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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، ابرئ اخلالئق أمجعٌن، ابعث األنبياء وادلرسلٌن، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على أعدائهم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبٌن الطاىرين األبرار ادلنتجبٌن، سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة األبد
 إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.

 فعل العبد؟هي هل اهلداية فعل هللا قسراً أو 
 املتعارضة ظاهراً اجتاهات معاجلة الرواايت 

(9) 
َراَط املُسَتِقيمَ )قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي:   (ٔ)(اهِدََن الصِّ
أم   كوينما   ىمو ان اذلدايمة ىمل ىمي هللاعمل هللا  عماىل يف علمم الكمالم والفلسمفة علمى ممّر التماري  باحثٌنالسؤال الذي أّرق الكثًن من ال
 طوعا  أو ىي هللاعلو قسرا ؟  وهللاهل ىي هللاعل العبدىي هللاعل العبد؟ وإذا كانت هللاعل 
 أقسام عطااي هللا تعاىل

 أقسام: ةثالثحتقيق ذلك يبتين على مقدمة ىامة وىي: ان عطااي هللا ومنحو للعباد على ان 
 ما مينحه للعبد دون توسط ميشئته

وذلك كنعمة  ،أي من غًن ان  كون للعبد مشيئة هللايو أو إرادة واختيار (ٕ) وسط مشيئتوما مينحو هللا  عاىل لعبده من دون  األول:
والمممبالدة،  لمممذكاء، وكمممذلك بعممما الصمممفات وادللكمممات األخمممر ، كاشممميءالوجمممود إذ وىبهممما هللا لنممما ممممن غمممًن ان يكمممون لنممما ممممن األممممر 

أو كرميما  بطبعمو أو العكمو، وذلمك بنحمو  حيث ان بعا النماس يولمد ذكيما  أو شمجاعا   ؛والشجاعة واجلنب، والبخل والكرم وشبو ذلك
 .العلة احملدثة

صمفة أو مث  نقسم الصفات إىل مما ال  كمون ارادة للعبمد مدخليمة هللايمو حمح يف مرحلمة علتمو ادلبقيمة ومما يكمون لمو الت يمًن يف أ مل ال
والطممول والقصممر واجلمممال والقممبل مممن قبيممل األول، بشممكل عممام، اممما الصممفات النفسممانية هللامممن قبيممل الثمما  بعمما درجا مما ادللكممة أو يف 
وإن كان من الصعب جدا    يًنىا لكنها  بقى شلكنة، نعم قد يقال ابن البعا غمًن قمادر علمى   يمًن بعما ملكا مو.. هللاانو بشكل عام 

 ث )الشاكلة(.وحتقيق ذلك يف مبح
 ما مينحه له بواسطة مشيئته وإرادته

وذلممك نظممًن  ،إن شمماء وسممعى وجممّد واجتهممدوذلممك  ،قسممرا  بمل طوعمما   ميلِّّكمموهللاممال  (ٖ)إراد ممو بتّوسممطمما مينحممو هللا  عمماىل لعبممده الثااا : 
أممره إىل اانسمان هللامسن سمعى و علمم األوليمات اليقينيمة، هللامان العلمم موكمول مطلمق االكتسايب، وىو ما عدا الفطري وما عدا  يالعلم النظر 

وإن مل يسمم   ومل يممتعلم هللاانممو يبقممى  ،بدراسممة أو  فكممًن أو اعتبممار أو وربممة أو غممًن ذلممكأكممان  عّلمممو سممواء  – بدرجممة أو أخممر  –م لِّممع  
 و ياء.نادر سلتص ابألنبياء واألهللاالعلم اللد  اباهللااضة ااذلية، واما جاىال ، 

 ما يكون مزجياً من األمرين
                                                           

 .ٙ( سورة الفاحتة: آية ٔ)
 أي مشيئة العبد. (ٕ)
 أي إرادة العبد. (ٖ)



 ه3659شعبان  44 ..األربعاء...................................................................( 486)والتدبر  التفسريدروس يف 

2 
 

  :من األمرين، هللاقد يكون بسعي اانسان وإراد و وقد ال يكون وذلك نظًن الرايسة والرزق واحملبوبيةما يكون مزجيا  الث: الث
 الرايسة -أ

بل قد  راه يفّر منها لكنها  أنواع السعيهللاالرايسة كثًنا  ما يصل إليها اانسان ابلسعي، ولكنها قد  صل للبعا بدون أي نوع من 
 وقدميا  قال الشاعر: و وقعو يف شباكها طائعا  أو مكرىا !حم عليو حيا و  طارده حح  قت

 أَتَتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُه اِ  فَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُة ُمنقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَدةً 
 

 إلَيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِه جُتَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارُِّر َأ يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهَلا 
 

 َولَاااااااااااااااااااااااااااااااام تَاااااااااااااااااااااااااااااااااُ  َتصااااااااااااااااااااااااااااااُلُ  ِإّ  لَاااااااااااااااااااااااااااااااهُ 
 

 َولَااااااااااااااااااااااااااااااااام يَااااااااااااااااااااااااااااااااُ  َيصلُاااااااااااااااااااااااااااااااُ  ِإّ  هَلااااااااااااااااااااااااااااااا 
 

لطمارئ غمًن   تحقمق لمو أمنيتمو؛ال ولكمن األسمباب الظاىريمة ليصمل إىل الرايسمة الدنيويمة سمبب كاهللامة يومده  وابلعكو من ذلمك م من
 أو وىو على بعد خطوات منها! أحالمو قبل ان حيققاختياري أو حح ألن ملك ادلوت سارع إليو 

 الرزق -ب
ومنو ما ىمو ابلسمعي والزراعمة والتجمارة  (ٔ)((...ْن ََلْ ََتْتِِه َأََتكَ الرِّْزُق ِرْزقَاِن ِرْزٌق َتْطُلُبُه َوِرْزٌق َيْطُلُبَ  فَإِ ))وكذلك الرزق، وقد ورد 

األرزاق  موزع بمٌن الطلموعٌن وذلمك ألن ابلسعي كما هللايما يصل لإلنسان من إرث أو ىبة غمًن متوقعمة أو غمًن ذلمك، ىو ومنو ما ليو 
 هللامن انم بينهما  عداه رزقو.

ُُْ َوُهااَو نَاااْوُم ُ االِّ نَاْوَمااُة اْلدَااَدا)): عليممو السممالموقممد ورد عممن اامممام الصممادق  ِة َمُشااوَمٌة َتطْااُرُد الاارِّْزَق َوُتَصاافُِّر اللتااْوَن َوتُاَقبُِّحااُه َوتُادَااريِّ
ااْ ِ  فَااِإايت  َ ُْلُااوِ  اْلَفْلاِر ِإىَل ُْلُااوِ  الشت ِْ َوقَاااَل الرَِّضااا ))و (ٕ)((ُ ْم َوتِْلاَ  الناتْوَمااةَ َمْشاُئوٍم ِإنت اهتَ تَابَاااَرَك َوتَاَعاااىَل يَاْقِساُم اأْلَْرزَاَق َمااا بَااا

اا اِت َأْمااراً )يف قَاااْوِل اهِت َعاازت َوَ االت  عليااه الساا م َ ُْلُااوِ  اْلَفْلااِر ِإىَل ُْلُااوِ   (فَاْلُ َقسِّ ِْ ااُم َأْرزَاَق بَااِ  اَدَم َمااا بَااا قَاااَل اْلَ َ ِكَكااُة تُاَقسِّ
نَاُهَ ا يَاَناُم َعْن ِرْزِقهِ  مقابمل المرزق رزق وىو الذي قد يسممى بمرزق الف مل من ال عىر ان ادلراد نو والظا (ٖ)((الشتْ ِ  َفَ ْن يَاَناُم ِفيَ ا بَاياْ

لممو هللا  عمماىل أسممبااب  غممًن ماديممة كصمملة الممرحم،  الف ممل رزق جعمملواحملتمموم ىممو الممذي يطلممب اانسممان حممح يدركممو وإن هللاممّر منممو، و  ،احملتمموم
 وإن كانت ىناك وجوه ظاىرية أو مادية أي ا  لتأثًنا ا. (ٗ)((َدَقةِ اْستَاْنزُِلوا الرِّْزَق ِِبلصت ))واليقظة بٌن الطلوعٌن والصدقة وقد ورد 

 احملبوبية -ج
وقمد  مر  ممن يكرىمو النماس رغمم  ،ال يفكر هللايهما أبمدا   قد وكذلك احملبوبية هللاقد  ر  من حيبو الناس حبا مجّا  رغم انو ال يسعى إليها بل

دلالئكممة   ممحك يف موضممعٌن: األول: إذا أراد هللا ان يعممز عبممدا  وأراد ان اممما م مممونو وقممد ورد  ،سممبابسممّبب ليحبممو النمماس كممل األانممو ي
 )وال يكون إال ما يريد الرب  عاىل( يعّزوهالناس ان يذلوه )وال يكون إال ما يشاء الرب( الثا : إذا أراد هللا ان يذل عبدا  وأراد الناس ان 

 لته: اهلداية فعل هللا، و  ميكننا هداية من أراد هللا ض الكايف
 أم ىي من النمط الثالث ادلزيج ادلنوع منهما؟ ؟واما اذلداية، هللاهل من النمط غًن االختياري؟ أو ىي من النمط الثا  االختياري

ذىممب الممبعا إىل ان اذلدايممة غممًن اختياريممة أبممدا  بممل ىممي هللاعممل هللا قسممرا  وذلممك اسممتنادا  إىل عممدد مممن الممرواايت ولنقتصممر ىهنمما علممى 
  :واحدة منها

                                                           

 .ٖٗٛص ٗىم، جٖٔٗٔقم،  –الشي  الصدوق، من ال حي ره الفقيو، مؤسسة النشر ااسالمي  (ٔ)
 .ٕٓ٘ص ٔادلصدر نفسو: ج (ٕ)
 .ٗٓ٘ص ٔادلصدر نفسو: ج (ٖ)
 .ٖص ٗطهران، ج –ثقة ااسالم الكليين، الكايف، دار الكتب ااسالمية  (ٗ)
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معِّيد  ٌة مِّْن أ ْ ح ابِّن ا ع ْن أ ْْح د  ْبنِّ زلح م دِّ ْبنِّ عِّيس ى ع ْن زلح م دِّ ْبنِّ إِّْْس اعِّيل  ع ْن إِّْْس اعِّيل  الس ر اجِّ عِّد   بِّمتِّ بْمنِّ س  ع نِّ اْبنِّ محْسك ان  ع مْن ا 
ااداً ِإىَل َأْماارُِ ْم فَاااَو اهِت لَااْو َأنت َأْهااَل  اَي ََثبِااُ  َمااا َلُكااْم َوِللنتاااِس ُ ف ااوا َعاانِ  عليااه الساا مقَاااَل أَبُااو َعْبااِد اهِت ))ق ممال   ًَ النتاااِس َوَ  تَااْدُعوا َأ

ُ َضَ لََتُه َماا اْساَتطَاُعوا َعلَا َِ اْ َتَ ُعوا َعَلى َأْن يَاْهُدوا َعْبدًا يُرِيُد اهت  ى َأْن يَاْهاُدوُْ َولَاْو َأنت َأْهاَل الستاَ اَواتِ الستَ اَواِت َوَأْهَل اأْلََرِض
اال وُْ  ُ  َِ ُ ِهَدايَاتَااُه َمااا اْسااَتطَاُعوا َأْن ُي اال وا َعْبااداً يُرِيااُد اهت َِ َِ اْ َتَ ُعااوا َعلَااى َأْن ُي ااي َوَأْهااَل اأْلََرِضاا ااٌد َع ِّ ًَ ف ااوا َعااِن النتاااِس َوَ  يَاُقااوُل َأ

 َْ ُ َوَأِخي َواْبُن َع ِّي َوَ اِري فَِإنت اهتَ ِإَ ا َأرَاَد ِبَعْبٍد َخرْياً  َُت يَاْقاِهُ  اهت ُه فَاَ  َيْساَ ُ  َمْعُروفااً ِإ ت َعَرفَاُه َوَ  ُمْنَكاراً ِإ ت أَْنَكاَرُْ  ًَ يتَب ُرو
  (ٔ)((يف قَاْلِبِه َ ِلَ ًة جَيَْ ُ  ِِبَا َأْمَرُْ 

نمماس وابومماىهم العممام يف وقبممل اخلمموحت يف حتليممل ىممذه الروايممة نشممًن إشممارة ىامممة إىل حقيقممة مفتاحيممة نوعيممة ىامممة  تعلممق بشمماكلة ال
 احلياة وىي:

 املواقف املتنوعة من ههْ الرواايت
 واقف:أنواع من ادلثالث  توزع بٌن الناس واه أمثال ىذه الرواية، ان مواقف 

 موقف املستسلم
اال  ممن ادلستسملم؛ وادلتخاذل اسوأ حاال  ممن ادلتواكمل وادلتواكمل اسموأ حم ،موقف ادلستسلم بل ادلتواكل بل ادلتخاذل املوقف األول:

اذلداية واارشاد ونصرة الدين وأىلو والدهللااع وعن التبليغ و العمل النشاط و  ذلك ان البعا جيد يف أمثال ىذه الرواية  ربيرا  لتقاعسو عن
وااي لميو ابدلتقماعو ادلتخماذل بمل ىمو ادلستسملم المذي خمّيم اليمأس علمى ز هللاالمبعا اخخمر امما عن أىل البيمت علميهم الصمالة والسمالم، 

ىمذا الفريممق مممن  هللاّسمر بممو، ومممن ذلمك ممما الممالزم القماىر والقمدرالقاسممر  عممّد كمل ذلممك ممن الق مماءأو المذي قلبمو هللااستسمملم ل ممر الواقمم  
ََُل َأْعَ اِل أُمتِِت انِْتظَاُر اْلَفَرجِ ))الناس أحاديث االنتظار كم  ،هللاقمطإال السكون واجلممود واالنتظمار السمل   يف معناهإذ ال يرون  (ٕ)((َأْف

و أو أبنو يستعد ويستعد وينتظر بقولو وعملو وقلبو وسلوكو؛ أال  ر  من ينتظر غائبا  عزيزا  عليو كأمّ  عدّ م  ان ادلنتظر احلقيقي ىو من يح 
 أبلغ االستعداد ليستقبلو أهللا ل االستقبال؟

 موقف املتهور
ة من أمثال ىذه إال وومده يرميهما ابل معف أو ي مرب موقف االقتحامي والثوري ادلتهور، الذي ما ان يسم  برواي املوقف الثا :

 .عرحت احلائط أو حح، ال ْسل هللا، يستهزأ هبا أي ا  هللاورا  هبا 
  :رللو أبحد العلماء وكنت قد مجعين

 الكايف ونظائره من كثًن من الرواايت؟  هنذبهللاقال يل: جيب ان 
 هللاقلت: مثل ماذا؟ 

ُْ ))قال:  عليو السالمعن اامام الباقر نظًن: ما ورد جسيم الت شلا ظاىرههللاقال: مثل ما ورد يف الكايف  ُ َيَد ِإَ ا قَاَم قَاِكُ َنا َوَضَ  اهت
َ ُمُهمْ  ًْ  (ٖ)((َعَلى رُُءوِس اْلِعَباِد َفَلَ َ  ِِبَا ُعُقوهَلُْم َو َ َ َلْ  ِبِه َأ

َراَء يف ِظالِّ َعْرِشاِه َعاْن مَيِينِاهِ اْلُ َتَحاب وَن يف اهِت يَاْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َأْرِض زَ )):  لى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا  َْ  ،بَاْرَ َدٍة َخ
                                                           

 .٘ٙٔص ٔطهران، ج –ثقة ااسالم الكليين، الكايف، دار الكتب ااسالمية  (ٔ)
 .ٕ٘ٗص ٗىم، جٜٖٚٔقم،  –ر ااسالمي ، مؤسسة النشعليهم السالمدمحم بن شهر آشوب ادلازندرا ، مناقب آل أيب طالب  (ٕ)
 .ٕ٘ص ٔطهران، ج –ثقة ااسالم الكليين، الكايف، دار الكتب ااسالمية  (ٖ)
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 ٌِ ل  َنِبٍّ ُمْرَساٍل يَاُقاوُل النتااُس ُوُ وُهُهْم َأَشد  بَاَياضاً َوَأْضَوأُ ِمَن الشتْ ِ  الطتاِلَعِة يَاْدِبطُُهْم ِبَْنزِلَِتِهْم ُ ل  َمَلٍ  ُمَقرتٍب وَ ُ  ،وَِ ْلَتا َيَدْيِه ميَِ
  (ٔ)((َ ِء فَايُاَقاُل َهُؤَ ِء اْلُ َتَحاب وَن يف اهتِ َمْن َهؤُ 

 هللاقلت لو: وماذا  صن  ابلقرآن الكرمي؟ قال كيف؟ 
ُوُ ااوٌْ يَاْوَمئِااٍه )و (ٖ)(يَااُد اهِت فَاااْوَق أَيْااِديِهمْ )و (ٕ)(َوَ اااء رَب ااَ  َواْلَ لَااُ  َصااف ا َصااف ا): نظممًن ادل مممون نفسممو ورد هللايمموجمموىر قلممت: 

ِضرَ  َا ََنِظَرةٌ َنت  ؟ هللاتحًن وقال: وما العمل؟ (ٗ)(ٌة * ِإىَل َرِبِّ
وبقرينة القواعد العقلية ادلسّلمة، كذلك أمثال  (٘)(لَْيَ  َ ِ ْثِلِه َشْيءٌ )قلت: كما ان اخايت حتمل على اجملاز بقرينة سائر اخايت كم

 ىذه الرواايت هللاما  قولو يف اخايت قلة يف الرواايت!
 لوسطا –موقف الصراط 

ع الذي ال حيكمم بعجلمة وال وىو موقف الباحث عن احلقيقة وادلنصف غًن ادلتسرّ  ،الوسط –ىو موقف الصراط  املوقف الثالث:
 ،القواعد األ ولية والفقهيمةسلتلف ويستعرحت الشريفة الرواايت و  اخايت الكرمية يبدي رأاي  ب ًن رويّة، وىو ادلوقف الذي يتصفل مجي 

َِ ))إذ قد ورد  ،احملامل الصحيحةو ويبحث عن وجوه اجلم   أَنْاُتْم َأفْاَقُه النتاِس َما َعَرفْاُتْم َمَعاِ َ َ َ ِمَنا ِإنت َ َ َمَنا لَيَاْنَصِرُ  َعَلى َسْبِع
ِديٌث َتْدرِيِه  قَالَ )): عليو السالموورد عن أيب عبد هللا  (ٙ)((َوْ هاً  ٌر ِمْن أَْلٍف تَاْرِويِه وَ ًَ ا ت يَاْعاِرَ  َ  يَ َخياْ ًَ ُكوُن الرتُ ُل ِمْنُكْم َفِقيهااً 

يِعَها اْلَ ْخَرجُ ، وَ َمَعارِيَض َ َ ِمَنا َِ َوْ هاً لََنا ِمْن َجَِ   (ٚ)((ِإنت اْلَكِلَ َة ِمْن َ َ ِمَنا لَتَاْنَصِرُ  َعَلى َسْبِع
 و وْ اجلواب ع ا ظاهْر قسرية اهلداية

 والوجوه اليت ميكن ان  ذكر:
 ا على  تاب هللاعرضه -3

ا ٍّ )):  لى هللا عليو والمو وسملمالوجو األول: عرحت ىذه الرواايت وأشباىها على الكتاب هللاقد ورد عن رسول هللا  ًَ ِإنت َعلَاى ُ الِّ 
ِقيَقًة َو َعَلى ُ لِّ َصَواٍب نُوراً َفَ اا َوافَاَ  ِ تَااَب اهِت َفُخاُهوُْ َو َماا َخااَلَف ِ تَااَب اهِت فَاَدُعوُْ  عليمو  عبمد هللا وورد أي ما  عمن أيب (ٛ)((ًَ

ااِديثَاِن )): عليممو السممالموقممال اامممام الصممادق  (ٜ)((َمااا ََلْ يُاَواِفااْ  ِمااَن اْثَااِديِث اْلُقااْراَن فَاُهااَو زُْخااُر ٌ ))قممال:  السممالم ًَ ِإَ ا َوَرَد َعلَااْيُكْم 
اهِت فَاااُرد وُْ فَااِإْن ََلْ جتَِااُدوُ َا يف ِ تَاااِب اهِت  ُُمَْتِلَفاااِن فَاْعِرُضااوُ َا َعلَااى ِ تَاااِب اهِت َفَ ااا َوافَااَ  ِ تَاااَب اهِت َفُخااُهوُْ َوَمااا َخاااَلَف ِ تَااابَ 
  (ٓٔ)((فَاْعِرُضوُ َا َعَلى َأْخَباِر اْلَعامتِة َفَ ا َواَفَ  َأْخَبارَُهْم َفَهُروُْ َوَما َخاَلَف َأْخَبارَُهْم َفُخُهوُْ 

                                                           

 .ٕٙٔص ٕادلصدر نفسو: ج (ٔ)
 .ٕٕسورة الفجر: آية  (ٕ)
 .ٓٔسورة الفتل: آية  (ٖ)
 .ٖٕ-ٕٕسورة القيامة: آية  (ٗ)
 .ٔٔسورة الشور : آية  (٘)
 .ٕٛٛىم، صٖٔٗٔقم،  –اص، ادلؤدتر للشي  ادلفيد الشي  ادلفيد، االختص (ٙ)
 .ٕىم، صٖٓٗٔقم،  –الشي  الصدوق، معا  األخبار، مؤسسة النشر ااسالمي  (ٚ)
 .ٜٙص ٔطهران، ج –ثقة ااسالم الكليين، الكايف، دار الكتب ااسالمية  (ٛ)
 ادلصدر نفسو. (ٜ)
 .ٛٔٔص ٕٚىم، جٜٓٗٔقم،  – عليهم السالمأىل البيت دمحم بن احلسن احلر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة  (ٓٔ)
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 وظاهْر إرادية الدعوة واهلداية
ادُْ  ِإىِل َساااِبيِل رَبِّاااَ  ِِبثِْْكَ اااِة َواْلَ ْوِعظَاااِة )الكتممماب صلمممدىا سلالفمممة لقولمممو  عممماىل:  علمممى عمممرحت ىمممذه الطائفمممة ممممن المممرواايتوعنمممد 
ِسايًبا)و (ٔ)(اثََْسَنةِ  ًَ ًدا ِإ ت اهتَ وََ َفى ِِبهِت  ًَ ممر ابلمدعوة حيمث ورد هللايهمما األ (ٕ)(التِهيَن يُابَالُِّدوَن ِرَساَ ِت اهِت َوََيَْشْونَُه َوَ  ََيَْشْوَن َأ

اٌد َولِيَاهت تَر ُأْولُاوْا األَْلبَاابِ ) ابلدعوة واحلا على التبليغ، وكذلك: ًِ َا ُهاَو ِإلَاٌه َوا فَاِإْن )و (ٖ)(َهَها َبَ ٌغ لِّلنتاِس َولُِينَهُروْا ِبِه َولِيَاْعَلُ وْا َأَّنت
 ُِ َا َعَلْيَ  الْاَبَ ُغ اْلُ بِا اَل َوَعلَاْيُكْم َماا  قُالْ )وقولمو عمز  وجمل:  (ٗ)(تَاَولتْوا فَِإَّنت َُِّ َاا َعَلْياِه َماا  ِْيُعاوا الرتُساوَل فَاِإْن تَاَولتاْوا فَِإَّنت ِْيُعاوا اهتَ َوَأ َأ

 ُِ ْلُتْم َوِإْن ُتِطيُعوُْ تَاْهَتُدوا َوَما َعَلى الرتُسوِل ِإ ت اْلَبَ ُغ اْلُ ِب  .هذا من جهةهللا (٘)(َُِّ
 ّل ِبلطوليةوهي ما يُ 

الرواايت على الكتاب من جهة أخر  إذ ان ىذه الرواية وأشمباىها ىمي  م ر  كمربايت آايت كرميمة قمد يتموىم  وميكننا عرحت ىذه
أَأَناااُتْم تَاْزَرُعونَاااُه َأْم َ ْاااُن )و (ٙ)(َوَماااا َرَمْياااَ  ِإْ  َرَمْياااَ  َوَلِكااانت اّهَ َرَماااى)قمممال  عممماىل:  ،واجلمممواب عنهممما ىمممو اجلمممواب عنهممما ،منهممما اجلمممرب
 .(ٛ)(َوَما َتَشاُؤوَن ِإ ت َأن َيَشاء اهتُ )و (ٚ)(الزتارُِعونَ 

لكممن وجممو احلممل  (َوَمااا َرَمْيااَ  ِإْ  َرَمْيااَ  َوَلِكاانت اّهَ َرَمااى)بممل وأقممو   (َ ْااُن الزتارُِعااونَ  )الممزارعٌن بممل  لسممناوظمماىر ىممذه اخايت اننمما 
أعطاان القدرة واارادة وادلشيئة هللانفعمل األشمياء  عاىل إذ ان هللا  (ن َيَشاء اهتُ َوَما َتَشاُؤوَن ِإ ت أَ )ابلطولية الذي ىو  ريل اخية األخًنة 

سممبحانو لكنمو  ،هللالممو ان مينم   كوينما  عمن نفموذ مشمميئتنا ولمو ان يسملبها أ مال  جمل اْسمو حتمت ىيمنتمو ىممي مشميئتنا رغمم ذلمك  ولكمنّ  ،هبما
ى الطاعة وادلعصية وأعطاان اارادة هللاسذا أطعنا كان إبراد نا وإذا عصينا  دلقت يات االمتحان ال يفعل ذلك عادة أي انو منحنا القدرة عل

 كلو حتت سيطر و هللالو شاء دلن .لكن ذلك  كان إبراد نا أي ا  
يف قولمو  هللاممثال   (حسمب مما قمرره ممن القموانٌن)وقد وّجو السميد الوالمد أمثمال ىمذه اخايت والمرواايت ابن إراد مو جمل اْسمو ىمي علمى 

َاَفَ ان يُا)  عماىل: َرً اا َ َ َّنت ًَ التُه جَيَْعاْل َصاْدَرُْ َضايًِّقا  َِ ْساَ ِم َوَمان يُاِرْد َأن ُي ِْ ااَ اءِرِد اّهُ َأن يَاْهِديَاُه َيْشاَرْ  َصاْدَرُْ ِل  (ٜ)(ا َيصتاعتُد يف الست
ُ التااِهيَن اْهتَااَدْوا َويَ )أراد ان يهديممو بسممب ممما قممرره مممن السممنن هللامممن سمملك سممبيل اذلدايممة وأسمملم نفسممو هلل ىممداه إن ادلممراد انممو  زِيااُد اهت
السمببية  ابءهللاالحم  موقم   (ٔٔ)(ِإنت التِهيَن اَمُنوْا َوَعِ ُلوْا الصتاِثَاِت يَاْهِديِهْم رَبا ُهْم ِبِِميَاِِنِمْ  )ىذا يف الزايدة وأما يف األ ل  (ٓٔ)(ُهًدى
ُ فَاااَو اهِت لَااْو أَ )) كممذلك:يف الروايممة  واألمممر  (ِبِِميَاااِِنِمْ )يف  َِ اْ َتَ ُعااوا َعلَااى َأْن يَاْهااُدوا َعْبااداً يُرِيااُد اهت ااَ اَواِت َوَأْهااَل اأْلََرِضاا نت َأْهااَل الست

                                                           

 .ٕ٘ٔسورة النحل: آية  (ٔ)
 .ٜٖسورة األحزاب: آية  (ٕ)
 .ٕ٘سورة إبراىيم: آية  (ٖ)
 .ٕٛسورة النحل: آية  (ٗ)
 .ٗ٘سورة النور: آية  (٘)
 .ٚٔسورة األنفال: آية  (ٙ)
 .ٗٙسورة الواقعة: آية  (ٚ)
 .ٖٓسورة اانسان: آية  (ٛ)
 .ٕ٘ٔآية  سورة األنعام: (ٜ)
 .ٙٚسورة مرمي: آية  (ٓٔ)
 .ٜسورة يونو: آية  (ٔٔ)
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َِ اْ َتَ ُعاوا َعلَاى أَ  ال وا َعْباداً يُرِياَضَ لََتُه َما اْسَتطَاُعوا َعَلى َأْن يَاْهُدوُْ َوَلْو َأنت َأْهَل الستاَ اَواِت َوَأْهاَل اأْلََرِضا َِ ُ ِهَدايَاتَاُه َماا ْن ُي ُد اهت
ل وُْ... َِ ُ َضَ لََتهُ هللام) ((اْسَتطَاُعوا َأْن ُي قلبمو هللاماضلرو وضمل  ران علمى( أي بسب ما قرر من السمنن، هللاممن أكثمر ممن ادلعا مي يُرِيُد اهت

 .بنحو العلة ادلعّدة وأضل ورمبا كفر، ومن أكثر من الطاعات كان ذلك سببا  ذلدايتو
ها؛ لْشكال -4  سندايً فيها ًْر

لإلشكال السندي هللايها، هللامسن ىمذه الروايمة رلهولمة كمما  مرح بمو العالممة اجمللسمي، لكمون  طرح ىذه الرواايت؛ وذلك الو ه الثا :
 هللاتأمل بتوا رىا اامجايل أو ادل مو . يردّ ، ولكن ىذا الوجو قد مشرتك رلهولٌن وبع هم روا ا بعا
 تقيةَلها على اِنا قَية خار ية ومن ال -5

 .على اهنا ق ية خارجية وليست حقيقية، ومن وجوه كوهنا خارجية انو كانت  ادرة  قية ْحلها الو ه الثالث:
   م الع مة اجمللسي يف مراة العقول

ْحمل أخبمار النهممي علمى التقيمة واال قماء علمى الشمميعة « األول»قمال العالممة اجمللسمي يف ممرآة العقمول: )وميكممن اجلمم  بينهما بوجموه: 
، وحيتجمون علمى ادلخمالفٌن مبما يعمود بمو ال مرر كانوا يلقمون أنفسمهم يف ادلهالمك  هللاسهنم حلر هم على ىداية اخللق ودخوذلم يف ىذا األمر

السمالم، كمما كمان ممن أممر ىشمام بمن احلكمم وأضمرابو، هللانهموىم عمن ذلمك وأزالموا التموىم المذي  مار   العظيم عليهم وعلى أئمتهم عليهم
من قدر م على ىداية اخللق ابدلبال ة واالىتمام يف االحتجاج هللايها، أبن اذلداية مبعىن اايصال إىل ادلطلوب من سببا حلر هم يف ذلك 

غًن قبل هللا  عاىل، ولو علم هللا ادلصلحة يف جربىم على اختيار احلق لكان قادرا عليو ولفعل، هللاسذا مل يفعل هللا ذلك دلناهللاا و للتكليف و 
 عرضون أنتم للمهالك، م  عدمذلك من ادلصاحل، هللالم  ت

بَاْب َ )قدر كم عليو، وقد من  هللا نبيو  لوات هللا عليو من ذلك وقال:  ًْ وأما إظهار احلق هللاسمنا جيب م   (ٔ)(ِإنتَ    تَاْهِدي َمْن َأ
م، وهللاجممور ممم  عممدم التقيممة، ممم  أنممو قممد  بممٌن الرشممد مممن ال ممي ودتممت احلجممة علمميهم مبمما رأوا مممن هللا ممل األئمممة وعلمهممم وورعهممم وكممماذل

خلفائهم اجلائرين وب يهم، وانتشرت األخبار الدالة على احلق بيمنهم، ويكفمي ذلمك ذلمدايتهم إن كمانوا قمابلٌن، وادتمام احلجمة علميهم إن  
 .(ٕ)كانوا متعنتٌن(

 مؤيدات للتقية يف الرواية
 وميكن أتييد كالم العالمة اجمللسي بوجوه: 
ت، كما ىو مقت ى حتقيمق بعما األعمالم، يمراد بمو أىمل العاممة، ال عاممة النماس وال مما منها: ان كلمة )الناس( يف مصطلل الروااي

إذ   التقيةوليست إال  ان يف أىل العامة خصو ية  ، على ختصيص الكف عن الدعوة هبمىنا يشمل الكفار وادلسيحيٌن واليهود، هللايدل 
وكانمت دعموة أىمل العاممة للتشمي   علميهم السمالمالبيمت  كان ادلذىب الرْسي ىو مذىب أىل العامة وكانوا على عمداء شمديد مم  أىمل

  عد جرمية سياسية خطًنة.
د كلمة )أمركم( هللاان )األمر( يف )ىمذا األممر( ظماىر يف ان ادلمراد بمو أممر التشمي  وامما )أممركم( هللاهمو  مريل يف ذلمك إذ ال و ومنها: ور 

 .وللبحث  لة إبذن هللا  عاىل .يقال )أمركم( إال يف مقابل العامة ومل صلد إطالق أمركم يف مقابل الكفار مثال  
 واخر دعواَن ان اث د هلل رب العاملِ وصلى هللا على دمحم واله الطيبِ الطاهرين

                                                           

 .ٙ٘سورة القصص: آية  (ٔ)
 .ٖٕٗص ٕىم، جٗٓٗٔطهران،  –، دار الكتب ااسالمية عليهم السالمالعالمة اجمللسي، مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول  (ٕ)


