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحيـاء           : (درجاته العليا، وتتنعم بنعم كثرية    

  .١٦٩/ آل عمران) عند رم يرزقون
ن وأن أرواح الظاملني والطواغيت وأنصارهم معذبة كما قال تعاىل يف حق فرعـو            

النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد            : (وآل فرعون 
  .٤٦/املؤمنون) العذاب

                                         
  .٤٢: ٨ البحار ٢٢
  .٣٩٠٤١ ، احلديث٣٩٠: ١٤ كرت العمال ٢٣
  .٦٦، احلديث ٥٦: ٨ البحار ٢٤



  ٣٥

وهناك طائفة ثالثة بني هذه وتلك، ال يشملها أي من اجلزأين، يبدو أا تدخل يف               
م ويوم تقوم الساعة يقـس    : (حالة شبيهة بالسبات يف عامل الربزخ حىت تبعث يوم القيامة         

 وقال الذين أوتوا العلم واإلميان لقد لبثتم يف كتـاب اهللا إىل   …ارمون ما لبثوا غري ساعة    
  .٥٦ و ٥٥/الروم) يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم ال تعلمون

القرب روضة من رياض اجلنة أو      : (وجاء عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال         
  .٢٥)حفرة من حفر النريان

  : اجلزاء املعنوي واملادي-٤٣
إننا نعتقد أن اجلزاء يوم القيامة ينطوي على بعدين مادي ومعنوي، ألن املعاد أيضاً              

  .مادي ومعنوي
جنات جتري من حتتها    : (وما جاء يف القرآن ايد واألحاديث الشريفة عن اجلنان        

واألزواج (،  ٣٥/الرعـد ) أكلها دائم وظلـها   : (، ودوام األكل والظل   ٨٩/التوبة) األار
وأمثال ذلك من النعيم، وسعري النار يف جهنم وعذاا األلـيم؛           . ١٥/آل عمران ) املطهرة

  .يقصد منه البعد املادي للجزاء يف يوم القيامة
إال أن األهم من ذلك هو اجلزاء املعنوي الذي يتجسد يف أنواء املعرفـة اإلهليـة                

له تعاىل، حيث يهب اهللا املؤمنني لذة مـا  والقرب الروحي من اخلالق وجتليات مجاله وجال  
  .بعدها لذة مما ال ميكن وصفه بلسان أو بيان

: وقد ذكرت بعض اآليات القرآنية بعد بيان عدد من النعم املادية للجنان عبـارة             
أجل، فلـيس   . ٧٢/التوبة)ذلك هو الفوز العظيم   : (مث تلتها مجلة  ) ورضوان من اهللا اكرب   (

  .درك املرء أن معبوده قد رضي عنههناك أعظم من لذة أن ي
: يقول اهللا تبارك وتعـاىل    : (ففي حديث لإلمام علي بن احلسني عليه السالم قال        

  .٢٦)…رضاي عنكم وحمبيت لكم خري وأعظم مما انتم فيه

                                         
 ونقل هذا احلديث يف املصادر الشيعية    ٢٤٦٠، احلديث   ٢٦، كتاب صفة القيامة، الباب      ٤ صحيحة الترمذي    ٢٥

  ).٢١٨ و٢١٤: ٦البحار (مام علي بن احلسني عليه السالم تارة أخرى إلاعن اإلمام على عليه السالم تارة، وعن 



  ٣٦

ارجعـي إىل ربـك     * يا أيتها النفس املطمئنة     : (حقاً، ما ألذ أن خياطب اإلنسان     
  .٣٠-٢٧/الفجر) وادخلي جنيت* فادخلي يف عبادي * راضية مرضية 

                                                                                                                     
  . من سورة التوبة، نقالً عن اجلزء التاسع من امليزان يف تفسري القرآن للطباطبائي٧ تفسري العياشي، ذيل اآلية ٢٦



  ٣٧

  الفصل اخلامس

  اإلمامة

  : استمرار اإلمامة-٤٤
 أنّ احلكمة اإلهلية كما تتطلّب إرسال األنبياء هلداية البشرية، تتطلـب            إننا نعتقد 

أيضاً وجود اإلمام بعد النيب يف كل عصر حلفظ الشرائع والرسـاالت الـسماوية مـن                
ت الناس يف كل زمن، ودعوم إىل اهللا وااللتزام بالـدين،         التحريف والتغيري، وتلبية حاجا   

 عقيماً؛ إذ يضلّ الناس     - وهو التكامل والسعادة     -من دون ذلك يبقى اهلدف من اخللقة        
عن سبيل اهلدى وتضيع شرائع األنبياء، ويصبح الناس حيارى؛ وهلذا فإننا نعتقد بوجـود              

}        آمنوا اتقوا اهللا و كونوا مـع الـصادقني  يا أيها الذين ( :اإلمام بعد النيب يف كل عصر  
  ].١١٩/التوبة[

وهذه اآلية ال ختتص بزمن دون آخر، والدعوة إىل مواكبة الصادقني دليل علـى              
 يف كل عصر، كما أشار إىل ذلك الكثري من          -الذي جيب أن يتبع   -وجود اإلمام املعصوم    

فكانت … : د حبث مطول حول اآلية     يقول الفخر الرازي بع    (. املفسرين الشيعة والسنة  
اآلية دالة على أن من كان جائز اخلطأ وجب كونه مقتدياً مبن كان واجب العصمة، وهم                
الذين حكم اهللا تعاىل بكوم صادقني، فهذا يدل على أنه واجب على جائز اخلطأ كونـه          

طأ، وهـذا   مع املعصوم عن اخلطأ حىت يكون املعصوم عن اخلطأ مانعاً جلائز اخلطأ عن اخل             
: ١٦التفـسري الكـبري   . (املعىن قائم يف كل األزمان، فوجوب حصوله يف كل األزمـان          

٢٢١(.(  
  : حقيقة اإلمامة-٤٥

 أنّ اإلمامة ليست جمرد منصب ظاهري للسلطة واحلكومة، وإمنا هـي            إننا نعتقد 
ضالً عن منصب روحي ومعنوي رفيع؛ واإلمام يتبنى هداية الناس يف أمور دينهم ودنياهم ف     

قيامه بأمور احلكم واإلدارة، وحفظ الشريعة من أي تالعب واحنراف، ليحقق األهـداف             
  ).صلى اهللا عليه وآله وسلم(اليت بعث من أجلها النيب



  ٣٨

وهذا املنصب الرفيع أعطاه اهللا تعاىل خلليله إبراهيم بعد أن طوى مرحلـة النبـوة               
ل اهللا أن يهبه لبعض ذريته، فرفض الطلب        والرسالة واجتاز العديد من االبتالءات، وقد سأ      
 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن     (: عن بعضهم ألنه منصب ال يناله الظاملون منهم       

} قال إين جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريـيت قـال ال ينـال عهـدي الظـاملني                 
  ]. ١٢٤/البقرة[

لسلطة الظاهرتني فحسب، وإذا ومن الطبيعي أالّ خيتزل عهد رباين كهذا باحلكم وا        
  .سر اإلمامة بالصورة اليت ذكرنا، فلن يكون لآلية أعاله مفهوم واضحفمل ت

 أنّ أويل العزم من األنبياء كان هلم منصب اإلمامة والزعامـة املعنويـة              إننا نعتقد 
) سـلم صلى اهللا عليه وآله و    (واملادية والظاهرية والباطنية على الناس، السيما النيب حممد         

حيث أعطي منصب اإلمامة الربانية منذ بداية نبوته، ومل تقتصر نبوته على إبالغ التعـاليم    
  .اإلهلية بل كان إماماً هلم أيضاً

اسـتمر يف   ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( أنّ خط اإلمامة بعد النيب حممد        إننا نعتقد 
  . املعصومني من ذريته

لإلمامة أنّ بلوغ هذا املقام يتوقّـف علـى         ويتضح بلحاظ ما ذكرنا من تعريف       
، ومن حيث العلم    )التقوى إىل حد العصمة من الذنب     (شروط مشددة، من حيث التقوى      

  .واإلحاطة جبميع املعارف والتعاليم الدينية ومعرفة اإلنسان وحاجاته يف كل عصر ومكان
  : عصمة اإلمام من الذنب واخلطأ-٤٦

 -لنيب جيب أن يتسم بالعصمة من كل ذنب وخطأ؛ ألنـه           أنّ اإلمام كا   إننا نعتقد 
 ال يستطيع غري املعصوم أن يصبح موضع ثقـة          -فضالً عما جاء يف تفسري اآلية املذكورة        

تامة تؤخذ ا منه أصول الدين وفروعه، وهلذا نعتقد بأنّ قول اإلمام حجة شرعية كفعله               
  ). جيري أمامه بالسكوت عنهاملراد بالتقرير املوافقة على عمل معني(وتقريره 

  : اإلمام حافظ الشريعة-٤٧



  ٣٩

 أنّ اإلمام ال يأيت بشريعة جديدة من لدنه، وإنما يتحمل مسؤولية صيانة             إننا نعتقد 
 النـاس إىل الكتـاب   وإرشـاد الشريعة اإلسالمية ومحايتها، والسعي لتعليمها والتبليغ هلا    

  .والسنة

  : ن اإلمام أعلم الناس بالدي-٤٨
 أنّ اإلمام أن حيصل على علم ووعي كاملني جلميع أصول اإلسالم            ونعتقد أيضاً  

صلى (وهذا العلم رباين مأخوذ عن النيب       : وفروعه وأحكامه وقوانينه ولتفسري القرآن ايد     
، ليستطيع أن يصبح موضع ثقٍة تامة من قبل األمة، وليمكن االعتماد            )اهللا عليه وآله وسلم   

  .فهم حقائق اإلسالمعليه يف 
  :  النص على اإلمام-٤٩

جيب أن يكون منصوصاً عليـه، أي يعـني         ) خليفة الرسول ( أنّ اإلمام    إننا نعتقد 
ونصه عليه، ونص كل إمام على الذي يليـه؛         ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (بتصريح النيب   
مـن قبـل اهللا تعـاىل       )  وسلم صلى اهللا عليه وآله   (إنّ اإلمام يعين كالنيب     : وبعبارة ثانية 

  .}إني جاعلك للناس إماماً: (، كما جاء يف اآلية املتعلّقة بإمامة إبراهيم)بواسطة النيب(
هذا إىل أن حتديد مستوى التقوى وأنها قد بلغت حد العصمة، وتقرير أن املكانة              

           خطـأ، ال    العلمية قد بلغت مستوى اإلحاطة جبميع األحكام والتعاليم اإلهليـة دون أي 
يتسنى ألحد سوى اهللا ورسوله، فال بد يف تعيني من تتوفر فيه صفة العصمة أن يكون من                 

  ).صلى اهللا عليه وآله وسلم(قبل النيب
  . ال تتم بطريق االنتخاب الشعيبوعليه فإننا نعتقد بأنّ إمامة األئمة املعصومني

  :لألئمة) صلى اهللا عليه وآله وسلم( تعيني النيب -٥٠
هو الذي عين األئمة من بعده يف       ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( أنّ النيب    إننا نعتقد   

  .حديث الثقلني املعروف
قام خطيبـاً مبـاٍء     ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (فقد جاء يف صحيح مسلم أنّ النيب        

ـ         … «: بني مكة واملدينة فقال   ) خم(يدعى   ول ريب  فإمنا أنا بشر يوشـك أن يـأيت رس



  ٤٠

وأهل بييت، أذكركّم … أوهلم كتاب اهللا فيه اهلدى والنور: فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلني  
: ٤صحيح مسلم [» اهللا يف أهل بييت، أذكركّم اهللا يف أهل بييت، أذكركّم اهللا يف أهل بييت 

١٨٧٣[.  
 وفيـه   ]٦٦٢: ٥صحيح الترمذي   [وجاء يف هذا املعىن يف صحيح الترمذي أيضاً         

  ).صلى اهللا عليه وآله وسلم( واضح بتعيني اإلمام بعده يف أهل بيته تصريح
 وخـصائص النـسائي     ]٤٣٢: ٢سـنن الـدارمي      [كما جاء يف سنن الدارمي    

: ١؛ وكـرت العمـال   ١٨٢: ٥أمحد   مسـند[ ومسند أمحـد    ]٢٠: خصائص النسائي [
 ال ميكـن أن      ومعظم املصادر اإلسالمية املعروقة، فحديث الثقلني      ]٩٤٥، احلديث   ١٨٥

يشك فيه أحد قيد أمنلة، ألنه يف عداد األحاديث املتواترة اليت ال ميكـن ألي مـسلم أن                  
كـرر  ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (ينكرها أو يطعن فيها، ويستفاد من الروايات أنّ النيب          

  .هذا احلديث أكثر من مرة ويف أكثر من موقع
أن ) صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      (النيب  وبطبيعة احلال، ال ميكن جلميع أهل بيت        

 مثل هذا املنصب واملقام إىل جانب القرآن، وال بد أن تنحصر اإلشارة إىل األئمـة          يتبوءوا
وقد ورد يف بعض األحاديـث      ) (صلى اهللا عليه وآله وسلم    (املعصومني من ذرية الرسول     

  )) ).أهل بييت((  من بدالً))  سنيت ((الضعيفة واملشكوكة اليت ال يعتمد عليها كلمة  
ويوجد حديث آخر مشهور نعتمد عليه ورد ذكره يف املصادر املعروفـة أمثـال              

صـلى  (صحاح البخاري ومسلم الترمذي وأيب داود ومسند ابن حنبل وغريها؛ قال النيب             
ال يزال الدين قائماً حىت تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عـشر      ): ((اهللا عليه وآله وسلم   

 عن جابر بـن     ١٤٥٣: ٣جاء هذا التعبري يف صحيح مسلم       [)). لّهم من قريش  خليفة ك 
، وورد يف املصادر املذكورة األخرى باختالف       )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (مسرة عن النيب    

، ٤، وصـحيح أيب داود  ٥٠١: ٤، وصحيح الترمذي    ١٠١: ٣صحيح البخاري   (بسيط  
  ) ].كتاب املهدي

فسري مقبول هلذه الروايات سوى ما جاء يف عقائد الشيعة           أنه ال يوجد ت    إننا نعتقد 
  .اإلمامية حول األئمة االثين عشر



  ٤١

  ):عليه السالم(علياً ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( تنصيب النيب -٥١
مـرات  ) عليه السالم (نصب علياً   ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( أنّ النيب    إننا نعتقد 
صلى اهللا (تال ) وهو موقع بالقرب من اجلحفة (، ففي غدير خم     )بأمر اهللا (عديدة خليفة له    
خطبة لدى عودته من حجة الوداع يف مجع كبري من أصحابه، قال فيها             ) عليه وآله وسلم  

فمن كنت  : بلى، قال : أيها الناس، ألست أوىل بكم من أنفسكم ؟ قالوا        : ((مجلته املعروفة 
بطـرق  ) صلى اهللا عليه وآله وسـلم     (النيب  روى هذا احلديث عن     [)). مواله فعلي مواله  

 مـن التـابعني، وورد يف      ٨٤ أشخاص من الصحابة و    ١١٠متعددة، وقد بلغ عدد رواته      
 من كتاب مـن     ٩ج: راجع( مصدراً إسالمياً معروفاً، مما ال يسعنا شرح ذلك هنا           ٣٦٠

  ) ]. فما بعد١٨١وحي القرآن ص
الت يف مقام بيان هذه العقائد، نكتفي       وألننا ال دف إىل اإلطالة وإيراد االستدال      

أنّ هذا احلديث ال ميكن أن منر عليه مرور الكرام، أو نفسره من باب املودة واحملبة           : بالقول
  .عليه) صلى اهللا عليه وآله وسلم(اردة رغم تأكيد النيب 

 عليه  صلى اهللا (أال ينطبق هذا احلديث مع ما قاله ابن األثري يف الكامل من أن النيب               
وأنـذر عـشريتك    (: مجع أقاربه وعشريته يف بداية دعوته حينما نزلت اآلية        ) وآله وسلم 

أيكم يؤازرين على هذا األمر على أن يكون        : ((، وعرض عليهم اإلسالم، مث قال     }األقربني
أنا : ((حينما قال ) عليه السالم (، فلم جيبه أحد سوى علي       ))أخي ووصيي وخليفيت فيكم   

: (( وقال) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (، مث أشار إليـه النيب      )) أكون وزيرك عليه   يا نيب اهللا  
، طبعة بـريوت، دار     ٦٣: ٢الكامل البن األثري    [)). إنّ هذا أخي ووصي وخليفيت فيكم     

؛ وابـن أيب    ١١: ١صادر؛ وورد هذا املعىن باختالف طفيف يف مسند أمحد بن حنبـل             
  ].؛ وغري ذلك٢١٠: ١٣احلديد يف شرح ج البالغة 

تأكيـده يف الـساعات     ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (أال يعين هذا ما أراد الرسول       
إئتوين أكتب لكـم    : ((األخرية من عمره الشريف، إذ قال كما جاء يف صحيح البخاري          

، لكن بعضهم عارض ذلك وقال كالماً فيه الكثري من اإلهانة           ))كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً    



  ٤٢

نقل البخاري هذا احلـديث يف      [ومنع حتقق هذا األمر؟     ) اهللا عليه وآله وسلم   صلى  (للنيب  
  ].١٢٥٩: ٣، وأورده بوضوح أكثر مسلم يف صحيحه ))باب مرض النيب((، ١١: ٥

نكرر مرة أخرى أن اهلدف هو ذكر العقائد مع القليل من االستدالل، وإالّ اختـذ               
  .البحث منحى آخر

   :ي يليه تأكيد كل إمام على الذ-٥٢
 أنّ كل إمام من األئمة االثىن عشر  كان جيري النص عليه من اإلمـام                إننا نعتقد 

عليه (، مث ولده اإلمام احلسن اتىب       )عليه السالم (الذي يسبقه، وأوهلم علي بن أيب طالب        
، مث ولـــــده    )عليه السالم (، مث ولده اآلخر احلسني بن علي سيد الشهداء          )السالم

، وبغـده ابنـه     )عليه السالم (، فولده حممد بن علي الباقر       )عليه السالم (احلسني  علي بن   
، وبعـده  )عليه الـسالم (مث ولده موسى بن جعفر ) عليه السالم(جعفر بن حممد الصادق   

، مثّ  )عليه السالم (، مثّ ولده حممد بن علي التقي        )عليه السالم (ولده علي بن موسى الرضا      
عليـه  (، مثّ ولده احلسن بن علـي العـسكري          )عليه السالم (النقي  ولده علي بن حممد     

الّذي نعتقد أنه ال يزال حيـاً،       ) عليه السالم (، وخامتهم حممد بن احلسن املهدي       )السالم
  .سالم اهللا عليهم أمجعني

الذي سيمأل الدنيا عدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً، ))  عج((وإنّ االعتقاد باملهدي   
 بنا فحسب، وإنما يعتقد بذلك كل املسلمني، وقد ألّف بعض علماء السنة كتباً      ال ينحصر 

، وأكدت رسالة نشرا رابطة العامل اإلسالمي       ))عج((مستقلة حول تواتر روايات املهدي      
قبل سنوات كون الظهور من املسلّمات، ونقلت عن كتب معروفة ومعتربة روايات كثرية             

/ شوال/٢٤صدرت هذه الرسالة يف     [حول املهدي   ) له وسلم صلى اهللا عليه وآ   (عن النيب   
 عن رابطة العلم اإلسالمي بتوقيع مدير إدارة جممع الفقه اإلسالمي حممد املنتـصر              ١٣٩٦
سـيولد يف آخـر     ))  عج(( غاية األمر أن الكثري من علماء السنة يعتقدون أنه           ].الكتاين

قد ولد وأطال اهللا بعمره كما أطال بعمر        الزمان، ونعتقد حنن أنه اإلمام الثاين عشر الذي         
وغريمها من املعمرين، وسيظهر حينما يأذن اهللا له ويكلّفه         ) عليهم السالم (إدريس وعيسى   

  .بإقامة العدل والقضاء على اجلور



  ٤٣

  : أفضل الصحابة) عليه السالم( علي -٥٣
يف اإلسالم تلـي    كان أفضل الصحابة، ومكانته     ) عليه السالم ( أنّ علياً    إننا نعتقد 

عليـه  (، ويف الوقت نفسه نعترب أي غلو يف علـي           )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (مكانة النيب 
كافر خارج عن مجاعـة     ) عليه السالم (حراماً، ونعتقد أنّ من يقول بألوهية علي        ) السالم

املسلمني، وحنن بريئون منه ومن عقائده؛ ومما يؤسف له أنّ البعض اشـتبه عليـه األمـر      
للخلط الذي حصل بني الغالة وبني املسلمني الشيعة، رغم أن علماء املـسلمني الـشيعة               

  .اإلمامية اعتربوا هذه الفئة غريبة عن اإلسالم

  :  الصحابة أمام حكم العقل والتاريخ-٥٤
شخـصيات  ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( أنّ من بني صحابة رسول اهللا        إننا نعتقد 

رآن إىل فضائلهم الكثرية، وتطرقت الروايات إىل مناقبهم، لكن هذا   كبرية مضحية أشار الق   
ال يعين أنّ مجيع الصحابة هم يف عداد املعصومني عن الزلل، وال يعين أن نعترب أعمـاهلم                 

يف سورة الـرباءة والنـور   (صحيحة دون استثناء؛ ألن القرآن يتحدث يف الكثري من آياته     
، حيث )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نوا ضمن صحابة النيب عن املنافقني الذين كا   ) واملنافقني

وكـان  .  من الصحابة- يف ظاهر األمر-ذمتهم اآليات القرآنية أشد الذم رغم أم كانوا       
صلى اهللا عليه وآلـه  (من بني الصحابة أيضاً من أشعل فتيل احلرب بني املسلمني بعد النيب        

ماء عشرات اآلالف من املسلمني؛ فهل حيق لنا        ونكثوا البيعة مع اخلليفة، وأراقوا د     ) وسلم
  .أن نرتّه هؤالء األشخاص ونزكّيهم ؟

يف معـركيت اجلمـل   (كيف نستطيع أن حنكم بصالح طريف الرتاع      : وبعبارة ثانية 
؟ ففي ذلك تناقض ال ميكننا القبول به؛ ومن يسوغ هذا األمر باالستناد إىل              )وصفني مثالً 

 أحد الطرفني كان إىل حق والثاين على باطل، لكنه عمـل            موضوع االجتهاد، ويقول أن   
  .باجتهاده فأعذر عند اهللا وأثيب، فهذا استدالل ال ميكن القبول به أيضاً

صلى اهللا عليـه وآلـه      (فكيف ميكن ألحد أن ينقض البيعة مع خليفة رسول اهللا           
األبرياء حبجة االجتهاد حبجة االجتهاد، مثّ يعمد إىل إشعال فتيل احلرب وإراقة دماء     ) وسلم



  ٤٤

أيضاً؟ ، وإذا أصبح باإلمكان تربير عملية سفك الدماء باالجتهاد، أمكن عندئذ تربير كل              
  .عمل باالجتهاد

 رهـني بعملـه   - وإن كان صحابياً     -أننا نعتقد أنّ كلّ إنسان      : وبصراحة نقول 
؛ وعليه ال   ]١٣/ احلجرات [}عند اهللا أتقاكم   إنّ أكرمكم (: ويصدق عليه األصل القرآين   

بد أن حندد وضع الصحابة من خالل أفعاهلم، لنصل إىل حكم منطقي ينطبق عليهم مجيعاً،           
، واستمر على هـذا     )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (فمن كان صحابياً خملصاً على عهد النيب        

املنهج يف حفظ اإلسالم والوفاء بالعهد مع القرآن بعد الـنيب، وقّرنـاه واعتربنـاه مـن                 
  .صاحلنيال

، وقام بأفعال تؤذيه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ومن كان منافقاً على عهد الرسول   
) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (، أو غير مساره بعد وفاة الرسول        )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

 ال(: مبا فيه ضرر باإلسالم واملسلمني، فإننا ال نكن له أي نوع من أنواع الود؛ قال تعاىل               
جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آبـاءهم أو   

  .]٢٢/ اادلة[ }أبناءهم أو إخوام أو عشريم أولئك كتب يف قلوم اإلميان
أجل، أننا نعترب أولئك الذين حادوا الرسول يف حياته أو بعد مماته ال يستحقّون أي         

  .ثناء وتوقري
) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (ولكن جيب أن ال ننسى هنا أنّ مجعاً من صحابة النيب            

بذلوا ما يف وسعهم من اجل نشر الدين اإلسالمي، فأثىن عليهم اهللا تبارك وتعاىل وانـزل                
فيهم مدحياً يستحقّه أيضاً التابعون الذين ساروا على ج الصحابة الصاحلني، كما يستحقّه         

والسابقون األولـون مـن املهـاجرين       (:  هذا النهج إىل يوم القيامة     كلّ من يسري على   
  .]١٠٠/ التوبة[} عنهم ورضوا عنه واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهللا

  .هذه إذاً هي خالصة عقيدتنا حول الصحابة
   ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(من النيب) عليهم السالم( علوم أئمة أهل البيت -٥٥
أي عدم النهي عن    (وفعلهم وتقريرهم   ) عليهم السالم ( أنّ كالم األئمة     نا نعتقد إن

) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (حجة وسند، بلحاظ ما أمر به النيب        ) أفعال تجرى حبضورهم  



  ٤٥

حسب ما جاء متواتراً من لزوم التمسك بالقرآن والعترة، وبلحاظ ما نعتربه من أنّ األئمة               
معصومون؛ وعليه فإن أحد مصادرنا الفقهية بعد القـرآن         ) لسالمعليهم ا (من أهل البيت    

  .وفعلهم وتقريرهم) عليهم السالم(والسنة النبوية هو قول األئمة من أهل البيت 
من أم ينقلون عن آبـائهم      ) عليهم السالم (وإذا دقّقنا النظر فيما جاء عن األئمة        

هـي  ) عليهم السالم ( لنا أنّ روايام     ،  اتضح  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (عن رسول اهللا    
، وحنن نعلم أن روايـات الـشخص        )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (روايات النيب    يف احلقيقة 

  .مقبولة عند مجيع علماء املسلمني) صلى اهللا عليه وآله وسلم(املوثوق عن النيب 
ـ : ((جلابر) عليهم السالم(قال اإلمام حممد بن علي الباقر        ا لـو كنـا   يا جابر، إن

حندثكم برأينا وهوانا لكنا من اهلالكني، ولكنا حندثكم بأحاديث نكرتها عن رسـول اهللا              
 من املقدمات، احلـديث     ١٨: ١جامع أحاديث الشيعة    [))). صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

١١٦.[  
أن ): ((عليهم الـسالم  (ونقرأ يف حديث آخر عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق           

أرأيت إن كان كذا وكذا مـا يكـون         : عن مسألة فأجابه فيها، فقال الرجل     رجل سأله   
صلى اهللا عليه وآله    (ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول اهللا          ! مه: القول فيها؟ فقال له   

  ].١٢١، احلديث ٥٨: ١أصول الكايف [)). ، يف شيء)أرأيت: (لسنا من ) وسلم
عتربة يف احلديث مثل الكايف والتهـذيب  ومن املهم هنا أن نذكر أن لنا مصادرنا امل     

واالستبصار ومن ال حيضره الفقيه وغريه، إالّ أنّ االعتبار الذي حتظى به هذه املـصادر ال                
يعين يف حال من األحوال أننا نقبل بكل رواية وردت فيها؛ فإىل جانب الروايات توجـد                

تلك الروايـات؛ وال    كتب الرجال الّيت تكشف عن وضع الرواة يف تسلسل مجيع أسانيد            
نأخذ ا إالّ حينما يكون رواا يف سلسلة السنة من الثقاة، وعليه فإننا ال نعتمد الروايـة                 

  .اليت ال يتحقّق فيها هذا الشرط حىت وإن وجدت يف املصادر املذكورة
هذا إىل أنه قد توجد رواية معتمدة السند، لكن علماءنا وكبار فقهائنا جتاهلوهـا              

عنها، ألنهم وجدوا فيها خلالً من نوع آخر؛ وال جتد هذه الرواية الّيت يطلـق               وأعرضوا  
  . طريقاً إىل رواياتنا املعتمدة)) معرض عنها((عليها 



  ٤٦

من هنا يتضح أنّ من حياول اإلطالع على عقائدنا وحيكم فقط باالستناد فقط على       
  .دها فهو على خطأرواية أو روايات وردت يف بعض هذه الكتب دون أن حيقّق يف سن

توجد لدى بعض املـذاهب اإلسـالمية املعروفـة كتـب باسـم             : بعبارة ثانية 
، ال يشك مؤلفوها بصحة الروايات الواردة فيها، كما يعتربهـا اآلخـرون             ))الصحاح((

صحيحة؛ إالّ أنّ الكتب املعتربة لدينا ليست ذه الصورة، وإنما هي كتب ألّفها الثقـاة،               
اد الروايات الواردة فيها على العودة إىل كتب علم الرجال لدراسة رجال            تعتمد صحة أسن  

  .األسانيد فيها
إنّ هذه املالحظة ميكن أن تكون إجابةً على الكثري من األسئلة اليت تثـار حـول                

  .عقائدنا، كما أنّ الغفلة عنها يؤدي إىل الوقوع يف اشتباهات كثرية حول عقائدنا
االثين عشر ترقى إىل    ) عليهم السالم (ث أئمة أهل البيت     على أي حال، فإن أحادي    

مستوى االعتبار عندنا بعد القرآن والسنة النبوية، بشرط أن يثبت صدور هذه األحاديث             
 .بطريق معترب) عليهم السالم(ة عن األئم



  ٤٧

  الفصل السادس

  مسائل متفرقة

 توضح أصول عقائدنا    يضاف إىل البحوث اليت وردت يف الفصول السابقة، واليت        
يف املباحث األساسية لإلسالم، فإنّ معتقداتنا تتضمن خصائص أخرى، سنتناوهلا يف هـذا             

  .الفصل

  :   احلسن والقبح العقلي-٥٦
 أنّ عقل اإلنسان يدرك حسن الكثري من األشياء وقبحها، وذلك بربكة            إننا نعتقد 

رك وتعاىل يف اإلنسان؛ وكـان اإلنـسان        قوة تشخيص احلسن والقبح اليت أودعها اهللا تبا       
حتى قبل نزول الشرائع السماوية يشخص بعض املسائل بواسطة عقله، كحسن العدالـة             
والرب، وقبح الظلم واجلور، وحسن الكثري من الصفات األخالقيـة كالـصدق واألمانـة          

العقـل  والشجاعة والسخاء وأمثاهلا، وقبح الكذب واخليانة والبخل وأشـباهها؛ إالّ أن            
اإلنساين عاجز عن إدراك حسن كلّ األشياء وقبحها، والعلم اإلنساين حمـدود يف كـلّ               
األحوال، وهلذا بعث اهللا تعاىل األنبياء وأنزل الكتب لتكميل هـذا األمـر مـن خـالل        

  .االدراكات العقلية أوالً، وإضاءة الزوايا املظلمة اليت يعجز العقل عن التوصل إليها ثانياً
كرنا كلياً استقالل العقل يف تشخيص احلقائق، فلن نستطيع عندئذ إثبـات            وإذا أن 

وجود اهللا ومعرفته وشرعية دعوة األنبياء؛ ومن البديهي أنّ تعاليم الشريعة ال ميكن اإلذعان    
هلا وقبوهلا إالّ بعد أن يثبت بالعقل أصل التوحيد واصل النبوة، وليس بالوسع إثبات هذين               

  .الشرعي فقطاملوضوعني بالدليل 

  : العدل اإلهلي-٥٧
إن من املستحيل أن يظلم اهللا عبـاده أو         :  بالعدل اإلهلي، ونقول   فإننا نعتقد وهلذا  

يعاقب أحداً أو يعفو عن آخر دون دليل، ومن املـستحيل أالّ يفـي اهللا بوعـده، أو أن                  
  .يصطفي للنبوة والرسالة شخصاً طاحلاً خطّاء كذّاباً



  ٤٨

 وشـأم   - الذين خلقهم إليصاهلم إىل السعادة       -ترك عباده   ومن املستحيل أن ي   
  .دون مرشد وقائد؛ ألنّ كل هذه األفعال قبيحة، وال ميكن هللا تعاىل أن يأيت بالقبيح

  : حرية اإلنسان-٥٨
وللدليل السابق نعتقد أنّ اهللا خلق اإلنسان حراً، ويؤدي أفعاله بإرادته واختيـاره             

رباً على أعماله، ألصبح من الظلم معاقبة الشرار، ومـن العبـث            ألنّ اإلنسان لو كان جم    
  .مكافأة األخيار، وذلك أمر على اهللا حمال

إنّ اإلميان بالقبح واحلسن العقليني واالستقالل الفكري لإلنـسان      : وخبالصة نقول 
ألنبيـاء  يف حتديد الكثري من احلقائق، يعترب ركناً أساسياً يف الدين والشريعة واإلميان بنبوة ا             

 حمـدود، وال ميكـن بواسـطته       - كما قلنا    -والكتب السماوية؛ إالّ أن إدراك اإلنسان       
التوصل إىل مجيع احلقائق اليت تبلغ به السعادة والكمال، وهلذا فهو حباجـة إىل األنبيـاء                

  .والكتب السماوية

  :  الدليل العقلي مصدر فقهي-٥٩
  إننا بلحاظ ما ذكرنا آنفاً

الدليل العقلي يعد أحد املصادر األساسية يف الدين، واملراد بالدليل العقلي         أنّ   نعتقد
هنا أن يدرك العقل شيئاً بالقطع واليقني ويعطي رأيه فيه، مثال ذلك أننا لـو مل حنـصل                  

 على أي دليل من الكتاب والسنة على حرمة الظلم واخليانة والكذب وقتل النفس              )فرضاً(
حقوق اآلخرين، حلرمنا هذه األمور بدليل العقل؛ وحنن على يقني          والسرقة والتجاوز على    

بأن اهللا العامل احلكيم قد حرم علينا هذه األمور وال يرضى لنا ممارستها، ومن مثّ فإنّ ذلك                 
  .كان حجة إهلية علينا

واآليات القرآنية مليئة بالتعابري اليت تبين أمهية العقل والدالئل العقلية، فمن أجـل             
دعوة إىل سلوك طريق التوحيد، يدعو القرآن أويل األلباب للتدبر يف اآليات اإلهليـة يف               ال

  واألرض واختالف الليل والنهار آلياتٍ   السمواتإنّ يف خلق    : (األرض والسماء ويقول  
  ].١٩٠/ آل عمران [)ألويل األلباب  



  ٤٩

دراك  اهلدف من بيان اآليات اإلهلية هـو زيـادة اإل          - جهة أخرى    -ويعترب من   
  ].٥٠/ األنعام [)يفقهون أنظر كيف نصرف اآليات لعلّهم(: البشري

] ٢٢/ األنفال [)إنّ شر الدواب عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون         (: وأخرياً
  .إضافة إىل آيات كثرية ذا الشأن

  .فكيف ميكن مع كل هذا التأكيد لدور العقل جتاهله وعدم ايالئه األمهية املطلوبة

  : عودة إىل العدل اإلهلي-٦٠
 إىل اعتقادنا بالعدل اإلهلي، وأنّ اهللا سبحانه وتعاىل شأنه ال           - فيما سبق    -أشرنا  

وال يظلم ربـك    (: يظلم عباده؛ ألنّ الظلم عمل قبيح، واهللا سبحانه وتعاىل مرته عن ذلك           
  ].٤٩/ الكهف [)أحداً

فما كان  (:  الدنيا واآلخرة فهم سببه    وإذا كان مثّة عقاب يناله البعض من الناس يف        
  ].٧٠/ التوبة [)اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

وما (: وينطبق هذا األمر على مجيع الكائنات يف العامل وليس على اإلنسان فحسب           
  ].١٠٨/ آل عمران [)اهللا يريد ظلماً للعاملني

  .العقل وإرشاد إليهوبطبيعة احلال، فإنّ مجيع هذه اآليات تأكيد حلكم 
  :نفي تكليف ما ال يطاق

:  بناء على ما مر أنّ اهللا سبحانه وتعاىل ال يكلّف اإلنسان ما ال يطيقـه               إننا نعتقد 
  ].٢٨٦/ البقرة [)ال يكلّف اهللا نفساً إالّ وسعها(

  : فلسفة احلوادث األليمة-٦١
  وللدليل املذكور أعاله

من قبيل الـزالزل واآلفـات      (ليمة الّيت تقع يف الدنيا       أيضاً أنّ احلوادث األ    نعتقد
فلما جاء أمرنا جعلنا    (: ، تنطوي أحياناً على بعد عقايب، كما جاء يف قوم لوط          (والباليا    

  ].٨٢/ هود [)عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود



  ٥٠

  ].١٦/ سبأ[ )فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم(: وجاء يف قوم سبأ الطاغني

ظهـر الفـساد يف   (: يف حني يقع بعضها إليقاظ اإلنسان وإعادته إىل طريق احلق        
 )بعض الذي عملوا لعلّهـم يرجعـون           الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم      

  ].٤١/ الروم[
  .وهذا الصنف من الكوارث إذاً هو لطف رباين
ان فهي مما جينيه اإلنسان على نفسه أما القسم اآلخر من الويالت اليت تصيب اإلنس       

  ].١١/ الرعد [)حتى يغيروا ما بأنفسهم إنّ اهللا ال يغير ما بقوم(: بسبب جهله

/ النـساء  [)ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفـسك            (
٧٩.[  

  : عامل الوجود هو النظام األحسن-٦٢
ظام األفضل، مبعىن أنّ النظام املوجود يف العامل         أنّ عامل التكوين جيسد الن     إننا نعتقد 

هو أفضل نظام ميكن أن يستقر به العامل، فكلّ شيء فيه جرى خلقه وفق حساب، ال ترى               
فيه ما خيالف احلق العدالة واخلري، وإذا وجد الشر يف اتمع البشري فهو مما كسبت أيدي             

  .الناس
  :نكرر ونقول

 هو ركن أساسي يف النظرة الكونية اإلسالمية، وبدونه          أن العدل اإلهلي   إننا نعتقد 
  .تز أسس التوحيد والنبوة واملعاد، فتدبر

إنّ أساس الـدين التوحيـد      : (( يف حديث له   )عليه السالم (يقول اإلمام الصادق    
أما التوحيد فأالّ جتوز على ربك ما جاز عليك، وأما العدل فأالّ تنـسب إىل               … والعدل

  ].٢٣، احلديث ١٧: ٥حبار األنوار  [.))مك عليكخالقك ما ال
  : املصادر الفقهية األربعة-٦٣

  : أربعة- كما أشرنا إىل ذلك -مصادرنا الفقهية 
  . وهو أصل املعارف واألحكام اإلسالمية))القرآن ايد((كتاب اهللا : أوالً



  ٥١

  .)عليهم السالم(مني  واألئمة املعصو)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سنة النيب : ثانياً

  .إمجاع العلماء والفقهاء الذي يكشف عن رأي املعصوم: ثالثاً

دليل العقل، واملقصود منه دليل العقل القطعي، أما دليـل العقـل الظـين              : رابعاً
 فال يؤخذ يف أي من مسائلنا الفقهية؛ فإذا رأى الفقيه بتـصوره             )كالقياس واالستحسان (

كمه يف الكتاب والسنة، ال يستطيع أن يعترب ذلك حكماً إهلياً،           مصلحة يف شيء مل يرد ح     
كما أننا ال جنيز اللجوء إىل القياس الظين وأمثال ذلك لكشف احلكم الـشرعي، أمـا يف                 
احلاالت اليقينية، كاليقني بقبح الظلم والكذب والسرقة واخليانة، فحكم العقل فيها معترب            

  .))كل ما حكم به العقل حكم به الشرع((يكشف عن حكم الشرع مبقتضى قاعدة 
 )صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       (واحلق إنّ لدينا روايات مبا فيه الكفاية عن النيب          

 حول األحكام اليت حيتاجها املكلّف يف الشؤون العبادية        )عليهم السالم (واألئمة املعصومني   
لجوء إىل تلـك األدلـة   والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، وال نرى هناك أدىن حاجة ل  

الظنية؛ بل نعتقد أيضاً أن للمسائل املستحدثة أصوالً وكليات يف الكتاب وسـنة الـنيب               
، مما ال حنتاج للكشف عن      )عليهم السالم ( واألئمة املعصومني    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

ال يـسع   [.أحكامها إىل اللجوء إىل الدالئل الظنية، بل تكفي العودة إىل كليات األحكام           
املـسائل  ((هذا الكتاب اخلوض يف هذا البحث، وميكن الرجوع ملـن أراد إىل كتـاب               

  ].  الذي شرحنا فيه املوضوع بالتفصيل))املستحدثة
  : باب االجتهاد مفتوح دائماً-٦٤

 أن باب االجتهاد يف مجيع مسائل الشرع مفتوح، وحيق جلميع الفقهـاء          إننا نعتقد 
كام اإلهلية من املصادر األربعة املذكورة ووضعها بتناول من ليست له    اتهدين استنباط احل  

القدرة على االستنباط، حىت وإن اختلفت آراؤهم مع الفقهاء السابقني؛ ونعتقد أنّ مـن              
يفتقر إىل الرأي الفقهي عليه أن يرجع إىل الفقهاء األحياء العارفني بقضايا الزمان واملكان،              

لبديهيات رجوع غري املتخصصني يف الفقه إىل املتضلّعني يف هذا          ويقلّدهم، ونعترب أن من ا    
، وال جنيز تقليد الفقيه امليت ابتداًء؛ وال        ))مراجع التقليد ((العلم، حيث نطلق على هؤالء      

  .بد للناس من تقليد الفقهاء األحياء ليكون الفقه يف حركة وتكامل مستمرين



  ٥٢

  : ال يوجد فراغ قانوين يف اإلسالم-٦٥
 أنه ال يوجد أي فراغ قانوين يف اإلسالم، مبعىن أنّ اإلسالم بين مجيـع               إننا نعتقد 

األحكام اليت حيتاج إليها اإلنسان إىل يوم القيامة، تارة بشكل خاص وتارة أخرى ضـمن               
حكم كلي عام؛ وهلذا فإننا ال نبيح للفقهاء حق التشريع، بـل نـرى أنهـم مكلفـون                  

  .يعة اإلهلية من املصادر األربعة ووضعها بتناول الناسباستخراج األحكام والشر
فكيف ميكن للدين أن يكون كامالً دون أن حيتوي على احلكام الفقهية الكاملـة              
جلميع العصور والدهور، وقد قال اهللا تعاىل يف سورة املائدة اليت هي آخر سـورٍة نزلـت       

اليوم أكملـت لكـم ديـنكم       ) : أو من أواخرها   (صلى اهللا عليه وآله وسلم    (على النيب   
  ].٣املائدة  [)عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً وأمتمت

:   يف حديثه املعروف يف حجة الـوداع )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا  
أيها الناس، واهللا ما من شيء يقربكم من اجلنة ويباعدكم عن النار إالّ وقد أمرتكم به،                ((

أصول الكايف  [. ))كم من النار ويباعدكم عن اجلنة إالّ وقد يتكم عنه         وما من شيء يقرب   
  ]. ٩٦: ٦٧، حبار األنوار ٧٤: ٢

ما : (()عليه السالم (وورد يف حديث معروف عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق           
، ١٨/ ١جامع األحاديث   [. )) شيئاً إالّ كتبه حىت أرش يف اخلدش       )عليه السالم (ترك علي   
   ].)وذكر الكتاب أحاديث عديدة مماثلة يف هذا الباب (١٢٧احلديث 

  .ومبا أن األمر كذلك فال حاجة بعده لألدلة الظنية مثل القياس واالستحسان

  : التقية وفلسفتها-٦٦
 أنّ املرء مكلَّف بكتمان عقائده أمام املتعصب العنيد الذي ال يفهم لغـة     إننا نعتقد 

 خطراً على حياته أو شيء من هذا القبيل دون أن حيقق مـن              النطق، إذا كان يف إظهارها    
وراء إظهارها أية فائدة ترجتى، ونطلق على هذا السلوك اسم التقية اليت أخذناها عن آيتني               

  .يف القرآن ايد ومن الدليل العقلي



  ٥٣

وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانـه         (: قال تعاىل يف مؤمن آل فرعون     
  ].٢٨/ املؤمنون [)بالبينات من ربكم  أن يقول ريب اهللا وقد جاءكمأتقتلون رجالً

 فيها تصريح مبسألة التقية، فهل كان من الصحيح أن يعلـن            )يكتم إميانه (وعبارة  
  مؤمن آل فرعون إميانه ويعرض حياته للخطر دون أن حيقّق شيئاً؟
ين بني براثن املـشركني     كما أمر اهللا بعض املؤمنني ااهدين يف صدر اإلسالم الذ         

أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس    ال يتخذ املؤمنون الكافرين   (: بالتقية وقال 
  ].٢٨/ آل عمران [)من اهللا يف شيء إالّ أن تتقوا منهم تقاة

وعليه فإن التقية تعين كتمان العقيدة حينما تتعرض نفس اإلنسان وماله وِعرضـه             
تعصب عنيد، دون أن يستطيع حتقيق أمٍر ما؛ ففي مثل هذه احلالة جيب              للخطر أمام عدو م   

أن ال يلقي اإلنسان بنفسه يف التهلكة ويفرط بالطاقات املوجودة، بل عليه أن حيتفظ ـا                
التقيـة تـرس    : (()عليه الـسالم  (إىل وقت الضرورة واللزوم، وهلذا قال اإلمام الصادق         

ترس ((وورد  . ٢٤، الباب   ٦، احلديث   ٤٦١: ١١لعاملي  وسائل الشيعة للحر ا   [. ))املؤمن
  ]. يف بعض األحاديث))اهللا يف األرض

  .والترس هنا تعبري لطيف يبين أن التقية وسيلة دفاعية أمام العدو
وقضية عمار بن ياسر معروفة يف التزامه بالتقية أمام املشركني وتأييده من قبل النيب              

ذكر هذه الرواية الكثري من املفسرين واملؤرخني واحملدثني،        [. )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (
منهم الواحدي يف أسباب الرتول، والطربي والقـرطيب والزخمـشري والفخـر الـرازي         

  ]. من سورة النحل١٠٦والبيضاوي والنيسابوري يف تفاسريهم يف ذيل اآلية 
رية عن العدو وأمثـال     إنّ استتار اجلنود يف ميادين احلرب، وإخفاء األسرار العسك        

ذلك كلها تعترب من التقية يف احلياة البشرية، فالتقية تعين بصفة عامة الكتمان حينما يؤدي               
اإلظهار إىل اخلطر والضرر دون أن يسفر عن فائدة؛ وهذا حكم عقلي وشرعي ال يعمـل      

  .به املسلمون الشيعة فحسب بل مجيع مسلمي العامل بل عقالؤهم عند الضرورة
من املستغرب جداً أن يعترب بعض الباحثني التقية خاصـة بالـشيعة وأتبـاع آل        و

البيت، وحياول أن جيعلها مورد طعن فيهمن يف حني أن املسألة لـيس فيهـا لـبس وال                  



  ٥٤

غموض، وهي مأخوذة من كتاب اهللا ومن األحاديث ومن سري الصحابة، وهي أيضاً ممـا      
  .املميضيها ويعمل ا مجيع العقالء يف الع

  :  موارد حرمة التقية-٦٧
 أنّ السبب األصلي وراء سوء الفهم هنا هو عدم اإلطالع على عقائـد              إننا نعتقد 

الشيعة إطالعاً كافياً، أو اإلملام ا من خالل قنوات األعداء، ونعتقد أنّ التوضيح الـذي               
  .قدمناه يلقي الضوء متاماً على هذه املسألة ويزيل الغموض عنها

 بد  أن نثبت هنا أن التقية حترم يف بعض احلاالت اليت يتعرض فيهـا أسـاس                  وال
الدين والقرآن أو النظام اإلسالمي إىل اخلطر، وعلى اإلنسان أن يصرح بعقائده حىت وإن              

 يف عاشـوراء جـاء يف       )عليه السالم (اصبح ضحية لذلك؛ ونعتقد أن قيام اإلمام احلسني         
 حكام آل أمية عرضوا أساس اإلسالم إىل اخلطر، فثار اإلمام           سياق حتقيق هذا اهلدف؛ ألنّ    

  . ليميط اللثام عن ذلك ويقف أمام هذه املخاطر)عليه السالم(احلسني 

  : العبادات اإلسالمية-٦٨
 ونلتزم جبميع العبادات اليت أكّدها القرآن والسنة، كالصلوات اخلمـس           إننا نعتقد 

لق واخلالق، وصيام شهر رمضان الذي يعد أهم وسـيلة  اليت تعترب أهم حلقة وصل بني اخل      
  .لتقوية اإلميان وتزكية النفس والتقوى ومكافحة اهلوى

 بوجوب احلج للمستطيع مرة واحدة يف العمر باعتبـاره وسـيلة مؤديـة              ونعتقد
للتقوى وتعزيز أواصر املودة وسبباً لعز املسلمني، كما نرى أن من الواجبـات املـسلّمة               

 زكاة املال ومخسه، واملر باملعروف، والنهي عن املنكر، واجلهاد أمام املعتدين علـى           إعطاء
اإلسالم واملسلمني، وال خيفى أنّ هناك اختالفاً يف التفاصيل بيننا وبـني بعـض الفـرق                
اإلسالمية األخرى، كما هو احلال يف االختالفات املوجودة يف أحكام العبادات وغريهـا             

  . ألهل السنةبني املذاهب األربعة
  : اجلمع بني الصلوات-٦٩

  ومن ذلك



  ٥٥

 أنه ال مانع من اجلمع بني صالتي الظهر والعصر أو املغـرب والعـشاء           إننا نعتقد 
 أجاز اجلمـع رفعـاً      )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (، ونعتقد أنّ النيب     )رغم أنّ الفصل أوىل   (

صـلى اهللا   (مجع رسول اهللا     ((:للحرج، ففي صحيح الترمذي جاء عن ابن عباس أنه قال         
 بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء باملدينة من غري خوف وال مطر،   )عليه وآله وسلم  

: ١سـنن الترمـذي     [. ))أراد أالّ حيرج أمته   :ما أراد بذلك؟ فقال   : فقيل البن عباس  : قال
  ].١٦٧: ٣؛ سنن البيهقي ١٣٨، الباب ٣٥٤

 يسبب الفصل فيها حرجاً على األمة؛ وها حنـن          أي أجاز اجلمع يف احلاالت اليت     
نعيش يف عصر تراكمت فيه التعقيدات االجتماعية ال سيما يف املراكز الصناعية، والتقيـد              
باألوقات اخلمسة قد يؤدي إىل ترك الصالة من قبل بعضهم، وعليه فإنّ االستفادة من هذا               

  .أدائهاالترخيص النبوي سيساعد دون شك على االلتزام بالصالة و

  : السجود على التراب-٧٠
 بوجوب السجود يف الصالة على التراب أو سائر أجزاء األرض أو ممـا              إننا نعتقد 

باستثناء ما يؤكل منـها أو      ((تنبت األرض كأوراق األشجار وجذوعها ومجيع النباتات        
 أكثر من   ؛ وهلذا فإننا ال جنيز السجود على السجاد، ونرجح السجود على التراب           ))يلبس

شيء آخر، ولتسهيل هذا األمر حيتفظ الكثري من أبناء املسلمني الشيعة بقطعة من الطـني               
  للسجود عليها يف الصالة، ونستند يف هـذا الـرأي إىل             ))التربة((اجلاف الطاهر تسمى    

، واملسجد هنـا يعـين      ))جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً    : ((احلديث النبوي الشريف  
البخاري : منها[ . قد ورد هذا احلديث يف أغلب كتب الصحاح وغريها     مكان السجود؛ و  

، والنسائي يف صحيحه    ٩١: ١يف صحيحه عن جابر بن عبداهللا األنصاري يف باب التيمم           
، ٣٠١: ١عن جابر أيضاً يف باب التيمم بالصعيد، وجاء يف مسند أمحد عن ابن عبـاس                

  ].)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وروي يف املصادر الشيعية بطرق خمتلفة عن النيب
 يف احلديث ال يعين مكان السجود، وإنما حمل الصالة،          ))املسجد((إن  : وقد يقال 

 ))الطهـور ((مقابل من يصلي يف مكان حمدد فقط؛ ولكن يتضح من خالل التطّـرق إىل              



  ٥٦

ـ      ))حمل السجود (( أن املراد هو     ))تراب التيمم ((الذي يعين    ور ، أي أنّ تراب األرض طه
  .وحمل للسجود أيضاً

 تتناول هذا )عليهم السالم(هذا إىل ما ورد من أحاديث كثرية عن أئمة أهل البيت      
  . املوضوع وتؤكّد أن حمل السجود جيب أن يكون من التراب أو احلجارة وأمثال ذلك

  : زيارة قبور األنبياء واألئمة-٧١
 )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      (نيب   أنّ من املستحب املؤكد زيارة قرب ال       إننا نعتقد 
  . وكبار العلماء والشهداء يف سبيل اهللا)عليهم السالم(وأئمة أهل البيت 

صلى اهللا  (فقد وردت يف كتب أهل السنة روايات ال حتصى حول زيارة قرب النيب              
، كما ورد الكثري منها يف كتب الشيعة، حبيث لو مجعت أللّفت كتابـاً              )عليه وآله وسلم  

لإلطالع على مثل هذه الروايات والكلمات اليت أطلقهـا         [.  حول هذا املوضوع   مستقالً
كبار العلماء وعلى حاالم يف جمال الزيارة، راجع الغدير يف الكتـاب والـسنة واألدب               

  ]. ٢٠٧ -٩٣: ٥للعالمة األميين 
يخ وكان كبار العلماء املسلمني وأبناء األمة من خمتلف صنوفهم وعلى مدى التـار  

يولون أمهية هلذا العمل، ولعلّ الكثري من الكتب كشفت عن حاالت أولئك الذين يوفّقون           
، وقبور األئمة وكبار الشخصيات اإلسالمية؛ )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (لزيارة مرقد النيب    

  .حبيث ميكن القول إنّ هذه املسألة من املسائل اليت أمجعت عليها األمة
خلط بني الزيارة والعبادة، فالعبادة هللا عز وجلّ، أما الزيـارة         وهنا جيب أالّ حيصل     

فهي توقري وختليد للشخصيات اإلسالمية الفذة وطلب شفاعتها عنـد اهللا؛ وقـد ورد يف             
 كان يزور أهل القبور يف البقيـع ويـسلّم          )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (الروايات أنّ النيب    

صحاح مسلم وأيب داود والنـسائي والترمـذي        ميكن مراجعة هذه الروايات يف      [. عليهم
   ].ومسند أمحد وسنن البيهقي 

  .وبناء على ذلك ال ميكن ألحد أن يشك يف مشروعية هذا العمل فقهياً

  :   مراسم العزاء وفلسفتها-٧٢



  ٥٧

 أنّ مسألة إقامة العزاء على شهداء اإلسالم، وخاصة شهداء كربالء، هي     إننا نعتقد 
 الذكرى وختليد التضحيات اليت قدموها يف سبيل بقاء اإلسالم؛ وهلذا فإننا            من باب إحياء  

العـشرة  (نقيم هذه املراسم يف مقاطع خمتلفة من أيام السنة، وال سيما يف أيام عاشـوراء                
 سيد شـباب    )عليهما السالم ( اليت تصادف فيها شهادة احلسني بن علي         )األوىل من حمرم  

، صحيح الترمذي عن    ))سن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة     احل: ((نقل حديث [أهل اجلنة   
، وصحيح ابن ماجـة يف بـاب فـضائل          ٣٠٧ و   ٣٠٦: ٢أيب سعيد اخلدري وحذيفة     

أصحاب رسول اهللا؛ ومستدرك الصحيحني وحلية األولياء وتاريخ بغداد واصابة ابن حجر         
عليهـا  (ة الزهـراء  ، وابن فاطم]وكرت العمال وذخائر العقىب والكثري من املصادر األخرى  

؛ فنقوم بدراسة حتليلية لتـاريخ حيـاة   )صلى اهللا عليه وآله وسلم  ( ابنة رسول اهللا     )السالم
  .وحنيي أرواحهم الطاهرة. هؤالء الشهداء وبطوالم وصوالم، ونتحدث عن أهدافهم

 )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      ( أن بين أمية غريوا الكثري من سنن النيب          إننا نعتقد 
  .ومشّروا عن ساعد اجلد للقضاء على القيم اإلسالمية

هـ ضد يزيد الفاسق الغريب عن      ٦١ سنة   )عليه السالم (فلقد ثار احلسني بن علي      
 على مقعد اخلالفة اإلسـالمية؛ ورغـم أن اإلمـام       - ويا لألسف    -اإلسالم الذي تربع    

الّ أن دمه الزكي بـثّ      مجيعاً على أرض كربالء، وأُسر أهل بيته، إ        استشهد مع  أصحابه   
             روحاً جديدة يف املسلمني آنذاك، وحرك فيهم روح الثورة حبيث توالت االنتفاضات ضد
بين أمية ووجهت ضربات حامسة ألركان الظلم واجلور واالستبداد، حىت أُطيح م وطوى          
الدهر صفحتهم السوداء،؛ واجلدير ذكره أن مجيع الثورات اليت حـدثت بعـد واقعـة               

. اء ضد بين أمية كانت ترفع بعض هذه الشعارات حىت يف العصر العباسي املـستبد       عاشور
الرضـا آلل   ((استعان أبو مسلم اخلراساين الذي اجتثّ جذور السلطة األموية بـشعار            [

كما رفعت ثـورة التـوابني      . )٣٧٢: ٥الكامل البن األثري    ( خلطب ود املسلمني     ))حممد
، وهو شعار رفعه املختار بـن       )١٧٥: ٤كامل البن األثري    ال ())يا لثارت احلسني  ((شعار  

  .)٢٨٨: ٤الكامل (أيب عبيد الثقفي أيضاً 



  ٥٨

ومن املعلوم أن احلسني بن علي صاحب فخ هو من مجلة من ثـاروا ضـد بـين                  
مقاتل  ()) إىل الرضا من آل حممد     وأدعوكم: ((العباس، وقد اختزل هدفه جبملة واحدة هي      

  ].)١٩٤: ٨ الطربي ؛ تاريخ٢٩٩: الطالبني
 الدامية اليوم رمزاً عند الشيعة ملقاومة       )عليه السالم (وأصبحت ثورة اإلمام احلسني     

أن (( و ))هيهات منا الذلّة((أي نوع من أنواع االستبداد والظلم واجلور، وباتت شعارات   
ى مواجهة   وغريمها مما هو مستلّ من تاريخ كربالء الدامي تعيننا عل          ))احلياة عقيدة وجهاد  

السلطات الظاملة، والوقوف أمامها، للخالص من الظاملني إقتداء بسيد الـشهداء اإلمـام             
وقد رفعت الثورة اإلسالمية يف إيران هـذه الـشعارات     ( وصحبه،   )عليه السالم (احلسني  

  .)أيضاً يف مواجهة الظلم واالستكبار
هداء كربالء جيـدد  إن ختليد ذكرى شهداء اإلسالم، وال سيما ش  : وخبالصة نقول 

وحييي فينا روح احلماسة واإليثار والشهادة والتضحية يف سبيل العقيدة واإلميان، ويعطينـا     
دروساً مهمة يف الشموخ والعز وعدم اخلضوع للظلم، مما يبين فلسفة إحياء هذه الذكرى              

  .وجتديد مراسم العزاء  كلّ عام
ملراسم، ويتصور أا تتعلق حبدث تارخيي      وربما ال يعلم الكثري عما جيري يف هذه ا        

قد عاله غبار النسيان منذ مدة طويلة، إالّ أننا نعي جيداً ما تركته وما تتركه هذه الشاعر                 
  .من تأثري يف تارخينا املاضي واحلاضر واملستقبل

 )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (وال خيفى على أحد شعائرنا اليت أقامها النيب         
صدر اإلسالم على محزة سيد الشهداء بعد غزوة أُحد، حيث ذكرا مجيع            واملسلمون يف   

 كان مير قـرب     )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (التواريخ املشهورة، وخالصة الرواية أنّ النيب       
: أحد بيوت األنصار فسمع أصوات البكاء والنحيب، فاغرورقت عيناه بالدموع وقـال           

عاذ ذلك وأسرع إىل بين عبد األشهل وأمـر         ولكن محزة ال بواكي له، فسمع سعد بن م        
[ .  وإقامة العزاء له)صلى اهللا عليه وآله وسلم   (نساءهم بالتوجه إىل بيت محزة عم الرسول        

  ].١٠٤: ٣؛ سرية ابن هشام ١٦٣: ٢الكامل لنب األثري 
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فقط، وإنما جيب أن )رضي اهللا عنه(وبطبيعة احلال فإنّ إقامة العزاء ال ختتص حبمزة      
م هذه املراسم جلميع الشهداء، حلفظ ما حقّقوه لألجيال الالحقة، وبثّ دماء جديـدة              تقا

العاشر من حمرم (يف عروق األمة، ومن الطريف أنه تزامن كتابة هذه السطور يوم عاشوراء        
 للهجرة، حيث جتتاح العامل اإلسالمي موجة من الغليـان، ويتـشح            ١٤١٧ سنة   )احلرام

 )عليـه الـسالم  (رجاالً ونساًء، للمشاركة يف عزاء اإلمام احلـسني         بالسواد شيباً وشباناً    
وشهداء كربالء؛ وحيصل حتول عميق يف أرواح وأفكار اجلميع حبيث لو طلـب منـهم               
التوجه حملاربة أعداء اإلسالم، ملا توانوا حلظة واحدة وحلملوا السالح واجتهوا إىل ميـادين              

دماء الشهادة جتري يف عروقهم، وكأنهم يرون       اجلهاد للتضحية بأغلى ما ميلكون، وكأنّ       
  . اإلمام احلسني وصحبه جيندلون يف ميادين التضحية من أجل اإلسالم ويف سبيل اهللا

أما األشعار احلماسية اليت تتلى يف هذه املراسم العظيمة، فهي مليئة باملعاين احليـة              
الم للظلم وترجيح املوت بعـز  اليت تدعوا إىل مقارعة االستعمار واالستكبار وعدم االستس    

  .على احلياة بذلّ
 أن هذه الشعائر تعترب كرتاً عظيماً جيب أن يحفظ ليـستثمر يف إحيـاء            إننا نعتقد 

   .اإلسالم واإلميان والتقوى
  : الزواج املؤقّت-٧٣

؛ ))املتعة(( أن الزواج املؤقت أمر مشروع عرف يف الفقه اإلسالمي بـ            إننا نعتقد 
زواج دائم غري حمدد الفترة، وزواج مؤقت تعـين مدتـه           : ليه فإنّ الزواج على نوعني    وع

  . باتفاق الطرفني
ومياثل هذا الزواج الزواج الدائم يف الكثري من األمور، منها املهر، وعدم وجـود              

لعقد إنّ ا: مانع لدى املرأة، واألحكام املرتبطة باألوالد، والعدة بعد االنفصال؛ وبتعبري آخر       
 هو نوع من الزواج بكل ما حيتويه من خصائص؛ وبالطبع فـإنّ هنـاك            ))املتعة((املؤقّت  

بعض التباين بني العقد املؤقّت والعقد الدائم، ومنها عدم وجوب إنفاق الرجل على املرأة              
ولكن أبناءمها يرثون من األبوين ويـرث  (يف العقد املؤقّت، وال يرث كل زوج من اآلخر  

  .)بعضهم بعضاً
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فمـا  ): ومهما يكن من أمر فإننا اعتمدنا القرآن ايد يف حتليل املتعة يف قوله تعاىل      
  ].٢٤/ النساء [)فريضة استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن

وقد صرح الكثري من احملدثني وكبار املفسرين بأنّ هذه اآلية ختص الزواج املؤقّت،             
 يف ذيل اآلية، وكلّها تبني أنها تتعلـق بـالزواج    ووردت روايات كثرية يف تفسري الطربي     

  ].٩: ٥تفسري الطربي [. املؤقّت، وشهد على ذلك مجع كبري من الصحابة
.  كثرية يف هذا اال يف تفسري الدر املنثور وسـنن البيهقـي       رواياتكما تالحظ   

  ]. ٢٠٦: ٧؛ وســنن البيهقي ١٤٠: ٢الدر املنثور [
ند أمحد وصحيح مسلم ومصادر كثرية أخـرى وردي         ويف صحيح البخاري ومس   

، )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      (أحاديث تدلّ على وجود الزواج املؤقّت يف عصر النيب          
 وصـحيح   ١٦: ٧؛ وصحيح البخـاري     ٤٣٦: ٤مسند أمحد   [. وأحاديث أخرى خمالفة  

  ].باب نكاح املتعة:  حتت عنوان١٠٢٢: ٢مسلم 
     عاّ يف زمن النيب          ويعتقد عدد من فقهاء أهل السنصلى (ة أن نكاح املتعة كان مشر

 مث نسخ هذا احلكم، يف حني يقول آخرون أن عمر  نسخه أواخـر               )اهللا عليه وآله وسلم   
متعتان كانتا على عهد رسـول اهللا       : ((عمره، واستدلّوا لذلك مبا ورد عن عمر من قوله        

. ))متعة النساء ومتعـة احلـج  :  وأنا حمرمهما ومعاقب عليهما)صلى اهللا عليه وآله وسلم   (
: ٧ورد هذا احلديث ذه الصورة، أو بعبارات قريبة من هذا املعىن يف سـنن البيهقـي                 [

وقد نقل صاحب الغدير مخسة وعشرين حديثاً مـن         :  والكثري من الكتب األخرى    ٢٠٦
 كتب الصحاح ومسانيدها تدل على حلية املتعة يف الشريعة اإلسالمية وأا كانت شـائعة   

 واخلليفة األول، ومدة من خالفة عمر، مث ـى      )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (يف عصر النيب    
  ].)٣٣٢: ٣الغدير (عنها عمر أواخر عمره 
  على أية حال

 جانباً من الضروريات    -لو مل يسأْ استخدامه     - أن الزواج املؤقّت يلبي      إننا نعتقد 
ين ال تتيح هلم الظروف إمكانية الزواج الدائم، أو         االجتماعية، ال سيما بالنسبة للشبان الذ     

املسافرين الذين تدفعهم ظروف التجارة أو الدراسة أو غريها لالبتعاد عن أسرهم مدةً من              
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الزمن، أو حلاالٍت مماثلة أخرى؛ وحترمي هذا الزواج يفتح الطريق واسعاً أمام ارتكاب الزنا              
فع سن الزواج الدائم ألسـباب خمتلفـة،   وخاصة يف عصرنا احلاضر حيث ارت      والفحشاء،

 -دون شك   -وكثرت العوامل املثرية للشهوات؛ فإذا أغلق طريق الزواج املؤقّت فسيفتح           
  .سبيل الفحشاء

أننا نعارض بشدة أي استغالل سيء هلذا احلكـم اإلسـالمي،           : نكرر ونقول هنا  
ستنقع الفساد والرذيلة؛ لكـن  وجعله ذريعة بيد عباد األهواء والشهوات وجر النساء إىل م   

استغالل بعضهم هلذا القانون جيب أالّ يصبح ذريعة ملنعه متاماً، بل ينبغي الوقـوف أمـام                
  .االستغالل السيء له

  : تاريخ التشيع-٧٤
 وعلى لسانه   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( أنّ التشيع ظهر منذ عهد النيب        إننا نعتقد 

إنّ ):  تؤكّد هذا األمر، منها ما ورد يف تفسري اآلية الكرمية        الشريف، وأمامنا وثائق واضحة   
، إذ روى الكثري من املفسرين عن       )الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية       

  . أن املراد ذه اآلية علي وشيعته)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 
 املنثور عن ابن عساكر عـن        يف الدر  ))السيوطي((ومنها ما نقله املفسر املعروف      

 فأقبل علي فقال الـنيب      )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (كنا عند النيب    : ((جابر بن عبداهللا قال   
والذي نفسي بيده إنّ هذا وشيعته هلم الفائزون يوم القيامة،          : )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

كان أصحاب النيب    ، ف )إنّ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية        )ونزلت  
: ٦الـدر املنثـور     [. ))جاء خري الربية  : (( إذا أقبل علي قالوا    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

٣٧٩.[  
وأورده ذا املعىن مع اختالف طفيف ابن عباس وأبو برزة وابن مردويه وعطيـة              

  .] فما بعد٢٥٩: ٩ )من وحي القرآن= (بيام قرآن: للمزيد من اإلطالع راجع[ . العويف
 جرى منذ عهد النيب      )عليه السالم ( على املوالني لعلي     ))الشيعة((إذاً، فإطالق اسم    

 وعلى لسانه، وليس يف عصر اخللفاء أو العهد الصفوي أو غري       )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (
  .ذلك
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حيث نصلّي معها يف صف واحد وحنج    . إننا مع احترامنا للفرق اإلسالمية األخرى     
سم واحد ومكان واحد، ونتعاون من أجل حتقيق األهداف اإلسالمية املشتركة؛           معاً يف مو  

 ميتازون خبصائص معينه، وكانوا موضع عناية خاصـة       )عليه السالم (نعتقد بأن شيعة علي     
  .، وهلذا اخترناه على غريه من املذاهب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(من النيب  

اد ارتباط بني هذا املذهب وبني عبداهللا بـن         ويصر بعض املناوئني للشيعة على إجي     
سبأ، ويزعمون أنّ الشيعة يتبعون هذا الرجل الذي كان يهودياً يف أصله، وهـذا كـالم                
يبعث على االستغراب؛ ألن الشيعة ال تكن هلذا الرجل أدىن ود، وتعترب كتب الرجال لدى       

 أمر بقتله بسبب    )ليه السالم ع(الشيعة أنه منحرف ضال، بل تقول بعض رواياتنا أنّ علياً           
تنقيح املقال يف علم الرجال، مادة عبداهللا بن سبأ، وسـائر الكتـب الرجاليـة             [. ارتداده

  ].الشيعية الشهرية
هذا على أن مثة عالمة استفهام أمام الوجود التارخيي ملثل هذا الشخص، فـبعض              

بداهللا بن سـبأ للعالمـة   كتاب ع[احملقّقني يعتقد بأن شخصيته جمرد أسطورة ال وجود هلا     
ومهما يكن فإننا نعتقد أن هذا الرجل إن مل يكن أسطورة فهو ضالّ منحرف           . ]العسكري

  . قطعاً كما نطقت به كتبنا
  : جغرافيا املذهب الشيعي-٧٥

                 أن نذكر هنا أن بالد فارس مل تكن مركزاً للشيعة دائماً، بـل اسـتقر من املهم
ية األوىل يف الكوفة واليمن واملدينة حىت بالد الـشام، رغـم            الشيعة منذ القرون اإلسالم   

  .الدعاية املضللة لبين أمية، مع أن الوجود الشيعي يف العراق كان أوسع من غريه
. كما احتضنت أرض مصر الشيعة، وحكمها رجال من الشيعة يف العهد الفاطمي           

، واستمرت هذه الضغوط    حينما تعرض الشيعة يف الشام إىل ضغوط شديدة من بين أمية          [
يف العصر العباسي حبيث ألقي الكثري منهم يف غياهب سجون العهدين ولقوا حتوفهم فيها،  
اجتهت طوائف من الشيعة حنو جهة املشرق، ووجهت طوائف أخرى وجهها حنو املغرب،          
ومن مجلة من ذهب إىل مصر إدريس بن عبداهللا بن احلسن، مث هاجر إىل املغرب، وكـون       

 دولة األدارسة أواخر القرن  اهلجري الثاين، واستمرت حىت أواخر القـرن الرابـع               هناك
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حيث تأسست يف مصر دولة شيعية أخرى بعد أن كانت األرضية الشعبية جاهزة إلقامـة            
  .مثل هذا احلكم

 ومن أوالد فاطمة    )عليه السالم (ويعترب الفاطميون أنفسهم من ذرية اإلمام احلسني        
، وبدأ حكمهم رمسياً يف  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( ابنة رسول اهللا     )لسالمعليها ا (الزهراء  

القرن اهلجري الرابع، وقد بىن الفاطميون الذين حكم منهم أربعة عشر شخصاً، عـشرة              
منهم يف مصر، مدينة القاهرة واجلامع األزهر، وامسهم مشتق من اسم فاطمـة الزهـراء               

ة املعارف فريد وجدي، املنجد يف اللغة واألعالم يف   موسوعة دهخدا، دائر   ()عليها السالم (
  ].   )ماديت فطم وزهر

وينتشر الشيعة يف مناطق عديدة من العامل، ومنها السعودية، حيث يقطن عدد كبري      
من الشيعة يف املنطقة الشرقية، وتربطهم عالقات جيدة مع سائر الفرق اإلسالمية، رغم أن              

ة واحدة يف بثّ بذور العداء وسوء الظن وتـأجيج نـريان            أعداء اإلسالم مل يتوانوا حلظ    
اخلالف بني املسلمني الشيعة واملنتمني إىل الفرق األخرى، دف تضعيف كـلّ الفـرق              
واحلط من شأا وخباصة يف عصرنا احلاضر حيث أصبح اإلسالم قوة عظيمـة انتـصبت               

 من احلـضارة املاديـة،      بوجه الغرب والشرق تدعو إليها شعوب العامل اليت أصاا اليأس         
فاختار العدو طريق تأجيج الفنت الطائفية لتحطيم قدرة املسلمني املتنامية وكبح مجاح هذا             
الدين الذي راح يكتسح العامل بكلّ قوة؛ فإذا وعى املسلمون على اختالف طوائفهم هذه              

  .تائجها وتاليف آثارها املدمرةاملؤامرة اخلطرية استطاعوا اخلالص من ن
 رغم غياب إحصاء دقيق لعدد الشيعة يف العامل ونسبتهم إىل سائر املـسلمني، إالّ             و

مليون نسمة أي مـا   وثالمثائة بني مئتني -اإلحصائيات    وفقاً لبعض  -أن عددهم يتراوح    
  .يساوي تقريباً ربع عدد املسلمني يف العامل

  :)عليهم السالم( تراث أهل البيت -٧٦
صلى اهللا عليه وآلـه     ( أحاديث كثرية عن رسول اهللا       يروي أتباع املذهب الشيعي   

، كما أنّ لديهم تراثاً روائياً ضخماً عـن         )عليهم السالم ( بطريق أئمة أهل البيت      )وسلم
؛ حبيث بات هذا التراث املـصدر       )عليهم السالم ( وبقية األئمة    )عليه السالم (اإلمام علي   
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اهللا والسنة النبوية، ومنها الكتب      بعد كتاب    - لدى الشيعة    -األساسي للمعارف والفقه    
الكايف، ومن ال حيضره الفقيه، والتهذيب، واالستبصار؛ ومن الضروري         : األربعة املعروفة 

إن وجود حديث معين يف أحد هذه املصادر املعروفـة أو الكتـب             : هنا أن نكرر ونقول   
عتبار، بل إنّ لكل  املعتربة األخرى ال يدلّ حبال من األحوال أن احلديث يرقى إىل درجة اال            

حديث سلسلة سند ال بد من دراسة رجاهلا واحداً فواحداً، فإذا كانوا من الثقاة املعتمدين               
اعتربنا احلديث صحيحاً، وبدون ذلك فإنه يدخل ضمن األحاديث املشكوكة أو الضعيفة،          

  .وهذه مهمة يتعهدها أصحاب االختصاص وعلماء احلديث والرجال
ع احلديث لدى الشيعة خيتلف عنه لدى أهل السنة؛ حيـث أن            وذا يتضح أن مج   

األساس يف الكتب املعروفة بالصحاح ال سيما صحيح البخاري وصحيح مسلم، هو مجع             
األحاديث اليت حتظى بدرجة الصحة واالعتبار لدى مؤلّفي هذه املصادر، وهلـذا ميكـن              

راجع مقدمـة صـحيح    [سنة  االستناد على أي من هذه األحاديث لفهم معتقدات أهل ال         
يف حني تركّز سعي احملدثني الـشيعة إىل        ] مسلم، وفتح الباري يف شرح صحيح البخاري      

، تاركني مسئولية فرز الصحيح )عليهم السالم(مجع كل األحاديث املنسوبة إىل أهل البيت    
  .   عن غريه إىل علماء الرجال

  : كتابان عظيمان-٧٧
 ))ج البالغـة  ((اليت تعترب تراثاً عظيماً للشيعة، كتاب       من املصادر املهمة األخرى     

عليه (خطب اإلمام علي    : الذي نظّمه الشريف الرضي قبل حنو ألف عام على ثالثة أقسام          
 ورسائله وكلماته القصار؛ وهو كتاب رفيع املستوى مجيل اللفظ جزل األسلوب،            )السالم

ا كان دينه أو مذهبه، وليته أصبح مبتناول        ومن يقرأه فال بد أن يتأثر مبحتواه املرموق مهم        
غري املسلمني أيضاً ليطّلعوا من خالله على املعارف اإلسالمية السامية يف التوحيد واملبـدأ              

  .واملعاد واملسائل السياسية واألخالقية واالجتماعية
 الذي يضم جمموعة مـن      ))الصحيفة السجادية ((ومن التراث املهم أيضاً، كتاب      

فصح وأمجل األدعية واالبتهاالت إىل اهللا سبحانه مبضامني عالية وعميقة، الـيت            أفضل وأ 
 فعل ج البالغة ولكن بأسلوب خمتلف، وتعلّم اإلنسان مجلة فجملة           - يف احلقيقة    -تفعل  
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دروساً جديدة، وتدلّه على كيفية الدعاء واملناجاة مع اهللا عز وجلّ، وتـشع علـى روح                
  .اًء خالصاًاإلنسان نوراً وبه صف

وتشمل هذه اموعة كما هو واضح من عنواا أدعية اإلمام الرابع للشيعة وهـو         
، وحنن  )عليه السالم (، املعروف بالسجاد    )ع( بن علي بن أيب طالب       )ع(علي بن احلسني    

نلتجئ إىل هذه األدعية مىت ما أردنا التوغّل إىل أعماق الدعاء والتـضرع إىل اهللا تبـارك                 
بروح ملؤها احلب والعشق لذاته املقدسة؛ لنرتوي منها كما يرتوي الزرع من مطر             وتعاىل  
  .الربيع

  : تسمية الشيعة باجلعفرية-٧٨
إن معظم أحاديث املسلمني الشيعة اليت تصل إىل عشرات اآلالف مرويـة عـن              

علـيهم  (اإلمامني اخلامس والسادس، أي حممد بن علي الباقر وجعفر بن حممد الـصادق              
؛ )عليه الـسالم  (، كما روى جزًء مهماً منها اإلمام الثامن علي بن موسى الرضا             )المالس

وذلك ألن الظروف اليت عاشها هؤالء األئمة الثالثة قلّت فيها الضغوط األموية والعباسية،             
 يف  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (مما أتاح هلم نقل أحاديث كثرية عن آبائهم عن رسول اهللا            

عارف وأحكام الفقه اإلسالمي؛ ومل يطلق على املـذهب الـشيعي اسـم             مجيع أبواب امل  
املذهب اجلعفري إالّ ألن معظم األحاديث لدى الشيعة مروية عن اإلمام جعفر بن حممـد               

 الذي عاش يف فترة انتقالية بني احلكمني األموي والعباسي قلّـت            )عليه السالم (الصادق  
 خرج أربعـة    )عليه السالم (نّ اإلمام الصادق    فيهما الضغوط على الشيعة، ومن املعروف أ      

 جبملـة   )أبو حنيفـة  (آالف تلميذ يف احلديث واملعارف والفقه، وقد وصفه إمام احلنفية           
  ].١٦٦: ١رة احلافظ للذهيب كتذ [))ما رأيت أفقه من جعفر بن حممد: ((قصرية قال فيها

 كنت أراه إالّ علـى      اختلفت إليه زماناً فما   : ((كما قال عنه اإلمام مالك بن أنس      
 ))إما مصلّ وإما صائم وإما يقرأ القرآن، وما رأيته حيدث إالّ على طهـارة            : ثالث خصال 

  ].١٠٤: ٢ذيب التهذيب [
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علـيهم  (وهناك الكثري من الشهادات من قبل علماء اإلسالم حبق أئمة أهل البيت             
  . مما ال يسع اال هنا لذكرها)السالم

  :ازدهار العلوم اإلسالمية دور الشيعة يف -٧٩
 أنّ الشيعة أدوا دوراً مؤثراً يف ظهور العلوم اإلسالمية وتطورها، ويرى            إننا نعتقد 

بعض الباحثني أنهم مصدر العلوم اإلسالمية، وألّفوا يف ذلك كتباً وثائقية تؤكـد هـذا               
وم على األقل، تشهد    أنّ دورهم الفعال ال ينكر يف ظهور هذه العل        : الرأي؛ إالّ أننا نقول     

بذلك الكتب اليت دوا علماء الشيعة يف خمتلف العلوم اإلسالمية، وبلغت اآلالف يف الفقه              
واألصول وبعضه مما ال مثيل له، واآلالف يف التفسري والعلوم القرآنية، واآلالف يف العقائد              

 حتـتفظ بـه   وعلم الكالم، واآلالف يف العلوم األخرى، والزال الكثري من هذه الكتـب    
مكتباتنا واملكتبات املعروفة يف العامل للمطبوعات واملخطوطات ميكن مراجعتها للتحقّق من           
صدق ما نقول؛ وقد قام أحد علماء الشيعة املعروفني بفهرسة هذه الكتب، وبلغ جممـوع     

  . جملداً كبريا٢٦ًارس هذه الكتب فه


