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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 قل هو اهلل أحد
 اهلل الصمد 
 مل يلد ومل يولد  

 ومل يكن له كفواً أحد
 
 العلي العظيمصدق اهلل 

 



 

 5 

 

 كلمة المركز
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

)علــم الكــالم  هــو علــم يبحــمل ديــه عــن املبــدء واملعــا، باأل،لــة التفصــيلية  حيــمل   ــو  
التقليـــد ص أصـــون الـــدين والعقاةـــد ص اعملـــة  ديلـــ م علـــت كـــل مكل ـــ  أن يكـــون اعتقـــا،  بــــ 

 )أصون الدين  عن ،ليل وبرهان.
علـــت النياهـــل العقليـــة املطابقـــة  ب الســـماوية و،عـــوي األنبيـــاء ومـــن هنـــا اشـــتمل  الكتـــ

للفطـــري اانســـانية  ومـــن بعـــدهم أمـــع كبـــار العلمـــاء علـــت عـــا ق م مســـؤولية  رشـــا، النـــا   ىل 
الصحيح من املعتقدات باألسـلوب املنطقـي املقبـون  و لـ  عـني اـالث البحـمل وارـوار ارـر  

 ا الباب.وكتابة الكتب والدراسات املختلفة ص هع
املرجــا الــديع األعلــت اامــام الشــريا ( )،ام تلــه  عــدي كتــب  (1)وقــد كتــب مؤلفنــا الكبــري

وجعلــه مــدمالً للموســوعة الفق يــة  (2)خمتصــري ومفصــلة ص هــعا العلــم  من ــا: )الفقــه: العقاةــد 
 الكبريي اليت ،وهنا للفق اء واجملت دين وقد جتاو ت املاةة واخلمسل الداً.

احتــــه )القــــون الســــديد ص شــــرم التةريــــد  و)شــــرم منظومــــة الســــب وار(  وكمــــا كتــــب م
و)كيـــ  عردـــ  اهلل  و)الـــدين والســـعا،ي  و)سلســـلة  عريـــ  الشـــيعة  و)املعـــار  ااســـالمية  
و)مـــا هـــو ااســـالم  و)املســـلم  و)هـــؤ ء الي ـــو،  و)مـــا ا ص كتـــب النصـــار   و)الصـــاةبة ص 

و)ا نســــان والقــــر،  و)وقفــــة مــــا الوجــــو،يل   عقيــــدشم وشــــريعت م  و)بــــل ا نســــان و،ارون 
و)مباحثــــــات مــــــا الشــــــيوعيل  و)مــــــاركث ين ــــــ م  و)نقــــــد نظريــــــات درويــــــد  و)نقــــــد املا،يــــــة 
الديالكتيكيـــة  و)القوميـــات ص ةســـل ســـنة  و)ماةـــة ســـؤان حـــون الثـــالو   و)كيـــ  وملـــا ا 

 …أسلموا  و)البابية والب اةية  و)هل حتب معردة اهلل  و
ةــد ااســالمية   الكتــاب الــع( بــل يــدي    وقــد ألفــه ا مــام الشــريا ( قبــل ومن ــا: )العقا

أكثـر مـن أربعـل عامـاً ص كــربالء املقدسـة  كتبـه للمبتـدةل وبــل ديـه العقاةـد ااسـالمية بصــوري 

                                                           
 جتاو ت مؤلفات اامام الشريا ( أل  كتاب وكرا .  0)
للتحقيــق والنشــر  وقــد ةبــا مــري ص  دار مركــ  الرســون األعظــم صــفحة مــن ارةــم الكبــري  مــن  صــ 365يقــا الكتــاب ص   4)

 الكوي   ومري ص لبنان.
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 مبسطة يف م ا اعميا  وقد  ين ا باآليات القرآنية والروايات الشريفة واأل،لة العقلية.. 
الكبري علت الكتاب  ومبا أنه يدر  ص الصـ  األون مـن ارـو ي العلميـة  ونظراً لإلستقبان

 ال ينبية املقدسة ص سوريا  قمنا بإعا،ي ةبعه ساةلل من البار( ع وجل التوديق والقبون.
 

 للتحقيق والنشر مرك  الرسون األعظم                  

 نشورا 03/  5650بريوت ـ لبنان  ص.ب:                   
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 المقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ارمــد هلل كمــا هــو أهلــه  وصــلت اهلل علــت امــد وآلــه الطــاهرين  ولعنــة اهلل علــت أعــداة م 
 أمجعل.

 ما أصيب ،ين كما أصيب ااسالم   ن األ،يان: 

 أما مفتعل ا  دحسب ا  هنا مفتعلة و  يرثت كل حتري  وج ل هبا.

ونفـد اااــا  وكــل حتــوير ـ بالنســبة  لي ــا ـ و ن كانــ   وأمـا ماوي ــا: دقــد انقرــت ،ورهــا 
جنايـــة كـــني   وميانـــة ليســـ  دوق ـــا ميانـــة     أن  هـــاب مـــدشا  و صـــر م أجل ـــا  م ـــن عـــن 

 الرثاء       يكل  النا  بعد  اك بعلم ا وعمل ا.

أمــا ااســالم: د ــو حــي و ن وقــع  أقــوام  وةــو، و ن لفتــه األعاصــري  و ــياء و ن احتو ــه 
 ظلماء  د و كحي يلحد  وهو يصيح أنا حي دأنقعوين و   قنيوين.ال

ما تلم ،ين كما تلم ااسالم: تلمه أهلـه ه ل ـم  وتلمـه أعـداع  بعسـف م.. د ـو بـل 
 أهله بعيد وص ،يار  غريب.

لــعا:  ــب علــت كــل مســلم أن يــددا هــعا الظلــم الــع( وقــا عــن عمــد و  عمــد  وينةــي 
 ليه وجاهليه.هعا املظلوم عن براثن مست 

وبـــدء الـــددال: القلـــم واللســـان  دمـــن الـــال م أن  تحـــرك األقـــالم  و نطلـــق األلســـنة و تـــيق  
الرـماةر  دتةلـي ااسـالم: مبـدأ  ومعـا،   نبو ـه و مامتـه  سياسـته و نظيمـه  عدلـه وحكمتــه  
 ،ينـــه و،ولتـــه  .. و عر ـــه علـــت النـــا   دمـــن شـــاء رغـــب وأمـــع  ومـــن شـــاء  ـــرك وردـــ : 
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لك عن بينة ویحيى من حي عن بينةليهلك من ه
(3 . 

وحنن ـ بدورنا ـ نريد أن نعرض شطراً من العقيدي ااسالمية الـيت هـي األسـا   علـت  ـوء 
 القرآن وارديمل والعقل ص هع  األوراق  ويكفيع ان أقوم مبا تننته واجباً  واهلل املستعان.

 

 كربالء المقدسة                        

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي                                        

 هـ 1731               

                                                           
 .14سوري ا نفان:   3)
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 :  التوحيد0
 :  العدن4
 :  النبوي3
 :  اامامة1
 :  املعا،5
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 اهلل

 هل للكون  له ملقه ونظمه؟
ري  ومصوصـــاً الشـــبيبة: يـــا  ـــر ق لنـــا  لـــه ملقنـــا  كمـــا يقـــون هـــعا ســـؤان يـــدور  لـــد كثـــ

املؤمنــــون  أم هــــعا شــــعور  بــــا اجملتمــــا  ومرــــول جمل ــــون ملقــــه  ــــع  اانســــان ص القــــرون 
 الوسطت وما قبل ا؟

 ن ااجابة علـت هـعا السـؤان لـيث صـعباً  و ن استصـعبه بعـ  املـؤمنل بتوسـيا اجملـا ت 
يه  وامللحدون بتكوين الشب ات املختلفة و ر يـب امل الطـات الفلسفية و بعيد الطريق املوصل  ل

 السفطية.
 هل رأي  بناًء ب ري م ند  وبناء؟ 
 أم هل رأي  مصنوعاً ب ري صانا؟ 

 ن عقـــرب الســـاعة و ن كـــان ص غايـــة الصـــ ر  بـــد وأن يكـــون لـــه صـــانا  دكيـــ  بالعـــامل 
مـاًء وهـواًء  وأر ـاً ونبا ـاً  وحيوانـاً الوسـيا  الـع( يلـ  بـل جواحنـه مسـاً مرـياة وقمـراً منـرياً  

 و نساناً ؟
 كل حت  نظام  و  حييد عن القانون العام شيء    دسد وأدسد.

 هل النظام من قبل نفسه  أم ليث له منظم؟ 
كـالق   يقــوم نظـام    مبــنظم  و   تكــون حركـة    مبحــرك  و  يكـون شــيء حــا،     

 بصانا.
 حملرك هو اهلل سبحانه  والصانا هو اهلل ع وجل.داملنظم هو اهلل  عاىل  وا

 وقد أملا القرآن اركيم  ىل هعا األمر الفطر( ص عدي آيات:
إن فـي للـا السـماواا واألوا والـتالل الليـل والنهـاو والفلـك التـي قان  عاىل: 

تجري في البحر بما ینفع الناس وما أنـزل اهلل مـن السـماء مـن مـاء فأحيـا بـب األوا بعـد 
ها وبث فيها من كل دابـة وتصـریف الریـاا والسـحام المسـنر بـين السـماء واألوا موت
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آلیاا لقوم یعقلون
(1 . 
اهلل الذي وفع السـماواا بييـر عمـد ترونهـا سـو اسـتوا علـى العـر  وقان سـبحانه: 

وسنر الشمس والقمر كل یجري ألجل مسـمى یـدبر األمـر یفصـل اآلیـاا لعلكـو بلقـاء 
ذي مــد األوا وجعــل فيهــا وواســي وأنهــاوا ومــن كــل ال مــراا وهــو الــ وبكــو توقنــون 

وفـي  جعل فيها زوجين اسنين یيشى الليـل النهـاو إن فـي  لـك آلیـاا لقـوم یتفكـرون 
األوا قطــع متجــاوواا وجنــاا مــن أعنــام وزوو وننيــل صــنوان و يــر صــنوان یســقى 

 . (5)ونبماء واحد ونفضل بعضها على بعض في األكل إن في  لك آلیاا لقوم یعقل
اهلل الــذي للــا الســماواا واألوا وأنــزل مــن الســماء مــاء  فــألر  وقــان ع وجــل: 

بب من ال مراا وزقا  لكو وسنر لكو الفلك لتجري في البحر بأمره وسنر لكـو األنهـاو 
  وسنر لكو الشمس والقمر دائبين وسنر لكو الليل والنهاو  وآتاكو من كل ما

ال تحصوها إن اإلنسان لظلوم كفاوسألتموه وإن تعدوا نعمة اهلل 
(9 . 

 : ما الدليل علت صانا العامل؟ tوقان رجل لإلمام الصا،ق 
: )وجــو، األداعيــل الــيت ،لــ  علــت أن صــانع ا صــنع ا  أ   ــر  tدقــان اامــام الصــا،ق 

أنـــــ    ا نظـــــرت  ىل بنـــــاء مشـــــيد مبـــــع  علمـــــ  أن لـــــه بانيـــــاً  و ن كنـــــ  مل  ـــــر  البـــــاين ومل 
 . 9) شاهد ؟ 

دقـان لـه: يـا جعفـر بـن  tو،مل أبو شاكر الديصاين ـ وهو  نديق ـ علت اامـام الصـا،ق 
 امدق ،لع علت معبو،(ق 
 : اجلث  دإ ا غالم ص ري ص كفه بيرة يلعب هبا.. tدقان اامام الصا،ق
 : ناولع يا غالم البيرةق tدقان اامام الصا،ق

 دناوله  ياها. 
اين هــعا حصــن مكنــون  لــه جلــد غلــي   وحتــ  اعلــد : يــا ،يصــtدقــان اامــام الصــا،ق 

  يـدر  للـعكر ملقـ  أم لىنثـت   نفلـق عـن … ال لي  جلد رقيق   هبة ماةعة ودرـة  اةبـة
                                                           

 .091سوري البقري :   1)
 .1-4سوري الرعد:   5)
 .31-34سوري  براهيم:   9)
 …ص انوال شىت من العلوم احتةاج أيب عبد اهلل الصا،ق  334راجا ا حتةاج: ص  9)
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 مثل ألوان الطواويث  أ ر  له مدبرا؟ق 
ـــــــــه    اهلل وحـــــــــد    شـــــــــري  لـــــــــه  وأشـــــــــ د                 دـــــــــأةرق مليـــــــــاق ل قـــــــــان: أشـــــــــ د أن    ل

 . 3)ورسوله  وان   مام وحةة من اهلل علت ملقه  وأنا  اةب مما كن  ديهأن امداً عبد  

                                                           
بــــاب  043  وراجــــا التوحيــــد: ص…ص انــــوال شــــىت مــــن العلــــوم   احتةــــاج أيب عبــــد اهلل الصــــا،ق 333ةــــاج: صا حت  3)

 القدر.
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 التوحيد
 هل اعا الكون الرحب  له واحد  أم  اان  أم أكثر؟

 يقون بع  الفرق: االه اثنان. 
 و قون درقة أمر : االه ثالثة. 

 وهناك شوا  يقولون: بأن االه أكثر  وأكثر..
 ط  وةبعاً:  يب كل موحد أن االه واحد. ااجابة علت هعا السؤان بسي

 وما الدليل علت  ل ؟

 من هو الشریك؟
 نستف م من العين يقولون بتعد، اااة من هو شري  االه؟ أوال :
 جتيب الثنوية: اااان مها النور والظلمة. :1

 اً دمـن نقون: النور خملوق ممكن دال يكون  اا  والظلمـة خملوقـة ممكنـة  دـال  كـون  اـاً   
 يقون بتعد، االه هبع  ارةة  قوله ساقط.

 جتيب النصار : اآلاة هم اهلل واملسيح وروم القد . :2
كــان بشــراً والبشـر   يكــون  اــا. ومــا هـو روم القــد  ومــا الــدليل علــت    tنقـون: املســيح 

سـي كونه  ااً؟ ومـا الفـرق بـل روم القـد  وسـاةر املالةكـة  حـىت احتةـ  هـو وحـد  بيـن م كر 
 األلوهية؟
  يب املشركون: األصنام هي اآلاة  وهي شريكة هللق.  :7

 وعبدي األبقار يقولون:  ن الشري  لإلله هي األبقارق.
 نقون: هل الصخري الصماء اليت هي ص مر بة أن ن من اريوان  صلح لىلوهية؟ 

 ة؟ أم هل البقري العةماء اليت هي ص مر بة أن ن من اانسان  صلح لىلوهي
  ْن هع  األقوان عند العقالء    مرادة    ستحق التدوين واملعاكري.

 وقد عرض القرآن هع  اآلراء التاد ة عر اً سريعاً منب اً ملا دي ا من اخلرادة والسخادة.
إن یــدعون مــن دونــب إال  ومــن یشــرهلل بــاهلل فقــد بــل بــالال  بعيــدا قــان  عــاىل: 



 

 05 

وإن یدعون إال شيطانا  مریدا  ع   ومنات.. ـ  ـ أ( أصناماً هي الالت وال إناسا  
(6 . 

قل یا أیها الناس إن كنتو في شك من دیني فال أعبد الذین تعبدون وقان سبحانه: 
وأن أقـو  من دون اهلل ولكن أعبد اهلل الـذي یتوفـاكو وأمـرا أن أكـون مـن المـ منين 

اهلل ما ال ینفعك وال  وال تدو من دون وجهك للدین حنيفا  وال تكونن من المشركين 
یضرهلل فإن فعلت فإنك إ ا من الظالمين

(01 . 
 وقال اهلل ال تتنذوا إلهين اسنين إنما هـو إلـب واحـد فإیـاي فـاوهبونوقان ع وجـل: 

(00 . 
 . (04…لقد كفر الذین قالوا إن اهلل هو المسيح بن مریووقان  عاىل: 

سالســــة ومــــا مــــن إلــــب إال إلــــب لقــــد كفــــر الــــذین قــــالوا إن اهلل سالــــث وقــــان ســــبحانه: 
واحد

(03 . 
مـــا المســـيح بـــن مـــریو إال وســـول قـــد للـــت مـــن قبلـــب الرســـل وأمـــب وقـــان ع وجـــل: 

صدیقة كانا یأكالن الطعام..
(01 . 

قل فمن یملك من اهلل شـياا  إن أواد أن یهلـك المسـيح بـن مـریو وأمـب وقان  عاىل: 
ومن في األوا جميعا  

(05 . 

 فساد العالو
ن لو كان ص العامل أكثر من  له واحد  لـ م التنـا ل والتشـاجر بـل اآلاـة  ودسـد نقو  سانيا :

نظــام العــامل  دــإ ا أرا، هــعا االــه شــيااً  وأرا، االــه اآلمــر مــا يناديــه   شــاجر اااــان  دأدســدا 
 العامل.

 دعدم الفسا، يدن علت وحدي االه.

                                                           
 .009-009سوري النساء :   6)
 .019-011سوري يونث :   01)
 .50سوري النحل :   00)
 .09سوري املاةدي :   04)
 .93سوري املاةدي :   03)
 .95سوري املاةدي:   01)
 .09سوري املاةدي:   05)
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 النظام الموحد
كــل شـيء منــه بالشـيء اآلمــر  دلـو  املــاء مل يكــن   نظــام العـامل نظــام موحـد  يــر بط سال ـا :

 نبات  ولو  النبات مل يكن حيوان  ولو  النبات واريوان مل يكن  نسان.
 ولو  الشمث مل يكن موجو، حي  ولو  ااواء مل يعقل وجو، شيء ناٍم.

لطـري  حـىت أن العلمـاء يـعكرون:  ن بقـاء اانسـان يـر بط ـ ار باةـا وثيقـا ـ  ـواص أجنحـة ا
دلـــو  اخلـــواص مل  كـــن قـــوا،م  ولـــو  القـــوا،م مل يطـــر ةـــاةر  ولـــو  الطـــري  مـــتى ااـــواء واألرض 

 بااوام اليت  فسد ال رل والررل  وبفسا،مها ي ل  اانسان..
 والنظام املوحد    يكون    من  له واحد.

 لزوم التعریف
ار ملكه  لكنا مل نعر  عن  لـ  لو كان  له آمر  ل م أن يعر   نفسه  و ظ ر آث وابعا :

 شياا  دليث ص الكون  له ثان.
 وقد أشار القرآن اركيم  ىل ةر  من ا ستد ن:

ما اتنذ اهلل من ولد وما كان معـب مـن إلـب إ ا  لـذه  كـل إلـب بمـا للـا  قان  عاىل: 
ولعال بعضهو على بعض سبحان اهلل عما یصفون

(09 . 
هــة إال اهلل لفســدتا فســبحان اهلل وم العــر  عمــا لــو كــان فيهمــا آل وقــان ســبحانه: 

 .  (09یصفون
قـــل الحمـــد هلل وســـالم علـــى عبـــاده الـــذین اصـــطفى اهلل ليـــر أمـــا وقـــان ع وجـــل: 

أم مـــن للـــا الســـماواا واألوا وأنـــزل لكـــو مـــن الســـماء مـــاء  فأنبتنـــا بـــب  یشـــركون 
أم  وم یعـدلون حدائا  اا بهجة ما كان لكو أن تنبتوا شجرها أإلب مع اهلل بـل هـو قـ

من جعل األوا قراوا  وجعل لاللها أنهاوا  وجعل لها وواسي وجعل بـين البحـرین حـاجزا  
أم من یجيـ  المضـطر إ ا دعـاه ویكشـف السـوء  أإلب مع اهلل بل أك رهو ال یعلمون 

أم مــن یهــدیكو فــي  لمــاا  ویجعلكــو للفــاء األوا أإلــب مــع اهلل قلــيال  مــا تــذكرون 
ن یرسل الریاا بشرا  بين یدي وحمتب أالـب مـع اهلل تعـالى اهلل عمـا یشـركون البر والبحر وم

                                                           
 .60سوري املؤمنون:   09)
 .44سوري ا نبياء :   09)
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  أم من یبدأ النلا سو یعيده ومن یرزقكو مـن السـماء واألوا أالـب مـع اهلل قـل هـاتوا
برهانكو إن كنتو صادقين

(03 . 
 : أ   و  أن يكون صانا العامل أكثر من واحد؟ tوقان رجل لإلمام الصا،ق 

: )  خيلــو قولــ : اهنمــا اثنــان مــن أن يكونــا قــد ل قــويل  أو  tالصــا،ق  دقــان اامــام
 يكونا  عيفل  أو يكون أحدمها قوياً واآلمر  عيفاً.

 دإن كانا قويل  دلم    يددا كل واحد من ما صاحبه  ويتفر، بالربوبية؟.
هر و ن  عم  أن أحدمها قـو( واآلمـر  ـعي   ثبـ  أنـه واحـد  كمـا نقـون للعةـ  الظـا

 ص الثاين. 
و ن قل :  هنما اثنان  مل خيل  مـن أن يكونـا متفقـل مـن كـل ج ـة  أو مف قـل مـن كـل 
ـــاً  والتـــدبري واحـــداً  وامـــتال  الليـــل والن ـــار  ج ـــة  دلمـــا رأينـــا اخللـــق منتظمـــاً  والفلـــ  جاري

 . 06)والشمث والقمر  ،ن  ل  علت صحة األمر والتدبري واةتال  األمر وأن املدبر واحد 
   رجالً كان يقون بوجو،  ال بدليل تري ..tوقد أدحم اامام الر ا 
 :  ين أقون  ن صانا العامل اثنان  دما الدليل علت أنه واحد؟.tقان الرجل لإلمام الر ا 

: قول  انه اثنان  ،ليل علت أنه واحد  ألن  مل  دَِّل الثاين    بعد  ثبا ـ  tقان اامام 
 .  41)عليه  وأكثر من واحد خمتل  ديه للواحد  دالواحد اما 

أو امـد بـن ارنفيـة  علـت  tـ ص وصـيته لولـد  اامـام ارسـن tوقان اامام أمري املؤمنل
امـتال  الروايـة ـ: )واعلـم يــا بـع انـه لـو كــان لربـ  شـري  أل تـ  رســله  ولرأيـ  آثـار ملكــه 

 . 40)ه وسلطانه  ولعرد  صفته ودعاله  ولكنه  له واحد  كما وص  نفس

                                                           
 .91- 56سوري النمل:   03)
 ص أنوال شىت من العلوم.   احتةاج أيب عبد اهلل الصا،ق 333ا حتةاج: ص  06)
 باب الر، علت الثنوية و ال نا،قه...  496التوحيد: ص  41)
 كتابه اىل ابنه.   94حت  العقون: ص  40)
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 عالو
اهلل يعلم كل شيء حىت عد، حبات الرمان وقطرات ميا  البحار وما ختفي الصدور  وهو 
 عاىل ايط باملا ي واران وا ستقبان.. ديعلم ما حد   وما هو كـاةن  ويعلـم مـا سـيكون  
  يع يـــه نســـيان  و  يســـ و عــــن شـــيء..   دـــرق ص علمـــه بــــل اعلـــي الوا ـــح  وال ــــام  

 اخلفي.
ولـيث علمـه مسـبوقاً باع ـل  و  ملحوقـاً بالنسـيان  د ـو عـامل بكـل شـيء منـع كـان  و  

 ي ان عاملاً  ىل األبد.
يعلـــم كــــل لفــــ   وحركــــة شــــفا   ووجيـــب قلــــب  وامــــتالج جارحــــة  واســــتمال مســــمول  

 …و عوق ةعم  وملث ملمو   ونظر عل
اعميلة ممـا   يـتم    بعلـم   ويدن علت علمه: انه صنا األشياء املتقنة  وأبدل املخلوقات

 و   كن أن يصنا    بدرايته.
 ن باين الدار اعميلة   يكون    م ندساً عليماً بالبناء  وصـانا املاكنـة احملكمـة  يكـون 

 …   عاملاً بالفصل وال كيب  ومركب أج اء الدواء   يكون    صيدلياً مبرياً 
ا اا قـــان املـــدهي  واريـــوان هبـــع  الكيفيـــة دكيـــ   كـــن أن يكـــون صـــانا اانســـان هبـــع

 احملريي  وساةر املصنوعات هبع  ااياات العةيبة  جاهاًل؟ 
 كالق ..   يكون  ل .
ألو تر أن اهلل یعلو ما في السماواا وما في األوا ما یكـون  يقون القرآن الكـر:: 

ن  لـك وال أك ـر من نجوا سالسة إال هو وابعهو وال لمسة إال هو سادسـهو وال أدنـى مـ
إال هو معهو أین ما كانوا سو ینباهو بما عملوا یوم القيامة إن اهلل بكل شيء عليو

(44 . 
أال یعلو من  وأسروا قولكو أو اجهروا بب إنب عليو بذاا الصدوو  وقان  عاىل: 

                                                           
 .9 سوري اجملا،لة:  44)
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للا وهو اللطيف النبير
(43 . 

ما في البر والبحر وما وعنده مفاتح اليي  ال یعلمها إال هو ویعلو  وقان سبحانه: 
تسقط من ووقة إال یعلمها وال حبة في  لماا األوا وال وط  والیابس إال فـي كتـام 

وهو الذي یتوفاكو بالليل ویعلو ما جرحتو بالنهاو مبين 
(41 . 

وما تكون في شأن وما تتلـو منـب مـن قـرآن والتعملـون مـن عمـل إال   وقان ع وجل: 
يب وما یعزم عن وبك من م قال  وة في األوا وال فـي كنا عليكو شهودا  إ  تفيضون ف

السماء وال أصير من  لك وال أكبر إال في كتام مبين
(45 . 

اهلل یعلـو مـا تحمـل كـل أن ـى ومـا تيـيض األوحـام ومـا تـزداد وكـل شـيء وقان  عاىل: 
سواء منكو مـن أسـر القـول  عالو اليي  والشهادة الكبير المتعال  عنده بمقداو 

 .  (49بالليل وساوم بالنهاو ر بب ومن هو مستنفومن جه
: )يعلـم عةـيا الوحـو  ص الفلـوات  ومعاصـي العبـا، ص اخللـوات  tوقان أمـري املـؤمنل 

 . 43)ص البحار ال امرات  و الةم املاء بالريام العاصفات   49)وامتال  النِّينان 
 ىل يــوم القيامــة  ألــيث  : أرأيــ  مــا كـان ومــا هــو كـاةن tوقـان أبــو حــا م لإلمـام الصــا،ق 

 . 46): )بلت قبل أن خيلق السماوات واألرض  tكان ص علم اهلل  عاىل؟ دقان 
مل يــ ن اهلل ع وجــل علمــه ســابقاً لىشــياء  قــد اً قبــل أن : )…  tوقــان اامــام الر ــا

 خيلق ا  دتبارك ربنا و عاىل علواً كبرياً  ملق األشـياء وعلمـه هبـا سـابق اـا كمـا شـاء  كـعل  مل
 . 31)ي ن ربنا عاملاً ميعاً بصرياً 

                                                           
 .01-03سوري املل  :   43)
 .91-56سوري األنعام :   41)
 .90سوري يونث :   45)
 .01- 3سوري الرعد:   49)
 النِّينان: مجا نون  وهي اريتان.  49)
 .0  الفقري063هنا البالغة: اخلطبة   43)
 .5باب العلم م 035التوحيد: ص  46)
. 3علــــي بــــن موســــت مــــن ا مبــــار ص التوحيــــد م بــــاب مــــا جــــاء عــــن الر ــــا  003ص  0: جعيــــون أمبــــار الر ــــا  31)

 .3باب العلم م  039والتوحيد: ص
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 سميع بصير
  يتةا ب النا  أةرا  حديمل     ويسما اهلل  عاىل كـالم كـل واحـد من مـا  قبـل أن 
يســـمعه اآلمـــر  و  يلفـــ  أحـــد لفظـــاً    ويســـمعه اهلل  ولـــو كـــان الالدـــ  وحـــد   ص أعمـــاق 

 األرض  أو أجواء السماء.. 
و  يصــر بــاب  و  يرــرب ةبــل  و  يفرقــا رعــد..     و  حيــ  شــةر  و  ي ــر، ةــري 

 واهلل سبحانه يسما  و ن مل يسمعه أحد.
 بل: و ن كان الصوت من الرع  حبيمل   يتمكن أحد ماعه.

واهلل يبصــر كــل ،قيــق وجليــل  وقبــيح ومجيــل  وكــل حركــة وســكون  يبصــر مــا ص الظلمــات  
 بصر ما ص الش ا،ي.كما يبصر ما ص النور  ويبصر ما ص ال يب كما ي
 د و بصري بكل مبص ر  وناتر  ىل كل منظور.

 يسا معه األصوات.
 ويشمل بصر  كل مبصر. 

أم یحسبون أنا ال نسمع سـرهو ونجـواهو بلـى ووسـلنا لـدیهو  يقون القرآن اركيم: 
یكتبون

(30 . 
قــد ســمع اهلل قــول التــي تجادلــك فــي زوجهــا وتشــتكي إلــى اهلل واهلل وقــان  عــاىل: 

یسمع تحاووكما إن اهلل سميع بصير
(34 . 

ال یح  اهلل الجهر بالسوء من القـول إال مـن  لـو وكـان اهلل سـميعا  وقان سـبحانه: 
 .  (33عليما  

دونـب مـن  مـالهو مـن لـب  يـ  السـماواا واألوا أبصـر بـب وأسـمعوقـان ع وجـل: 
ولي وال یشرهلل في حكمب أحدا

(31 . 
                                                           

 .31سوري ال مر :   30)
 .0سوري اجملا،لة:   34)
 .013سوري النساء :   33)
 .49سوري الك  :   31)
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تعملون بصير واعلموا أن اهلل بماوقان  عاىل: 
(35 . 

مل يـ ن اهلل  بـارك و عـاىل عاملـاً قـا،راً حيـاً قـد اً  ميعـاً بصـرياً : )… tوقان اامـام الر ـا 
 . 39)بعا ه.. 

 وهناك درق بل كون اهلل ميعاً بصرياً  وبل كون اانسان واريوان كعل .
يسـما األشـياء  ن اهلل ميا  ولكن   بأ ن وجارحـة  وبصـري ولكـن   بعـل ومقلـة  د ـو 

 بعا ه  ويبصر األشياء بعا ه.
انه لو كان يسما بإ ن كآ اننا  أو يبصر بعل كعيوننا لكان اتاجاً  ىل  ين  العرـوين  

 واهلل ليث مبحتاج.
 ولكان مركباً من أج اء  واهلل ليث مبركب.

 بل هو بسيط   ج ء له.
أمــــنيين عـــن اهلل  بــــارك قـــان أبـــان لإلمــــام الصـــا،ق جعفــــر بـــن امـــد )علي مــــا الســـالم : 

 و عاىل  مل ي ن ميعاً بصرياً  عليماً قا،راً؟ 
 : نعم. tقان 

دقل  له:  ن رجالً ينتحل موا  كم أهل البي  يقون:  ن اهلل  بـارك و عـاىل مل يـ ن ميعـاً 
 بسما  وبصرياً ببصر  وعليماً بعلم  وقا،راً بقدري.

مشرك وليث من و يتنـا علـت شـيء ل قان: )من قان  ل  و،ان به د و  tقان: د رب
 . 39) ن اهلل  بارك و عاىل:  اًت عال مة ميعة بصريي قا،ري 

: )..هو ميا بصري  ميا ب ري جارحة وبصري ب ري آلة  بل يسما بنفسه  ويبصر tوقان
 . 33)بنفسه 

                                                           
 .433سوري البقري:   35)
 01م 006ص 0 : ج ـــااجمللـــث الســـابا و العشـــرون..  و)عيـــون أمبـــار الر  5م  493ا مـــال للشـــيو الصـــدوق: ص  39)

بــاب الكــالم ديمــا ور،  39علـي بــن موســت مــن ا مبــار ص التوحيـد  و)رو ــة الــواعظل : ص بـاب مــا جــاء عــن الر ــا
 من ا مبار ص معىن العدن..

بــاب صــفات الــعات وصــفات  3م 013اجمللــث التاســا والثمــانون  والتوحيــد: ص 9م 901ا مــال للشــيو الصــدوق: ص  39)
بـــاب الكـــالم ديمـــا ور، مـــن ا مبـــار ص معـــىن العـــدن و التوحيـــد وديـــه: ) ن اهلل  33 – 39الـــواعظل: صا دعـــان  ورو ـــة 

  عاىل  ات قا،ري عاملة ميعة بصريي .
 .01باب الصفات العات وصفات ا دعان م 011التوحيد: ص  33)
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 قادو
 

 هل رأي  الشمث صباحاً من مشرق ا  ل   رب مساًء ص م رهبا؟
 مو رويداً رويداً  حىت يثمر وي هر  وخيرر ل يصفر؟هل رأي  النبات ين

 هل رأي  األمواج  تالةم ومتور  و سري و دور؟
هـــل رأيـــ  اريـــوان ينعقـــد نطفـــة  ل علقـــة  ل مرـــ ة  ل رمـــاً وعظمـــاً  ل يولـــد  ا عـــل 

 بصري  وأ ن ميا  ولسان ناةق  وقلب مادق  وقامة معتدلة  وصفات مؤ لفة وخمتلفة؟
نســـان بأصـــناده  واملعـــا،ن بأقســـام ا  واألهنـــار اعاريـــة  واألمـــاك الســـاحبة  هـــل رأيـــ  اا

 والنةوم ال اهري  والسحاب املثار  والنيق الالما  والرعد القاص ..؟
هــل رأيــ  الطــاةري  طــري  والقــاةري  ســري  والبــامري متخــر  والســياري  ن ــب األرض و طــو( 

 األبعا،؟
ل جواحن ا كل ما ص الكـون و لـ  ص ثناياهـا كـل كل  ل  بقدري اهلل   ن القدري  رم ب

 موجو،.
بـــل  ســـا غـــري املوجـــو،  دـــاهلل قـــا،ر علـــت أن خيلـــق وخيلـــق  ويصـــنا ويصـــنا  دـــال حتتكـــر 

 املوجو،ات قدر ه  و   ريق املخلوقات سعته.
 ن سـياري صــ ريي  ــدن علــت قــدري صــانع ا  وبــامري  ــايلة  ــدن علــت أن خم ع ــا قــدير..  

 عا الوجو، الرحب والكون الفسيح علت قدري مالقه العظيم؟قدكي    يدن ه
 ويلمح القرآن اركيم  ىل قدري اهلل  عاىل:

قال أعلو أّن اهلل على كل شيء قدیر قان سبحانه: 
(36  

وما كان اهلل ليعجزه من شـيء فـي السـماواا وال فـي األوا إنـب كـان  وقان  عاىل: 
 .  (11عليما  قدیرا  

                                                           
 .11سوري داةر:   36)
 .456سوري البقري:   11)
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 .  (10كان اهلل على كل شيء مقتدوا  و  وقان ع وجل: 
ـــذلرین وكـــان اهلل علـــى  لـــك  وقـــان  عـــاىل:  ـــأا ب إن یشـــأ یـــذهبكو أیهـــا النـــاس وی

قدیرا  
(14 . 

: )مــــن شــــبَّه اهلل  لقــــه د ــــو مشــــرك  ومــــن أنكــــر قدر ــــه د ــــو  tوقــــان اامــــام الصــــا،ق 
 . 13)كادر 

د قــــان اهلل : ) ن اهلل ع وجــــل   يوصــــ  وكيــــ  يوصــــ  وقــــtوقــــان أبــــو جعفــــر البــــاقر 
دـال يوصـ  بقـدر     كـان أعظـم مـن    (11ومـا قـدووا اهلل حـا قـدوه ع وجل ص كتابـه: 

 . 15) ل  
والقـدري ـ كمـا نـر  املقـدورات ـ واسـعة اجملـان   شـمل امليكـروب الصـ ري الـع( جتمـا سـتة 
ماليـــل منـــه قطـــري مـــاء  كمـــا يقولـــه العلـــم ارـــديمل ـ كمـــا  شـــمل الشـــمث املشـــرقة الـــيت هـــي 

 ا  أ عا  األرض.أ ع
 دحدها   يق   ونطاق ا   يريق  و مكانياشا غري ادو،ي.

ولــيث معــىن  لــ  أن ختــرج القــدري علــت منطق ــا املعقــون  حــىت يقــون قاةــل:  ن اجتمــال 
 الوجو، والعدم ص آن واحد غري مقدور.
 حل قان له قاةل:  tما أبدل جواب اامام أمري املؤمنل 

 لدنيا ص بيرة  من غري أن  ص ر الدنيا  أو  كني البيرة؟هل يقدر رب  أن يدمل ا
 . 19): ) ن اهلل  بارك و عاىل   ينسب  ىل العة   والع( سألتع  يكون  tدقان

 دإن احملان غري قابل  كما أن ااناء الص ري غري قابل ألن  أمع أكثر من دراةه.

                                                           
 .15سوري الك  :   10)
 .033: سوري النساء   14)
 .30باب التوحيد و نفي التشبيه م 99التوحيد: ص  13)
 .60سوري األنعام:   11)
     9بـاب القــدري م 049بـاب مـا مـهلل اهلل بـه املــؤمنل مـن الكرامـات والثـواب  والتوحيـد ص 55م 31راجـا املـؤمن: ص  15)

 أنه ليث ديه كلمة )بعة  .
 . 01م 1باب  013ص  1حبار ا نوار: ج  19)
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 حكيو
 علت مال  املصلحة.اركيم: هو الع( يرا األشياء موا ع ا  دال يعمل 

واهلل سبحانه يعمل باركمة  دال يرجتل العمـل بـدون صـالم  و  خيلـق بـدون   قـان  و  
 يفعل بدون مراعات اع ات.

اركمـــة هـــي كنطـــاق لســـاةر الصـــفات  دالقـــدري لـــو  اركمـــة أكثـــر ص اخللـــق  والعقـــاب 
 و ها  وسا علت غري مد ..لو ها أكثر ص الن ل  والر ق لو ها أكثر ص ااطون  وال اب ل

 لكن اركمة هي احملد،ي ملقا،ير الصفات  وموا ين اخللق والر ق.
ومن اركمة: جعل األشياء رهل األسباب  دالشةر   ينمو ص عشية أو  حاها ويبلغ 
حد الكمان  والنطفة    تكون ص ااواء  والولد   يكون عاملاً سوياً ص ساعات  دكل  ر( 

 ان  و   دالقدري عامة  تمكن من اابدال اآلين.حسب املي  
ــم  ورمبــا اع انــا الشــ  ص شــيء مــن الكــون  لكــن  لقــاء   نــا و ن مل نعــر  كثــرياً مــن اِرك 

 نظري ثاقبة ص بع  اخللق  كا  لإل عان باركمة.
واـــعا  ــــب أن نعـــ   بالصــــالم ص كــــل شـــيء  و ن مل نــــدرك وجـــه املصــــلحة  وج لنــــا 

 ة.اركمة املخصص
 ن من ينظر  ىل الطاةري  دري  معظم أج  شا وكثرياً من أ،واشا وآ شـا رك بـ   ركيـب علـم 
وصــالم  ل مل يعـــر  وجـــه اركمـــة ص شـــيء مـــن ال كيــب   ـــدر بـــه أن يرـــا الـــنقهلل علـــت 

  ،راكه    علت الطاةري..
 ويشري القرآن الكر:  ىل كونه  عاىل حكيماً: 

اتب، سو فصلت من لدن حكيو لبيركتام أحكمت آی قان  عاىل: 
(19 . 

وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيو عليووقان سبحانه: 
(13 . 

ال یأتيــــب الباطــــل مــــن بــــين یدیــــب وال مــــن للفــــب تنـــــزیل مــــن حكــــيو وقــــان ع وجــــل: 

                                                           
 .0هو،: سوري   19)
 .9سوري النمل :   13)
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حميد
(16 . 

 ويشري  ىل كونه ص أعماله حكيماً:
 لك نتلوه عليك من اآلیاا والذكر الحكيوبقوله سبحانه: 

(51 . 
والقرآن الحكيو یس : وقوله  عاىل

(50 . 
ـ ةردـاً مـن   54)ـ ص ارـديمل املشـ ور بــ) وحيد املفرَّـل  tوقـد اسـتعرض اامـام الصـا،ق 

 آثار اركمة  وهي ةويلة ممتعة  نعكر من ا مقتطفاً:
:)نبدأ يا مفرل بعكر ملق اانسان  داعتني به  دأون  ل  ما يدبر به اعنل ص  tقان 
  وهو اةوب ص تلمات ثال : تلمة البطن وتلمة الرحم وتلمة املشيمة  حيـمل   الرحم

حيلة عند  ص ةلـب غـعاء  و  ،دـا أ    و  اسـتةالب منفعـة  و  ،دـا مرـري  دإنـه  ـر( 
 ليــه مــن ،م ارــي  مــا ي ــعو  كمــا ي ــعو املــاء النبــات  دــال يــ ان  لــ  غــعاع   حــىت   ا كمــل 

أ، ــه علــت مباشــري ااــواء  وبصــر  علــت مالقــاي الرــياء  هــاج  ملقــه  واســتحكم بدنــه  وقــو(
 الطلق بأمه  دأ عةه أشد   عاج وأعنفه حىت يولد.

دــإ ا ولــد  صــر   لـــ  الــدم الــع( كـــان ي ــعو  مــن ،م أمـــه  ىل ثــدي ا  وانقلــب الطعـــم  
 واللون  ىل  رب آمر من ال عاء  وهو أشد موادقة للمولو، من الدم  ديواديه ص وق  حاجته
 ليـــه  دحـــل يولـــد  قـــد  لمـــ  وحـــرك شـــفتيه ةلبـــاً للر ـــال  د ـــو  ـــد ثـــد( أمـــه  كـــاا،او ل 
املعلقتــــل راجتــــه  ليــــه  دــــال يــــ ان يت ــــع  بــــاللع مــــا ،ام رةــــب البــــدن  ،قيــــق األمعــــاء  لــــل 

 األعراء.
حىت   ا حترك واحتاج  ىل غعاء ديه صالبة  ليشتد ويقو  بدنـه  ةلعـ  لـه الطـواحن مـن 

 . 53)… أل را  ليمرغ هبا الطعاماألسنان وا

                                                           
 .14سوري دصل  :   16)
 .53سوري آن عمران:   51)
 .4-0سوري يث :   50)
ص  وحيـــد اهلل وصـــفا ه. راجـــا ا حتةـــاج  و وحيـــد  حـــديمل مفصـــل مشـــ ور روا  املفرـــل بـــن عمـــر عـــن ا مـــام الصـــا،ق  54)

 اجمللث األون. 13املفرل: ص
 اجمللث األون. 13 وحيد املفرل: ص   53)
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 مرید
  ن اارا،ي  قابل ا ااعاء.

 دالنار حترق  لكن اررق ليث بإرا،شا.
 واانسان  شي  ومشيه بإرا، ه.

 ن اهلل عــ  وجــل يفعــل األشــياء عــن  را،ي  د ــو يريــد ملــق اانســان ديخلــق  ويريــد شــفاء 
 شخهلل ديشفي  ويريد منو النبات دينمو.

ات ص قوالب ــــا الــــيت يريــــدها  وص الوقــــ  الــــع( يريــــد   وص املكــــان الــــع( ديصــــوك الكاةنــــ
 يريد     ينا عه ص  ل  منا ل  و  يلةاه  ىل  ل  ملةئ.

 وقد كان من حقه  عاىل أن  عل العكر أنثت  أو  عل الصحيح مريراً..
 . ومن حقه: أن خيلق الع( ملقه ص هعا ال مان  ص  مان غابر  أو  مان مستقبل.

 ومن حقه: أن يكون املخلوق الع( كو نه هنا  هناك..
دةعل املخلوق ص قالب ،ون قالب  وملقـه ص مكـان ،ون آمـر  و كوينـه ص  مـان ،ون 
 مــان  ،ليــل علــت  را، ــه الشــاملة الــيت  فــي  علــت األشــياء  ديصــوغ ا ص صــي  ا الــيت يشــاء  

 ويلبس ا لباس ا الع( يريد.
 ىل هع  ارقيقة:وقد أشار القرآن اركيم  

إن یشـــأ یـــذهبكو أیهـــا النـــاس ویـــأا بـــذلرین وكـــان اهلل علـــى  لـــك  قـــان  عـــاىل: 
قدیرا  

(51 . 
ــالحا إن یشــأ یــذهبكو  وقــان ســبحانه:  ألــو تــر أن اهلل للــا الســماواا واألوا ب
وما  لك على اهلل بعزیز ویأا بنلا جدید 

(55 . 
قول لب كن فيكونإنما قولنا لشيء إ ا أودناه أن ن وقان ع وجل: 

(59 . 
قــل مــن  ا الــذي یعصــمكو مــن اهلل إن أواد بكــو ســوءا  أو أواد بكــو  وقــان  عــاىل: 

                                                           
 .033سوري النساء :   51)
 .41-06سوري ابراهيم:   55)
 .11سوري النحل :   59)
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وحمة وال یجدون لهو من دون اهلل وليا  وال نصيرا  
(59 . 

 . 53): )ملق األشياء باملشياة.. tوقان اامام الصا،ق 
يــد   يكــون    ملــرا، معــه  : ) ن املر  tرجــل: مل يــ ن اهلل  عــاىل مريــداً  دقــان  tوقــان لــه 

 . 56)أمل ي ن عاملاً قا،راً  ل أرا، 
 واهلل كما يريد اخللق ديخلق  والصنا ديصنا..

 كعل  يريد العمل ارسن من عبا،   ويكر  العمل السيئ من م.
یرید اهلل بكو اليسر وال یرید بكو العسريقون القرآن اركيم: 

(60). 
ند وبك مكروها  كل  لك كان سياب عوقان  عاىل: 

(90 . 
: )دــإرا،ي اهلل  عــاىل ومشــياته دي ــا ـ أ( ص الطاعــات ـ : األمــر هبــا tوقــان اامــام الر ــا 

والر ـــا اـــا واملعاونـــة علي ـــا و را، ـــه ومشـــياته ص املعاصـــي الن ـــي عن ـــا والســـخط اـــا واخلـــع ن 
 علي ا . 

 قان الساةل: دلل ه ع وجل دي ا قراء؟ 
 فعله العبا، من مري وشر     وهلل ديه قراء . : )نعم ما من دعل يtقان 

 قان الساةل: ما معىن هعا القراء؟ 
 . 94): )اركم علي م مبا يستحقونه من الثواب والعقاب ص الدنيا واآلمري tقان 

                                                           
 .09سوري ا ح اب :   59)
 .41م 1باب 015ص 1حبار ا نوار: ج  53)
 .0م 016ص 0الكاص: ج  56)
 .035سوري البقري:   91)
 .33سوري ا سراء:   90)
 .03م  0ب 00ص 5حبار األنوار: ج  94)
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 لالا
 

اهلل مــــالق كــــل شــــيء  دمــــا مــــن صــــ ري ص منت ــــت الصــــ ر  و  كبــــري ص غايــــة الكــــني     
 ارك ص ملقه و  ت ري ص  كوينه.ومالقه اهلل  ليث له مش

 هو ملق الشمث والقمر  وهو ملق النبات واريوان  وهو ملق األرض والسماء. 
 واانسان ص كثري مما يفعله  منا هو )معد     غري.

 داانسان  منا يباشر  وجه دقط  أما جريان املاء من الصلب وال اةب  ىل الرحم.. 
  أما استقرار  ص مكان مكل..

 أما منو  وصريور ه عظاماً وغراري   وأور،ي وشرايل  ومعاً وبصراً  ولساناً وشفة.. 
 أما ،مون الروم ديه.. 

 أما جت ي   بالصفات واألحوان.. 
 . 93)دكل ا من اهلل

 وال ارل  منا حير  األرض  ويددن البعر  ويتع د سقي املاء.
 أما منو النبات  ىل أن خيرج من األرض.. 

 رار أوراقه.. أما امر
 أما  مراج الثمار.. 

 أما نروج ا.. 
 دكل ا من اهلل.

                                                           
الناس ان كنتو في وی  من البعث فإنا للقناكو من ترام سو من نطفة سـو مـن علقـة سـو مـن  یا ایهاكما قان سـبحانه:   93)

 . 5سوري ارا:  …مضية منلقة و  ير منلقة لنبّين لكو و نقر في االوحام ما نشاء الى اجل مسمى
م لحمـا  سـو أنشـأناه للقـا  للقنا النطفة علقة فنلقنـا العقلـة مضـية فنلقنـا المضـية عظامـا  فكسـونا العظـال وقان سـبحانه: 

وســور  33-39وســوري القيامــة:  99وراجــا أيرــاً ســوري غــادر:  01ســوري املؤمنــون:  آلــر فتبــاوهلل اهلل أحســن النــالقين
 أمر .
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وهكــعا نقــون ص كــل مــا نــر  ص الكــون: مــن كبــري وصــ ري  ونــام ومجــا،  وســاةل وجامــد  
 وحي ومي ..

الـــذي جعـــل لكـــو األوا فراشـــا  والســـماء بنـــاء  وأنـــزل مـــن  يقـــون القـــرآن اركـــيم: 
لكو فال تجعلوا اهلل أندادا  وأنتو تعلمون السماء ماء  فألر  بب من ال مراا وزقا  

(91 . 
واألنعـام للقهـا  للا اإلنسان مـن نطفـة فـإ ا هـو لصـيو مبـين  وقان سبحانه: 

ولكـــو فيهـــا جمـــال حـــين تریحـــون وحـــين  ومنهـــا تـــأكلون   لكـــو فيهـــا دلء ومنـــافع
 .  (95وینلا ما ال تعلمون. . .  تسرحون

 .  (99بالحا للا السماواا واألوا وقان  عاىل: 
 .  (99أو لو یروا أنا للقنا لهو مما عملت أیدینا أنعاما  وقان ع وجل: 
 .  (93واهلل للقكو من ترام سو من نطفة سو جعلكو أزواجا  وقان سبحانه: 
 لكو اهلل وبكو لالا كل شيء ال إلب إال هو فأنى ت فكونوقان  عاىل: 

(96 . 
كلهــا ممــا تنبــت األوا ومــن أنفســهو ســبحان الــذي للــا األزوا   وقــان ع وجــل: 

ومما ال یعلمون
(91 . 

ورمبـــــا يــــــدور ص ملـــــد بعــــــ  النـــــا :  ن اهلل لــــــيث  ـــــالق ملثــــــل البـــــق الــــــع( يتكــــــون ص 
 املستنقعاتق 

 لكن هعا  عم بعيدق 
 ن اهلل جعــل لكــل شــيء ســبباً  دكمــا جعــل ســبب  كــو ن اانســان  وجــاً و وجــًة  وســبب 

 وراً و ياًء.. كو ن النبات أر اً وماًء  بع
كــــعل  جعــــل ســــبب  كــــو ن البعــــوض املســــتنقعات  وســــبب  كــــو ن اعــــراثيم القــــا ورات 

 والنفايات.
                                                           

 .44سوري البقري:   91)
 .3-1سوري النحل:   95)
 .93سوري ا نعام:   99)
 .90سوري يث :   99)
 .00سوري داةر :   93)
 .94سوري غادر:   96)
 .39سوري يث :   91)
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دقـان: ألــيث  ـ عم أن اهلل مــالق كــل  t،مـل ابــن أيب العوجـاء علــت أيب عبـد اهلل الصــا،ق
 شيء؟ 

 : بلت. tدقان أبو عبد اهلل 
 دقان له: أنا أملقق 

 : كي  ختلق؟ tدقان 
 ملو ا  ل ألبمل عنه  ديصري ،واباً  دأكون أنا الع( ملقت ا. قان: أحد  ص ا
 : أليث مالق الشيء يعر  كم ملقه؟ tدقان أبو عبد اهلل 

 قان له: بلت. 
 . 90): دتعر  العكر من ا من األنثت؟ق و عر  كم عمرها؟ققtقان

  ن منت ت ما ص امتيار اانسان أن حيد  السبب  كـأن يصـب املـاء ص مكـان قـعر  أمـا
 أنه خيلق شيااً  دال  كن.

                                                           
 .41م 3باب 51ص 3ج حبار ا نوار:  90)
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 الطبيعة والمكتشفون
 ما هي الطبيعة؟ حىت ن عم ا مالقاً..

 ن اانســــان كامــــل جــــداً  لــــه عــــل وأ ن ولســــان وملــــث وشــــم ودكــــر وجتــــارب وأ،وات  
 والطبيعة ناقصة جداً    شيء اا.

 ل ما هي الطبيعة؟ 
؟ أم مبةموع ـا؟ أم النظـام هل هي األرض؟ أم الشـمث؟ أم الرـوء؟ أم الـد ء؟ أم ااـواء

 الساةد دي ا؟.
 ن األرض البكمــاء العميــاء الصــماء.. وكــعل  الشــمث  و.. و.. الــيت هــي مثــل األرض 

 ص العة  واع ل و.. و.. هل  تمكن من ملق الروم واعمان وارب..؟
 أما النظام الساةد دي ا  دمن جعل  ل  النظام؟

  هنا أسالة  ستحق شياا من التفكريق
من ينظر  ىل الكون  ل ي عم انه من صنا الطبيعة  ل يفسر الطبيعة بأهنا هي الكون   ن 

  ن هعا الشخهلل كمن ينظر  ىل بناء مجيل  ل ي عم انه صنا نفسهق
 هل هعا منطق املفكر؟ كالق.

  ن للكون  ااً عاملاً حكيماً  قا،راً مريداً.. صنعه وأجر  ديه النظام.
 دمن اعدير أن يكونوا أشد النا    اناً باهلل.أما العلماء املكتشفون: 

 ن درل املكتش  أنه كش  عن حقيقة كان   ولكن كان  ا ولة  و منـا كشـف ا هـعا 
العامل  أمـا ارقيقـة د ـي  ــنا،( بـأن اـا مالقـا وجـاعال  ل جعـل مفتاح ـا ،مـاك هـعا املفكـر  

قويــــا حبيــــمل حيــــرك البــــامري و   دمــــن جعــــل ااــــواء حبيــــمل  قــــل الطــــاةري؟ ومــــن جعــــل البخــــار 
 عيناً؟ ومن جعل األثري حيمل األصواتق؟..  94)والقاةري؟ ومن جعل )للرا،ار 

                                                           
)الرا،ار  ج ـا  يسـتخدم املوجـات الالسـلكية  ات الـ ،، دـوق العـال  كتشـا  ا شـياء الناةيـة او غـري املنظـوري )كالطـاةرات   94)

بعيــد )الطــاةري او والســفن وال واصــات وغريهــا  وحتديــد مواقع ــا  يعتمــد الــرا،ار علــت انعكــا  هــع  املوجــات عــن اعســم ال
ال واصــة  ص حتديــد اجتــا   لــ  اعســم و املســادة الــيت  فصــله عــن مصــدر ا شــارات الالســلكية  و احيانــاً ص  قــدير مــد  

م 0635ســرعته ايرــاً. واطــة الــرا،ار  تــأل  عــا،ي مــن مرســل ومســتقبل هــواةي وشاشــة  وقــد امــ ل الــرا،ار ص انكلــ ا عــام 
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 الحياة

ارياي  قابل املـوت واعمـو،  داانسـان ارـي  واريـوان ارـي  والنبـات ارـي  كل ـا أحيـاء 
   موت دي ا و  مجو،. 

ويفكــر ويعمـل  واريــوان ارــي وارـي ي شــح منـه الكمــان: داانسـان ارــي يبصــر ويسـما 
 يأكل ويشرب و شي ويتكاثر  والنبات اري ينمو ويورق وخيرر ويثمر.

ومرا ــب اريــاي خمتلفــة: دحيــاي اانســان أرقــت مــن حيــاي اريــوان  وحيــاي النبــات أنــ ن مــن 
حياي اريوان  وهكعا مرا ـب اريـاي ص اانسـان خمتلفـة دكلمـا كانـ  آثـار اريـاي ص دـر، أقـو   

 ان  ارياي ديه أرقت  وكعل  اريوان..  والنبات..ك
  ن اهلل حي.

 وليث معىن  ل  أنه يأكل أو ينمو أو.. مما يكون من لوا م اعسم والعرض.
بـــل معـــىن حيـــاي اهلل: أنـــه خيلـــق  ويعلـــم  ويريـــد  ويقـــدر  وحييـــي و يـــ   ويـــر ق ويعطـــي  

 ويثيب ويعاقب.
 غري حي  د و كماكنة  شت ل أ وما يكياًق ن بع  الفالسفة  عم أن اهلل يعمل لكنه 

  ن املاكنة األ وما يكية     عمل    شيااً واحداً.
أمـا اهلل د ـو كـل يـوم ص شـأن  نـر  سـيل الوجـو، اعـار  ـ الـع(   حيصـي مـدا  بشـر ـ 
 ــر( ص هنــر الوجــو، كــل يــوم  بــل كــل آن ورظــة  ص شــكل وصــوري  وحةــم وقالــب  ولــون 

 وكيفية:
وهـعا  ـوت  وهـع   لـد وهـع   عقـم  واألرض خترـر ل  صـفر ل   ـني  والطفـل هعا حييي 

 يشب ل يشيب  والسحاب ي جي ل يركم ل  طر ل يرمحل..
 .(37) ن اهلل حي  وبيد  أ مة الكون  وهو كل يوم ص شأن

                                                                                                                                                                      

ن بعــد  لــ  وقــد اســتخدم بــا،ش األمــر  كتشــا  ةــاةرات العــدو امل امجــة  ويســتخدم علــت وجــه التقريــب  ل ةــور وحســ
الرا،ار ص الطريان املدين ايراً د و يوجه الطيارين و ينري ام سبيل م ص اعو ويساعدهم علت اابوط بسالم ص حلكـة الليـل 

 او غمري الرباب.
 . 46سوري الرمحن:  كل یوم هو في شأن  یسألب من في السماواا واالوااشاري اىل قوله  عاىل:  93)
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اهلل ال إلب إال هو الحي القيوم ال تألذه ِسنة وال نوم لب مـا فـي يقون القرآن اركيم: 
لسماواا وما في األواا

(91  . 
وتوكــل علــى الحــي الــذي ال یمــوا وســبح بحمــده وكفــى بــب بــذنوم  وقــان  عــاىل: 

عباده لبيرا  
(95 . 

وعنت الوجوه للحي القيوم وقد لام من حمل  لما  وقان سبحانه: 
(99 . 

 ن آثــار اريــاي ص كــل بشــر م مــا عظمــ  مقدر ــه وا ســع  آثــار   ــايلة جــداً  واــدو،ي 
 ال مان واملكان. حبدو،

أما آثار ارياي ص اهلل  عـاىل د ـي بعكـث  لـ   دكـل مـا ص الكـون الشاسـا مـن أثـر د ـو 
 أمنو ج عن آثار حيا ه  عاىل.

 حىت  ن حياي ما سوا  أ أن من الصفر ص جنب حيا ه  عاىل.
حيـمل  ولقد  عم الي و، أن اهلل   يصنا شيااً  ودـرك ممـا أرا،  دشـد، اهلل ص النكـري علـي م

وقالت اليهود ید اهلل ميلولة  لت أیـدیهو ولعنـوا بمـا قـالوا بـل یـداه مبسـوطتان  يقون: 
ینفا كيف یشاء

(99 . 

                                                           
 .455سوري البقري:   91)
 .53سوري الفرقان:   95)
 .000سوري ةه :   99)
 .91سوري املاةدي:   99)



 

 31 

 

 األول واآللر
  ن كل ما نرا  ص الكون   بد وأن يكون له أون  وأن يكون له آمر.

هــا عــن أمــا اريــوان  والنبــات  واانســان  و.. و..  دكثــريا مــا نســبق علي ــا ديتــأمر وجو،
 وجو،نا  كما نبقت بعدها دت ل  ونشاهد هالك ا.

وأمــا األرض والشــمث والقمــر  و وابع ــا كاعبــان والبحــار واألهنــار واأللــم ال اهــري والليــل 
والن ار  و... دإنا و ن مل ندرك أواا  و  نبقت  ىل أن ندرك آمرها     أن العلماء واملفكرين 

ماليــل الســنل مل  كــن شــياا مــعكوراً  كمــا خينيوننــا عــن  ينباوننــا عــن مــد  قــدم ا  و هنــا قبــل
 مقدار بقاة ا  و هنا بعد ماليل السنل  عدم  دال يبقت من ا عل و  أثر.
  ن اهلل هو الع( ملق هع  األشياء  وهو الع( يفع هع  األشياء..

 د و سابق علي ا  وباق بعدها  د و أون و  سابق عليه  وآمر و شيء بعد .
   مل يكـــن  مـــان و  مكـــان  و  حركـــة و  ســـكون  و  مـــاء بنةوم ـــا  و  أرض  كـــان

 مباة ا وهواة ا وحيواهنا و نساهنا.
ل يبقـــت بعـــدها  دـــال أرض  ـــدور  و  مـــث  ســـري  و  حبـــر يـــتالةم  و  نـــام ينمـــو  و  

 متحرك يتحرك.
خيل وق  منه  ولو أةلقنا دلو أسرحنا ميالنا ص املا ي البعيد لد اهلل كان وكان.... ومل 

  مام الفكر ص املستقبل امل قب لد اهلل يكون ويكون.. دال خيلو منه وق .
 ولو قيل:  نه كان وق  ومل يكن اهلل  لكان لنا أن نقون دمن كون اهلل؟

 ولو قيل:  نه يأيت وق  و  يكون اهلل  لكان لنا أن نقون: دمن يعدم اهلل؟
 ألون وليث قبله شيء  وهو اآلمر و  يكون بعد  شيء.  هعا  و   اك.. بل هو ا

أو لو یكف بربك أنب على كل شيء شهيديقون القرآن اركيم: 
(93  . 

 د و  عاىل يش د مجيا األشياء: يش د  كوِّهنا  د و قبل ا  ويش د دناءها د و بعدها.. 
 .  (96وما نحن بمسبوقينويقون سبحانه: 

                                                           
 .53سوري دصل  :   93)
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لب ملك  ا في السماواا واألوا وهو العزیز الحكيو سبَّح هلل م ويقون  عاىل: 
هـــو األول واآللـــر  الســـماواا واألوا یحيـــي ویميـــت وهـــو علـــى كـــل شـــيء قـــدیر 

والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليو
(31 . 

 قان: أمنيين عن اهلل ع  وجل  مىت كان؟  tوسأن نادا بن األ رق أبا جعفر 
كــن حـىت أمـنيك مـىت كـان؟ سـبحان مـن مل يــ ن دقـان لـه: )ويلـ ق أمـنيين أنـ   مـىت مل ي
 . 30)و  ي ان در،اً صمداً  مل يتخع صاحبة و  ولداً 

قـــان: قـــان رأ  اعـــالوت للي ـــو،:  ن املســـلمل ي عمـــون أن عليـــاً مـــن  tوعـــن الصـــا،ق 
أجـدن النــا  وأعلم ــمق أ هبــوا بنــا  ليــه لعل ــي أسـأله مــن مســألة أمطاــه دي ــا  دأ ــا   دقــان: يــا 

 منلق  ين أريد أن أسأل  عن مسألة؟ أمري املؤ 
 : سل عما شا ق  tقان 

 قان: يا أمري املؤمنل مىت كان ربنا؟ 
 قان: يا ي و،(ق  منا يقان: مىت كان ملن مل يكن دكان.

هـو كـان بـال كينونـة كـاةن ـ أ( بـدون أن يصـنعه غـري  ـ كـان بـال كيـ   يـا ي ـو،( كيـ  
ل ايـات عنـه ـ أ(   يكـون بعـد  شـيء ـ د ـو  نقطعـ  ا… يكـون لـه قبـل  وهـو قبـل القبـل؟

 . 34)غاية كل غاية.. 
لب الحكو وإليب ترجعون ـ أ(  ا ه ـكل شيء هالك إال وجهب    قان  عاىل: 

(33 . 

                                                                                                                                                                      
 .91سوري الواقعة:   96)
 .3 -0سوري ارديد :   31)
 …باب نفي املكان وال مان و السكون و ارركة 0م 093التوحيد: ص  30)
 …  باب نفي املكان و ال مان و السكون وارركة 9م  099لتوحيد: صا  34)
 .33سوري القصهلل:   33)
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 متكلو

 
  نا نبد( عما ص  ماةرنا بالكالم ـ ص األغلب ـ .

 والوحو   بد( ما ص ملدها بالعةيا..
  و يتمكن من صنا الشيء مبةر، اارا،ي.لكن اهلل   حيتاج  ىل الكالم  د

 كما يتمكن من  د ام املالةكة واألنبياء بإلقاء ما يريد  ص أ هاهنم.
 لكن ثب  ـ ص القرآن والسنة ـ  ن اهلل متكلِّم.

  دإنـه لـيث هسـم  ولـيث (14)وليث معىن كالمه:  ن لـه لسـاناً وشـفتل  وحنةـري واـوات
 سيأيت ـ  دليث كالمه  عاىل شبي اً بكالمنا  خيرج من الفم. له ما لنا من الفم واآل ت ـ كما

بـــل معـــىن  نـــه مـــتكلم:  نـــه مـــىت شـــاء الكـــالم ملـــق الصـــوت ص ااـــواء أو ص شـــةري أو ص 
 شيء آمر  ديسمعه املالةكة أو األنبياء  أو غريهم ممن شاء.

 .  (35وكلَّو اهلل موسى تكليما   يقون القرآن اركيم: 
ولـو أنمـا فـي مبعىن النعمة واملخلوق وحنومهـا  يقـون القـرآن اركـيم:  :  طلق«الكلمة»و

األوا من شجرة أقالم والبحر یمده من بعـده سـبعة أبحـر مـا نفـدا كلمـاا اهلل إن اهلل 
عزیز حكيو

(39 . 
قـــل لـــو كــان البحـــر مـــدادا  لكلمــاا وبـــي لنفـــد البحــر قبـــل أن تنفـــد   وقــان  عــاىل: 

 . (39ا  كلماا وبي ولو جانا بم لب مدد
 . 33): )كان اهلل ع  وجل  وليث مبتكلم  ل أحد  الكالم tوقان اامام الصا،ق 
: )كـالم اخلـالق ملخلـوق  لـيث ككـالم املخلـوق ملخلـوق  و  يلفـ  tوقان اامـام الر ـا 

 . 36)… بشق دم ولسان

                                                           
 اوات مجا ااي: اللحمة املشردة علت ارلق ص أقصت سق  الفم.  31)
 .091سوري النساء:   35)
 .49سوري لقمان:   39)
 .016سوري الك  :   39)
 .00م 0باب 93ص  1حبار ا نوار: ج  33)
 . 1م 9باب 054ص 1ار: جحبار ا نو   36)
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 صادق
هل يكعب أحد    عن مبمل ص نفسه  أو عة  عن ،دا مرري أو جلـب منفعـة بـدون 

 عب  أو ج ل بارقيقة؟ الك
  ن أسباب الكعب  نحصر ص هع  الثالثة .

 واهلل من      يتطرق  ليه  يغ أو دسا،.
 واهلل قا،ر    يعة   شيء ص األرض و  ص السماء.
 واهلل عامل      ل ص رياً و  كبرياً كان أو يكون.

 و  خيل  امليعا،.   ن: داهلل صا،ق ديما يقون  ديما يبشر وينعر    يكعب أبداً 
 ن مـــا بشـــر بـــه املـــؤمنل: مـــن جنـــات وعيـــون  و رول ومقـــام أمـــل ص تـــل ممـــدو،  ومـــاء 

 .. 61)مسكوب  وداك ة كثريي   مقطوعة و  ممنوعة
وما أنعر به الكادرين: من عـعاب ألـيم  ونـار جحـيم  وتـل مـن حيمـوم   تليـل و  ي ـع 

 ..  60)من اب
 كل ا صدق وحق.

 لك جزیناهو ببييهو وإنا الصادقون  كر::يقون القرآن ال
(64 . 

سو صدقناهو الوعد فأنجيناهو ومن نشاء وأهلكنا المسرفين وقان سبحانه: 
(63 . 

                                                           
   وغريها من السور. 14-10  وسوري املرسالت: 55-50  وسوري الدمان: 39-43راجا سوري الواقعة:   61)
   وغريها.091  وسوري البقري: 55-54  و11-14اشاري اىل قوله  عاىل ص سوري الواقعة   60)
 .019سوري ا نعام:   64)
 .6سوري ا نبياء :   63)
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  ني
أرأيـــ  األغنيـــاء    لكـــون مـــن الكـــون    ،راهـــم معـــدو،ي  ومـــا  لـــ  يســـمي م النـــا  

 أغنياء؟
و   ــراً  و  حيــاي و  مو ــاً  و   نــه  ةــالق اــا (     هــعا ال ــع    لــ  لنفســه نفعــاً 
 صحًة و  مر اً  و  شيباً و  شباباً  و  نقصاً و  كماً .
 منت ت األمر:  ن صديقه الفقري    ل  مثل ،رامهه.

  ن اهلل غع مبا اع  اللفظة من معىن:
 غع ص وجو، : دال حيتاج  ىل مالق خيلقه. 

 كه. غع ص ملكه: دال حيتاج  ىل أحد  لِّ 
 غع ص علمه: دال حيتاج  ىل معلِّم. 

 غع ص ملقه: دال حيتاج  ىل مشري أو ت ري. 
 غع ص  ا ه: دال حيتاج  ىل آلة أو جتربة. 

 غع ص أحواله: دال حيتاج  ىل م ينة أو ،رهم أو ،ينار.
اعــن  ن غــىن اهلل لــيث ألنــه  لــ  معــا،ن األرض النفيســة  و  ألنــه  لــ  عــد،اً كثــرياً مــن 

واانـــث وامللـــ   و  ألنـــه  لـــ  الفرـــاء الشاســـا واألهنـــار واألرا ـــي  و  ألنـــه  لـــ  مـــ اةن 
املخلوقــات: مــن مــاء وهــواء و ــياء و ــراب  الــيت هبــا  ثمــر األشــةار  و نمــو النبا ــات  وختلــق 

 اريوانات و....
رجــا    بــل ألن لــه القــدري العظيمــة الــيت هبــا خيلــق مــا خيلــق و ن أدــىن مجيــا الكــون حبيــمل

 شيء   ن ص كلمة )كن  كن  اهلل الع(   ا شاء ملق أكواناً وأكواناً  بال نصب و  ل وب.
                إ نمـــــــا أمـــــــره إ ا أواد شـــــــياا أن یقـــــــول لـــــــب كـــــــن  يقـــــــون القـــــــرآن اركـــــــيم:

فيكون
(61 . 

                                                           
 .34 سوري يث :  61)
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هــو الــذین یقولــون ال تنفقــوا علــى مــن  ولقــد ســفه املنــادقون الــعين حكــت اهلل قــوام: 
د وسول اهلل حتى ینفضواعن

(65   
اتــاج  ىل عــوهنم  وأنــه بانقطــال صــالشم يــنف  املســلمون مــن   اعمــل أن الرســون 

وهلل لــزائن   وأن اهلل   يــتمكن مــن  نقــا  املوقــ   دــر، اهلل علــي م بقولــه:  حــون النــ  
السماواا واألوا ولكن المنافقين الیفقهون

(69 . 
مانـــة وااحيـــاء والصـــحة واملـــرض واملـــان واعـــا  و... كل ـــا ص  ن العلـــم واخللـــق والـــر ق واأل

م اةن اهلل يعطي ا من يشاء  ويصرد ا عمن يشـاء  ولكـن  لـ  حتـ  حكمـة عاليـة ومصـلحة 
وإن من شيء إال عندنا لزائنب وما ننزلب إال بقدو معلومقا ية  يقون اهلل  عاىل: 

(69 . 
قربــا  حســنا  فيضــاعفب لــب أبــعافا    مــن  ا الــذي یقــرا اهللوحيــمل نــ ن قولــه  عــاىل: 

 ك يـرة
قـان مجـا مـن الي ـو، ـ اسـت  اًء ـ:  ن  لـه امـد دقـري وحنـن أغنيـاء   اعمـل أن مـا   63)

لـــدي م مـــن ،راهـــم ي نـــي م  وتنـــوا أن هـــع  اآليـــة  ـــدن علـــت دقـــر اهلل  عـــاىل دـــر، اهلل علـــي م  
    اهلل فقيــر ونحــن أ نيــاءلقــد ســمع اهلل قــول الــذین قــالوا إن ووعــدهم بالعــعاب ص قولــه: 

 لــك بمــا  وقــتلهو األنبيــاء بييــر حــا ونقــول  وقــوا عــذام الحریــا  ســنكت  مــا قــالوا
قدمت أیدیكو وأن اهلل ليس بظالم للعبيد

(66 . 
 وقد ي عم أنا  أن   ان النا  باهلل  عاىل مما حيتاج  ليه.

و ال ــع عــن كــل  لــ   و منــا  ن اهلل   ينفعــه   ــان املــؤمنل  و  يرــر  كفــر الكــادرين  د ــ
  رجا الفاةدي  ىل املؤمن نفسه  و عو، املرري  ىل الكادر نفسه.

وقال موسـى إن تكفـروا أنـتو ومـن فـي  t :ولقد قان القرآن الكر: عن لسان موست 
األوا جميعا  فإن اهلل ليني حميد

(011 . 
ــــــي عــــــ وقــــــان ص آيــــــة أمــــــر :  ن ومــــــن جاهــــــد فإنمــــــا یجاهــــــد لنفســــــب إن اهلل لين

                                                           
 .9سوري املنادقون :   65)
 .9سوري املنادقون:   69)
 .40سوري ارةر:   69)
 .415سوري البقري:   63)
 .034-030سوري آن عمران:   66)
 .3سوري ابراهيم:   011)
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العالمين
(010 . 

وقد أت ر سبحانه ا ست ناء عن قـوم  ولـوا عـن وعـ  املرسـلل  وسـلكوا سـبيل الكـادرين  
 ألو یـأتكو نبـأ الـذین كفـروا مـن قبـل فـذاقوا وبـال أمـرهو ولهـو عـذام ألـيو  دقـان: 

 واسـتينى اهلل  فكفـروا وتولّـوا   لك بأنب كانت تأتيهو وسلهو بالبيناا فقالوا أبشرا  یهـدوننا
واهلل  ني حميد

(014 . 
   ن: من اخلرادة أن يقون أحد:  ن اهلل غع عن ةاعيت  ِدلم أ عب نفسي؟ 

  أو:  ن اهلل غع عن مال  دلم أنفقه ص سبيله؟
ــــــا واملنفــــــق  و عــــــو،ان  ىل نظــــــام اريــــــاي   ن ااةاعــــــة واانفــــــاق يعــــــو،ان  ىل نفــــــث املطي

 ا جتماعية.
ركومة ص غـىن عـن لـاحي ورسـويب  دلِـم أ عـب أليث من السخ  أن يقون  لميع:  ن ا

 نفسي وأس ر ليلي بارف  والدر ؟
 ن مثــل هــعا التلميــع يعــد  ســخيفاً  ويعــد  كالمــه هــراًء  و ن كــان    رــر اركومــة بطالتــه 
ورسـوبه  و  ينفع ـا لاحـه ورقيـه  واركومـة ـ كمـا نعلـم ـ مبكـان نـا ن مـن ال ـىن  دكيـ  بـاهلل 

 ( له مل  السماوات واألرض  وهو علت كل شيء قدير.العلي العظيم  الع

                                                           
 .9سوري العنكبوت:   010)
 .9-5سوري الت ابن :   014)
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 الصفاا الجمالية
 

  ن هلل وجو، عظيم   حيد   مان و  مكان و  ج ة.
 وصفا ه كعل     حيدها شيء.. د ي كثريي جداً  ووسيعة جداً.

د ناك كثري ص الكيفية: دصفة العلم    ق  عند حد  حىت يقان: يعلـم اهلل هـعا و   :1
 اك  كمـا هـو ص املخلـوق كـعل   أو يقـان: يقـدر اهلل علـت شـيء و  يقـدر علـت شـيء يعلم 

 آمر  أو يقان: يسما اهلل صوت دالن و  يسما صوت دالن.
وهنــاك كثــري ص الكميــة: دصــفا ه كثــريي كثــريي.. ومــا  كرنــا  مــن العلــم والقــدري واريــاي  :2

 واارا،ي ليث    قدراً قليالً من ا.
قــرآن اركــيم والســنَّة البيرــاء عــدي من ــا  وحنــن نــعكر ص هــعا الصــد، مجلــة وقــد ور، ص ال

 من ا:
هو اهلل الذي ال إلب إال هو عالو اليي  والشهادة هو الـرحمن يقون القرآن اركيم: 

هو اهلل الذي ال إلب إال هـو الملـك القـدوس السـالم المـ من المهـيمن العزیـز  الرحيو 
هو اهلل النالا الباوئ المصّوو لـب األسـماء  ما یشركون الجباو المتكبر سبحان اهلل ع

الحسنى یسبح لب ما في السماواا واألوا وهو العزیز الحكيو
(013 . 

وعن الصا،ق جعفر بـن امـد  عـن أبيـه امـد بـن علـي  عـن أبيـه علـي بـن ارسـل  عـن 
: pن اهلل أبيه ارسل بن علي  عن أبيه علي بـن أيب ةالـب )علـي م السـالم  قـان: قـان رسـو 

 ) ن هلل  بارك و عاىل  سعة و سعل اماً  ماةة    واحدي  من أحصاها ،مل اعنة  وهي:
اهلل  االــه  الواحــد  األحــد  الصــمد  األون  اآلمــر  الســميا  البصــري  القــدير  القــاهر  
العلـــي  األعلـــت  البـــاقي  البـــديا  البـــار(ء   الســـأكرم  الظاهســـر  البـــاةن  ارـــي  اركـــيم  

علــيم  ارلــيم  ارفــي   ارــق  ارســيب  ارميــد  ارفــي  الــرب  الــرمحن  الــرحيم  الــعارش  ال
الر اق  الرقيب  الـرعو   السـالم  املـؤمن  امل ـيمن  الع يـ   اعبـار  املتكـني  السـند  السـبوم  

                                                           
 .41-44سوري ارشر:   013)
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الشــ يد  الصــا،ق  الصــانا  الطــاهر  العـــدن  العفــو  ال فــور ال ع  ال يــا   الفــاةر  الفـــر،  
تــام  الفــالق  القــد:  امللــ   القــدو   القــو(  القريــب  القيــوم  القــاب   الباســط  قا ــي الف

اراجـــات  اجمليـــد  املـــوىل  املنـــان  احملـــيط  املبـــل  املقيـــ   املصـــور  الكـــر:  الكبـــري  الكـــاص   
كاشـــ  الرــــر  الــــو ر  النــــور  الوهــــاب  الناصــــر  الواســــا  الــــو،و،  ااــــا،(  الــــوص  الوكيــــل  

الــــني  الباعــــمل  التــــواب  اعليــــل  اعــــوا،  اخلبــــري  اخلــــالق  مــــري الناصــــرين  الــــديان   الــــوار  
 . 011)الشكور  العظيم  اللطي   الشاص 

                                                           
مامتـــة الكتـــاب ص األمـــاء  309ســـعون  مـــا. وراجـــا عـــدي الـــداعي: صهلل  بـــارك و عـــاىل  ســـعة و  1م 563اخلصـــان: ص  011)

 …باب أماء اهلل  عاىل والفرق بل معاني ا 00م 406ارسىن. والتوحيد: ص
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 البساطة
 

ـــاً مـــن أجـــ اء: العـــل واأل ن والفـــم.. واللحـــم والـــدم    ا نظرنـــا  ىل اانســـان  وجـــدنا  مركب
 والعظم..

 منا الفرق بين ما باا،راك.. وحنو .و  ا  حظنا اريوان وجدنا  مثل اانسان  و 
و  ا سنينا أحوان سـاةر األشـياء مـن نبـات وحةـر  ومـاء وهـواء و... وجـدنا كل ـا مؤ لفـة 

 من أج اء وأعراض وألوان.
واملوجو،ات كل ا  ش ك ص هع  الناحية من غري درق بل أن يكـون صـ رياً كاعرثومـة  أو  

 كبرياً كساةر األشياء.
 يث كعل .لكن اهلل  عاىل ل

 دليث له ج ء  بل هو بسيط.
   أ ن له كآ اننا  و  عل له كأعيننا  و  يد ورجل له كأيدينا وأرجلنا  و... 
 لو كان هلل يد ورجل  أو لسان أو مقلة  أو جوارم أو أعراء.. لكان مركباً.

 وكل مركب حيتاج  ىل أحد يؤلِّفه ويركِّبه.
 ركِّب لإلله.واهلل ليث قبله أحد حىت يكون هو امل

ليس كم لب شيء يقون القرآن اركيم:
(015 . 

ما قدووا اهلل حا قدوه وقان  عاىل: 
(019 . 

ــــه جــــو  كــــأجوا    ن اهلل لــــيث هســــم و  بــــع( أعرــــاء  و  يشــــاهبه شــــيء  ولــــيث ل
  املخلوقل  ومل يكن له والـد ولـ د   ومل يلـد هـو أحـداً ـ كمـا  عمـ  الي ـو، ـ  ن ع يـراً ابـن اهلل ق

 . (103)ما  عم  النصار :  ن املسيح ابن اهللوك
                                                           

 .00سوري الشور :   015)
 .60سوري ا نعام:   019)
قـولهو بـأفواههو یضـاهاون  وقالت اليهود عزیر ابن اهلل وقالـت النصـاوا المسـيح ابـن اهلل  لـك شاري  ىل قوله  عاىل:   019)

 .31سوري التوبة:  قول الذین كفروا من قبل قاتلهو اهلل أنى ی فكون
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 عن اهلل؟ pوقد سأن مجاعة من الن  
لـو  ــ الـع(   جـو  لـه ـاهلل الصـمد  قـل هـو اهلل أحـد دأن ن اهلل ص اعواب ام: 

ولو یكن لب كفوا  أحد یلد ولو یولد 
(013 . 
تلفوا ص التوحيد  :  ن من قبلنا من موالي  قد امtوكتب امد اامداين  ىل أيب ارسن 

 دمن م من يقون جسم  ومن م من يقون صوري؟
 طــه: )ســبحان مــن   حيــد  و  يوصــ   لــيث كمثلــه شــيء  وهــو الســـميا  tدكتــب 

 . 016)العليم 
: )  جسم و  صوري  و  حيث و   ث  و  يـدرك بـاروا  اخلمـث  tوقان الصا،ق 

 . 001)األ مان..    دركه األوهام  و   نقصه الدهور  و    ري  
ليــونث: )يــا يــونث مــن  عــم أن هلل وج ــاً كــالوجو  دقــد أشــرك  ومــن  عــم أن هلل  tوقــان 

 . 000)جوارم كةوارم املخلوقل د و كادر باهلل.. 
: )..  ن اهلل  بـــارك و عـــاىل   يشـــبه شـــيااً  و  يشـــب ه شـــيء  وكـــل  مـــا وقـــا ص tوقـــان 

 . 004)الوهم  د و  الده 
يــل أن اهلل ص الســماء  ومــن م مــن يــ عم أنــه جــالث علــت العــر    ن مــن النــا  مــن يتخ

 ومن م من يظن أنه قطعة من نور  ومن م من يتوهم أنه كاانسان له وجه ويد ورجل.
 كل هع  األوهام مما يأبا  العقل  وير،  القرآن والسنة.

لي ـا..  واهلل  ن اهلل لو كان ص العر  كان اتاجاً  ليـه  ولـو كـان لـه جارحـة كـان اتاجـاً  
 غع ـ هميا معىن الكلمة ـ   حيتاج  ىل شيء أبداً.

                                                           
 .1-0سوري اامالص   013)
 باب انه ع  وجل ليث هسم و   صوري. 6م 011التوحيد: ص  016)
 .3م 03ب 460ص 3حبار األنوار: ج  001)
 …وادق هع  ا مبارمما ي باب ما جاء عن جعفر بن امد  455كفاية األثر: ص  000)
 .1م  03ب 461ص 3حبار األنوار: ج  004)
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 ال نعلو
 

 هل  فكرت ـ يوماً ـ ص أن     علم أشياء كثريي؟
 هل عرد  أن ما    علم  أكثر وأكثر مما  علم؟

هــل ةــرق معـــ  أن شلــعب العلـــم الــيت  وصـــل  لي ــا العلمـــاء   قــرب مـــن املاةــة والثالثـــل 
ي يـــاء علـــم  والكيميـــاء علـــم  وارســـاب علـــم  وااندســـة علـــم  والطـــب علـــم    دالف 003)علمـــاً 
 و...

 ل هل  در( ان     عر  من العلوم    شيااً يسرياً؟
وهل رأي  ص الكتب أن العلماء ما هعا التوسا املدهي من العلـم  وهـع  ا م اعـات  

لـيث شـيااً بالنسـبة  ىل مـا  يركعون أمام عظمة الكون وأسرار  مشعاً  ويقولـون:  ن مـا كشـفنا 
 مل نكتشفه  و ن العامل مليء باألسرار والعلوم؟

وهل قرأت: أن الروم اليت هي بل جنبي   وبل جنـ  كـل  ( روم  مل يًعـر  حقيقت ـا 
  ىل اآلن  ما كثري دحهلل العلماء عن ا وشدي ولع م  كتشاد ا؟
 وهل مع  أن العقل أخ الروم ص هع  اع الة وال موض؟

 عنا عن العقل والروم.. ،
هل مع  أن الك رباء اليت  رـيانا ص كـل ليـل  وحتـرك مراوحنـا و  سـل أثوابنـا  و...  ىل 
ألــ  ج ــا  وج ــا  الــيت متوهنــا الك ربــاء  مل يعــر  بعــد حقيقت ــا  و منــا يقــون العلمــاء: نــر  

 آثارها  و  ندرك كن  ا؟
مـر كـالروم والعقـل.. و  نعـر  كنـه مـا  نا ـ ما أنـه   نعـر  حقيقـة مـا هـو معنـا ،اةـم الع

 ؟ نستفيد منه ص كثري من شؤون حيا نا  كالك رباء ـ كي  نتةرأ ونقون: ما هي حقيقة اهلل 
  ن حقيقة اهلل شيء   يعر .. 

 والعقل البشر( أقصر من أن يدرك كنه اهلل..

                                                           
 أما التقسيمات والتفريعات للعلوم ص يومنا هعا دأكثر من  ل  كما  خيفت )الناشر .  003)
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اء  ألنــا نــر   نــا نعــ   بوجــو، اهلل  ألنــا نــر  آثــار   كمــا نعــ   بوجــو، الــروم والك ربــ
 آثارمها.. 

 أما حقيقة اهلل دال  كن معردت ا  بل نعر  اهلل بآثار .
أ در( أن العـل ولـو كانـ  حـا،ي     بصـر اعرثومـة الصـ ريي و   بصـر اعـرم البعيـد  و  

  بصر الشيء القريب  لي ا جداً  و   بصر    ما وجو، النور؟
درك احملسو  ص نطاق  يق.. والعقل يدرك  ن العقل كعل   د و كالعل  لكن العل  

 املعقون ص نطاق  يق أيراً.
.. كـعل  لـيث مـن  وكما أنه ليث من املنطق أن ننكر األجسام البعيدي  مبةر، أنا مل نرهـا

  املنطق أن ننكر وجو، اهلل  مبةر، أنا  ندرك حقيقتهق
  ن من ير  بناًء  حيكم بوجو، البن اء له  و ن مل ير البن اء.

 ومن ير  أثر القدم  يعلم بأنه مر هناك شخهلل  و ن مل ير الشخهلل.
 ألن األثر يدن علت املؤثر  و ن مل يعر  حقيقة املؤثر ومل ير .

  نا   نعر  حقيقة اهلل  ومل نر اهلل  لكنا عردنا  من آثار   وكفت.
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 ليس بمرئي
 

وأن يـــدرك بإحـــد  يقــان:  ن رجـــالً أنكـــر وجــو، اهلل  وقـــان:  ن كـــل شـــيء موجــو،  بـــد 
اروا  اخلمث: العل واأل ن واألن  واللسان واللمث  وأنـا مل أر  اهلل  ومل أمـا صـو ه  ومل 

 أشم رحيه  ومل أ عوق ةعمه  ومل أملث جسمه.
دصنا رجل ـ ما مقالة الرجل املنكر ـ كر ل  كري من مشب وكري مـن حديـد  وصـب  ما 

 كر ــان  صــنعْ   حــدامها مــن مشــب واألمــر  مــن ل أ ــت هبمــا  ىل املنكــر  وقــان:  ن هــا ل
 حديد  د ل  تمكن أن حتكم مبةر، نظرك  لي ما بأن أي ما حديد وأي ما مشب؟

 بالنظر.  دنظر املنكر  لي ما  وقان:   أمتكن من التمي 
 قان املثب : دا،ن مع   لي ما  لعل   سما صوشما ومتي مها.

 مي .الت من يتمكن ومل  دأ،ىن املنكر أ نه
 العوق. من متي مها لعل  بلسان   دالطع ما املثب : قان
  ي ق ومل املنكر  دلطا
 بالشم. متي  لعل  رحي ما  داستنشق املثب : قان
 ق املنكر يعر  دلم
 باللمث. متي  لعل  بيدك داملس ما املثب : قان

  ي ق ومل املنكر  دلمس ما
  بين ما؟ متي  أين دمن قان:
 أنــه عردــ  أمــ  كـان وأي مــا ارديــد  أنـه عردــ  أثقــل كــان دأي مـا  مــا أردع املنكــر: قـان
 اخلشب.
 ارديد؟ هو األثقل بأن حيكم ومن املثب : قان
 العقل. املنكر: قان
 حـىت حسـ  أبـواب وسـد معردتـ  ،ون حاةالً  كان   ا اخلفي  اللون  ن قاةاًل: املثب  دكر
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 بوجـو، ا عـ ا  مـن  نعـ  دما العقل..  ىل أمرياً  وعا  اا،راك  عن حواس  بعة  اع د 
 حواس ؟  دركه مل و ن آثار    ر  الع( اهلل

 باهللق وآمن ا عتقا،  ىل (114)وقفل املنكر  دانقطا
 وجو، ق عدم علت ،ليالً  ليث له رعيتنا وعدم هسم.. ليث ألنه مبرةي  ليث اهلل  ن
 نــر  بأنــا     لــ  لــيث ن؟..انــو  وهــعا عاقــل  هــعا بــأن حنكــم: أيــن دمــن العقــل  نــر مل  نــا
 اآلمرق ،ون أحدمها ص العقل آثار

 آثار . من نشاهد ملا اهلل  بوجو، حنكم وكعل 
 لـيث مـا وكـل هسـم  ليث ألنه اآلمري  ص و  الدنيا ص   ير  دال الرعية  عليه  تنا اهلل  ن
 رعيته.  كن   هسم

األبصاو ال تدوكب األبصاو وهو یدوهلل اركيم: القرآن يقون
(005 . 

 نفسه؟ يريه أن اهلل: من t موست ةلب وحيمل
             لـــن ترانـــي ولكـــن أنظـــر إلـــى الجبـــل فـــإن اســـتقر مكانـــب فســـول ترانـــي اهلل: أجابــه

فلما تجلي وبب للجبل جعلب دكا  ولر موسى صعقا    ـ املستحيل علت  عليقاً  ـ
(009 . 

لك أهـل الكتـام أن تــنزل علـيهو كتابـا  یسـأ دقان: الرعية سؤان  عاىل اهلل استعظم وقد
فألــذتهو الصــاعا   مــن الســماء فقــد ســألوا موســى أكبــر مــن  لــك فقــالوا أونــا اهلل جهــرة

بظلمهو
(009 . 

    دقان: يا أمري املؤمنل هل رأي  رب ؟tوقام رجل يقان له:  علب   ىل أمري املؤمنل 
 . : )ويل  يا  علب  مل أكن بالع( أعبد رباً مل أر  tقان

 قان: كي  رأيته؟ صفه لناق 
 . 003)قان: )ويل  مل  ر  العيون مبشاهدي األبصار  ولكن رأ ه القلوب حبقاةق اا ان 

أليب هاشم: )يا أبـا هاشـم  أوهـام القلـوب أ،ق مـن أبصـار العيـون   tوقان اامام الباقر 

                                                           
 قفل: رجا.  001)
 .013سوري األنعام:   005)
 .013سوري األعرا :   009)
 .053سوري النساء:   009)
 .4م 5باب  49ص  1: ج   وحبار األنوار1م 033ص  0الكاص: ج  003)
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ببصـــرك  دأوهـــام أنــ  قـــد  ـــدرك بومهـــ  الســـند واانـــد  والبلـــدان الـــيت مل  ـــدمل ا  ومل  ـــدرك ا 
 . 006)القلوب    درك ا دكي  أبصار العيون 

 وهناك ص القرآن اركيم آيات قد يتوهم من ا أنه  عاىل جسم  أو مرةي:
الرحمن على العر  استواقان  عاىل: 

(041  . 
إلى وبها نا رة وجوه یوماذ نابرة وقان سبحانه: 

(040 . 
  علت سرير السلطنة. وامللـ  مل  لـث لكن هعا استعمان عرص  كما نقون: استو  املل

 علت السرير  و منا نقصد أنه أمع بأ مة اركم. 
أو نقون: أنظر  ىل التلميع الفالين وقـد أصـبح مـديرا  وارـان أنـه بعـد  لميـع  و منـا نقصـد 

 من النظر العلم بعل .
 دريا،:  ن اهلل مستون علت أ مة الكون  آمع بأةراده.

لنـا  مجيعـاً بوجـو، اهلل  كـأهنم ينظـرون  ليـه  علـت مـال  مـا كـانوا و ن يوم القيامة يعلـم ا
 ص الدنيا شاكل ديه.

                                                           
 .  09م  5ب  36ص 1  وحبار األنوار: ج00م  66ص 0الكاص: ج  006)
 .5سوري ةه:   041)
 .43و 44القيامة:   040)
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 ال زمان وال مكان
 ال مان واملكان  من عوارض اعسم.

 الفراك الع( يش له اعسم  هو املكان.
 والبقاء الع( للةسم  هو ال مان. 

 : 044)أنيشتاين لكل جسم ةون وعرض وار فال وامتدا، وهو ال مان  كما يقون )
 لو ختيلنا انه   شيء ص الوجو،  د ل يبقت هناك  مان؟ 

 ق كال
 ال مان امتدا، للةسم.

 ن اهلل مـــــارج عـــــن ال مـــــان واملكـــــان  أ( لـــــيث لـــــه مكـــــان ديقـــــان: اهلل ص الســـــماء أو ص 
 األرض  أو علت العر   أو.. أو..

أو ص ســنة ألـــ   أو..  ولــيث لـــه  مــان  ديقـــان: اهلل ص يــوم اعمعـــة  أو ص شــ ر شـــعبان
 أو..

  ن اهلل ليث هسم  دال  مان له و  مكان.
دكما انه ير  كل األشياء  أ( ير  من أقصت الشرق  ىل أقصـت ال ـرب  مـن األرض  ىل 

 منت ت الفراء  من..
 كعل  ير  كل األ منة  أ( ير  املا ي واران واملستقبل  ص آن واحد.

 ط بنا املكان الع( هو امل رب ـ مثالً ـ . نا   نر  آمر املشرق  ألنه حيي
 و نا   نر  املا ي و  املستقبل  ألنه حييط بنا ال مان الع( هو اران.

 لكن اهلل   مكان له  دري  كل األمكنة. 
 و   مان له  دري  كل األ منة.

لو در ـنا أن رجـال ولـد ص جـو مملـوء مـن الـدمان  مل يتصـور هـعا الرجـل درـاًء لـيث ديـه 
 مان  بل يظن أن كل شيء ااط بالدمان.،

                                                           

م  دي يـــاةي أمريكـــي  أملــاين املولـــد  يعتـــني أحـــد أعظــم عبـــاقري العلـــم ص خمتلـــ  العصـــور  0655-0396انيشــتاين  آلـــنيت )  044) 
 م  من آثار  )معىن النسبية  .0640نوبل ص الفي ياء لعام  و ا النظرية النسبية  منح جاة ي
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أمـــا اخلـــارج عـــن الـــدمان  دـــيعلم أون الـــدمان وآمـــر . ألن الـــدمان مل حيـــط هبـــعا الرجـــل 
 اخلارج.

  نا كلما  صورنا األشياء  نتصور مع ا ال مان واملكان  ألنا ولدنا   مانياً ومكانياً.
 منة واألمكنة.أما اهلل الع( هو مارج عن ال مان واملكان  دال حتويه األ  

: ) ن اهلل  بــارك و عــاىل    يوصــ  ب مــان و  مكــان و  حركــة و  tقــان اامــام الصــا،ق
 . 043)انتقان و  سكون  بل هو مالق ال مان واملكان وارركة والسكون وا نتقان.. 

  ن اهلل ليث ص  مان و  مكان  لكنه مطلا علت اعميا  وآمع بأ مة اعميا.
: ) ن موســت بــن عمــران  كــان  ات يــوم جالســاً    جــاء  ملــ  مــن t قــان أمــري املــؤمنل

 املشرق  دقان له: من أين جا ؟ 
 قان: من عند اهلل ع وجل. 

 ل جاء  مل  من امل رب  دقان له: من أين جا ؟ 
 قان: من عند اهلل ع وجل. 

 ل جاء  مل  آمر  دقان: من أين جا ؟ 
 د اهلل ع  وجل. قان قد جاتكم من السماء السابعة  من عن
 وجاء  مل  آمر  دقان: من أين جا ؟ 

 قان: قد جات  من األرض السابعة السفلت من عند اهلل ع وجل. 
ــــه مكــــان  و  يكــــون  ىل مكــــان أقــــرب مــــن tدقــــان موســــت  ــــو من : ســــبحان مــــن   خيل

 . 041)مكان 
ق : )يـا ويلـ tرجـاًل يقـون: والـع( احتةـب بسـبا ةبـاق.. دقـان  tوما أمري املؤمنل 

 ن اهلل أجــــل مــــن أن حيتةــــب عــــن شــــيء  أو حيتةــــب عنــــه شــــيء  ســــبحان الــــع(   حيويــــه 
 . 045)مكان  و  خيفت عليه شيء ص األرض و  ص السماء 

                                                           
بـاب نفـي املكـان و ال مـان  41م 031اجمللث السابا و ا ربعـون. والتوحيـد: ص 9م  496األمال للشيو الصدوق: ص   043)

 …و السكون و ارركة
 …قه من صفاتديما يتعلق بتوحيد اهلل و نـ ي ه عما   يلي    حتةاجه 401-416ا حتةاج: ص  041)
 0ديما يتعلق بتوحيد اهلل و  نــ ي ه عمـا   يليقـه بـه مـن صـفات.. واارشـا،: ج    حتةاجه 401راجا ا حتةاج: ص  045)

 دصل ص خمتصر من كالمه ص وجوب املعردة باهلل والتوحيد له. 441ص
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 ال أعراا
 كل شيء نرا  ص الوجو،   ع ض عليه حا ت خمتلفة  و نتابه صفات متباينة:

كـــــل ويـــــنكح  ويشـــــيب داانســـــان ينـــــام ويتحـــــرك  ويقـــــوم ويقعـــــد  وي رـــــب ويفـــــرم  ويأ
 ويرع   ويسمن وي  ن و.. و..

 واريوان كاانسان  ص عروض كثري من ارا ت عليه.
 والنبات كعل   ينمو ويكني وي هر ويثمر ويصفر وي شم..

 وارةر يصلد ويرمو ويتلون..
 وهكعا اران ص ساةر املوجو،ات..

 هع  األحوان كل ا من عوارض اعسم:
ومــن لــه رــم و،م صــح وســقم  ومــن لــه بطــن ودــرج يأكــل دمــن لــه قلــب غرــب ودــرم  

 وينكح  و..
 وماله جسم ينمو ويعبل  أو يرمو ويتلون..

 أما اهلل: دال جسم له  ولعا   يع يه األحوان  و   تبا،ن عليه األعراض.
اهلل ال إلب إال هو الحي القيوم ال تألذه سنة وال نوم يقون القرآن اركيم: 

(049 . 
وتوكل على الحّي الذي ال یموا : و قان  عاىل

(049 . 
: ) ن اهلل  بارك و عاىل أجل وأعظم من أن حيـد بيـد أو رجـل  وقان موست بن جعفر 

أو حركة أو سكون  أو يوص  بطون أو قصـر  أو  بل ـه األوهـام  أو حتـيط بـه صـفة العقـون  
أن ن مواعظه ووعد  ووعيد   أم ًر بال شفة و  لسان.. 
(121). 

 

 

 

                                                           
 .455سوري البقري:   049)
 .53سوري الفرقان:   049)
 يد ونفي التشبيه.باب التوح 31م  95التوحيد: ص  043)
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 اهلل عادل
 

 قد ير  الشخهلل  نساناً  ور ص اركم  ديسأن عن سبب جور ؟ 
 واعواب علت  ل :

  نه جاهل    يعر  وجه ارق  واعا  ور. :1
  نه يتومت هبعا اعور جلب نفا  ىل نفسه  دإن املبطل يرشيه ـ مثالً ـ واعا  ور.: 2
 املبطل     لو مل حيكم له  ر   ديةور دراراً عن الررر. نه يريد بعل  ،دا  رر  :7
  نه  يل حنو املبطل  دإنه قريب أو صديق.. له  واعا  ور.: 4
  نه مبيمل حيب الباةل  ويكر  ارق.: 5

هع  أجوبة  قا ص السؤان عن علـة اعـور ص اركـم  ومثـل هـع  األجوبـة  قـا ص السـؤان 
 عن علة اعور ص ساةر الشؤون:

دمن يقدم الرجل املستحق للتأمري  علت العـامل املسـتحق للتقـد:   بـد وأن يكـون ألحـد 
 هع  األسباب.

ومن حي م من   يستحق ااح ام  و  حي م املسـتحق لـه    يكـون    عـن  حـد  هـع  
 العلل..
وهناك سبب سـا،  للةـور: وهـو العةـ   دـإن مـن يسـب أحـداً ألنـه سـلبه شـيااً  أو  :6
 ليه.. يكون عاج اً  و   استوىف ارق بدون أن  نح  ىل باةل.غل  ع

 هع  هي أسباب اعور  وعدم العدن.
 د ل يتودر سبب من هع  األسباب بالنسبة  ىل اهلل  حىت  ور؟

 كالق
 نــه  عــاىل لــيث هاهــل  و  حيتــاج  ىل جلــب نفــا  أو ،دــا  ــرر  و   يــل  ىل أحــد  بــل 

صــداقة بينــه وبــل أحــد  و  يتطــرق ص  ا ــه  يــغ أو دســا،  ولــيث الكــل عبيــد   و  قرابــة و  
 بعاج .
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 د ِلم  يظلم؟
  ن عدن اهلل واسا  وليث مبعنا  الريق الع( يتبا،ر  ىل األ هان.

 هو عا،ن ص بريته: دال حيكم جوراً.
عــا،ن ص قرــاةه: دــال ي ــع و  يفقــر  و  يشــفي و   ــرض  و   يــ  و  حييــي  و  يعــ  

 يعن  و  يعطي و   نا  و ..    بالعدن.و  
 عا،ن ص ج اةه: دال يثيب و  يعاقب  و  يكرم و  ي ل..    بالعدن.

عــا،ن ص ملقــه: دلــم خيلــق الشــمث املرــياة و  القمــر البــا ك و  الــنةم ال اهــر و  البحــر 
 لعدن.املاةر و  األرض الفسيحة و  النبات واريوان واانسان و ..    با

عــا،ن ص أمــر  وهنيــه: دلــم يــأمر بالواجــب و  حيبــع املنــدوب  ومل ينــه عــن ارــرام ومل يكــر  
 املكرو   ومل يبح ارالن..    بالعدن.

 ن الفكر الريق قد   يدرك وجه العدن ص شيء  لكن العنب من  يق أدق التفكري   
نادعــه  ديســب الطبيــب  لكــن مــن  ــيق العــدن.. قــد نــر  الصــ  يرــيق  رعــاً بالــدواء ع لــه مب

 العنب يعو،  ىل دكر الطفل    ىل عالج الطبيب.
   نا   نعر  وجه الصالم ص كثري من األمور  لكن هل معىن  ل  أن ننكر الصالم؟

 كالق 
 يكفي ص اا عان بالعدن  ما نعر  من العدن ديما علمنا ق

حيــق لــه أن ينكــر عــدن   ن الشــخهلل   ا ج ــل وجــه الصــالم ديمــا يعــل لــه الطبيــب   
الطبيــب  وارــان أنــه يــر  عدلــه ديمــا يعلــم  دة لــه بكثــري مــن األ،ويــة   يــنير رميــه الطبيــب 

 بالظلم ألنه أوقعه ص مشقة العالجق
 ـ أ( بع( تلم ـ لك بما قدمت أیدیكو وأن اهلل ليس بظالّم  يقون القرآن اركيم: 

للعبيد
(046  . 

 قـال  وة وإن تلـك حسـنة یضـاعفها ویـ ا مـن لدنـب إن اهلل ال یظلـو موقان  عـاىل: 
أجرا  عظيما  

(031 . 

                                                           
 .034سوري آن عمران:   046)
 .11سوري النساء:   031)
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وال یظلمون فتيال  وقان سبحانه: 
(030  . 

فمــا كــان اهلل لــيظلمهو ولكــن كــانوا أنفســهو یظلمــون وقــان ع وجــل:
. وقــان  034)

 فأصـابهو سـيااا مـا عملـوا وما  لمهـو اهلل ولكـن كـانوا أنفسـهو یظلمـون  عاىل: 
(033  . 

وما اهلل یرید  لما  للعبادانه: وقان سبح
(031 . 

ــــوم إن اهلل ســــریع وقــــان  عــــاىل:  ــــوم تجــــزي كــــل نفــــس بمــــا كســــبت ال  لــــو الي الي
 .  (035الحسام

: )التوحيــد أن    تومهــه  والعــدن  tعــن التوحيــد والعــدن؟ دقــان  tوســال أمــري املــؤمنل 
 . 039)أن    ت مه 

: دــأن    نســب  ىل مالقــ  مــا : )أمــا العــدن tعــن العــدن؟ دقــان  tوســال الصــا،ق 
 . 039) م  عليه 
: ).... و  أمـر  ـ أ( العبـد ـ بشـيء     وقـد علـم أنـه يسـتطيا دعلـه  ألنـه لـيث tوقـان 

 . 033)من صفته اعور والعبمل والظلم و كلي  العبا، ما   يطيقون 
 وص حديمل: ).. بالعدن قام  السماوات .

                                                           
 .16سوري النساء:   030)
 .91سوري التوبة:   034)
 .31-33سوري النحل:   033)
 .30سوري غادر:   031)
 .09سوري غادر:   035)
معـىن العـدن و  باب الكـالم ديمـا ور، مـن األمبـار ص 36باب ال يا،ات  ورو ة الواعظل: ص  041مصاةهلل األةمة: ص  039)

 التوحيد.
بـــاب ا ون ص ا  ـــان وااســالم ومـــا يتعلـــق  01بـــاب معـــىن التوحيــد والعـــدن  ومشـــكاي ا نــوار: ص  0م 69التوحيــد: ص  039)

 هبما.
 ص أنوال شىت من العلوم.   حتةاج أيب عبد اهلل الصا،ق 310ا حتةاج: ص  033)
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 القضاء والقدو
 موا ا:للقراء والقدر ثالثة 

قراء وقدر ص التكوين: مبعـىن أن اهلل  عـاىل قرـت ملـق األدـالك وقـدَّر أقـوات النييـة   :1
وكعل  كل ما ص الكون من الوجو، د و بقراء اهلل وقدر     حييد الكون عن  را، ه و قدير  

 قدر شعري  وهعا أمر معلوم يؤمن به كل من آمن بوجو، اهلل  عاىل.
ــــدين  دــــأمر وهنــــت  ونــــدب وحــــعر  قرــــاء وقــــدر ص التشــــر  :2 يا: مبعــــىن أن اهلل شــــرَّل ال

 وأوجب وحرم دوجوب الصالي بقراء اهلل  وحرمة اخلمر بقراةه..
وقرــاء وقــدر ص أعمــان النــا : مبعــىن أن اهلل  عــاىل قرــت أعمــان النــا  وقــدر  وهــعا  :7

 يتصور علت وجو :
 ه.أمر بارسن  وهنت عن القبيح  وهعا معلوم   غبار علي أ:

علم ما يعمله العبا،: من مري وشر  وةاعة ومعصية  وهـعا بـدي ي  بعـد مـا علمنـا:  م:
 أن اهلل  عاىل عامل بكل معلوم    يع ب عنه شيء ص األرض و  ص السماء.

أجــني العبـــا، علـــت أعمـــاام  دـــال يـــتمكن اانســـان مـــن عمـــل  ولـــيث هـــو خمتـــار ديمـــا  : 
 يعمل  وهعا شيء حتكم البداهة بكعبه:

  نا نعمل األعمان بامتيارنا  دإن شانا أحسنا  و ن شانا أسأنا.
 يقون القرآن اركيم ـ ص صد، القسم األون ـ : 

 سو استوا إلى السماء وهي دلان فقال لها ولألوا ائتيا طوعا  أو كرها  قالتا أتينـا
اء فقضاهن سبع سماواا في یومين وأوحى في كـل سـماء أمرهـا وزّینّـا السـم طائعين 

 .  (036الدنيا بمصابيح وحفظا   لك تقدیر العزیز العليو
 الثاين: القسم صد، ص ويقون

                                                           
 .04-00سوري دصل :   036)
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وقضى وبك أال تعبدوا إال إیاه وبالوالدین إحسانا (011 . 
 الثالمل: القسم صد، ص ويقون
وأقيموا الصـالةأ: 

 (010   وآتـوا الزكـاة
 (014    إن اهلل یـأمر بالعـدل واإلحسـان

وإیتاء  ي القربـى
 (013     وال یيتـ  بعضـكو بعضـا

 (011   والتجسسـوا
..  ىل  015)

 غري  ل  من اآليات اآلمري بارسن  والناهية عن القبيح.
ـــزل األمــر بيــنهن لتعلمــوا أن اهلل علــى كــل شــيء قــدیر وإن اهلل قــد أحــا   م : یتن

نه عـامل وغريها.. مما يدن علت علم اهلل  عاىل  وقد سبق ااشاري  ىل أ  (019بكل شيء علما  
 .بكل شيء
 :   ــا وال حرمنــا مــن شــيء ســيقول الــذین أشــركوا لــو شــاء اهلل مــا أشــركنا وال آبانن

كذلك كّذم الذین من قبلهو حتى  اقوا بأسنا قل هل عندكو من علو فتنرجوه لنـا إن 
قل فللب الحجة البالية تتبعون إال الظن وإن أنتو إال تنرصون 

(019 . 
   ن:

 يشرك ديه أحد.داخللق: هلل وحد     
 والتشريا: أ( سن القوانل  هلل وحد     ينب ي ألحد أن يرا،  شريعه.

 وعمل العبد:
 حسنة  يأمر به اهلل  وقبيحة  ين ت عنه. :1
 يعلمه اهلل. :2
 هو بامتيار الشخهلل:  ن شاء دعل و ن شاء مل يفعل. :7

                                                           
 .43سوري ا سراء:   011)
 .13وري البقري: س  010)
 .03سوري اجملا،لة:   014)
 .61سوري النحل:   013)
 .04سوري ارةرات:   011)
 .04سوري ارةرات:   015)
 .04سوري الطالق:   019)
 .016-013سوري ا نعام:   019)
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 الجبر وااللتياو

 

 

 
 رض.اعما،   مريي له  دلو رميته من دوق  جعبه ةبعه  ىل األ
 والنبات   مريي له  ينمو حت  عوامل ارر والروء وال اب.

 وامليا    مريي اا   ركد   ا مل جتد مسياًل  و سيل   ا وجدت مسرحاً.
والشـــمث والقمـــر  والنةـــوم والســـحاب  و.. كل ـــا جتـــر( بتقـــدير الع يـــ  العلـــيم  حســـب 

 موا ين القدري العليا.
 واانسان له ناحيتان:

وين  ويش ك ص هع  اع ة ما ساةر املوجو،ات  دالدوري الدمويـة  وحركـة ناحية التك :1
القلب والرةة  و صفية الكبد  وةبو املعدي و.. و.. كل ـا ما ـعة للقـانون العـام الـع( أو،عـه 

 اهلل  عاىل ص اعسم.
ناحيــة اارا،ي  واانســان مــن هــع  اع ــة حــر خمتــار.. يأكــل حيــمل أرا،  ويشــرب أىن : 2

شي كي  شاء  ويعمل ويفكر  وينظر وي مـ   وحيسـن ويسـيء  كـل  لـ  حسـب شاء  و 
  را، ه ومشياته.

ــــور ص عملــــه  كــــارةر املرمــــي والنبــــات النــــامي  يصــــا،م  ــــ عم: أن اانســــان اب  ن مــــن ي
 البدي ة.

ولـــو كـــان اانســـان ابـــوراً ص عملـــه  لكانـــ  القـــوانل واحملـــاكم  واألنظمـــة و.. و.. كل ـــا 
 ل واً.

 بعل     من كان بعيداً عن اانسانية.و يقون 
اريـوان: خمتـار ص كثـري مـن أعمالـه ـ كمـا نشـاهد ـ دكيـ  باانسـان الـع( هـو أرقـت مـن 

 اريوان وأرقت؟
 وقــل الحــا مــن وبكــو فمــن شــاء فليــ من ومــن شــاء فليكفــريقــون القــرآن اركــيم: 
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(013 . 
فمــن اهتــدا فإنمــا قــل یــا أیهــا النــاس قــد جــاءكو الحــا مــن وبكــو و قــان  عــاىل: 

یهتدي لنفسب ومن بل فإنما یضل عليها وما أنا عليكو بوكيل
(016 . 

إنا هدیناه السبيل إما شاكرا  وإما كفووا  وقان سبحانه: 
(051 . 

 .  (050وهدیناه النجدین وقان ع وجل: 
وقل اعلموا فسيرا اهلل عملكو ووسولب والم منونوقان  عاىل: 

(054 . 
 ص  فسري معىن القراء والقدر  ويو ح ا متيار. وص املقام حديمل تري  

عـــن ارســـل بـــن علـــي )علي مـــا الســـالم  قـــان: )،مـــل رجـــل مـــن أهـــل العـــراق علـــت أمـــري 
 : دقان: أمنينا عن مروجنا  ىل أهل الشام: أبقراء من اهلل وقدر؟ tاملؤمنل 

بطــن وا،     دقــان لــه أمــري املــؤمنل: أجــل يــا شــيوق دــو اهلل مــا علــو   لعــة  و  هبطــتم 
 بقراء من اهلل وقدر. 

 دقان الشيو: عند اهلل احتسب عناةي  يا أمري املؤمنلق
دقان: م اًل يا شيوق لعل   ظن قراًء حتماً  وقدراً   ماً لو كـان كـعل   لبطـل الثـواب 
والعقاب  واألمـر والن ـي وال جـر  ولسـقط معـىن الوعـد والوعيـد  ومل  كـن علـت مسـيء  ةمـة  

ن امـــدي  ولكـــان احملســـن أوىل بالالةمـــة مـــن املـــعنب  واملـــعنب أوىل بااحســـان مـــن و  حملســـ
 احملسن.  ل  مقالة عبدي األوثان  ومصماء الرمحن  وقدرية هع  األمة واوس ا.

يا شيوق  ن اهلل ع  وجل كل  ختيرياً  وهنـت حتـعيراً  وأعطـت علـت القليـل كثـرياً  ومل يعـهلل 
 لـك  ـن الـذین  خيلـق السـماوات واألرض ومـا بين مـا بـاةاًل   م لوبـاً  ومل يطـا مكرهـاً  ومل

كفروا، فویل للذین كفروا من الناو
(053  . 
 قان: دن   الشيو وهو يقون: 

                                                           
 .46سوري الك  :   013)
 .013سوري يونث:   016)
 .3سوري ا نسان:   051)
 .01سوري البلد:   050)
 .015سوري التوبة :   054)
 .49سوري ص:   053)
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ـــــــب ــــــذي نرجـــــــو بطاعت ــــــام ال ــــــت اإلم  أن

 
 یـــــــــوم النجــــــــاة مــــــــن الــــــــرحمن  فرانــــــــا   

 أوبــــحت مــــن دیننــــا مــــا كــــان ملتبســــا 
 

ــــــــــا    ــــــــــك عنـــــــــا فيـــــــــب إحسانـ  جـــــــــزاهلل وبـ
 قـــــــد كنــــــــت واكبهـــــــا فســـــــقا  وعصـــــــيانا    ـذوة في فعـل فاحشـةفليـس مع 
 فيهـــــــا، عبــــــدا إ ن یــــــا قــــــوم شــــــيطانا    ال.. ال.. وال قائـال  ناهيـب أوقعـب 
 وال أحــــــــ ، وال شــــــــاء الفســــــــوق، وال 

 
 قتـــــــــل الـــــــــولي لــــــــــب  لمــــــــــا  وعدوانــــــــــا   

 أنــــــى یحــــــ ؟ وقــــــد صمـــــــت عزیمتـــــــب 
 

ــــا     (154) و العــــر  أعلــــن  اهلل اهلل أعالن
: دقـان الشـيو: يـا أمـري املـؤمنلق دمـا القرـاء والقـدر: الـعين سـاقانا ومـا  055)ديملوص ح 

 هبطنا وا،ياً  وما علونا  لعة     هبما؟ 
وبك أال تعبـدوا  وقضى : األمر من اهلل واركم  ل  ال هع  اآليةtدقان أمري املؤمنل 

   .(059إال إیاه وبالوالدین إحسانا  
  يفيد العمل  وقراء اهلل سابق  وقدر  حتمق وقد ي عم بع  النا : أنه  

 ولننظر  ىل القرآن: كي  ير، هعا القبيل من الكساىل:
 .  (059وَأنَّ سعيب سول یرا ليس لإلنسان إال ما سعى  قان  عاىل: 

كل امرئ بما كس  وهين وقان سبحانه: 
(053  . 

 . (056نوقل أعملوا فسيرا اهلل عملكو ووسولب والم منو  وقان ع وجل: 
وقـد كانـ  األنبيـاء )علـي م السـالم  ـ وهـم أعلـم النـا  بالقرـاء والقـدر ـ يعملـون ةـوان 
حياشم ويكدحون ويتعبون.. وكـعل  األةمـة امل ـديون )علـي م السـالم   واألوليـاء الصـارون. 

 دليث ا  كان علت القراء     كعباً وكسالة  وشركاً من الشيطان.

                                                           
ـــة وا ر اق وا ســـعار واآلجـــان  وكشـــ  ال مـــة: ج  43م  330التوحيـــد: ص  051)  433ص  4بـــاب القرـــاء و القـــدر و الفتن

 وسبب ا و.. باب  كر وداي الر ا« أن  اامام الع( نرجو بطاعته يوم النشور»وديه: 
 .069ص  0شابه القرآن: ج  وشب ه ص مت…باب القراء و القدر والفتنة 43م  334التوحيد: ص  055)
 .43سوري ا سراء:   059)
 .11-36سوري النةم:   059)
 .40سوري الطور:   053)
 .015سوري التوبة:   056)
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 الفصل ال الث: النبوة

 الجبر وااللتياو
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 النبي )ص(

 

 

 
 أرأي  األنظمة الفاسدي اليت  دير ،دت ا اركومات؟

 أرأي  ارروب الطاحنة  واألغالن اليت علت النا   من جراء القوانل املدنية؟
هــل دكــرت يومــاً: ص أن  نســاناً واحــداً  كــم  رــ ط عليــه العاةلــة والبياــة واركومــة  وكــم 

 سلب  راحته العا،ي والعر ؟
و حر ـ م لون يدا   مقيد رجال  مطوق عنقه  علت كل مـن هل دكرت:  ن اانسان ـ وه

لسانه وعينه وأ نه.. رقباء  ول    رجا املنفعة  ليه  و منا قيد ه هبـع  القيـو، اع ـل وا سـتعبا، 
 وا ست الن؟

 اانسان مسكلق وأ( مسكل ق 
ةون   نه ينشأ ص تلمات الرحم  ل يقيـد بامل ـد.. دـإ ا شـب و عـم:  نـه ختلـهلل مـن السـ

دـــإ ا بكـــابو  اع ـــل والفقـــر  و ـــاغوط املـــرض واألنظمـــة الفاســـدي  حتـــيط بـــه مـــن اع ـــات 
 الس .

 د و من سةن   ىل سةن   ىل سةن..  ىل أن يقنيق
 ن اهلل ملــق العــامل مبيــ ان عــا،ن وقســطا  مســتقيم  دةعــل لكــل شــيء صــالحاً  ولكــل 

 نون العام  لكر داسداً مفسداً.حركة وسكون نظاماً  دلو حا، عن  ل  النظام  و اك عن القا
وعنـده و  يعر  هعا النظام    هو سبحانه  أو من جعل أ مَّته بيـد  وعرَّدـه مفا يحـه  

مفاتح اليي  ال یعلمها إال هو
(091 . 

واألنبيــاء هــم وحــدهم يعردــون ســنَّة اهلل ص اخللــق  د ــم يعردــون الصــالم والفســا،  والرقــي 
 العهاب والتق قر.وا حنطاط  والتقدم والتأمر  و 

وأمــا مــن ســواهم  دــال يعردــون عــن النظــام الصــاِّ شــيااً  دلــو كللِّفــوا و ــا األنظمــة و قنــل 
القــوانل  دســدوا وأدســدوا  وســا، ااــرج  وعــم الفو ــت والظلــم  ولمــ  ارــروب وانتثــر عقــد 
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 ا جتمال.
 لو در نا أدرا، اانسان كأج  ي املاكنة الواحدي قلنا:

اكنــــة املتبــــد،ي    يــــتمكن مــــن  ركيب ــــا علــــت حنــــو الصــــالم  ومقترــــت كمــــا أن آ ت امل
الصـــنعة األوليـــة اـــا     امل نـــد  اخلبـــري  العـــار  بكيفيـــة ال كيـــب والنصـــب  حـــىت لـــو  كفـــل 
جاهـل  لـ  ـ م مـا أويت مـن مـان وسـلطان ـ مل يرجـا    بإيقـا  املاكنـة وشـل ا عـن ارركــة 

ـــاً ناقصـــاً  عـــا، األمـــر  ىل مـــراب اآل ت  واانتـــاج. ولـــو أمـــعنا: أنـــه متكـــن مـــن  رك يب ـــا  ركيب
 و االة اانتاج.

كعل  أدرا، البشر: هم كأج اء  ل  املاكنـة  يلـ م و ـا كـل مو ـعه  و وجيـه كـل  ىل مـا 
ديه صالم اجملموعة البشرية  وحت  نظام ،قيق  ومي ان عا،ن  ديل م أو ً صوك الفـر، ص قالـب 

ص اجملتمــا  ل  نظــيم العاةلــة  نظيمــاً صــحيحاً  يعــو،   الكمــان  حيــمل يصــلح أن يكــون عرــواً 
كــل دــر، مــن م جــ ًء بنــاًء للعاةلــة  ل  كــوين الدولــة الــيت  رــم حتــ  جناح ــا شــتي  العواةــل  
بســن قــوانل اخلــري والصــالم والرقــي  واايمنــة علــت املــعاهب البشــرية  حــىت  ــر( كــل حســب 

 املتومت من العدن وااحسان.
األمور   يكون    اخلالق  الع( يعر  اخلري والشـر  وارسـن والقبـيح   واملنظم ملثل هع 

والصالم والفسا،  والعدن واعـور.. ألنـه هـو الـع( ملـق ورد وأبـدل  وعلـم مبـا ص الرـماةر  
 من ال راة  والصفات  والن عات واامكانيات.

 ون وأوصياع  املؤمتنون.واملبلِّغ عن اهلل ليث    الن  الع( يوحت  ليه  أو ملفاع  امل دي
وقــد رأينــا ص  ــاريو اانســان الطويــل: أن كــل جيــل أمــعوا هبــد( األنبيــاء وســلكوا الطريــق 

 املسنت ام بنور الوحي  قلَّ ـ بل عدم ـ دي م الشرور  وعاشوا ص ردا  و،عة.
وكــل أمــة ردرــ  الر ــوخ ركــم املرســلل  وثنــ  عطف ــا عــن متابعــة األنبيــاء   اهــ  ص 

 لظلم وا عتسا   والفو ت واارج  وكان عاقبة أمرها مسراً.دياص ا
 ويكفي ،ليالً علت املطلب مثان واحد:

 ن املسلمل العين أمعوا ببع   عاليم ااسالم  رأيناهم وقد حل قـوا  ىل املسـتو  الرديـا  
وسا،وا العـامل ص أقـل مـن نصـ  قـرن  وصـلح أمـرهم  واجتمـا مل ـم  وار فـا قـدرهم  وت ـر 

م  وبان  شوكت م  واسـ احوا مـن أكثـر األغـالن ا جتماعيـة الـيت كانـ  علـي م  دحلقـوا ع ه
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وال ـــــرب  ـــــان حتـــــ  نـــــري ا  ـــــط ا،ات  ص تلـــــم وقســـــوي ومهةيـــــة  يســـــت يثون دـــــال ي ـــــاثون  
ويستةريون دال  ارون  يسو، دي م الفو ت والط يان  وحيكم م ةواغي  األرض  ويسـف  

م ة مـــة امللـــوك.. حـــىت أمـــعوا قبـــل قـــرن بشـــيء مـــن  عـــاليم ،مـــاءهم جـــراثيم األمـــم  ويســـتعا
ااسالم ـ من حيمل يشعرون أو   يشعرون ـ داس احوا وأراحـوا  وانـتظم نوعـاً مـا أمـرهم وسـا، 

 دي م الصالم والعدن  قدر ما أمعوا من التعاليم.
 ولس  أنا أقون هعا..  ن جورج جر،اق ـ وهـو نصـراين   يـدين بـدين ااسـالم ـ يـعكر ص

 كتابه: )صوت العدالة اانسانية : 
ـ علــت حـد  عبــري اامـام نفســه ـ سـبق مفكــر(  pوهـو عبــد مـن عبيــد امـد  t ن عليـاً 

درنســا أم  اررــارات ص و ــا وثيقــة حقــوق اانســان بــاثع عشــر قرنــاً  قريبــاً  بــل درــل علــي م 
 ص جو،ي القانون و  قان النظام.

ون ارـق  الـيت  ـدعي أهنـا و ـع  صـي ت ا  قبـل ل نر : درنسا هع   حيمل حتيد عـن قـان
قـــرن    لـــب علي ـــا الوحشـــية والســـبعية والقســـاوي  دتســـوق األلـــو  مـــن اع اةـــريل  ىل اجملـــا ر 

 الرهيبة  وختمد صوت ارق بارديد والنارا.
نعـــم.. األنبيـــاء )علـــي م الســـالم  هـــم الوحيـــدون ص  مكـــان جعـــل النظـــام العـــا،ن  وهـــم 

 نظام لإلنسانية  علت  وء الوحي من مالق اانسانية.وحدهم جعلوا هعا ال
وحنن لو  حظنا النلظلم ارا ري اليت  سو، البال،  ل  حظنا النلظلم ااسالمية لرأينـا البـون 
شاسعاً والفرق كثرياً  ولرأينا أن أكثر هـع  ارـروب البـار،ي وارـاري  الـيت شلـ  ارـر  والنسـل  

بسبب احنرا  النا  عـن هـد( األنبيـاء  واسـتبدا،هم ص اععـل و شتعل ص كل د ي   منا هي 
 والتنظيم وسن القوانل وو ا األنظمة.

ولعردنــا أن الــدين لــو كــان ســاةداً  وهــد( األنبيــاء حاكمــاً  لعــا  النــا  ص جــو مــن ارــق 
 …والعدن واادوء والسالم واألموي والصفاء

يت  ـ   علـت اانسـان ص هـع  األوقـات  ل  ن العراقيل اليت  أمع باألكظام  واملشاكل ال
 ن  مــا هــي    و ةــد األنظمــة الفاســدي والقــوانل اعــاةري اراةــدي  مــن  ــ ط واســتعبا، واســتع

 عن هد( املرسلل وهداية  له اخللق.
دلري م اانسان ص أثقان اع ل والفقـر واملـرض والفو ـت وارـروب واملشـاكل  حـىت يرجـا 
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 ويأمع بقوانل السماء  وينبع قوانل اعبابري.  ىل رشد   ويعر  صوابه 
 وسيأيت يوم  ل  وهو قريب.
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 القوانين والدین

 

 

 
 هناك درقان جوهريان بل قوانل األرض وأحكام السماء:

 ن قـوانل األرض   رـع ا ـ ص أحسـن الفـروض ـ  مـري مـن اخلـنياء الـعين حيبـون مـري  :1
 البشر  ولكن:

ص شـرق األرض وغرهبـا  أم مـأمو  عـن أدـرا، هل نظرهم مأمو  عـن مجيـا األدـرا، املتشـتة 
 بيات م العين هم بع  أدرا،ها  ديحسون بأحاسيس م دقط  ويرون ص نطاق رعيت م؟

هل دكر مستقت من مجيا الظرو  واأل منة اليت  عاصرهم و أيت ص املسـتقبل  أم مسـتقت 
 ترد م املالبث  و ماهنم اخلاص؟

 هل هم معصومون عن األمطاء؟ 
 يستوعب مجيا اع ات؟ وهل علم م

  هنا أسالة  ع ض ص هعا املقام.. 
 واعواب:

 ن دكـــرشم مســـتقاي عـــن جيـــل معـــل  و مـــان اـــدو،  و،رايـــت م غـــري معصـــومة ختطـــأ مـــري 
 و صيب مري.

 وص هع  ارالة  كي   كن الركون  ىل دكرهم  وحتكيم قوانين م.
الســــلطة والقوميــــة  ومتيــــل  ،ل عنــــ   ن غالــــب املقننــــل حتكــــم علــــي م اانســــانية  وحــــب

 ةباع م حنو اعور والعس   مما ي يغ بالقانون حىت عن نصابه املمكن. 
وكثرياً ما   يوجد شيء من هع  امليون وا جتاهات ص املقنن ولكن هناك رقيب عليـه مـن 

ت ـ سلطة عليا ـ كما رأينا كثرياً ص السلطات الدكتا ورية  اليت كان   وجـه النيملـان كيفمـا شـاء
. 

 أو ينحر  عن األكثرية  اليت  تةه حنو ميواا ورغباشا املشبعة.
 وهعا:  ال  الدين.
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دإن مشر عه ووا ا نظامه هو اهلل  الع(   ينظـر  ىل جيـل ،ون جيـل أو  مـان غـري  مـان 
 أو بياة   سواها  و    ي ه األهواء وامليون  و    ل الصالم.

  بعبـــا،  مـــن كـــل أحـــد.. ولـــعا يكـــون حكمـــه هـــو وهـــو  عـــاىل ـ بعـــد هـــعا و اك ـ أرأ
فما ا بعد الحا إال الضاللالصالم  وشريعته هي العدن  ونظامه هو ارق 

(090 . 
ــــا  :2 قــــوانل األرض  عــــع حباجــــة اعســــد  وحاجــــة اعســــد دقــــط.. د ــــي مو ــــوعة للبي

ـــر  ـــرهن وااجـــاري  والتعلـــيم والصـــناعة  وال راعـــة وال ـــ واج والطـــالق  وال (  والســـرقة والشـــراء  وال
 والت ريب.

و لــ   ــال  قــوانل الســماء: د ــي معنيــة باعســد والــروم معــاً.. د ــي كمــا  عــع بــال واج 
 والطالق   عع بارب والط اري. 

 وكما  الح  البيا والشراء   الح  ال ي وحب اخلري للطر  اآلمر.
 وكما حتمل علت التعليم  حتمل علت اخللوص وصفاء القلب.

 حتبع التةويد والتوكل. وكما حتبع ال رل 
ل  رـا شــطراً ســخياً: لط ــاري القلــب مــن الكـني وارســد  واألنانيــة وحــب الــعات  وحــب 

 الظ ور وحب السلطة.. ولتحليه باامالص والعط   واللل وحب اخلري  وكراهة الشر.
 ولط اري اللسان عن الكعب وال يبة  والنميمة  وال م  وااعر.

 مان اررام  وال نا  واللواط  والسحق..ولط اري البطن والفرج عن 
 ولط اري اليد... 

 ولط اري الرجل... 
 ولط اري األ ن...

 ولعا نر : أن القانون جامد   روم له.
 والدين: حي يتحرك وينمو  وي هر ويثمر.

ومن سني  ـاريو اانسـان رأ  أن كـل اتمـا سـا،  الـدين  عـا  ص تـالن األمـن والعـدن 
 وكثرت ديه املساواي واألموي  والعط  وارنان..  والراحة والردا ..

وبــــالعكث مــــن  لــــ : اجملتمــــا الــــع( نــــ م عــــن الــــدين  دفيــــه القســــاوي بأقصــــت ،رجاشــــا  
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 بياء ونبي اإلسالم )ص(األن

 والفو ت والعس   والفسا، والشر.

 

 

   

 
 ن شراةا اهلل   ختتلـ  ص جوهرهـا وحقيقت ـا  و ن امتلفـ  ص صـي  ا وبعـ  كيفياشـا  

 و ن  عد،ت أم اشم وامتل  آباة م.  ن األنبياء كل م أموي 
ـــراهيم  وموســـت  وعيســـت  وامـــد )صـــلوات اهلل علـــي م أمجعـــل    منـــا  دـــآ،م  ونـــوم  و ب

 جاعوا من قبل  له واحد  وكان  ،عوشم واحدي  وغايت م واحدي  وسلوك م واحد.
 كل يأمر باخلري  وين ت عن الشر.

 وكل يدعو  ىل اهلل ارق  وحيمل علت العدن.
 أسا  علم م الوحي  ومالك أمرهم  يقاظ الرمري  وعما، ،عوشم ارق. 

 أوام يصدق آمرهم  وآمرهم يصدق أوام  وأوسط م يصدق األون ويدعو لىمري.
لـــعا نـــر : أنـــه   امـــتال  بيـــن م جوهريـــاً  و ن حـــرَّ  احملردـــون وحـــوَّر الـــدمالء ولعبـــ  

 األهواء.
ر ــية ـ ســواء و ــع ا اركمــاء والفالســفة  أو هــعا هــو الفــارق الوحيــد بــل األنظمــة األ

النيملانــات واــالث القــانون  أو الســلطات ا ســتبدا،ية ـ وبــل األحكــام الســماوية الــيت هـــي  
 كالبنيان املرصوص  يشد بعره بعراً ويؤيد أحد  اآلمر.

أم كنــتو شــهداء إ  حضــر یعقــوم المــوا إ  قــال لبنيــب مــا  يقــون القــرآن اركــيم: 
عدي قالوا نعبد إلهك وإلـب آبائـك إبـراهيو وإسـماعيل وإسـحاق إلهـا  واحـدا تعبدون من ب

 .  (094 ونحن لب مسلمون
قولـــوا آمنـــا بـــاهلل ومـــا أنـــزل إلينـــا ومـــا أنـــزل إلـــى إبـــراهيو وإســـماعيل  وقـــان  عـــاىل: 
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وإسحاق ویعقوم واألسبا  وما أوتي موسى وعيسى وما أوتـي النبيـون مـن وبهـو النفـرق 
فإن آمنوا بم ل ما آمنتو بب فقد اهتـدوا وإن تولـوا  ن لب مسلمون بين أحد منهو ونح

صبية اهلل ومن أحسـن مـن  فإنما هو في شقاق فسيكفيكهو اهلل وهو السميع العليو 
اهلل صبية ونحن لب عابدون

(093 . 
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 الدین:    

    العقيدة 

    الفضيلة 

    العمل العبادي 

    األعمال األلر 
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 ما یعتمد عليب الدین

 

 

 
 

 علت أركان أربعة:  ن الدين يعتمد
 العقيدي :1
 الفريلة :2
 العمل العبا،(: 7
 األعمان األمر :4

وكــل هــع  األمــور عقليــة ـ حبــد  اشــا ـ و شــ ك األ،يــان ص الــدعوي  لي ــا  و ن امتلفــ  
 صي ت ا  و فرق  كيفياشا  مما يرجا  ىل مصاِّ األجيان واأل منة.

  ملاعاً  ىل ما حنن بصد، .وسنعرض صوري  مجالية: عن أصون هع  األركان  
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 أ: العقيدة

 

  

 
 العقيدي  رجا أصواا  ىل ثال :

 

 االیمان باهلل
اا ــان بــاهلل: مــالق اخللــق  وباســط الــر ق  ارــي القيــوم  القــدير العلــيم  الــع( مل  األول:

يتخع صاحبة و  ولداً  ومل يكن له شري  ص املل   العدن الع(    ور و  يظلـم  الـرعو  
 له مل  السماوات واألرض..  الرحيم  الع(

 واا ان مبالةكته العين هم عبا، مكرمون   يعصون اهلل وهم بأمر  يعملون.
قل یا أهل الكتام تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكو أال نعبد يقون القرآن اركيم: 

ا فقولــوا إالّ اهلل وال نشــرهلل بــب شــياا، وال یتنــذ بعضــنا بعضــا  أوبابــا  مــن دون اهلل فــإن تولــو 
اشهدوا بأنا مسلمون

(091 . 
أو غري  من األنبياء )علي م السالم  كـانوا يـأمرون النـا   tل هل من املعقون أن عيست 

بالشـــرك أو ينســـبون  ىل اهلل  عـــاىل مـــا   يليـــق بشـــأنه مـــن الظلـــم أو اع ـــل  أو العةـــ   أو.. 
 أو..؟

 كال  ل كالق

 

 االیمان باألنبياء
بيــاء والرســل  واألوصــياء واخللفــاء  مــا  قــدم مــن م ومــا  ــأمر  ومعــىن اا ــان باألنال ــاني: 

 لــــ : ا عتقــــا، بــــأن اهلل أرســــل ســــفراء  ىل البشــــر  ي ــــدوهم  ىل ارــــق و ىل ةريــــق مســــتقيم  

                                                           
 .91سوري آن عمران:   091)
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 وينقعوهم من ااالك والبوار  والتكالب والفسا،  و..و..
 م يبشـر مبـن ومن املعلوم:  ن أون الرسل يصدق آمرهم  وآمرهم يصـدق أواـم  وأوسـط

 يأيت ويع   مبن  قدم.
 وهكعا بالنسبة  ىل أوصياء كل رسون ـ الع( هو مبحمل اامامة ـ .

وحــان األنبيـــاء واألوصـــياء بالنســبة  ىل هـــعا: حـــان اركـــام الــعين يعي ـــن م رةـــيث اركومـــة  
متعاقباً علت البال،  دإن أوام يعلم بأن سيلحقه ملـ   وآمـرهم يـدر( بـأن سـبق لـه سـل   

 وسط م يع   بسلفه ويعلم  لفه.وأ
ـــوواةt :يقـــون اهلل  عـــاىل ص نبـــوي عيســـت  ـــب مـــن الت ـــين یدی و:   (095ومصـــدقا  لمـــا ب

ومبشرا  برسول یأتي من بعدي اسمب أحمد
(099 . 

 :pوأنه ،عا ارسان الن  امد  tويقون ص نبوي  براهيم 
لكتـــام والحكمـــة وبنـــا وابعـــث فـــيهو وســـوال  مـــنهو یتلـــو علـــيهو آیاتـــك ویعّلمهـــو ا

ویزّكيهو إنك أنت العزیز الحكيو
(099 . 
قولوا آمنا باهلل وما أنـزل إلينـا ملن  قدمه من األنبياء:  pويقون ص  صديق الن  امد 

وما أنـزل إلـى إبـراهيو وإسـماعيل وإسـحاق ویعقـوم واألسـبا  ومـا أوتـي موسـى وعيسـى 
ونحن لب مسلمونوما أوتي النبّيون من وبّهو ال نفّرق بين أحد منهو 

(093 . 
ومــن یر ــ  عــن ملــة إبــراهيو إال مــن ســفب نفســب ولقــد اصــطفيناه فــي وقــان  عــاىل: 

الدنيا وإنب في اآللرة لمن الصالحين
(096 . 

ـــاهلل  وقـــان ســـبحانه:  ـــزل إليـــب مـــن وبـــب والم منـــون كـــل آمـــن ب آمـــن الرســـول بمـــا أن
ومالئكتب وكتبب ووسلب ال نفّرق بين أحد من وسلب

(091 . 
بياء اهلل )علـي م السـالم  اـم رسـالة واحـدي  واهلل يعلـم أشخاصـ م: أواـم وآمـرهم   ن أن

                                                           
 .19سوري املاةدي:   095)
 .9 : سوري الص  099)
 .046سوري البقري:   099)
 .039سوري البقري:   093)
 .031سوري البقري:   096)
 .435سوري البقري:   091)
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 دلم   خيني كل ن  ويبشر أمته بن   حق؟
وكي    يل م كل ن  أن يأمع من أمته ا ع ا  باألنبياء السابقل  وهم ممثلـون رقيقـة 

 واحدي  وملفاء اله واحد ؟
   ألن كل م أمة اهلل  وكل م رعية املل  الواحد.واألمم ـ هبعا ا عتبار ـ واحدي

 .  (090إن هذه أمتكو أمة واحدة وأنا وبكو فاعبدونقان  عاىل: 
وبـــالرغم مـــن كـــل حتريـــ  وحتـــوير حـــد  ص الكتـــب الســـابقة  دقـــد اشـــتمل  علـــت مجلـــة 

 ،  ت  فيد البشاري بالن  الالحق.
 

 االیمان بالمعاد
هلل يبعـمل املـو ت بعـد أن صـاروا ص الـ اب رميمـا  ألن  ـ ( اا ان باملعا،  وأن ا ال الث:

احملســن بارســىن  واملســيء بالســوء   ديحاســب النــا  علــت أعمــاام  ولــه كتــاب حفــي  مل 
ي ــا،ر صــ ريي و  كبــريي    أحصــاها  ص صــعيد واحــد: امــه احملشــر  وهنالــ  خيســر املبطلــون 

 ويفو  احملسنون.
اهلل    درق بـل آ،م ـم وامـدهم  وعيسـاهم وموسـاهم.. وهعا شيء ا فق  عليه أنبياء 
 )علي م أدرل الصالي والسالم .

 و   د ِلم  جاعوا؟ 
 ومبا  ا بشروا؟ 
 وعم ا ا أنعورا؟

وبرم لنا م ال  ونسي للقب قال من یحيي العظـام وهـي ومـيو يقون القرآن اركيم: 
 قل یحييها الذي أنشأها أول مرة

(094 . 
و لــيس الــذي للــا الســماواا واألوا بقــادو علــى أن ینلــا مــ لهو أوقــان  عــاىل: 

إنما أمره إ ا أواد شياا أن یقول لب كن فيكون بلى وهو الناّلق العليو
(093 . 

                                                           
 .64سوري ا نبياء:   090)
 .96-93سوري يث:   094)
 .34-30سوري يث:   093)
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 م: الفضيلة

 

 

 
 ،ين ااسالم يأمر بالفراةل  وين ت عن الر اةل..

ن وهــي باا ــادة  ىل كوهنــا عقليــة   تفــق األ،يــان الســماوية دي ــا  دــال  ــر  درــيلة ص ،يــ
 ااسالم    وهي دريلة ص شريعة املسيح أو الكليم)علي ما السالم .

 و   كون ر يلة هنت عن ا ااسالم     وقد هنت عن ا شراةا السماء كادة.
 

 اصول الفضائل
 و رجا أصون اعميا  ىل ستة:

ة ــــاري اللســــان  ة ــــاري الســــما  ة ــــاري البصــــر  ة ــــاري القلــــب  ة ــــاري الــــبطن  ة ــــاري 
 امللمث.
ـ أمـا ة ـاري اللسـان: دمـن الكـعب  وال يبـة  والب تـان  والسـخرية  واخلـوض ص الباةـل  0

 وش ا،ي ال ور  واركم بالباةل..
 ـ وأما ة اري السما: دمن استمال ال ناء والكعب و.. و..3
 ـ وأما ة اري البصر: دمن أن  د عينه  ىل ما يناص الصالم.3
 سد  والكني  والرياء  والنفاق  والعةب..ـ وأما ة اري القلب: دمن ال ل وار1
 ـ وأما ة اري البطن: دمن احملرَّم من املآكل واملشارب: كالسرقة  واخليانة.5
 ـ وأما ة اري امللمث: دمما يناص العفة.9

د ل  كـن: أن   ين ـت نـ  عـن اخليانـة  أو  يـأمر بالصـدق  أو يبـيح الوقـول ص أعـراض 
 النا ؟

 كالق 
ألنبيــــــاء )علــــــي م الســــــالم  علــــــت الصــــــالم والط ــــــاري  والعفــــــة والن اهــــــة    فقــــــ  كلمــــــة ا

 وا ستقامة ص العمل  واخللق والعشري.
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 .  (091وبـَرًّ بوالدتي ولو یجعلني جباوا شقّيا  t :يقون القرآن اركيم عن عيست
وإنك لعلى للا عظيوp :ويقون عن رسون اهلل امد 

(095 . 

                                                           
 .34سوري مر::   091)
 .1سوري القلم:   095)
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  : العمل العبادي

 

 

 
 

ي  وال كـــاي  وارـــا  واع ـــا،  واألمـــر بـــاخلري  والن ـــي عـــن   فقـــ  رســـا ت اهلل ص الصـــال
 الشر  و ول الصارل  والتني( من املفسدين.

وهـي الـيت  عتـني ص الشـريعة ااسـالمية ـ بإ ـادة اخلمـث الـع( هـو شـقيق ال كـاي ـ الفـرول 
 العبا،ية.

ـ : أمــور  وهــع  باا ــادة  ىل أن الكتــب الســماوية ملياــة هبــا ـ وبــاألمهلل القــرآن اركــيم
  أمر هبا العقون  و ستحسن ا الطباةا.

أليســـ  الصـــالي:  شـــكراً عـــن اهلل لنعمـــه  ومرـــوعاً لعـــ  جاللـــه؟ وهـــل ير ـــاب عاقـــل ص 
 استحقاق اخلالق الرا ق العطو  الو،و،.. للشكر واخلرول؟ق

أليســــ  ال كــــاي واخلمــــث: حقــــاً ماليــــاً يؤ،ي ــــا األغنيــــاء للمصــــاِّ العامــــة الــــيت من ــــا  قامــــة 
 الفقري  و رديه ارياي علت الباةث املسكل؟ق  099)أو،

ألــيث ارــا: قصــداً  ىل بيــ  اهلل  الــع( جعلــه علمــاً للنــا   يتــعكرون ديــه رهبــم  ويثوبــون 
  ىل رشدهم  ويط رون بأعماام الروحانية رواسب أنفس م..؟.

 ألـــيث اع ـــا،: ،دعـــاً للمفســـدين  و ط ـــرياً لـــىرض عـــن الطواغيـــ  املســـيطرين  وختليصـــاً 
للرـــعفاء عـــن بـــراثن الظـــاملل املســـتعبدين  وكســـراً لقيـــو، اع ـــل واخلنـــول أمـــام مـــن   يســـتحق 

 ااعظام..؟
ألــيث األمــر بــاخلري  والن ــي عــن الشــر: محايــة يقــوم هبــا ا جتمــال الصــاِّ   حــىت لــو قــل 

 املصلحون لفسدت األرض ومن علي ا؟
تما اخلري حـىت يرغـب النـا  ص أليث  ول الصارل والتني( من املفسدين: من ،عاةم اجمل

اخلـــري  ويقلعـــون عـــن الشـــر؟ ولـــعا نشـــاهد ص اجملتمعـــات الراقيـــة يعظمـــون العلمـــاء واملصـــلحل  
                                                           

 األو،: ا عوجاج وا حنناء.  099)
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 ويرثون املفسدين واع لة.
 ن هع  هي عبا،يات ااسالم  وهي ،عاةم كل ،ين من األ،يان السماوية  حىت أن    

 .جتد شريعة من شراةا اهلل مالية من هع  األمور
وأوصــــاني بالصــــالة والزكــــاة مــــا دمــــت t :يقــــون القــــرآن اركــــيم عــــن النــــ  عيســــت

 . (099حيا  
كتــ  علــيكو الصــيام كمــا كتــ  علــى الــذین مــن  p :ويقـون خماةبــاً أمــة النــ  امــد 

قبلكو
(093 . 

 . 096) حا  وحا قبله وبعد  األنبياء  tوص ارديمل: ) ن موست 
 ا،ية:ويس سل القرآن الكر: ص األوامر العب

وهلل على الناس حج البيت من استطاو إليب سبيال  قان  عاىل: 
(031  . 

ولتكن منكو أمة یدعون إلى النيـر ویـأمرون بـالمعرول وینهـون عـن وقان سبحانه: 
 .   (030المنكر..

جاهدوا بأموالكو وأنفسكووقان ع وجل: 
(034  . 

وحماء بينهو محمد وسول اهلل والذین معب أشداء على الكفاووقان  عاىل: 
(033 . 

ال تجد قوما  ی منون باهلل واليوم اآللر یوادُّون من حادَّ اهللوقان سبحانه: 
(031  . 

یرفع إبراهيو القواعد من البيت وإسماعيل وبنا تقبل منا وإ وقان ع وجل: 
(035 . 

وعهـــدنا إلـــى إبـــراهيو وإســـماعيل أن طهـــرا  بيتـــي للطـــائفين والعـــاكفين وقـــان  عـــاىل: 

                                                           
 .30سوري مر::   099)
 .033بقري: سوري ال  093)
 .10م 5باب 91ص 69راجا حبار األنوار: ج  096)
 .69سوري آن عمران:   031)
 .011سوري آن عمران:   030)
 .94سوري ا نفان :   034)
 .46سوري الفتح :   033)
 .44سوري اجملا،لة:   031)
 .049سوري البقري:   035)
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السجودوالركع 
(039 . 

بـل: يــعهب القـرآن  ىل أبعــد مــن هـعا  ديقــون:  ن ااسـالم مبــا يشــتمل عليـه مــن أحكــام  
هــو ،يــن األنبيــاء كادــة  و ن مــن يرغــب عنــه د ــو خمــال  لىنبيــاء  ولــيث  لــ     ألن شــريعة 

 األنبياء واحدي ص اعوهر وارقيقة  و ن امتلف  ص الشكل واردو،.
إ  قـال لـب وبـب  … ن ملة إبراهيو إال من سفب نفسبومن یر   عقان سبحانه: 

ووصــى بهــا إبــراهيو بنيــب ویعقــوم یــا بنــيَّ إن اهلل  أســلو قــال أســلمت لــرم العــالمين 
 .  (039اصطفى لكو الدین فال تموتّن إال وأنتو مسلمون

                                                           
 .045سوري البقري:   039)
 .034-031سوري البقري:   039)
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 د: األعمال األلر

 

 

 
ص  نظـــــيم اجملتمـــــا  بـــــد وان  و ـــــا أحكـــــام للمعـــــامالت  والـــــ واج والطـــــالق  وارـــــدو، 

يات     اانسـان بطبعـه ميـان  ىل ا جتمـال  واألمـع والعطـاء  كمـا بعا ـه   يـل ـ كثـرياً ـ للةنا
  ىل اعناية وااجرام.

ورقي اعامعة واحنطاة ا ـ ص األغلب ـ يتبا رقي اع ا  ا ر باةي بل أدرا،ها واحنطاة ا  
تمـا الفاسـد هـو الـع( داجملتما اخلري هو اجملتمـا الـع( يكـون العـدن سـاةداً علـت أنظمتـه  واجمل

 يسو،  الظلم والعس   ويتفشت ديه ااجرام.
وااســالم ـ كســاةر شـــراةا الســماء ـ يعتـــع هبــعا اع ــا  بكمــان الدقــة وغايــة اايرـــام 

 والشرم  حىت   خيفت شيء يسبب ال يغ وا حنرا . 
 .  (033أحل اهلل البيع وحرم الربادمثاًل: يقون القرآن ـ ص صد، التبا،ن ـ : 

ــأكلوا أمــوالكو بيــنكو بالباطــل إال أن تكــون وقــان  عــاىل:  ــوا ال ت یــا أیهــا الــذین آمن
تجاوة عن تراا منكو

(036 . 
ين ـ :  یـا أیهـا الـذین آمنـوا إ ا تـداینتو بـدین إلـى أجـل مسـمَّى ويقـون ـ ص صـد، الـد 

ـــ  كمـــا علَّمـــب اهلل ـــ  أن یكت ـــأم كات ـــ  بالعـــدل وال ی ـــنكو كات ـــ  بي … فـــاكتبوه وليكت
تشهدوا شهيدین من وجالكو فإن لو یكونـا وجلـين فرجـل وامرأتـان ممـن تربـون مـن واس

وال تسأموا أن تكتبوا صييرا  أو كبيرا  إلى أجلب  لكو أقسط عنـد اهلل وأقـوم … الشهداء
للشهادة وأدنى أن ال ترتابوا

(061 . 
 وال تكتمــوا الشــهادة ومــن یكتمهــا فإنــب آســوويقــون ـ ص صــد،  بــداء الشــ ا،ي ـ : 

                                                           
 .495سوري البقري:   033)
 .46سوري النساء:   036)
 .434سوري البقري:   061)
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قلبب
(060  . 

وأنكحـوا االیـامى مـنكو والصـالحين مـن عبـادكو وإمـائكو ويقـون ـ بصـد، النكـام ـ :
إن یكونوا فقراء یينهو اهلل من فضلب

(064 . 
فأنكحوا ما طام لكو من النساء م نى وسالث ووبـاو فـإن لفـتو أالّ وقان سـبحانه: 

 . (063 تعدلوا فواحدة
فإمسـاهلل بمعـرول أو تسـریح بإحسـان وال الطـالق مرتـان ويقـون ـ بصـد، الطـالق ـ :

فـإن طلقهـا فـال تحـل لـب مـن بعـد حتـى  یحل لكو أن تألذوا ممـا أتيتمـوهن شـياا ... 
وإ ا طلقـــتو النســـاء فـــبلين أجلهـــن فامســـكوهن بمعـــرول أو  تـــنكح زوجـــا   يـــره... 

سروحهن بمعرول وال تمسكوهن براوا  لتعتدوا ومن یفعل  لك فقد  لو نفسب
(061 . 

والوالداا یربعن أوالدهن حولين كاملين لمـن أواد أن ـ ص صد، الر اعة ـ :ويقون 
یتو الرباعة وعلى المولود لب وزقهن وكسوتهن بـالمعرول ال تكلـف نفـس إال وسـعها ال 

تضاو والدة بولدها وال مولود لب بولده
(065 . 

قتلـى یا أیها الذین آمنـوا كتـ  علـيكو القصـاص فـي الويقون ـ ص صد، القصـاص ـ :
الحر بالحر والعبد بالعبد واألن ى باألن ى فمن عفي لـب مـن أليـب شـيء فاتبـاو بـالمعرول 

وأداء إليب بإحسان
(069 . 
وكتبنا عليهو فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف بـاألنف و قان سبحانه: 

واأل ن باأل ن والسن بالسن والجروا قصاص فمن تصدق بب فهو كفاوة لب
(069 . 

یــا أیهــا الــذین آمنــوا إنمــا النمــر والميســر قــون ـ ص صــد، األةعمــة واألشــربة ـ : وي
ــد  واألنصــام واألزالم وجــس مــن عمــل الشــيطان فــاجتنبوه لعلكــو تفلحــون  إنمــا یری

                                                           
 .433سوري البقري:   060)
 .34سوري النور:   064)
 .3سوري النساء:   063)
 .430-446سوري البقري:   061)
 .433سوري البقري:   065)
 .093سوري البقري:   069)
 .15سوري املاةدي:   069)
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الشيطان أن یوقع بينكو العداوة والبيضاء في النمر والميسر
(063 . 

یحل لهو الطيباا ویحرم عليهو النبائثوقان  عاىل: 
(066 . 

كلوا واشربوا وال تسرفوا وقان سبحانه: 
(411 . 

وهكعا يعكر ااسالم كل حكم حكم  ويعتع باجملتما عناية داةقة وليث بدعاً ص  لـ   
 ىل أن أدرغـ  صـي ت ا األمـريي مـن لسـان  tدقد كانـ  شـراةا السـماء ـ كل ـا ـ مـن لـدن آ،م 

 معتنية هبع  اع ة. pالن  امد 
ي مــن شــراةا األنبيـــاء الســالفل  و ن نســة  علي ــا عناكــب التحـــوير وص يــدنا آثــار كثــري 

والتحري   دأصبح الباقي من ا كبقايـا ،منـة  أو كبقايـا أ هـار سـحب علي ـا اخلريـ   يلـه دلـم 
  بق من ا     هور متناثري هنا وهناك.

نعـم قــد عردــ : أن بـل الشــراةا امتالدــات يســريي  لكن ـا    رجــا  ىل جوهرهــا وأصــل ا  
 و منا  رجا  ىل كيفياشا وهيااشا وأج اة ا وشراةط ا.

لكل جعلنا منكو شرعة ومنهاجاقان  عاىل: 
(410 . 

و  يرجا هـعا ا مـتال       مـتال  مقترـيات األ منـة  و  ـاير أحـوان األجيـان الـيت 
 شرع  اا األ،يان.

عبة   يرجا  ىل أنه الك pبي  املقد   وقبلة الن  امد  tمثاًل: كون قبلة الن  موست 
بــدا هلل عــدم صــالحية القبلــة األوىل   عــاىل عــن  لــ   بــل يرجــا  ىل أن املعمــوري  وســع  ص 

  وامتدت من جوانب الكعبة حىت صـارت كالوسـط بين ـا  ممـا ينب ـي أن  كـون p مان امد 
 هكعا. tقبلة ومتة اً  بينما كان بي  املقد  بالنسبة  ىل أمة موست 

 هلل وقوانل السماء وأنظمة األ،يان  د ل  ر  دي ا  بايناً وامتالداً؟ق هع  هي شراةا ا
ولو كان من عند  ير اهلل لوجدوا فيب التالفا  ك يرا  قان سبحانه: 

(414 . 

                                                           
 .60-61سوري املاةدي:   063)
 .059سوري ا عرا :   066)
 .30ا عرا : سوري   411)
 .13سوري املاةدي:   410)
 .34سوري النساء:   414)
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أو هـــل  ـــر  أهنـــا قابلـــة للت ـــري: ديصـــبح اهلل ولـــه شـــري ؟ق أو يصـــبح الصـــدق ر يلـــة؟ق أو 
 يصبح  عانة الفقراء بال كاي معمومة..؟

 . كالق.
   يكون  ل  أبداً.
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 لتو األنبياء

 

 

 
لإلنســـان ص اريـــاي ،وري: يبتـــدش ةفـــاًل  ل يادعـــاً  ل ك ـــاًل.. ولكـــل مـــن هـــع  األحـــوان 
مقتريات: دمقترت الطفولة اللعـب والل ـو.. ومقترـت اليفاعـة العالقـة بالسـياحة والتفـامر.. 

ل لــيث بعــد ومقترــت الشــباب النشــاط والعمــل واعــد.. ومقترــت الك ولــة الفكــر والتةربــة.. 
  ل  شيء ص هع  الدنيا.

وكـعل  الثقادـة: دتبتــدش املدرسـة مــن الصـ  األون متــدرجاً  ىل آمـر صــ  مـن الكليــات 
 واملعاهد العالية  دتدريث الدر  اخلاص باخلامث ـ مثالً ـ مطأ ص غري .. متقدماً أو متأمراً.

 ر الفر، الواحد.ولو نظرنا  ىل أ،وار اانسانية ص هعا الكوكب  لوجدناها كأ،وا
 ولو أمعنا ص شراةا األنبياء ـ ص القرون املتالحقة ـ أللفيناها كدرو  املدار .

 كل جيل يتطلب ثقادة ماصة  وشريعة  الةم ا.
 وكل شريعة  ناسب  ماهنا و وادقه.

 هعا: بعد أن علمنا أن األ،يان متفقة ص اعوهر  و ن امتلف  ص اخلصوصيات. 
ثاًل ـ الـيت  بتـدأ مـن الصـ  الرابـا  ىل آمـر صـ  مـن كليـة ااندسـة  د ـي كالريا ـيات ـ مـ

دكل ــا ريا ــيات ولكــن  تفــاوت حســب  فــاوت األد ــام  و تــدرج ص الكمــان حســب  ــدرج 
 مرا ب العقل ص التالميع.

ـ كمـا يقـون  tكانـ  األنبيـاء خمتلفـة مـن حيـمل عمـوم الـدعوي ومصوصـ ا: دـدعوي يـونث
ـ كانـ  ماصـة هبـع  الكميـة مـن    (413ى مائة ألف أو یزیدونوأوسلناه إلالقرآن الكـر:: 

كانـ  بأهـل بلـد   وهكـعا ،عـوي صـاِّ وهـو،  وشـعيب.. )علـي م   tأدرا، البشر  و،عوي لـوط
 السالم .

و لــ  يرجــا علــت األغلــب ـ كمــا حيتمــل ـ  ىل أن األمــم كانــ  متباينــة وكانــ  وســاةل 
الصــعب أن ينتشــر ص مجيــا األمــم وشــعوهبا  ا  صــان ديمــا بــل البلــدان قليلــة جــداً  دكــان مــن

                                                           
 .019سوري الصادات:   413)
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،عوي موحـدي  ولـعا دقـد كـان ص كثـري مـن األجيـان ص  مـان واحـد نبي ـان أو أكثـر  هـعا يـدعو 
 قومه و اك يدعو قومه.

باا ــادة  ىل أن املفاســد الـــيت كانــ  ســاةدي ص قـــوم غــري املفاســد الـــيت كانــ    ــ و قومـــاً 
 فاسد قومه.آمر  دكان ن  كل دريق يأيت اصالم م

ـ   411)وكان من بل األنبياء العين عد،هم: ماةة وأربعة وعشرون ألفاً ـ كمـا ص األحا،يـمل
 ةسة  عم ،عوشم شرق األرض وغرهبا وهم: 

 .  tنوم  :1
 . t براهيم  :2
 . tموست : 7
 . tعيست  :4
 .pامد  :5

كمـان  وملـا كـان   و ل  ملا كـان  نتشـار  عـاليم م مـن  مكـان  وملـا كـان ص شـريعت م مـن
 ص نفوس م من قوي وع م  ولعل هعا هو سبب  سمية هؤ ء اخلمسة: بـ: )أول الع م .

وحيـــمل أن األمـــم كانـــ  متدرجـــة ص الرقـــي  ومل يبلـــغ بعـــد كمااـــا الالةـــق بإلقـــاء الرســـالة 
ااصالحية علي ا  نسخ  كل شريعة  حقة مالبسات الشريعة السابقة  و وسع  ص العمق 

   و ن ألبقي اعوهر علت حاله األون.والكمان
ولو شب نا األمم ص  مان نوم و بـراهيم )علي مـا السـالم  بالطفـل الـع(   يسـتحق أكثـر 
من ،راسة ا بتداةية  وص  مان موست وعيست )علي ما السالم  باليادا الع(  يستحق أكثر 

 و لقــاءلــدمون املع ــد  بالشــاب املكتمــل الــع( يصــلح pمــن ،راســة الثانويــة  وص  مــان امــد 
 ارق. عن بعيدين نكن مل عليه  الن اةية الدرو 

                                                           
: ) ن أون وصــي كــان علــت وجــه األرض هبــة اهلل بــن آ،م  ومــا مــن نــ     ولــه وصــي  وكــان عــد، األنبيــاء pقــان رســون اهلل   411)

دصــل ص حســن الظــن  191م الــدين: ص اخل راجــا  عــال…  ماةــة ألــ  وأربعــة وعشــرين ألــ  نــ  ةســة مــن م أولــو العــ م
 باهلل. 

ليلـــة  : )مـــن أحـــب ان يصـــادحه ماةـــة ألـــ  نـــ  وأربعـــة وعشـــرون ألـــ  نـــ  دليـــ ر ارســـل وعـــن علـــي بـــن ارســـل 
 .  45م 0ب 34ص 00حبار األنوار: ج…  النص  من شعبان دإن

م ماةــة ألــ  نـ  وأربعــة وعشـرون ألــ  نــ   وقـان الصــدوق )ةيـب اهلل ثــرا  :  عتقا،نـا ص عــد، ا نبيــاء )علـي م الســالم  أهنـ
 .  1وماةة أل  وصي وأربعة وعشرون أل  وصي  )قصهلل األنبياء للة اةر(  ص
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  . 415)األمالق  مكارم ألمتم )بعث  :p امد الن  كالم هعا   ىل يشري ولعل
 اا. املتمم هو p امد والن  األنبياء   عاليم بفرل النا  سا،ت األمالق مكارم دإن
 املـاة  هـو وهـعا السـابقة  السـماء شـراةا مـا شريعته شركة هو وهعا  p الن  مبعمل هو هعا

  األ،يان. وساةر ،ينه بل
 املبـــا،ش مـــن اشــتمل  وقـــد البشـــر  اصــالم األمـــريي الصـــي ة هــيp امـــد النـــ  شــريعة  ن

 واخللو،. بالبقاء جديري  عل ا ما ااصالحية
 األرض. ت ر علت اانسان ،ام ما مالدي د ي
هلل ولاتو النبيينولكن وسول ا اركيم: القرآن يقون

(419 . 
  : ـ ااسالم عن ـ ويقون
ومن یبتغ  ير اإلسالم دینا  فلن یقبل منب وهو في اآللرة من    الناسرین

(419 . 
وص ارــديمل: )حــالن امــد حــالن  ىل يــوم القيامــة  وحــرام امــد حــرام  ىل يــوم القيامــة  

(413 . 
 واخلرـــول هديـــه وا بـــال تعليمـــهب واألمـــع  P بشـــريعته بالتمســـ  ا  ا نســـانية   فلـــح ولـــن
 ألحكامه.

 انه   مجو، و  رهبة و  مرادة و  متويه.
 انه ارق والبقاء واخللو،.

 أه ْل  كن أن يأيت  مان   حتكم ديه هع  اآليات؟:
إن اهلل یـأمر بالعـدل واإلحسـان وإیتـاء  ي القربـى وینهـى عـن الفحشـاء قوله  عاىل: 
 .  (416والمنكر والبيي

                                                           
 .3مالق: ص أمكارم ان  415)
 .11سوري ا ح اب :   419)
 .35سوري آن عمران:   419)
 . 9م  013بصاةر الدرجات: ص   413)
 .61سوري النحل :   416)
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تعاونوا على البر والتقوا وال تعاونوا على اإلسو والعدوانسبحانه: وقوله 
(401 . 

ولتكن منكو أمب یدعون إلى النيـر ویـأمرون بـالمعرول وینهـون عـن وقوله ع وجـل: 
 .  (400المنكر

وال تجعل یدهلل ميلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسطوقوله  عاىل: 
(404  . 

ناس أن تحكموا بالعدلوإ ا حكمتو بين الوقوله سبحانه: 
(403  . 

 …و

                                                           
 .4سوري املاةدي:   401)
 .011آن عمران:  سوري  400)
 .46سوري ااسراء:   404)
 .53سوري النساء :   403)
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 دليل النبوة

 

 

 
 الن  هو مليفة اهلل ص األرض.

 د ل نقبل قون من يدعي هعا املنصب اخلطري  مبةر، ،عوا ؟
 كالق  

 نــا   نقبــل مــن الطبيــب ،عــوا  الطــب    بعــد أن يــني  شــ ا، ه  و  نقبــل مــن امل نــد  
 مه ..،عوا  املقدري علت التخطيط وااندسة    بعد أن نر  )،بلو 

ـــاي  ـــه الكـــون  ومـــن بيـــد  أ مـــة اري د ـــل نقبـــل مـــن رجـــل يـــدعي: أنـــه مرســـون مـــن عنـــد  ل
 واملوت.. مبةر، أنه يقون: أنا ن  مرسل؟

  ..   يكون هعا أبدا. 
   ن:  بد من ،ليل يش د لصدق كالمه  وليث الدليل     صديق اهلل انه رسوله.

 وما هو الدليل؟ 
 رعيته.  هل نر  اهلل؟ واهلل غري ممكن

 أم نسما كالمه؟ق دليث اهلل يكلم كل أحد.
 ن ،ليـــل النبــــوي: هــــو أن يظ ــــر النــــ  مرقـــاً لنــــامو  العــــا،ي  ممــــا   يــــتمكن عليــــه    اهلل 

 وحد   د عا هو ،ليل الرسالة.
دــإن مــرق نــواميث الكــون الــيت جــرت عليــه العــا،ي    يــتمكن منــه    مــن كــان مليفــة هلل 

  عاىل. 
يــاء )علــي م الســالم  مــوارق ركــا البشــر أمام ــا  ومل يتمكنــوا مــن اا يــان وقــد أبــد  األنب

مبثل ا  وبعا لح  ،عـوشم  والتـ َّ البشـر حـوام  وقبلـوا قـوام  وصـدَّقوا مـا أ ـوا بـه مـن عنـد 
 رهبم.

 سـا آيـات بينـات  الـيت من ــا: أن يلقـي عصـا  دـإ ا هـي حيَّـة  ســعت   tدكانـ  ملوسـت 
  بطه ل خيرج ا دإ ا هي كالشمث املشرقة.. ومن ا: أن يدمل يد  حت 
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وأن ألــا عصــاهلل فلمــا  یــا موســى إنــي أنــا اهلل وم العــالمين يقــون القــرآن الكــر:: 
وآها تهتـز كأنهـا جـاّن ولّـى مـدبرا  ولـو یعقـ  یـا موسـى أقبـل وال تنـف إنـك مـن اآلمنـين 

  ُأســلك یـــدهلل فـــي جيبــك تنـــر  بيضـــاء مــن  يـــر ســـوء وابــمو إليـــك جناحـــك مـــن
لره ، فذانك برهانان من وبك إلى فرعون وملاب إنهو كانوا قوما  فاسقينا

(401 . 
مـــوارق تـــاهري   ير ـــاب دي ـــا أحـــد: دكـــان يـــنيش األكمـــه   tوكانـــ  لعيســـت بـــن مـــر:

 ويشفي األبرص  وحييي املو ت  وخيلق من الطل ةرياً..
مــة منــب اســمب إ  قالــت المالئكــة یــا مــریو إن اهلل یبشــرهلل بكليقــون القــرآن اركــيم: 

... ویعلمـب الكتـام المسيح عيسى بن مریو وجيها في الدنيا واآللرة ومـن المقـربين 
ووسوال  إلى بني إسرائيل أَنـي قـد جاـتكو بذیـة مـن وبكـو  والحكمة والتوواة واإلنجيل 

أَنـي أللـا لكـو مـن الطـين كهياـة الطيـر فـأنفك فيـب فيكـون طيـرا  بـإ ن اهلل وأبـرئ األكمـب 
أحيـي المـوتى بـإ ن اهلل وأنبـاكو بمـا تـأكلون ومـا تـدلرون فـي بيـوتكو إن فـي واألبرص و 

 لك آلیة لكو إن كنتو م منين
(405 . 

 مل حي ق بالنار اليت أوقدت ألجله. tوكان  براهيم
قلنا یا ناو كوني بردا  وسالما  على إبراهيويقون القرآن اركيم: 

(409 . 
  : كناقة صاِّ  وةودان نوم )علي ما السالم .وكعا معاج  ساةر األنبياء )علي م السالم

 دكان يأيت كل ن  مبعاج   ناسب أ منته  لتكون أقو  ص ارةة وأوىل ص القبون:
باليـد  قد دشت ديه السحر  ونبغ سحري ماهرون  ولعا أ ت هـو دكان  من موست 

  يكونــان    بــإ ن البيرــاء  والعصــا  دــإ ا رأشــا الســحري أ عنــوا بأهنــا دــوق الســحر  ومارقــان 
 اهلل  دآمنوا بإله موست وعر  وا أنفس م   ط ا،ات درعون و ععبيه.

قد انتشر ديه علم الطب  وكان هنـاك أةبـاء مـاهرون  ولـعا أ ـت هـو  tوكان  من عيست 
t.بإحياء املو ت  و براء األكمه واألبرص : 

 ولو انعكث األمر: 

                                                           
 .34-31سوري القصهلل:   401)
 .16- 13و15سوري آن عمران:   405)
 .96سوري ا نبياء:   409)
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رو :  نــا   نعــر  الطــب  ولعــل مــا لقــان معاصــ t ــوارق عيســت  tدكــان يــأيت موســت 
 أ ي  به من أقسام الطب الراقي. 

  لقان معاصرو :  نا   نعر  السحر  ولعل مـا tمبعاج  موست  tوكعا لو أ ت عيست 
 أ ي  به من أقسام السحر الراقي.

 دلم  كن  كمل ارةة  ولكان للنا  الععر ص الر، وعدم القبون.
بأنه دوق مقدور علم الطب. أو كانوا سحري وعةـ وا عـن أن  أما   ا كانوا أةباء  واع دوا

يأ وا مبثله  دال يبقت ريب ص أنه لـيث مبتنـاون البشـر  و منـا هـو بإشـاري مـن اهلل اركـيم  الـع( 
  عنو له حياي العناصر  وخترا ألمر  األرض والسماء.
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 والقرآنp محمد 

 

 

 

 
 

العــرب اع ــل  ومل    وقــد ادمــد نــور العلــم  وســيطر علــتpبــ ك نــور نــ  ااســالم امــد 
 يكن ام ح  من الثقادة  دكي  يثب  ام أنه ن  من عند اهلل  ب ا بال  عاليمه؟ق

  ةريـــق    بـــأن يـــأ ي م مبثـــل مـــا هـــم عـــاردون بـــه  ل يتحـــداهم بـــأن يـــأ وا مبثلـــه. وكانـــ  
معــــردت م منحصــــري ص البالغــــة  وقــــد وصــــلوا  ىل قمت ــــا  دكــــانوا يعقــــدون األنديــــة  ويقيمــــون 

 مش وري.  409)سواق  ألجل هع  ال اية  وقرية سوق عكاظاأل
بــ)القرآن اركـيم  و،عـا العـرب كادـة  ىل أن يـأ وا مبثلـه  دـأحةموا ومل  pدأ ت الن  امـد 

 يتمكنوا. 
 ل ،عاهم ثانية  ىل أن يأ وا بعشر سور مثله مف يات  دلم يتمكنوا. 

 كان  كأقصر السور:   ل ،عاهم ثالثة:  ىل أن يأ وا بسوري من مثله ـ ولو
 بسو اهلل الـرحمن الـرحيو  انـا أعطينـاهلل الكـوسر  فصـل لربـك وانحـر  إن

 .   (403شاناك هو األبتر
لـو یلـد ولـو  اهلل الصـمد  قـل هـو اهلل أحـد  بسو اهلل الـرحمن الـرحيو أو
 .   (406ولو یكن لب كفوا  أحد یولد 

 دلم يتمكنوا.
جتمعـــت اإلنـــس والجـــن علـــى أن یـــأتوا بم ـــل هـــذا قـــل لـــان ايقــون القـــرآن اركـــيم: 

                                                           
  سم سوق للعرب بناحية مكة  كانوا  تمعون هبا ص كل سنة يقيمون ش راً ويتبايعون ويتناشدون شعراً ويتفامرون.  409)
 .3-0وثر: سوري الك  403)
 .1-0سوري اامالص:   406)
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القرآن ال یأتون بم لب ولو كان بعضهو لبعض  هيرا  
(441 . 

ـــاا وادعـــوا مـــن وقـــان  عـــاىل:  ـــراه قـــل فـــأتوا بعشـــر ســـوو م لـــب مفتری أم یقولـــون افت
فإّلو یستجيبوا لكو فاعلموا أنمـا أنـزل بعلـو  استطعتو من دون اهلل إن كنتو صادقين 

اهلل
(440 . 
وإن كنتو في وی  مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسووة من م لب وادعـوا ن سبحانه: وقا

فإن لو تفعلوا ولـن تفعلـوا فـاتقوا النـاو التـي  شهداءكو من دون اهلل إن كنتو صادقين 
وقودها الناس والحجاوة أعدا للكافرین

(444 . 
معـــاج  كثـــريي  منحصـــري ص القـــرآن  دقـــد حفظـــ  عنـــه التـــواريو  pومل  كـــن معةـــ ي النـــ 

 ومل  كن مثل القرآن باقية  ىل هعا اليوم. (227)لكن ا كان  وقتية

                                                           
 .33سوري ااسراء:   441)
 .01-03سوري هو،:   440)
 .41-43سوري البقري:   444)
   راجا كتاب )مدينة املعاج   و)حبار األنوار  و..443)
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 القرآن وسائر الكت 

 

 

 
 ن اهلل   يلنـــ ن    ارـــق  و  يقـــون    ارـــق  لكـــن اعـــاهلون واملعانـــدون خيلطـــون ارـــق 

 بالباةل والصحيح بالسقيم.
حقـاً  t هـد  ونـوراً  وكـان االيـل املنـ ن علـت عيسـت tكان  التوراي املن لة علت موست

وصواباً  لكن ما لبث  الي و، والنصـار  بعـد بني ـا     وحردـا وبـد   وأ،مـال ص الكتـابل مـا 
 ليث من ما  وأمرجا من ما ما كان من ما.

ويكفــــي أقــــل نظــــر  ىل هــــعين الكتــــابل: الــــعين يعــــني عن مــــا بـــــ )الع ــــدين  أو )الكتــــاب 
ير الشـاةن دي مـا  د ـل يعـد مـن وحـي املقد    لإل عان مبا  كرنا مـن وقـول التحريـ  والتحـو 

 السماء  وكالم اهلل اركيم؟ :
انه شرب اخلمر و ىن ما  tما ينقله سفر التكوين  ااصحام التاسا عشر: عن لوط :1

 بنته الكني   ل شرب ص الليلة الثانية اخلمر و ىن ما بنته الص ر ق
أشـــعيا النـــ  أن  شـــي مـــا ينقلـــه ســـفر أشـــعيا  ااصـــحام العشـــرين: مـــن أن اهلل أمـــر  :2

 مكشو  العوري وااستة ثال  سنل  دفعل الن  أشعياق
ما ينقله سفر ح قيان  ااصحام الرابا: من أن اهلل أمر نبيـه ح قيـان  أن يأكـل مبـ اً  :7

 من الشعري علت اخلرء الع( خيرج من النا  خيب   أمام عيون النا ق
  ص ااصحام الثالمل: املسيح ادتدانا من ما يقوله بولث  ص رسالته  ىل أهل غالةية: 4

 لعنة النامو      صار لعنة ألجلنا  ألنه مكتوب: )ملعون كل من علق علت مشبة ق
و،ل عنــ  اخلرادــات الــيت  ثبت ــا ممــا ينــد  اــا اعبــل: كمصــارعة اهلل لــبع  أنبياةــه  وكــون 

  441)…النا بع  األنبياء ولد  نا  ومشي اهلل ص اعنة  ون وله لتفريق كلمة 
ـــل لـــوط  tد ـــل كتـــاب يلعـــن مثـــل عيســـت املســـيح  tوينســـب  ىل ال نـــا بـــعات احملـــارم مث

ويسـت  ش بأنبيـاء اهلل ـ: مـن أكل ـم العـعري ومشـي م عـار( العـوري وااسـتة ـ.. كتـاب وحـي مـن 
                                                           

 راجا كتاب )ما ا ص كتب النصار ؟  لإلمام املؤل  )،ام تله  .  441)
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 عند اهلل وهد  ونور؟ق 
 كال.. وأل  كالق

هو وجعلنــا قلــوبهو فبمــا نقضــهو مي ــاقهو لعنّــاولقــد صــدق اهلل  عــاىل حيــمل يقــون: 
ومن الذین قـالوا إنـا  … قاسية یحرفون الكلو عن موابعب ونسوا حظا  مما  كِّروا بب

نصاوا ألذنا مي اقهو فنسوا حظا  مما  كِّروا بب
(225). 

فویــل للــذین یكتبــون الكتــام بأیــدیهو ســو یقولــون هــذا مــن عنــد اهلل : وقــان  عــاىل
تبت أیدیهو وویل لهو مما یكسبونليشتروا بب سمنا  قليال  فویل لهو مما ك

(449 . 
م ـــل الـــذین حّملـــوا التـــوواة ســـو لـــو یحملوهـــا كم ـــل د ـــم كمـــا قـــان القـــرآن اركـــيم: 

 .  (449..الحماو یحمل أسفاوا، باس م ل القوم الذین كذبوا بذیاا اهلل
 كتـاريو د ـو والقصـهلل  التـواريو كتب عليه يفرل عةيب كتاب )الع دين  كتاب  ن ل
 والفكر. العوق عن البعد غاية بعيد واملعىن  اللف  مرطرب حشو 

 ملــن  لــ  يظ ــر كمــا حــرِّ   ل حــرِّ   ل حــرِّ   أنــه الكتــاب أهــل  ــواريو شــ دت وقــد
 اهلل . )رمحه البالغي للعالمة )الرحلة  أو )ااد   راجا

ان أما القرآن اركيم  د و الكتاب الع(   يأ يه الباةل مـن بـل يديـه و  مـن ملفـه  وقـ
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لب لحافظوناهلل  عاىل ديه: 

(443 . 
ــــم مــــن وديــــه  والعــــدن  وارــــق والنصــــاةح  واملــــواع  واآل،اب  واألمــــالق واألحكــــام  اِرك 
 واآلمــري  والــدنيا والنــار  واعنــة واملعــا،  املبــدأ وأحــوان والثقادــة  واررــاري والفصــاحة  والصــدق
 و...  والعــني واألمثــان ال ــابري  األمــم وحكايــة وة ــاري  ن اهــة مــن هبــم يليــق مبــا األنبيــاء وقصــهلل

 وحبورق حبور
 يـــوم  ىل للخلـــق و،ســـتور  ونـــور   وهـــدا  ووحيـــه  اهلل كـــالم وهـــو كـــعل   يكـــون   كيـــ 
 يبعثون؟

 

                                                           
 .01-03سوري املاةدي:   445)
 .96سوري البقري:   449)
 .5سوري اعمعة:   449)
 .6سوري ارةر:   443)
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 اإلمام
 من هو األئمة؟

 

 

 
 من هو اامام؟ 
 وما هي صفا ه؟ 

 ومن يعينه؟ 
 وما مته وعالةمه؟

 جديري باملطالعة:هع  أسالة 
  ديمـــا كـــان للرســـون: مـــن عـــ ن ونصـــب  وســـلطان pهـــو مليفـــة الرســـون  tاامـــام :1

 وشأن  وحف  للدين  و بليغ لىحكام  وة اري وقداسة.
 .pمنت ت األمر أن الرسون خيني عن اهلل  عاىل  واامام خيني عن الرسون

امل  ورل  شـةال  ـ غالبـًا ـ  دكـل من مـا: عـ pصـفات اامـام هـي صـفات الرسـون  :2
جــوا،  حســن األمــالق  لطيــ  الشــماةل  ةــاهر الــنفث  معصــوم ـ وســيأيت معــىن العصــمة ـ 

  غيور  ملت م باألحكام  عامل مبا يقون   كي اعوارم..
   بأمر من اهلل ع وجل. الرسون يعلِّ اامام   :7
 يفرـل عليـه  عالةم اامام كثريي  لكن من أبر ها: أن يكون أدرل أهل  مانه  حىت :4

 أحد ص منقبة  و  يعلو عليه أحد ص صفة  د و الكامل وغري  ناقهلل.
  ويتبــا كــل أمــر من ــا مباحــمل نشــري  ىل أصــواا  tهــع  هــي األمــور األساســية ص اامــام 

  شاري  مجالية:

 

 

 

 



 

 63 

 
 اثع عشر: pاألةمة العين عين م رسون اهلل 

 .tاامام أمري املؤمنل  علي بن أيب ةالب  :1
 .tاامام اجملتىب  ارسن بن علي  :2
 .tاامام الش يد  ارسل بن علي أبو عبد اهلل  :7

 .tاامام السةا،  علي بن ارسل  ين العابدين  :4
 .tاامام الباقر  امد بن علي  :5

 .tاامام الصا،ق  جعفر بن امد  :6
 .tاامام الكاتم  موست بن جعفر :3
 . tن موستاامام الر ا  علي ب :1
 .tاامام التقي  امد بن علي اعوا،  :9

 .tاامام النقي  علي بن امد ااا،(  :10
 .tاامام العسكر(  حسن بن علي  :11
 .tاامام ارةة  م د( بن ارسن :12

 .p  د و  بن عم الن  امد  tأما اامام أمري املؤمنل
مـن ج ـة  pمـن ج ـة األب ـ وأبنـاء النـ  ـ  tوأمـا بقيـة األةمـة  د ـم أبنـاء أمـري املـؤمنل 

 داةمة )علي ا السالم .
واـا مـن الفرـاةل مـا لىةمـة )علـي م   pوداةمة )علي ـا السـالم   هـي بنـ  النـ  امـد 
 . 446)السالم   بل هي أدرل من م ـ كما ص األحا،يمل

                                                           
 راجا مقدمة كتاب )من دقه ال هراء علي ا السالم  اجمللد األون  لإلمام املؤل  )،ام تله  .  446)
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 ما هي صفاا اإلمام؟

 

 

 

 
 ص كلمة موج ي قلنا:  t  ا مجعنا صفات اامام

  ولــيث هــعا دحســب  بــل   يكــون أحــد ـ ممــن جتــب عليــه اامــام هــو أدرــل أهــل  مانــه
 ةاعة اامام ـ أدرل منه.

شخصاً  وص األمـة  pمليفة اهلل ومليفة رسوله  وكي  ينتخب اهلل والرسون  t ن اامام
 من هو أدرل منه؟

الشــخهلل العــا،(   ا أرا، أن يعــل  لنفســه مليفــة خيلفــه ص شــؤون ةفيفــة  خيتــار األدرــل 
 ؟ p  دكي  باهلل العليم اركيم  والرسون العظيم وينتقي األقدر

       دـارق  tكما يلـ م أن يكـون أدرـل مـن مجيـا النـا   كـعل  اامـام  p ن الرسون 
 بين ما من حيمل القدوي واألسوي  وقد اً قالوا: )يقبح  رجيح املفرون علت الفا ل .

درسـة ابتداةيـة   حتتـو( علـت أكثـر أهل  ر  أن يعل و يـر ال بيـة والتعلـيم ـ مـثاًل ـ مـديراً مل
 من ماةة ةالب  شخصاً مفروً   وبإمكانه أن يعل من هو أقدر منه وأدرل؟ق

 أهل يظن أحد: أن يكون اهلل اركيم ورسوله العظيم  أقل  فكريال عن و ير عا،(؟ 
 كال    خيرجان عن هعا القانون الع( يعرد  العقل  ويؤيد  العر  والعا،ي.

 ل األدرل واجب  ألمرين:  ن: دتعي
 استفا،ي األدرل ـ ما اامكان ـ متعل عقالً وعا،ي. :1
قـــبح  ـــرجيح املرجـــوم علـــت الـــراجح: بـــأن يلعـــل مفرـــون أمـــرياً و مامـــاً علـــت الفا ـــل   :2

 و لمح  ىل هع  ارقيقة آيات ص القرآن الكر::
ال أن یهـدا فمـا أفمن یهدي إلى الحا أحا أن یتبـع أم مـن ال یهـّدي إقان  عاىل: 
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لكو كيف تحكمون
(431 . 
هل یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمونوقان سبحانه: 

(430 . 
 .  (434أ فنجعل المسلمين كالمجرمينوقان ع وجل: 
أم نجعل المتقين كالفجاووقان  عاىل: 

(433 . 
وعلـو آدم األسـماء كلهـا سـو عربـهو علـى المالئكـة فقـال أنباـوني  وقـان سـبحانه: 

ماء ه الء إن كنتو صادقينبأس
(431 . 

قـال إن اهلل … أنى یكـون لـب الملـك علينـا ونحـن أحـا بالملـك منـبوقان ع وجـل: 
اصطفاه عليكو وزاده بسطة في العلو والجسو

(435 . 
ـ ص وصـ  اامـام ـ : )عـامل     ـل  رال   ينكـل..   ن األنبيـاء  tوقـان اامـام الر ـا 

 . 439)اهلل  ويؤ ي م من خم ون علمه وحكمه..  واألةمة )علي م السالم  يودق م
ـ ص حـديمل آمـر ـ : )لإلمـام عالمـات: أن يكـون أعلـم النـا   وأحكـم النـا    tوقـان 

 . 439)وأحلم النا   وأ قت النا  وأعبد النا .. 

                                                           
 .35سوري يونث:   431)
 .6سوري ال مر:   430)
 .35سوري القلم:   434)
 .43سوري ص :   433)
 .  30سوري البقري:   431)
 .419سوري البقري :   435)
 باب معىن اامام املبل. 011معاين األمبار: ص  439)
 باب معىن اامام املبل. 1م 014ثالثون عالمة. ومعاين األمبار: ص باب لإلمام 0م 549اخلصان: ص  439)
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 العصمة

 

 

 
 

 ومن أبر  صفات الن  واامام )علي م السالم : العصمة.
النــ  واامــام عــن أن يــأيت مبــا خيــال  اهلل ص  وهــي: ملكــة راســخة  وقــوي ص العقــل: متنعــان

 ص ري وكبري  عن عمد أو  عن عمد..
وهــع     بلــغ حــد ااعــاء وا  ــطرار  دــالن  واامــام   يعصــيان با متيــار واملشــياة و ن 
متكنا من ا     معردت م باهلل بل   حـداً   يعقـل معـه مـن أن يـعهلون عنـه ةردـة عـل ديصـدر 

)علـــي م الســـالم  ص  لـــ  كالشـــخهلل العاقـــل الـــع(  يعمـــي عينيـــه  و   مـــن م مـــال  د ـــم
 يقطا و،جه  أو كاألم الرعو  اليت    قتل ةفل ا و ن متكن  من  ل .

 وهعا مثان  قري   و   دالن  واألةمة )علي م السالم  دوق  ل .. ودوق  ل .
ومل حيصـــــل الوثـــــوق  ن العصـــــمة لـــــو انتفـــــ  ص ســـــفراء اهلل  قـــــلَّ اعتمـــــا، النـــــا  علـــــي م  

 بالشراةا  وصاروا ال  نكار العامة ومور، عتاهبم  وبعل  يسقط ال م عن القلوب.
باا ادة  ىل أنه يقبح من اهلل اركـيم أن يلقـي أ مـة اخللـق ص يـد( مـن   يـؤم ن مالدـه  
  دي يد وينقهلل وحيكم بااو   واران أنه  عاىل قا،ر علت أن يعل املعصوم الـع(   خيطـئ و 

 ينست.
إن هــو إال وحــي  ومــا ینطــا عــن الهــوا p :يقــون القــرآن اركــيم ص وصــ  نبيــه 

یوحى
(433 . 

 .  (436إال ما شاء اهلل سنقرئك فال تنسى وقان  عاىل: 
واســتثناء املشــياة  عــالم بــأن األمــر   خيــرج عــن  را،ي اهلل  دبإمكانــه  عــاىل أن  عــل النــ   

 كساةر النا  يس و وينست.

                                                           
 .1-3سوري النةم:   433)
 .  9-9سوري األعلت:   436)
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إنمـا یریـد اهلل ليـذه  القرآن اركـيم ص وصـ  نبيـه واألةمـة )علـي م السـالم : ويقون 
عنكو الرجس أهل البيت ویطهركو تطهيرا  

(411 . 
 دـإن واألةمـة  بـالن  اـا امتصـاص دـال و    شـريعية  عا،يـة  را،ي ليسـ  هنا   )ها واارا،ي

 . 410) مجيعاً  النا  من والطاعة الط اري يريد اهلل
: )األنبيــــــاء وأوصــــــياعهم     نــــــوب اــــــم  ألهنــــــم معصــــــومون tالصــــــا،ق  قــــــان اامــــــام

 . 414)مط رون 
: ) منا الطاعة هلل ع  وجل  ولرسوله ولو ي األمـر  و منـا أمـر بطاعـة t وقان أمري املؤمنل

 . 413)أول األمر  ألهنم معصومون مط رون   يأمرون مبعصيته 
ا وعلـي وارسـن وارسـل  والتسـعة يقـون: )أنـ pوعن ابن عبا : قـان معـ  رسـون اهلل 

 . 411)من ولد ارسل مط رون معصومون 
وقــان ارســل األشــقر: قلــ  اشــام بــن اركــم: مــا معــىن قــولكم:  ن اامــام  يكــون    

 معصوماً؟ 
عن  ل  دقان: )املعصـوم  هـو املمتنـا بـاهلل مـن مجيـا اـارم  tدقان: سأل  أبا عبد اهلل 
ومــــــن یعتصـــــــو بــــــاهلل فقـــــــد هــــــدي إلـــــــى صـــــــرا   و عــــــاىل: اهلل  وقــــــد قــــــان اهلل  بـــــــارك 

مستقيو
(415  (419 . 

                                                           
 . 33سوري األح اب :   411)
 م السالم  معصومل.بل هي  را،ي  كوينية  مبعىن أن اهلل جعل م )علي   410)
 مصان من شرايا الدين. 913اخلصان: ص   414)
 .0م باب العلة اليت من أجل ا أمر اهلل  عاىل بطاعة الرسون وا ةمة  043  علل الشراةا: ص 413)
بـاب مـا  431  وكمـان الـدين: ص31م… با مامـة باب النصوص علـت الر ـا 91ص  0: جعيون امبار الر ا  411)

 .43م ص النهلل علت القاةم  رو( عن الن  )ص 
 .010سوري آن عمران :  415)
 باب معىن عصمة ا مام. 4م  034معاين األمبار: ص  419)
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 من یُعّين اإلمام؟

 

 

  

 
ـ كما  قدم ـ  ب أن  تودر ديه الصفات السابقة  اليت من ا العصـمة  والعصـمة  tاامام 

أمـــر مفـــي   يطلـــا علي ـــا    اهلل     حســـن الظـــاهر   يكفـــي  دكـــم ينقلـــب اخلـــري  حقيقـــة 
 شرِّيراً  واملصلح مفسداً.

مـــن األ قيـــاء حـــىت صـــار قـــابالً  ســـم اهلل األعظـــم  ل انقلـــب حـــىت   419)كـــن )بلعـــم أمل ي
 صار من األشقياء؟ كما ور،  ل  ص القرآن اركيم:

واتل عليهو نبأ الـذي آتينـاه آیاتنـا فانسـلك منهـا فأتبعـب الشـيطان فكـان قان  عاىل: 
لهثفم لب كم ل الكل  إن تحمل عليب یلهث أو تتركب ی ...من الياوین 

(413 . 
  ن  داامـــام   يـــتمكن مـــن  عيينـــه    اهلل العـــامل بالرـــماةر  الـــع( يعـــر  املفســـد مـــن 

 من قبل اهلل  عاىل    من قبل نفسه. t منا يعل اامام  pاملصلح  والن  
وهو ن  عظيم من أول الع م  امتار سبعل رجـالً مليقـات اهلل  دار ـدوا  tأمل ي  موست 
والتاو موسى قومب سبعين وجال  لميقاتنـا فلمـا ألـذتهو القرآن اركيم: وكفروا؟ كما نقله 

 .   (416الرجفة...
وإ  قلــتو یــا موســى لــن نــ من لــك حتــى نــرا اهلل وبــلَّ ص آيــة أمــر  ســبب الرجفــة: 

ـــــنظرون  ســــو بع نــــاكو مــــن بعــــد مــــوتكو لعلكــــو  جهــــرة فألــــذتكو الصــــاعقة وأنــــتو ت

                                                           
بلعم بن باعورا  من علماء بع  سراةيل  وكان ص حرر ه اثنا عشر أل  انيي يكتبون عنه العلم  ما ما آ ا  اهلل مـن اآليـات   419)

حبيـمل ا ا نظـر يـر  العـر   وكـان أعطـي ااسـم األعظـم دكـان يـدعو بـه ديسـتةاب  املتعد،ي اليت كان  من مجلت ا انه كان
 093دصــل ص أن ال ــرض مــن ةلــب العلــم هــو العمــل. وقصــهلل األنبيــاء للراونــد(: ص 050لــه.. راجــا منيــة املريــد: ص

 .  413ص 0ص حديمل بلعم بن باعورا. و فسري القمي: ج 04دصل
 .095سوري ا عرا :   413)
 .055ا : سوري ا عر   416)
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تشكرون
(451 . 

مـن التعيـل ـ   pمل يعل أحداً  وهعا مال  ما  وا ر عنه  pن  وقان بع  النا :  ن ال
 كما سيأيت ـ .

ـ  بن  t  ملن أنكر  ل : قان أبو ارسن الر اtوهنا حةة تريفة ساق ا اامام الر ا 
 من املدينة ما استخل  علي ا أحداً؟  pرامل الفقيه ـ : )ملا مرج الن  
 . tقان: بلت   ستخل  علياً 

 وكي  مل يقل ألهل املدينة امتاروا دإنكم   جتتمعون علت الرالن؟ :  tقان 
 قان: ما  علي م اخلل  والفتنة. 

 : دلو وقا بين م دسا، ألصلحه عند عو، ه.  tقان 
 قان: هعا أوثق. 

 : داستخل  أحداً بعد مو ه؟  tقان 
 قان:  . 

ا مادـه ص سـفر  ـ : دمو ـه أعظـم مـن سـفر   دكيـ  آمـن علـت األمـة بعـد مو ـه مـ tقـان 
 . 450)وهو حي ـ علي م؟ 

 قد عل  اامام بعد  مرات ومرات. pل  ن الن  
ــــد  454)وكــــان أواــــا يــــوم أنــــعر عشــــري ه  كمــــا  كــــر  الطــــني( وســــاةر   453)وابــــن أيب اردي

 املؤرمل.
 وأنـــذو عشـــيرتك األقـــربينp :)ملـــا ن لـــ  هـــع  اآليـــة علـــت رســـون اهلل  tوعـــن علـــي

دقــان: يــا علــيق  ن اهلل أمــرين أن أنــعر عشــري   األقــربل  درــق   p،عــاين رســون اهلل   451)
بـعل   رعــاً  وعردــ  أين مــىت أنــا،هم هبــعا األمــر أر  مــن م مــا أكــر . دقمــ  عليــه حــىت جــاء 

 جنيةيل دقان: يا امدق  ن      فعل ما  ؤمر به  يععب  رب .

                                                           
 .59-55سوري البقري:   451)
 .453ص  0شب ه ص املناقب: ج  450)
 ،ار الكتب العلمية. 0319بريوت  0ط 514ص 0   راجا  اريو الطني(: ج454)
 .433باب 401ص 03شرم هنا البالغة  بن ايب ارديد: ج  453)
 .401سوري الشعراء:   451)
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س ـاً مـن لـع  ل امجـا ل داصنا لنا صاعاً من الطعام  واجعل عليه رجل شاي  وامى لنا عل 
 بع عبد املطلب  حىت أكلم م وأبل  م ما أمرت به.

 دقان: pدفعل  ما أمرين به  ل ،عوشم.. ل  كلم رسون اهلل 
يا بع عبد املطلب   ين واهلل ما أعلـم شـاباً ص العـرب  جـاء قومـه بأدرـل ممـا جاـتكم بـه  

هلل أن أ،عــوكم  ليــه  دــأيكم يــؤا رين علــت هــعا  ين قــد جاــتكم  ــري الــدنيا واآلمــري  وقــد أمــرين ا
 األمر علت أن يكون أمي ووصيي ومليفيت ديكم؟.

 pقــان: دـــأحةم القـــوم عن ـــا مجيعــاًق وقلـــ : أنـــا يـــا نــ  اهلل  أكـــون و يـــرك عليـــه  دأمـــع 
 برقبيت ل قان: 

 . 455) ن هعا أمي ووصيي ومليفيت ديكم دامعوا له وأةيعوا 
   وننقل العباري عن الطني(: 459)حديمل ال دير دوق التوا روكان آمرها يوم ال دير  و 

بـ )غدير مم  ص رجوعه مـن حةـة الـو،ال وكـان ص وقـ  الرـحت وحـر  p)ملا ن ن الن  
شــديد  أمــر بالــدوحات دقلم ــ   ونــا، : الصــالي جامعــة  داجتمعنــا  دخطــب مطبــة بال ــة ل 

وبك وإن لو تفعل فما بليـت وسـالتب  بلغ ما أنزل إليك منقان:  ن اهلل  عاىل أن ن  ل :  
وقد أمرين جنيةيل أن أقوم ص هعا املشـ د  وأعلـم كـل أبـي    (459واهلل یعصمك من الناس

 وأسو،:  ن علي بن أيب ةالب وصيي ومليفيت واامام من بعد(.
دسأل  جنيةيل أن يستعفيع ل ريب  لعلمي بقلة املتقل وكثري املو ين ل.. دلم يرض اهلل 

 بتبلي ي ديه.   
داعلموا معاشر النا   ل   دـإن اهلل قـد نصـبه لكـم وليَّـاً و مامـاً  ودـرض ةاعتـه علـت كـل 
أحد  ماض حكمـه  جـاة  قولـه  ملعـون مـن مالفـه  مرحـوم مـن صـدَّقه   معـوا وأةيعـوا  دـإن 

 اهلل مو كم  وعلي  مامكم  ل اامامة ص ولد( من صلبه ـ  ىل يوم القيامةـ.. .
 ىل  لـ   صـرحياً و شـاري  ص موا ـا عديـدي يـعكرها مؤرمـوا  pين املـوقفل أملـا وبل هـع
 املسلمل.

                                                           
 .  119م 310فرات: ص   و فسري ال501م  135ص  0راجا شواهد التنـ يل: ج  455)
   راجا كتاب ال دير: اجمللد األون للعالمة األميع )قد  سر   وديه  ثبات أن حديمل ال دير متوا ر بل دوق حد التوا ر.459)
 .99سوري املاةدي:   459)
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 . 453)يوم مفارقته الدنيا أن يكتب  ل   دحيل بينه وبل            الكتاب pوقد أرا، 
صرم بأماء األةمـة )علـي م السـالم  ـ الـعين  قـدم  كـرهم ـ ص حـديمل:  pكما أن الن  

 .. 456) )جابر 

                                                           
طـاب  دقـان عن عبد اهلل بن عبا  قان: )ملا حررت الن  )صـلت اهلل عليـه وآلـه  الودـاي وص البيـ  رجـان دـي م عمـر بـن اخل  453)

رسون اهلل )ص  : هلموا أكتب لكم كتاباً لن  رلوا بعد  أبداً  دقان:    أ و  بشيء دانه قد غلبه الوجـا وعنـدكم القـرآن  
حسـبنا كتـاب اهلل  دـامتل  أهـل البيـ  وامتصــموا  دمـن م مـن يقـون: قربـوا يكتـب لكــم رسـون اهلل  و مـن م مـن يقـون مــا 

 0ب 191ص 44  راجـا حبـار األنـوار: ج… تال  قـان رسـون اهلل )ص  : قومـوا عـع قان عمر  دلما كثر الل ط وا مـ
 .  44م

عــن ابــن عبــا  انــه قــان: يــوم اخلمــيث ومــا يــوم اخلمــيث ل بكــت حــىت بــل ،معــه ارصــا دقــان:  شــتد برســون اهلل )صــلت اهلل 
 رـلوا بعـد  أبـداً  دتنـا عوا و  ينب ـي  عليه وآله وسلم  وجعه يوم اخلميث دقان : )اةتوين بدواي وكت  أكتب لكـم كتابـاً لـن

 …  ..عند ن   نا ل دقالوا: هةر رسون اهلل )ص  . وص رواية مسلم والطني( قالوا: ) ن رسون اهلل ي ةر
والبخــار( ومســلم ص مــني انــه قــان عمــر: )النــ  قــد غلــب عليــه الوجــا وعنــدكم القــرآن  حســبنا كتــاب اهلل دــامتل  أهــل  

من م من يقون قربـوا يكتـب لكـم رسـون اهلل كتابـاً لـن  رـلوا بعـد   ومـن م مـن يقـون القـون مـا قـان   ل  البي  وامتصموا 
عمر  دلما كثر الل ط وا متال  عند الن  قان قوموا  دكان ابن عبا  يقون:  ن الر ية كل الر يـة مـا حـان بـل رسـون اهلل 

ص  44امــتالد م ول ط ــم  . راجـا حبــار األنــوار: ج  )صـلت اهلل عليــه وآلــه وسـلم  وبــل أن يكتــب اـم  لــ  الكتــاب مـن
 .  40م 0ب 194

قان: )قان أيب عابر بن عبد اهلل: ل  لي  حاجة أريد ان أملو بـ  دي ـا  دلمـا  عن سيدنا أيب عبد اهلل جعفر بن امد   456)
م    قـان جـابر: أشـ د بـاهلل مال به ص بع  األيام قـان لـه: أمـنيين عـن اللـوم الـع( رأيتـه ص يـد أمـي داةمـة )علي ـا السـال

دــا ا بيــدها لــوم أمرــر مــن  لقــد ،ملــ  علــت داةمــة بنــ  رســون اهلل )صــلت اهلل عليــه وآلــه  ألهنا ــا بولــدها ارســل 
 برجدي مرراء ديه كتاب أنور من الشمث وأةيب راةحـة مـن املسـ  األ دـر  دقلـ : مـا هـعا يـا بنـ  رسـون اهلل؟ دقالـ : 

اىل أيب  ديـــه  ســـم أيب و ســـم بعلـــي و ســـم األوصـــياء بعـــد  مـــن ولـــد(  دســـألت ا ان  ددعـــه  لَّ هـــعا لـــوم أهـــدا  اهلل ع وجـــل 
ألنسخه  دفعل   دقان له: د ل ل  ان  عار ـع هبـا  قـان: نعـم  دمرـت جـابر اىل منــ له وأ ـت بصـحيفة مـن كاغـع  دقـان 

محن الــرحيم هـعا كتـاب مـن اهلل الع يــ  لـه: أنظـر ص صـحيفت  حــىت أقرأهـا عليـ  دكـان  ص صــحيفته مكتـوب: بسـم اهلل الـر 
العليم ان له الروم األمل  ىل امد مـا  النبيـل  يـا امـد عظِـّم أمـاةي واشـكر نعمـاةي و  جتحـد آ ةـي و   ـرج سـوا( و  
اء ختي غري( دإنه من يرج سوا( وخيي غري( أععبه ععاباً   أععبه أحدا مـن العـاملل  يـا امـد  ين اصـطفيت  علـت األنبيـ

ودرـــل  وصـــي  علـــت األوصـــياء  وجعلـــ  ارســـن عيبـــة علمـــي مـــن بعـــد انقرـــاء مـــدي أبيـــه  وارســـل مـــري أو ، األولـــل 
واآلمــرين ديــه  ثبــ  ا مامــة  ومنــه يعقــب علــي  يــن العابــدين  وامــد البــاقر لعلمــي والــداعي  ىل ســبيلي علــت من ــاج ارــق  

صــماء دالويــل كــل الويــل للمكــعب بعبــد(  و مــرييت مــن ملقــي وجعفــر الصــا،ق ص القــون والعمــل   نشــب مــن بعــد  دتنــة 
موست  وعلي الر ا يقتله عفري  كادر باملدينة الـيت بناهـا العبـد الصـاِّ  ىل جنـب شـر ملـق اهلل  وامـد ااـا،(  ىل سـبيلي 

ال مـان علـت  العاب عن حر ي والقيم ص رعيته حسن أغر خيرج منه  و ا مل علـي وارسـن  واخللـ  امـد خيـرج ص آمـر
رأســه غمامــة بيرــاء  ظلــه مــن الشــمث ينــا،( بلســان دصــيح يســمعه الثقلــل واخلــادقل  هــو امل ــد( مــن آن امــد   ــى 

 .9م  11ب 414ص 39األرض عد  كما ملا  جورا  . حبار ا نوار: ج
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 . 491)ري وغ
علـت ارسـن  وارسـن علـت ارسـل   tون هلل كل  مام علت اامام من بعد : نـهلل علـي  

وارسل علت  ين العابدين  و ين العابدين علت الباقر  والباقر علـت الصـا،ق  والصـا،ق علـت 
الكـــاتم  والكـــاتم علــــت الر ـــا  والر ـــا علــــت اعـــوا،  واعـــوا، علــــت ااـــا،(  وااـــا،( علــــت 

 سكر( علت امل د( )علي م السالم . العسكر(  والع
 و دها الباحمل ص كتب العامة واخلاصة. 

باا ادة:  ىل أن هؤ ء األةمـة )علـي م السـالم  كـانوا أعلـم النـا   وأورع ـم  وأدرـل م  
وأ قــاهم  وأمجع ــم حملاســن الصــفات  وأبعــدهم عــن الــدنيا ـ كمــا يــعكر  املســلمون عامــة ـ . 

 ملقدم.واألدرل  ب أن يكون هو ا

                                                           
 راجا للتفصيل كتاب ) حقاق ارق  و)، ةل الصدق  و)ال دير  و)املراجعات  وغريها.  491)
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 اإلمام اليائ 

 

 

 
 يعتا، النا  بإنكار ما   يوادق مشاعرهم  و ن قام له أل  ،ليل.

وقد يكون ام بع  ارق ص  ل ..  ن مل يكونوا رأوا كثري أمطاة م. أما وهم يرون كل 
 يوم مطأً بل أمطاًء  دالععر غري مقبون.

 ــّدوها الــع( كــان يطــري ص ااــواء  tلقــد ســبق وان حتــد  القــرآن عــن بســاط ســليمان 
شهر ووواحها شهر

  دكان اا عان به نصيب املتـدينل  أمـا املتنـورونقق د ـي عنـدهم  490)
 مرادة.

حـىت شـق  الطـاةري عبـاب ااـواء  و،وت أصـواشا ص اآل ان.. دـإ ا هـم حيـار     ــدون 
 لتكعيب م جواباً.

دوها علــت وقــد ســبق أن حتــد  القــرآن عــن بقــاء الــروم  دأقــام مقلِّــدي ال ــرب الــدنيا وأقعــ
أســاطير األولــين اكتبتهــا فهــي تملــى عليــب بكــرة وأصــيال  املســلمل وقــالوا: 

   ىل أن  494)
وجــد علــم التحرــري ةريقــة  ىل األ،م ــة.. دــإ ا هــم يرــعون األيــد( علــت األداــدي  وخيرــعون 

 عالن القرآن وعظمته.
امـا  ألـف سـنة إال لمسـين عوقد سبق أن حتد  القرآن عن بقاء نوم عليه السـالم: 

 

دقــان املثقفــون:  نــه مــرق لنظــام الطبيعــة    يكــون أبــداً  حــىت و ــا علــم الطــب مفتــام   493)
  طويل العمر بيد اانسان  أو كا، أن يرا  دطأةؤوا ااام وأ عنوا بصدق الكالم.

و  ا قلــ  اــم:  ن امل ــد( )عةــل اهلل  عــاىل درجــه الشــري   ـ كمــا ينبانــا أحا،يــمل النــ  
لصالي والسالم  ـ ولد سـنة مـاةتل ونيـ  وةسـل مـن ااةـري  ويبقـت  ىل أن واألةمة )علي م ا

 . 491)يظ ر  اهلل  عاىل  ديمى األرض عد ً وقسطاً بعد أن ملا  تلماً وجوراً 
                                                           

 .04سوري سبأ:   490)
 .5  سوري الفرقان: 494)
 .01  سوري العنكبوت: 493)
 .9م 11ب 414ص 39راجا حبار األنوار: ج  491)
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 : انه   يكون.  495)قان مسطون
 :  ن هو    مرادة ورجعية   499)وقان مادون

حتثـــه أدكـــار املرـــط دين  د ـــو   وقـــان أوســـط م ةريقـــة: هـــو مـــن خملَّفـــات األمـــم املظلومـــة
 كال اةدي الدو،ية ص اانسان.

 ولكن ارمد هلل رب العاملل ال اةدي الدو،ية ـ املشبه هبا ـ ردا العلم نقـاب أوهـام )،ارويـن 

حوله  بالنسبة  لي ـا د ـي  ـروري بشـرية ملق ـا العلـيم اركـيم     اةـدي   493)وامل وِّسل  499)
 قق…جدا، ،و،ية من خملفات القرو،: األ

اامــام املنتظــر )عةــل اهلل درجــه الشــري   حــق  وســيظ ر  و ــى الــدنيا عــدً   و ن دنــد  
 قوم  واست  أ به أقوام.
  هنا عا،ي بشرية:

 كلَّما  اق أدق دكر   قلَّ  معلوما ه وكثرت هوسا ه.
ـ وهــو علــت دــرا  املــوت ـ: مــا علمــ  ص ،هــرك الطويــل  وجتاربــ    496)ســال ســقراط

 ال  يري؟
 قان: علم  أين مل أعلم شيااًق

ويـــأيت دـــىت قـــرن العشـــرين  وكأنـــه يعلـــم كـــل شـــيء عـــن: األرض والســـماء  واملـــاء وااـــواء  
 ال يب..ققق ومفا يح والفسا،  والصالم   ومفاليق الكون  ومقا،ير األشياء  واعسد والروم

                                                           

   س ط ل ه الدواء: أسكر   واملسطون: األبله.495)
   املأدون:  عي  الرأ(.499)
  وهـــو يقـــون بـــأن م  صـــاحب النظريـــة الداروينيـــة ص أصـــل األنـــوال و طورهـــا0334 – 0316  ،ارويـــن    شـــارل  روبـــرت )499)

الكاةنــات اريــة  نــ ل اىل انتــاج مواليــد ختتلــ  امتالدــا ةفيفــا عــن آباة ــا  وبــأن عمليــة ا صــطفاء الطبيعــي )را.   فرــي اىل 
بقاء ا صلح أو ا كثر  كيفا ما البياة  وبأن  ل  كله يؤ،  ص هناية املطا  اىل ت ـور أنـوال جديـدي مل  كـن معرودـة مـن 

الـع( أثـار عنـد نشـر  عـام  on the origin of speciesمعهبه هعا ص كتابه )ص اصل األنوال  . قبل  وقد بسط ،اروين
م عاصفة ص الدواةر العلمية والفلسـفية والدينيـة مجيعـاً  د لـل لـه مجـا وسـف ه آمـرون وقـد وج ـ  لـه محـالت نقديـة  0356

 كثريي حىت اآلن.
 اقي ـ  عع: املصفقل  أييداً له.  ل ة عامية ـ الية ،ارجة ص الوسط الشع  العر 493)
قبــل املــيال،  ديلســو  يونــاين  يعتــني هــو وأدالةــون وأرســطو وا ــعي أســث الثقادــة ال ربيــة  قــان: بــأن 366-191ســقراط )  496)

الفرــيلة هــي املعردــة  ومل يــ ك أ( أثــر مكتــوب  كــان مــن ،أبــه التةــون ص الشــوارل واألســواق يتحــد  اىل الشــبان والشــعراء 
ل عـــن اخلـــري والشـــر  ســـةن وهـــو ص الســـبعل وحكـــم عليـــه بـــاملوت بت مـــة ) دســـا، شـــبان أثينـــا  وقـــد  وســـل اليـــه والسياســـي

 أصدقاع  ان يفر من السةن ناجياً بنفسه دأد وشرب السم ص حررشم  وهو صاحب القون املأثور: ) عر  نفس   .
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 روايـات ص سـنةال نقلتـه ممـا الشري   درجه اهلل )عةل ال مان صاحب امل د( اامام وت ور
 يشـــكل  490)أحا،يـــمل ص األةمـــة وعـــن p النـــ  عـــن الشـــيعة وكـــعل   p (491 النـــ  عـــن كثـــريي

  حصاعها.

                                                           
الــدين  وكتــاب )امل ــد( ص الســنة  آليــة اهلل الســيد ومــن رغــب ص ا ةــالل دلرياجــا كتــاب )امل ــد(  للحةــة الســيد صــدر   491)

 صا،ق الشريا (.
 راجا )حبار األنوار  و)عوامل العلوم  و)كمان الدين  وغريها..  490)



 

 000 
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 ا والجسدالرو 

 

 

 
 

 يتحرك. واعسد  درك الروم وجسد  روم ارياي: هع  ص للمرء
واعسـد كثــوب للـروم  دــالروم هـي الــيت  بصـر و ســما  و ـعوق و لمــث  و شـم و فكــر.. 

 اعسد كاآللة. و 
دكمــا أن النةـــار   يقطـــا اخلشـــب    باآللـــة  والقــاةا هـــو النةـــار  وكمـــا أن ارـــدا،   

 يصنا املاكنة    باملاشة.. والصانا اردا،.. كعل  الروم  فعل  واعسد كاآللة.
 وللروم غري هع  ا ،راكات اخلمسة الظاهري أعمان أمر: كالتفكري والتعقل..

 ولـة  و ن عردنـا آثارهـا  وقـد عةـ  العلـم مـا هـعا التقـدم املـدهي عـن والروم حقيقت ا ا
 اكتناه ا.

ویسـألونك عـن الـروا قـل وقد أشار القرآن اركيم  ىل غموض هـعا املخلـوق  بقولـه: 
الروا من أمر وبي وما أوتيتو من العلو إال قليال  

(494 . 
أمـر وراء املـا،ي  والـروم وقد ار كث بع  املا،يل ص اع ل الشاةن: د عم أن ليث هناك 

 منــا هــي مــن آثــار   وأقــاموا لــعل  شــواهد   اعمــل اهنــم بــعل  حتــرروا عــن  وابــا الــروم  لكــن  
كشــ  ســتار ج ل ــم استحرــار األروام  الــع( أصــبح مــن العلــوم الشــاةعة  مــن نصــ  قــرن 

  قريباً.
ومنعـوا وقد حاولوا أون مري منق أصوات املكتشفل  بـالت ريا و..  لكـن مـاب أمل ـم  

أمرياً اع  ارقيقة البار ي  وقد حتشدت الصح  واملختـنيات قواهـا لـدعم هـع  ارقيقـة  حـىت 
 أ،ت املاليل من النا  صدق املدعت.

ــــاب: )علــــت حادــــة العــــامل األثــــري(     كقطــــري بالنســــبة  ىل حبــــر مــــن هــــعا العلــــم  ومــــا كت
 العةيب.

                                                           
 .35سوري ااسراء:   494)
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 ي اركومة للمملكة.وعلت أ(: دالروم موجو،ي  وهي  دير هعا البدن   ،ار 
وهـــي وســـيعة جـــداً  وليســـ  كرـــيق البـــدن ص ارركـــة والســـكون  دقـــد  ـــعهب  ىل بـــال، 

 بعيدي  و ر  أشياًء عةيبة  والبدن ملقت بل يد( احملرِّر.
وليسـ  الرعيـا    حملـة مـن أشـعة الـروم  و ن مل يكتشـ  العلـم حقيقـة الرعيـا ـ أيرـًا ـ  ىل 

 يومنا هعا.
 ر الروم  الع( ي عمه  أو يت عمه بع  النا      أحد أمرين:وليث العامل انكا

  يق الفكر  وقلة الثقادة. :1
 اخلالص من  بعات القون بوجو، الروم. :2

 وكال األمرين آدة ومرض   ب مكادحت ا  كما  كادح اعراةم.
 دإن قلة الثقادة ص عصر العلم  جر ة     تفر.

ا آثارها ارسنة أو السياة  ليث ختلصاً ص ارقيقـة  والتخلهلل من  بعات حقيقة معلومة ا
بل هو  عم سينان ال اعم وبـان أمـر   و كـون عاقبـة أمـر  مسـراً  د ـو كمـن ينكـر  حـراق النـار 
ل يلقي نفسه دي ا  أو ي عم أن السم   يؤثر ـ مر اً أو هالكاً ـ ديشربه  ديلـ م علـت كـل أحـد 

  ىل الت لكة بأهواةه وش وا ه. أن يل م علت يديه لكي   يلقي بنفسه
ورمبــا عــعرنا مــن ينكــر الــروم  لــو كــان األمــر اــر،  مبــار الصــا،قل مــن األنبيــاء والصــلحاء 
)علـي م السـالم   وقبلنــا عـعر املنكـر الــ اعم: انـه   يعــ      باحملسـو  ـ و ن كـان   اــان 

 لإلنكارـ .
 سة التةريب.. دالععر ملنكر.أما وقد ،مل األمر ص نطاق احملسو   ومرا أمام مدر 
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 بين العاَلَمين

 

 

 
 

 لإلنسان سفر ةويل  و مراحل:
 يسادر جسمه من األرض  ل من النبات  ل من اريوان  حىت ينعقد نطفة.
 ل يسادر  ىل الرحم  د و علقة  ل مر ة  ل رم وعظام  ل ملق سو(.
 رم.ل يسادر  ىل الدنيا  د و وليد  ل ةفل  ل يادا  ل شاب  ل ك ل وه

 ل يسادر  ىل األرض ثانية  ديبقت مدي  حىت يصري  راباً.
 هعا سفر جسمه.

 ـ . 493)أما سفر روحه: دقد ملق  الروم قبل اعسد ـ كما  نبؤنا األحا،يمل 
 ل  تعلق باعسد ـ وهو اعنل ـ  ل  صاحبه ص ،ار الدنيا  ل  فارقه بعد      املوت.

 : و   بطل الروم بعد املوت  بل  بقت
  ما منعمة   ن كان  أحسن  ص الدنيا.

 و ما مععبة   ن كان  أساءت.
 وهعا الدور للروم يسمت: )الني خ . 

وقــد ت ــر علــم التحرــري مــن هــعا الــدور للــروم املــدهي العةيــب  وصــدق مــا كــان يقولــه 
 القرآن واألنبياء )علي م السالم  من  ( قبل:

فـي سـبيل اهلل أمـواا بـل أحيـاء ولكـن ال وال تقولوا لمن یقتـل يقون القرآن العظيم: 
تشعرون

(491 . 
وال تحســـبن الـــذین قتلـــوا فـــي ســـبيل اهلل أمواتـــا  بـــل أحيـــاء عنـــد وبهـــو وقـــان  عـــاىل: 

ــذین لــو یلحقــوا بهــو مــن  یرزقــون  ــاهو اهلل مــن فضــلب ویستبشــرون بال فــرحين بمــا آت
                                                           

 مثل ما ور، ص عامل العر.  493)
 .051سوري البقري:   491)
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ل وَأن اهلل یستبشــرون بنعمـة مـن اهلل وفضــ للفهـو أال لـول علــيهو وال هـو یحزنـون 
ال یضيع أجر الم منين

(495 . 
: )أ تالشت الروم بعد مروجـه عـن قالبـه  أم هـو بـاق؟ قـان tوقان رجل لإلمام الصا،ق 

t ..499): بل هو باق . 
 ىل الظ ــر  دوقـ  بـوا،( السـالم  كأنــه  tوقـان حبَّـة العـرين: )مرجــ  مـا أمـري املـؤمنل 

  حـىت مللـ   ل قمـ  حـىت نـالع مـا خماةب ألقـوام  دقمـ  بقيامـه  حـىت عييـ   ل جلسـ
نالع أوً   ل جلس  حـىت مللـ   ل قمـ  ومجعـ  ر،اةـي  دقلـ : يـا أمـري املـؤمنلق  ين قـد 

 أشفق  علي  من ةون القيام  دراحة ساعة  ل ةرح  الر،اء ليةلث عليه.
 : يا حبَّةق  ن هو    اا،ثة مؤمن  أو مؤانسته.  tدقان

 نلق واهنم لكعل ؟قان: قل : يا أمري املؤم
 : نعم  ولو كش  ل  لرأيت م: حلقاً حلقاً  اتبل يتحا،ثون. tقان 

 دقل : أجسام أم أروام؟ 
 . 499)دقان: أروام 

يقـون علمـاء التحرـري:  هنــم سـألوا عـن الــروم الـع( حرَّـرو : هــل  نكـم هنـاك ص ســعا،ي 
 أو بؤ ؟ دأجاب: بأهنم خمتلفة املرا ب.

ةر  وروض وقصـر؟ دأجـاب:  هنــا موجـو،ي هنـاك  وأمجـل مــن وسـألوا: هـل هنـاك مــاء وشـ
الــــدنيا بــــدرجات. ولكن ــــا ليســــ  ممــــا ألفــــه اانســــان ص هــــع  اريــــاي  بــــل قســــم مل يشــــاهد  

 اانسان.
 وبعد أن أيَّد العلم التةري  هع  ارقاةق    حيق ألحد أن يقون:

 ر.حنن   نر  العقاب والثواب  وارور والقصور  والروض وال هو  :1
 مل يأ نا أحد خينينا عن  ل  العامل  حىت نصدقه. :2

 ا   يب علم التحرري علت الكالمل:
  نا رأينا الثواب والعقاب.. :1

                                                           
 .090-096سوري آن عمران:   495)
 …ص أنوال شىت من العلوم عبد اهلل الصا،ق    حتةاج أيب351ا حتةاج: ص  499)
 .009م 3ب 499ص 9  وحبار األنوار: ج0م 413ص  3الكاص: ج  499)
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 أ تنا األروام  وأمني نا عن  ل  العامل.. :2
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 النشأة األلرا

 

 

 

 
مل يــ ن األنبيــاء )علــي م الســالم  واملفكــرون  يبشــرون الصــارل وينــعرون الطــارل بنشــأي 

ل دي ـــا اكمـــة كـــني   ديةـــا   احملســـن بااحســـان ثوابـــاً  واملســـيء بااســـاءي آمـــر    تشـــك
 عقاباً.

 ومل ي ن املا،يون ينكرون  ل .
والصـــرال بـــل الطـــاةفتل وأ بـــاع م قـــاةم علـــت قـــدم وســـاق  مـــن يـــوم أن ســـكن اانســـان 

 األرض  ىل هعا اليوم.
 و رجا مالصة حةا الطاةفة الثانية  ىل:

 بعد ما صار  راباً.  نا مل نر ميتاً حيَّ  :1
  نا مل نر عاملاً آمر. :2
 الروم يعدم  دال  كن  عا، ه. :7

وهع  ارةـا  شـبه حةـا مـن كـان ينكر)أمريكـا  قبـل كشـف ا  أو كـان ينكـر  مكـان أن 
يتكلم أحد ص شرق األرض ديسمعه النـا  ص غرهبـا.. د ـي اسـتبعا،ات  اد ـة  مل يقـم علي ـا 

 ،ليل.
 ع  ارةا بأنه:و كن ااجابة علت ه

..  tومناصــر( عيســت  t  وع يــر tرأ  كثــري مــن النــا   حيــاء املــو ت: كــإبراهيم  :1
 وأ( درق بل هع  اامبارات  وأمبار حوا،  التاريو  اليت نصدق هبا ،ون األوىل؟

رأ  كثــــري مــــن النــــا  العــــامل اآلمــــر  وقــــد أمنيونــــا بواســــطة التحرــــري  ،ل عنــــ   :7و2
 ارل.. )علي م السالم .األنبياء واألةمة والص

ولنفرض العامل  أمام اهلل  كمنردي كيماو(  ما شتات بع  املعا،ن ويفرق بل األجـ اء 
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 املتباينة  واهلل أقدر من الكيماو( وأعلم..
 وقد نقل اهلل حةا املنكرين ور، هم ص القرآن ص عدي آيات: 

أو ال یـذكر اإلنسـان  ویقول االنسان أإ ا ما مّت لسول ألر  حيا  قان  عاىل: 
 ؟ق   (493أَنا للقناه من قبل ولو یك شياا  

 أمل ي   راباً  ل صار نبا اً  ل حيواناً  ل نطفة  ل  نساناً؟ق 
أفعيينــــا بــــالنلا  ن مــــن يقــــدر علــــت اابتــــداء  يقــــدر علــــت ااعــــا،ي.. قــــان ســــبحانه: 

األول
   يعي اخلالق العظيم.   كال    496)

ألوا هامدة فإ ا أنزلنـا عليهـا المـاء اهتـزا ووبـت وأنبتـت مـن وترا اوقان  عـاىل: 
 لك بأن اهلل هو الحا وأنب یحيـي المـوتى وأنـب علـى كـل شـيء قـدیر  كل زو  بهيج 

 وَأن الساعة آتية ال وی  فيها وَأن اهلل یبعث من في القبوو
(431 . 

 نب  من كـل  وج   ن اربة ميتة  وال اب مي   دمن حييي ا ص تلمة ال اب الكدر حىت
   هبيا؟

 أليث هو اهلل؟ 
    ن: دما الفرق بل  حياء مي  اانسان  ومي  اربة؟

 .  (430ولقد علمتو النشأة األولى فلوال تذكرونقان ع وجل: 
وقـان:  pوهـو يـ عم أنـه يفحمـه  دأمـع عظمـاً ودتـه أمامـهpيرو  أن رجالً جاء  ىل الن  

 من حييي هعا؟ 
 ونسـي للقـب قـال مـن یحيـي العظـام وهـي ومـيو  رم لنـا مـ ال  وبدأجابه القـرآن: 

 .  (434قل یحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل للا عليو
أو لــيس الــذي للــا الســماواا واألوا بقــادو علــى أن ینلــا مــ لهو وقــان  عــاىل: 

                                                           
 .99-99سوري مر::   493)
 .05سوري ق:   496)
 .9-5سوري ارا:   431)
 .94سوري الواقعة:   430)
 .96-93سوري يث:   434)
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بلى وهو النالق العليو
(433 . 

  ل (214)  والنســـلل هــل مـــن العـــدن: أن يفســـد بعــ  البشـــر ص األرض  وي لـــ  ارـــر 
  وت ص كمان الع   و  حياسب علت  ل ؟

أو هــــل مــــن العــــدن: أن يتحمــــل املصــــلح أعبــــاء ااصــــالم  ويتةــــرل املــــرارات  ل يقتــــل 
 مظلوماً  دال     مبا عمل؟

ــره  ن اآلمــري ،ار جــ اء  قــان  عــاىل:  ــرا  ی ومــن یعمــل  فمــن یعمــل م قــال  وة لي
م قال  وة شرا  یره

(435 . 

                                                           
 .30سوري يث:   433)
 .415البقري: سوري  في األوا ليفسد فيها ویهلك الحرث والنسل( )وا ا تولى سعى شاري  ىل قوله  عاىل:   431)
 .3-9سوري ال ل لة:   435)
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 النعيو والجحيو

 

 

 

 
 
 

اانسان م ما يعمل ص هع  الدنيا: من مري أو شـر  حسـن أو قبـيح  دإنـه  ـا   هبـا ص 
القيامة  وله علي ا حفظة من املالةكة يكتبون كل شيء: مـن ةردـة عـل  أو اسـ اق مـا  أو 

  كلم لسان  أو ملث جسم  أو نية قلب.
يامــة كتابــا  یلقــاه وكــل إنســان ألزمنــاه طــائره فــي عنقــب وننــر  لــب یــوم الققــان  عــاىل: 

إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا   منشووا  
(439 . 

ووبـع الكتـام فتـرا المجـرمين مشـفقين وحل يأمع اآلمع كتابـه  يقـون سـبحانه: 
مما فيب ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتام ال یيـادو صـييرة وال كبيـرة إال أحصـاها وجـدوا 

 . (439ا  ما عملوا حابرا وال یظلو وبك أحد
ومــــن یعمــــل م قــــال  وة شــــرا   فمــــن یعمـــل م قــــال  وة ليــــرا  یــــره  وقـــان  عــــاىل:

یره
(433 . 

فأمـــا الـــذین آمنـــوا وعملـــوا  ویـــوم تقـــوم الســـاعة یوماـــذ یتفرقـــون وقـــان ســـبحانه: 
وأمــا الــذین كفــروا وكــذبوا بذیاتنــا ولقــاء اآللــرة  الصــالحاا فهــو فــي ووبــة یحبــرون 

فأولاك في العذام محضرون
(436 . 

د نـــاك: جنـــة نعـــيم  وحـــور مقصـــورات ص اخليـــام  وولـــدان خملـــدون كـــأهنم لؤلـــؤ مكنـــون  
                                                           

 .01-03سوري ا سراء :   439)
 .16سوري الك  :   439)
 .3-9سوري ال ل لة:   433)
 09-01سوري الروم:   436)
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وداك ــة كثــريي  وشــراب  ورــم ةــري ممــا يشــت ون  ور ــوان مــن اهلل أكــني  وأصــدقاء متقــابلون 
علت األراةـ    عـر  ص وجـوه م نرـري النعـيم  ،عـواهم دي ـا سـبحان  الل ـم  وحتيـت م دي ـا 

بـــر،اً و  حـــراً  و  مو ـــاً و  هرمـــاً  اـــم دي ـــا مـــا  شـــت ي األنفـــث و لـــع ســـالم    يـــرون دي ـــا 
 .(290)األعل  وهم دي ا مالدون  ون ل ما ص صدورهم من غل   يتحاسدون و  يتباغرون

وهنــاك: عــعاب جحــيم  ونــار ومــوم  وةعــام مــن غســلل  وشــراب مــن محــيم  وأ واج مــن 
بعرــاً  لباســ م مــن قطــران  ومكــاهنم  ــيق ص شــياةل مقــرنل  يــدعون ثبــوراً  يلعــن بعرــ م 

أما،يــد مــن النــريان  وغرــب مــن اهلل أكــني     ــدون نصــرياً و ت ــرياً  و  ملةــأً و  مناصــاً  
     و ــون (291)ويــأ ي م املــوت مــن كــل مكــان ولكــن    و ــون  وهــم ص العــعاب مالــدون 

 ديس حيون  و  حييون حياي املنعمل..
 ق  وعمل صاراً  وقان:  ين من املسلمل. اك ملن آمن وصد  

 وهعا ملن كع ب و وىل  وأ،بر يفسد ص األرض  وكان من الفاسقل.
 نـــا قـــد نتعـــب أنفســـنا  ونـــروض أجســـامنا  دنواصـــل الـــدر  ص ا بتداةيـــة ل املتوســـطة ل 

لـع( الثانوية  ل املع د والكلية.. كي حنصل علت ش ا،ي  ؤمن بع  الراحة ملستقبل عمرنـا  ا
 هو علت أكثر الفروض ةسون سنة  ما ما ص العمر من كدر وآ م ومتاعب ومصاعب..

                                                           
 هع   شاري  ىل اآليات القرآنية اليت ور،ت ص نعيم اعنة.  461)
 الوار،ي ص ععاب اعحيم. هع   شاري  ىل اآليات  460)
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والتاجر  يتعـب ويكـدم  ويسـ ر وينصـب  عمـا ،راهـم معـدو،ي لتــأمل مسـتقبل حيا ـه   
 كي يكون ص راحة عن الفقر.. 

رض  ل علت  قدير التحصيل  نتابه ااموم  ويصيبه ما يصيب ساةر أدرا، اانسـان مـن املـ
 واارم  وال م  واام..

دلمـا ا   نعمـل أعمـا ً مفيفـة ـ ص عمرنـا القصـري ـ لراحـة ةويلـة     عـر  اـا غايـة  و  
 يشوهبا كدر؟

ولنفــرض:  ن مــا قالــه األنبيــاء )علــي م الســالم   ومــا ،عــا  لي ــا كتــب الســماء  وأ عــن اــا  
ري ـ كل ـا غـري معلومـة لـدينا  لكـن كبار أهل األرض  و،ن علي ا شواهد جتريبية ـ كعلم التحرـ

 هل   يكفي احتمان  ل ؟
 منـا يددعـه رجـاء أن حيصـل علـت أ ـعاده ـ   464) ن مـن يـددا مبل ـاً ص سـحبة )يانصـيب 

 و ن مل يكن متيقناً ـ .
 دما  نعنا أن نددا هعا الثمن من أعمارنا  لعلنا حنصل ما بشر به وحي السماء؟ 

 ل مطابقاً للواقا ـ در اً ـ ؟ ل ما يررنا لو مل يكن اجملمو 
  ن اخلري  والشر ير  و ان.. دلما ا   نعمل ملستقبل أدرل؟

 :tوينسب  ىل اامام أمري املؤمنل 
 قـــــــــال المـــــــــنجو والطبيـــــــــ  كالهمـــــــــا:

 
 لــــــــو یحشــــــــر األمــــــــواا، قلــــــــت: إليكمــــــــا 

 إن صـــــــح قولكمـــــــا فلســـــــت بناســـــــر، 
 

 (297)إن صــــــح قـــــــولي فالنســـــــاو عليكمـــــــــا 
   

                                                           
 ملعردة اركم الشرعي لـ )اليانصيب  راجا )الفقه: املساةل املتةد،ي  لإلمام املؤل  ،ام تله.  464)
 .  369: ص ،يوان اامام علي  463)
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 عوانا أن ارمد هلل رب العاملل.وآمر ،

ســـبحان ربـــ  رب العـــ ي عمـــا يصـــفون  وســـالم علـــت املرســـلل  وارمـــد هلل رب العـــاملل  
 وصلت اهلل علت امد وآله الطيبل الطاهرين.

  
 كربالء المقدسة           

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي                                               
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