
 

 

 
 

 

 :عنوان الرسالة

 التحسين والتقبيح بين العدلية واألشاعرة
 

 

 :إشراف

 نزيه الحسند. 

 

 :إعداد الطالب

 حسين النصراوي

م  0220 - 0220 :العام الدراسي



 



 1 

 

 

 

 

 

 التحسين والتقبيح

  بين العدلية واألشاعرة

 درجة الماجستير في الفلسفة واإللهيات رسالة  نالت

 

 

 

 

 النصراوي حسين عبد األمير

 

 

 



 2 

 اإلهداء

 إىل اليت محلتين جنيناً وأرضعتين وليداً

 وربتين صغرياً ورعتين كبرياً.

 إىل اليت غمرتين حبناهنا وحبها وعطفها ولطفها.

 ليت كان كفُّها يل وقاءً وصدرها سقاءً.إىل ا

 إىل اليت أرضعتين حمبة حممد وآله الطاهرين.

 إىل القلب العطوف، إىل النبع الصايف....

 إىل أمي احلبيبة أهدي هذا اجلهد املتواضع.
 

 أمييييييييييي ابييييييييييع حنييييييييييان صييييييييييافِ

 

 دافِيتييييييييييييد   بيييييييييييي  ا صيييييييييييي  

 ابيييييييييييييعا يتفييييييييييييياي  إ  صييييييييييييياً   

 

 يتسيييييييييياما  ييييييييييو  ا وصييييييييييافِ  

 *** 
 وعيييييييييية  كييييييييييون  ا ِ أمييييييييييي ر

 

 بسيييييييمة حييييييييب   يييييييو   ييييييييفاهي   

 افحيييييييييييية عطيييييييييييير  جن يييييييييييية ور ٍ 

 

 روضيييييييييييية  ييييييييييييريٍ   متنييييييييييييا ِ   

 *** 
 كيييييييح أ ييييييير  حييييييي  تنيييييييا يين

 

 وبصيييييييييييونٍ عيييييييييييذ  تيييييييييييدعواي 

 اغَييييييييحا يبقييييييييا بييييييييدمي يسييييييييعا   

 

 يرتاقييييييييييييي  بييييييييييييي   يييييييييييييراييين  

 *** 
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 قييييييييييييد أ   ييييييييييييا يف بسييييييييييييتان 

 

 وأرى  يييييييييييييييي راً  ا أ نييييييييييييييييان   

 أختيييييييييييييي  صيييييييييييييورت ِ أميييييييييييييي  

 

 ا غصييييييييييييان  تيتمييييييييييييياي   بيييييييييييي    

 *** 
 حيييييييييي  أسييييييييييا ر يف ا  ييييييييييا ِ  

 

 يبقيييييييييا صيييييييييونا يف ا عميييييييييا ِ   

 تبقيييييييييا صيييييييييور  أميييييييييي تبيييييييييدو 

 

 وهتيييييييييييييي  بقليييييييييييييي  أ ييييييييييييييواقي  

 *** 
 أحلييييييييا اسييييييييح بفمييييييييي أمييييييييي   

 

 أروعُ اسيييييييييح  أ ييييييييي  اسيييييييييح    

 يييييييييييييييرت    صييييييييييييييوتي يتعيييييييييييييياىل 

 

 أمييييييييييي أمييييييييييي أهييييييييييوى أمييييييييييي    

  
 

سينح                                                           
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 المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل وصلّى هللا على سّيدنا محمد وآله األطهار.

هي  كالم اإلسالمّي  لم ال ها رحى ع تي دارت علي ّة ال سائل الخالفي هّم الم من أ عّل  ـ ل
 مسألة العدل اإللهي.

سلم لف م لون: وهل يخت كالم، ويقو ان ـ قد يستغرب الكثير من عاّمة الّناس من هذا ال
 في أّن هللا تعالى عادٌل؟

عض  كّن ب هذا، ول ير  ضٍح بغ ليٍّ ووا ح بشكٍل ج ـ الحقيقة، من المؤكد أنه ال أحد يصرِّ
الفرق اإلسالمّية تلزم خصومها بمثل هذه العقيدة بناًء على مبتنياتها الفكرّية في هذا المجال 

 )كما سيّتضح ذلك بعد قليل ـ إن شاء هللا ـ(.
خر ـ ـ المرتكز الفكرّي  عٍض آ لى ب سلمين إ عض الم الخطير والذي بناًء عليه ينسب ب

 عدم القول بالعدل اإللهي ـ هو ما يعرف بـ )مسألة الحسن والقبح( أو )التحسين والتقبيح(.
من  ما  ضايا ـ ه عض الق في ب قبح ـ  هل الحسن وال هو:  ـ والسؤال المحوري ـ هنا ـ 

ّق؟ األمور الواقعّية الحقيقّية أم من األمور الم ها وال تحق ّة ل جعولة االعتبارّية التي ال واقعي
سألة  كذلك أم إّن الم سها  هي بنف ني  تي، يع وبتعبيٍر آخٍر: هل هناك أشياٌء حسنها وقبحها ذا

 مرتبطٌة باعتبار المعتبر، وال حسن أو قبح في الواقع ونفس األمر ـ كما يعبرون ـ؟!
ّة( ألجل ـ اختارت الرأي األول مدرسة كبرى في اإلسالم عر بـ )العدلي عد  ما ب فوا في

ون بـ )األشاعرة(.  اختيارهم هذا، واختارت الرأي الثاني مدرسٌة أخرى، وهم الُمَسمَّ
، مثل العدل والظلم، فالعدل حسٌن  ـ فالعدلّية قالوا بأّن حسن بعض األمور وقبحها ذاتيٌّ

من  ته و بيٌح بذا لم ق حد، والظ نه أ من دون أن يحسّ ته، و من ذا ته و من دون أن بذا ته، و ذا
 يقّبحه أحٌد.
ّن العدل حسٌن بذاته ـ وهنا ستّتضح عالقة المسألة بالعدل اإللهّي ـ، والظلم قبيٌح وبما أ

 بذاته، فاهلل سبحانه وتعالى البّد أن يكون عادالً، وال يمكن ـ عقالً ـ أن يكون ظالماً.
ٌّة أو  قبح ذاتي كون للحسن وال فوا أن ي قد ن هذه ـ أّما األشاعرة ف بروا أّن  ٌّة، واعت واقعي

يدها هذا (1)المسألة اعتبارّية، وهي منوطٌة بالشارع، وهو الوحيد الذي له الحّق في تحد ، ول
 فما حّسنه الشرع فهو حسٌن، وما قّبحه فهو قبيٌح.

ا  ّ له، وأم عالى يفع فإّن هللا ت سٌن  هو ح ما  كّل  بأّن  لون  ّة يقو خر: العدلي يٍر آ ـ وبتعب
 : كّل ما يفعله هللا فهو حسٌن.األشاعرة فيقولون

وبناًء عليه: فالعدلّية يقولون: كّل عدٍل فإّن هللا تعالى يفعله، واألشاعرة يقولون: كّل ما 
 يفعله هللا فهو عدٌل.

 يعني أّن العدل هو فعل هللا حّتى لو كان ظلماً في ميزان العقل والعقالء.
 يجوزون على هللا الظلم.ومن هنا فقد اعتبر العدلّية أّن خصومهم األشاعرة 

ساً  له مسا ته، حيث إّن  حوث وخطور ّة الموضوع المب ضحت أهمي ضاً اّت ومن هنا أي
                                           

ض1) ها أي نا ( كما إّنه الوحيد الذي يقدر على بيانها، وليس للعقل قدرةٌ في الكشف عنها أو الوصول إلي ني ه اً، يع
نت  ا كا ها لمّ ية أّن طة الثان نقطتان: النقطة األولى أّن هذه األمور ال واقعّية لها أصالً وإّنما هي اعتبارّية، النق

 بيد الشارع فهو الوحيد الذي يكشف عنها ويبّينها، وال قدرة للعقل مطلقاً في الوصول إلى ذلك.
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 بعقيدتنا باهلل تعالى وتصّورنا عنه.
فبعد هذا الذي شرحناه يحّق لنا أن نتساءل ونقول: منذ أن كّنا أطفاالً كان يعلّمنا آباؤنا 

عدٌل ال يجـور ومق عالى  نا أّن هللا ت يدخلهم الجّنـة، وأّمهات مؤمنين و لم، يثيـب ال سٌط ال يظ
هذه  جد أّن  كالم اإلسالمّي، ن لم ال ويعاقب العصاة ويلقيهم في الّنار، واآلن ونحن ندرس ع

 المسألة هي محّل بحٍث جّدي، فهل هللا تعالى عادٌل فعالً أم ال؟
كو ّة، وي كافر الجن ّار وال مؤمن الن يدخل ال نه هل هللا تعالى يمكن في حقّه أن  لك م ن ذ

ما  قع ـ ك في الوا حسناً وعدالً، )ما دام حسن األشياء وقبحها بيده، وال شيء قبيٌح أو حسٌن 
 لعدل مفهوماً غير هذا الذي نفهمه نحن؟مر ممتنٌع؟! أم إّن لأم إّن هذا األ (يقولون ـ

 .هذا ما نريد أن نبحثه ونتبّين حقيقة الحال فيه من خالل هذه الدراسة ـ إن شاء هللا ـ

عالقةةة ملةةالة الن لةةتق يالنقلةةتم  ةة ل      

 المخن فة

قديماً   باحثين  مام ال لى اهت ستحوذت ع قد ا بيح(  وقد وجدت أنَّ )مسألة التحسين والتق
 وحديثاً وذلك لعالقة هذه المسألة بعلوٍم كثيرٍة.

لم  لى ع فالمسألة ذات ارتباٍط واضٍح وبّيٍن بعلم األخالق وعلم أصول الفقه باإلضافة إ
 كالم.ال

عن   سنة  خالق الح يز األ في تمي يار  يث أّن المع من ح خالق ف لم األ ها بع ا ارتباط ّ أم
 السّيئة هل هو تحسين العقل وتقبيحه أم هو أمٌر آخر؟!

بّدل  سبّية يت تة أم ن سائل ثاب هي م هل األخالق  قّبح ف ثّم لو كان العقل هو المحّسن والم
 ؟!حسنها وقبحها بتبّدل الزمان والمكان واألوضاع

 وأّما ارتباطها بعلم أصول الفقه، فهي تدخل في كثيٍر من مباحثه، مثالً: 
أمٍر أو حّسن أمراً فإّنه يكون حّجًة ويحكم الشرع على وفقه؟ بحسن هل إذا حكم العقل 

وهل األمر بالشيء يقتضي األمر بمقّدمته لقبح التفكيك بينهما؟ وهل األمر بالشيء يقتضي 
 سه؟النهي عن ضّده للسبب نف

نا ـ فأوضح،   حّل بحث هو م لذي  كالم ـ ا لم ال قبح( بع سألة الحسن وال وأّما ارتباط )م
 .ـ كما اتضح ـ وذلك لدخول هذه المسألة في بحث )أفعال الباري(

هل العقل يستطيع أن يستكشف ما يجوز صدوره عن الباري وما ال يجوز أم ال قدرة ف
 ا عقليين؟!له على ذلك، ألّن الحسن والقبح شرعيان، وليس

 الجذير الن ريخّتة لهذه الملالة: 

ثاً  ها بح سألة وبحثو هذه الم مار  ضوا غ قد خا سلمين  مين الم ضح أّن المتكلّ من الوا
ها فالسفة  سبقهم إلي بل  كاراتهم،  من ابت ست  سألة لي هذه الم فإّن  لك  مستفيضاً، ولكن مع ذ

 اإلغريق.
ما يدركه وذلك حينما قّسم ـ هؤالء ـ الحكمة إلى نظرّية وعمل سيم أّن  ّية، وحاصل التق

 اإلنسان على قسمين:
 أ ـ ما من شأنه أن يعلم مثل: هللا موجوٌد، العقل موجوٌد، اإلنسان موجوٌد...

 ب ـ ما من شأنه أن ُيعمل، مثل: العدُل حسٌن والظلم قبيٌح.
ثّم إّن إدراك ما يجب أن يعمله اإلنسان راجع إلى مالكات )أو مقتضيات( ومن ضمن 

 لك المقتضيات:ت
لّنفس لى ا سرور إ صة ـ جلب ال  .حفظ النظام والمصلحة العاّمة ـ حفظ المصلحة الخا

مل ـ  جب أن يع مل أو ال ي جب أن يع ّه ي شيٍء بأن في الحكم على  ضاً ـ  ومن المالكات أي
 إدراك العقل حسن ذلك الشيء أو قّبحه.
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 .(1)قبيح العقليين(ومن خالل هذا التقسيم اهتدوا إلى بحث مسألة )التحسين والت
هذه  ستخدموا  ئل ا سلمين أّن األوا مين الم نان والمتكلّ سفة اليو بين فال فرق  كّن ال ـ ل
لزوم  نة و صدق وأداء األما مة ال ها كقي لدفاع عن ّة وا المسألة إلثبات كثيٍر من القيم األخالقي

 الوفاء بالعهد واحترام حقوق اآلخرين...
سبحانه حكيٌم ال أّما المسلمون فإّنهم استخدموها إلثب ّه  له، وأن باري وأفعا ات صفات ال

 .(2)يفعل العبث وعدٌل ال يجور

 منهج الدراسة: 

قارن،  لّي الم لّي التحلي منهج العق لى ال لب ـ ع في الغا سة ـ  هذه الدرا في  لقد اعتمدت 
ها  حيث استعرضت أدلّة الطرفين العقلّية مع شيٍء من التحليل والمناقشة والمقارنة فيما بين

شتها  ثمّ  الخروج بالنتائج، كما لم يخل البحث من طرح األدلّة النقلّية )للطرفين أيضاً( ومناق
 كذلك بالطريقة نفسها.

 الدراس ت الل  قة يالجديد في الم ض ع: 

تب  في ك يراً  شاً كث ضوع نقا هذا المو نوقش  قد  سابقة ف سات ال لى الدرا سبة إ ا بالن ّ أم
بل إّن الكالم، ولعّل من النادر أن تّتصفح كت حث،  هذا الب اباً كالمّياً جامعاً فال تجد فيه مثل 

شرور  سألة )وجود ال سفة كم بعض فروع البحث قد أخذت موقعها من النقاش في كتب الفل
بيح  سين والتق ية التح جه نظر في و قف  تي ت شاكل ال من الم شكلٌة  هي م تي  عالم( ال في ال

 .(3)ن ثمرات هذه النظرّيةالعقليين، وكمسألة )اختيار اإلنسان( التي هي ثمرةٌ م
ستثناء رسالٍة  سألة با هذه الم شة  ستقلًّة خّصصت لمناق ولكّني لم أجد بحثاً أو دراسًة م

نوان عالى( بع ظه هللا ت سبحاني )حف فر ال شيخ جع ة ال مة الحجّ سماحة العاّل عّدها  حدٍة أ  :وا
 رسالٌة في التحسين والتقبيح.

فــي هــذا المجــال هــو الــذي دفعنــي  مســتقلّة)أكاديميــة( دراســة  وعــدم عثــوري علــى
وشــّجعني أكثــر ألن أكتــب فيــه، باإلضــافة إلــى مــا مــّرت اإلشــارة إليــه ســابقاً مــن أهمّيــة 

 الموضوع المبحوث وخطورته.
أّما الجديد في األمر فآمل أن يكون طريقة الطرح والمعالجة والمناقشة، علماً بأّنني قد 

، و ضايا المطروحة بجهٍد شخصيٍّ عض الق من دون االستعانة ناقشت ب يي  ها رأ بديُت في أ
 بباحث سبقني، وهذا ليس إاّل توفيقاً من هللا )عّز وجّل(.

 استفدت في بحثي هذا من مصادر ومراجع متعّددة أهّمها:
ّي ـ  مة الحل صدق للعاّل حّق وكشف ال هج ال كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد ـ ن

حل للشهرستانيـ اإلحكام في أصول األحك شرح المواقف لإليجي لل والن  ،ام لآلمدي ـ الم
 .وغيرها

حل  لل والن في الم حوث  ّات ـ ب بيح ـ اإللهي سين والتق في التح سالٌة  جع: ر من المرا و
مال  سيد ك يد لل سقاف ـ التوح سن ال ية لح يدة الطحاو شرح العق سبحاني ـ  فر ال شيخ جع لل

ض شيخ مرت هي لل عدل اإلل يدري ـ ال شّيع لطالح شأة الت هري ـ ن لبى المط سان ـ  ا الخر

                                           
بي :جعفر( ما سبق مأخوٌذ بتصّرف كثيٍر من: السبحاني، 1) قم1ط ،حرسالٌة في التحسين والتق مؤسسة اإلمام  :، 

 .7ـ 6ص ،هـ، 1221الصادق
 .9ـ 8( ينظر: م.ن ص2)
( يعني إذا ثبتت نظرّية التحسين والتقبيح العقليين يثبت اختيار اإلنسان، ألّنه من القبيح على هللا تعالى ـ عقالً ـ 3)

به، أمّ  ثّم يعاق صية  لى المع سان ع بر اإلن يار أن يج بات اخت لى إث سبيل إ فال  خرى  ية األ لى النظر ناًء ع ا ب
 إذ ال يقبح منه ـ تعالى ـ شيٌء، ولذا يجوز في حّقه اإلجبار على المعصية ثّم المعاقبة. ،اإلنسان
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عاملي  الصحيح من سيرة النبّي األعظم )صلّى هللا عليه وآله وسلّم( للسيد جعفر مرتضى ال
 .وغيرها

مت  البحث إلى ستة فصول على الشكل اآلتي:  وقد قسَّ
ــاوين االخــتالف ـ  الفصللا ال: ن أةلللف الفللرم ا: لل  ي ن ــه عــن عن وتحــدثت في

 التصويب ـ االفتراق ـ نشوء الفرق.
فــت فيــه باختصــار كــال مــن الشــيعة  نا الثلليأ ن الليليلل  :الةللي رفالفصلل وقــد عرَّ

 والمعتزلة واألشاعرة.
 وقد شكل هذان الفصالن مقدمًة مهمة للدخول في البحث.
هوم  نالفصا الثيلثن التحسين :التقبيح ف  المير   الةلري  عن مف يه  حدثت ف وت

ته بفهـم العدل عدل اإللهـي، وقارن شاعرة لفكـرة ال مة لشـرح نظريـة األ كان هـذا مقد يـة، و
ها  ضت أدلت ية، وعر لك النظر شرحت ت ثم  شاعرة.  لدى األ شرعيين  بيح ال سين والتق التح

 النقلية والعقلية.
ي ن ف  المير   الليل ع الفصا الرابعن التحسين :التقبيح  يه  حديث ف بدأ ال ن دور و

العقليين لديهم، ثم شرحت لشرح نظرية التحسين والتقبيح  مقدمةً العقل في المدرسة العدلية 
 تلك النظرية وأوردت أدلتها النقلية والعقلية.

يينن بيح اللقل قد  الفصا الخي سن إةكيالت : ةيكا تواجه أظري  التحسين :التق و
هم  مع ردود ية  ية العدل ضد النظر يرت  تي أث ية ال طرحت هنا أهم اإلشكاالت النقلية والعقل

ظرية، وهما مشكلة وجود الشر في العالم ومشكلة عليها، كما تعرضت لمشكلتين واجهتا الن
 العذاب والخلود.

يينن بيح اللقل هم  الفصا السيدسن النتيئج المترتب   لى التحسين :التق يه أ كرت ف ذ
ـ امتناع التكليف 2ـ هللا تعالى ال يفعل القبيح. 1النتائج التي تترتب على هذه النظرية وهي: 

 ـ اختيار اإلنسان.2معللة بالغايات. ـ أفعال هللا تعالى 3بما ال يطاق. 
 وفي النهاية أوردت خاتمة لخصت فيها البحث بمجموعة من النقاط.

سجّل  في  لي  صاً لوجهه، وأن يحسبه  مل خال هذا الع ـ أرجو من هللا تعالى أن يجعل 
ساتذتي  خوتي وأ أعمالي يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إاّل من أتى هللا بقلٍب سليٍم، وأنتظر من إ

 النصح واإلرشاد والتنبيه على األخطاء، وهللا الموفّق المستعان.
كان  كما ال يفوتني أن أقّدم جزيل الشكر إلى إدارة مكتبة الحوزة العلمية الزينبية التي 

 لكتبها أهميٌة كبرى في إنجاز البحث، وأسأل هللا أن يوفقهم دائماً لخير الدنيا واآلخرة.
بين والحمد هلل أوالً وآخراً وظاه راً وباطناً وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله الطي

 الطاهرين.
 حسين  بي ال ير أجم النصرا:ي

 هل9441جميدى ال:لى/ 4السبت 

 م91/5/4112
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 االخنالف:-1

 االخنالف أمٌر طلت ي:  -أ 

مــن الواضــح أّن المســلمين اختلفــوا بعــد نبــّيهم وتفّرقــوا وأصــبحوا شــيعاً وجماعــات 
 وطوائف، فهل اختالفهم هذا دليٌل على بطالن اإلسالم؟

شر، الجواب: ليس األمر كذلك، فاالختال سّنة الب ّاس، ومن  في الن عٌي  مٌر طبي ف هو أ
ِرينَ يقول القرآن الكريم:  أَزَ   َكيَن النَّيُس أُ َّ ً َ:اِحَيفً فَبََلَث هللاُ النَّبِيِّيَن ُ بَةِّ نِذِريَن َ:أَ  ُ:َ

 .(1)...فِيَمي اْختَلَفُوْا فِيهِ  َ َلهُُم اْلِكتَيَب بِيْلَحقِّ لِيَْحُكَم بَْيَن النَّيسِ 

قول: و َيْختَلَفُواْ ي هو (2)َ:َ ي َكيَن النَّيُس إاِلَّ أُ َّ ً َ:اِحَيفً ف ني أّن االختالف  ا يع ّ . مم
هذا  لرؤى واألذواق واألمزجة، ول كار وا فاوت األف من ت شأ  هو ين أمٌر من طبيعة البشر، و

ليالً ل كان د لو  لدين، وإاّل  نه فاالختالف في ديٍن ما ال يصلح دليالً على بطالن ذلك ا لِزم م
يديولوجيات  يع األ بل وجم ختالف(،  يه ا يٌن إال وف ناك د ليس ه بطالن جميع األديان )ألّنه 
قوا  لو اتف شيء، و والنظريات دينية كانت أم غير دينية، ألّن الّناس ال يمكن أن يّتفقوا على 
ناء  نا تجشم ع عن كاهل قي  ضلة( وألل نة فا لى )مدي عالم إ حّول ال لحلّت جميع المشاكل، ولت

 كتابة هذا البحث.

 أسل ب االخنالف:  -ب 

فتٍن  صحاب  صين، أ ناٍس مترب جود أ لى و عود إ يان ي من األح يٍر  في كث ختالف  واال
ومطامع أو أصحاب أفكار ونظريات خاّصة، هم الذين يبثون أسباب االختالف والفرقة في 

 المجتمع.
صحاب ال في أ كان  ّه  بّي موسى فمثالً إذا أخذنا الديانة اليهودية، نالحظ أن عض  ن ب

المتربصين وأصحاب األهواء، وقد استغّل أحد هؤالء ـ وهو السامري ـ فرصة غياب ذلك 
كم(.  هذا إله النبي عن قومه، ثم قام بخداعهم وغوايتهم فصنع عجالً من ذهب، وقال لهم: )

 .(3) فبذر هذا الشخص بذرًة لالختالف في قوم موسى
الذي حصل فيها إلى شخص يقال له )بولس( لم وفي الديانة المسيحية ينسب التحريف 

مؤتمن(   يعاصر المسيح قّيم )ال شرعي( وال يث )ال ولم يره، لكّنه فيما بعد أصبح هو الور
 !(2)على ذلك الدين

طامع أو  وكذلك األمر في اإلسالم، فقد كان هناك الكثير من الّناس أصحاب الفتن والم
تي أصحاب األفكار واآلراء الخاّصة، وسأنقل ع ة المشهورة ال هذه القصّ ثال  سبيل الم لى 

 رواها أرباب الحديث والتاريخ. 

ــا  ــال ذو  رســول هللا عــن أبــي ســعيد الخــدري قــال: )بين ــوم قســماً، فق يقســم ذات ي
عدل.  الخويصرة )رجٌل من بني تميم(: يا رسول هللا اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أ

                                           
 .213( البقرة:1)
 .19( يونس:2)
 .88ـ  85طه: سورة  ( ينظر:3)
ـ 91ص ،م1973رة: مكتبة النهضة المصرية، القاه ،2ط ،مقارنة األديان )المسيحية( :( ينظر: الشلبي، أحمد2)

 ،هـ1212قم: مؤسسة أنصاريان، ، 1ط ،الكتاب المقّدس تحت المجهر :. واألردني، عودة مهاوش118
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حدكم فقال عمر )رضي هللا عنه(: ائذن لي أل قر أ ضرب عنقه. فقال: ال، إّن له أصحاباً يح
ية...  من الرم سهم  صالته مع صالتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق ال
ثل  مرأة أو م ثدي ال ثل  يه م حدى ثدي جٌل إ يتهم ر ّاس آ من الن قة  حين فر لى  جون ع يخر

 .(1)البضعة تدردر...(
ما ي لدين ك من ا ية أحمد )يمرقون  لى ـ وفي روا قتلهم أو ية... ي من الرم سهم  مرق ال

من رسول هللا  هذا  سمعت  ياً  الطائفتين باهلل، قال أبو سعيد: فأشهد أّني  شهدت عل ّي  وأن
عت  لذي ن عت ا لى الن لى )أي ذو الخويصرة(، فوجد ع رسول حين قتلهم، فالتمس في القت

 . )(2)هللا

ذو الخويصرة ـ سيقود حركة  في هذا الحديث بأّن ذلك الرجل ـ فإذن قد أخبر النبي 
ثل  ّه يم ئه أن بل واّدعا ظاهره باإلسالم،  مع ت فتنة وانقالب على الشرعية اإلسالمية، وهذا 

 اإلسالم الصحيح!!

بّي  لى أّن الن شير إ خرى ت ية أ ناك روا لك الرجل وه تل ذ صحابه بق حد أ مر أ ، (3)أ

بقوله: )يا رسول هللا  سول فدخل المسجد فرآه راكعاً، فامتنع عن قتله، ورجع معتذراً للر
 إّني رأيت الرجل راكعاً، وإّنك نهيتنا عن قتل المصلين(.

ني  يا رسول هللا إ له: ) تذر بقو له، واع فبعث صحابياً آخر، فرآه ساجداً، فامتنع عن قت
وقال: )قم يا علي فإّنك أنت قاتله، إن وجدته فاقتله،   علياً  رأيت الرجل ساجداً(. فبعث 

خذفإّنك إن ق بداً(. فأ تي أ خل المسجد،   تلته لم يقع الضالل واالختالف بين أم سيف ود ال
 .(5) (2)ولكّنه لم يجده

بّي  ة الن في أمّ نة  قة إذن كان ذلك الرجل أحد أسباب الخالف والفت د الحقي ا يؤكّ ّ ، مم
سببها كون  ما ي باً  حدة غال عة الوا في الجما تدّب  تي  من أّن الخالفات ال ها   التي أشرت إلي

 وجود أناٍس من نوع )ذي الخويصرة( هذا.

 :(اخنالف أّمني رحمة)من قشة حديث  -ج 

حّرم  مٌر مرفوٌض وم هو أ لدين  في ا لى أّن االختالف  شير إ ّه ي ناه كل وهذا الذي ذكر
 ومنهي عنه ـ من وجهة نظر اإلسالم ـ.

                                           
كرم1) بي ال صحابة :( ابن األثير، علي بن أ فة ال في معر بة  سد الغا بي ،أ تراث العر ياء ال يروت: دار إح  2ج ،ب

خاري، م. 121- 139ص ظر: الب سماعيلوين بن إ مد  خاري :هـ256 ـت ،ح عة  ،صحيح الب ستنبول: طب ا
بن الحجاج، 179ص 2ج ،م1981ت عن دار الطباعة العامرة، باألوفس  :هـ261 ـت. والنيسابوري، مسلم 

سلم كر. ج ،صحيح م يروت: دار الف مد،113ـ 112ص 3ب بل، أح بن حن بن  :هـ221 ـت . وا مد  سند أح م
 وغيرها. ،56ص 3ج ،بيروت: دار صادر ،حنبل

 .65ص 3ج ،)مصدر سابق( ،مسند أحمد بن حنبل :( ابن حنبل، أحمد2)
بو 3) ظر: الموصلي، أ ية(. ين صرة )ذو الثد هو ذو الخوي هذا الرجل  ( في ذيل رواية أبي يعلى ما يشير إلى أّن 

دار  دمشق: ،تحقيق: أسد، حسين سليم ،مسند أبي يعلى الموصلي :هـ317أحمد بن علي بن المثنى، تـ يعلى 
 .169ص 7ج ،المأمون للتراث

تـ  ( ينظر: الحلي،2) طاووس،  بن  بن موسى  ئف :هـ662علي  مذاهب الطوا فة  في معر ئف  قم:  ،1ط ،الطرا
ب231ـ  229ص ،هـ1399مطبعة الخيام،  ظر ا سنديهما. ين في م لى  بو يع ن . وقريٌب منه أخرجه أحمد وأ

بل :حنبل، أحمد بن حن سابق( ،مسند أحمد  ّى. و15ص 3ج ،)مصدر  بن المثن لي  بن ع  :الموصلي، أحمد 
 .169ـ  168ص 7ج ،)مصدر سابق( ،د أبي يعلى الموصليمسن

هي 5) ضية  هذه الق بأّن  ضة)( ذكر السيد عبد الحسين شرف الدين  ضية مستفي سانيدهم  ،ق حّدثون بأ أخرجها الم
ةفصول المهال :األخبار(. شرف الدين، عبد الحسينالمعتبرة، ونقلها أهل السير و تأليف األمّ في   ،1ط ،مة 

  .121طهران: قسم اإلعالم الخارجي لمؤسسة البعثة. ص
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لبعض قل ا كن ن بّي  1ل لى الن سبوه إ مة( حديثاً ن تي رح ختالف أّم له: )ا هو قو . (2)و
في  نه االختالف  وأعتقد أّن علينا أن نتأّمل طويالً في هذا الحديث حتى لو كان المقصود م

 .(3) - كما ذكر البعض -األحكام دون العقائد 
قال  صحابه ـ  ند أ جداً ـ ع والتأّمل يأتي من عّدة نواٍح. أوالً: إّن هذا الحديث ضعيٌف 

تي رحمة()الحافظ السخاوي:  ختالف أّم بي  (2)،حديث )ا بن أ سليمان  حديث  من  قي  البيه
جويبر (5)كريمة ضحاك (6)عن  ضحاك  (7)عن ال باس... وجويبر ضعيف، وال بن ع عن ا

 .(8)منقطع(
حديث )وقال الحافظ العراقي:  من  مدخل  حديث )اختالف أّمتي رحمة(، البيهقي في ال

ختالف أصـحابي ألمّ  بي إيـاس بلفـظ: )ا فظ: أصـحابي، ورواه آدم بـن أ بن عبـاس بل تـي ا
رحمــة(، وهــو مرســل ضــعيف، ذكــره البيهقــي فــي رســالته األشــعرية بهــذا اللفــظ بغيــر 

في رسالته (9)إسناد( قي  كره البيه تي رحمة ذ ختالف أّم حديث ا ني: ) . وقال صاحب المغ
كم  صحابي ل ختالف أ فظ: )ا باس بل بن ع حديث ا من  مدخل  األشعرية تعليقاً، وأسنده في ال

 .(11)رحمة(. وإسناده ضعيف(
المناوي عن السبكي أّنه قال )في هذا الحديث(: )وليس بمعروف عند المحّدثين، ونقل 

 .(11)ولم أقف له على سنٍد صحيح وال ضعيف(
ضاوي سير البي حزم (12)وأقّره الشيخ زكريا األنصاري في تعليقه على تف بن  . وعن ا

 .(13)أّنه قال فيه: )باطٌل مكذوب(
بأّن  صّرح  قد  باني ف لدين األل صر ا ا نا ّ هد  وأم قد ج له، ول صل  حديث: )ال أ هذا ال

                                           
وعدمه. ففي الوقت الذي أنكره األصمعي وأبوحاتم  بعض()هناك خالف بين أهل اللغة في جواز تعريف كلمة  1

ويون قد أجازوا فقد استعمل الزّجاج وسيبويه واألخفش هذه الكلمة معّرفًة باأللف والالم. وقال األزهري:)النح
. لسان العرب. هـ711تـ ينظر:جمال الدين محمد بن مكرم األلف والالم في )بعض( و)كل( وإن أباه األصمعي(.

     .119ص7مجهـ.1215قم: منشورات أدب الحوزة، 
تـ 2) كر،  بي ب بن أ لرحمن  نذير. 911( السيوطي، جالل الدين عبد ا شير ال يث الب في أحاد صغير  جامع ال هـ. ال

تـ 28ص 1م. ج1981ت: دار الفكر، بيرو لدين،  بن حسام ا لي  لدين ع هـ. 975. والمتقي الهندي، عالء ا
 .136ص 11م. ج1989كنز العمال في سنن األقوال واألفعال. بيروت: مؤسسة الرسالة، 

بة الحقي1228تـ  ،( ينظر: الحلبي، محمد بن سليمان3) ستنبول: مكت بدء األمالي(. ا شرح  بة الآللي ) قة، هـ. نخ
 .55م. ص1986

 ( يبدو أّن هناك كلمة ساقطة هنا وهي: )رواه( أو )أخرجه(.2)
قوي، 5) ظر الن طاهر. ين بن  قي ومحمد  سيوطي والمت عدي وال بن  حاتم وا بو  ضعفه أ مة  بي كري ( سليمان بن أ

ثة، 1316حامد، تـ  لي. طهران: مؤسسة البع هـ. 1215هـ. خالصة عبقات األنوار. ترجمة: الميالني، ع
 .129ص 3ج

قال 6) ( ضعفه البخاري، وبرئ من عهدته الحاكم، وقال أحمد: )ال يشتغل بحديثه(. وقال يحيى: )ليس بشيء(. و
 .151ص 3النسائي والدارقطني: )متروك(. ينظر م.ن: ج

ظر: م.ن: ج7) نه(. ين حّدث ع  3( الضحاك بن مزاحم ضعفه يحيى بن سعيد ومحمد بن طاهر، وقال شعبة: )ال ي
 .151ص

 .27ـ  26، عن المقاصد الحسنة ص128ص 3م.ن: ج (8)
 .152ص 3( ينظر: النقوي، حامد. خالصة عبقات األنوار. )مرجع سابق(. ج9)
 عن المغني عن حمل األسفار. 152ص 3( م.ن: ج11)
. بيروت: دار الكتب 1هـ. فيض القدير )شرح الجامع الصغير(. ط1131( المناوي، محمد عبد الرؤوف، تـ 11)

 .272ص 1م. ج1992العلمية، 
ية، 1( ينظر خليفات، مروان. النبّي ومستقبل الدعوة. ط12) حاث العقائد عن  32هـ. ص1221. قم: مركز األب

 .57ح 76ص 1سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة. ج
عة 2هـ. اإلحكام في أصول األحكام. ط256( الظاهري، علي بن أحمد بن حزم األندلسي، تـ 13) قاهرة: مطب . ال

 .622ص 5صمة. جالعا
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 .(1)المحّدثون في أن يقفوا له على سند، فلم يوفقوا...(
تي رحمة(  ختالف أّم حديث )ا ا  ية: )وأمّ وقال حسن السقاف في شرح العقيدة الطحاو
صديق  بن ال مد  سيد أح حدث ال حافظ الم هامش: )أورده ال في ال قال  ضوع(. و حديث مو ف

ير به )المغ في كتا ماري  صغير( )ص الغ جامع ال في ال ضوعة  يث المو لى األحاد ـ  16ع
 .(2)(، ونّص على وضعه(17

لذي  كريم ا قرآن ال نافي ال ثانياً: إّن مضمون هذا الحديث ـ بناًء على األخذ بظاهره ـ ي
له:  في قو لك  ضٍح وجلي، وذ شكل وا مه ب ُوْا نهى عن التفّرق واالختالف وحرَّ َ:الَ تَُكوأ

قُ   . (3)وْا َ:اْختَلَفُوْا ِ ن بَْلِي َ ي َجيءهُُم اْلبَيِّنَيتُ َكيلَِّذيَن تَفَرَّ

ــه:  َِ فِيللِه إاِلَّ الَّللِذيَن أُ:تُللوُْ ِ للن بَْللليِ وقول َ للي َجلليءْتهُُم اْلبَيِّنَلليُت بَْ يلليً  َ:َ للي اْختَلَلل
 .(2)بَْينَهُمْ 

ِحللَم َرب لل َ  َ:الَ يََزالُللوَن ُ ْختَلِفِللينَ ويقــول تعــالى:  . أي ال يزالــون  (5)* إاِلَّ َ للن رَّ
عالى  قب هللا ت قد عا هذا ف يه. ل فون ف فإّنهم ال يختل بك،  حم ر من ر حّق إاّل  في ال فين  مختل

ْبُت َ لَى الَِّذينَ المختلفين:   .(6)اْختَلَفُوْا فِيهِ  إِأََّمي ُجِلَا السَّ

َي َ لَيْ بل إّن الدين أساساً إّنما جاء إللغاء االختالف ورفعه:  َيَب إاِلَّ َ:َ ي أَأَزْلن َ  اْلِكت
 .(7)لِتُبَيَِّن لَهُُم الَِّذي اْختَلَفُوْا فِيهِ 

 َْى فَهََيى هللاُ الَِّذيَن آَ نُوا يُء إِل َ ن يَة ِْيي  َ ِِه َ:هللاُ يَه قِّ بِإِْذأ َن اْلحَ يِه  ِ ُوْا فِ  لَِمي اْختَلَف
ْستَقِيمٍ   .(8)ِصَراٍط   

 ف بحاٍل من األحوال؟!وبعد هذا كيف يمكن شرعنة الخالف واالختال
حديث  ثاً: إّن ال في  –ثال ّة  ختالف األم لى أّن ا شير إ موه ـ ي لذي فه نى ا سب المع بح

 ؟!(9)اآلراء رحمة، فماذا يكون اتفاقها ـ يا ترى ـ؟ هل يكون نقمة
لزم  له: )ال ي هذا اإلشكال بقو عن  سلم  وقد أجاب النووي الشافعي في شرح صحيح م

كون مة أن ي شيء رح كون ال هار  من  يل والّن هار، فالل يل والّن شهد بالل عذاباً(. واست ضّده 
كون (11)ضّدان، ولكن كالهما رحمة . وهذه مغالطة واضحة، ألّنه صحيح بأّنه ال يلزم من 

هار،  يل والّن فين كالل موقعين مختل الشيء رحمًة أن يكون ضّده عذاباً، لكن هذا إذا كانا في 
إذا كانا في موقٍع واحد، وكان أحدهما رحمًة فال بدَّ أن فالليل له موقع والنهار له موقع، أما 

نا كالمه  خرى، ه سألٍة أ في م سألة واالختالف  في م فاق  يكون الثاني عذاباً، فإذا كان االّت
سألة  في م فاق واالختالف  كان االّت ما إذا  نا في كن كالم صحيح، والمالزمة غير واردة، ول

 واحدة فتأّمل!!
هذا  نى رابعاً: لو سلم صّحة  هذا المع ير  خر غ نًى آ لى مع له ع من حم بّد  حديث فال ال
                                           

سابق(. ص1) جع  لدعوة. )مر ستقبل ا بّي وم مروان. الن فات،  ظر خلي ضعيفة  32( ين يث ال سلة األحاد عن سل
 .57ح 76ص 1والموضوعة ج

 .35م. ص1995. عمان: دار اإلمام النووي، 1( السقاف، حسن. شرح العقيدة الطحاوية: ط2)
 .115( آل عمران:3)
 .213( البقرة:2)
 .118( هود:5)
 .122النحل: (6)
 .62( النحل:7)
 .213( البقرة:8)
تـ 9) مان،  بن عث لي  بن ع ظر: الكراجكي، محمد  غالط العامّ 229( ين من أ ب  مة. هـ. التعجّ سألة اإلما في م ة 

 .129: كريم، فارس حسون. )بقية المعلومات غير مذكورة(. صتصحيح
شافع11) حواربي ال مي ال مري الحزا بن  تـ ( ينظر: النووي، يحيى بن شرف  شرح 676ي،  سلم ب هـ. صحيح م

 .92ص 11 جم. 1987يروت دار الكتاب العربي، النووي. ب
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 الذي ذكروه، ينسجم مع القرآن والسنة.
بد  لت ألبي ع قال: )ق صاري  مؤمن األن بد ال روى الصدوق في معاني األخبار عن ع

قال: )إّن اختالف أّمتي رحمة(. فقال: صّدقوا. قلت:  : إّن قوماً رووا أّن رسول هللا  هللا
قول إن كان اختال ما أراد  بوا، إّن بت وذه فهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟! قال: ليس حيث ذه

ينِ هللا )عّز وجل(:  ْنهُْم طَآئِفَ ٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِ  اليِّ َْوَ هُْم  فَلَْوالَ أَفََر ِ ن ُكاِّ فِْرقٍَ   ِّ َ:لِيُنِذُر:ْا ق
لى رسول هللا . فأ(1)إَِذا َرَجُلوْا إِلَْيِهْم لََللَّهُْم يَْحَذُر:نَ  يه،  مرهم أن ينفروا إ فوا إل ويختل

ين  في د فيتعلّموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. إّنما أراد اختالفهم من البلدان ال اختالفاً 
 .(2)هللا، إّنما الدين واحد(

لى  فود ع هو المجيء والو إذن بناًء على صحة هذا الحديث فالمقصود من االختالف 

سول هللا  ما ر لدينمن األ لتعلّم ا فة  لدان المختل قة والب بالمعنى  ،كن المتفّر ختالف  ال اال
 السابق.

                                           
 .122( التوبة:1)
قم: 381( الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، تـ 2) بر.  لي أك هـ. معاني األخبار. تحقيق الغفاري، ع

 .157هـ. ص1379مؤسسة النشر اإلسالمي، 
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 النص يب:- 2

 م نى النص يب: –أ 

في  ية التصويب  جاءت نظر كرة  لك الف ماً لت بل تتمي وتناغماً مع )شرعنة( االختالف 
 الفقه، وال بأس أن نبسط البحث هنا قليالً حتى يتبّين المقصود بهذه الفكرة.

صوابيقال ف له بال لرأَي( أي حكم  َب ا غة: )صوَّ هو الحكم (1)ي الل ، فالتصويب إذن 
 بصّحة الرأي وصوابيته.

 وفي االصطالح: التصويب: هو إنشاء حكم من قبل هللا تعالى موافٍق لحكم المجتهد. 
لبيان ذلك نقول: األحكام الشرعية قسمان: أحكام قطعية: وهي التي قام الدليل القطعي 

ها، وأح كام علي بـ )األح ها  َّر عن ها. ويعب عي علي لدليل القط قم ا لم ي تي  هي ال ّة: و كام ظني
 االجتهادية(، ألّنها تحصل نتيجة لبذل الجهد وإعمال الفكر من قبل المجتهد.

هدين  عّدد آراء المجت ما تت قط، فحين وفكرة )التصويب( ترتبط بهذا النوع من األحكام ف
ت لك اآلراء والف يع ت هل جم تاواهم،  قط وف حٌد ف ها وا صحيح من هي صحيحة؟ أم إّن ال اوى 

 والباقي خطأ.
في  اختلف المسلمون هنا فالبعض قالوا بأّن جميع تلك اآلراء صحيحة وصائبة، وهذا 
هدين  لك اآلراء، )أي: إّن آراء المجت فق ت ماً و شئ أحكا عالى ين رأي بعضهم يعني أّن هللا ت

بة(.تتحّول إلى أحكام إلهية تنقش في اللوح المحف  وظ(، وأطلق على هؤالء اسم )المصوِّ
ّة  وقسٌم آخر من المسلمين قالوا بأّن الرأي الصائب هو واحٌد من بين تلك اآلراء والبقي

ــّدد،  ــّق ال يتع ــأ، ألّن الح لل َ ُ خط ـــ (2)فََملليَذا بَْلللَي اْلَحللقِّ إاِلَّ ال َّ ــؤالء ب ــمي ه . وس
 ئة(.)المخطِّ 

لى  جمٌّ إ ها قال الشوكاني: )ذهب جمٌع  هدين في قوال المجت من أ قوٍل  كّل  في  -أّن  أي 
، وأّن كــّل واحــٍد مـنهم مصــيب(. وحكــاه المــاوردي  –المسـائل الشــرعية االجتهاديــة  حـقٌّ

 .(3)والروياني عن األكثرين. قال الماوردي: )وهو قول أبي الحسن األشعري والمعتزلة(
حدهما  :فيها قوالن ،يهاوقال األسنوي: )حول االجتهاد، وفي الواقعة التي ال نّص عل أ

هد،  ظّن المجت أّنه ليس هلل تعالى فيها قبل االجتهاد حكٌم معّين، بل حكم هللا تعالى فيها تابع ل
مين  هور المتكلّ ضي وجم شعري والقا هم األ صيب، و هٍد م كّل مجت بأّن  قائلون  هؤالء ال و

 .(2)األشاعرة والمعتزلة...(
 .(5)فهم اإلمامية بأجمعهموأما القائلون بالرأي الثاني )التخطئة( 

                                           
شارات ذوي القربى، 37د في اللغة. ط( ينظر: معلوف لويس. المنج1) يران: انت حرف  239هـ. ص1222. إ (

 الصاد(.
 .32( يونس:2)
بّي األعظم 3) سيرة الن من  صحيح  ضى. ال فر مرت هادي، 2. ط( ينظر العاملي، جع يروت: دار ال م. 1995. ب

 .261عن إرشاد الفحول. ص 218ص 1ج
 .561ص 2، عن نهاية السؤل. ج219( ينظر م.ن. ص2)
. قــم: المركــز العــالمي 1. دراســات فــي واليــة الفقيــه وفقــه الدولــة اإلســالمية. طحســينينظــر المنتظــري، ( 5)

سات اإلسالمية،  في 75ـ 72ص 2هـ. ج1218للدرا صويب(  مة )الت كر كل ياً ذ هاً إمام جد فقي ّك ال ت . ولعل
ثال: الرو سبيل الم قه بحٍث له إاّل وأردفها بقوله: )المجمع على بطالنه(. ينظر على  صادق. ف حاني، محمد 

ــاب، 3. ط الصــادق ــة دار الكت ــم: مؤسس ـــ. ج1212. ق ــي 286ص 5ه ــل ف ــي، روح هللا. الخل . والخمين

← 
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لرأيين  كال ا عنهم  قل  قد ن مرهم، ف قة أ نا حقي ضح ل لم يّت عة ف مذاهب األرب وأّما أئّمة ال
 .(1))التخطئة والتصويب(

هـــ(: )وقــد اختلــف الّنــاس فيهــا )أي التخطئــة والتصــويب(، 515وقــال الغزالــي )تـــ
 .(2)واختلفت الرواية عن الشافعي وأبي حنيفة(

عد وإن كان الشيخ و قال ب بـ )التخطئة( حيث  قوالن  نا ي ما كا يرى بأّنه لي  هبة الزحي
لذين  يق، ا لى التحق ية ع شافعية والحنف منهم ال سلمين، و هور الم هم جم ئة: )و كر المخط ذ

. ولكن هذا التحقيق بحاجة إلى (3)يقولون بأّن المصيب في اجتهاده واحٌد من المجتهدين...(
 .(2)إثبات

هـــ( يــرفض نظريــة التصــويب حيــث يقــول 256م )تـــ نعــم مــن الثابــت أّن ابــن حــز
بصراحة: )فصّح أّن الحّق في األقوال ما حكم هللا تعالى به فيه، وهو واحٌد ال يختلف، وأّن 
هد  كّل مجت حق وأّن  الخطأ ما لم يكن من عند هللا )عّز وجّل(، ومن اّدعى أّن األقوال كلّها 

هو  مصيب، فقد قال قوالً لم يأِت به قرآن وال سنةٌ  كذا ف كان ه ما  وال إجماع وال معقول، و
 .(5)باطل(

لرأي  هذا ا نون  يوم ـ ال يتب هذا ال في  سنة ـ  مة ال طب أّن عا ن الخ هوِّ لذي ي كن ا ول
 .(6)ويتبرؤون منه

 النص يب األش ري يالم نزلي: -ب 

لي ـ  قول الغزا ما ي قو المصوبة ـ ك يه محق بة إلى فريقين، فالذي عل وقد انقسم المصوِّ
ظن،  )أّنه بع ال بل الحكم يت بالظّن،  عّين يطلب  ها حكم م نّص في تي ال  عة ال في الواق ليس 

وحكم هللا تعالى على كّل مجتهد ما غلب على ظّنه(، وهذا الرأي هو الذي اختاره الغزالي. 
من  بّد للطلب  يه الطلب، إذ ال ه إل ناً يتوجّ ماً معّي يه حك لى أّن ف )وذهب قوٌم من المصوبة إ

عين مطلوب، لكن ل لك الحكم الم كان مصيباً وإن أخطأ ذ لذلك  صابته، ف م يكلَّف المجتهد إ
 .(7)الذي لم يؤمر بإصابته بمعنى أّنه أّدى ما كلِّف فأصاب ما عليه...(

وقـد عـرف القسـم األول مـن التصـويب بــ )التصـويب األشـعري( والقسـم الثـاني بــ 
 .(8))التصويب المعتزلي(

                                                                                                                         
. قم: مؤسسة 1هـ. كفاية األصول. ط1328. والخراساني، محمد كاظم، تـ 16الصالة. قم: مطبعة مهر. ص

 .88هـ. ص1219إلحياء التراث،  آل البيت 
فر 1) عاملي، جع ظر: ال بّي األعظم ( ين سيرة الن من  صحيح  ضى. ال سابق(. جمرت جٌع  عن  219ص 1. )مر

 .567ص 2نهاية السؤل. ج
 .363ص 2المستصفى من علم األصول. قم: دار الذخائر. ج .د بن محمد( الغزالي، محم2)
سابق(، ج حسين.( ينظر المنتظري، 3) ع76ص 2دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية. )مرجع  ن ، 

 .72ص 1الفقه اإلسالمي وأدلّته ج
مري  (شرح صحيح مسلم)( اعتبر النووي في 2) بن  شرف  بن  أّن الشافعي من المخطئة )ينظر النووي، يحيى 

سابق)هـ. صحيح مسلم بشرح النووي .676الحزامي الحواربي الشافعي، تـ  كن 12ص 12ج (.مصدر  (.ل
في  لي  صفى)عّده الغزا بة، إال إ (المست صوِّ ظر من الم لة. )ين قة المعتز لى طري صويب ع يرى الت كان  نه 

(.وكــذلك نقــل 375ص 2الغزالــي، محمــد بــن محمــد. المستصــفى مــن علــم األصــول. )مصــدر ســابق(. ج
هذ ثل  شوكاني م ظم  اال بّي األع سيرة الن من  صحيح  ضى، ال فر مرت عاملي، جع ظر: ال شافعي )ين  عن ال
 (.261، عن إرشاد الفحول ص218ص 1)مرجع سابق( ج

شاكر(. ج5) ها أحمد  تي حّقق  1( الظاهري، علي بن أحمد بن حزم. المحلّى. دار الفكر، )قوبلت على النسخة( ال
 .71ص

شر، 2( ينظر: الحكيم، محمد تقي. األصول العامة للفقه المقارن. ط6) عة والن يت للطبا م. 1979. مؤسسة آل الب
 .291ص

 .363ص 2ل. )مصدر سابق(. ج( الغزالي، محمد بن محمد. المستصفى من علم األصو7)
 .617ـ  615)مرجع سابق(. ص .( الحكيم، محمد تقي. األصول العامة للفقه المقارن8)
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 أدّلة النص يب: -ج 

 قائلون بالتصويب على مقولتهم بالقرآن والسّنة والعقل وسيرة الصحابة.استدّل ال

 أدل  المصوبين  ن القرآنن -9
بآيتين أوالً  ستدلوا  قد ا قرآن ف من ال عالى:  (1)أّما أدلّتهم  له ت لَْيَميَن إِْذ قو َ:َداُ::َد َ: ُ

َّ  يَْحُكَميِن فِ  الَحْرِث إِذْ  َْوِم َ:ُكن لَْيَميَن أَفََةْت فِيِه َغنَُم اْلق َي  ُ يِهِييَن * فَفَهَّْمنَيه ِْم ةَ ي لُِحْكِمه
ً آتَْينَي ُحْكميً َ:ِ ْلميً   . (2)...َ:ُك ا

عالى:  ميً بتقريب أنَّ قوله ت ميً َ:ِ ْل َي ُحْك ً آتَْين ُ ا مين  ..َ:ك يل على صوابية الحك دل
 معاً.

لى قول  والجواب:إّن هذه اآلية ال داللة فيها على التصويب، بل تدّل ع ها ت خالفه، ألّن

، مّما يعني أّن حكم  (3)بأّن هللا تعالى قد فّهم الحكم الالزم )الصائب( لسليمان دون داوود 
ضاً،  كون حكم داوود صحيحاً أي نع أن ي هللا تعالى في تلك المسألة واحٌد. على أّنه ليس يمت

باب التصويب في  تدخل  سا ،والمسألة مع ذلك ـ ال  سليمان وداوود لي تى  إذ  هدين )ح مجت
عن حكم  يان  تدخل في باب التصويب(، بل نبيان معصومان ال يزالن وال يخطئان، ويحك
كم،  من ح ثر  قائع أك عض الو في ب عالى  كون هلل ت نع أن ي ليس يمت لواقعي، و عالى ا هللا ت

 .(5) (2))ويكون كّل حكم صحيحاً(، على سبيل التخيير
عالى له ت ستدلّوا بقو ياً: ا ي قَطَ : (6)ثان َ  ٍ َ ن لِّين تُم  ِّ َى  * (7)لْ َ ً َ ل َي قَيئِم أَْ: تََرْكتُُموه

 . (8)أُُصولِهَي فَبِإِْذِن هللاِ َ:لِيُْخِزَي اْلفَيِ قِينَ 

خيلهم  وقصة نزول اآلية تقول بأّن النبّي  طع ن مر بق ضير أ لّما نزل حصون بني الن
هود ب يره الي كان( فع سيع الم ضعافهم أو لتو ا إل ّ ها، )إم ست وإحراق قالوا: )أل عل، و هذا الف

تزعم أنك نبي تريد الصالح؟ أفمن الصالح قطع النخل وحرق الشجر؟...( فشق ذلك على 
قال بعضهم: )ال تقطعوا  ينهم( ف ما ب سلمون في النبي، وعلى المسلمين حتى اختلفوا )أي الم

                                           
سبيل الرشاد. ط1219( ينظر: ابن علي، المنصور باهلل القاسم بن محمد، تـ 1) ّق 1هـ. اإلرشاد إلى  قه وعل . حق

 .55م. ص1996 عليه: عزان، محمد يحيى سالم. صنعاء: دار الحكمة اليمانية،
 .79ـ  78( األنبياء: 2)
بو 3) ( قيل: )أوحى هللا تعالى إلى سليمان بما نسخ به حكم داوود الذي كان يحكم به من قبل(. ينظر الطبرسي، أ

قرآن. ط سير ال في تف يان  سادس الهجري(. مجمع الب قرن ال يق 1علي الفضل بن الحسن )من أعالم ال . تحق
 .113ص 7م. ج1995بيروت: مؤسسة األعلمي، لجنة من العلماء األخصائيين. 

( كما هو الحال في خصال كفارة إفطار شهر رمضان متعمداً، إذ المفطر مخّير بين عتق رقبٍة وصيام شهرين 2)
من  ثر  عالى أك بأّن هلل ت قول  نا ـ ي متتابعين وإطعام ستين مسكيناً، وهذا غير التصويب الباطل، إذ الفرض ه

فة،  حكم في تلك الواقعة على هدين ويمضي أحكامهم المختل ب آراء المجت صوِّ عالى ي سبيل التخيير، ال أّنه ت
 فتأّمل.

هدم 5) ا  لك لمّ بد الم بن ع ( ولعّل الذي دفع البعض إلى االحتجاج بهذه اآلية على التصويب ما نقل من أّن الوليد 
قد أخطأ كنيسة دمشق، كتب إليه ملك الروم: )إّنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركه ا، فإن كنت مصيباً ف

حرث...  .أبوك، وإن كان أبوك مصيباً فقد أخطأَت أنت( في ال مان  سليمان إذ يحك يد: )وداوود و به الول فأجا
تـ  صاري،  مد األن بن أح مد  ظر القرطبي، مح ماً(. ين ماً وعل نا حك كالً أتي سليمان، و ها  له(: ففهمنا لى قو )إ

بي، هـ. الجامع ألحكام القرآن. تصحيح: ا671 تراث العر ياء ال يروت: دار إح ليم. ب بد الع لبرودني، أحمد ع
 .318ص 11م. ج1985

سابق(. ص6) صدر  شاد. )م سبيل الر لى  شاد إ مد. اإلر بن مح سم  باهلل القا صور  لي، المن بن ع ظر ا ، 55( ين
سابق(. جوالعاملي، جعفر مرتضى. الصحيح من سيرة النبّي األعظم  ، والقرطبي، 128ص 8. )مرجع 

 .8ص 18بن أحمد األنصاري. الجامع ألحكام القرآن. )مصدر سابق(. ج محمد
سير ( 7) في تف يان  بن الحسن. مجمع الب ظر الطبرسي، الفضل  خل. ين نواع الن من أ مة  اللينة: هي النخلة الكري

. وذكر القرطبي عشرة أقوال في تفسير هذه الكلمة. ينظر: القرطبي، 228ص 9القرآن. )مصدر سابق(. ج
 .9ـ8ص 18أحمد األنصاري. الجامع ألحكام القرآن. )مصدر سابق(. ج محمد بن

 .5( الحشر:8)
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 (1) وقال آخرون: )اقطعوا لنغيظهم بذلك( فنزلت اآلية... .مّما أفاء هللا علينا(
حة من اإلبا ثر  لى أك تدّل ع ني أّن هللا  (2)والجواب عن االستدالل بهذه اآلية أّنها ال  يع

ّه  لك، فإن لى ذ تعالى أباح لهم كال األمرين القطع والترك،ال أّنه صوب آراءهم. باإلضافة إ

 .ال محّل لالجتهاد )الذي هو مقّدمة التصويب( مع وجود النبّي 

طل، ألّن  قال ابن العربي في معرض رّده هذا با هذا االستدالل: )و  رسول هللاعلى 

 .)...(3)رسول هللا كان معهم، وال اجتهاد مع حضور 
َيُد:ْا ويمكن أن يستدّل على التصويب أيضاً بقوله تعالى:  َِّذيَن ه ُوْا َ:ال إِنَّ الَِّذيَن آَ ن

يبِئِينَ  ِْم  ِر َ:َ ِمَا َصيلِحيً فَلَهُْم أَْجُرهُمْ َ ْن آَ َن بِيهللِ َ:اْليَْوِم اآلخِ  َ:النََّصيَرى َ:الصَّ ِ نَي َربِّه
 . (2)َ:الَ َخْوٌف َ لَْيِهْم َ:الَ هُْم يَْحَزأُونَ 

لو  نه  ولكن أحداً من دعاة التصويب لم يستدّل بهذه اآلية، وذلك لسبٍب واضٍح، وذلك أ
ما ال صّح االستدالل بهذه اآلية على التصويب، فإّنه يشمل التصويب بالعقيدة  هذا  أيضاً، و

 يقول به أصحاب التصويب أنفسهم.
ية على صواب  هذه اآل ستدّل ب من ي جد  قد ن لكن لو خرجنا خارج الدائرة اإلسالمية ف
يوم  باهلل وال مان  من اإلي قول: إّن المقصود  جميع العقائد المذكورة في اآلية، ولذا نجيبه ون

 .(6)وبالتالي اإليمان بالنبي (5)نبي اآلخر في اآلية هو اإليمان باإلسالم كما جاء به ال
خرى  ّة أ والذي دفعنا إلى هذا التفسير ليس األهواء، ولكن الذي دفعنا إليه أّن هناك أدل

َْر اِ: ْ َمِ تدّل على عدم قبول هؤالء إن لم يؤمنوا باإلسالم كقوله تعالى:  َِغ َغي  َ:َ ن يَْبت
 .(7)ِخَرِف ِ َن اْلَخيِ ِرينَ ِدينيً فَلَن يُْقبََا ِ ْنهُ َ:هَُو فِ  اآل

ــالى:  ــه تع ــرهم كقول ــى كف ــت عل ــي دلّ ــات الت ــى اآلي  لَّقَللْي َكفَللَر الَّللِذيَن باإلضــافة إل
يحُ  ِ َُو اْلَمس َآلُوْا إِنَّ هللاَ ه ُْن َ لْريَمَ  ق له: (8)اب َيلُوْا إِنَّ هللاَ ََيلِلُث . وقو َِّذيَن ق ََر ال  لَّقَلْي َكف

 ٍ َََ ََ...(9). 

عالى: وبالتا له ت عذاب كقو ّار وال فار بالن تي توعدت الك يات ال كّل اآل إِنَّ لي تشملهم 
ِِييَن الَِّذيَن َكفَُر:ْا َ:ظَلَُموْا لَْم يَُكِن هللاُ لِيَْ فَِر لَهُْم َ:الَ لِيَْهِييَهُْم طَِريقيً * إاِلَّ طَِريَق َجهَنََّم  َخيل

 . (11)يراً فِيهَي أَبَياً َ:َكيَن َذلَِ  َ لَى هللاِ يَسِ 

بُوْا بِآيَيتِنَلللي أُ:لَللللئَِ  أَْصلللَحيُب النَّللليِر هُلللْم فِيهَلللي  َ:الَّلللِذيَن َكفَلللر:اْ وكقولـــه:  َ:َكلللذَّ
 .(11)َخيلُِي:نَ 

 َْذاٌب َةِيييٌ  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُر:ْا بِآيَيِت هللاِ لَهُم َ (12). 

 َاتَّقُوْا النَّيَر الَّتِ  أُِ يَّْت لِْلَكيفِِرين:َ (1). 

                                           
 .6ص 18( القرطبي، محمد بن أحمد األنصاري. الجامع ألحكام القرآن. )مصدر سابق(. ج1)
 .56( ينظر ابن علي، المنصور باهلل القاسم بن محمد. اإلرشاد إلى سبيل الرشاد. )مصدر سابق(. ص2)
 .8ص 18رطبي، محمد بن أحمد األنصاري. الجامع ألحكام القرآن. )مصدر سابق(. ج( ينظر الق3)
 .62( البقرة:2)
 .223ص 1( ينظر الطبرسي، الفضل بن الحسن. مجمع البيان في تفسير القرآن. )مصدر سابٌق(. ج5)
ية، 6) ظر: مغن ية. ين لى ثمان سرين إ سير ( هناك أقواٌل متعددة في تفسير اآلية أنهاها بعض المف جواد. التف محمد 

 .117ص 1م. مج1981بيروت: دار العلم للماليين  3الكاشف. ط
 .85( آل عمران:7)
 .72و 17( المائدة:8)
 .72( المائدة:9)
 .169ـ  168( النساء:11)
 .39( البقرة:11)
 .2( آل عمران:12)
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 ًإِنَّ هللاَ َجيِ ُع اْلُمنَيفِقِيَن َ:اْلَكيفِِريَن فِ  َجهَنََّم َجِميلي(2). 

بين  ن السنا ن - 4  أدلا  المصوا
بّي  عن الن لذي رووه  جداً ـ وا عروف ـ  حديث الم سنة بال : استدّل المصوبون من ال

 .(3)أجر( )إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله
والطريف أّن هذا الحديث استدّل به كال الفريقين المصوبة والمخطئة، قال النووي في 
شرح صحيح مسلم: )وقد اختلف العلماء في أّن كّل مجتهٍد مصيٍب أم المصيب واحد، وهو 
ند  عذره، واألصّح ع يه ل ثم عل خر مخطٌئ ال إ عالى، واآل ند هللا ت لذي ع كم ا فق الح من وا

ص شافعي وأ حديث )إذا ال حديث ) هذا ال تان ب ت الطائف قد احتجّ حد، و صيب وا حابه أّن الم
لوال  (2)اجتهد((. أّما األولون ـ القائلون كّل مجتهد مصيب ـ فقالوا: قد جعل للمجتهد أجٌر، ف

ه  سمِّ لم ي كان مصيباً  لو  ئاً، و سّماه مخط قالوا:  ا اآلخرون ف ّ جٌر، وأم له أ كن  لم ي صابته  إ
ئاً مخطئاً، وأّما األج سّماه مخط ما  لون: إّن ر فإّنه حصل له على تعبه في االجتهاد. قال األّو

يه  كالمجمع عل هاد  يه االجت سوغ ف ما ال ي هد في لنّص أو اجت من أخطأ ا لى  ّه محموٌل ع ألن
 .(5)وغيره...(

ّف والحمل  تأّول والتكل من ال نوٌع  يه  مة )أخطأ( ف ومن الواضح أّن فهم المصوبة لكل
به للكلمة على خالف ظ سقط االستدالل  حديث مجمٌل في اهرها، وال أقّل من أن يقال بأّن ال

 للطرفين.

 اليليا اللقل   لى التصويبن – 3
كان هلل  لو  ّه  لي: إن ما ي يتلّخص في صحاب التصويب ف أّما الدليل العقلي الذي طرحه أ

لزم أن ينصبتعالى في القضية المخت عّين ل ما لف عليها حكم م ظاهرة، ول لة  يه دال لم  عل
ناًء على رؤى  شأ ب بل الحكم ين تكن هناك مثل هذه الداللة، إذن ال حكم واقعياً له سبحانه، 

 .(6)المجتهدين وآرائهم
لة  عالى( ووجود الدال ند هللا ت قع )ع والجواب: إّنه ال مالزمة بين وجود الحكم في الوا

عم،  الظاهرة عليه، إذ قد يكون هناك حكٌم إلهي، لكّن األدلّة بشأنه ملتبسة ضحة، ن وغير وا
ّف  مه، والمكل حينما تكون األدلّة غير واضحة فإّن ذلك سبٌب لكون المجتهد معذوراً في حك

                                                                                                                         
 .131( آل عمران:1)
 .121( النساء:2)
خاري.3) صحيح الب سماعيل.  بن إ مد  خاري، مح سابق(. ج ( الب صدر  بن 157ص 8)م سلم  سابوري، م ، والني

بل. )مصدر 131ص 5الحجاج. صحيح مسلم. )مصدر سابق(. ج بن حن سند أحمد  بل، أحمد. م بن حن ، وا
تـ 212ص 2سابق(. ج ني،  يد القزوي بن يز مد  جة، مح بن ما بد 275، وا يق: ع جة. تحق بن ما سنن ا هـ. 

عة  كر للطبا يروت: دار الف فؤاد. ب مد  باقي، مح يع. جال شر والتوز بن 776ص 2والن سليمان  بو داود،  ، وأ
تـ  ستاني.  شعث السج بي داود. ط275األ سنن أ كر، 1هـ.  يروت: دار الف مد. ب سعيد مح حام،  يق: الل . تحق

. تحقيق: عبد 2هـ. سنن الترمذي. ط279، والترمذي، محمد بن عيسى بن سورة. تـ 158ص 2م. ج1991
تـ 393ص 2م. ج1983فكر، اللطيف، عبد الوهاب. بيروت: دار ال لي.  بن ع شعيب  . والنسائي، أحمد بن 

 .222ص 8م. ج1931. بيروت: دار الفكر، 1هـ. سنن النسائي. ط313
 ( في المصدر: وأما.2)
 .12ص 12( النووي، يحيى بن شرف بن مري. صحيح مسلم بشرح النووي. )مصدر سابق(. ج5)
بن محمد. اإل6) سم  باهلل القا صور  سابق(. ص( ابن علي، المن سبيل الرشاد. )مصدر  لى  عن  12- 11رشاد إ

 )االنتصار لعيسى بن حمزة(.
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ّه 1معذوراً في أخذه لذلك الحكم لى أن ليالً ع كون د ّّ ذلك )أي عدم وضوح األدلة( ي ، ال أنَّ
 ليس هناك حكٌم في الواقع!!

ار دفاعه عن التصويب األشعري ـ في إطـ وبهذا يّتضح الرّد على ما أورده الغزالي 
صير  كن ال ي شرع، ل من جهة ال به  حيث قال: )أّما ما ورد فيه نّص، فالنّص كأّنه مقطوٌع 
ثور  عه الع سر م قاطٌع يتّي يٌل  يه دل حكماً في حّق المجتهد إاّل إذا بلغه وعثر عليه أو كان عل

 .(2)عليه...(
لمجتهد أو عدم بلوغه، نعم البلوغ وعدم إذ ال عالقة بين كونه حكماً إلهياً وبين بلوغه ل

 .(2) (3)البلوغ له عالقة بمسألة المعّذرية ـ كما أسلفنا ـ وكذلك المنجزية

 اال تيال  بسيرف الصحيب ن - 4
استدّل أصحاب التصويب أيضاً بسيرة الصحابة حيث إّنهم كانوا يجتهدون ويختلفون، 

حدهم  فلو كان هناك حكٌم معّين واقعي لطلبوه، وجّدوا من أ سمع  ما  في طلبه وتحصيله، و
 أّنه قال لصاحبه: )هذا خالف حكم هللا(.

بــل رّبمــا يصــدر مــن جهــتهم )التصــريح بالتصــويب فــي اآلراء(، )وفــي هــذا داللــة 
صائبة  صادقة وظنون  ها آراء  هي كلّ ما  عّين... وإّن ناك حكٌم م ليس ه ّه  قاطعة... على أن

 .(5)على تحصيل مراد هللا في الحادثة...(
ليس  منهم واالختالف  هاد  قوع االجت وهذا الكالم فيه نظٌر من عّدة جهات: أوالً: إّن و
سعى إلصابة حكم هللا  هاده ي كان باجت منهم  كالً  فروض أّن  بل الم لى التصويب،  ليالً ع د

 الواقعي.
 .(6)ثانياً: لم يرو عن أحٍد منهم القول بالتصويب

له ثالثاً: إّن الزعم بأّن أحداً منهم لم ي قال  هاده، وال  يه اجت كر عل لم ين ئ اآلخر، و خطِّ
صريح  قع الت ّه و قل أن قد ن ضحكات، ف من الم هو  لزعم  هذا ا كم هللا(، إّن  خالف ح هذا  (

لي من ع شرين   بالنكير  ثالث وع في  يه  مر إل سائل، ورجع ع من الم يٍر  في كث ليهم  ع

ح(7)مسألة  .(8) أيضاً بالتخطئة في بعض الموارد  . وقد صرَّ
ي أّن ابن عباس استنكر على أحد الصحابة رأيه في مسألة تتعلّق باإلرث، وقال: ورو

                                           
من األغراض التي تستخدم فائدة في اللغة: قد يتصور البعض أن قولنا: )في أخذه لذلك الحكم( خطأ، فنقول:  1

كون زيادتها لها الالم )التي هي حرف جر( التوكيد المحض، وتجري هنا مجرى حرف الجر الزاائد، وأكثر مات
 بين الفعل ومفعوله نحو قول الشاعر: 

. طهران: 2ط وملكَت مابين العراق ويثرٍب         ملكاً أجار لمسلٍم ومعاهِد. ينظر:حسن عباس. النحو الوافي.
 )بحث حروف الجر(.238ص2. جانتشارات خسرو

 .357ص 2( الغزالي، محمد بن محمد. المستصفى في علم األصول. )مصدر سابق(. ج2)
غه 3) عه إاّل إذا بل يه اتبا لالزم عل من ا صبح  ّف، وي حّق المكل في  عل(  ز )ويتف ( المنجزية تعني أّن الحكم ال يتنجَّ

 وعلم به.
في 2) ( )قام إجماع اإلمامية على أّن أحكام هللا مشتركة بين العالم والجاهل بها، أي إّن حكم هللا ثابت لموضوعه 

فين الواقع سواء علم به المكلّف أم ل لى المكلّ بٌة ع م يعلم، فإّنه مكلّف به على كّل حال، فالصالة ـ مثالً ـ واج
لة  في دخا له  ما نقو ية  صالً، وغا بوت الحكم أ في ث خيالً  لم د كون الع سواء علموا بوجوبها أم جهلوه، فال ي

لى ّف ع لى المكل ز ع ّه ال يتنجّ نى أن في، بمع ز الحكم التكلي في تنجّ ته  يف دخال في التكل لم  ستحّق  الع وجه ي
قام  قوم م برة ت ة معت العقاب على مخالفته إاّل إذا علم به سواء كان العلم تفصيلياً أو إجمالياً أو قامت لديه حجّ

 .35ـ  32ص 3العلم(. المظفر، محمد رضا. أصول الفقه. قم: مؤسسة النشر اإلسالمي. ج
لى 5) سابق(. ص( ينظر: ابن علي، المنصور باهلل القاسم بن محمد. اإلرشاد إ  13و 12سبيل الرشاد. )مصدر 

 )عن االنتصار لعيسى بن حمزة(.
 .27( م.ن: ص6)
 .22( م.ن: ص7)
 ( م.ن.8)
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 .(1))أال يتقِّي هللا زيد بن ثابت يجعل ابن االبن ابناً، وال يجعل أبا األب أباً(
يرة، حيث إّن  بدرجاٍت كث ير  فوق النك جاه بعضهم ي صحابة ت من ال قع  لذي و بل إّن ا

قة سيوف وإرا فع ال لى ر هداً  األمر وصل إ صاحبه مجت يرى  منهم  كلٌّ  كان  فإذا  لّدماء،  ا
بنــاًء علــى ـ مصــيباً، كيــف يســتبيح ســفك دمــه؟ كيــف ال يعــذره باجتهــاده؟ والمفــروض 

 التصويب ـ أّن اجتهاده هو عين حكم هللا )تبارك وتعالى(!!
 األدّلة ع ى  طالن النص يب: -د 

تدّل على يرةٌ  ياٌت كث ناك آ كريم: ه قرآن ال من ال له  أوالً:  ها قو كرة من هذه الف طالن  ب
 تعالى:
 َإِنَّ َربََّ  يَْقِ   بَْينَهُْم يَْوَم اْلقِيَيَ ِ  فِيَمي َكيأُوْا فِيِه يَْختَلِفُون(2). 

 . (3)هَُو يَْفِصُا بَْينَهُْم يَْوَم اْلقِيَيَ ِ  فِيَمي َكيأُوا فِيِه يَْختَلِفُونَ  إِنَّ َربَّ َ وقوله: 

 .(2)يَْحُكُم بَْينَهُْم فِ  َ ي هُْم فِيِه يَْختَلِفُونَ  إِنَّ هللاَ وقوله: 
مّما يعني أّن الحّق واحٌد ال يتعّدد وأّن هللا تعالى سيظهره يوم القيامة. ولو كان الجميع 

 مصيبين لما كان هناك حاجٌة للقضاء والفصل والحكم.
 . (5)...إاِلَّ ال َّ َ ُ فََميَذا بَْلَي اْلَحقِّ ورّبما يستدّل على ذلك بقوله تعالى: 

له:  ن وقو ْم  َ ُ َم بِك َرَّ بَُا فَتَف وْا الس  ُ َيتَّبُِلوُْ َ:الَ تَتَّبِل تَقِيميً ف َراِط  ُ سْ َلَذا صِ َ:أَنَّ ه
 .(6)َ بِيلِهِ 

مه،  شّدة وتذمّه وتحّر عن االختالف ب هى  تي تن مّرت، وال تي  باإلضافة إلى اآليات ال
يدة، لكن قد يناقش البعض في هذه ا جال العق في م خالف  آليات وأمثالها أّنها تتحّدث عن ال

 وتبّين أّن طريق الحّق واحٌد وصراط الحّق واحٌد.
كن صرف  فال يم يدة،  لى خصوص العق يات إ نقول: لو أمكن صرف داللة بعض اآل

 الجميع، خصوصاً اآليات التي تنهى عن الخالف بشكٍل عام وتحّذر منه وتذّمه.
عالى: ويمكن االستدالل أ اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم يضاً على بطالن التصويب بقوله ت

تُ  ِ  َ:أَْتَممْ َْيُكْم أِْلَمت كم (7)َ ل لى ح مد ع به( يعت عض جوان في ب لدين ) كان ا لو  ّه  . ألن
هدين كان  المجت لدين  لك أّن ا نى ذ هم، فمع عالى ل ثم تصويب هللا ت عد  ما ب سيأتون في لذين  ا

 ك اليوم )أي يوم نزول اآلية الكريمة(.ناقصاً في ذل
جران، وإذا حكم فمن ذلك قوله  نثانياً: السنة له أ : )إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ف

ح بأّن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ.(8)فاجتهد فأخطأ فله أجر(  ، فهو يصرِّ
أيي، فإن يك ثالثاً: كلمات الصحابة: روي أّن أبا بكر ُسِئل عن الكاللة، فقال: )أقول بر

 .(9)صواباً فمن هللا تعالى، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، وهللا و رسوله منه بريئان(
هذا  فوق  حٌد، و وهو تصريٌح منه ببطالن التصويب، ألّنه اعتبر أّن الرأي الصائب وا
قد  ا  ّ كّل األحوال(. مم في  يك صحيٌح وصائب  لم ينقل بأّن أحدهم نازعه وقال له: )إّن رأ

                                           
 .27( م.ن: ص1)
 .93( يونس:2)
 .25( السجدة:3)
 .3( الزمر:2)
 .32( يونس:5)
 .153( األنعام:6)
 .3( المائدة: 7)
 .28انظر ص .( مّر تخريجه8)
في األصول. ط371ي، تـ ( الجصاص، أحمد بن علي الراز9) سم. 1هـ. الفصول  يق: النمشي، عجيل جا . تحق

 .336ص 2م. ج1985
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 د منه أّن التصويب لم يكن رأياً ألحٍد من الصحابة في ذلك الوقت.يستفا
حوه  وروي أّن كاتباً كتب عند عمر: )هذا ما أرى هللا تعالى عمر(، فأمره عمر أن يم

 .(1)ويكتب: )هذا ما رأى عمر(
قال:  صداقاً ف ها  فرض ل لم ي ها، و مات زوج مرأٍة  عن ا ِئل  سعود سُ بن م وروي أّن ا

 .(2)فإن يُك صواباً فمن هللا تعالى، وإن يُك خطأً فمني( )أقول فيها برأيي،
لي مؤمنين ع من   وروي عن أمير ال في حكم  ضية  حدهم الق لى أ ترد ع قال: ) نه  أ

ثم  ها بخالفه،  فيحكم في يره  ها على غ ضية بعين لك الق األحكام، فيحكم فيها برأيه، ثم ترد ت
صوِّ  ضاهم في لذي استق ند اإلمام ا بذلك ع ضاة  مع الق حد، يجت هم وا عاً، وإله هم جمي ب آراء

هاهم فعصوه؟!  طاعوه؟! أم ن ونبيهم واحد، وكتابهم واحد!! أفأمرهم هللا تعالى باالختالف فأ
 (3)أم أنزل هللا ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟!...(

 سر الق ل   لنص يب: -هة 

ية ـ ا هذه النظر صحاب  فع أ لذي د لة أّن ا لى والذي يظهر بعد هذه الجو صويب ـ إ لت
القول بها إنما هو محاولة تصحيح )وتصويب( كّل ما صدر عن الصحابة من آراء وأحكام 

، وذلك انسجاماً مع نظرية عدالة الصحابة، فأوالً الصحابة عدول ال يتعّمدون (2)وتصرفات
جّل  مه ـ  عن إرادة هللا وحك صرفاتهم(  الذنب. ثانياً: هم فوق ذلك يحكون )في أحكامهم وت

ساوق العصمة ـ شأن نى ـ ت هذا المع ية التصويب ب ه ـ وهذا يعني أّنهم معصومون. )فنظر
ستنباط األحكام،  في ا هد معصوٌم  فإذن المجت صائبة،  هد  يع أحكام المجت ألّنه ما دامت جم

 وهو في كّل أحكامه يحكي حكم هللا تعالى(.
صح بين ال عت  تي وق يرة ال من االختالفات الكب في اآلراء إّن البعض هاله ما رآه  ابة 

صحابة  واألحكام والتصرفات، فأّوالً: اعتبر االختالف في االجتهاد رحمة، وثانياً: اعتبر ال
بالحكم  تِف  لم يك ثاً:  صّحة. وثال لى ال عالهم ع كامهم وأف يع أح مل جم من ح بّد  عدوالً، فال

عالى  بل إّن هللا ت صواب،  لّو بعدالتهم، بل اعتبر آراءهم وأحكامهم عين الحّق وعين ال ـ بع
  طبق أحكامهم )ويفتي طبق فتاواهم(!!شأنه وعظيم جالله ـ يحكم 

جرائم  من  به  ما ارتك كّل  في  مأجوراً  هداً  ية مجت كون معاو وبناًء على هذا التنظير ي
 .(5)ضّد اإلسالم والشرعية اإلسالمية

عا  لذي د لدون: )وا بن خ قول ا يد، ي ويكون معاوية أيضاً مصيباً في استخالف ابنه يز
ّاس مع ماع الن في اجت اوية إليثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إّنما هو مراعاة المصلحة 

ّة...( ني أمي من ب ئٍذ  يه حين قد عل حّل والع ظّن (6)واّتفاق أهوائهم باّتفاق أهل ال ياك أن ت . )فإ
أّنـه علــم ذلـك )أي الفســق( مـن يزيــد، فإّنـه أعــدل مـن ذلــك  -رضـي هللا عنــه  -بمعاويـة 

بل نه..( وأفضل،  هاه ع ناء وين سماع الغ في  ته  يام حيا له أ قال: )وحضور (7)كان يعذ . و

                                           
 .337( م.ن: ص1)
 .337( م.ن: ص2)
. شـــرح: عبــده، محمـــد. قــم: دار الذخائـــر، 1هـــ. نـــهج البالغــة. ط:212( الـــرضي، محمــد بــن موســى، تـــ3)

 .55 – 52ص 1هــ. ج1212
 .75ص 2والية الفقيه وفقه الدولة. )مرجع سابق(. جدراسات في حسين. ( ينظر: المنتظري، 2)
مان، 5) يروت: مؤسسة النع عالم المدرستين. ب عن  71ـ  71ص 2م. ج1991( ينظر: العسكري، مرتضى، م

 .161وص 89ص 2والفصل في الملل واألهواء والنحل ج 279ص 7تاريخ ابن كثير ج
عرب ( ابن خلدون، عبد الرحمن، تاريخ ابن خلدون )المسّمى: 6) يام ال في أ تدأ والخبر  يوان المب بر ود تاب الع ك

 .211ص 1. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ج2والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر(. ط
 .212( م.ن: ص7)
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في  خذهم  سوا ممّن تأ يه، فلي يب ف فاء الر لى انت يٌل ع أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دل
 .(1)الحّق هوادة، وليس معاوية مّمن تأخذه العّزة في قبول الحّق...(

ّه مجت ضاً بأن يد أي لى يز حّق وفي النهاية ُيحكم ع في  شافعي  ير ال بو الخ قال أ هد؟؟!! 
 .(2)يزيد: )ذلك إماٌم مجتهٌد(

نه ألجل مع أّن يزيد ليس من الصحابة، ولكن مع ذلك  ينبغي  جوز لع  احترامه، وال ي
من  حد  يه أو أ عن أب لى ل سيلًة إ نه و لئال يجعل لع ير: ) بن كث أبيه معاوية، وبحسب تعبير ا

 .(3)الصحابة...(
بروه مصيباً  والطاّمة الكبرى أن يعتبر يزيد مجتهداً بل ومأجوراً )وال أدري لَِم لم يعت
تل  أيضاً!!( في قتله للحسين ناه أّن )الحسين ق ما مع مالكي  بي ال بن العر كر  بو ب !! قال أ

 .(2)بشرع جّده(

                                           
 .211( م.ن: ص1)
 .9ص 13. عن تاريخ ابن كثير ج75ص 2( العسكري، مرتضى. معالم المدرستين. )مرجع سابق(. ج2)
 .222ـ  223ص 8. عن تاريخ ابن كثير ج( م.ن3)
 .217ص 1( ابن خلدون، عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون. )مصدر سابق(، ج2)
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 االفنراق: – 3

 حديث االفنراق –أ 

ف والتفرقة سيقعان في لقد أشارت العديد من األحاديث النبوية الشريفة إلى أّن االختال
يه  هذه األّمة ال محالة، ومن تلك األحاديث حديث )ذي الخويصرة( الذي مّر، والذي ذكر ف
بين  النبّي )صلّى هللا عليه وآله وسلّم( أّنه إن قتل هذا الشخص )لم يقع الضالل واالختالف 

في األمم أّمتي أبداً(، وكذلك األحاديث التي تشير إلى أّن هذه األّمة سيقع فيها  قع  ما و كّل 
 السابقة، وال شّك أّن االختالف والتفّرق قد وقعا في تلك األمم، فإذن سيقعان في هذه األمة.

حديث  هو  ومن جملة األحاديث التي تتحّدث عن هذا الموضوع بشكٍل أوضح وأجلى 

 .(1)من طرق الشيعة والسّنة االفتراق الذي روي مستفيضاً عن النبّي 

صارى : )اوهو قوله  فترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وافترقت الن
 .(2)على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أّمتي على ثالث وسبعين فرقة(

في  باقون  ية وال قٌة ناج قة، فر حدى وسبعين فر وفي رواية: )إّن أّمة موسى افترقت إ
قة تين وسبعين فر ّار، وإّن  .الّنار، وإّن أّمة عيسى افترقت اثن في الن باقون  ية وال قٌة ناج فر

 .(2) (3)أّمتي ستفترق على ثالث وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقون في الّنار(
وكان لهذا الحديث األثر الكبير على الفرق اإلسالمية، حيث جهدت كّل فرقة أن تحشد 

عض  قد دخلت ب هذا ف حديث، ول هذا ال لى األدلّة حتى تظهر أّنها هي المعنّية ب اإلضافات ع
 .(5)الحديث، أُريد منها تعيين صفة الفرقة الناجية بالضبط

يرون مّمـن كتـب فـي الفـرق  ساس الـذي اعتمـد عليـه الكث ما كـان هـذا الحـديث األ ك
ثالث وسبعين (6)اإلسالمية لى  فرق إ عدد ال سيلٍة أن يوصلوا  كّل و ، حيث حاول البعض ب

بين ولو بنحٍو من التكلف والتسعف، وهذا ما فعله  فرق  به )ال في كتا غدادي  قاهر الب بد ال ع
                                           

 .25ص 1هـ. ج1212قم: مؤسسة النشر اإلسالمي،  .3( السبحاني، جعفر. بحوث في الملل والنحل. ط1)
ين. تحقيق: المرعشلي، يوسف عبد هـ. المستدرك على الصحيح215( الحاكم، محمد بن عبد هللا بن محمد، تـ 2)

 .128ص 1الرحمن. بيروت: دار المعرفة. ج
قم: 726( الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تـ 3) صدر، رضا.  يق: ال صدق. تحق حّق وكشف ال هج ال هـ. ن

 .331ـ 331هـ. ص1221مؤسسة الطباعة والنشر، دار الهجرة، 
بن  تـ وقريٌب منه: الصدوق، محمد بن علي بن الحسين  يه  لي 381بابو فاري، ع يق: الغ هـ. الخصال. تحق

سين في الحوزة العلمية،   .585هـ. ص1213أكبر. قم: منشورات جماعة المدرِّ
بي ـ بألفاظ مختلفة ـ ( روى هذا الحديث 2) سنن أ بن األشعث السجستاني.  سليمان  من السّنة كّل من: أبو داود، 

د بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجة. )مصدر سابق(. ، وابن ماجة، محم391ص 2داود. )مصدر سابق(. ج
سابق(. ج1322ص 2ج صحيحين. )مصدر  لى ال ستدرك ع بن محمد. الم بن عبد هللا   1، والحاكم، محمد 

بان. ط352وفي مواضع أخرى، وابن حبان، محمد، تـ  128ص ناؤوط، 2هـ. صحيح ابن ح يق: األر ، تحق
بن الحسين121و 125و 15ص 12م. ج1993شعيب. مؤسسة الرسالة،  قي، أحمد  هـ. 258تـ  .، والبيه

 .218ص 11السنن الكبرى. بيروت: دار الفكر. ج
باقر. 76ومن الشيعة: الهاللي، سليم بن قيس تـ  هـ. كتاب سليم بن قيس الهاللي. تحقيق: األنصاري، محمد 
ابويــه. ، والصــدوق، محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن ب332و 169)بقيــة المعلومــات غيــر مــذكورة(. ص

لى 211، والخزاز القمي، علي بن محمد تـ 585الخصال. )مصدر سابق(. ص هـ. كفاية األثر في النّص ع
 .وغيرهم.155هـ. ص1211األئّمة االثني عشر. تحقيق: الخوئي، عبد اللطيف. قم: انتشارت بيدار، 

 .31ـ 28ص 1( ينظر السبحاني، جعفر. بحوث في الملل والنحل. )مرجع سابق(. ج5)
حوث 1( ينظر مشكور، محمد جواد. موسوعة الفرق اإلسالمية. ط6) يروت: مجمع الب لي. ب شم، ع . تعريب: ها

 .37م. ص1995اإلسالمية، 
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 .(1)الفرق(
ونقل محمد بن سليمان الحلبي في كتابه: )نخبة الآللي( عن )بعض المحققين( أّنه عّدد 

 الفرق بالشكل التالي:
هم  شيعة... و ية: ال قة، الثان )واعلم أّن أهل البدعة سبعة المعتزلة.... وهم عشرون فر

قة، الثا (2)اثنان ئة.... وعشرون فر عة: المرج قة، الراب خوارج.... وهم عشرون فر ثة: ال ل
سابعة:  ية... ال سة: الجبر فرق، الساد ثالث  هم  ية... و ار سة: النجَّ فرق، الخام هم خمس  و

نان لك اث شبهة... فت سّنة  (3)الم هل ال هم أ ية  قة الناج ّار والفر في الن هم  قة، كلّ سبعون فر و
نار إاّل  والجماعة، كما ورد )ستفترق أّمتي من بعدي في ال هم  على بضع وسبعين فرقة، كلّ

 .(2)واحدة، وهي من كان على ما أنا عليه وأصحابي(

 اخنالف ال  م ء في قل ل هذا ال ديث: -ب 

هذا  لكّن الذي يفرضه علينا المنهج العلمي هو أن ننظر أّوالً في مسألة صّحة صدور 

بيّ  عن الن بات الحديث  صيل، إذ إث في التفا حّدث  ثم نت عدم  ،  حديث أو  صّحة صدور ال
 صدوره هو األساس الذي تبّنى عليه بقّية البحوث.

هذا  -قدر اإلمكانب–الذي يظهر لي بعد التتبع  ّوا  قد تلق أّن علماء الشيعة )بشكٍل عاٍم( 
 الحديث بالقبول، واعتبروه مؤّيداً لمذهبهم.

به213حيث نقله المفيد ) تـ  صديقه  نه ت كذل (5)هـ( بنحٍو يظهر م شيخ الطوسي و ك ال
تـ  (6)هـ( 261)تـ  يه  (7)هـ( 672وكذا استدّل به الشيخ نصير الدين الطوسي ) مد عل واعت

تـ  فين728العاّلمة الحلّي ) تاب األل في ك تـ (8)هـ(  عاملي ) باطي ال كذا الن في 877، و هـ( 
 .(11)معتبراً أّن األّمة قد تلقّته بالقبول (9)الصراط المستقيم

ر السبحاني والسيد علي الميالني القبول بهذا الحديث والركون ويظهر من الشيخ جعف
 .(11)إليه

ضه حديث أو رف هذا ال بول  فوا إزاء ق قد اختل سّنة ف ماء ال ا عل بن (12)أمّ ضه ا قد رف ، ف
يق اإلسناد256حزم )تـ  من طر صالً  صّح أ ، (13)هـ( في كتاب )الفصل(، واعتبر أّنه ال ي

                                           
 .19ص 1م. ج1977. بيروت: دار اآلفاق، 2هـ. الفرق بين الفرق. ط: 229( البغدادي، عبد القاهر، تـ 1)
 ( هكذا وردت الكلمة من المصدر، والصحيح اثنتان.2)
 ( كذا في المصدر والصحيح: اثنتان.3)
 .26هـ. )مصدر سابق( ص 1228( الحلبي، محمد بن سليمان. تـ 2)
لي5) لى ع يروت: 2. ط  ( المفيد، محمد بن محمد بن النعمان. مسألتان في النّص ع هدي. ب جف، م يق: ن . تحق

 .31ص 2م. ج1993دار المفيد، 
هـ. 1211إلى طريق الرشاد. طهران: مكتبة جامع جهلستون، ( الطوسي، محمد بن الحسن. االقتصاد الهادي 6)

 .213ص
لرحيم. 1( الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر. منهاج الكرامة في معرفة اإلمامة. ط7) بد ا بارك، ع . تحقيق: م

 .29)هـ ـ ش(. ص 1379مشهد: انتشارات تاسوعاء، 
. الكويت: مكتبة  ر المؤمنين علي بن أبي طالب( الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر. األلفين في إمامة أمي8)

 .112م. ص1985األلفين، 
بة 1( العاملي، علي بن يونس النباطي البياضي. الصراط المستقيم. ط9) باقر. المكت هودي، محمد  يق: البهب . تحق

 .222ص 2هـ. ج1382المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية، 
 .6ص 3( ينظر م.ن: ج11)
سابق(. ج( السبحاني، جعفر11) حل. )مرجع  لل والن في 25ص 1. بحوث في الم سات  لي. درا ، والميالني، ع

 .25هـ. ص1229إيران: الناشر: المؤلف،  1منهاج السنة. ط:
 .22ص 1( السبحاني، جعفر. بحوث في الملل والنحل. )مرجع سابق(. ح12)
 .328ص 1( م.ن: عن الفصل في الملل واألهواء والنحل ج13)
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 .(1))ليس في الصحيحين( هـ( بحجة أّنه728وكذا ابن تيمية )تـ 
نى  هذا المع لذين رووا  في حين ارتضاه آخرون مكتفين بتعّدد طرقه وتعّدد الصحابة ا

 .(2) رسول هللاعن 

 أسل ب رفض الل ض لهذا ال ديث: -ة ج

 .(3)والذي دفع البعض إلى رفض هذا الحديث أوالً: ضعف أسانيده بأجمعها
باقين، ثانياً: اضطراب متنه، ففي حين تصّرح أكث حدة وهالك ال جاة وا يات بن ر الروا

 .(2)تشير رواياٍت أخرى إلى نجاة الجميع وهالك واحدة
ــار إاّل الســواد  ــا فــي الن ــة: )كلّه ــنج منهــا إاّل ثــالث(، وفــي رواي ــم ي ــة: )ل وفــي رواي

 .(5)األعظم(
في  من صّنف  كّل  ضاً أّن  ناه أي نه ومع ثالثاً: )ويؤكد بطالن هذا الحديث من حيث مت

كّل عصٍر  الفرق في  حدث  لت ت به اآلخر، وال زا ا كت ّ به لم كتب أسماء فرق يغاير في كتا
 .(6)فرٌق جديدة، بحيث أّن حصرهم لها غير صحيح وال واقعي(

َّيسِ رابعاً: إّنه ينافي قوله تعالى:  ْت لِلن ٍ  أُْخِرجَ هذا  (7)ُكنتُْم َخْيَر أُ َّ . إذ مقتضى 
 .(8)الحديث أّنهم شّر أّمة ال خير أّمة

تنّص  تي  ها ال في معنا تواترة  يرة الم يث الكث خالٌف لألحاد حديث )م خامساً: إّن هذا ال
علــى أّن )مــن شــهد أن ال إلــه إاّل هللا وأّن محمــداً رســول هللا وجبــت لــه الجّنــة( ولــو بعــد 

 .(9)عذاب(
صحابي(  سادساً: إّن الزيادة التي تقول عند السؤال عن الفرقة الناجية: )ما أنا عليه وأ

فرق  لك ال فأّي ت بوا،  نازعوا واحتر قوا وت صحابة افتر أو )ما عليه الجماعة( باطلة، ألّن ال
 هي فرقة األصحاب؟!

ية،   وفي زمان أمير المؤمنين علي مع معاو قة  عه، وفر قة م فرق فر افترقوا ثالث 
كون  قل أن يطلب ال وفرقة اعتزلت، فأّي تلك الفرق يا ترى هي فرقة )أصحابي(؟! وال يع

من مع  ساً  صحيحين أّن نا في ال الجميع وهم مفترقون ومتنازعون، إضافًة إلى أّنه قد ورد 
: )أصحابي( فيقال: )إّنك ال تدري ما أحدثوا بعدك(. أصحابه يذادون عن الحوض فيقول 

لج  تى ي ّة ح يدخلون الجن منهم ال  يٌة  قاً، ثمان نا عشر مناف صحابي اث في أ وما رواه مسلم: )
 .(11)اط(الجمل من سّم الخي

يادة  هذه الز حديث: )و خر ال في آ عة(  يادة )الجما عن ز صار  في االنت عاملي  قال ال و
صحيحة(،  ليست بشيء.. وقد قال العالمة األلباني عنها: )لم ترد في شيء من المصادر ال

 .(11)وقال ابن الوزير في العواصم: زيادة فاسدة وال يبعد أن تكون من دسيس المالحدة(
َّ للهالك.إضافًة إلى ذلك فإ  ّن )الجماعة( جاءت تارًة رمزاً للنجاة وأخرى رمزاَ

                                           
 .961ص 1خالصة عبقات األنوار. )مرجع سابق(، ج ( النقوي، حامد.1)
 .5ص 1( ينظر: البغدادي، عبد القاهر . الفرق بين الفرق )مصدر سابق(. ج2)
 .629( ينظر:السقاف، حسن. شرح العقيدة الطحاوية. )مرجع سابق(. ص3)
 .27ص 1( ينظر: السبحاني، جعفر. بحوث في الملل والنحل. )مرجع سابق(. ج2)
 .632لسقاف، حسن. شرح العقيدة الطحاوية. )مرجع سابق(. ص( ينظر: ا5)
 .631( م. ن: ص6)
 .111( آل عمران:7)
 .631( السقاف، حسن. شرح العقيدة الطحاوية. )مرجع سابق(. ص8)
 .632-633( م.ن: ص9)
 .633( ينظر: م.ن. ص11)
مذكور 11) ير  لف غ سم المؤ عاملي، )ا صار. ط –( ال صر(. االنت يروت: دار ا1معا سيرة. . ب  8هـ، ج1222ل

 .291ص
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ثالث وسبعين،  فقد روى أبو داود عن النبّي  أّنه قال: )وإّن هذه الملّة ستفترق على 
جة: (1)ثنتان وسبعون في الّنار، وواحدة في الجّنة، وهي الجماعة( بن ما حين روى ا في   ،

ل تان )والذي نفس محمد بيده لتفترقّن أّمتي ع ّة وثن في الجن حدة  قة، وا ثالث وسبعين فر ى 
 .(2)وسبعون في الّنار، قيل: يا رسول هللا من هم؟ قال: الجماعة(

ل لى ا عود ع هي( ي حديث األّول ) في ال عة  ضمير الجما في ـف ّه  حين أن في  )واحدة(، 
عة عالمة  كون الجما سبعين( فت تين و لـ )اثن لى ا عود ع هم( في ثاني ) حديث ال في لال جاة  لن

 .(3)لحديث األول وعالمة للهالك في الحديث الثانيا

 من قشة أسل ب الرفض: –د 

ولكن بعض هذه المناقشات فيها نظر والبعض اآلخر ال ترد على الحديث المروي من 
 طرق الشيعة.

 أّما مواقع النظر فهي:
لى  1 يٌل ع يدها دل فرق وتحد سير ال في تف ـ اإلشكال الثالث: وهو أّن وجود االختالف 

ط الن الحـديث، جوابـه: إّن االخـتالف فـي تفسـير الفـرق ال يصـّح أن يكـون دلـيالً علـى ب
 البطالن.

هذا  ّق  في أن يتحق فالجواب: يك بر األزمان،  ستمٍر ع ّر م لة تغي في حا وأّما أّن الفرق 
ّق   ستمّر تحق جة ألن ي حديث، وال حا صدق ال من األزمان ـ حتى ي في زمن  لو  عدد ـ و ال

 .(2)ة إلى يوم القيامةالعدد في كّل األزمن
عالى:  2 له ت نافي قو حديث ي هو أّن ال ْت ـ اإلشكال الرابع: و ٍ  أُْخِرجَ َّ َْر أُ  نتُْم َخي ُك
 .لِلنَّيسِ 

 فهناك أكثر من جواب:
هذه  من  أوالً: إّن هذه األّمة هي خير بما هي آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر )أي 

ِيْلَمْلُر:فِ ُكنتُْم الناحية(، ألّن اآلية تقول:  َلُْ ُر:َن ب َّيِس ت ْت لِلن ٍ  أُْخِرجَ َْوَن  َخْيَر أُ َّ َ:تَْنه
 ، ولو تركت هذين المبدأين فال خير فيها.نَكرِ َ ِن اْلمُ 

ية،  شرِّ ية وال ياس الخير هو مق ليس  ثانياً: إّن زيادة عدد الفرق عن اليهود والنصارى 
صارى عن الن حدًة  قًة وا سلمين فر ني  فإذا زادت فرق الم هذا ال يع هود، ف عن الي فرقتين  و

 تعرف بها الخيرية. ا شّر منهما. بل إّن هناك مقاييَس أخرى ومعاييرأّنه

بّي محمد  كون الن ية  لك الخير قاييس  ومن مقاييس ت من الم عّل  هذه األمّة، ول ياً ل نب
سواها  سناهم ب نون أيضاً أّن الرجال المؤمنين والصالحين والطيبين من هذه األّمة إذا ق يكو

 أكثر وأيضاً قد يكونون أفضل بالقياس إلى أولئك.
ها  ثم بغض النظر عن الحديث الشريف ،فإّن اختالف األّمة وتناحرها وتنازعها وتفّرق

 واضٌح اليوم، وقبل اليوم )عبر التاريخ(.
                                           

 .391ص 2( أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني. سنن أبي داود. )مصدر سابق(. ج1)
 .1322ص 2( ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجة. )مصدر سابق(. ج2)
حّق وإن3) هل ال هم أ عة  بّي )ص(:  ( على أّنه لو سلّمنا بصّحة الحديث األّول دون الثاني، فالجما عن الن ّوا، و قل

يه. الخصال.  بن بابو بن الحسين  لي  بن ع )المؤمن وحده حّجة، والمؤمن وحده جماعة(. الصدوق، محمد 
 .582)مصدر سابق(. ص

بل 2) قي،  نى الحقي ( حاول البعض اإلجابة عن هذا اإلشكال من خالل القول بأّن عدد )سبعين( ال يقصد منه المع
عالى: هو كناية عن المبالغة في  له ت َ ف فَ رَّ  َ  ينَ لِ بْ  َ  همْ لَ  رْ فِ  ْ تَ سْ تَ  إنْ الكثرة كما هو الحال في قو ِ  ْ يَ  نْ ل  ر هللاُ ف

 ُ بة:  مله قي 81التو عدد الحقي هو ال مراد  لى أّن ال نة ع حديث قري في ال شلة، ألّن  لة فا هذه المحاو كن  . ول
ثم هود  فرق الي عدد  كره ل هي ذ نة  فرق  الواقعي )ال مجرد المبالغة(، والقري عدد ال ثم  صارى  فرق الن عدد 

 اإلسالمية.
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من  ها  ما يجعل نزاع والخالفات  فّرق وال والواقع يقول بأّنه حدث في هذه األّمة من الت
لى  ُكنتُْم َخْيَر أُ َّ ٍ مم من هذه الناحية، إذن القرآن حينما يقول: األ أسوأ هو غير ناظر إ

خرى  من جهات أ هي  ية  نا  –هذه الناحية، بل الخير ما ذكر له: -ك كذلك قو َذلَِ  . و َ َ:ك
َّيسِ  َى الن ُهََياء َ ل ُوْا ة َطيً لِّتَُكوأ  :َ ً َّ َيُكْم أُ  عة َجَلْلن ة المتناز ّ هذه األم ناحرة ، إذ  المت

 المختلفة ال يصّح أن تكون شهيدة على الّناس، بل الشهداء هم الثلّة الطّيبة من األّمة.
تواترة   3 يرة الم يث الكث ـ وأّما اإلشكال الخامس: وهو أّن هذا الحديث )مخالٌف لألحاد

له إاّل هللا وأّن محمداً رسول هللا وجبت له  في معناها التي تنّص على أّن: من شهد أن ال إ
 الجّنة ولو بعد عذاب(.

قة  ير الفر عن غ ّة  خول الجن في د حديث ال ين هذا ال ما، إذ  نافي بينه نه ال ت به: إ فجوا
عد ية، بل يثبت لها )لتلك الفرق( الناج نه ب خروج م نافي ال ّار ال ي خول الن ّار. ود خول الن د

سائر فترة )أي بعد نهاية المّدة المقّررة للعذاب(. وبتعبيٍر آخر: إّن هذا الح قل: إّن  ديث لم ي
الفرق اإلسالمية خالدة في الّنار، حتى يرد اإلشكال المذكور، بل قال: إّنها في )الّنار(، مّما 

 يعني بقاء الباب مفتوحاً لخروجها.
له  له إال هللا محمد رسول هللا وجبت  قال ال إ وهناك جواٌب آخر أيضاً: وهو أّن )من 

كر الجّنة(، ولكن )بشرطها وشروطها( فبإ كن أن شهادتين ول شهد ال من  سلمين أّن  جماع الم
 وجوب الصالة مثالً )من غير شبهة( فهو كافٌر والكافر في الّنار.

متن  ثاني وهو اضطراب ال نعم يبقى اإلشكال األّول وهو ضعف األسانيد واإلشكال ال
لى  عة(، وهي واردة ع صحابي( أو )الجما يه وأ نا عل ما أ يادة ) واإلشكال السادس وهو ز
ضح  سادس وا شكال ال شيعة فاإل يات ال ا روا ّ سّنة، أم طرق ال من  جاءت  تي  يات ال الروا

 االنتفاء عنها وكذا اإلشكال الثاني.
كذلك إاّل إأّما اإلشكال األّول وهو ضعف األ نت  هي وإن كا هذا الضعف سانيد، ف ّن 

 .(1)ينجبر بتلقّي عاّمة علماء الشيعة لها بالقبول

 ة؟مق هي الفرقة الن جت -هة 

سؤال  يأتي ال شيعة، ف إذا اّتضح أّن أصل الحديث ـ صحيٌح ومقبوٌل بناًء على أصول ال
 من هي الفرقة الناجية؟ 

متن  بار أّن  ية ـ باعت قة الناج يد الفر حديث لتحد متن ال ستعين ب لن ن نا  جواب: إّن وال
حاول أن تضيف نت ت قة كا كّل فر  الحديث كان عرضًة لإلضافات ـ كما أسلفنا ـ حيث إّن 

ّة  ضحة وجلي خرى وا يث أ خالل أحاد من  لك  عرف ذ سوف ن صفاتها وألقابها إليه ـ ولكن 
 تتحدث عن هذا الموضوع.

يرة ـ إّن حديث الثقلين  طرٍق كث من  في مصادرهم  مروي  ـ الثابت لدى المسلمين وال
 يعدُّ دليالً واضحاً في باب تحديد الفرقة الناجية. 

فيكم تاب  حيث يقول الحديث: )إّني قد تركت  عدي...: ك ضلّوا ب لن ت به  خذتم  ما إن أ
 .(2)هللا... وعترتي أهل بيتي(

                                           
حديث 1) بالعكس، فال به، و هاء  ضعيف ينجبر إذا عمل مشهور الفق حديث ال شيعة أّن ال ماء ال ( المشهور عند عل

شة  ظر مناق ية(. ان سرية والجابر نى )الكا الصحيح ينكسر إذا أعرض المشهور عنه، وهو ما يعّبر عنه بـ مب
ية. طهذين المبنيين في:األصفهان شرح الكفا في  ية  ية الدرا غروي. نها شارات 1ي، محمد حسين ال قم: انت  .

. إيران: مؤسسة 1. والخميني، مصطفى. تحريرات األصول. ط399ص 2هـ ـ ش. ج1372سيد الشهداء، 
 .395و 391ص 6هـ. ج1218تنظيم آثار اإلمام الخميني، 

سابق(. ج2) صدر  بل. )م بن حن مد  سند أح مد. م بل، أح بن حن بن 59ص 3( ا مد  مذي، مح نه: التر يٌب م ، وقر
 .328ص 5عيسى بن سورة. سنن الترمذي. )مصدر سابق(. ج
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سماء واألرض  بين ال ما  مدود  وفي روايٍة: )إّني تارٌك فيكم خليفتين، كتاب هللا حبٌل م
 .(1)وعترتي أهل بيتي، وإّنهما لن يفترقا حتى يردا علّي الحوض(

لين..  فيكم الثق قد تركُت  فانظروا وفي رواية الحاكم )إّني  تي،  عالى وعتر تاب هللا ت ك
 .(2)كيف تخلفوني فيهما، فإّنهما لن يفترقا حتى يردا علّي الحوض(

 .إذن الفرقة الناجية المهدية غير الضالّة هم المتمّسكون بحبل القرآن وأهل البيت
ومــن األحاديــث المعّينــة أيضــاً حــديث )الســفينة(، الــذي رواه الحــاكم فــي مســتدركه 

ها  ي ذر عن النبّي وصححه، عن أب من ركب نوح،  سفينة  ثل  تي م هل بي ثل أ أّنه قال: )م
 .(3)نجا ومن تخلّف عنها غرق(

من  تي  ماٌن ألّم تي أ هل بي غرق، وأ من ال ماٌن ألهل األرض  وأيضاً حديث:) النجوم أ
هذا  حاكم: ) قال ال ليس(.  االختالف، فإذا خالفتها قبيلٌة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إب

 .(5)((2)صحيٌح اإلسناد ولم يخرجاهحديٌث 

                                           
 .189، وينظر ص182ص 5( ابن حنبل، أحمد. مسند أحمد بن حنبل. )مصدٌر سابٌق(. ج1)
سابق(. ج2) ، وصححه. 119ص 3( الحاكم، محمد بن عبد هللا بن محمد. المستدرك على الصحيحين. )مصدر 

قد نطق به في مواضٍع مختلفة، مرًة في  ف الموجود في نصوص الحديث غير مضّر، ألّن النبّي واالختال
في  نة  عة بالمدي طائف، وراب من ال صرافه  حّجة الوداع بعرفة، ومّرة بغدير خم، وثالثة لّما قام خطيباً عند ان

ضه وقـد امـتألت الحجـرة بأصـحابه. ُيراجـع: شـرف الـدين، عبـد الحسـين. المراجعـا . تحقيـق: 2ت. طمر
 .72م. ص1982الراضي، حسين. بيروت: 

 3، وانظر ج323ص 2( الحاكم، محمد بن عبد هللا بن محمد. المستدرك على الصحيحين. )مصدٌر سابق(. ج3)
 .151ص

 يعني البخاري ومسلم. (2) 
 .129ص 3( م.ن: ج5)
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 نش ء الفرق: - 4

 االخنالف ت  تق الص   ة: –أ 

 ، الشّك أّن هناك العديد من االختالفات التي كانت تقع بين الصحابة على عهد النبيّ 

تولّى حسم ولكن في ذلك الوقت األمر كان سهالً،  بسبب وجوده  لذي ي هو ا ، حيث كان 
 الخالف وبيان الحّق.

ما  ما إّن بعض الصحابة كانوا يعترضون على رسول هللا ك عض األمور ـ ك في ب
ية صلح الحديب ة  في قصّ  (1)رأينا في قّصة ذي الخويصرة التميمي ـ وكما وقع من بعضهم 

حّج( عة ال سامة (2)وفي قضّية عمرة التمتع أو) مت جيش أ يز  سألة تجه ّة  (3)وم عة رزي وواق
 وغيرها. (2)يوم الخميس
له ولكّن ا يه وآ بّي )صلّى هللا عل حدوده ، بحكم وجود الن ند  ّف ع العتراض كان يتوق

تى  وسلّم( وإقرار الغالبية الساحقة من المسلمين له بالطاعة. ولكن ما إن ارتحل النبّي  ح
 بدأت تلك الخالفات تدبُّ وتظهر على السطح.

في  صحابة  بين ال عة  حال مرضه وقد ذكر الشهرستاني مجموعة من الخالفات الواق

، منهـا: االخـتالف فـي كتابـة الكتـاب )الرزيـة( وتجهيـز جـيش أسـامة، ثــم وبعـد وفاتـه 
نه، واالختالف  في موضع دف عالً؟!( واالختالف  االختالف في موته )يعني أّنه هل مات ف
مر،  في اإلمامة، ثم االختالف في قضية فدك، وقتال مانعي الزكاة، واستخالف أبي بكر لع

ــي أ ــتالف ف ــر واالخ ــان أمي ــي زم ــة ف ــات الواقع ــم االختالف ــر، ث ــد عم ــورى بع ــر الش م
. ولعــّل تلــك الخالفــات بأجمعهــا تــدور حــول محــوٍر واحــٍد، وتصــّب فــي (5) المــؤمنين

قول  ما ي خالف ـ ك ظم  هو أع مة  خالف اإلما هذا ف مة. ول ضوع اإلما هو مو حد، أال و وا
في الشهرستاني ـ )إذ ما ُسّل سيف في اإلسالم على قاعدة  دينية ـ مثل ما ُسّل على اإلمامة 

 .(6)كّل زمان(
ومن هنا فمنشأ التفّرق األّول واألهّم واألكبر في اإلسالم هو مسألة اإلمامة، ولذا نرى 

 أّن انقسام المسلمين الرئيسي في هذا اليوم مبتٍن على ذلك الخالف.

 الخالف ال دلي: -ب 

في م ير  ثره الكب له أ كان  لذي  هو والخالف اآلخر ا فرق اإلسالمية  شوء ال وضوع ن

                                           
، 71ص 2، وج182ص 3( ينظــر البخــاري، محمــد بــن إســماعيل. صــحيح البخــاري. )مصــدر ســابق(. ج1)

سابق(. ج سلم. )مصدر  بن الحجاج. صحيح م سند 175ص 5والنيسابوري، مسلم  بل، أحمد. م بن حن ، وا
 .331ص 2أحمد بن حنبل. )مصدٌر سابٌق(. ج

ياً(. 2) طر من كره يق نى وذ حدهم م ( )كرهه عمر )أي التمتع إلى الحج( وابن مسعود وقاال أو قال أحدهما: يأتي أ
 .395ص 2د األنصاري. الجامع ألحكام القرآن. )مصدر سابق(. جالقرطبي، محمد بن أحم

يروت: 258تـ  ،الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم ( ينظر:3) سيد. ب يق: كيالني، محمد  حل. تحق هـ، الملل والن
 .23ص 1دار المعرفة، ج

سابق(. ج2) خاري. )مصدر  سماعيل. صحيح الب بن إ خاري، محمد  سابو31ص 2وج 9ص 7( الب ري، ، والني
 .76ص 5مسلم بن الحّجاج. صحيح مسلم. )مصدر سابق(. ج

 .27ـ  22ص 1( الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل. )مصدر سابق(. ج5)
 .22ص 1( م.ن: ج6)
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 الخالف في موضوع العدل اإللهي.
بارزةـ حيث إّن أكثر المفردات االعتقادية  قات ال سبباً لالفترا نت  يرت، وكا تي أث  ـ ال

وذلــك كــالخالف فــي موضــوع القضــاء والقــدر والجبــر  ،كانــت تصــّب فــي هــذه النقطــة
تاال  -على هذا الخالفبناء - عدقد نشأت فيما بو) والتفويض والمنزلة بين المنزلتين. ن فرق

 .1: العدلية واألشاعرة(الكبيرتان
من  ية  سائل الكالم عض الم يه أّن ب سالم عل شيخ مرتضى المطهري: )إّن المت قول ال ي
جري األّول،  قرن اله من ال ثاني  صف ال في الن هرت  قد ظ عدل  يار وال بر واالخت يل الج قب

عنهــا هــذه المســائل هــي مدرســة الحســن ورّبمــا أمكــن القــول: إّن أّول مدرســٍة صــدرت 
 هـ(.111البصري )تـ 

ما  شديداً، ه عاً  ته دفا وقد ظهر في تلك الفترة شخصان دافعا عن إرادة اإلنسان وحرّي
ندها  بر، وع عن الج عوا  شخاص داف معبد الجهني وغيالن الدمشقي، كما ظهر في ِقبالهما أ

بين ُعِرف أنصار االختيار بـ)القدرية( ومنكروه بـ )الجب خالف  سحب ال رية(، وبالتدريج ان
هاتين الفرقتين إلى مجموعة من المسائل األخرى في اإللهيات والطبيعيات واالجتماعيات، 

 .(2)وبعض المسائل المتعلّقة باإلنسان والمعاد(

                                           
يعني نشوء الفرق اإلسالمية يرجع إلى قضيتين كبيرتين ومهمتين، وهما: اإلمامة والعدل. فالعدل قسم  1

 ية وأشاعرة، واإلمامة قسمتهم إلى شيعة وسنة.المسلمين إلى عدل
. ترجمة: الهاشمي، حسن علي. إيران: 3( المطهري، مرتضى، مدخل إلى العلوم اإلسالمية )علم الكالم(. ط2)

 .6م. ص2116دار الكتاب اإلسالمي، 
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 .(1)مٌة تطلق وُيراد بها فرقتان، وهما الشيعة والمعتزلةالعدلية كل
 وسنتحّدث عن هاتين الفرقتين بشيٍء من االختصار.

 الشت ة: -1

 ت ريف الشت ة: –أ 

 المشايعة لغًة هي المتابعة والمناصرة والمواالة.
لى  قة ع صاره، والفر عه وأن سر ـ أتبا جل ـ بالك شيعة الر حيط: )و قاموس الم في ال ف

 .(2)حدة...(
وفي لسان العرب: )والشيعة القوم الذين يجتمعون على األمر، وكّل قوٍم اجتمعوا على 

 .(3)أمٍر فهم شيعة، وكّل قوٍم أمرهم واحٌد يتبع بعضهم رأي بعٍض فهم شيع(
قال:  نى حيث  هذا المع يَلتِِه  َ:إِنَّ  ِنوقد استعمل القرآن الكريم لفظة )الشيعة( ب ةِ

ْبَراِهيم ِ:َ َّ (2). 

ِْ وقال )عّز من قائل(:   .(5)فَيْ تََ يََهُ الَِّذي ِ ن ِةيَلتِِه َ لَى الَِّذي ِ ْن َ ُي:ِّ

ْحَمِن ِ تِيايً وقال تعالى:   .(6)َُمَّ لَنَنِزَ نَّ ِ ن ُكاِّ ِةيَلٍ  أَي هُْم أََةي  َ لَى الرَّ
هذا بحسب اللغة، إذن كلمة الشيعة تعني الجماعة من الّناس المجتمعة على أمٍر واحٍد. 

عض   أّما في االصطالح فإّن التشّيع هو اسم ألتباع علي ومشايعيه بالخصوص، وإليكم ب
 الكلمات في ذلك.

ته  قالوا بإمام صوص و لى الخ نه( ع ضي هللا ع ياً )ر شايعوا عل لذين  هم ا شيعة:  )ال
ج من أوالده، وإن وخالفته، نصاً ووصيًة، إّما جلياً وإّما خفياً، واعتقدوا أّن اإلمامة ال تخر

 .(7)خرجت فبظلٍم يكون من غيره أو بتقيٍة من عنده(
لي  )الشيعة: وهم فرقة علي بن أبي طالب شيعة ع بي  المسّمون ب  في زمان الن

 .(8)وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته...(
يه(، ويقد ياً )رضوان هللا عل سائر )وإّنما قيل لهم الشيعة، ألنهم شايعوا عل نه على  مو

 .(9)رسول هللا أصحاب 

                                           
تـ 1) صولها. ط1373( ينظر كاشف الغطاء، محمد الحسين،  شيعة وأ صل ال فر،1هـ. أ يق: آل جع عالء.  ، تحق

، والشيرازي، ناصر مكارم. دروس في العقائد اإلسالمية. 229هـ. ص ،1215 نشر مؤسسة اإلمام علي
. وفضــل هللا، علــي محمــد جــواد. النظريــات الكالميــة عنــد 61م. ص2112. بيــروت: دار األضــواء، 1ط

 .115م. ص  ،2111. بيروت: دار المحّجة البيضاء ودار الرسول األكرم 1الطوسي. ط
حيط. ط: 817( الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، تـ 2) يروت: مؤسسة الرسالة، 1هـ. القاموس الم م. 1986. ب

 . )ماّدة شَيع(.929ص
 )ماّدة شَيع(. 188ص 8. لسان العرب. مجمال الدين محمد بن مكرم( ابن منظور، ج3)
 .83( الصافات:2)
 .15( القصص:5)
 .69( مريم:6)
 .126ص 1بد الكريم. الملل والنحل. )مصدر سابق(. ج( الشهرستاني، محمد بن ع7)
شيعة. ط8) فرق ال يروت: دار األضواء، 2( النوبختي، الحسن بن موسى )من أعالم القرن الثالث الهجري(.  . ب

 .17م. ص1982
تـ 9) سماعيل،  بن إ لي  بو الحسن، ع صلّين. ط322( األشعري، أ ختالف الم قاالت اإلسالميين وا . دار 3هـ. م

 .5م. ص1981تاينر بفبسبادن، فرانز ش
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سول هللا  عد ر ّاس ب ضل الن نه( أف ضي هللا ع ياً )ر في أّن عل شيعة  فق ال من وا ، )و
يه  لف ف ا اخت ّ لك مم عدا ذ ما  خالفهم في شيعي، وإن  هو  وأحقّهم باإلمامة، وولده من بعده، ف

 .(1)المسلمون، فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعياً(

لذي هم ا شيعة  ّاً )ال شايعوا علي عن  ن  خرج  مة ال ت قدوا أّن اإلما ته، واعت في إمام
قوالً  بّري  بالتولّي والت قول  صغائر، وال بائر وال من الك ّة  صمة األئم لون بع أوالده... ويقو

 .(2)وفعالً إاّل في حال التقّية إذا خافوا بطش ظالم...(
ض ها خالفاٍت وا جد أّن بين عاريف ن هذه الت بر أّن ولكن لو تأّملنا في  حة، فبعضها يعت

ياً  قدمون عل بن  الشيعة هم الذين ي حال تعريف األشعري وا هو  ما  قط )ك لونه ف أو يفضِّ
مة أوالده  ته وإما حزم(، وبعضها اآلخر يزيد على ذلك ـ أي على التفضيل ـ االعتقاد بإمام
هو تعريف  عاريف  عّل أدّق الت يف الشهرستاني ووجدي(، ول حال تعر هو  ما  من بعده )ك

 الشهرستاني، إذ يحتوي على ثالثة قيود للتشّيع ـ بالمعنى العام ـ وهي:
 . أّوالً: االعتقاد بإمامة علي

 ثانياً: إّن إمامته بالنّص، وهذا النّص إّما جلي أو خفي.
 ثالثاً: إّن اإلمامة من بعده في ولده.

لى ا سوبة إ فرق المن عض ال خرج ب يه ت ناًء عل ثل وإذا أخذنا بهذا التعريف، فب شّيع م لت
  يقولون بالنّص. ولهذا السبب فقدالسليمانية والصالحية والبترية من الزيدية، وذلك ألّنهم ال

 .(3)أخرجهم الشيخ الطوسي عن حوزة التشّيع
لك  وبناًء عليه تدخل الفرقة الجارودية من الزيدية، ألّنهم يقولون )بالنّص الخفي(، وذ

 .(2)الوصف ال بالتسميةب  نّص على عليّ   أنهم يعتبرون أّنه
حوزة  عن  ية  فرق المغال خرج ال سابقة أن ت فات ال كّل التعري لى  ناًء ع فروض ب والم
هو  ما  ته أو  لون بربوبي بل يقو ته،  لّي أو بإمام ضيل ع لون بتف هؤالء ال يقو شّيع، ألّن  الت

 .(5)قريٌب من هذا فيه أو في غيره من األئّمة
فرق 528ولهذا فنحن نتعّجب من الشهرستاني )تـ خل ال ما أد سه حين هـ(الذي ناقض نف

 .(6)المغالية ضمن فرق الشيعة
تـ  عل األشعري ) كذلك ف قاالت اإلسالميين322و في م له  من قب حزم (7)هـ(  بن  ، وا

تـ به )الفصل(256الظاهري ) في كتا حزم(  (8)هـ(  بن  ما )أي األشعري وا مع أّن تعريفه
م علياً   فقط!! للشيعي أّنه الذي يفضل أو يقدِّ

 ملدأ النشّتع ينشاته:  -ب 

هناك اختالف بين العلماء والباحثين في موضوع تاريخ نشوء التشّيع، وأّنه متى ظهر 
 هذا المذهب؟

                                           
تـ 1) حزم،  فة، 256( الظاهري، علي بن أحمد بن  يروت: دار المعر حل. ب لل واألهواء والن في الم هـ. الفصل 

 .113ص 2م. ج1986
قرن العشرين. ط2) عارف ال ئرة م يد. دا كر. ج2( وجدي، محمد فر يروت: دار الف ماّدة  225ـ  222ص 5. ب (

 تشّيع(.
شريف الرضي، 1طالب. نشأة التشّيع. ط( ينظر: الخرسان، 3) شارات ال خيص  22م. ص1991. قم: انت عن تل

 الشافي.
 .67( ينظر: األشعري، علي بن إسماعيل. مقاالت اإلسالميين. )مصدر سابق(. ص2)
 ، وما بعدها.172ص 1( ينظر: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل )مصدر سابق(، ج5)
 .127ص 1( م.ن ج6)
 .5( األشعري، علي بن إسماعيل. مقاالت اإلسالميين. )مصدر سابق(. ص7)
سابق(. ج8) صدر  حل. )م هواء والن لل واأل في الم صل  سي. الف حزم األندل بن  مد  بن أح لي  ظاهري، ع  2( ال

 .179ص
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 الرأي األيل:

لدون، حيث  فالبعض رأى أّن بدايات التشّيع تعود إلى يوم السقيفة، ومن هؤالء ابن خ
 يقول:

هل  كان أ باألمر، )إّن الشيعة ظهرت لّما توفي الرسول، و حّق  سهم أ يرون أنف يت  الب
شّيعون  صحابة يت من ال عٌة  كان جما ا  ّ قريش، ولم من  سواهم  جالهم دون  فة لر وأّن الخال

 .(2)ُعِدل به إلى سواه تأفّفوا من ذلك( (1)لعلّي، ويرون استحقاقه على غيره، لّما
عد  شأ ب شّيع ن سهير(: )إّن الت لد ت شرق )جو ضاً المست لرأي أي هذا ا لى  يذهب إ فاة و و

 .(3)وبالضبط بعد حادثة السقيفة(  النبيّ 
سلمون  لف الم قد اخت غرو ف قول: )وال  ويميل إليه الدكتور حسن إبراهيم حسن الذي ي

فيمن يولونه الخالفة، وانتهى األمر بتولية أبي بكر، وأّدى ذلك إلى انقسام   إثر وفاة النبيّ 
 .(2)األّمة العربية إلى فريقين: جماعية وشيعية(

عد وك لذين رأوا ب عة ا ذلك أحمد أمين حيث يقول: )وكانت البذرة األولى للشيعة الجما
 .(5)أّن أهل بيته أولى الّناس أن يخلفوه( وفاة النبيّ 

تي  ية ال يات التاريخ من الروا يد  من العد شٌئ  ويبدو أّن ذهاب هؤالء إلى هذا الرأي نا
 ورفضهم مبايعة أبي بكر.  أمير المؤمنينتشير إلى انحياز جماعة من المسلمين إلى 

ّة  قالوا بأحقي هاجرين، و من الم قوٌم  كر  حيث يذكر اليعقوبي أّنه تخلّف عن بيعة أبي ب
بن  ير  باس، والزب بن الع ضل  بد المطلب، والف بن ع باس  منهم: )الع لب  بي طا بن أ لي  ع

مرو، بن ع قداد  سعيد، والم بن  لد  عوام... وخا فاري (6)ال بو ذر الغ سي، وأ سلمان الفار ، و
 .(7)وعّمار بن ياسر، والبراء بن عازب، وأبي بن كعب(

 .(8)وروى الطبري أّن الزبير اخترط سيفه وقال: )ال أغمده حتى يبايع علّي(
من  وقال )الطبري(: )أتى عمر بن الخطاب منزل علي، وفيه طلحة والزبير ورجاٌل 

عد (9) المهاجرين، فقال: وهللا ألحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة...( نه ب . وروى أيضاً أ
أن بايع عمر أبا بكر وبايعه الناس في السقيفة قالت: )األنصار أو بعض األنصار: ال نبايع 

 .(11)إاّل علياً(
كانوا ال  صار  جل األن هاجرين و مة الم يات أّن عا في الموفق كار  بن ب ير  وروى الزب

صاحب األمر هو  ّاً  شكون أّن علي ا بو(11)ي ّ ّه لم جوهري أن ستقّر ، وروى ال كر وا بو ب يع أ
ليّ  سم ع فوا با ته، والم بعضهم بعضاً، وهت لى بيع صار ع من األن ،  أمره، ندم قوٌم كثٌر 

 .(12)ولكّنه لم يوافقهم
                                           

 ( في المصدر: ولما.1)
 ابن خلدون. عن تاريخ 22م. ص1992. بيروت: دار الصفوة، 2( الوائلي، أحمد. هوية التشيع. ط2)
 .172، عن العقيدة والشريعة في اإلسالم ص32( الخرسان، طالب. نشأة التشّيع. )مرجع سابق(. ص3)
 ، عن تاريخ اإلسالم.22( الوائلي، أحمد. هوية التشيع. )مرجع سابق(. ص2)
 .266، عن فجر اإلسالم ص22( م.ن: ص5)
 ( لعل المقصود: المقداد بن األسود الكندي.6)
 .122ص 2هـ. تاريخ اليعقوبي. بيروت: دار صادر. ج282بي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر، تـ ( اليعقو7)
تـ 8) ير،  بن جر مد  تاريخ الطبري. ط311( الطبري، مح سة 2هـ.  يروت: مؤس ماء. ب من العل بة  يق: نخ . تحق

 .222ص2م. ج1983األعلمي، 
 .223ص 2( م.ن: ج9)
 .223ص 2( م.ن: ج11)
تب 1هـ. شرح نهج البالغة. ط656د الحميد بن أبي الحديد، تـ ( ينظر: المدائني، عب11) . بيروت: دار إحياء الك

 .21ص 6م. ج1959العربية، 
تاريخ. ط12) في موكب ال شيعة  فر. ال سبحاني، جع يروت: دار األضواء، 1( ينظر: ال عن  52م. ص2111. ب

 شرح النهج.
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لك  في ذ وهذه الروايات ـ وإن كانت صحيحة ـ إاّل إّنها ليست دليالً على نشوء التشّيع 
 الواقعة وذلك الزمان. الوقت، بل لعلّه يستشّف منها أّن جذور التشّيع سابقة لتلك

 الرأي الثيأ ن 
سبأ،  بن  بد هللا  سمه ع هودي ا شخٌص ي هو  شؤه  إّن التشّيع نشأ في زمان عثمان، ومن

شيخ محمد رشيد رضا لرأي ال شيخ (1)ويلقب بـ )ابن السوداء(. ومّمن ذهب إلى هذا ا . وال
جر(2)محمد أبو زهرة في كتاب المذاهب اإلسالمية تاب ف في ك مين  ، (3)اإلسالم ، وأحمد أ

مة ية اإلما في نظر يد  بد الحم لدين ع حي ا مد م عض (2)ومح ضاً ب لرأي أي هذا ا ّى  ، وتبن
 .(5)المستشرقين

ة  هذه القصّ قل  والمصدر الوحيد لقّصة عبد هللا بن سبأ هذا والذي يرجع إليه كّل من ن
 .(6)هو تاريخ الطبري، حيث رواها الطبري عن شخٍص يقال له: )سيف بن عمر(

صت مان وخال في ز سلم  سوداء، فأ ّه  صنعاء أم هل  من أ ياً  كان يهود سبأ  بن  ها أّن ا
فة  ثم الكو صرة  ثم بالب عثمان، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضاللتهم، فبدأ بالحجاز، 
تى مصر،  تى أ فأخرجوه، ح شام،  هل ال من أ حٍد  ند أ يد ع ما ير لى  قدر ع لم ي شام، ف ثم ال

بأّن محمداً فاعتمر فيهم، فقال لهم فيما يقول ب  كذِّ سى يرجع وي : )لعجٌب مّمن يزعم أّن عي
جل:  عّز و قال هللا  قد  جع، و يدٍ ير َ َى َ ل َك إِل ََراد  ُْرآَن ل َْ  اْلق ََرَض َ لَي َِّذي ف .  إِنَّ ال

ها،  فمحمٌد أحّق بالرجوع من عيسى(. قال: )فقبل ذلك منه(. ووضع لهم الرجعة فتكلّموا في
ثم ثم قال لهم بعد ذلك: )إنّ  ليٌّ وصّي محمد(.  كان ع بي وصي، و ه كان ألف نبي، ولكّل ن

 .(7)قال: )محمد خاتم األنبياء وعلي خاتم األوصياء(

جز وصية  لم ي لم ممّن  من أظ لك: ) عد ذ قال ب ثب على وصّي رسول هللا ثم  ، وو

ه رسول هللا  حّق، و ير  خذها بغ مان أ لك: )إّن عث ذا وتناول أمر األّمة(. ثم قال لهم بعد ذ

مرائكم واألمر  رسول هللا وصّي  لى أ بالطعن ع بدؤوا  كوه، وا في األمر فحرِّ فانهضوا 
 .(8)بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الّناس...(

من  عاٍت  ستمالة جما في ا جح  قد ن سبأ  بن  بأّن ا ضاً  سيف( أي عن  بري ) يذكر الط و
ثال من أم يار  تابعون األخ بار وال بن  المسلمين فيهم الصحابة الك فاري وعمار  بي ذر الغ أ

ياسر ومحمد بن حذيفة ومحمد بن أبي بكر وصعصعة بن صوحان العبدي ومالك األشتر، 
فكان نتيجة لذلك أن قامت جماعاٌت من المسلمين، وفيهم بعض هؤالء المذكورين بالمجيء 

سبأ( أي(9)إلى المدينة وحصر عثمان في داره حتى قتل بن  عة ا ضاً . كما إّن السبأيين )جما
كان لهـم دوٌر خطيـٌر فـي معركـة الجمـل، حيـث إّن الجيشـين كـادا أن يتفاهمـا قبـل بدايـة 
تّم  لو  ّه  شعرت أن تي  سبئية( ال عة )ال لك الجما لوال ت نا،  هي ه كاد األمر أن ينت الحرب، و
بين  وا  قّرروا أن يندسّ ليالً، و فاجتمعوا  مان،  بدم عث سيؤخذون  حرب ف قع ال لم ت فاهم و الت

جح الجيشين ويثير قد ن حرب، و جذوة ال شعال  جل إ من أ لى اآلخر  طرفين ع وا كالً من ال

                                           
 .6ـ 2عن السنة والشيعة  62( م.ن: ص1)
 .28أحمد. المذاهب اإلسالمية. القاهرة: المطبعة النموذجية. ص( أبو زهرة، محمد 2)
 .62( السبحاني، جعفر. الشيعة في موكب التاريخ. )مرجع سابق(. ص3)
 .51( م.ن: ص2)
 .63ـ  58ص 1م. ج1992. الناشر: توحيد، 6( العسكري، مرتضى: عبد هللا بن سبأ وأساطير أخرى. ط5)
 .55ـ 53الب. نشأة التشّيع. )مرجع سابق(. ص، وينظر الخرسان، ط12ص 1( م.ن: ج6)
لك 7) لة ذ لى أد سبأ. ولالطالع ع بن  بل ا تة ق نت ثاب سالمية وكا يدة إ هي عق يدة الوصية  ( من المعروف أنَّ عق

 .222ص 1يراجع: العسكري، مرتضى. معالم المدرستين. )مرجع سابق(. ج
 .379ـ 378ص 3. ج( ينظر الطبري، محمد بن جرير. تاريخ الطبري. )مصدر سابق(8)
 .399-361ص 3( ينظر م.ن: ج9)
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 ...(1)هؤالء فعالً فيما خّططوا له، فكانت تلك الحرب الدامية
هذه  لى  ية ع ته التال وقد سّجل الكاتب واألديب المصري المعروف طه حسين مالحظا

 القصة:
سعد ـ إّن المؤّرخين الثقات لم يشيروا في مؤلّفاتهم إلى قّصة ع1 بد هللا ابن سبأ )كابن 

 في طبقاته والبالذري في فتوحاته(.
كذب 2 لوم ال بن عمر وهو رجٌل مع سيف  هو  نه  لت ع ـ إّن المصدر الوحيد الذي نق

اع.  ومقطوٌع بأّنه وضَّ
ما 3 شر، ك تأتى لب ـ إّن األمور نسبت إلى عبد هللا بن سبأ تستلزم معجزات خارقة ال ت

فذون ا -تستلزم أن يكون المسلمون  هم ين به، و لذين خدعهم عبد هللا بن سبأ وسّخرهم لمآر
 في منتهى البالهة والسخف. -أهدافه بدون اعتراض 

من 2 يره  ضربهم لغ مع  نه،  له ع مان وعّما سكوت عث نع ل سير مق جود تف عدم و ـ 
 المعارضين كمحمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر وغيرهم.

س  ـ قّصة إحراق عليّ 5 بن  سبأ إّياه )أي ا بن  ها ا عرض في تي  سنة ال يين ال بأ( وتع
 لإلحراق تخلو منها كتب التاريخ الصحيحة، وال يوجد لها في هذه الكتب أثر. 

قد 6 هروان. و حرب الن في  صفين و عة  في وق ته  سبأ وجماع بن  ثر ال عدم وجود أ ـ 
خره  شخص )اد هو  هذا  سبأ  بن  لى أّن ا ظات إ هذه المالح خالل  من  سين  طه ح هى  انت

 .(2)يعة للشيعة(خصوم الش
وهــذه المالحظــات وغيرهــا هــي التــي دفعــت العالمــة البحاثــة المحقــق الكبيــر الســيد 

سته  مرتضى العسكري  في درا مداً  قة معت ية معّم إلى دراسة هذا الموضوع دراسة علم
هي شخصية  هذه الشخصية  لى أّن  ل إ تحليل التاريخ على أساس العلم، وفي النهاية توصّ

 .(3)ها إاّل في ذهن مختلقهاأسطورية ال وجود ل
مؤّرخين  ويرى الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه )نظرية اإلمامة( )أّن مبالغة ال
لى أّن األحداث  سبأ يرجع إ بن  به ا قام  لذي  لدور ا في ا وكتاب الفرق اإلسالمية العقائدية 

سام حداث الج هذه األ مل  حرب الج مان و تل عث في اإلسالم كمق حدثت  تي  سية ال ... السيا

وشــاركوا فـي وضـع أســس  اشـترك فيهـا أجــالء الصـحابة الـذين حــاربوا مـع الرسـول 
يه  جّوز عل من ي هل  اإلسالم، فكان البّد وأن يضعوا مسؤولية هذه األحداث الجسام على كا
شّد  في أ فوا  جالء وق صحابة أ لى  ّه ع لك كل ضعوا وزر ذ قول أن ي ير المع من غ لك، و ذ

سبوا ، وأرسول هللااألزمات إلى جانب  سبأ، ون بن  هل ا لى كا بلوا بالًء حسناً فوضعوها ع
 .(2)إليه مع ذلك أّنه أّول من نادى بفكرة الوصاية التي أحدثت ظهور التشّيع(

شرقين من المست سطوريتها جمع  سبأ وأ . (5)وقد وافق على فكرة وهمية شخصية ابن 
هذ ير و كن أن ويعتبر المستشرق )كاتياني( أّن مؤامرة مثل هذه، بهذا التفك ظيم ال يم ا والتن

 .(6)هـ( بنظامه القبلي القائم على سلطان األبّوة35يتصّورها العالم العربي المعروف عام )
فاد  سالطين(، وم عاظ ال به )و في كتا لوردي  وهناك رأٌي طريف تبّناه الدكتور علي ا

                                           
 .518ـ517ص  3( ينظر م.ن: ج1)
هـ.  ،1212 . قم: مؤسسة اإلمام الصادق1( ينظر: السبحاني، جعفر. أضواء على عقائد الشيعة اإلمامية. ط2)

س 78ـ77ص ابق(. عن الفتنة الكبرى لطه حسين، ونقله عنه أيضاً: الخرسان، طالب. نشأة التشّيع. )مرجع 
 .56ـ55ص

 ( يراجع كتاب عبد هللا بن سبأ وأساطير أخرى.3)
 .21ـ  39، عن نظرية اإلمامة ص56( الخرسان، طالب. نشأة التشّيع. )مرجع سابق(. ص2)
 .58( م.ن: ص5)
 .37عن نظرية اإلمامة ص 61( م.ن: ص6)
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لى أر نت موجودة ع قة كا ض ذلك الرأي أّن اسم )عبد هللا بن سبأ( يعّبر عن شخصية حقي
قد  ها ف مة( إلي كار )الخطيرة ـ الهّدا لك األف سبة ت سب ن من المنا كن  لم ي ما  كن ل قع، ول الوا
سر  بن يا ار  ّ يل عم صحابي الجل صية ال هي شخ صية  لك الشخ سم، وت هذا اال ها  ستعير ل ا

بد هللا فـ )ع سي  ستعاراً العن سماً م ليس إاّل ا سبأ(  بن  ناوئين    برز الم كان أ لذي  ار ا ّ لعم
 تصرفات عماله الجائرة.لسياسات عثمان و

ية  يقول الدكتور الوردي: )يخّيل لي أّن حكاية ابن سبأ من أّولها إلى آخرها كانت حكا
بل  سة فحسب،  يدان السيا في م هاًة  متقنة الحبك رائعة التصوير، إّن القرشيين لم يكونوا د

مان تت ّام عث في أي نت  شاً كا بدو أّن قري ضاً، وي عن كانوا ماهرين في فّن القصص أي حّدث 
عالن  عمار بن ياسر في منتدياتها الخاّصة وتشتمه سّراً، حيث لم تكن ترى من مصلحتها إ
شتمه،  سوداء وت بن ال بذكر ا هج  شتمه أمام الّناس يومذاك، ورّبما سمع أحد الرواة قريشاً تل
عّل  يدري، فل من  قول: )و سر(. ومضى ي بن يا ار  ّ ير عم خر غ صاً آ ني شخ ها تع ظّن أّن ف

ن سبأ ـ نشأت في أّول األمر من هذا الظّن الخاطئ، ثّم تراكمت حوله األساطير حكاية ـ اب
 شيئاً فشيئاً.

في  سبأ موجودة  بن  لى ا سب إ ومن غرائب األمور أن نرى كثيراً من األمور التي تن
بن  سيرة عّمار على وجٍه من الوجوه، وهذا يدعو إلى التأّمل، فإّن من يدرس أعمال عمار 

ها، ياسر وأقواله يج يه في يرى رأ كي  سبأ، ل بن  لى ا سب إ ما ن بين  ها و د تشابهاً مدهشاً بين
بن  لى ا سب إ ما ن وأحسب القارئ سيعجب معي لهذا التشابه المدهش بين ما نسب لعّمار و

 سبأ من أمور.
سوداء  بابن ال لقد كان ابن سبأ يعرف بابن السوداء، وقد رأينا كيف كان عمار يكّنى ـ 

بن ـ أيضاً... ومّما تجد لدعوة )ا بدء ا في  ر اإلشارة إليه أنَّ قريشاً كانت تطلق على محمد 
 .(1)أبي كبشة( امتهاناً له، كما أطلقت على عمر بن الخطاب )ابن ختثمة(

بن  سمية( و)ا بن  يه )ا قون عل كانوا يطل يراً، ف شيئاً كث هذا  من  سر  بن يا مار  نال ع و
 المتكأ( و)ابن السوداء(.

ماني  وكان عّمار بن ياسر من أبٍ  كّل ي سبأ، ف ناء  من أب كان  ّه  يماني، ومعنى هذا: أن
شخب بن ي سبأ  لى  سبون إ هم ينت ليمن كلّ هل ا سبأ، ألّن أ بن  (2)يصّح أن يقال عنه أّنه ابن 

يعرب بن قحطان، وفي القرآن الكريم قال الهدهد لسليمان أّنه جاءه من سبأ، كما في اآلية: 
نٍ َ:ِجْئتَُ  ِ ن َ بَإٍ بِنَبَإٍ يَقِي(3) .يقصد بذلك اليمن 

لب بي طا بن أ لي  حّب لع شديد ال كان  ّه،  حّرض  وعمار فوق ذلك كل له وي يدعو   ،
جاء  عاني( أّن رجالً  به )روح الم في كتا الّناس على بيعته في كّل سبيل، ويحكي اآللوسي 

لة:  ية القائ ية القرآن هذه اآل َيْ إلى عّمار يسأله تفسير  َْوُ  َ ل ََع اْلق ُْم َ:إَِذا َ:ق َي لَه ِهْم أَْخَرْجن
َن الَْرِض تَُكلُِّمهُمْ  لب(2)َدابَّ ً  ِّ بي طا بن أ لي  بة ع هذه الدا هذا ( . فقال عّمار: )إّن  . و

القول الذي ينسب إلى عّمار نجد له مثيالً ينسب إلى ابن سبأ حيث كان ـ كما ينسبون إليه ـ 
ما يام عث في أ حرض يؤمن برجعة علي بعد موته، وقد ذهب عمار  خذ ي لى مصر، وأ ن إ

الناس ثمة على عثمان، فضجَّ الوالي منه، وهّم بالبطش به، وهذا الخبر يشابه ما نسب إلى 
صاره  سل أن ته، وشرع يرا ابن سبأ من أّنه استقّر في مصر، واّتخذ الفسطاط مركزاً لدعو

 منها.

                                           
 ( يبدو أّن الصحيح )حنتمة(.1)
 ( الصحيح: )يشجب(.2)
 .22( النمل:3)
 .82مل:( الن2)
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حّق، و ير  خذ الخالفة بغ صاحبها وينسب إلى ابن سبأ أّنه كان يقول: )إّن عثمان أ أّن 
قد  الشرعي هو علي بن أبي طالب لذات، ف سر با بن يا (. والواقع أّن هذا هو كالم عمار 

هذا  ما إذا صرفتم  قريش: أ يا معشر  مان: ) عة عث ُسِمع ذات يوم يصيح في المسجد إثر بي
في  ضعه  من أن ينزعه هللا في بآمن  نا  األمر عن بيت نبّيكم ها هنا مّرة وها هنا مّرة، فما أ

 كم، كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله(.غير
ويعزى إلى ابن سبأ أّنه هو الذي عرقل مساعي الصلح بين علي وعائشة إبان معركة 
صرة  عة الب البصرة، ولواله لتّم الصلح بينهما حسبما يقول الرواة، ومن يدرس تفاصيل واق

مع الحس هب  لذي ذ هو ا ها، ف ال في بدوٍر فعّ قوم  فة يجد عماراً ي لى الكو لك األشتر إ ن وما
ض الّناس على مناصرة علي لى   يحرِّ سر إ بن يا قوف عمار  كان و شه. و واالنتماء لجي

حقّ )من أسباب ندم الزبير وخروجه من المعركة ألنَّ   جانب علي له )و (عماراً مع ال تقت

 بة(.مع من سمعه من عشرات الصحا رسول هللا كما سمع الزبير ذلك من  (الفئة الباغية
ته  في دعو با ذر  حّرك أ لذي  وأضاف )الوردي( إلى ذلك أّنهم قالوا: إّن ابن سبأ هو ا

شتراكية لى اال من (1)إ ما  جداً، فكاله قًة  جدناها وثي بأبي ذر لو مار  صلة ع سنا  لو در ، و
لب بي طا بن أ لي  هي مدرسة ع حدة  سٍة وا ماً  مدر عون دائ ثة يجتم هؤالء الثال كان  ، و

 .(2)معاً ويتشاورون ويتعاونون 
لك  من أّن ت هذا الموضوع  ضوا ل ومّما يؤّيد نظرية الدكتور الوردي وغيره ممّن تعّر
الشخصية المزعومة )ابن سبأ( ال وجود لها في الواقع، وأّن المراد بهذه التسمية هو عمار 
بــن ياســر ال غيــر، مــا نقلــه جماعــة مــن المــؤرخين والمفّســرين فــي تفســير قولــه تعــالى: 

 َ  لَُمويَُمن وَن ار (3)الَْيَ  أَْن أَ ْ كان عمّ نوا المسجد  ما ب سلمين حين ، حيث روي أّن الم
حّرك  كان يت حداً. وبعضهم  كان يحمل حجراً وا يره  ما غ يجهد نفسه ويحمل حجرين، بين

أن يقوم بأّي عمل، وكأّن األمر ال يعنيهم، ومن هؤالء عثمان بن عفان  2ذاهباً وجائياً بدون
يصنع ـ كما وصفنا ـ فارتفع الغبار وثار في وجه عثمان، فوضع كّمه  الذي مّر بعمار وهو

 على أنفه، فقال عّمار:
 المسلللليجيا (5))ال يسللللتوي  للللن يبتنلللل 

 

 فيهللللللي راكللللللليً : لللللليجيا (6)يظللللللاا  
 

 كمللللللللن يمللللللللر  بيل بللللللللير حيئللللللللياً 
 

 يلللللللرض  نلللللله جيحللللللياً  ليألللللليا( 
 

لم  رسول هللا  فالتفت عثمان وقال: )يا ابن السوداء، إياّي تعني(. ثم أتى  وقال له: )
 ندخل معك لسبِّ أعراضنا(.

لَُموا : )قد أقلتك إسالمك فاذهب(. فأنزل هللا اآلية: فقال النبّي  يَُمن وَن َ لَْيَ  أَْن أَ ْ
يَمينِ  قُا الَّ تَُمن وا َ لَ َّ إِْ  َ ُكم بَِا هللاُ   .(7)يَُمن  َ لَْيُكْم أَْن هََياُكْم لِْْلِ

                                           
ستهترين 1) مة والم جه الظل في و قوف  لة والو لى العدا لدعوة إ كه ل حٍد يحرِّ ( على أّن أبا ذر لم يكن بحاجٍة إلى أ

 ومصاصي الدماء.
 .(وعاظ السالطين) . عن كتاب62ـ  61رجع سابق(. من ص( ينظر الخرسان، طالب. نشأة التشّيع. )م2)
 .17( الحجرات:3)
تدخل على )دون( أم ال. لكن ذهب صاحب لسان العرب وتاج هل )الباء(  في أنّ  هناك اختالف بين اللغويين 2

العروس وغيرهما إلى جواز ذلك، واستشهدوا بكالم لألخفش أدخل فيه )الباء( على)دون(. وبناًء عليه فقد قال 
. ينظر: )الأستطيع تخطئة من يقول: جاء فالن بدون سالح( :صاحب كتاب )معجم األغالط اللغوية المعاصرة(

      .235-232.ص1986و1982معجم األغالط اللغوية المعاصرة. بيروت: مكتبة لبنان، .العدناني: محمد
 ( في المصدر: يبني.5)
 ( في المصدر: فيصلي.6)
تـ 7) براهيم،  بن إ لي  مي، ع ظر الق مي. ط329( ين سير الق قم: 3هـ. تف سوي.  يب المو ئري، ط يق: الجزا ، تحق

← 
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قال: )ما لهم ولعّمار يدعوهم إلى الجّنة ويدعونه إلى الّنار،  رون بأّن النبي وهنا يذك
 .(2) (1)إّن عماراً جلدة ما بين عيني وأنفي(

 إذن )ابن السوداء( هو في الحقيقة عمار بن ياسر. 
ّه  نت أم ما كا له: )وك لوردي قو ية ا لى نظر عروف الحسني إ شم م سيد ها ضيف ال وي

 عليه السواد ويوصف به(. توصف بذلك كان هو يغلب
مل  بن عمر عا شم( أّن يوسف  ّة وها بين أمي صم  نزاع والتخا تاب )ال في ك فلقد جاء 
لى  هشام بن عبد الملك على الكوفة كان يقول في بعض خطب الجمعة: )إّن أّول من فتح ع

ار (3)الّناس باب الفتنة وسفك الدماء علي وصاحبه الزنجي( جي عمّ صاحبه الزن ني ب ، ويع
 ياسر.بن 

كما وإّن التعبير عنه بابن سبأ ليس ألّنه يمني األصل فقط كما ذهب بعض الكّتاب إلى 
بن  قات )ا لدان( وطب توح الب في )ف جاء  ما  ضاً ك جداده أي ذلك، بل ألّن سبأ يقع في سلسلة أ
بن  يام  سعد( ففي الطبقات: )هو عّمار بن ياسر بن مالك بن عوف بن حارثة بن عامر بن 

 (2)بن سبأ...ن يشجب بن غريب بن زيد بن كهالن د بن مالك ـ بن أدد بعنس ـ وهو زي
تب  ثم ذكر الحسني بأّن التعبير عن الشخص بـ )عبد هللا( هو سائغ بل يستحسن، والك
فالن(.  بد هللا  التي تصدر عن الخلفاء تكون عادًة مصدرة بقولهم: )من عبد هللا فالن إلى ع

 روجاً عن المتعارف.فإذن تسمية عمار بهذا االسم ليس خ
من  كان  ما  وذكر الحسني أيضاً بأّنه لو كان البن سبأ كّل تلك األدوار التي زعموها أ
مان  مات عث في كل يث  لى دوره الخب يه وإ شارة إل قّل اإل لى األ كره أو ع يرد ذ لالزم أن  ا

من علي وعمّ  كّل  من  ار ووالته، لكّننا ال نجد من ذلك شيئاً مع أّننا نجد شكاوى )لعثمان( 
 وأبي ذر واتهامات بالتحريض عليه.

ّب  طع رحمي، وأل ياً ق له: )إّن عل قال  حيث ذهب يوماً إلى العباس بن عبد المطلب و
يزال  ياً ال  سلمين: )إّن عل بر الم الّناس علّي، هو وابنك عبد هللا(. ومرًة أخرى قال على من

 يعيبني، ويظاهر من يعيبني(. يعني بذلك عماراً وأبا ذر.
من وأحيان لك  ير ذ لى غ يه، إ ّاس عل حريض الن شة بت ير وعائ حة والزب يّتهم طل اً كان 

لدنيا  قام ا لذي أ لدخيل ا هودي ا لى الي يد ـ إ من بع لو  ها ـ و شر في لم ي تي  مواقفه الكثيرة ال
 وأقعدها عليه ـ كما يزعمون ـ.

له وجود ـ  كان  لو  نه  ومن غير المعقول أن يخفى عليه وعلى والته ، وأن يسكت ع
صحابة،  كما صلحاء ال من  ما  بن مسعود وغيره لد عماراً وا لذي ج قت ا في الو يّدعون ـ 

سّكان،  من ال ية  ية خال في منطقة نائ وظّل يطارد أبا ذر ويالحقه حتى فرض عليه اإلقامة 
 وفيها كانت نهاية حياته الحافلة بالجهاد، والتضحيات في سبيل هللا وخير الّناس أجمعين.

                                                                                                                         
تاب،  عن 322ص 2هـ. ج1212مؤسسة دار الك ّى  فر الخندق، وكن يوم ح عت  ثة وق هذه الحاد يه أّن  ، وف

سيرة  في  صحيح  ضى. ال فر مرت عثمان بـ )عثكن(، ولمزيٍد من التحقيق في الموضوع ُيراجع: العاملي، جع
 .129ص 9. )مرجع سابق(. جالنبّي األعظم 

يد، هـ. السيرة النبو218( الحميري، عبد الملك بن هشام بن أيوب تـ 1) بد الحم يق: ع بن هشام(. تحق سيرة ا ية )
 .325ص 2م. ج1963محمد محي الدين. القاهرة: نشر مكتبة محمد علي صبيح وأوالده، 

لك 2) في ذ ية  نزول اآل يذكر  لم  ّه  ناه ولكن ا ذكر قرب ممّ شكٍل ي ّة ب سيرة النبوي في ال ( نقل ابن هشام هذه القّصة 
صحاب الموضع، كما إّنه امتنع عن تسمية الشخص ال من أ ّه: )رجٌل  نه بأن بالتعبير ع فى  بل اكت ها،  معني ب

 رسول هللا(، مع أّنه ـ أي ابن هشام ـ يذكر بأّن ابن إسحاق ـ الذي ينقل عنه القصة ـ قد سّمى ذلك الشخص.
تـ 3) لي،  بن ع مد  لدين أح قي ا يزي، ت يق: 825( المقر شم. تحق ني ها ّة وب ني أمي بين ب صم  نزاع والتخا هـ. ال

 .72لي. )بقّية المعلومات غير مذكورة(. صعاشور، ع
 .66ص .)مرجع سابق( .نشأة التشّيع .طالب ،( ينظر: الخرسان2)
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من ويختتم الحسني كالمه ع شتري  لذي ي سه ا ية نف ن ابن سبأ فيقول: )وحّتى أّن معاو
عن  له  هو وعّما حّدث  الكذبة والوّضاعين ما يسيء إلى علي وآل علي بأغلى األثمان لم يت

 . يهودي وضع فكرة الوصاية والتشّيع لعلي
سة  سطورة مدسو سوى أ ليس  سبأ  بن  بأّن ا جزم  نا ن عة تجعل مور مجتم هذه األ كّل 

ف حة  صفاقة وق سرح ب لى م صارع ع نت تت تي كا ية ال سية والعقائد يارات السيا ي وسط الت
لذي زعم أّن  العالم اإلسالمي، فإذا كان إنساٌن هذه صفاته قد استطاع أن يلعب ذلك الدور ا
صحابة  من ال سديد  لرأي ال صحاب ا قالء وأ صحابة؟! والع كان ال فأين  به،  قد لع سبأ  بن  ا

 .(1)لمجال للقيام بما قام به(والمهاجرين واألنصار حتى يفسحوا له ا

 الرأي الثيلثن
ما  قال ـ في نديم حيث  بن ال يه ا هب إل إّن تاريخ نشوء التشّيع يرجع إلى يوم الجمل. ذ

ليّ  ير على ع حة والزب بدم   نقله عن محمد بن إسحاق ـ: )لّما خالف طل يا إال الطلب  وأب

م  عثمان بن عفان، وقصدهما علي من ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أ سّمى  سمه، ت جّل ا ر هللا 

سّماهم  شيعتي( و قول: ) كان ي شيعة(، ف لك )ال لى ذ شرطة  اتبعه ع ياء،  األصفياء، األول
 .(2)الخميس، األصحاب(

عد  (3)وبهذا الرأي تقريباً قال المستشرق فلهوزن شيعة ظهرت ب لى أّن ال هب إ حيث ذ
 مقتل عثمان.

ما غير أّن هذا الرأي ضعيٌف لما قّدمناه من وجود  لك ك الشيعة يوم السقيفة بل وقبل ذ
 سيتبّين مّما يأتي.

 الرأي الرابعن
 إّن التشّيع نشأ يوم صفين ومن القائلين بهذا الرأي:

سنة ) يام  حد أ هو أ شيعة  ية حركة ال قال: )إّن بدا م ـ 658)مونتكومري وات( حيث 
من37 عادي  من واالك، ون نوالي  ّا  لي: )إن باع ع من أت عٌة  قال جما يث  عاداك(.  هـ( ح

في  لي  قة حكم ع صورة مطل لون ب بأّنهم يقب قول  ستعّدين لل كانوا م هؤالء  لك أّن  ني ذ ويع
قدم (2)القضايا المهّمة( ا  ّ قول: )لم لذي ي عن الطبري ا ، ويظهر أّن وات قد أخذ هذا الرأي 

يا حن أول يٌة، ن عٌة ثان نا بي ء علي الكوفة وفارقته الخوارج وثبت إليه الشيعة فقالوا: في أعناق
 .(5)من واليت، وأعداء من عاديت(

يه  بت إل له: )وث يداً، إذ إّن قو ولكن فات هذا المستشرق أن يتأّمل في عبارة الطبري ج
ما  سابقاً و بت  ما ث لى أّن  ضافًة إ يوم. إ الشيعة( دليٌل واضٌح على وجود الشيعة قبل ذلك ال

 سيأتي ينفي هذا الرأي.

 الرأي الخي سن
لى أّن  شير إ لرأي ي هذا ا تل الحسينو عد مق ُذرت ب شّيع ب : )إّن دم الحسين  بذرة الت

                                           
 .68ـ 66( ينظر م.ن: ص1)
تـ 2) سحاق،  قوب إ بي يع بن أ مد  نديم، مح بن ال ية 238( ا ضا. )بق جّدد ر يق: ت نديم. تحق بن ال ست ا هـ. فهر

مذكورة(. ص ير  مات غ م223المعلو نه: األ له ع تـ ، ونق سن،  يق: 1371ين، مح شيعة. تحق يان ال هـ. أع
  .19ص1األمين، حسن. بيروت: دار التعارف للطبوعات. ج

. ترجمة وتقديم: بدوي، عبد الرحمن. القاهرة: دار الجيل، 5( ينظر فلهوزن، يوليوس. الخوارج والشيعة. ط: 3)
 .97م. ص1998

 .37( الخرسان، طالب. نشأة التشّيع. )مرجع سابق(. ص2)
 .26ص 2( الطبري، محمد بن جرير. تاريخ الطبري. )مصدر سابق(. ج5)
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 .(1)الذي أراقته سيوف الحكومة القائمة يومذاك يعتبر البذرة األولى للتشّيع كعقيدة(
كان  ما  شّيع إّن لى الت لداّل ع ستقالل االصطالح ا شيبي: )إّن ا ويقول كامل مصطفى ال

 .(2)اً له طابعه الخاّص(حيث أصبح التشّيع كياناً ممّيز بعد مقتل الحسين 
فرقة دينية تتدّبر   ويقول علي سامي النشار: )وتكّونت الشيعة حقاً بعد مقتل الحسين

 .(3)األمر(
شّيع  مّو الت في ن بارزاً  ية دوراً  لدماء الزك لك ا كار أّن لت كن إن ّه ال يم قول: إن نا ن ولكّن

باقرين وبقائه، ثم تبلوره وتميزه عن غيره بأصوله وفروعه في عهد اإل ير  مامين ال ، غ
 .أو في زمن اإلمام الباقر والصادق    أّن هذا ال يعني أّنه نشأ بعد مقتل الحسين

 الرأي السيدسن
في زمان  هو رسول هللا إّن التشّيع نشأ مع اإلسالم و يه  لداعي إل شؤه وا كان من ، و

 . الرسول نفسه
خرج قد أ نى، ف هذا المع لى  شير إ يرة ت يات كث بن  وهناك روا عن ا حاكم الحسكاني  ال

ية  هذه اآل لت  ُْر عباس قال: )لّما نز ُْم َخي َِ  ه يلَِحيِت أُْ:لَئ ُوا الصَّ ُوا َ:َ ِمل َِّذيَن آَ ن إِنَّ ال
 ِ َّ بّي  اْلبَِري ضين  قال الن مة را يوم القيا شيعتك  نت و تأتي أ شيعتك،  نت و هو أ لّي:  لع

 .(2)مرضيين(
قول هللا: رسول هللا ال لي قال: )ق  وأخرج ابن مردويه عن علي إِنَّ : ألم تسمع 

لليلَِحيِت أُْ:لَئِللَ  هُللْم َخْيللُر اْلبَِريَّلل ِ  ؟ أنــت وشــيعتك، موعــدي الَّللِذيَن آَ نُللوا َ:َ ِملُللوا الصَّ
 .(5)وموعدكم الحوض، إذا جثت األمم للحساب، ُتدعون غّراً محّجلين(

بي  عن الن باً  وروى الطبراني في المعجم األوسط  ّاً  مخاط ستقدم على هللا  علي ( :
لرأس (6)وشيعتك راضين مرضيين، ويقدم عليه عدوك غضاباً مقمحين( فع ا . واإلقماح: ر

 .(7)وغّض البصر
نه  ني ع ليّ  وروى الطبرا قال لع ّه  نت  أن نا وأ ّة، أ يدخلون الجن عة  : )إّن أّول أرب

نا، و نا والحسن والحسين، وذرارينا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذراري عن أيمان شيعتنا 
                                           

 ، عن دائرة المعارف اإلسالمية لستروثمان.22( الخرسان، طالب. نشأة التشّيع. )مرجع سابق(. ص1)
 .27عن الصلة بين التصّوف والتشيع ص 25( الوائلي، أحمد. هوّية التشّيع. )مرجع سابق(، ص2)
 .32ص 2. القاهرة: دار المعارف. ج8نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم. ط( النشار، علي سامي. 3)
ضيل. ط:2) عد التف يل لقوا شواهد التنز خامس الهجري(.  قرن ال عالم ال من أ . 1( الحسكاني، عبد هللا بن أحمد )

فة واإلرشاد اإلسالم لوزارة الثقا عة  شر التاب يران: مؤسسة الطبع والن ي، تحقيق: المحمودي، محمد باقر. إ
وقد روى الحاكم هذا التفسير بأسانيد متعّددة عن عّدة من الصحابة منهم ابن عباس  .261ص 2م. ج1991

 . 273ـ  259من ص 2ينظر المصدر ج . وبريدة وعلي
تـ  لرحمن،  بد ا لدين ع جالل ا سيوطي،  نه: ال يٌب م فة. ج911وقر يروت: دار المعر ثور. ب لدر المن  6هـ. ا

لم 1251علي، تـ  والشوكاني، محمد بن .379ص من ع ية  ية والدرا ني الروا بين ف جامع  قدير ال هـ. فتح ال
 .277ص 5التفسير. نشر: عالم الكتب )بقية المعلومات غير مذكورة(. ج

 .379ص 6( السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن. الدر المنثور. )مصدر سابق(. ج5)
نه:  .187ص 2م. ج1995دار الحرمين،  هـ. المعجم األوسط.361( الطبراني، سليمان بن أحمد، تـ 6) ونقله ع

ية،  .مجمع الزوائد .هـ817الهيثمي، علي بن أبي بكر، تـ  . 131ص 9م. ج1988بيروت: دار الكتب العلم
حديث،  وذكر )أي الهيثمي( بأّن سنده ضعيف ـ بسبب وجود جابر الجعفي فيه ـ ولكن في كنز العمال ذكر ال

مي هامش: )أورده الهيث في ال جاء  ئد ج و مع الزوا سط 118ص 9في مج في األو ني  قال: )رواه الطبرا . و
 .156ص 13هـ. )مصدر سابق(. ج975وإسناده حسن(. ينظر: المتقي الهندي، عالء الدين علي، تـ 

تـ 7) جزري،  كريم ال بد ال حديث. ط:616( ينظر: ابن األثير، محمد بن محمد بن ع في غريب ال ية  ، 2هـ. النها
 2هـــ. ش. ج1362أحمــد والطنــاحي، محمــود محمــد. قــم: مؤسســة إســماعيليان،  تحقيــق: الــزاوي، طــاهر

 .116ص
 ، وقد نقال الحديث أيضاً.566ص 2وابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب )مصدر سابق(. ج
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 .(1)وشمائلنا(
ضة وجوهكم،  مرويين، مبي حوض رواًء  لّي ال وروى أيضاً: )أنت وشيعتك تردون ع

 .(2)وإّن عدوك يردون عليَّ ظماًء مقبحين(
لى  شير بصراحة ووضوح إ تي ت يرة ال يث والنصوص الكث من األحاد لك  إلى غير ذ

 .نبّي ( في زمان ال وجود مصطلح )الشيعة( و)التشّيع لعلي
كانوا  ضهم  سماء بع مّرت أ تي  صحابة ال من ال يراً  فإّن كث هذا،  كّل  لى  ضافة إ وباإل

 ـ قبل حادثة السقيفة وغيرها ـ. رسول هللا في زمان   معروفين بالتشّيع لعليّ 
يقول محمد كرد علي في كتابه خطط الشام: )ُعرف جماعة من كبار الصحابة بموالة 

لى النصح  مثل رسول هللا علي في عصر  نا رسول هللا ع ئل: )بايع سلمان الفارسي القا
لذي  خدري ا سعيد ال بي  ثل أ له(. وم مواالة  لب وال بي طا بن أ لي  مام بع سلمين، واالئت للم
قال:  بع،  عن األر سئل  ا  ّ حدة(. ولم كوا وا بأربع وتر لوا  مس، فعم ّاس بخ مر الن قول: )أُ ي

 )الصالة والزكاة وصوم شهر رمضان والحّج(. 
 ما الواحدة التي تركوها(؟ قال: )والية علي بن أبي طالب(.قيل: )ف

 قيل له: )وإّنها لمفروضٌة معهّن(؟ قال: )نعم هي مفروضٌة معهّن(.
مة  شهادتين خزي مان، وذي ال بن الي ومثل أبي ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، وحذيفة 

 .(3)بن ثابت، وأبي أيوب األنصاري، وخالد بن سعيد، وقيس بن سعد بن عبادة(
جر اإلسالم( حيث  به )ف في كتا ها  تي أطلق مين ال وبهذا يّتضح مدى قيمة كلمة أحمد أ

 .(2)قال: )والحّق أّن التشّيع كان مأوى يلجأ إليه كّل من أراد هدم اإلسالم...(
سخة ـ  ته الرا فإذا كان هؤالء الصحابة الكرام األفذاذ، الذين هم أبطال اإلسالم وأعمد

كانوا  –اإلسالم  إذا كانوا دعاًة لهدم ما  هؤالء  ر اإلسالم؟! إّن  فمن بقي ليكون هو من عمَّ

هدم  ليدعوا إلى هدم إسالم محمد لون على  يدعون ويعم كانوا  بل  ، وال ينبغي لهم ذلك، 

 .إسالم بني أمّية الذي جاء لهدم إسالم محمد 

 

                                           
يروت: دار 361( الطبراني، سليمان بن أحمد، تـ 1) يد. ب بد المج سلفي، حمدي ع يق: ال ير، تحق جم الكب هـ. المع

 .321ـ  319ص 1التراث العربي. جإحياء 
 .319ص 1( م.ن: ج2)
سابق(. ص3) ية. )مرجع  شيعة اإلمام شام، ج 29ـ 28( السبحاني، جعفر. أضواء على عقائد ال  5عن خطط ال

 .251ص
سابق(. ج2) ّة 53ص 1( العسكري، مرتضى. عبد هللا بن سبأ وأساطير أخرى. )مرجع  لوائلي، أحمد. هوي ، وا

سابق(. 73ق(. صالتشّيع. )مرجع ساب ية. )مرجع  شيعة اإلمام ئد ال لى عقا ضواٌء ع فر. أ ، والسبحاني، جع
 ، جميعها عن كتاب فجر اإلسالم ألحمد أمين.331ص
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 الم نزلة: -2

 نش ء الم نزلة: -أ 

عتزلــة، وهــل نشــأ هــؤالء فــي خالفــة أميــر اختلــف المؤّرخــون فــي تــاريخ نشــوء الم
 أم بعد ذلك.  أم في زمان الحسن  المؤمنين علي

عة  لى جما قت ع لة أطل مة معتز لى أنَّ كل شير إ ية ت صاً تاريخ ناك نصو يث إّن ه ح
بن عمر 35عام   امتنعوا عن بيعة اإلمام علي بد هللا  قاص وع بي و بن أ سعد  منهم  هـ، 

عن ومحمد بن مسلمة وحسان بن ثابت عوا  صاري، وامتن ثة األن بن حار يد  ، وأسامة بن ز
ــة  ــه أو القتــال معــه(. فســّمي هــؤالء معتزل االشــتراك فــي حروبــه، وقــالوا: )ال يحــّل قتال

 .(2) (1) العتزالهم بيعته
لي  لي )أّن ِقب وجاء في تاريخ الطبري أّن قيس بن سعد والي مصر بعث إلى اإلمام ع

ّاس،  رجاالً معتزلين، قد سألوني أن أكف مر الن ستقيم أ عنهم وأن أدعهم على حالهم حتى ي
 .(3)فترى ويروا رأيهم، فقد رأيت أّن أكّف عنهم، وال أتعّجل حربهم وأن أتألفهم...(

مام  مان اإل لى ز لة( إ صطلح )المعتز هذا الم شوء  جع ن خر ير ناك رأٌي آ حين ه في 
بدع الحسن هل األهواء وال لى أ لرّد ع به ا في كتا بايع ، يقول الملطي  ا  ّ ساً... لم : )إّن أنا

هم  اإلمام الحسن معاوية، وسلم األمر إليه اعتزلوا الحسن ومعاوية، وجميع الّناس، وذلك أّن
كــانوا مــن أصــحاب علــي، ولزمــوا منــازلهم ومســاجدهم، وقــالوا: نشــتغل بــالعلم والعبــادة 

وا  .(2)معتزلة( ...فسمُّ
لة(  بن عطاء والرأي الثالث يذكر أّن إطالق تسمية )المعتز صل  ة وا لى قصّ يرجع إ

عام  توفى  الشهيرة مع الحسن البصري والتي تقول: دخل رجل على الحسن البصري )الم
يرة )هـ( فقال: 111 بائر، والكب صحاب الك ِّرون أ عة يكف نا جما يا إمام لقد ظهرت في زمان

ئر، عندهم كفٌر يخرج به عن الملّة، وهم وعيدية الخوارج، وجماعة يرجئون أصحاب الكبا
والكبيرة عندهم ال تضّر مع اإليمان، بل العمل ـ على مذهبهم ـ ليس ركناً من اإليمان، وال 
نا  يضّر مع اإليمان معصية، كما ال ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة األّمة، فكيف تحكم ل

 في ذلك اعتقاداً؟
صاحب  ر الحسن في ذلك، وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: )أنا ال أقول: إنّ كففت

كافر( مؤمن وال  نزلتين ال   .الكبيرة مؤمن مطلقاً وال كافٌر مطلقاً، بل هو في منزلة بين الم
جاب  ما أ به( ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من اسطوانات المسجد يقّرر  من ) عة  على جما

 .(5)أصحاب الحسن، فقال الحسن: اعتزل عنا واصل، فسمِّي هو وأصحابه معتزلة(
)إّن أهل السّنة هم الذين دعوهم معتزلة العتزالهم قول األّمة بأسرها ويقول البغدادي: 

                                           
( تبّنى هذا الرأي النوبختي في فرق الشيعة. ينظر النوبختي، الحسن بن موسى. فرق الشيعة. )مصدر سابق(. 1)

 لذين ظهروا فيما بعد.. وذكر بأّن هؤالء هم أسالف المعتزلة ا5ص
 .131م. ص1985. بيروت: مؤسسة األعلمي، 2( الزين، محمد خليل. تاريخ الفرق اإلسالمية. ط:2)
 .552ص 3( الطبري، محمد بن جرير. تاريخ الطبري. )مصدر سابق(. ج3)
 .131( الزين، محمد خليل. تاريخ الفرق اإلسالمية. )مرجع سابق(. ص2)
 .28ص 1عبد الكريم. الملل والنحل. )مصدر سابق(. ج( الشهرستاني، محمد بن 5)
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 .(2) (1)في مرتكب الكبيرة من المسلمين(
لرأي األّول  ا ا ّ لث، وأم لرأي الثا هو ا صحيح  لرأي ال ّل أّن ا عد التأم هر ب لذي يظ وا

ية والثاني فهما يعبِّران عن فرقتين سياسيتين ال عالقة لهما بالمعتزلة )الفرقة الد ينية الكالم
 .(3)المعروفة(، وال ارتباط فيما بينهم إاّل باالسم

د الرأي األّول أّن نظرة عامة المعتزلة إلى أمير المؤمنين علي ظرة   ومّما يبعِّ هي ن
قداسة وإعظام منقطع النظير، ولهذا فبعضهم فّضله على سائر الخلفاء، واعتبر أّنهم جميعاً 

فإذا لة،  شرف والمنز في ال نه  قف  دو لك المو نه ذ فون م يف يق يه فك يدتهم ف هذه عق نت  كا
 السلبي؟!

ياً  لون: )إّن عل منهم يقو شاّذ،  كان   كما إّن جمهور المعتزلة، بل أكثرهم إاّل القليل ال
لون  ته، وال يتّو عن محارب تب  على صواب، وإّن من حاربه فهو ضاّل، وتبرؤوا مّمن لم ي

تزل أحداً مّمن حاربه إاّل مّمن صحت عندهم  ليس بمع صفة ف هذه ال توبته منهم، ومن كان ب
 .(2)وال يجوز أن يسّمى بهذا االسم(  عنه

بالمعروف  مر  هو األ لة  ية للمعتز صول االعتقاد من األ ثاني أّن  لرأي ال عد ا ا يب ّ ومم
بن  يد  بن يز سق(  يد )الفا لى الول هم ع والنهي عن المنكر، وعلى هذا األصل خرجت أوائل

يــد )النــاقص( بــن الوليــد بــن عبــد الملــك الــذي كــان علــى خــّط عبــد الملــك، ونصــروا يز
 ممنوع على أصولهم.  . ولهذا فالموقف السلبي في قضية معاوية والحسن(5)االعتزال

 ألق ب الم نزلة:  -ب 

لون (6)أطلق على المعتزلة ألقاٌب متعّددة منها: )أهل العدل والتوحيد( ، وذلك ألّنهم يقو
ية(7)أيضاً بأّنه ال قديم مع هللا بعدل هللا وحكمته ويقولون مة (8). ويقال لهم القدر هذه الكل . و

ية  ية(، والقدر هم الجبر قدر )و تو ال ية أي مثب يين، القدر هي من الكلمات التي تحتمل المعن
برون خصومهم (9)يعني نفاة القدر لة يعت ، ولعلّها إلى المعنى األول أقرب، ولذا فإّن المعتز

بي الذين يثبتون القدر )بم عن الن قد روي  ية، و هم القدر بر(  ية مجوس عنى الج : )القدر
 .(11)هذه األّمة(

برز  من أ كان  قدر، و نافين لل لة ال سالف المعتز لى أ ية ع سمية القدر ضاً ت لق أي وتط
 .(11)دعاتهم معبد الجهني وغيالن الدمشقي الذين قتال على أيدي بني أمّية

                                           
 .131( الزين، محمد خليل. تاريخ الفرق اإلسالمية. )مرجع سابق(. ص1)
فر. 2) سبحاني، جع ظر: ال ها. ين قوال وتتالقى مع ( وهناك أقواٌل أخرى في سبب تسميتهم كلّها تقرب من هذه األ

 .163ـ  155ص 3بحوث في الملل والنحل. )مرجع سابق(. ج
حل. 3) ( ذهب إلى ما يقرب من هذا الرأي الشيخ جعفر السبحاني. ينظر: السبحاني، جعفر. بحوث في الملل والن

 .157ص 3وج 121ص 1)مرجع سابق(. ج
 .12ـ 13عن فضل االعتزال للبلخي  156ص 3( ينظر: م.ن: ج2)
 .121ـ  119ص 1( ينظر: م.ن: ج5)
فرق6) جم ال يى. مع شريف يح مين،  ظر: األ سالمية. ط: ( ين ضواء، 1اإل يروت: دار األ ، 227م، ص1986. ب

سابق(. ص فرق اإلسالمية. )مرجع  تاريخ ال يل.  لزين، محمد خل في 132وا حوث  فر. ب سبحاني، جع ، وال
 .163ص 3الملل والنحل. )مرجع سابق(. ج

 .163ص 3( ينظر: السبحاني، جعفر. بحوث في الملل والنحل. )مرجع سابق(. ج7)
 .227ين، شريف يحيى. معجم الفرق اإلسالمية. )مرجع سابق(. ص( ينظر: األم8)
ر أعماله بنفسه.9)  ( وهم الذين يعتقدون أّن هللا سبحانه ال دخل له بالقدر، بل اإلنسان يقدِّ
 .162ص 3( ينظر: السبحاني، جعفر. بحوث في الملل والنحل. )مرجع سابق(. ج11)
ئف. ط: .( األنصاري، فاضل11) يل. 92م. ص2111ق: دار األهالي، . دمش1قّصة الطوا لزين، محمد خل ، وا

 .133تاريخ الفرق اإلسالمية. )مرجع سابق(. ص
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 .(1)ّن الخير من هللا والشّر من العبدويقال لهم كذلك )الثنوية(، ألّنهم يقولون بأ
 .(2)وأيضاً يلقّبون بالمعطلة لقولهم بنفي صفات الباري

 ولكن الحّق أّن للمعتزلة في هذه المسألة مذهبان:
من  يٌة  لذات خال نى أّن ا صفات، بمع عن ال بعضهم قال بفكرة )النيابة( أي نيابة الذات 

نه  نسب هذا .الصفات، لكّنها بنفسها تقوم مقامها ما حكى ع قال ـ ك لذي  باد ا لى ع قول إ ال
 األشعري ـ:

، وال أ ياةً )هو عالٌم قادٌر حيٌّ قدرًة وال ح ماً وال  له عل بت ثبت  سمعاً وال أث بت  ، وال أث
 .(3)بصراً، وأقول هو عالٌم ال بعلم، وقادٌر ال بقدرٍة، حي ال بحياٍة، وسميٌع ال بسمع...(

الذات حيث قالوا: )هو عالٌم بذاته، قادٌر بذاته، وآخرون قالوا بفكرة عينية الصفات مع 
شاركته  لو  ّه  به، ألن مٌة  عاٍن قائ مة وم صفاٌت قدي هي  ياٍة،  قدرٍة وح لٍم و ته، ال بع حيٌّ بذا

 .(2)الصفات في القدم الذي هو أخصُّ الوصف لشاركته في اإللهية(
هو...  وقال أبو الهذيل: )هو عالٌم بعلٍم هو هو، وقادٌر بقدرٍة هي هو، وحي هي  بحياٍة 

 .(5)إذا قلُت: إّن هللا عالٌم، ثّبتُّ  له علماً هو هللا...(
كالم  من  ستفاد  ضاً، والم شيعة أي به ال قول  ما ي هذا  ته، و يعني أّن صفاته هي عين ذا

حيــث يقــول: )أّول الــدين معرفتــه وكمــال معرفتــه  (6)فــي خطبــة التوحيــد اإلمــام علــي 
مال اإلخالص التصديق به، وكمال التصديق به ت له، وك وحيده، وكمال توحيده اإلخالص 

ّه  كّل موصوف أن ير الموصوف، وشهادة  ها غ صفة أّن كّل  شهادة  له نفي الصفات عنه، ل
 .(7)غير الصفة...(

في  حيث أراد بهذا الكالم نفي الصفات التي هي غير الذات )الزائدة على الذات( )ال ن
 .(8)ع النعوت الكمالية واألوصاف اإللهيةالصفات أصالً(، ألّن ذاته هي مصداٌق لجمي

 عق ئد الم نزلة:  -ة ج

بـ  لة عرفت  لى المعتز سية إ ئد أسا سبة خمس عقا أطبق المؤّرخون والباحثون على ن
)األصول الخمسة( وهي: التوحيد ـ العدل ـ الوعد والوعيد ـ المنزلة بين المنزلتين ـ األمر 

 .(9)بالمعروف والنهي عن المنكر
يه ولهذا اع عّد ف لذي ي يزان( ا ياس والم ناط )والمق هي الم تبرت هذه األصول الخمسة 

تى  تزال ح سم االع حٌد ا ستحّق أ ليس ي ياط: و قول الخ الشخص معتزلياً أم غير معتزلي. )ي

                                           
، والسبحاني، جعفر. بحوث في 133( ينظر: الزين، محمد خليل. تاريخ الفرق اإلسالمية. )مرجع سابق(. ص1)
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 .25ـ 22ص 1. )مصدر سابق(. ج( الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل2)
 .165( األشعري، علي بن إسماعيل. مقاالت اإلسالميين. )مصدر سابق(. ص5)
مي، 2( حمود، محمد جميل. الفوائد البهّية في شرح عقائد اإلمامية. ط:6) يروت: مؤسسة األعل  1م. ج1998. ب

 .173ص
 .15ـ 12ص 1( الرضي، محمد بن الحسين. نهج البالغة. )مصدٌر سابق(. ج7)
 .185ص 1( ينظر حمود، محمد جميل. الفوائد البهّية في شرح عقائد اإلمامية. )مرجع سابق(. ج8)
سابق(. ج9)  222ص 1( ينظر على سبيل المثال: النشار، علي سامي. نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم. )مرجع 
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يجمــع بــين القــول باألصــول الخمســة: التوحيــد، العــدل، الوعــد والوعيــد، والمنزلــة بــين 
المنكــر. فــإذا كملــت فيــه هــذه الصــفات فهــو  المنــزلتين، واألمــر بــالمعروف والنهــي عــن

 .(1)معتزلي(

 أقل   الم نزلة يانقل م ته : -د 

 (2)ينقسم المعتزلة إلى قسمين: المعتزلة البغدادية ـ المعتزلة البصرية
يد،  بن عب مان عمرو  بو عث عاّلف ، وأ هذيل ال بو ال وأشهر المعتزلة البصريين هم : أ

 ام، وأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ...وأبو إسحاق إبراهيم بن سيار الّنظ
صبح ،  بن  سى  بو موسى عي مر ، وأ بن المعت شر  سهل ب بو  منهم أ وأّما البغداديون ف
سم  بو القا ياط ، وأ وأبو عبد هللا جعفر بن مبشر ، وأبو جعفر اإلسكافي ، وأبو الحسين الخ

 وابن أبي الحديد المدائني. (3)عبد هللا بن محمد البلخي...
ــا ــذه أقس ــى ه ــة إل ــرق المعتزلي ــبعض الف ــد أوصــل ال ــاماتها فق ــا انقس ــة، أّم م المعتزل

 .(5)( فرقة 21، في حين اعتبرها آخرون )(2)فرقة(32فرقة(، وقيل: )22)
امية  الخابطية والَحْدِثيَّة ـ البشرية ـ  -ومن أشهر تلك الفرق: الواصلية ـ الُهَذيلية ـ الَنظَّ

ي ية ـ الثُّمام ية ـ المرذار ية الُمعمِّر ية ـ الجبائ ية والكعب ية ـ الخياط شامية ـ الجاحظ ة ـ اله
 .(6)والبهشمية

 ال القة  تق الم نزلة يالشت ة: -هة 

فرق  ثون آراء ال ندما يبح فرق ع ُّ مّمن كتبوا في علم الكالم وال من المالحظ أّن كثيراً
كر وأقوالها في كثيٍر من المسائل الكالمية البارزة )باستثناء مسألة اإلمامة( فإ لون ذ ّنهم يغف

قط،  لة واألشاعرة ف طرح آراء المعتز فون ب بل يكت هم،  طرح آرائ شيعة وال يتعّرضون ل ال
 وإن أتوا على ذكر الشيعة فيذكرونهم باعتبارهم أتباعاً للمعتزلة أو متابعين لهم.

هم  نت ل حة، أو إن كا برى المطرو سائل الك لك الم في ت هم آراٌء  ليس ل شيعة  كأّن ال و
عن آراٌء، فإّنم بارة  هم ع شيعة  ني أّن ال ا يع ّ لة، مم من المعتز مأخوذة  ا هي آراٌء ملتقطة و

 مقلّدين للمعتزلة ليس إاّل، وليست لهم األصالة في تلك األفكار التي تبّنوها.
صالة  لة( أو )أ شيعة للمعتز ية ال لى )تبع نة ع وقد حاول بعض الباحثين التدليل والبره

 ة:المعتزلة الفكرية( باألدلّة التالي
ره  لذي فسّ بويهي، األمر ا هد ال أوالً: وضوح االتجاه العقلي لدى علماء الشيعة في الع

 جملٌة من المؤّرخين على أّنه تأّثر الشيعة بطريقة المعتزلة.
سّرب الفكـر  عاً ت ضي طب ا يقت ّ ميهم مم لة ومتكلّ شايخ المعتز من م عدد  شّيع  ياً: ت ثان

 المعتزلي إلى الشيعة عن طريق هؤالء.
تـ ثالثاً  صدوق ) تاب ال هو ك شيعة 381: إّن أسبق كتاب عقائدي للشيعة  ئد ال هـ( )عقا

اإلمامية(، وهو يجري في هذا الكتاب على طريقة المحّدثين وبعيداً عن المنهج العقلي، مّما 
 .(7)يعني أّن قبول الشيعة لهذا المنهج جاء في عهد متأّخر من هذا التاريخ

                                           
 .132مية . )مرجع سابق( . ص( الزين . محمد خليل . تاريخ الفرق اإلسال1)
 .11م . ص2111م ـ 1999، لندن : دار الحكمة، 2( ينظر: الخيون، رشيد. معتزلة البصرة وبغداد . ط :2)
ظر: م.ن: ص3) سابق( . ص11( ين جع  سالمية. )مر فرق اإل جم ال يى. مع شريف يح مين،  ، 229ـ228، واأل

 .7ص 1البالغة . )مصدر سابق(، ج ويراجع: المدائني، عبد الحميد بن أبي الحديد. شرح نهج
 .255ص 2( أسود، عبد الرزاق. المدخل إلى دراسة األديان والمذاهب. )مرجع سابق(. مج2)
 .26( ينظر: الحلبي، محمد بن سليمان. نخبة الآللي. )مصدر سابق(. ص5)
 .78ـ 26ص 1( الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل. )مصدر سابق(. ج6)
ية 2. االقتصاد فيما يتعلّق باالعتقاد. ط:261لطوسي، محمد بن الحسن، تـ ( ا7) في جمع يق  نة التحق . تحقيق: لج
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مي ويقول أحمد أمين: )ولقد قرأت كت قدماء متكلّ اب الياقوت ألبي إسحاق إبراهيم من 
عددة،  سائل مت في م لة إاّل  صول المعتز تب أ من ك باً  قرأ كتا الشيعة اإلمامية، فكنت كأّني أ
يزعم أّن  شيعة ف عض ال ا ب ّ خر؟ أم من اآل خذ  ما أ كن أّيه مة، ول في اإلما ير  صل األخ كالف

ف يذ جع طاء تلم بن ع صل  عنهم، وأّن وا خذوا  لة أ صادق المعتز ح أّن ر ال ّي أرجّ ، وإن
 .(1)الشيعة أخذوا من المعتزلة تعاليمهم، ونشوء مذهب االعتزال يدّل على ذلك(

 ولكن يمكن مناقشة ما ذكر بما يلي:
أوالً: إذا كان معيارنا في مسألة أّنه أيهما أخذ أصوله من اآلخر )المعتزلة من الشيعة( 

ن كان معيار لة(، إذا  من المعتز شيعة  ضح أم )ال من الوا ّه  شوءاً(، فإن قدم ن لك )األ في ذ ا 
لك  سابقة ـ وذ حوث ال في الب والمعلوم جداً أّن الشيعة أقدم نشوءاً من المعتزلة ـ كما اّتضح 

تل الحسين عد مق ،  حتى بناًء على أبعد األقوال والتي ترجع نشوء مذهب التشّيع إلى ما ب
قد وال يرد ـ على كالمنا ـ بأّنهم كانوا في ذلك الو ّه  سية، ألن قة سيا سياً أو فر باً سيا قت حز

سائل  لف الم في مخت هم  ثبت بأّنه كان منهم متكلّمون يجادلون ويناظرون، ويطرحون آراء
 .(2)قبل واصل بن عطاء وبعده

كروا  قد ذ ثانياً: إّن شيوخ المعتزلة أنفسهم الذين ينتهون إلى مدرسة واصل بن عطاء 
ب شم  بي ها لى )أ مذ ع صل تتل مد، بأّن وا يه مح يذ أب شم تلم بو ها ية، وأ بن الحنف مد  ن مح

 .)(3) ومحمد تلميذ أبيه علي
جة  ّه نتي بويهي، فإن هد ال في الع شيعة  ند ال لي ع منهج العق بروز ال لى  سبة إ ثاً: بالن ثال
من  قروٍن  عد  شيعي( ب بويهي ال كم ال ظّل )الح في  كّل  شيعي ك مذهب ال بروز ال ية ل طبيع

قة، صاء والمالح يب واإلق ببعض  التغي حدا  لذي  فاألمر ا لة،  تأّثرهم بالمعتز جة ل ّه نتي ال أن
شيعة  حّرر ال هو ت ما  لة إّن من المعتز لي  المؤّرخين لالعتقاد بأّن الشيعة أخذوا منهجهم العق
لة  جم المعتز فول ن سه أ في الوقت نف عنهم، و في ذلك الزمان وارتفاع يد القمع واإلرهاب 

 هؤالء انتقل إلى أولئك.وغياب شمسهم، فاعتقد البعض بأّن منهج 
بين  كري  من تالقح ف ثر  بت أك هو ال يث لة ف رابعاً: أّما بالنسبة إلى تشّيع رجال المعتز
شيعة  سالمية ـ ال أّن ال مدارس اإل لف ال بين مخت جوٌد  مر مو هذا األ ثل  ستين ـ وم المدر

لة من المعتز مي  منهجهم الكال ستوردوا  ضحةً  ا عالَم وا منهج م هذا ال ند ال ـ ألّن ل ماء ع عل
 .سابقين لذلك العهد ـ كما سيّتضحالشيعة ال

خامساً: بالنسبة إلى كتاب الصدوق )عقائد الشيعة اإلمامية( الذي سار فيه على طريقة 
يرة  باً كث ناك كت هذا غير صحيح، حيث إّن ه شيعة، ف المحّدثين، وأّنه أقدم كتاب عقائدي لل

ة  ّ صحاب األئم تب أل ها ك صدوق، من تاب ال لذي سبقت ك لة ا شايخ المعتز صروا م ن عا
سالم  بن  شام  كم وه بن الح شام  تب ه تب ك لك الك من ت طاء(، و بن ع صل  ئل )كوا األوا

 وغيرهما، والتي دّونت أسماؤها في كتب التراجم.
ية(  قم، وهي المدرسة )األخبار ّل مدرسة  كان يمث صدوق  شيخ ال باإلضافة إلى أّن ال

منهم التي عرفت بتطّرفها ضّد العقليين، وهذه المد جزٌء  هي  بل  رسة ال تمّثل كّل الشيعة، 
قة  مارس الطري قاد(، و به )تصحيح االعت فقط، وقد نقد الشيخ المفيد كتاب الصدوق في كتا

                                                                                                                         
 . )من مقدمة لجنة التحقيق(.9ـ  8م. ص1986منتدى النشر في النجف األشرف، بيروت: دار األضواء، 

سابق(. ج1) حل. )مرجع  لل والن في الم حوث  فر. ب سبحاني، جع  3ضحى اإلسالم جعن  172ص 3( ينظر ال
 .268ـ 267ص

 .172ص 3( ينظر: م.ن: ج2)
سابق(. ج3) ضاً: ج371ص 6( المدائني، عبد الحميد بن أبي الحديد. شرح نهج البالغة. )مصدر  ظر أي  1، وين

 .17ص
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 .(1)العقلية في نقده
سادســاً: إّن أصــول المعتزلــة خمســة )كمــا ذكرنــا ســابقاً(، وهــي: )التوحيــد والعــدل 

 بالمعروف والنهي عن المنكر(. والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد واألمر
من  ما  فّرع عنه ما يت عض  لين وب في األصلين األّو لة  مع المعتز قوا  شيعة وإن اّتف فال

لك ير ذ بر وغ في الج يين ون قبح العقل سن وال بات الح ية وإث كار الرؤ سألة إن هم (2)م ، إاّل إّن
 اختلفوا معهم في المسائل الثالث األخرى.

جب حيث قال )الشيعة اإلمامية( )كم سٌق ي مؤمٌن فا يرة  كب الكب بأّن مرت ا األشاعرة( 
 إقامة الحّد الشرعي عليه )ال أّنه في منزلة بين المنزلتين ـ كما زعم المعتزلة ـ (.

له  قب و له أن يعا بل  عالى،  وقالوا )الشيعة( بأّن الوفاء بالوعيد غير واجٍب على هللا ت
 عيد واجٌب عليه تعالى ـ كما الوعد ـ.أن يعفو، وهذا خالف قول المعتزلة بأّن الوفاء بالو

هم  سمع )ووافق بان بال وقال الشيعة أيضاً بأّن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واج
 .(3)في ذلك األشاعرة( في حين قال المعتزلة بالوجوب العقلي

شيعة  وقد ذكر الشيخ المفيد  ها ال فت في يرة اختل سائَل كث قاالت م ئل الم في كتابه أوا
 ية( مع المعتزلة منها:)اإلمام
 ـ ضرورة اإلمام في كّل زمان.1
 ـ عصمة اإلمام وعلمه بكّل علوم الدين وكماله وأفضليته.2
 ـ ثبوت اإلمامة ـ مع عدم المعجز ـ بالنّص والتوقيف فقط.3
 ـ اإلمامة بعد النبّي في بني هاشم خاّصة )علي ثم الحسن ثم الحسين(.2

 اثنا عشر. ـ إّن األئّمة بعد رسول هللا 5
 ونًصّ عليه باإلمامة في حياته.  ـ إّن النبّي استخلف أمير المؤمنين6

)مــن النــاكثين والقاســطين( جميعــاً كفــار ُضــاّلل   ـــ إّن محــاربي أميــر المــؤمنين7
 ملعونون بحربهم إياه، وهم بذلك في الّنار مخلدون، وخالفت المعتزلة في ذلك كلّه.

مه و8 في عل تاج  قل يح ّه ـ إّن الع سمع، ينب عن  فّك  ير من ّه غ سمع، وأن لى ال جه إ نتائ
 العاقل على كيفية االستدالل، وزعم المعتزلة أّن العقول تعمل بمجردها.

 من لدن آدم إلى عبد هللا مؤمنون موحدون. ـ إّن آباء النبّي 9
 .(2)ـ رجوع بعض األموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة11
 .(5) تعالىـ إّن البداء جائٌز في حّق هللا11

                                           
يق. 1) نة التحق عّدتها لج تي أ صاد، ال ( ما سبق )ثالثاً ورابعاً وخامساً( مأخوذ بتصرف كثير من مقدمة كتاب االقت

 .12ـ11ظر: الطوسي، محمد بن الحسن. االقتصاد فيما يتعلّق باالعتقاد. )مصدر سابق(. صين
 .172ص 3( ينظر: السبحاني، جعفر. بحوث في الملل والنحل. )مرجع سابق(. ج2)
 .219ـ 216ص 3( م.ن: ج3)
عض األ2) ناك ب ها أنَّ ه لى ( الرجعة عقيدة شيعية مكملة لالعتقاد باإلمام المهدي )عج(، ومعنا موات يرجعون إ

من  مؤمنين  نتقم هللا لل تى ي لك ح ضاً، وذ فر مح حض الك مان وم حض اإلي من م مة، م يوم القيا بل  لدنيا ق ا
مة  عن األئ تواترة  يات م يدة بروا هذه العق توا  قد أثب بوت الكافرين في الدنيا قبل اآلخرة، و لى ث ضافة إ ، إ

ح بذلك القرآن الكري خذتهم الرجعة في األمم السابقة كما صرَّ لذين أ ته وكرجوع ا عد مو ير ب م، كرجوع عز
سى قوم مو من  صاعقة  ُكُر:نَ   ال ْ ْم تَة ُ ْوتُِكْم لََللَّك ِي  َ ْ ن بَل َيُكم  ِّ ُمَّ بََلْثن َ :قرة لذين 56. الب . وكرجوع ا

َيهُمْ ألوف حذر الموت وهم خرجوا من ديارهم  قرة: فَقَيَ  لَهُُم هللاُ ُ وتُوْا َُمَّ أَْحي عن 223. الب قد روي  . و

بن  النبي  صدوق، محمد  عل(. ال أنه قال: )يكون في هذه األمة كل ما كان في األمم السالفة حذو النعل بالن
يروت: مؤسسة  هـ. عيون أخبار الرضا381الحسين بن بابويه، تـ  مي، حسين ب يق: األعل . تصحيح وتعل

 .218ص 1. ج1982األعلمي، 
لذي ( )البداء في اإلنسان أن يبدو ل5) ه رأي في الشيء، لم يكن له ذلك الرأي سابقاً، بأن يتبدل عزمه في العمل ا

عالى،  لى هللا ت كان يريد أن يصنعه... فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله... والبداء بهذا المعنى يستحيل ع
صادق قال ال ية،  به اإلمام م ألنه من الجهل والنقص، وذلك محال عليه تعالى وال تقول  ن زعم أنَّ هللا : )

← 
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 .ـ إّن أئّمة الضالل عدلوا عن موجب التنزيل وسّنة النبّي 12
من 13 لذنوب  بي ا صًة دون مرتك ّار خا ـ إّن الوعيد بالخلود في الّنار متوّجه إلى الكف

 أهل المعرفة باهلل تعالى واإلقرار بفرائضه، وخالفت المعتزلة في ذلك كلّه.
ب بذنبه من أهل ال12  معرفة يخرج من الّنار.ـ إّن من ُعذِّ

ته  ـ إّن رسول هللا 15 من أّم بائر  كب الك لة  -يشفع يوم القيامة لمرت فت المعتز وخال

 أيضاً يشفعون. وكذلك علي يشفع لشيعته واألئّمة  -بأّنه يشفع للمطيعين فقط 
جوب 16 لة بو لت المعتز يه، وقا جب عل ليس بوا ضل هللا، و هو بف بة  بول التو ـ إّن ق

 ة.قبول التوب
 .(1)ـ إّن األنبياء أفضل من المالئكة، وأجمعت المعتزلة على خالفه17

بة  بن ق لرحمن  بد ا ومّمن صّنف في الرّد على المعتزلة من علماء الشيعة محمد بن ع
كابر 317)تـ قبل  من أ نوبختي ) بن موسى ال بائي(، والحسن  لى الج هـ( له كتاب )الرّد ع

 ثالث الهجري( له كتب:متكلّمي اإلمامية، من أعالم القرن ال
 ـ الرّد على الجبائي.1
 ـ الرّد على أبي الهذيل العاّلف في أّن نعيم الجّنة منقطع.2
 ـ النقض على أبي الهذيل في المعرفة.3
 ـ النقض على جعفر بن حرب.2
 ـ الرّد على أصحاب المنزلة بين المنزلتين.5

 منها:وقام الشيخ المفيد أيضاً بنقض كثيٍر من كتب المعتزلة 
 ـ الرّد على الجاحظ.1
 ـ نقض المروانية.2
 ـ نقض فضيلة المعتزلة.3
 ـ النقض على ابن عباد في اإلمامة...2

تـ  سيد المرتضى ) يذه ال عل تلم لة، 236وكذلك ف تب المعتز عض ك قض ب هـ( حيث ن
ني للقاضي  وأشهر كتبه في ذلك كتاب )الشافي( في اإلمامة الذي كتبه رّداً على كتاب المغ

 .(2)هـ(339د الجّبار )تـ عب
إذن في النهاية نصل إلى نتيجة وهي أّن مجرد وجود تقارب وتالٍق في بعض األفكار 
ليس  كس  كذلك الع لة، و ثة المعتز شيعة ور ني أّن ال لة ال يع شيعة والمعتز بين ال ئد  والعقا

 صحيحاً أيضاً.
ّه ال  لى أن من حصول بل كّل منهما له مدرسته الخاّصة وشخصيته المستقلّة، ع مانع 

حال  هو ال ما  ما ـ ك التالقح الفكري بين المدرستين وتأثير كّل منهما على األخرى إلى حدٍّ 
عاً  حداهما فر يه إ صبح ف فيما بين مختلف المدارس اإلسالمية ـ ولكن ليس إلى الحّد الذي ت

 لألخرى.

                                                                                                                         
لم  شيٍء و في  له  بدا  بدا له في شيٍء بداء ندامة فهو عندنا كافر باهلل العظيم(. وقال أيضاً: )من زعم أنَّ هللا 

يد:  به المج و هللاُ يعلمه أمس فأبرأ منه(... والصحيح في ذلك أن نقول كما قال هللا تعالى في محكم كتا يَْمحُ

. ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئاً على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر أُم  اْلِكتَيبِ  َ ي يََةيُء َ:يُْثبُِت َ:ِ نَيُْ 
الحال لمصلحة تقتضي ذلك اإلظهار، ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أوالً، مع سبق علمه تعالى بذلك...(. 

شارا يران: انت في. إ مد حن قديم: داوود، حا ية. ت ئد اإلمام صاريان. صالمظفر: محمد رضا. عقا  – 25ت أن
26. 

تـ 1) بري  مان العك بن النع تارات. 213( ينظر: المفيد، محمد بن محمد  مذاهب والمخ في ال قاالت  ئل الم هـ. أوا
 .52ـ  22م. ص1983بيروت: دار الكتاب اإلسالمي، 

 .177ـ  176ص 3( ينظر: السبحاني، جعفر. بحوث في الملل والنحل. )مرجع سابق(. ج2)
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 األش عرة- 3

 أ ة أ   ال لق األش ري:

سنة ينتسب األشاعرة إلى أبي الحسن علي  لود  سماعيل األشعري )المو هـ 261بن إ
 .(1)هـ( المنحدر من نسل أبي موسى األشعري322والمتوفى سنة 

شيوخ  من  بائي )وهو  كان األشعري في أّول أمره معتزلياً وكان تلميذاً ألبي علي الج
ــألة )الصــالح(  ــي مس ــتاذه ف ــع أس ــف م ــم اختل ــره، ث ــن عم ــين م ــى األربع ــة( حت المعتزل

 ، والمسألة كاآلتي:(2)ه مع أّنه كان زوج أّمهو)األصلح(، ففارق
حدهم  مات أ خوة  سأل أبو الحسن األشعري أستاذه الجبائي يوماً: )ما تقول في ثالثة إ

ثاب مطيعاً، واآلخر عاصياً، والثالث قال: )إّن األول ي قب  صغيراً(؟ ف ثاني ُيعا ّة، وال بالجن
 بالّنار، والثالث ال ُيثاب وال يعاقب(.

بر، قال األشعري لى أن أك ني إ ما أبقيت : )فإن قال الثالث: يا رّب، لم أمتني صغيراً، و
 فأؤمن بك وأطيعك، فأدخل الجّنة، ماذا يقول الرّب تعالى؟(.

كان )فقال له الجبائي  ّار، ف فدخلت الن برت لعصيت  لو ك ّك  )يقول(: إّني كنت أعلم أن
ثان قال ال فإن  شعري: ) قال األ صغيراً(.  موت  لك أن ت صلح  ني األ لم تمت َِم  يا رّب، ل ي: 

صغيراً، لئاّل أعصي، فال أدخل الّنار، فماذا يقول الرّب(؟ فبهت الجبائي، وترك األشعري 
 .(3) مذهبه

بّي  في  وينقل بأّن رجوع األشعري عن مذهبه كان بسبب رؤيا رآها، حيث رأى الن
ي مذاهب المرو صرة ال مره بن شهر رمضان، وأ من  ها المنام في العشر األوائل  نه، ألّن ة ع

 .(2))حّق(
قرآن  وعلى أيّ  لق ال عدل وخ حال ُيقال بأّنه حين )تاب( عن أقواله السابقة )كالقول بال

لى  يث مضى إ مأل، ح مام ال صراحًة وأ لك  لن ذ له( أع سان ألفعا لق اإلن ية وخ في الرؤ ون
د المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة، ورقى كرسياً، ونادى بأعلى صوته: )من عرفني فق

قرآن  لق ال قول بخ نت أ فالن، ك بن  فالن  نا  عرفني، ومن لم يعرفني، فأنا أعرفه بنفسي، أ
لى  لرّد ع قٌد ل لٌع معت ئٌب مق نا تا ها، وأ نا أفعل شرِّ أ عال ال صار، وأّن أف تراه األب وأّن هللا ال 

عايبهم( ضائحهم وم له (5)المعتزلة مخرٌج لف في منز كف  حّول( اعت هذا الت بل  ّه )ق يل أن .وق
شدة، وطلب  بضعة أيام ال يراه أحد، ثم خرج )إلى المسجد( فصعد المنبر وسط جموع حا

ما خرجت  ّي ك قال: )إن من الّناس أن يصغوا إليه، فلّما فعلوا ذلك نزع عباءته، ومّزقها ثم 
ضية  ئي الما يع آرا من هذه العباءة أعلن براءتي من كّل أخطائي السابقة، وأصّرح بأّن جم

 .(6)باطلة(
                                           

سابق(. ص( ينظر: مشكور1) فرق اإلسالمية. )مرجع  يد. 119، محمد جواد. موسوعة ال ، ووجدي، محمد فر
، واألمــين، شــريف يحيــى. معجــم الفــرق 211ص 5دائــرة معــارف القــرن العشــرين. )مرجــع ســابق(. ج

 .35اإلسالمية. )مرجع سابق(. ص
 .119( مشكور، محمد جواد. موسوعة الفرق اإلسالمية. )مرجع سابق(. ص2)
 .35. واألمين، شريف يحيى. معجم الفرق اإلسالمية. )مرجع سابق(. ص119: م.ن ص( ينظر3)
سابق(. ص2) جع  سالمية. )مر فرق اإل تاريخ ال يل،  مد خل لزين، مح بن 151( ا تري ال كذب المف يين  عن تب  ،

 .21عساكر ص
 .211ص 5( وجدي، محمد فريد . دائرة معارف القرن العشرين . )مرجع سابق( . ج5)
سابق(. ص( ينظر: 6) فرق اإلسالمية. )مرجع  تاريخ ال يل.  عدد  151الزين، محمد خل ّة األزهر   11عن مجل

← 
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الحسن األشعري كالحنفية والحنبلية والماتريدية  (1)الباحثين: )إّن خصوم أبا يقول أحد
كان  تان،  حّد االفت لى  به إ بين  ياء معج يدون األبر كان المحا ما  صه، فبين في إخال شّكوا 
خصــومه يعلمــون أّن الــذي حملــه علــى ســلوك هــذا الطريــق الجديــد لــيس هــو اإلخــالص 

في للشريعة، وإّنما هو األغراض الشخصية، بة  ير والرغ ماع كث يه، واجت ظار إل فت األن  ل
ستطاع أن  ما ا ياً ل ظّل معتزل لو  ّه  من التالميذ حوله، وفوزه بمكانة سامية في عصره، ألن
لى  ته إ يار حيا حّول ت شمية، ف ية والها فرقتين الجبائ ئه زعماء ال ساتذته ورفقا يتفّوق على أ

االتهام شوطاً بعيداً، فنسبوا إليه كتباً  الجهة التي يستطيع أن يظهر فيها، وقد قطعوا في هذا
 .(2)سرّية، زعماً أّنه خالف فيها آراءه العلنية(

 ويقول باحٌث آخر:
يات  لبعض الروا عاً  )كثيٌر من الباحثين تعرض ألسباب هذا التحّول ويذكر ناقدوه ـ تب
لبعض حاول ا ما ي سرته، ك فراد أ من أ ضغٍط  لك ل في ذ ضعاً  كان خا ّه   عن معاصريه ـ أن

اآلخر تعليل ذلك برغبة أبي الحسن أن يستغّل كراهة الشعب للمعتزلة، وأن يظفر بالبطولة 
 .(3)والمجد على حسابهم(

 ب ة )يسطتة( األش ري:

لى أيّ  عن  ع شعري  جع األ هل ر نا:  هّم ه سؤال الم له، فال سبب تحّو كان  ياً  حال، أ
ببعض آراء مذهب االعتزال وانتقل إلى مذهب المحّدثين بشكٍل تامٍّ فعالً  قد  ؟ أم إّنه بقي يعت

 المعتزلة ويتبّناها؟
مل(،  حديث )بالكا الذي يظهر من بعض كلمات األشعري نفسه أّنه تبّنى مذهب أهل ال
ها:  ندين ب تي  نا ال به، وديانت قول  لذي ن نا ا قول: )قول بل حيث ي بن حن وفي مقّدمتهم أحمد 

نا  سّنة نبّي جّل( و عّز و نا  تاب رّب ك بك ما رو التمسّ ّة و تابعين وأئم صحابة وال عن ال ي 
بل ـ  الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حن

خالفون له م خالف قو من  قائلون، ول ته ـ  جزل مثوب نه  .نّضر هللا وجهه ورفع درجته وأ أل
به الضالل، فع  حق، ور به ال بان هللا  لذي أ مل ا لرئيس الكا به  اإلمام الفاضل وا وأوضح 

ين، وزيغ الزائغين، وشّك الشاّكين، فرحمة هللا عليه من إماٍم عالمنهاج، وقمع به بدع المبتد
 .(2) مقّدم، وجليل معظم مفّخم(

مل، وال  شكل كا حّدثين ب ئد الم ك بعقا لم يتمسّ ولكن إذا نحن رجعنا إلى آرائه نجد أّنه 
مذهب سه  خذ لنف بل اّت مل،  شكٍل كا بين ترك آراء المعتزلة ب جاً  مذهبين ومنه بين ال اً وسطاً 

 المنهجين.
عالى  ية هلل ت صفات الخبر بات ال لى إث صّرون ع حديث ي هل ال عض أ كان ب مثالً: ) ف
شتهرت  ما ا صفاتية(، ك كالوجه واليد والرجل واالستواء على العرش، حتى اشتهروا بـ )ال

 المعتزلة بنفاة الصفات ومؤوليها.
سٍط، منهٍج و مام األشاعرة ب جاء إ هذه  ف فاعترف ب طرفين،  كال ال به  نع  ّه أق عم أن وز

ها على هللا  كان إثبات ا  ّ يٍل وتصرف، ولم بال تأو سّنة ـ  تاب وال في الك ما ورد  الصفات ـ ك

                                                                                                                         
 .71ص

 ( كذا في األصل والصحيح )أبي(.1)
سابق(. ص2) فرق اإلسالمية. )مرجع  تاريخ ال يل.  عدد  152ـ151( الزين، محمد خل َّة األزهر   11عن مجل

 .71ص
 .153( م.ن: ص3)
نة. ط: 322ل، )تـ ( األشعري، علي بن إسماعي2) صول الديا بي، 2هـ(. اإلبانة عن أ تاب العر يروت: دار الك . ب

 .17م. ص 1991
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هل  ما أ قل، وال يرضى به فان الع ما يخال شبيه والتجسيم، وه يالزم الت سبحانه بظواهرها 
التشبيه ومزلقة التجسيم، هي أّن  التنزيه من العدلية، أضاف كلمًة خاّصة أخرجته عن مغّبة

 .(1)هلل سبحانه هذه الصفات، لكن بال تشبيه وتكييف(
مذاهب اإلسالمية  لف ال لى مخت ويرى ابن عساكر أّن وسطية األشعري هي بالقياس إ

 )المعروفة( ويضرب أمثلًة على ذلك حيث يقول عنه:
قة ب سلك طري ضة، ف ية والراف لة والجهم تب المعتز في ك ظر  بن )إّنه ن قال جهم  ها  ين

قادٌر  هو  لة:  لت المعتز صفوان: العبد ال يقدر على إحداث شيء وال على كسب شيء، وقا

قدر  على اإلحداث والكسب معاً، فسلك طريقة بينهما، فقال: العبد ال يقدر على اإلحداث وي

شبهة: إّن  لت الحشوية الم كذلك قا على الكسب، فنفى قدرة اإلحداث وأثبت قدرة الكسب، و

ّه هللا ية: إن ية والنجار  سبحانه ُيرى مكّيفاً محدوداً كسائر المرئيات، وقالت المعتزلة والجهم

لول وال  ير ح من غ ُرى  قال: ي ما، ف قًة بينه سلك طري سبحانه ال ُيرى بحاٍل من األحوال، ف

نراه وهو  كذلك  يف،  ير محدود وال مك سبحانه وهو غ هو  نا  ما يرا حدود وال تكييف، فك

 .(2)مكّيف(غير محدود وال 

شددين(: )إّن  لة )المت حديث والحناب ولكن مثل هذه )الوسطية( ما كانت لترضي أهل ال

لة( لة )الحناب عة جه ق (3)هناك جما ظر  ليهم الن قل ع لدين ممّن ث يد ا فيمن أراد تأي نوا   د طع

لك ب ير ذ لى غ عرض إ جوهر وال سكون وال ثل الحركة وال الكالم، وقالوا: إّن الحديث في م

 بدعة وضاللة. الكالميةث من األبحا

ني  النبي  (2)مستدلّين على ذلك بأّنه لم يؤثر على هذا يع لك، و وأصحابه شيء في ذ

شّر،  لك  في ذ أّنهم لم يعلموه أو علموه وسكتوا عنه، وكال االحتمالين يدّل على أّن الحديث 

لوه أن  ألّنه لو كان خيراً ما جاز للنبيّ  م (5)وصحابته أن يجه نه  سكتوا ع به، ي هم  ع علم

ألّن الجهــل بالنــافع أو الســكوت عنــه ال يليــق بــالنبّي وأصــحابه، وخاصــة بأصــول الــدين 

 والشريعة(.

مع أّن  عة وضاللة،  لك بد في ذ حث  لتم أّن الب لم ق له: )و هؤالء بقو يجيب األشعري 

له   النبيّ  رسول لم يقل أّن من بحث في مثل هذا فهو مبتدع ضاّل، وإذن فقد قلتم ما لم يق

 (6)وحكمتم بشيء لم يحكم به، فيلزمكم تبعاً لتعليلكم أن تكونوا مبتدعًة ُضاّلالً(!!  هللا

 جة ة مؤلف ت األش ري:

ــى  ــبعض إل ــرة أوصــلها ال ــات كثي ــّن أشــهرها (7)مصــنف 311لألشــعري مؤلف ، ولك
 ثالثة،وهي:

 وهو الكتاب الذي اعترض عليه الحنابلة. .ـ اإلبانة عن أصول الديانة1
 وقد تعّرض فيه للفرق اإلسالمية المختلفة وآرائها. .ت اإلسالميينـ مقاال2
بدع3 هل الزيـغ وال لى أ في الـرّد ع مع  ئه ونظرياتـه  .ـ الل مل آرا عرض فيـه مج و

 .(8)الكالمية
                                           

 .32ص  2( السبحاني، جعفر. بحوث في الملل والنحل. )مرجع سابق(. ج1)
 عن تبيين كذب المفتري. 35ص 2( م.ن: ج2)
 ( هذه الكلمة موجودة في األصل وليست مّني.3)
 عن(.( كذا في األصل والصحيح )2)
 ( كذا في المصدر والصحيح )أو(.5)
 .153( الزين، محمد خليل. تاريخ الفرق اإلسالمية. )مرجع سابق(. ص6)
 .111( مشكور، محمد جواد. موسوعة الفرق اإلسالمية. )مرجع سابق(. ص7)
 .229( األنصاري، فاضل. قّصة الطوائف. )مرجع سابق(. ص8)
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 د ة اننش ر المذهب األش ري:

، حيث ذاع (1)بدأ المذهب الذي تبّناه األشعري باالنتشار بشكٍل واسٍع منذ أّيامه األولى
لى  ته،صي لك إ لبعض ذ وأخذ موقعه في بالد العراق وخراسان والشام والمغرب، ويرجع ا

 .(2))رعاية السلطات الحاكمة أو المتنفّذة(
من  مّدة  عد  بل ب في عصره،  شر  لم ينت مذهب األشعري  بأّن  ولكن يستظهر البعض 

قاتهم ،وال في طب لم يترجموه  في عصره(  لة ) بأّن الحناب لك  وه وفاته، ويستدّل على ذ عدُّ  
 واحداً من رجاالتهم.

في  سّنة  )نعم الشّك في انتشار مذهبه بعد القرن السادس إلى أن صار مذهباً رسمياً لل
 .(3)جميع األقطار، وقّل من يتخلّف عنه، وهو مستمّر إلى العصر الحاضر(

هل  من أ فاألمر األكيد الذي ال ريب فيه أّن مذهب األشاعرة هو مذهب الكثرة الكاثرة 
 ّنة والجماعة إلى وقٍت قريٍب، بل إلى يومنا هذا.الس

هـ( بعد سرد عقائد األشعري إجماالً:  825ـ)تلدين أبو العباس المقريزي ويقول تقي ا
من  هل األمصار اإلسالمية ،و ها اآلن جماهير أ تي علي ته ال صول عقيد في أ لٌة  هذه جم )ف

 .(2)جهر بخالفها أريق دمه(

 ع م ء األش عرة: -هة  

مذهب وشيوعه، حيث عمل وكان ل هذا ال شار  في انت ير  ثر الكب ماء األ من العل جملٍة 
 هؤالء على نصره والذّب عنه وترسيخ دعائمه بكّل ما أوتوا من قّوة.

هـ(، 229هـ(، وعبد القاهر البغدادي )تـ 213وكان من أبرزهم: أبو بكر الباقالني )تـ 
تـ  جويني ) حرمين ال مام ال مام الغزا278وإ تـهـ(، واإل تـ 515لي ) ستاني ) هـ(، والشهر

تـ616هـ(، واإلمام الرازي )تـ 528 بو الحسن اآلمدي ) لرحمن  ،هـ(631هـ(، وأ بد ا وع
تـ 756اإليجي )تـ تازاني ) سمرقندي 791هـ(، ومسعود بن عمر التف لدين ال هـ(، وعالء ا

 .(5)هـ(879القوشجي )تـ 

                                           
 .39ص 2لل والنحل. )مرجع سابق(. ج( ينظر: السبحاني، جعفر. بحوث في الم1)
 .229( ينظر: األنصاري، فاضل. قّصة الطوائف. )مرجع سابق(. ص2)
 .21ص 2( ينظر: السبحاني، جعفر. بحوث في الملل والنحل. )مرجع سابق(. ج3)
 .361ص 2عن الخطط المقريزية ج 21ص 2( م.ن: ج2)
سابق(.5) ئف. )مرجع  ة الطوا ضل. قصّ صاري، فا ظر: األن تواريخ  .231ـ 229ص ( ين قل  في ن شتبه  نه ا لك

 وفيات بعضهم.
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 ة يال دلتةال دل  تق األش عر -1

ذكرنا في المقدمة بأنَّ المسألة األهم واألخطر التي تترتب على إشكاليتنا التي ندرسها 
عادٌل أم  عالى  هل هللا ت هي، ف عدل اإلل )إشكالية التحسين والتقبيح( هي مسألة الموقف من ال

 ال؟
بيح(  ـلقد ألزم العدلية خصومهم األشاعرة   سألة التحسين والتق في )م هم  ـ بسبب رأي

 القول بأنَّ هللا تعالى ليس عادالً.
ند  حاً ع كان قبي لو  تى  عل هللا ح هو ف بأنَّ الحسن  وذلك ألنهم )أي األشاعرة( يقولون 

لى لي( ع بيح )العق عل الق جوز ف قالء، إذن ي يزان الع في م قل و يدخل  الع كأْن  عالى  هللا ت
 النار ويثيب الكافر بالجنة. المؤمن

 نه تعالى.ومن هنا تنتفي صفة العدالة ع 
بأنَّ قـولهم  من خاللهـا  هروا  صورة أخـرى أظ ضوع ب شاعرة طرحـوا المو كن األ ل

 بالتحسين والتقبيح الشرعيين ال يتنافى مع العدل.

 رأي األش عرة:أ ة 

أوالً علينا أن نعرف ما هو المقصود بكلمة )عدل(، ثم ننظر هل القول بالحسن والقبح 
 هلل تعالى أم ال؟الشرعيين يتنافى مع إثبات ذلك المعنى 

قه( . و)إعطاء كّل ذي حقٍّ (1)قالوا: )العدل الحكم بالحق( نه:  .(2)ح قول بأ كن أن ن ويم
 )مراعاة حقوق الغير(.

ياه،  ئه إ ير وعدم إعطا حق الغ إذن يكون الظلم الذي هو خالف العدل: التجاوز على 
لذلك  حق  لك ال ثم ال يعطى ذ ما،  حق  يه  شخص أو فيصدق الظلم في كل مورد يوجد ف ال

 يسلب منه، ويعتدى عليه فيه.
قال  تى ي إذا ثبت هذا فيقال: إنه من الواضح أنه ال حق ألحد على هللا تبارك وتعالى ح

 إنه تجاوز على حقوقه ولم يعطه إياها. –إذا عامل أحداً بطريقة معينة  –
قات طار المخلو خل إ في دا هي  ما  يات إن قوق واألولو سألة الح بديهي أنَّ م من ال ، إذ 

له  :وبنسبة بعضها إلى بعض، فمثالً  تي أنتجها  عامر بالنسبة إلى حياته وحريته وثروته ال
يداه  ته  ما أنتج ته و ته وحري ضاً  –حق األولوية والملكية، وسلمان بالنسبة إلى حيا له  –أي

جاوز  لو ت كذلك  لم، و هو ظ سلمان ف ية  ئرة أولو لى دا عامر ع جاوز  ية، وإذا ت حق األولو
 رة أولوية عامر.سلمان على دائ

ما  يات، أ سألة الحقوق واألولو صدق م ينهم، حيث ت ما ب هذا بالنسبة إلى المخلوقين في
بالنسبة إلى هللا تعالى فهذا المعنى غير وارد بتاتاً، إذ ال حق ألحد عليه، وال أولوية تجاهه، 
يف  كه ك في مل في التصرف  حق  له ال له، و قي(  لك )حقي في الوجود م ما  كل  وذلك ألن 

له مصداق، يش ليس  صالً، و عالى أ حق هللا ت في  ير وارد  لم غ اء، وبناًء على هذا فإنَّ الظ
صالً  –، بل ال غير -كما بينا  –ألنَّ الظلم هو التصرف في حق الغير، وال حق للغير   –أ

                                           
 )حرف الالم(. 231ص11( ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. )مصدر سابق(. مج1)
ازي، محسن. بداية المعارف اإللهية في شرح عقائد اإلمامية. قم: مؤسسة النشر اإلسالمي، 2) هـ. 1221( الخرَّ

 .97ص1ج
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 .(1)إذ كل ما في الوجود مملكة هلل تعالى، ولذا فهي منه وله وإليه
نا ن نه الظلم ومن هنا فقد قال األشاعرة بأن في ع عالى، ونن عدل هلل ت صفة ال بت  ال  –ث

عدالً  –بالمعنى الذي طرحه العدلية  كون  بدَّ أن ي عالى ال  بل بهذا المعنى، أنَّ كل فعٍل هلل ت
مهمــا كــان ذلــك الفعــل، ولكــن ال مــن جهــة أنــه ســبحانه ال يفعــل القبــيح العقلــي وال يخــل 

 تعالى. على ما بينا.بالواجب، بل من جهة أنه ال معنى للقبيح في حقه 
في 528ـقال الشهرستاني )ت لك  هو الما عالى: )و في هللا ت يدة األشاعرة  ياً عق هـ( حاك

لو  فاً، و كن حي لم ي نة  بأجمعهم الج خلقه يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، فلو أدخل الخالئق 
كه المتصرف هو ا ...أدخلهم النار لم يكن جوراً، إذ الظلم هو التصرف فيما ال يمل لك و لما

 .(2)وال ينسب إليه جور( ،المطلق فال يتصور منه ظلم
هو  عدل ) تالي: ال شكل ال شاعرة بال ند األ عدل ع عرف ال ستطيع أن ن نا ن نا فإن من ه و

 (3)وقدرته ومشيئته(ـ سبحانه ـ موافقة الفعل اإللهي لعلمه 

 رأي ال دلتة:ب ة 

جاب هـ( هذا التصو339لقد طرح القاضي عبد الجبار المعتزلي )تـ  ير األشعري ثم أ
لدار أجمع،  هذه ا لٌك ل ها فعنه، حيث قال: )فإن قالوا: إنَّ القديم تعالى ما له أن يتصرف في

صرف  نه الت سن م فال يح عالى،  كه هللا ت ما ملَّ لك  ما يم ا إن َّ حد من صرف، والوا بأنواع الت
قدر لى ال نابأنواع التصرف إال بإذٍن كنفس التمليك. قيل له: إْن رجعت بالملك إ في  ة، فحال

 كحاله تعالى، فيجب أن يحسن منا كلُّ شيء نقدر عليه، كما يحسن منه. ذلك
يل من لك وإن قلت: إنه ملك ال بتمليك أحٍد، وليس كذلك نحن. ق نه  لك أ ين  من أ : ..ف

 .(2)((حيث كان مالكاً، فله فعل كل شيء في ملكه؟!
له أن والمالحظ من خالل هذه اإلجابة أنَّ القاضي عبد الجبار  لك  رفض فكرة أنَّ الما

يتصرف في ملكه كما يشاء وإن كان ملكه ملكاً ذاتياً حقيقياً غير موروث من أحد )باعتبار 
نَّ هذه دعوى بال دليل(، لكنه لم يتعرض لمسألة )مفهوم العدل( وأّن العدل إنما هو رعاية أ

 الحق، وال حق للمخلوقات على الخالق.
كن أن نلخصها وأما علماء اإلمامية فإنهم  خرى يم قة أ هذا اإلشكال بطري تعاملوا مع 

 بالشكل التالي:
كل ذي  –إن العدل  بالمعنى الذي ذكروه )وهو رعاية الحقوق واألولويات أو إعطاء 

هو كما قالوا ال يصدق في حق هللا تعالى، ألنه ال حق ألحد عليه. ولكنَّ للعدل  –حق حقه( 
والعدل بذلك المفهوم ينطبق على هللا تعالى ويصدق في مفهوماً آخر لم يتعرض إليه القوم، 

 حقه.
قــال صــاحب لســان العــرب: )العــدل مــا قــام فــي النفــوس أنــه مســتقيم، وهــو ضــد  -

 .(7)والقاموس المحيط (6). وقريب منه في تاج العروس(5)الجور(

                                           
منعم1ى العدل اإللهي. ط:المطهري، مرتض :( ينظر1) بد ال هادي،  .. ترجمة: الخاقاني، محمد ع يروت: دار ال ب

 .26. ص1981
 .111ص 1( الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل. )مصدر سابق(. ج2)
 .212م. ص1986. بيروت: دار التعارف، 3( شمس الدين، محمد جعفر. دراسات في العقيدة اإلسالمية. ط:3)
مات ( األ2) ية المعلو سم، محمود محمد. )بق سد أبادي، عبد الجبار. المغني في أبواب التوحيد والعدل. تحقيق: قا

 .121 – 119)التعديل والتجويز( ص 6غير مذكورة( ج
 )حرف الالم(. 231ص  11( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب )مصدر سابق( مجلد 5)
كر، 1215ت( الزبيدي، محمد مرتضى 6) يروت: دار الف لي. ب شيري، ع يق:  عروس. تحق تاج ال م. 1992هـ. 

 .271ص 15ح
. بيـروت: مؤسســة 1هـــ(. القـاموس المحــيط. ط: 817( الفيـروز آبـادي، مجــد الـدين، محمــد بـن يعقــوب )تــ7)

← 
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 .(1)وفي المنجد: )العدل ضد الظلم والجور(
هو )وضع عدل ف هو عكس ال ير موضعه( وأما الظلم الذي  في غ شيء  نص  .ال قد  و

غة قاييس الل جم م في مع فارس  بن  من: ا كل  لك  لى ذ قاموس  (2)ع في ال بادي  يروز آ والف
 وغيرهم (5)والبغدادي في خزانة األدب (2)والزبيدي في تاج العروس (3)المحيط

 فإذن يتحصل لدينا مما سبق أنَّ للعدل والظلم معنيين:
 والظلم بمعنى منعها. أوالً: العدل بمعنى إعطاء الحقوق

ثانياً: العدل بمعنى االستقامة ووضع الشيء في موضعه، والظلم بمعنى وضع الشيء 
 في غير موضعه.

له في مح  (6)والعدل بهذا المعنى الثاني يساوق الحكمة، ألن الحكمة هي وضع الشيء 

شريف:  بوي ال حديث الن في ال ما ورد  عدل  نى لل سمويؤيد هذا المع مت ال عدل قا اوات بال

 . (7)واألرض
عدل  قول: ال كن أن ن غي. ويم ما ال ينب عل  هو ف فالعدل إذن هو فعل ما ينبغي، والظلم 
ما  هو فعل الحسن والظلم هو فعل القبيح )ألّن الحسن والقبيح هما من مصاديق ما ينبغي و

 ال ينبغي(.
ف –وبناًء على القول بالحسن والقبح العقليين  –وبهذا المعنى  ستحيل  حق هللا فإنه ي ي 

 تعالى ترك العدل )الذي هو فعل الحسن( وارتكاب الظلم )الذي هو فعل القبيح(
هي  –ومن هنا فإنَّ علماء العدلية عندما عرفوا العدل  عل اإلل صفة للف هو  لم  –الذي 

بيح  عل الق عدم ف نه  فوه بأ يعرفوه بأنه مراعاة الحقوق حتى يرد اإلشكال األشعري، بل عر
 ب.أو اإلخالل بالواج

فالمراد 339قال القاضي عبد الجبار )تـ هـ(: )ونحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدٌل 
 .(8)أنه ال يفعل القبيح وال يختاره(

تـ و يد ) شيخ المف خل 213قال ال حاً وال ي عل قبي لذي ال يف هو ا كيم  عدل الح هـ(: )ال
 .(9)بواجب(

تـ  شيخ الطوسي ) قال ال عالى261و نه ت لى أ لدليل ع نى  هـ(: )وا كيم،ألنَّ مع عدل ح
 (11)العدل الحكيم هو الذي ال يفعل قبيحاً وال يخل بواجب(

هـ(: )أصل العدل وهو كونه تعالى ال 656وقال ابن أبي الحديد المدائني المعتزلي )تـ 

                                                                                                                         
 )حرف الالم(. 1332م. ص1986الرسالة، 

 .291( معلوف، لويس. المنجد في اللغة )مرجع سابق( ص1)
هـ. معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السالم هارون. إيران، مكتبة اإلعالم 395ن زكريا، أحمد بن فارس ت( اب2)

 .268ص 3هـ ج1212اإلسالمي، 
 .1262( الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. )مصدر سابق(. ص 3)
 .227ص  17هـ. تاج العروس. )مصدر سابق( ج1215( الزبيدي، محمد مرتضى ت2)
يل 1193( البغدادي، عبد القادر بن عمر )تـ 5) قوب، إم يك ، واليع هـ(. خزانة األدب. تحقيق: طريفي، محمد نب

 .112ص 2م. ج1998. بيروت: دار الكتب العلمية، 1بديع. ط: 
 .129( الفضلي، عبد الهادي. خالصة علم الكالم. )بقية المعلومات غير مذكورة( ص 6)
ياء 1271 ( اآللوسي، محمود. )تـ7) هـ(. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. بيروت: دار إح

بي. ج تراث العر تـ111ص 27ال هور  بي جم بن أ لي  بن ع مد  ئالي. 881. واإلحسائي، مح عوالي الل هـ. 
 .113ص 2م. ج1985. قم: مطبعة سيد الشهداء، 1تحقيق: العراقي، أقا مجتبى. ط:

لدين، محمد جع8) سابق(( شمس ا يدة اإلسالمية. )مرجع  في العق شرح  215 – 212ص  .فر. دارسات  عن 
 األصول الخمسة.

ضا. بيـروت: دار المفيـد، 9) يق: المختـاري، ر كت االعتقاديـة. تحق بن النعمـان. الن بن محمـد  يد، محمـد  ( المف
 .32م. ص1993

 .115ص ( الطوسي، محمد بن الحسن. الرسائل العشر. قم: مؤسسة النشر اإلسالمي. 11)
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 .(1)يفعل القبيح(
هـ(: )ذهبت اإلمامية إلى أن هللا تعالى عدل حكيم ال يفعل 728وقال العالمة الحلي )تـ

 (2)وال يخل بواجب(. قبيحاً 
هـ( كونه تعالى عدالً بأنه: )ال يفعل قبيحاً وال 1111ر العالمة المجلسي )تـ وكذلك فسَّ 
 .(3)يخل بواجب(

عالى ال  فإذن العدل هو عدم فعل القبيح أو اإلخالل بالواجب. بأن هللا ت قول  إذن حين ن
من ج ليس  لك  فإن ذ نار)مثالً(،  مؤمن ال يدخل ال حق يجوز في حقه أن  له  مؤمن  هة أن ال

نار–على هللا يلزمه تعالى بذلك، بل من جهة أن هذا األمر  بيح عقالً،   -إدخال المؤمن ال ق
 وهو تعالى ال يفعل القبيح.   

وثبوت صفة العدل هلل تعالى ـ بهذا المعنى ـ إنما هي متوقفة على ثبوت الحسن والقبح 
قل الذاتيين، فإذا ثبت أنَّ للحسن والقبح واقعية ق نى أن الع شرعية، بمع بل مجيء األوامر ال

عالى  يحسن ويقبح قبل ورود الشرع، لزم تنزيه هللا تعالى عن القبائح العقلية، والقول بأنه ت
عادل  نه  ما اتضح  –ال يفعل القبيح العقلي، وهذا هو معنى أ نه –ك فإذن كو عالى  –.   –ت

 عادالً مبتٍن على القول بالحسن والقبح الذاتيين.

 ال دل في القرآن يالرياي ت: ة ةج

له  ها: قو كريم من به ال لقد أثبت هللا تعالى لنفسه صفة العدل في مواضع متعددة من كتا
 . (2)َةِهَي هللاُ أَأَّهُ الَ إِلَهَ إاِلَ هَُو َ:اْلَم َئَِك ُ َ:أُ:لُو اْلِلْلِم قَيئِميً بِيْلقِْسطِ تعالى: 

لَنَ وقوله:  ْلنَي ُر ُ َْي أَْر َ َّيُس لَق ُوَم الن يَزاَن لِيَق َيَب َ:اْلِم ُُم اْلِكت َي َ َله َيِت َ:أَْأَزْلن ي بِيْلبَيِّن
 (5)بِيْلقِْسطِ 

 (6)َ:السََّميء َرفََلهَي َ:َ:َضَع اْلِميَزانَ وقوله: 

ْيئيً َ:إِْن وقوله:  ٌْس ةَ َُم أَف َيَ  َ:أََ ُع اْلَمَواِزيَن اْلقِْسطَ لِيَْوِم اْلقِيَيَ ِ  فَ َ تُْظل يَن ِ ْثق كَ

 (7)َحبٍَّ  ِ ْن َخْرَدٍ  أَتَْينَي بِهَي َ:َكفَى بِنَي َحيِ بِينَ 

ُوا وقوله:  ي َ ِمل َ يُء:ا بِم َ َِّذيَن أَ  ِزَي ال ِ  الْرِض لِيَجْ ي ف َمَواِت َ: َ ِ  السَّ ي ف َ  ِ َ:هلِلَّ
ِِ ُ و َى أَْم لَ  )إلى قوله تعالى( *َ:يَْجِزَي الَِّذيَن أَْحَسنُوا بِيْلُحْسنَى   *ْم يُنَبَّلْ بَِمي فِ  ُصُح

َلى  *أاَلَ تَِزُر َ:اِزَرفٌ ِ:ْزَر أُْخَرى  *َ:إِْبَراِهيَم الَِّذي َ:فَّى  ي  َ يِن إاِلَ  َ َْيَس لِِْلْأسَ  *َ:أَْن ل
 .(8)َُمَّ يُْجَزاُْ اْلَجَزاء الْ:فَى *َ:أَنَّ َ ْليَهُ َ ْوَف يَُرى 

قال:  ين علي وقد روي أنه سئل أمير المؤمن عدل، ف يد وال يد أن ال )عن التوح التوح
 .(9)(تتوهمه والعدل أن ال تتهمه

 : -عند شرحه هذا الكالم  -هـ( 656قال ابن أبي الحديد المدائني المعتزلي )تـ

                                           
 .369ص  6( المدائني، عبد الحميد. شرح نهج البالغة. )مصدر سابق( ج1)
لرحيم. ط: 2) سوعاء، 1( الحلي، الحسن بن يوسف. منهاج الكرامة. تحقيق: مبارك، عبد ا شارات تا شهد: انت . م

 .31)هـ ش( ص 1379
باقر. ط: ( المجلسي، محمد باقر. بحار األنوار. تحقيق: الميانجي، إبراهيم، والبهب3) يروت: دار  3ودي، محمد  ب

 .216ص 66م. ج 1983إحياء التراث العربي، 
 .18( آل عمران: 2)
 .25( الحديد: 5)
 .7( الرحمن: 6)
 .27( األنبياء: 7)
 .21 – 31( النجم: 8)
 .118ص 2هـ( نهج البالغة. )مصدر سابق( ج216( الرضي، محمد بن الحسين )تـ9)
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مة ) عاني القدي هذان الركنان هما ركنا الكالم، وهما شعار أصحابنا المعتزلة لنفيهم الم
 صحابه ولتنزيههم البارئ سبحانه عن فعل القبيح.التي يثبتها األشعري وأ

ومعنى قوله: )أال تتوهمه(: أي ال تتوهمه جسماً أو صورًة أو في جهة مخصوصة أو 
قوم  –مالئاً لكل الجهات  يه  هب إل ما ذ يع  –ك في جم سارية  قوًة  نوار أو  من األ نوراً  أو 

حال –كما قاله قوم  –العالم  حل ال تي ت جنس األعراض ال من  ليس  أو  حل المحل، و أو ت
لى  َم ع ُوهِّ تى ت عاني واألعراض، فم بعرٍض كما قاله النصارى وغالة الشيعة، أو تحله الم
شيء من هذا فقد خولَِف التوحيد... وأما الركن الثاني فهو: )أال تتهمه( أي ال تتهمه في أنه 

نه في إ من مكَّ  (1)أجبرك على القبيح ويعاقبك عليه، حاشاه من ذلك، وال تتهمه  كذابين  ن ال
كلفك ما ال تطيقه، وغير ذلك من مسائل  (2)المعجزات فأضلَّ بهم الناس، وال تتهمه في إنه

نه لة في كتبهم كالعوض عن األلم، فإنه ال بد م ثواب  .العدل التي يذكرها أصحابنا مفصَّ وال
نه ل .على فعل الواجب، فإنه ال بدَّ منه، وصدق وعده ووعيده، فإنه ال بدَّ م ة األمر أنَّ وجم

ضع هذا المو مؤمنين، و ير ال عن أم مأخوذ  يد  عدل والتوح في ال صحابنا  من  (3)مذهب أ
المواضع التي قد صّرح فيها بمذهب أصحابنا بعينه، وفي فرش كالمه من هذا النمط ما ال 

 (2)يحصى(
ـــ  ــدوق )ت ــي 381وروى الص ـــ( ف ــد)ه ــار)و (التوحي ــاني األخب ــال  (مع ــالً ق أنَّ رج

ما  إنَّ ):  للصادق فاذكر  نه،  قل م بدَّ لعا ير، وال  مه كث عدل، وعل أساس الدين التوحيد وال

هل الوقوف عليه، ويتهيأ حفظه جاز ):  فقال (.يسِّ ما  بك  أما التوحيد فأن ال تجّوز على ر
 .(5)(عليك، وأما العدل فأن ال تنسب إلى خالقك ما المك عليه

                                           
 ي أنه.( كذا في المصدر والصحيح: ف1)
 ( كذا في المصدر والصحيح: في أنه.2)
 ( في المصدر: وهذا المواضع من الموضع، والصحيح ما أثبته.3)
 .228 – 227ص 21( المدائني، عبد الحميد. شرح نهج البالغة. )مصدر سابق( ج2)
ق5) شم الحسيني.  ني، ها شورات ( الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. التوحيد. تحقيق: الطهرا م: من

  96جماعة المدرسين في الحوزة العلمية. ص 
هـ ش(. 1338 – 1379ومعاني األخبار. تصحيح وتعليق: الغفاري، علي أكبر. قم: مؤسسة النشر اإلسالمي،  (

 .11ص
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ة شرح نظرية الن لتق يالنقلتم 2

 الشرعتتق:

 رح اإلشك لتة:أة ش

ية  قل أهل هل للع قول:  تأتي النظرية األشعرية في التحسين والتقبيح جواباً عن سؤال ي
 الحكم أو البت في حسن بعض األمور أو قبحها أم ليست له مثل هذه األهلية؟

عض األشياء أ يدرك حسن ب قل  هل الع خرى  هذه  مقبحها أ ووبعبارٍة أ لك  ُه ال يمت َّ أن
 ّمتها مرتبطة بالشارع ومنوطة به؟القدرة، والمسألة بر

شيء  في الحكم على  قل  ّة للع ّه ال مدخلي بالقول: إن سؤال  هذا ال يجيب األشاعرة عن 
بالحسن أو بالقبح، وليست للعقل القدرة على إدراك حسن األمور أو قبحها، بل هذه المسألة 

س، ولهذا فما حّسنه الشرع فهو  حه برّمتها هي من اختصاصات الشارع المقدَّ ما قّب حسن و
 فهو قبيح.

شرعاً، والحسن بخالفه، 756يقول عضد الدين اإليجي )تـ  نه  هـ(: )القبيح ما ُنهَي ع
إلى أمٍر حقيقي في الفعل يكشف  ن األشياء وقبحها، وليس ذلك عائداً وال حكم للعقل في حس

ود ورقبــل )فال حسـن وال قـبح لألفعـال عنـه الشـرع، بـل الشـرع هـو المثبــت لـه والمبـيِّن
شرع( عاً  (1)ال كن ممتن لم ي نه  ما حسَّ قّبح  حه و ما قّب ن  ضية فحسَّ شارع( الق لو عكس )ال و

 .(2)وانقلب األمر(
بل  إذن يريد أن يقول أّن الحسن والقبح في األشياء ليسا من األمور الحقيقية الواقعية، 

شار هو ال عل و عل الجا طان بج ما مرتب ية، إذن ه لة االعتبار مور المجعو من األ ما  ع ه
 المقّدس.

بل  يعني ليس حسن بعض األشياء وقبحها أمراً ذاتياً حتى يكشف عنه العقل ويدركه، 
سع  هذا فبو ليس إاّل، ول ية  مور اعتبار هذه أ ما  قع، وإّن لذات والوا في ا قبح  سن وال  ال ح

ن القبيح ويقّبح الحسن.  الشارع المقّدس أن يحسِّ
شرح793ويقول سعد الدين التفتازاني )تـ  قل بالحسن  هـ( في  صد: )ال حكم للع المقا

 .(3)والقبح بمعنى استحقاق المدح والذّم عند هللا تعالى...(
لي  قول الغزا صفى)في ( هـ 515تـ )وي طاب (المست عن خ بارة  ندنا ع كم ع : )الح

هو  الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلّفين، فالحرام هو المقول فيه: اتركوه وال تفعلوه، والواجب 
فعلــوه وال تتركــوه، والمبــاح هــو المقــول فيــه: إن شــئتم فــافعلوه وإن شــئتم المقــول فيــه: ا

ن وال  قل ال يحسِّ نا الع هذا قل فال حكم، فل شارع  من ال هذا الخطاب  فاتركوه، فإن لم يوجد 
 .(2)يقبِّح..(

                                           
 (من عبارة الشارح الجرجاني.1)
بد2) لدين ع تـ  ( اإليجي، عضد ا لرحمن،  قف. ط756ا شرح الموا يق: الجرجاني،1هـ.  بن محمد.  . تحق لي  ع

 .182ـ 181ص 8. ج1917مصر: مطبعة السعادة، 
شورات 1هـ. شرح المقاصد. ط793( التفتازاني، مسعود بن عمر، تـ 3) قم: من لرحمن.  بد ا يرة، ع . تحقيق: عم

 .282ص 2الشريف الرضي. ج
 .55ص 1( الغزالي، محمد بن محمد. المستصفى من علم األصول. )مصدر سابق(. ج2)
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 ب ة ت رير م ّل النزاع:

ّر ع ما يعب لى  جة إ هو بحا ياً  قاً وعلم ضحاً ودقي كون وا تى ي حث ح شّك أّن الب نه ال
يدور  تي  خالف ال طة ال ها، أو نق نازع في يد اإلشكالية المت نزاع( أي تحد حّل ال بـ)تحرير م

 البحث بشأنها بالضبط، فإذا أردنا تحديد نقطة الخالف بالضبط نقول:
 إّن الحسن والقبح يطلقان بمالكات مختلفة أو باعتبارات متعددة:

مة الطبع وم بار مالئ قبح باعت ّه أّوالً: يطلق الحسن وال ما أن ته، فالمشهد الحسن ب نافر
 يالئم الطبع ُيعدُّ حسناً كما إّن المشهد المخيف بما إّنه منافٌر للطبع فإّنه يعدُّ قبيحاً.

 وكذلك الصوت الناعم والصوت الخشن، والطعام اللذيذ والطعام الرديء وهكذا.
حاّلً ل سا م بار لي هذا االعت هذه الجهة وب من  قبح  حثوال شّك أّن الحسن وال ، ألّن (1)لب

عن الحسن  هو  ما  نا إّن عة، وبحث لى جما عٍة إ األطباع تختلف من شخٍص آلخر ومن جما
 والقبح الثابتين اللذين ال يتغّيران.

تل  ما، فق صلحة أو مخالفته غرض والم قة ال بار مواف قبح باعت سن وال لق الح ياً: يط ثان
سان لعـدّوه حسـن حيـث إّنـه مالئـٌم ألغـراض القاتـل ومصـلحته ال شخصـية، لكّنـه قبـيح إن

 ألصدقاء المقتول وأهله، ألّنه مخالٌف ألغراضهم ومصالحهم الشخصية.
ظام  حافٌظ لن ّه  هذا في المجال الشخصي، وأّما في المجال النوعي، فإنَّ التشريع بما أن
نوع  خالٌف لمصلحة ال ظام وم هادٌم للن ما أّن تركه  هو حسن، وب المجتمع ومصالح النوع ف

 فهو قبيح.
لك ألّن المصالح ال  والحسن والقبح بهذا االعتبار أيضاً خارجان عن محّل البحث، وذ

ختالف األغراض  تصحح توصيف الفعل بالحسن والقبح على وجه الدوام لما عرفت من ا
قبح  ح فربَّ فعٍل حسن عند قوٍم وقبيحوالمصال عن الحسن وال عند آخرين، وإّنما بحثنا هو 

ما لذين ال يتغير االتصاف بهما ملا كون حكمه بل ي يٍل،  لى ج يٍل إ ن قوٍم إلى قوٍم وال من ج
 ثابتاً للفعل أبداً.

كالعلم  ها  صاً ل لنفس أو نق ماالً ل شيء ك كون ال بار  قبح باعت سن وال لق الح ثاً: يط ثال
 والجهل، فاألول زيٌن لها والثاني شين.

ل حث، وذ حّل الب عن م ّه ولكن التحسين والتقبيح بهذا المعنى هما أيضاً خارجان  ك ألن
بيح، أو أّن  ليس هناك أحٌد ينكر الحسن والقبح فيها، فال أحد ينكر أّن العلم حسٌن والجهل ق
ماٍل  كّل ك مٍة: إنَّ  بيح، وبكل عيَّ ق الشجاعة حسنة والجبن قبيح أو أّن الفصاحة حسنة وأّن ال

 للنفس هو حسن وكّل نقٍص لها هو قبيٌح.
ح حاّلً للب في فليست هذه المجاالت الثالثة م هو  نزاع  حث وال ما الب نزاع، وإّن ث أو ال

 القسم الرابع.
من  ستحّق ) ما ا لذم، ف مدح أو ا عل ال ستحقاق الف قبح: ا رابعاً: من إطالقات الحسن وال

ه فهو قبيح.فهو األفعال( مدح فاعله   حسن، وما استحّق ذمَّ
شئ كون نا جب أن ي لذم ي مدح أو ا ستحقاق ال لى أّن ا نا إ فت ه غي أن نلت من ولكن ينب اً 

خاص أو االشتمال  مة الطبع ال خر كمالئ مالحظة الفعل نفسه من دون مالحظة أيِّ شيٍء آ
على منفعة شخصية أو نوعية أو كونه كماالً، وإّنما المدح أو الذّم ناشٌئ من مالحظة الفعل 

 بما هو هو ـ كما يقولون ـ ومن دون مالحظة أّي شيٍء معه.
ما إذا حصل ال هو  لك ونستطيع أن نقول:  قل حصول ذ صّور الع قع، وت في الوا عل  ف

قبح أم  قل حكم بالحسن أو ال من الع سينبثق  الفعل ـ دون مالحظة أّي شيٍء آخر ـ فهنا هل 
 ال؟

                                           
 .233ص 1م. ج1991. بيروت: الدار اإلسالمية، 1بحاني، جعفر. اإللهيات. ط( ينظر الس1)
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يه  كن الحكم عل ثاره ـ يم جه وآ عن نتائ فمثالً هل التكليف بما ال يطاق ـ بغّض النظر 
حث يرٍ  (1)بالحسن أو القبح أم ال؟! هذا هو محّل الب ني بتعب لى  يع سان إ خر: أن يرجع اإلن آ

ّه  طاق( أن ما ال ي يف ب لى )التكل ماً ع هل بوسعه أن يطلق حك ظر  ثم ين ته(  ذاته )إلى فطر
 حسٌن أو قبيٌح أم ال؟.

                                           
سابق(. ج1) يات. )مرجع  فر. اإلله سبحاني، جع ظر: ال لدين. 236ـ  233ص 1( ين جي، عضد ا ظر: اإلي . وين

سابق(. ج صدر  قف. )م صدر 182ص 8شرح الموا صد. )م شرح المقا مر.  بن ع سعود  تازاني، م . والتف
 .282ص 2سابق(. ج
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 ة أدّلة األش عرة:3

 أ ة الدلتل النق ي:

عاهم بآيتين:  استدّل األشاعرة على ُمدَّ
عالى:  له ت َّ أوالً: قو بِيَن َحت ذِّ َ َّي ُ ل ي ُكن َ ُوالً َ:  َث َر  َ ها (1)ى أَْبل ستدّل ب يث ا . ح

 هـ( قائالً:793التفتازاني )تـ 
سواء ورد  حرام  كب ال جب ومرت تارك الوا عذيب  لزم ت قالً  )لو حسن الفعل أو قبح ع

، بناًء على أصلهم في وجوب تعذيب من استحقه إذا مات غير تائب، والالزم 2الشرع أم ال
بِيَن َحتَّى أَْبَلَث َرُ والً َ:َ ي ُكنَّ لقوله تعالى:  (3)باطلٌ   .)(2)ي ُ َلذِّ

ثة الرسل، 631وقال اآلمدي )تـ  بل بع عذاب ق من ال من  ّه أ نه أن لة م هـ( )ووجه الدال
ترك  قدير  عذاب بت من ال من  ما أ ثة، وإاّل ل بل البع فاء الوجوب والحرمة ق وذلك يستلزم انت

م، إذ هو الزٌم لهما( تـ . وأيضاً اس(5)الواجب وفعل المحرَّ في 616تدّل باآلية الرازي ) هـ( 
 .(6)(المحصول)كتاب 

ُ اِ تعالى:  (7)ثانياً: قوله  .(8)لِئَ َ يَُكوَن لِلنَّيِس َ لَى هللاِ ُحجَّ ٌ بَْلَي الر 
ية  ها أهل ليس ل قول  بالعقول، إذن الع ومعنى هذا أّن الحّجة تتّم على الّناس بالرسل ال 

 ادات هللا تعالى.التحسين والتقبيح والوصول إلى مر

 ب ة األدّلة ال ق تة:

إنَّ األدلّة التي طرحها أصحاب نظرية )التحسين والتقبيح الشرعيين( هي ـ في غالبها 
ّة لهـم، وسـنتعّرض  من أن تكـون أدل شكاالت النظريـة األخـرى  لى أن تكـون إ ـ أقـرب إ

 لمجموعة من أهّم تلك األدلّة إن شاء هللا:
 ي عن الكذب في صورة الكذب إلنقاذ نفس محترمة.أوالً: انتفاء القبح الذات

من (9) هـ(793قال التفتازاني )تـ  : )لو كان قبح الكذب لذاته لما تخلّف عنه في شيء 

                                           
 .15( اإلسراء:1)
ولم يوقع يصح في األسلوب المشتمل على )أم المتصلة( االستغناء عن الهمزة إن ُعلم أمرها فائدة نحوية:  2

 حذفها في لبس. كقولنا: سواٌء على الشريف راقبه الناس أم لم يراقبوه. وفي هذا يقول ابن مالك في ألفيته: 
(. حسن، عباس. النحو الوافي.)مرجع سابق(. حذفها أُِمنوربما أسقطت الهمزةُ إن     كان خفا المعنى ب)
     . 596ص3ج
هو حسن 3) طٌل و فالملزوم با شرع،  عدم ورود ال مع  حرام حتى  ( يعني لزوم تعذيب تارك الواجب ومرتكب ال

 الفعل أو قبحه عقالً.
 .285ـ  282ص 2( التفتازاني، مسعود بن عمر. شرح المقاصد. )مصدر سابق(. ج2)
م5) ب( اآل لي  مددي، ع كامن مح صول األح في أ كام  تب 2ط .. اإلح شر: المك لرزاق. ن بد ا في. ع يق: عفي . تحق

 .92ص 1هـ. ج1212اإلسالمي، 
تـ 6) لم األصول. ط616( الرازي، فخر الدين محمد بن عمر،  في ع طه 2هـ. المحصول  لواني،  يق: الع . تحق

 .128ص 1هـ. ج1212جابر فياض. بيروت: مؤسسة الرسالة، 
سابق(. ج( 7) لم األصول. )مصدر  في ع بن عمر. المحصول  لدين محمد  ، 128ص 1ينظر: الرازي، فخر ا

 .92ص 1واآلمدي، علي بن محمد. اإلحكام في أصول األحكام. )مصدر سابق(. ج
 .165( النساء:8)
 .285ص 2)مصدر سابق(. ج .( التفتازاني، مسعود بن عمر. شرح المقاصد9)
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جب  ّه ي هالك، فإن من ال بي  قاذ ن كذب إلن عيَّن ال ما إذا ت طٌل في لالزم با الصور ضرورًة، وا
خرى ك ماً(قطعاً، فيحسن، وكذا كّل فعٍل يجب تارًة، ويحرم أ اً وظل حدَّ تل والضرب  ، (1)الق

ر اآلمدي )تـ   هـ( هذا الدليل ألصحابه األشاعرة بهذا الشكل:631وقرَّ
باً وال حسناً إذا كان واج ما  بي  (2))لو كان الكذب قبيحاً لذاته ل به عصمة دم ن ستفيد  ا

 .(3)عن ظالم يقصد قتله(
تـ  ّي ) مة الحل هم العال قّرره ل ك726و كان ال لو  له: ) كذب هـ( بقو كان ال حاً ل ذب قبي

بّي  ليص الن سن تخ ّه يح طٌل ألن تالي با حاً، وال ظالم قبي يد ال من  بّي  ليص الن ضي لتخ المقت
 .(2)فالمقّدم مثله(

ّر  قل، لوجب أن ال يتغي من الع ستفاداً  ياً م كان ذات لو  كذب  قبح ال وخالصة الدليل أّن 
حاً، ول حاالت قبي كّل ال في  في قبحه بتغّير االعتبارات بل يبقى  لى الحسن  حه إ ير قب ا تغ ّ م

 بعض الحاالت علمنا أّنه ليس ذاتياً.
علــى التحســين والتقبــيح الــذاتيين  5وهــذا الــدليل ـ كمــا نالحــظ ـ إّنمــا ســيق كإشــكال

يين) ثر األد(العقل في أك سنالحظه  ما  هو  شرعيين، و بات ال ّة اآل، ال إلث شرنا ل ما أ ية ـ ك ت
 .ـسابقاً 

هذا ثانياً: انتفاء القبح الذاتي ع قّرر اآلمدي  قد  كذب، و عد بال ن الكذب في صورة الو
 الدليل بالشكل التالي:

ته  كذبت( أن لزِ ل)لو كان الكذب قبيحاً لذا خرى  ساعًة أ يت  قال: )إّن بق ّه إذا  نه أن م م
كذب  يكون الحسن منه في الساعة األخرى الصدق أو الكذب، واألّول ممتنٌع لما يلزمه من 

، ومــا لــزم منــه القبــيح فهــو قبــيٌح، فلــم يبــق غيــر الثــاني وهــو الخبــر األّول، وهــو قبــيحٌ 
 .(6)المطلوب(

نا ـ  كذب حسناً ـ ه صار ال فإذن  يقصد أّنه ـ بالنتيجة ـ يلزم في هذه الصورة الكذب، 
 وبالتالي ينتفي قبحه الذاتّي.

َن وقّرره العاّلمة الحلّي لهم بصورة ثانية، قال: )لو قال اإلنسان ألكذبّن غداً، فإن حسُ 
 .(7)منه الصدق بإيفاء الوعد لزم حسن الكذب، وإن قبح كان الصدق قبيحاً فيحسن الكذب(

ها،  كن في لم ي لدار، و في ا يٌد  ئل: ز قال القا فإذا  ياً،  كاذب ذات قبح ال كان  لو  ثاً: ) ثال
ا  ّ ا مجموع األمرين، وإم نه، وإمّ َر ع عدم المخب ا  فالمقتضي لقبحه إّما نفس ذلك اللفظ وإمّ

عدم  .جٌ أمر خار كون ال ثاني يلزمه أن ي صادقاً، وال كان  األول يلزمُه قبح ذلك الخبر، وإن 
ّة  حال، اعلًّة لألمر الثبوتي، والثالث يلزمه أن يكون العدم جزء عل كّل م بوتي، وال ألمر الث

فإن  ير الزم،  ا غ فروض وإمّ بر الم ا الزٌم للخ خارج إمّ وإن كان الرابع، فذلك المقتضي ال
عدم كان األول، فإ ماً ل كان الز صادقاً، وإن  كان  حه وإن  لزم قب فظ  لنفس الل ماً  ن كان الز

                                           
ل)كتاب ( استدلَّ به الرازي في 1) تـ (المحصَّ بن عمر  ل. 616، ينظر: الرازي، فخر الدين، محمد  هـ. المحصَّ

 .281م. ص2111ـ  1999. تحقيق: أتاي، حسين. قم: انتشارات الشريف الرضي 1ط:
 .في المصدر: عندما إذا( 2)
 .82ص 1( اآلمدي، علي بن محمد. اإلحكام في أصول األحكام. )مصدر سابق(. ج3)
س2) لي، الح قاد. ط( الح يد االعت شرح تجر في  مراد  شف ال هر. ك بن المط لي  بن ع سف  بن يو يق: 1ن  . تعل

 .329م. ص1979الزنجاني، إبراهيم. بيروت: مؤسسة األعلمي، 
: )وهذا الدليل إنما سيق كإشكاٍل..(. فنقول: أقر مجمع اللغة ئ البعض مثل هذا التعبيرفائدة لغوية: قد يخطّ  5

أن تكون  -على أحد وجهين: أ .از المجلس )مثل قول الكاتب: أنا كباحث أقرر كذاالعربية بالقاهرة مايلي: أج
أن تكون الكاف زائدة(. وقد أُجيز القرار باألكثرية، وذلك في الدورة الثانية واألربعين  -الكاف للتشبيه. ب

  .562جع سابق(. صينظر العدناني، محمد. معجم األغالط اللغوية المعاصرة. )مر لمؤتمر مجمع اللغة العربية.
 .81ص 1اإلحكام في أصول األحكام. )مصدر سابق(. ج .( اآلمدي، علي بن محمد6)
 .329( الحلي، الحسن بن يوسف. كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد. )مصدر سابق(. ص7)
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المخَبر عنه أو لمجموع األمرين كان العدم مؤثراً في األمر الثبوتي، وهو محال، وإن كان 
لك المقتضى  كن ذ لم ي سل، وإن  الزماً ألمٍر خارٍج عاد التقسيم إلى ذلك الخارج، وهو تسل

 .(1)اذب أمكن مفارقته له، فال يكون الخبر الكاذب قبيحاً(الخارج الزماً للخبر الك
لف،  قد اخت باختالف األوضاع، و رابعاً: )لو كان قبح الكذب وصفاً حقيقياً لما اختلف 

 .(2)نهياً(أو حيث إّن الخبر الكاذب قد يخرج عن كونه كذباً وقبيحاً بوضع الواضع له أمراً 
نه ظل)خامساً:  حاً لكو لم قبي كان الظ قبح لو  ته، ألّن  لى علّ قدماً ع لول مت كان المع ماً ل

الظلم الذي هو معلول للظلم متقدم على الظلم، ولهذا ليس لفاعله أن يفعله، وكان القبح ـ مع 
اّلً  ضه ـ معل لك  (3)كونه وصفاً ثبوتياً، ضرورة اّتصاف العدم بنقي نه، وذ جزٌء م عدم  ما ال ب

 .(2)وال استحقاق، عدم، وهو ممتنع(ألّن مفهوم الظلم أّنه إضراٌر غيُر مستحق، 
 لعقليين، ألّنه )لو قبح شيء لقبحسادساً: فكرة الجبر تقتضي بطالن التحسين والتقبيح ا

من هللا  قبح  ّه ال ي ا أن ّ طٌل، أم بالقبح با فالقول  باطالن،  سمان  بد، والق من الع إّما من هللا أو 
نه تعالى شيء فمّتفٌق عليه، وأّما أّنه ال يقبح من العبد  صادٌر ع بد  عن الع صدر  ما ي فألّن 

عالى  حدث هللا ت نه إاّل إذا أ عل ع صدور الف ستحيل  ّه ي نا أن ما بّي ضطرار، ل سبيل اال لى  ع
فاق ال  باً، وباالت الداعي فيه إلى ذلك الفعل، ومتى أحدث هللا الداعي فيه إليه كان الفعل واج

 .(5)يقبح من المضطّر شيء(
من هـ(879وعن الفاضل القوشجي )تـ  : )لو كان الحسن والقبح بالعقل لما كان شيء 

بوٌر  بد مج لزوم أّن الع أفعال العباد حسناً وال قبيحاً عقالً، والالزم باطٌل باعترافكم، وجه ال
 .(6)على أفعاله، وال شيء من أفعال المجبور بحسن وال قبيح عقالً(

أفعال العبد غير مختارٍة  هـ( فقد طرح الدليل بالشكل التالي: )إنَّ 631وأّما اآلمدي )تـ 
 .(7)له، وما يكون كذلك ال يكون حسناً وال قبيحاً لذاته إجماعاً(

عد  ها، فب ّة( بأجمع هذه )األدل ولكّن اآلمدي ـ الذي هو من أعالم األشاعرة ـ لم يرتض 
ستأتي (8)أن عرضها علّق عليها قائالً: )وهذه الحجج ضعيفة( بّين وجوه ضعفها، )و ثم   ،

 ليها فيما بعد إن شاء هللا(.اإلشكاالت ع
 

 دليا الةلرين
هـ( ـ الذي هو صاحب هذه المدرسة ورئيسها وإليه تنسب 322أّما األشعري نفسه )تـ 

ني  يين يع بيح العقل قول بالتحسين والتق ّة خالصته أّن ال لك األدل غايراً لت ـ فقد طرح دليالً م
ه غيــر خاضــع لألحكــام فــرض أحكــام وتكــاليف علــى هللا ســبحانه وتعــالى، وهــو ســبحان

حت  ليس ت سماؤه  ناؤه، وتقدست أ جلَّ ث عالمين  نة: )ورب ال والتكاليف. قال في كتاب اإلبا
ق له الرسوم، وال فو حدود، ويرسم  له ال حدُّ  بيٌح  هشريعة، وال فوقه من ي حاظر وال ُم وال 

 . (9)آمر وال زاجر(
ّنه المالك القاهر، الذي ليس وقال في كتاب اللمع: )والدليل على كّل ما فعله فله فعله، أ

                                           
 .81ص 1( اآلمدي، علي بن محمد. اإلحكام في أصول األحكام. )مصدر سابق(. ج1)
 .82( م.ن: ص2)
 أي القبح )الوجودي( معلٌل بالظلم الذي لم يوجد بعد.( 3)
 .82( م.ن: ص2)
 .281ـ  279( الرازي، فخر الدين محمد بن عمر. المحصل. )مصدر سابق(. ص5)
 .222. عن شرح التجريد ص72( ينظر السبحاني، جعفر. رسالة في التحسين والتقبيح. )مرجع سابق(. ص6)
 .82ص 1في أصول األحكام. )مصدر سابق(. ج( اآلمدي، علي بن محمد، اإلحكام 7)
 .83ص 1( م.ن: ج8)
 .112( األشعري، علي بن إسماعيل. اإلبانة عن أصول الديانة. )مصدر سابق(. ص9)
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له  حدَّ  له الرسوم و من رسم  حاظر وال  جر وال  مر وال زا بيح وال آ قه ُم بمملوك، وال فو
ما  الحدود. فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء، إذ كان الشيء إّنما يقبح مّنا، ألّنا تجاوزنا 

بارئ )مم كن ال نه حدَّ لنا، وأتينا ما لم نملك إتيانه، فلّما لم ي قبح م لم ي مر  حت أ كاً( وال ت لو
 شيء، فإن قال:

كن  لم ي به  فإّنما يقبح الكذب ألّنه قّبحه، قيل له: أجل، ولو حّسنه لكان حسناً، ولو أمر 
ليس  هم:  يل ل كذب، ق زوا أن يكذب، كما جّوزتم أن يأمر بال عليه اعتراض، فإن قالوا: فجوِّ

 .(1)كّل ما جاز أن يأمر به جاز أن يوصف به(

 ا الةهر تيأ ندلي
 هـ( استدالل من نوٍع آخر يتلّخص فيما يلي:528وللشهرستاني )تـ 

ماً لها قل  .إّن صفة الحسن أو القبح ال تدخل في ذاتية الفعل، وليست مقوِّ ما ن يقول ـ في
بأن  ما إاّل  قق ذاته ية، ال تتح قة ذات لى حقي كذب ع صدق وال حه أّن ال لذي يوضّ نه ـ: )وا ع

باٌر كانت تلك الحقيقة مث الً، كما يقال أّن الصدق إخباٌر عن أمٍر على ما هو به، والكذب إخ
لم  عرف التحقق، و قة  هذه الحقي من أدرك  لم أّن  عن أمٍر على خالف ما هو به، ونحن نع
تي  ية ال صفاتهما الذات في  بيح إذن  يدخل الحسن والق لم  يخطر بباله كونه حسناً أو قبيحاً، ف

 .(3)ما في الوهم بالبديهة(حقيقتهما، وال لزمته (2)تحققت

 دليا الرازي
هـــ(: فإّنــه اســتدّل علــى مذهبــه فــي إثبــات التحســين والتقبــيح 616الــرازي )تـــ أمــا 

يف  جاز التكل قد أ قّدس  شارع الم بأّن ال الشرعيين وإبطال العقليين ـ باإلضافة إلى ما مّر ـ 
قل ـ أي  بما ال ُيطاق مع أّنه قبيٌح عقالً )عند العدلية( وفي هذا برهانٌ  ّه ال حكم للع لى أن ع

ما  يف  ليس بمقدور العقل أن يحكم ـ قبل ورود الشرع. قال: )إّن من صور النزاع قبح تكل
ال يطاق، فنقول: لو كان قبيحاً لما فعله هللا تعالى، وقد فعله بدليل أّنه كلّف الكافر باإليمان، 

با مع علمه بأّنه ال يؤمن، وعلمه بأّنه متى كان كذلك كان اإل ّف أ ّه كل يمان منه محاالً، وألن
ّه ال  لهب باإليمان، ومن اإليمان تصديق هللا تعالى في كّل ما أخبر عنه، ومّما أخبر عنه أن

 .(5) (2)يؤمن، فقد كلّفه بأن يؤمن وبأن ال يؤمن، وهذا تكليف الجمع بين الضّدين(

 دليا اآل يين
سابقاً ـ الذي ذكرنا بأّنه رفض أدلّ هـ( 631)تـوأّما اآلمدي  ها  شار إلي ة األشاعرة ـ الم

له  لى دلي مد ع ّه اعت فإّنه لم يتنازل عن نظرية التحسين والتقبيح الشرعيين، بل تبّناها، ولكن
 الخاّص في المسألة ـ وهو أشبه بدليل الشهرستاني لكّنه وّسعه قليالً ـ.

سناً أو ق عال ح من األف عٌل  كان ف لو  قال:  لك أن ي في ذ مد  قول: )والمعت ته، ي حاً لذا بي
عل  قة الف لم حقي من ع كان  عل، وإاّل  فس ذات الف فالمفهوم من كونه قبيحاً وحسناً ليس هو ن
عالماً بحسنِه وقبحه،  وليس كذلك، لجواز أن يعلم حقيقة الفعل ويتوقّف العلم بحسنه وقبحه 

نافع كذب ال قبح ال ضاّر، و صدق ال سن ال ظر، كح لى الن لى  .ع ئداً ع مه زا كان مفهو وإن 
صفة م قبح،  ضه وهو: ال حسن وال  فهوم الفعل الموصوف به فهو صفة وجودية، ألّن نقي

                                           
سابق(. ج1) حل. )مرجع  لل والن في الم حوث  فر. ب سبحاني، جع مع: ص278ص 2( ينظر: ال عن الل ـ  116، 

117. 
 ( يبدو أّن الصحيح )حّققت(.2)
 .372، عن نهاية اإلقدام ص77بحاني، جعفر. رسالة في التحسين والتقبيح )مرجع سابق(. ص( الس3)
 .279)مصدر سابق(. ص .المحّصل .( الرازي، فخر الدين، محمد بن عمر2)
صول 322( وقد طرح هذا الدليل األشعري من قبل. ينظر: األشعري، علي بن إسماعيل )تـ5) عن أ نة  هـ(. اإلبا

 .112ابق(. صالديانة. )مصدر س
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عل  قائٌم بالف هو  ياً، و قبح وجود للعدم المحض، فكان عدمياً. ويلزم من ذلك كون الحسن وال
لذي  لكونه صفًة له، ويلزم من ذلك قيام العرض بالعرض، وهو محاٌل وذلك ألّن العرض ا

بالجوهر وهو محّل العرض، البّد  قائٌم  خر األمر  أن يكون قائماً بالجوهر، أو بما هو في آ
 .(1)قطعاً للتسلسل الممتنع...(

 هـ( في شرح المقاصد قائالً:793وذكر هذا الدليل أيضاً التفتازاني )تـ 
عرض  باعتراف )لو كان الفعل حسناً أو قبيحاً لذاته لزم قيام ال طٌل  هو با بالعرض، و

ّن حسن الفعل ـ مثالً ـ أمٌر زائٌد عليه، ألّنه قد يعقل الفعل وال يعقل ... وجه اللزوم أالخصم
لزم  فـ( ي عرض... ) نى ال هذا مع سه، و حسنه أو قبحه، ومع ذلك فهو وجودي غير قائٍم بنف

 .(2)قيام العرض بالعرض(
في  تدخل  عل، أي ال  لذات الف ماً  ست مقوِّ وخالصة الدليل أنَّ صفة القبح أو الحسن لي

فعل، وإذا كان كذلك فهي صفة عارضة عليه، ومن المعلوم أن الفعل عرٌض فيلزم حقيقة ال
 قيام العرض بالعرض، وهو ممتنٌع.

 إلى هنا تكون قد انتهت أهّم أدلّة األشاعرة إلثبات نظريتهم.

                                           
 .82ص 1( اآلمدي، علي بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام. )مصدر سابق(. ج1)
 .288-287ص 2( التفتازاني، مسعود بن عمر. شرح المقاصد، )مصدر سابق(. ج2)
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 الفصل الرا ع: 

الن لتق يالنقلتم في 

 المدرسة ال دلتة
 ة دير ال قل في المدرسة ال دلتة: 1

 هج النةةي اتل نهةة  الفةةرق أ ة المنةة

 اإلسالمتة

 ب ة دير ال قل لدى اإلم متة

 ة شرح نظرية ال لق يالقلم ال ق تتق: 2

 أ ة حديد اإلدراك ال ق ي

ب ة تقلةت  األف ة ل مةق حتةث االتصة ف 

   ل لق يالقلم

 ج ة م نى ال لق يالقلم الذاتتتق

 د ة ال قل ال م ي يال قل النظري

ل ق تة ن هل الن لتق يالنقلةتم ا ة هة

 أ  مق التقتنت ت؟ تامق المشه ر

ةةة أدلةةة القةة ئ تق   لن لةةتق يالنقلةةتم 3

 ال ق تتق: 

 أ ة األدلة النق تة

 ب ة األدلة ال ق تة
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 ة دير ال قل في المدرسة ال دلتة:1

 أ ة المن هج الني اتل نه  الفرق اإلسالمتة:

باحثين حد ال كر أ سال (1)ذ مذاهب اإل ها ال تي اتبعت ناهج ال بات أّن الم ية )إلث مية الكالم
ناهج:  سة م لي 1عقائدها( هي خم منهج النق لي 2ـ ال منهج العق كاملي 3ـ ال منهج الت ـ 2ـ ال

 ـ المنهج العرفاني 5المنهج الوجداني 

الًن المنهج النقل ن   أ:ا
لى:  ماد ع في االعت ّل  ّه يتمث كر بأن ّة 1ذ ماع األم صحابة 2ـ إج ماع ال سيرة 3ـ إج ـ 

ـ خبر 6ـ الخبر المتواتر 5سلف ـ وهم مسلمو القرن األّول الهجري ـ ـ إجماع ال2الصحابة 
ناً 7الواحد المتلقّى بالقبول، وعند بعضهم خبر الواحد مطلقاً  شرعي ـ قرآ ـ األخذ بالنّص ال

ـ 9ـ عدم جواز الحمل على المجاز 8أو حديثاً ـ بحمله على ظاهره الحقيقي من غير تأويل 
عارض التوقّف في إعطاء الرأي: أ  ند ت سألة. ب ـ ع ـ عند عدم وجود نص شرعي في الم

ّه  لنّص ألن ند إجمال ا لى اآلخر. ج ـ ع النصين الشرعيين وعدم وجود مرّجح ألحدهما ع
 متشابه أو النغالق فهم معناه أو لغيرهما.

 وهو منهج أهل الحديث من الظاهرية والسلفية.

 َيأييًن المنهج اللقل ن
قول( 1ويتمّثل في االعتماد على:  هة الع قالء 2ـ الضرورة العقلية )بدا سيرة الع ـ 3ـ 

لدور .البديهيات العقلية )المنطقية( ستحالة ا ماع  ،وهي ا ستحالة اجت سل، وا ستحالة التسل وا
ضين  فاع النقي لى 2وارت سمة إ بدأ الق ّة، م بدأ العلي ثل م ها، م سلّم ب سفية الم بادئ الفل ـ الم

بار ال5الواجب والممكن والممتنع  قل ـ اعت مدركات الع دة ل ّدة ومؤكّ شرعية مؤي نصوص ال
ـــ تأويــل النصــوص الشــرعية التــي تخــالف بظاهرهــا مرئيــات العقــول وفــق 6وأحكامــه 

ـــ األخـذ بالمتشــابه بتأويلـه فــي ضـوء مــا ينهـي إليــه النظــر 7مقتضـيات القرينــة العقليـة. 
 المعتزلة ومن تأثر بهم. جالعقالني. وهو منه

 المنهج التكي ل نَيلثيًن 
لى:  ماد ع في 1ويتمّثل في االعت ما  عارض بينه ّه ال ت قل، ألن قل والن بين الع ـ الجمع 

ـــ األخــذ بظــاهر الــنّص إن كــان مجــّرداً مــن القــرائن الصــارفة، ولــم 2الحقيقــة والواقــع. 
ية  يتعارض والضرورة العقلية، وإاّل ففي ضوء ما يقترن به من قرائن نقلية أو عقلية، لفظ

لبعض. ـ آيات ا3أو معنوية.  ر بعضها بعضاً ويقرن بعضها ا ية 2لقرآن يفسِّ سنة القطع ـ ال
ره.  قرآن وتفسّ فق 5تقرن ال كان صحيحاً و لو  تى و قرآن ح عارض ال قول ال ي ثر المن ـ األ

بار.  من االعت سقطه المعارضة  له، ت كن تأوي ـ 6قواعد علمي الرجال والحديث، فإذا لم يم
ضيه.  ما يقت ند وجود  يل ع ية ـ الح7جواز التأو نة الداع مع وجود القري جاز  لى الم مل ع

منهج 8لذلك.  هو  ية. و قوالت المرع ضوء المع في  له  بالمحكم أو تأوي شابه  سير المت ـ تف
 اإلمامية واألشاعرة ومن سار في هديهما. 

                                           
 ( وهو الدكتور عبد الهادي الفضلي )حفظه هللا(.1)
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 المنهج الوجياأ ن رابليًن 
ظاهر ستكمال ال  ويتمّثل في اعتماده على سلوك الطريق المؤّدية إلى تصفية الباطن وا

 بغية الفناء في الوصول إلى مرحلة الحّب اإللهي، وهو منهج الصوفية.

 المنهج اللرفيأ ن خي سيًن 
قل والوجدان،  قل والن بين الع وهو منهج تكاملي أيضاً يتمّثل في االعتماد على الجمع 
منهج  بة، وهو  فة المطلو ستوى المعر لى م فيأخذ من كّل بطرف في حدود ما يتوّصل به إ

 .(1)، ونهجه أيضاً غير واحد من علماء الفرق األخرىاإلسماعيلية
سواًء  نوا  لم يكو لة ـ  ية والمعتز هم اإلمام نالحظ من خالل هذا التقسيم أّن العدلية ـ و
لق  لذي أط قت ا في الو فوا، ف بل اختل لي،  بالمنهج العق خذهم  قل وأ لى الع مادهم ع في اعت

ب بل اعت يود،  ّدوه بق لم يقي قل، و نان للع لة الع يداً المعتز ليس إاّل مؤ قل  شرع والن روا أّن ال
بين  توازن والجمع  منهج ال هو  منهجهم  كان  ية  فإّن اإلمام قل،  وداعماً لما توّصل إليه الع

 العقل والنقل. ووضعوا ضوابط وقواعد لذلك.
منهج  سه ـ  منهج نف عوا ال ولكن المالحظ ـ بحسب التقسيم السابق ـ أّن األشاعرة قد اّتب

بين الجمع بين العقل و فرٌق  ناك  ليس ه ّه  النقل ـ مّما قد يوحي لمن يطالع هذا التقسيم ـ بأن
 اإلمامية واألشاعرة، ولكّن األمر ليس كذلك.

 ب ة دير ال قل لدى اإلم متة:

شرعي ـ  ها الحكم ال من خالل عرف  فاإلمامية اعتبروا العقل أحد األدلّة األربعة التي ي
هـ( ـ وهو 598سّنية ـ يقول ابن إدريس الحلّي )تـ في مقابل القياس لدى المذاهب الفقهية ال

 من كبار علماء الشيعة في القرن السادس الهجري ـ:
تواترة سبحانه )فإّن الحّق ال يعدو أربع طرق: إّما كتاب هللا  سّنة رسوله )ص( الم أو 

شر تالمّتفق عليها أو اإلجماع أو دليل العقل، فإن فقد سائل ال في الم مد  عية الثالثة، فالمعت
يه  قاةٌ عل ها مب ها، فإّن قل في بدليل الع ك  شريعة التمسّ خذ ال عن مأ باحثين  قين ال ند المحق ع
سائل  وموكولٌة إليه، فمن هذا الطريق يوصل إلى العلم بجميع األحكام الشرعية في جميع م
خبط  خبط  سف، و ها ع ّب عن من تنك ها، ف ك ب ها، والتمسّ ماد علي جب االعت قه، في هل الف أ

 .(2)قوله من المذهب(عشواء، وفارق 
من  يق  والمقصود بدليل العقل ـ المقابل للكتاب والسّنة واإلجماع ـ كما عليه أهل التحق

خرى:  (3)متأخري اإلمامية بارٍة أ شرعي(، وبع بالحكم ال طع  ـ : )كّل حكم للعقل يوجب الق
 .(2)بالحكم الشرعي(القطعي )كّل قضية عقلية يتوّصل بها إلى العلم 

قبح ـ وينحصر دليل  قل بالحسن وال العقل ـ عندهم ـ في قسمين: القسم األول: حكم الع
 وهو محّل بحثنا ـ )وهو ما يعّبر عنه بالمستقالت العقلية(.

بـغير  نه  ّر ع ما يعب هو  ما، )و شرعي  كم  سبب ح شيٍء ب قل ب كم الع ثاني: ح سم ال الق
شرع  مة إذا حكم ال عل المقّد قل بوجوب ف ها )ذي المستقالت العقلية( كحكم الع بوجوب ذي

قّدمات  جوب أداء الم كم بو قل يح فإّن الع حّج  جوب ال شارع بو كم ال لو ح ما  مة(، ك المقد
الالزمــة إلتمــام الحــج )مــن قبيــل تهيئــة المركــب الــالزم والــزاد والســفر قبــل فتــرة كافيــة 

                                           
 .21ـ 17معلومات غير مذكورة(. صالفضلي، عبد الهادي. خالصة علم الكالم. )بقّية الينظر: ( 1)
شر اإلسالمي. 2( ابن إدريس، محمد بن منصور بن أحمد. السرائر. ط2) في مؤسسة الن . تحقيق: لجنة التحقيق 

 .26ص 1هـ. ج1211قم: مؤسسة النشر اإلسالمي، 
 .125ص 3هـ. ج1219. قم: دار التفسير )إسماعيليان(، 1ينظر: المظفر، محمد رضا. أصول الفقه: ط( 3)
 .ينظر: م.ن( 2)
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 للوصول في الوقت المناسب...إلخ(.
يهوقد وّضح الشيخ المظفّر )قدس سره( هذه المسألة في أصوله  يد عل ما ال مز قال ، ب

جود  ستحالة و ّة ال من عل له  بّد  لوم ال سائر الع شرعي ك بالحكم ال لم  مه هللا(: )إّن الع )رح
ياس  ة الثالثة: الق الممكن بال علّة، وعلّة العلم التصديقي البّد أن تكون من أحد أنواع الحجّ

شرع كم ال به الح بت  ا يث ّ ستقراء مم ليس اال يل، و ستقراء أو التمث ضٌح، أو اال هو وا ي، و
ليس  هو  لذي  والتمثيل ليس بحّجة عندنا، ألّنه هو القياس المصطلح عليه عند األصوليين ا
ياس باصطالح  هي خصوص الق شرعي  من مذهبنا، فيتعّين أن تكون العلّة للعلم بالحكم ال

ستثنائياً  كان ا سواء  قدمتين  من م أو  المناطقة، وإذا كان كذلك فإّن كّل قياس البّد أن يتألّف 
لذي ، وهاتان المقدمتان قد تكونان معاً غير عقليتين، فالدليل 1اقترانياً  سّمى ا ما ي تألّف منه ي

 )دليالً شرعياً( في قبال الدليل العقلي، وال كالم لنا في هذا القسم هنا.
لى  ماد ع ير اعت من غ به  قل  وقد تكون كلٌّ منهما أو إحداهما عقلية، أي مّما يحكم الع

 الدليل الذي يتألّف منهما يسّمى عقلياً وهو على قسمين:حكم شرعي، فإّن 
ـ أن تكون المقدمتان معاً عقليتين كحكم العقل بحسن شيء أو قبحه ثم حكمه بأّنه كّل 1

سم  لي، وهو ق لدليل العق من ا سم األّول  هو الق قه، و شرع على طب ما حكم به العقل حكم ال
 )المستقاّلت العقلية(.

تين غير عقلية كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها ـ أن تكون إحدى المقدم2
 )شرعاً(، فهذه مقّدمة عقلية وينضّم إليها حكم الشرع بوجوب ذي المقّدمة.

هذا  ية، و مة العقل وإّنما يسّمى الدليل الذي يتألّف منهما عقلياً فألجل تغليب جانب المقّد
ير ال سم )غ بذلك هو القسم الثاني من الدليل العقلي، وهو ق سّمي  ما  ية(، وإّن ستقاّلت العقل م

ستعان بحكم  بل ا جة  لى النتي في الوصول إ ستقل وحده  ألّنه ـ من الواضح ـ أّن العقل لم ي
 .(2)الشرع في إحدى مقدمتي القياس(

إذن دليـل العقـل ينحصــر فـي هــذين القسـمين )المسـتقالت العقليــة وغيـر المســتقالت 
هو ال في العقلية( والذي يهّمنا ـ هنا ـ  قل  ستقّل الع ما ي ية( أي  ستقالت العقل سم األّول )الم ق

قبح،  سألة الحسن وال قط، وهي م الحكم به وهو المنحصر ـ كما أشرنا ـ في مسألٍة واحدٍة ف
في تحسين  وهي محّل الخالف والنزاع بين العدلية واألشاعرة. فهل للعقل أهلّية االستقالل 

 بعض األمور أو تقبيحها أم ال؟
بأّن ثم لو استق حه ـ  ّل العقل فحّسن وقّبح، فهل يحكم أيضاً باإلضافة إلى تحسينه وتقبي

نا  فإذن ه شرع،  حكم الشرع موافٌق لحكمه، يعني أّن حكم العقل يكشف ويحكي عن حكم ال
 مسألتان:

 أّوالً: هل للعقل القدرة على الحكم بتحسين بعض األمور أو تقبيحها.
فٌق  ثانياً: إذا كانت له مثل هذه القدرة طابق وموا فهل يحكم ـ ثانيًة ـ بأّن حكم الشرع م

 لحكمه أم ال؟ )وبحثنا نحن في المسألة األولى ـ كما هو واضح ـ(.
                                           

وذلك كما  إن لم تلحقها همزة التسوية، -)أم(  منبدالً -)سواء( في أسلوبفائدة في اللغة: هل يجوز مجيئ )أو(  1
اختلف النحويون في ذلك، فقد منعه صاحب المغني ألن   أم ال؟ ورد في المتن: )سواء كان اقترانياً أم استثنائياً(

لكن  تعيين أحد الشيئين، وبتعبيرهم: )هي غير منسلخة عن أحد الشيئين(.ل دم ( تقتضي التعدد و)أو( تستخ)سواء
. نعم، هي تمتنع مع ذكر الهمزة )ال مع حذفها(. بل البعض أن )أو( التمتنع في ذلك نقل الدماميني عن السيرافي

همزة موجودة ذهب أبعد من ذلك فقال: ) الوجه لقصر جوازها )أو( على عدم الهمزة(. يعني حتى لو كانت ال
يجوز استعمال )أو(. وقد صحح هذا االستعمال بعض المحققين. ويؤيده قراءة بعضهم: )سواء عليهم أأنذرتهم أو 
لم تنذرهم(. كل هذا باإلضافة إلى أّن مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد أصدر قراراً حاسماً نّص فيه على جواز 

همزة موجودًة أم ال. ولكن األكثر في الفصيح استعمال الهمزة استعمال )أو( )في أسلوب سواء( سواء أكانت ال
      )الهامش(..588-587ص3حسن، عباس. النحو الوافي. )مرجع سابق(. ج و)أم(. ينظر:

 .218ـ  217ص 2( المظفر، محمد رضا. أصول الفقه. )مرجع سابق(. ج2)
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سألة  ورّبما لم يتعّرض كثيٌر من الذين بحثوا هذه القضية ـ كما رأينا وسنرى ـ إلى الم
لو  عن حسن الثانية، ألّنهم اعتبروا أّنها تحصيل حاصل لثبوت األولى، ألّنه  قل  كشف الع

تة  قائق الثاب قع والح لك الوا خالف ذ شارع أن ي من ال قل  ّه ال يع أمٍر أو قبحه في الواقع، فإن
 فيه. 

لو  ّه ـ  ها، ألن كالم في سألًة ال  قل( م فإذا ثبتت هاتان المسألتان فتبقى مسألة )حجّية الع
ق بأّن الع عن فرض ـ أّن اإلنسان قطع بحسن أمٍر أو بقبحه عقالً، ثم قطع  حاٍك  شٌف و ل كا

ية،  ته ذات طع حجي الحكم الشرعي، فال يبقى مجال للقول بأّن هذا القطع حجٌة أم ال، ألّن الق
 .(1)وال يعقل سلخ الحجية عنه بحاٍل، فهو حّجة كّل حجة، وإليه تنتهي كّل حجة

                                           
 .129ص 3( ينظر: م.ن: ج1)
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ة شرح نظرية ال لق يالقلم 2

 ال ق تتق:

 أ ة حديد اإلدراك ال ق ي:

حو خالل الب من  ضح  سألة اّت في م شاعرة  ية واأل بين العدل نزاع  حّل ال سابقة م ث ال
عض  التحسين والتقبيح، حيث ذكرنا بأّن العدلية يرون بأّن للعقل القدرة على إدراك حسن ب
األفعــال أو قبحهــا، وهــذا اإلدراك هــو إدراك ناشــٌئ مــن مالحظــة الفعــل نفســه مــن دون 

خاص أو ا بع ال مة الط عه كمالئ خر م شيء آ صية أو مالحظة أّي  عة شخ لى منف شتماله ع
قبح،  لى الحكم بالحسن وال نوعية أو غير ذلك، وأّما األشاعرة فإّنهم ينكرون قدرة العقل ع
ويقولون بأّن هذه المسألة من مختصات الشارع، وال يّتسم فعل بالحسن أو القبح قبل ورود 

ما  حه، واألمر الحسن األمر الشرعي، فلذلك ال حسن إاّل ما حّسنه الشارع وال قبيح إاّل  قّب
شارع  إّنما هو حسٌن ألّن الشارع أمر به، والقبيح قبيٌح ألّن الشارع نهى عنه، ولو عكس ال

 النعكس األمر.
ولكـن هنـاك نقطتــان مهّمتـان ينبغــي توضـيحهما بالنســبة إلـى مثبتــي الحسـن والقــبح 

 العقليين حتى تّتضح نظريتهم.
عال، إاّل النقطة األولى هي: إّن العقل وإن كان له  في األف قبح  قابلية إدراك الحسن وال

عن إدراك  قل  قد يعجز الع ني  ها، يع عال ال جميع عض األف لى ب سبة إ هو بالن إّن ذلك إنما 
يٌل  هذا دل حد الوصفين، و من أ حسن كثير من األفعال أو قبحها مع أّنها في الواقع ال تخلو 

لى إد قادراً ع كان  لو  جزه، وإاّل  قل وع ية الع لى محدود يع ع في جم قبح  سن وال راك الح
 األفعال الستغنينا عن بعثة األنبياء وسّن الشرائع.

في إدراك  قل  إذن فالنقطة األولى المهمة في نظرية المثبتين هي: محدودية مساحة الع
 الحسن والقبح.

سن  من الح ياً  قع خال في الوا عال  عض األف كون ب جوز أن ي ّه ي هي إن ية:  طة الثان النق
داً لكّل منهما(. أي يكون الفعل ال حسناً وال قبيحاً، ويؤّيد ذلك وجود النسخ والقبح يعني )فاق

خرى،  شريعة أ في  جائزاً  في الشرائع السماوية، َفُربَّ حكٍم كان حراماً في شريعة وصار 
عال  عض األف ناك ب لك ـ أّن ه ّد ذ ضاً يؤي فلو كان قبحه ذاتياً لزمته الحرمة ولم تفارقه، وأي

كال الو من  حرام ـ المستحب ـ خالية  جب ـ ال سة: )الوا شرعية خم صفين ـ أّن األحكام ال
المكروه ـ المباح(، فإّن وجود المباح بينها دليٌل على أّنه ثّمة أفعال ال توصف بالحسن وال 
عة ال خمسة، وهي )الوجوب والحرمة  في أرب شرعية.  بالقبح وإاّل للزم حصر األحكام ال

 .(1)واالستحباب والكراهة( فقط
قل ال إ كن الع قع، ول في الوا ذن أّوالً: هناك مساحة من األفعال مّتصفة بأحد الوصفين 

 يستطيع الوصول إليها وإدراك حقيقة الحال.
قع  في الوا هي  بل  ثانياً: هناك مساحة من األفعال غير مّتصفة بأحد الوصفين أصالً، 

 احة الحّرة( من الشرع.هذه المساحة بأّنها )المسعن خالية منهما معاً، ونستطيع أن نعبر 
ومن المالحظ أّن هذه المساحة هي األوسع في الدائرة الشرعية، ويّتضح ذلك بمقارنة 

                                           
 .22ـ 21لتحسين والتقبيح. )مرجع سابق(. ص( ينظر: السبحاني، جعفر. رسالة في ا1)
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خرى،  بسيطة بين دائرة المباحات من جهة وبين دائرة األحكام األربعة األخرى من جهة أ
عالى:  له ت قة قو هذه الحقي َُو فإّن أغلب أفعال اإلنسان محكومة باإلباحة، وقد يشير إلى  ه

ليً  ِ  الْرِض َجِمي ي ف َ ْم   ُ ََق لَك َِّذي َخل له: (1)..ال ِ  ، وقو ي ف َّ ُوا ِ م َّيُس ُكل َي الن َي أَي ه ي
 .(2)الْرِض َح اَلً طَيِّبيً 

 هل(674أظري  المحقاق الطو   )تل 
يع  لى إدراك حسن جم قدرة ع له ال والظاهر أّن النقطة األولى ـ وهي أّن العقل ليست 

يةاألفعال و بين العدل يه  خالف ف ا ال  هو ممّ ية (3)قبحها ـ  طة الثان في النق خالف  ما ال ، وإّن
فال توصف  عاً،  )وهي أّن بعض األفعال قد تخلو ـ في الواقع ـ من وصف الحسن والقبح م
كان  قل، وإن  بأّن الع قول  ية ت بأيٍّ منهما ـ حيث إّن هناك نظرية تبّناها بعض علماء اإلمام

عال ـ ال يستطيع إدراك ح يع األف سن جميع األفعال أو قبحها إاّل إّن الواقع ـ بالنسبة إلى جم
 ال يخلو من االّتصاف بأحد الوصفين.

تـ  سي ) قق الطو من المح كلٌّ  ية  هذه النظر ّى  تـ 672تبن ساني ) قق الخرا هـ( والمح
 .(2)هـ( قال األّول: )الفعل المّتصف بالزائد إّما حسٌن أو قبيٌح والحسن أربعة(1329

فإنَّ  سيم  هذا التق لى  ناًء ع يعني أّن جميع األفعال ال تخلو من أحد هذين الوصفين، وب
بيح  باح، والق كروه وم ستحٌب وم جٌب وم المباح هو من ضمن دائرة )الحسن(، فالحسن: وا

 هو الحرام فقط.
له 726قال العالمة الحلي )تـ  ّق بفع هـ( في شرح عبارة الطوسي: )فالحسُن ما ال يتعل

باح، ذمٌّ،  هو الم ئٌد على حسنه، و له وصٌف زا كون  ا أن ال ي ّ والقبيح بخالفه، والحسن إم
وُيرسم بأّنه: ما ال مدح فيه على الفعل والترك، وإّما أن يكون له وصٌف زائٌد على حسنه، 
له، وال  مدح بفع ستحّق ال جب، أو ي هو الوا كه، و لذّم بتر له، وا مدح بفع ستحّق ال ا أن ي ّ فإم

ــق بتركــه ذم ــه ذٌم وهــو يتعلّ ــق بفعل ــدوب، أو يســتحّق المــدح بتركــه، وال يتعلّ ، وهــو المن
كروه،   باح والم ندوب والم جب والم عة: الوا لى األحكام األرب سم الحسن إ قد انق المكروه. ف

 .(6)خمسة( (5)ومع الحرام تصير األحكام الحسنة والقبيحة
ما ال  سير الحسن ب سيم أّوالً: إّن )تف هذا التق سيٌر ولكن يالحظ على  له ذمٌّ تف ّق بفع يتعل

سن، وإاّل  نوان الح حت ع باح ت خال الم لة إد مر محاو هذا األ لى  عاه إ ما د تام، وإّن ير  غ
مالٍك يستحسنه  عل على  شتمال الف فالحسن أمٌر أخصُّ من هذا التعريف، وهو عبارة عن ا

 العقل... فمجّرد عدم تعلّق الذّم أعمُّ من كون الفعل حسناً.
ية وثانياً: إّن محاو له ذٌم بغ ّق بفع لة تفسير المكروه بما يستحّق المدح بتركه ـ وال يتعل

إدخاله تحت الحسن ـ محاولة غير ناجعة، وكان بوسعه أن يدخله تحت القبيح، لكن باّدعاء 
 .(7)أّن للقبح مراتب شديدة، ولعّل هذا كان أفضل من إدخال المكروه تحت الحسن(

هي وأّما الخراساني فإّن مؤّدى كالمه  عال  يع األف من أّن جم هو مؤّدى كالم الطوسي 
في الواقع غير خارجة عن االّتصاف بأحد الوصفين، واإلشكال الوارد على الطوسي نفسه 

                                           
 .29( البقرة:1)
 .168( البقرة:2)
بيح. )مرجع 3) في التحسين والتق فر. رسالة  سبحاني، جع ظر: ال سبحاني. ين ( هذا الذي يظهر من كالم الشيخ ال

 .22ـ 21سابق(. ص
 .327ص( الحلي، الحسن بن يوسف. كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد. )مصدر سابق(. 2)
 ( في المصدر )القبيح( والصحيح ما أثبته.5)
 .328( الحلي، الحسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد )مصدر سابق(. ص6)
 .23( السبحاني، جعفر. رسالة في التحسين والتقبيح. )مرجع سابق(. ص7)
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 .(1)يرد على الخراساني أيضاً 

ب ة تقلةت  األف ة ل مةق حتةث االّتصة ف   ل لةق 

 يالقلم.

الثة أقسام: أّوالً: أن يكون إّن األفعال ـ من حيث اّتصافها بالحسن والقبح ـ تنقسم إلى ث
ما تغّيـرت  حدهما مه كه عـن أ صّور انفكا قبح، بحيـث ال يت سن أو ال ًّة تامـًة للح عل عل الف

 الظروف واألحوال، ويعّبر عن الحسن والقبح هنا بـ )الحسن والقبح الذاتيين(.
كون إاّل حسناً، أي أ كن أن ي عدٌل ال يم هو  ما  عدل ب فإّن ال لم،  عدل والظ ّه ومثاله: ال ن

لم  كذلك الظ عّد محسناً، و قالء وي متى صدق عنوان العدل فإّنه البّد أن يمدح فاعله عند الع
يذّم  بّد أن  ّه ال لم فإن نوان الظ بما هو ظلٌم ال يمكن أن يكون إاّل قبيحاً، أي إّنه متى صدق ع

 فاعله عند العقالء ويعّد مسيئاً.
قبح، أ ّر ثانياً: أن يكون الفعل مقتضياً للحسن أو ال ية ألحدهما، ويعب له القابل كون  ي ت

يره،  صديق وتحق عن الحسن والقبح هنا بـ )الحسن والقبح العرضيين(، وذلك مثل تعظيم ال
لي  لو خ صديق  ير ال كذلك تحق مدوح، و هو حسن م سه ف لو خلي ونف صديق  ظيم ال فإّن تع

 ونفسه كان مذموماً.
جو ّه ي كون ولكّن تعظيم الصديق ليس علًّة تامًة للحسن، ألن يان أن ي عض األح في ب ز 

لذي ال  عدل ا مذموماً قبيحاً، كما لو كان تعظيمه سبباً إلهانة الغير ـ مثالً ـ، وذلك بخالف ال
 يمكن أن نفرض صورة يكون فيها قبيحاً.

عرض  ما ي صالً. وإّن قبح أ ضاء للحسن أو ال يه وال اقت ية ف عل ال عل ثالثاً: أن يكون الف
صق  نوان حسن ـ عليه الحسن أو القبح، فيل يه ع فإذا انطبق عل خرى،  بذاك أ تارًة و هذا  ب

له:  بالقبح. ومثا صف  كالعدل ـ اتصف بالحسن، وإذا انطبق عليه عنوان قبيح ـ كالظلم ـ اّت
 .(2)الضرب، فإّن الضرب حسٌن إذا كان للتأديب وقبيٌح إذا كان للتشفّي

 

 ج ة م نى ال لق يالقلم الذاتتتق:

شار إّن بعض األدلّة التي طرح يل اآلمدي )الم كدليل الشهرستاني ودل ها األشاعرة ـ 
إليهما سابقاً( ـ التي تعّد إشكاالت على مقولة التحسين والتقبيح العقليين، ناشئٌة من عدم فهم 

 .(3)هؤالء لمعنى ذاتية الحسن والقبح، وأّنه ما هو المقصود بالذاتية هنا
ّة أو اإلشكاالتهذا ما ذكره بعض علماء اإلمامية في مقام الرّد  ما  (2)على تلك األدل ف

في  لذاتي  ساغوجي( أم ا باب )اإلي في  لذاتي  هل المقصود ا نا؟  لذاتي ه هو المقصود من ا
 أم المقصود شيٌء آخر؟ باب )البرهان(؟

هذين  هو المقصود ب ما  ّه  عّرف أن من أن نت بّد أوالً  حال ال قة ال قف على حقي وحتى ن
 المصطلحين؟

ساً أو فصالً أوالً: الذاتي في باب  كون جن ما ي نه  يراد م لذاتي و اإليساغوجي: يطلق ا
نى  له، بمع لماهية النوع، وذلك كالحيوان أو الناطق بالنسبة لإلنسان، فإّنهما ذاتيان بالنسبة 
يه  به لوجدنا ف قّوم  ما يت ته و قوف على حقيق ياً للو ليالً ذات سان تح يل اإلن نا تحل أّنه لو حاول

 والناطق.هذين المفهومين: الحيوان 
                                           

 .26ـ 23( راجع كالم المحّقق الخراساني، ومناقشة الشيخ السبحاني له. م.ن: ص1)
 .229ـ 228ص 2( ينظر: المظّفر، محمد رضا. أصول الفقه. )مرجع سابق(. ج2)
 ( علماً بأّن اآلمدي رفض جميع أدلّة األشاعرة واعتبر دليله هو العمدة في المقام ـ كما مّر ـ.3)
 .82وص 15( ينظر: السبحاني، جعفر. رسالة في التحسين والتقبيح. )مرجع سابق(. ص2)
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 فالحيوان يشركه بين جميع أصناف الحيوانات )ولذا يسمَّى جنساً(.
 والناطق يفصله ويمّيزه عن بقّية أصناف الحيوان )ولذا يسّمى فصالً(.

لم  عدل والظ لى ال سبة إ إذا اّتضح هذا فنقول: إّنه من الواضح أّن التحسين والتقبيح بالن
نا نت لك ألّن نى، وذ هذا المع يين ب سا ذات سن، لي هوم الح ته مف في حقيق جد  عدل وال ن صّور ال

ماً  جزءاً مقّو وكذلك نتصّور الظلم وال نجد في حقيقته مفهوم القبح، بمعنى أّن الحسن ليس 
مان، والحسن  لم مفهو عدل والظ لم، أي إّن ال قة الظ قّوم لحقي لحقيقة العدل وال القبح جزٌء م

الناطق، فإّنهما داخالن في مفهوم كلمة والقبح مفهومان آخران متمّيزان، بخالف الحيوان و
مراد  لي، وال لة الحمل األو اإلنسان، وبعبارٍة أخرى إّن حمل الذاتي على النوع هو من مقو
سان  قال: اإلن منه ما يّتحد المحمول مع الموضوع مفهوماً ويختلفان باإلجمال والتفصيل، في

 حيواٌن ناطٌق. 
يو من الح هوم  ثاني، فما يفهم من اإلنسان هو المف ير أّن األول إجمال ال ناطق. غ ان ال

 والثاني تفصيل األول.
ني  لي، يع وهذا بخالف التحسين والتقبيح، فال يحمالن على العدل والظلم بالحمل األو
عدل(  ليس األول )ال لما يقال: )العدل حسن(، ليس الثاني )حسن( تفصيل لألول )العدل(، و

 ا: )الظلم قبيٌح(.إجمال للثاني )حسن(، وكذلك بالنسبة لقولن
 إذن المقصود من الحسن والقبح الذاتيين ليس الذاتي في باب اإليساغوجي.

باب البرهان(،  في  لذاتي  نه )ا ثانياً: الذاتي في باب البرهان: قد يطلق الذاتي وُيراد م
ساغوجي ـ  والمقصود: ما ال يكون المحمول نفس الموضوع مفهوماً ـ كما هو في باب اإلي

 كن يحمل المحمول على الموضوع بال حاجة إلى ضّم ضميمٍة إليه.بل غيره، ول
 ويّتضح الحال من خالل المثالين التاليين:

 ـ اإلنسان ممكن1
 ـ الجسم أسود2

لم  يه، وإن  كن( عل فحين نقول اإلنسان ممكن، ففرض )اإلنسان( كاٍف في حمل )المم
 يكن المحمول عيَن الموضوع مفهوماً.

اني، فإن فرض الموضوع ليس كافياً في انتزاع المحمول منه، وهذا بخالف المثال الث
وحملـه عليـه، فــإذا فرضـنا )الجسـم( لوحــده، فإّننـا ال نسـتطيع أن ننتــزع منـه )الســواد أو 
ني أّن  سود(، يع البياض أو غير ذلك(، أو نحمله عليه، بل البّد من ضميمة، وهي قولنا: )أ

ض ياض أو الخ سواد أو الب صف بال سم ال يّت بيض أو الج سود أو األ يه األ ضّم إل ار إاّل إذا 
 األخضر.

ية(،  هان )الزم الماه باب البر في  لذاتي  لى ا سبة وويطلق ع كان بالن ته: اإلم من أمثل
 لإلنسان والزوجية بالنسبة لألربعة.

باب  في  لذاتي  يل ا من قب ست  ضاً لي قبح أي ية الحسن وال قول: إّن ذات فإذا اّتضح هذا ن
لى موضوعه والحسن البرهان، وذلك لوجود  سبة إ ية بالن بين الزم الماه ضح  فرق الوا ال

 والقبح بالنسبة إلى موضوعيهما وحاصل الفرق:
ــان بينهمــا تــالزٌم ذهنــي  ــان أو وجــودان خارجي ــة والزمهــا مفهومــان ذهني إّن الماهي
في  عة ) قت األرب ما إذا تحق خارجي )ك ية( أو  صّور الزوج مالزم لت عة ال صّور األرب )كت

 تحقّق معها الزوجية(.الخارج( في
في  ما  تالزٌم بينه ناك  ليس ه لى موضوعهما، ف سبة إ قبح بالن وهذا بخالف الحسن وال
لم،  قبح والظ بين ال عدل وال  بين الحسن وال تالزٌم  ناك  ليس ه الذهن أو في الخارج، يعني 
لم  عدل أو الظ قيس ال ندما ن سة، أي ع ند المقاي قبح ع ما بالحسن أو ال وإّنما يوصف كّل منه

حدهما ع قل أ جد الع لى الفطرة اإلنسانية )وهي البعد الملكوتي أو الروحاني في اإلنسان( في
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ليس  ثاني، ف قبح ال فيحكم بحسن األول و مالئماً وموافقاً لقضاء الفطرة واآلخر مخالفاً لها، 
قبح(،  ية للحسن وال عدل والظلم وواقع ية لل ضائه )واقع قل وق هناك واقعيتان وراء حكم الع

عن كما هو ال بارة  هي ع حال في الزم الماهية، بل الواقعية الثانية ـ يعني الحسن والقبح ـ 
 .(1)قضاء العقل وإصداره الحكم بالمالئمة أو المنافرة

 * طريق  أخرىن
ثر كرة أك ضيح الف ثاالً لتو ضرب م بدون  .ون ير  مال الغ في  صرف  نا مثالً:)الت لو قل

 ا لدينا ثالثة أمور: رضاه قبيٌح(. هن
 صرف في مال الغير.الت -1 
 ـ عدم رضا الغير.2
 ـ الغصب المنتزع من هذين األمرين )التصرف في مال الغير مع عدم رضاه(.3

من  لك وعدم رضاه  هة الما عل، وكرا لة الف من مقو ير  مال الغ في  فنقول: التصرف 
نوان ممقولة الكيف، فإذن الغصب المنتزع منه هو ع بل  ا ال يمكن أن يكون أمراً خارجياً، 

كن أن ا فال يم ياً  مراً انتزاع كان الغصب أ فإذا  عاً،  نتزاعي )ينتزع( عند تحقّق األمرين م
بل  باب البرهان ـ  تي  في ذا يكون الزمه ـ أي القبح ـ أمراً واقعياً ملموساً ـ كما هو الحال 

 يكون هو أيضاً انتزاعياً كالمنتزع منه )أي الغصب(.
قا في الم لذاتي  في ومنه يظهر أّن المراد من ا لي(  عال، وقبحها )العق هو حسن األف م 

ية  له القابل قل  بأّن الع مقابل األشاعرة الذين قالوا بحسن األفعال وقبحها الشرعي، فمن قال 
حد الو هو ـ بأ هو  ما  يه ب ظر إل عل ـ إذا ن صف الف لى أن ي قول صفع لى ال هب إ قد ذ ين ف

قد لك ف عن ذ قل  قال بعجز الع من  لذاتيين، و بيح ا بيح  بالتحسين  والتق قال بالتحسين والتق
 .(2)الشرعيين

 د ة ال قل ال م ي يال قل النظري:

ذكرنــا ســابقاً ـ عنــد تحريــر محــّل النــزاع ضــمن شــرح نظريــة التحســين والتقبــيح 
الشــرعيين ـ بــأّن للحســن والقــبح إطالقــات مختلفــة، فقــد يطلقــان باعتبــار مالئمــة الطبــع 

المصــلحة أو مخالفتهمــا، وقــد يطلقــان ومنافرتــه، وقــد يطلقــان باعتبــار موافقــة الغــرض و
 باعتبار كون الشيء كماالً للنفس أو نقصاً لها.

حث  حلُّ الب ما م حث، وإّن حاّلً للب ست م ها لي وقلنا بأّن هذه المعاني واالعتبارات بأجمع
من  ستحّق ) ما ا قالء، ف ند الع لذّم ع مدح أو ا ستحقاق ال بار ا قبح باعت هو إطالق الحسن وال

 له ـ عند العقالء ـ فهو حسن، وما استحّق ذّمه عندهم فهو قبيح.األفعال( مدح فاع
سه، دون مالحظة  وقلنا بأّن هذا االستحقاق يجب أن يكون ناشئاً من مالحظة الفعل نف
أّي شيء آخر معه، يعني إذا نظر العقل إلى فعٍل من األفعال ـ بغّض النظر عن أّي اعتبار 

مة ا ها )مالئ تي ذكرنا بارات ال غرض والمصلحة أو من االعت قة ال ته ومواف لطبع أو منافر
 مخالفتهما...( ـ فهل سينبثق منه حكٌم على الفعل بأّنه حسن أو قبيٌح أم ال.

فإذا اّتضح هذا نقول: إّن الذي يحكم بحسن األفعال وقبحها ـ بهذا المعنى )الرابع( بناًء 
 على رأي العدلية ـ هو العقل العملي.

 إلى: عقل نظري ـ وعقل عملي. وذلك أّنهم قّسموا العقل
 العقل النظري: هو الذي يدرك ما ينبغي أن يعلم، أي األمور التي لها واقع.

لي  قل العم ا الع ّ جزء...( وأم من ال كّل أعظم  )هللا تعالى موجود ـ اإلنسان موجود ـ ال
                                           

 .18ـ 12أخوذ بتصّرف من م.ن: ص( ما سبق م1)
 بتصّرف. 21( م.ن: ص2)
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 )العدل حسن ـ الظلم قبيح..(. (1)فهو الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل
هــو المســؤول عــن مســألة التحســين والتقبــيح )بــالمعنى الرابــع(، إذن العقــل العملــي 

والمقصود من إدراكه لحسن شيٍء أو قبحه إدراكه أّن هذا الشيء مّما ينبغي فعله أو ينبغي 
ته ـ  مة الطبع ومنافر ها )مالئ تركه، وأّما العقل المدرك للمعاني الثالثة األخرى المشار إلي

ـ كون الشيء كماالً للنفس أو نقصاً لها(، فهو العقل  موافقة الغرض والمصلحة ومخالفتهما
 .(2)النظري

هةةة ة هةةل الن لةةتق يالنقلةةتم ال ق تةة ن مةةق 

 المشه رات أ  مق التقتنت ت؟

من  لم ـ  قبح الظ لة و هل القضايا التي يحكم بها العقل العملي حكماً باتاً ـ كحسن العدا
التي ال رصيد لها إاّل الشهرة وتطابق  القضايا القينية القطعية أم هي من القضايا المشهورة

 آراء العقالء عليها؟
ضايا  من الق ذهب جماعة من الفالسفة والعلماء إلى أّن التحسين والتقبيح العقليان هما 
طابق آراء  لم تت لو  يث  ها، بح طابق اآلراء علي شهرة وت ها إاّل ال قع ل تي ال وا شهورة ال الم

لرئيس العقالء عليها لما كان لها هذه األهميّ  شيخ ا لرأي ال هذا ا ة والمكانة والمقبولية. تبّنى 
تأّخرين  (2)هـ(672والمحقّق نصير الدين الطوسي )تـ  (3)هـ((228)ابن سينا )تـ  من الم و

 وغيرهم. (6)والشيخ المظفر (5)هـ(1361المحقق األصفهاني )تـ 
من ال يان(  بيح العقل سين والتق ني التح ما )أع لى أّنه خرون إ هب آ حين ذ يات في  يقين

ومال هادي السبزواري )تـ  (8)والمحقق الالهيجي (7)هـ(699ومنهم: ابن ميثم البحراني )تـ 
وقبــل أن نطــرح كلمــاتهم البــّد وأن نوّضــح المســألة  (11)والشــيخ الســبحاني (9)هـــ(1311

 المتنازع فيها.
ـ 2ـ الخطابي 3ـ الجدلي 2ـ البرهاني 1ينقسم القياس )في المنطق( إلى خمسة أقسام: 

 ـ المغالطي 5الشعري 
يات 1فالقياس البرهاني يتألّف من اليقينيات وأصولها سّتة:  شاهدات 2ـ األول ـ 3ـ الم

 ـ الفطريات.6ـ الحدسيات 5تواترات ـ الم2التجريبيات 
شاهدات  سيات(، والم ظاهرة )أي الح شاهدات ال مران: الم شاهدات أ من الم مراد  وال

 الباطنة )الوجدانيات(.
عة والمراد بالف نا: األرب طريات هو ما يكفي فيه مالحظة نفس القضية للجزم بها، كقول

 زوج )إذ يكفي تصّور األربعة وتصّور الزوجية للجزم بهذه القضية(.
تألّف مـن المسـلَّمات  ياس الجـدلي في ياس البرهـاني، أّمـا الق سبة إلـى الق هذا كلّـه بالن

                                           
 بتصّرف. 126ـ  125ص 3( المظفر، محمد رضا. أصول الفقه. )مرجع سابق(. ج1)
 بتصّرف. 223ـ 222ص 2( م.ن: ج2)
بن 1( ابن سينا، حسين بن عبد هللا. اإلشارات والتنبيهات. ط3) بن محمد  لدين محمد  صير ا . شرح: الطوسي، ن

 .221ـ 219ص 1هـ ـ ش. ج1375دار النشر للبالغة،  الحسن. قم:
 .221ص 1( م.ن: ج2)
. تحقيق: المازندراني، رمضان. قم: انتشارات 1( األصفهاني، محمد حسين. نهاية الدراية في شرح الكفاية. ط5)

 .311ص 2هـ ـ ش. ج1272سيد الشهداء )ع(، 
 .231ص 2( المظفر، محمد رضا. أصول الفقه. )مرجع سابق(. ج6)
 .115ـ  112هـ. ص1398. قم: 1( البحراني، ميثم بن ميثم بن علي. قواعد المرام في علم الكالم. ط7)
 .22( ينظر: السبحاني، جعفر. رسالة في التحسين والتقبيح. )مرجع سابق(. ص8)
 .118ـ 117ص 1( السبزواري، هادي. شرح األسماء الحسنى. قم: منشورات مكتبة بصيرتي. ج9)
 .25ي، جعفر. رسالة في التحسين والتقبيح. )مرجع سابق(. ص( السبحان11)
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تي قب ضايا ال سلّمات: الق من الم مراد  كن والمشهورات، وال لم ت جادل، وإن  ها الخصم الم ل
صحيحة في نظر اآلخر، والمراد من القضايا المشهورة: القضايا التي اشتهرت عند الّناس 

 وذاع التصديق بها عند جميع العقالء أو أكثرهم أو طائفة منهم، وهي على أقسام:
من ا1 بر  كّل أك نا: )ال يات، كقول من األول جزء(، ـ واجب القبول: وهو ما كان يقينياً  ل

في المشهورات  تدخل  خرى  ية، ومن جهٍة أ فإّن هذه القضية تدخل في األولّيات ألّنها يقين
 ألّنها شائعة ومقبولة لدى الّناس.

ـ اآلراء المحمودة، والمراد منها: ما يستحسنه أو يستقبحه طوائف من الّناس كقولنا: 2
 .(1)ـ االستقرائيات6عاديات ـ ال5ـ الخلقيات 2ـ االنفعاليات 3العدل حسن والظلم قبيح. 

فإذن على ضوء هذا التقسيم والبيان يتضح أنَّ قضية الحسن والقبح العقليين تدخل في 
قول  لى  ناًء ع لدخول ب هذا ا جدلي. و ياس ال سام الق من أق ضمن المشهورات التي هي قسم 

 ، وسننقل اآلن كلماتهم في المقام:(2)أصحاب الرأي األول الذين ذكرناهم
تـ قال ابن  يات 228سينا ) ضاً األول ها أي لة فمن هذه الجم من  ا المشهورات  ّ هـ(: )فأم

تراف  من حيث عموم االع بل  ها،  جٌب قبول هي وا من حيث  ونحوها مّما يجب قبوله، ال 
بها، ومنها اآلراء المسّماة بالمحمودة، ورّبما خصصناها باسم المشهورة إذ ال عمدة لها إاّل 

ــه ولــم يــؤّدب بقبــول الشــهرة، وهــي آراٌء لــو خلــي ا إلنســان وعقلــه المجــّرد ووهمــه وحسِّ
لم  يات، و ثرة الجزئ كٍم لك لى ح قوي إ ّه ال قضاياها واالعتراف بها، ولم يمل االستقراء بظن
يستدع إليها ما في طبيعة اإلنسان من الرحمة والخجل واألنفة والحمية وغير ذلك لم يقض 

 .(3)بها اإلنسان طاعًة لعقله أو وهمه أو حّسه..(
ما إّن 672وقال الشيخ نصير الدين الطوسي )تـ  سينا: )ك بن  بارة ا شرحه لع هـ( عند 

كون  في المشهورات  فالمعتبر  المعتبر في الواجب قبولها كونها مطابقة لما عليه الوجود، 
 .(2)اآلراء عليها مطابقة...(

ليس ويفهم من كالمه أنَّ مسألة التحسين والتقبيح العقليين تدخل ضمن المشهور ات، و
يه  ما عل قة ل ضمن الواجب قبولها )اليقينيات( ألّنه اشترط )في الواجب قبولها( كونها مطاب
يين،  بيح العقل سين والتق ها التح يدخل في تي  ضايا ال خارجي، والق صداق  ها م جود أي ل الو
كقولنـا: )العـدل حسـن( لـيس لهـا مصـداق أو مطـابق فـي الخـارج، وقـال بشـكٍل واضـٍح: 

عدل  )ومنها: )أي من نا: )ال موم، كقول شاملة للع شتمالً على مصلحة  المشهورات( كونه م
 .(5)حسن...((

ّة 1361وقال المحقّق األصفهاني )تـ  مواد األولي هـ(: )المعتبر عند أهل الميزان في ال
فس  قع ون ها للوا للقضايا البرهانية ـ المنحصرة تلك المواد في الضروريات الست ـ مطابقت

قالء،  األمر، والمعتبر في يه آراء الع ما عل ها ل القضايا المشهورة واآلراء المحمودة مطابقت
 حيث ال واقع لها غير توافق اآلراء عليها(.

 .(6)ثم استشهد بما نقلناه من كالم ابن سينا والعبارة الثانية التي نقلتها عن الطوسي
ايا وأّمــا الشــيخ المظفــر فإّنــه بعــد أن صــّرح بكــون قضــية الحســن والقــبح مــن القضــ

 المشهورة ذكر ثالثة فروق بين المشهورات واألوليات:
                                           

عارف، 1) يروت: دار الت طق. ب سبحاني، 299ـ 279ص 3م. ج1981( ينظر: المظفر، محمد رضا. المن ، وال
 .39ـ 38جعفر. رسالة في التحسين والتقبيح. )مرجع سابق(. ص

فر. رسالة ( ذكر الشيخ السبحاني بأّن هذا )الرأي( هو الظاهر من كلمات 2) علماء اإلسالم، ينظر: السبحاني جع
 .21في التحسين والتقبيح. )مرجع سابق(. ص

 .221ـ 219ص 1( ابن سينا، حسين بن عبد هللا. اإلشارات والتنبيهات. )مصدر سابق(. ج3)
 .221ص 1( ابن سينا، حسين بن عبد هللا. اإلشارات والتنبيهات. )مصدر سابق(. ج2)
 .221ص 1( م.ن: ج5)
 .312ـ 311ص 2( ينظر: األصفهاني، محمد حسين. نهاية الدراية في شرح الكفاية. )مرجع سابق(. ج6)
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قل  يات الع في األول حاكم  لي، وال قل العم بات الع ضايا التأدي في ق حاكم  )األول: إّن ال
 النظري.

قع  ها وا يات ل قالء، واألول طابق آراء الع ها إاّل ت قع ل ية ال وا الثاني: إّن القضية التأديب
 خارجي.

تأدب الثالث: إّن القضية التأدي لم ي سه و بية ال يجب أن يحكم بها كّل عاقل لو خلي ونف
في  تي يك ية ال ضية األول كذلك الق ليس  بقبولها واالعتراف بها، كما قال الشيخ الرئيس... و

 .(1)تصّور طرفيها في الحكم، فإّنه البّد أن ال يشّذ عاقٌل في الحكم بها ألّول وهلة(
ى هذا الرأي، واعتبروا أّن قضية التحسين ولكن جماعًة من العلماء رفضوا الركون إل

تدخل  والتقبيح العقليين تدخل في إطار اليقينيات ال المشهورات )بالمعنى األخّص(، نعم قد 
ها  من جهة أّن يات  في المشهورات )بالمعنى األعّم( يعني هي في الواقع من اليقينيات األول

من جهة  طار المشهورات  في إ تدخل  ّاس متيقّن بها، ولكّنها  لدى الن لة  شائعة ومقبو ها  أّن
 .(2))فتكون ضمن القسم األول من المشهورات ـ كما ذكرنا سابقاً ـ(

 قال المحقّق الالهيجي ـ فيما نقله عنه الشيخ السبحاني ـ:
صدق أو قبحها  عدل وال عال كال عض األف فإن حسن ب ية،  مذهب العدل حّق  )اعلم أّن ال

 قضائه هذا غني عن الشرع(. كالظلم والكذب أمٌر ضروري، والعقل في
لم  قبح الظ عدل و ماء حسن ال عّد الحك قد  تالي: ) طرح اإلشكال ال بوالت، ثم  من المق

ياس وذلك لما فيها  مادةٌ للق بوالت  ضح أّن المق من الوا عامتين، و سدة ال من المصلحة والمف
هي تي  يات ال ضروريات واألول من ال ها  عدُّ كن  يف يم بدأ  الجدلي ال البرهاني، فعندئٍذ ك م

 للبرهان؟!(.
من  يات، و حت اليقين من جهٍة ت حدة  وأجاب قائالً: )إّنه ال مانع من أن تدخل قضية وا
من  كّل  جهٍة أخرى تحت المقبوالت، وحيث إّنها من القضايا الضرورية التي ال يشّك فيها 

هذا  ّات، إاّل إّن  من األولي هي  سدة ـ ف عن المصلحة أو المف ظر  ال رجع إليها ـ مع قطع الن
 .(3)يمنع من اندراجها تحت المقبوالت لترتب المصالح والمفاسد العاّمة عليها(

جزم  (شرح األسماء الحسنى)ووافقه مال هادي السبزواري في  نع  بأّن )م قال  حيث 
قد  ير مسموعة، و كابرةٌ غ العقل بالحسن والقبح ـ بالمعنى المتنازع فيه في المذكورات ـ م

في الق ماء يستشكل دعوى الضرورة  بأّن الحك بيٌح  لم ق عدل حسٌن والظ بأّن ال لة  ضية القائ
هي  تي  ضروريات ال من ال ما  جدل، فجعله ماّدة ال هي  تي  ة ال جعلوها من المقبوالت العامّ

 ماّدة البرهان غير مسموع، والجواب:
إّن ضرورة هذه األحكام بمرتبة ال يقبل اإلنكار، بل الحكم ببداهتها أيضاً بديهي، غاية 

ها مصالح  األمر أنّ  لى أّن في ناًء ع لي ب قل العم نة الع ظري بإعا قل الن من الع هذه األحكام 
غرض( ليس )ال مة  بوالت العا من المق ها  ماء إّيا سدها، وجعل الحك مة ومفا نه إاّل  (2)العا م

ــل( ــة  (5))التمثي ــاس ال طايف ــول عمــوم الّن ــه قب ــر في للمصــلحة أو المفســدة العــامتين المعتب
ناٍف لبداهتها، إذ القضية الواحدة يمكن أن تدخل في اليقينيات م ، وهذا غير(6))مخصوصة(

                                           
 .232ـ 231ص 2( المظفر، محمد رضا. أصول الفقه. )مرجع سابق(. ج1)
 ( راجع التقسيم المذكور آنفاً.2)
سابق(. ص3) جع  بيح. )مر سين والتق في التح سالة  فر. ر سبحاني، جع ظر: ال سرمايه  عن 23ـ 22( ين تاب ) ك

 إيمان( باللغة الفارسية.
 ( في المصدر: )للغرض(.2)
 ( في المصدر: )لتمثيل(.5)
 ( في المصدر: )مخصوص(.6)
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 .(1)والمقبوالت من جهتين، فيمكن اعتبارها في البرهان والجدل باعتبارين..(
خال  بل رأى أّن إد قّوة،  سبزواري ب جي وال وأّما الشيخ السبحاني فإّنه أيَّد، رأي الالهي

تي ال تف ني قضية الحسن والقبح ضمن المشهورات ال تي ُب هدم األصول ال ني  قين يع يد الي
 .(2)عليها الكالم اإلسالمي

ثم وّضح فكرة دخول هذه القضية )أعني الحسن والقبح( ضمن األوليات من اليقينيات 
 ودفع اإلشكاالت التي قد ترد بما ال مزيد عليه.

ية الحكم، هي  قال: )أّما األوليات فقد عرفوها بقولهم: كّل قضية تتضّمن أجزاؤها عل ف
: الكّل أعظم (2)إاّل على تصّور األجزاء. ثم مّثلوا )بقولهم( (3)أولية، ال يتوقف العقل )فيها(

لى  يه إاّل ع قل ف من جزئه. فإّن هذا التصديق معلوٌل لتصّور جزأيه ال غير، وال يتوقّف الع
 .(5)تصّور )فرديه(

ك جزأين  صّور ال فإّن ت صة،  لك الخصي جٌد لت عدل حسن، وا نا: ال جزم وقول في ال اٍف 
 بالقضية.

كّل  نا: ال قع، كقول في الوا ها  طابق ل ية وجود الم ضايا اليقين فإن قلت: إّنه يعتبر في الق
 أكبر من الجزء، وليس لقولنا: )العدل حسن( أو )الظلم قبيح( شيء مطابٌق في الخارج.

طر (6)والجواب: إّنه يكفي في أن يكون للقضية )مطابق( مع الف ها  خارج تطابق ة في ال
عد  لى الب ضها ع ضية ويعر صّور الق ما يت سان حين فإن اإلن كوتي،  عد المل سانية أو الب اإلن
كر  قد ذ الملكوتي والفطرة السليمة يراهما متطابقتين، وللفطرة واقعية عينية في الخارج، و

شيخ تاب  (7)ال جاة)في ك قال:  (الن به، و مه  لنقض كال صالحاً  كون  ما ي طرة، رب نى للف مع
ّه))ومعنى الفطرة  قٌل، لكن لم  (8)أن يتّوهم اإلنسان نفسه حصل في الدنيا دفعًة وهو بالٌغ عا

شاهد المحسوسات،  ّه  يسمع رأياً، ولم يعتقد مذهباً، ولم يعاشر أمة، ولم يعرف سياسة، لكن
شك  نه ال فإن أمك يه،  شكك ف شيئاً ويت نه  لى ذه ها ع عرض من ثم ي ياالت،  ها الخ خذ من وأ

 يمكنه الشك، فهو ما يوجبه الفطرة((. فالفطرة ال تشهد به، وإن لم
سن(، إذا  عدل ح ضية )ال نى، وق هذا المع ية ب مور الفطر في األ خل  عدل دا سن ال فح
في  تصّورها اإلنسان وتجّرد عن كّل شيء ال يساوره الشّك فيها، وأّما المشهورات فالشّك 

ما فيه من زواله. تطابق العقالء على )حسن العدل( لما فيه من بقاء النظام، و)قبح الظلم( ل
قل  فعدُّ تلك القضية من المشهورات ال ينافي كونها من األوليات، وتخصيص األوليات بالع
قل  لى الع ما يرجع إ ها  ظري ومن قل الن لى الع ما يرجع إ ها  فإّن من بت،  النظري بعد لم يث

 .(9)العملي(

                                           
 .118ـ 117ص 1( السبزواري، هادي. شرح األسماء الحسنى. )مرجع سابق(. ج1)
 .22( ينظر: السبحاني، جعفر. رسالة في التحسين والتقبيح. )مرجع سابق(. ص2)
 المصدر: )فيه(. ( في3)
 ( في المصدر: )بقوله(.2)
 ( في المصدر: )مفرديه(.5)
 ( في المصدر: )مطابقاً(.6)
 ( يقصد ابن سينا.7)
 ( في المصدر: )ولم يسمع...(.8)
 .25ـ 22( م.ن: ص9)
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ة أدّلة الق ئ تق   لن لتق يالنقلتم 3

 ال ق تتق:

لة نوعاً ما أعتقد أّن فكرة التحسين والتقبيح العقليين قد اتضحت بعد هذه الجولة الطوي
 وتحّدد المقصود منها تماماً.
 واآلن هلّم إلى األدلّة:

 أ ة األدّلة النق ّتة:

 من اآليات التي يمكن أن يستند إليها إلثبات فكرة التحسين والتقبيح العقليين:
عالى: 1 له ت يْ ـ قو َ َلُْ ُر بِيْلل ِن إِنَّ هللاَ ي َ َى   َى َ:يَْنه َيِء ِذي اْلقُْرب يِن َ:إِيت َ ِ  َ:اِ:ْحس

 .(1)اْلفَْحَةيِء َ:اْلُمْنَكِر َ:اْلبَْ ِ  يَِلظُُكْم لََللَُّكْم تََذكَُّر:نَ 
ها  هي ب ّق األمر اإلل بل تعل موراً موصوفًة بالحسن ق ناك أ لى أّن ه شير إ ية ت فهذه اآل

ها كالفحشاء كالعدل واإلحسان وأخرى موصوفًة بالقبح ـ أ هي ب هي اإلل يضاً ـ قبل تعلّق الن
 والمنكر.

َم َربَِّ  اْلفََواِحشَ ـ قوله تعالى: 2  .(2)قُْا إِأََّمي َحرَّ

 .(3)يَلُْ ُرهُْم بِيْلَمْلُر:ِف َ:يَْنهَيهُْم َ ِن اْلُمْنَكرِ ـ قوله تعالى: 3
مهـا هللا، ال أّن التحـريم بل أن يحرِّ فالفواحش كانـت فـواحش ق هي هـو الـذي  إذن  اإلل

هي  جعلها فواحش وكذلك المعروف كان معروفاً والمنكر كان منكراً قبل مجيء األمر والن
 اإللهي، ال أّن األمر والنهي اإللهي جعل المعروف معروفاً والمنكر منكراً!!

َي َ:هللاُ أَ ـ قوله تعالى: 2 ُْا إِنَّ َ:إَِذا فََللُوا فَيِحَة ً قَيلُوا َ:َجْيأَي َ لَْيهَي آبَيءأ َي ق َي بِه َ َرأ
 .(2)هللاَ الَ يَلُْ ُر بِيْلفَْحَةيءِ 

قد  فإّن الظاهر من اآلية أّن المشركين كانوا عارفين بقبح أفعالهم وأّنها منكرة، ولهذا ف
حاولوا تبريرها والتخلّص منها تارًة بإلقاء التبعة على آبائهم الذين كانوا يمارسونها، وتارًة 

ّه ال  بإلقائها على هللا تعالى بعنوان أّنه هو ـ عّز وجّل ـ أمرهم بها، فرّد هللا تعالى عليهم بأن
 يأمر بالفحشاء.

إلى غير ذلك من اآليات الكريمة التي تدّل بوضوح على أّن وجدان اإلنسان وضميره 
قبح  سن و من المحا ير  ـ بغّض النظر عن الشرع ـ له القدرة والقابلية على إدراك حسن كث

 .(5)قبائحكثير من ال

 ب ة األدّلة ال ق تة:

كرتهم  بات ف يدة إلث ية عد ًّة عقل يين أدل بيح العقل سين والتق ية التح صحاب نظر طرح أ
 وأهّم تلك األدلّة:

                                           
 .91( النحل:1)
 .33( األعراف:2)
 .157( األعراف:3)
 .28( األعراف:2)
 .255ص 1)مرجع سابق(. ج( ينظر: السبحاني، جعفر. اإللهيات 5)
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 اليليا ال: ن 
ليالً  نه وتأمّل ق ته ووجدا التحسين والتقبيح عقليان بالبداهة، فلو رجع أيُّ إنسان إلى ذا

من لوجد أّن ذاته تحكم بحسن العدل وق فر  به، وتن تأنس  عدل و بح الظلم، وأّنها تميل إلى ال
مران  لم أ قبح الظ عدل و سن ال بأّن ح لون  لذين يقو ئك ا هذا فأول نه، ول ستوحش م لم وت الظ
فزون  هؤالء يق بأّي حكم ـ  ما  شرعيان ـ وأّن العقل لو نظر إليهما متجردين ال يحكم عليه

 على ذواتهم ويغالطون وجدانهم.
هـــ(: )ومعرفــة حســن األفعــال أو قبحهــا 339بــار المعتزلــي )قــال القاضــي عبــد الج

 .(1)كمعرفة حسن الصدق وقبح الكذب إّنما يعلم ببداهة العقول...(
 هـ( عن هذا الدليل بقوله:672وقد عّبر نصير الدين الطوسي )تـ 

 .(2))وهما عقليان للعلم بحسن اإلحسان وقبح الظلم من غير شرع(
 هـ( هذا الكالم بقوله:726وشرح العاّلمة الحلي )تـ 

لى  ظر إ ير ن من غ قبح بعضها  عض األشياء و )وتقريره: إّنا نعلم بالضرورة حسن ب
يذّم  لم و ساءة والظ قبح اإل يه، وب مدح عل سان، وي سن اإلح جزم بح قٍل ي كّل عا فإّن  شرٍع، 
مة  كم البراه شرع لح من ال ستفاداً  ليس م شّك، و بل ال ضروري، ال يق كم  هذا ح يه، و عل

 .(3)به من غير اعتراٍف منهم بالشرائع( والمالحدة
 هـ(:676وقال المحقق الحلي )تـ 

)إّنا نعلم اضطراراً أّن من كلّف األعمى نقط المصاحف أو الزمن العدَو مستحقٌّ للوم، 
 .(2)مستوجٌب للذم ضرورًة، وال معنى للقبح العقلي إاّل ذلك(

شرع من ال ستفادين  سن م قبح والح كان ال لو  ضاً: ) قال أي لى  و ما ع لم به قف الع لو
 الشرع، لكن ذلك باطل، أّما المالزمة فظاهرة، وأّما بطالن الالزم فبوجوه:
 األول أن نفرض أنفسنا خاليًة من الشرائع فنرى العقول شاهدًة بذلك.

ساوى  شرع لت من ال الثاني: أّنا نعلم الفرق بين قبح الظلم وقبح الزنا، فلو كان مستفاداً 
 األمران.

لى الثالث: م فاً ع كان موقو لو  مة و لي كالبراه قبح العق شرع يحكم بالحسن وال كر ال ن
 .(5)الشرع لما حصل ذلك الحكم(

 وكما نالحظ فإنَّ كّل هذه الوجوه التي ذكرها ترجع إلى قضية )الوجدان( و)البداهة(.
 هـ( بقوله:699وقّرر هذا الدليل أيضاً ابن ميثم البحراني )تـ 

لى حس قون ع قالء مّتف عة ـ )الع منعم ـ رّد الودي شكر ال مذكورة وقبحها ) ن األمور ال
مة  فار كالبراه فإّن الك قط،  شرع ف هة ال من ج لك  ليس ذ طاق(، و ما ال ي يف  لم ـ تكل الظ
باع  فإّن الط ته،  مة الطبع أو منافر بذلك، وال لمالئ مون  شرائع يحك وغيرهم مع إنكارهم لل

مع عن (6)في الخلق مختلفة، فكثيٌر من األمور )ينفر( خر  بٌع آ ها ط يل إلي ها طبع إنسان ويم
. وإاّل لما حصلت (7)اّتفاقهم على الحكم بهذه القضايا فظهر أّنها عقلية كلّية، وليست نظرّية

                                           
 .292ص 3ينظر: السبحاني، جعفر. بحوث في الملل والنحل. )مرجع سابق(. ج( 1)
 .328الحلي، الحسن بن يوسف. كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد. )مصدر سابق(. ص( 2)
 .328( م.ن: ص3)
لدين. ط2) يق: األ2( الحلي، جعفر بن الحسن بن سعيد. المسلك في أصول ا ستادي، رضا. مؤسسة الطبع . تحق

 .86هـ. ص1221التابعة للروضة الرضوية المقّدسة، 
 ( م.ن.5)
 ( في المصدر: )تنفر(.6)
 (ألّننا لو جّردناها عن كّل تلك االعتبارات، ثم رجعنا إلى وجداننا لقضى عليها بالحسن أو بالقبح.7)
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 .(1)لمن ال يتأّهل للنظر كالعوام، فهي ـ إذن ـ قضايا تضطّر العقول إلى الحكم بها(
شياء786وقال الشهيد األول )تـ  قل يحكم بحسن أ مّر ـ  هـ(: )الع ما  شياء ـ ك قبح أ و

 .(2)والعلم بذلك ضروري والمنازع إن لم يكن مكابراً فقد خفي عليه التصّور..(

 اليليا الثيأ ن 
 هو عبارة عن نقض وإشكال على األشاعرة، وهو:

 لو كان الحسن والقبح شرعيين لما أمكن إثباتهما ال عقالً وال شرعاً.
 هـ( بقوله:672وقد استدّل بهذا الدليل الطوسي )تـ 

تـ  .(3))والنتفائهما مطلقاً لو ثبتا شرعاً( لي ) هذا 726قال العالمة الح شرح  في  هـ( 
عاً،  طٌل إجما تالي با شرعاً وال عقالً، وال تا ال  لم يثب شرعاً  تا  لو ثب ما  الكالم: )تقريره: أّنه

 ،كم بقبح الكذبفالمقّدم مثله، بيان الشرطية: إّنا لو لم نعلم حسن األشياء وقبحها عقالً لم نح
جزم  لم ن بيٌح  ّه ق شيٍء أن في  نا  فإذا أخبر يراً،  فجاز وقوعه من هللا تعالى عن ذلك علواً كب

كذب، )و( جويز ال جزم بحسنه لت نا أن  (2)بقبحه، وإذا أخبرنا في شيء أّنه حسن لم ن لجوز
 .(5)يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا عن الحسن النتفاء حكمته تعالى على هذا التقدير(

تـ  شرع676وقّرر المحقّق الحلي ) من ال ستفاداً  كان م لو  له: ) لدليل بقو هذا ا  (6)هـ( 
لى  قوٌف ع شرع مو صّحة ال لم ب لوجب أن ال يحصل العلم به أصالً. بيان المالزمة: أّن الع
شرع  العلم بالحسن والقبح الشرعي، فال يحصل العلم بالشرع من دونه، فلو استدّل عليه بال

 .(7)على صاحبه(لوقف كلٌّ منهما 
ّف  هو توق لدور، و شكال ا شرعيين ـ إ ما  ويقصد المحقق بأّنه سيلزم ـ بناًء على كونه
بارات  سه، فإخ شرع نف لى ال عود إ شرع ت بارات ال ية إخ ني أّن حج سه، يع لى نف شيء ع ال
يدور  الشرع حّجة ألّن الشرع حّجة، والشرع حّجة ألّنه أخبر عن نفسه بأّنه حجة، وهكذا ف

 األمر.
 هـ( مقرراً الدليل نفسه أيضاً:786ال الشهيد األول محمد بن مكي العاملي )تـ وق

 .(8))وألّنهما لو انتفيا عقالً النتفيا سمعاً، النسداد باب النبوة(
يق  عن طر شرعاً إاّل  عال وقبحها  عرف حسن األف لم ن لو  وخالصة هذا الدليل: )أّنه 

ضية، إذ  إخبار األنبياء، فإذا قالوا الصدق حسٌن والكذب قبيٌح ال يحصل لنا العلم بصدق الق
ئه،  لة أنبيا شهد على صدق مقا سبحانه ـ  ّه ـ  يل: إن لو ق باً، و بر كاذ نحتمل أن يكون المخ
هذا؟  هم  لم صدق كالم ين نع فنقول: إّن شهادته ـ سبحانه ـ لم تصل إاّل عن طريقهم، فمن أ

 ـ ال يكذب؟أضف إلى ذلك: من أين نعلم أّنه سبحانه ـ والعياذ باهلل 
قبح  صدق و شيء ـ بحسن ال كّل  بل  قل ـ ق فهذه االحتماالت ال تندفع إاّل باستقالل الع

 .(9)الكذب، وأّنه سبحانه منّزهٌ عن القبح(
شريعة،  لدين وال صل ا يعني ـ بالنتيجة ـ: العقل هو الحاكم والفيصل في إثبات صّحة أ

                                           
 .115ـ112م. )مصدر سابق(. ص( البحراني، ميثم بن علي بن ميثم. قواعد المرام في علم الكال1)
سائل 2) بع م نوان: أر ( العاملي )الشهيد األول(، محمد بن مكي. المقالة التكليفية: )ومطبوعة مع ثالث رسائل بع

 .26هـ. ص1222. قم: مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية، قسم إحياء التراث اإلسالمي، 1كالمية(. ط
 .328في شرح تجريد االعتقاد. )مصدر سابق(. ص ( الحلي، الحسن بن يوسف. كشف المراد3)
 زنا( بدون واو.جوَّ ل( في المصدر: )2)
 .328( الحلي، الحسن بن يوسف. كشف المراد )مصدر سابق(. ص5)
 ( أي الحكم بالحسن والقبح.6)
 .86( الحلي، جعفر بن الحسن بن سعيد. المسلك في أصول الدين. )مصدر سابق(. ص7)
 .26ن مكي. المقالة التكليفية. )مصدر سابق(. ص( العاملي، محمد ب8)
 .52( السبحاني، جعفر. رسالة في التحسين والتقبيح. )مرجع سابق(. ص9)
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هذه فالعقل إذن هو حّجة كّل حجة وهو منتهى كّل حجة، وال  له ب عزل عق قٍل أن ي كن لعا يم
 الطريقة.

 اليليا الثيلثن 
 )وهو نتيجة للدليل الثاني(:

 إّن إنكار التحسين والتقبيح العقليين يعني امتناع إثبات الشرائع السماوية.
سبيٌل  قى  كذا ال يب ها، وه يأتي ب وذلك ألّنه قد يسلّط هللا تعالى الكاذب على المعاجز، ف

ص من ال كاذب  فة ال بر لمعر كن إذا أخ يز مم يل: إّن التمي لو ق طل، و من المب حق  ادق والم
 الشارع بأّنه ال يسلّط الكذابين على المعاجز.

لم  ّه  شرعيين ـ ألن بيح ال لى التحسين والتق ناًء ع قيل: ال يمكن اإليمان بصدق قوله ـ ب
 يثبت بعُد قبح الكذب عليه.

له: )لو كان الحسن والقبح باعتبار هـ( بقو726أشار إلى هذا الدليل العاّلمة الحلي )تـ 
السمع ال غير لما قبح من هللا شيء، ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزة على 
عاء  يب اّد يد الكّذابين، وتجويز ذلك يسد باب معرفة النبوة. فإّن أّي نبّي أظهر المعجزة عق

 .(1)لكاذب في دعوى النبّوة(النبوة، ال يمكن تصديقه مع تجويز إظهار المعجزة على يد ا
هـ( على هذا الدليل بقوله: )عدم إظهار المعجزة 919وقد رّد الفضل بن روزبهان تـ )

على يد الكّذابين ليس لكونه مقبحاً عقالً، بل لعدم جريان عادة هللا ـ الجاري مجرى المحال 
 .(2)العادي ـ بذلك...(

يا لم بجر بأّن الع سبحاني  عدم إظهار المعجزة وقد رّد عليه الشيخ ال عادة هللا على  ن 
 على يد الكذابين يتّم بأحد طريقين:

 أ ـ أن يحكم العقل بأّن هللا حكيم، والحكيم ال يجري المعجزة على يد الكذابين.
بدعوتهم  ّت  تي حف قرائن ال ب ـ دراسة أحوال األنبياء والظروف التي أحاطت بهم وال

 حتى يقطع بحكم كلي في الموضوع.
حٍو وهذا الح كم القطعي ال يحصل إاّل بعد دراسة سيرة طائفة كبيرة من األنبياء على ن

يد  لى  عدم إظهار المعجزة ع عالى ب عادة هللا ت يان  يحصل له العلم بهذه القضية )وهي جر
 .(3)الكّذابين(، ومن الواضح أّن هذا األمر غير ممكن عادة

 

                                           
عة 1) قم: مؤسسة الطبا عين هللا.  يق: األرموي،  صدق. تحق حّق وكشف ال هج ال بن يوسف. ن لي، الحسن  ( الح

 .82هـ. ص1212والنشر، دار الهجرة، 
 .219ص 1هـ. ج1395. قم: منشورات مكتبة بصيرتي، 2دالئل الصدق. ط( المظفر، محمد حسن. 2)
 .55( ينظر: السبحاني، جعفر. رسالة في التحسين والتقبيح. )مرجع سابق(. ص3)
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 الفصل الخ مس: 

إشك الت يمش كل ت اجه 

تق يالنقلتم نظرية الن ل

 ال ق تتق
 ة اإلشك الت الني ت اجه النظرية: 1

 أة اإلشك الت النق تة

 ب ة اإلشك الت ال ق تة

 ة المش كل الني ت اجه النظرية: 2

 أة مشك ة يج د الشر في ال  ل 

 ب ة مشك ة ال ذاب يالخ  د في الن ر
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 ة اإلشك الت الني ت اجه النظرية:1

 ّ ستعراض أدل ند ا سابقاً ع نا  في ذكر هي  قوم  ها ال تي طرح لة ال ة األشاعرة ـ أّن األد
عد  يين، واآلن لن بيح العقل سين والتق ية التح لى نظر هة إ شكاالت موّج عن إ بارة  قة ع الحقي
يين  بيح العقل ية التحسين والتق لى نظر ا وجه إ باختصار طرح تلك اإلشكاالت وغيرها ممّ

 لنرى كيف أجاب عليها أصحاب هذه النظرية.

 ت النق تة: أ ة اإلشك ال

له  ما قو يين وه قبح العقل ذكرنا سابقاً بأّن األشاعرة استدلّوا بآيتين على نفي الحسن وال
َّ حَ  ينَ ذبِ لَ ي  ُ نَّ ي كُ  َ :َ تعالى:  قبح (1)والً  ُ رَ  ثَ لَ بْ ى أَ ت عل أو  لو حسن الف ّه ) يب أن . بتقر

 عقالً لزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب الحرام سواء ورد الشرع أم ال(.
بات  كّل الواج لى إدراك  ية ع قل القابل وأجيب بأّن هذا الكالم إّنما يصّح لو قلنا بأّن للع
قل  ية الع بأّن حج نا  بل ذكر والمحّرمات بشرائطها وخصوصياتها، ولكّن األمر ليس كذلك 
شكر  مه بوجوب  إّنما هي في مجاالت محدودٍة جداً، كحكمه بحسن العدل وقبح الظلم وحك

صيلية المنعم ولزوم النظ شرعية التف سائر األحكام ال ا  ر في معجزة المدعي وغير ذلك. أمّ
 .(2)فأمرها إلى الشارع وليس للعقل أن يبدي رأياً فيها

عالى:  له ت هي قو ها،  ستدلّوا ب تي ا ية ال ية الثان ِئَ َ واآل ِْذِريَن ل ِريَن َ:ُ ن ِّ ُر ُ ً ُ بَة
فاد  (3)ر  ُاِ يَُكوَن لِلنَّيِس َ لَى هللاِ ُحجَّ ٌ بَْلَي ال بأّن م ها  عن االستدالل ب بة  كن اإلجا ويم

عذٌر  ّاس  ليس للن قط، )إذ  كون بإرسال الرسل ف اآلية هو أّن تمام الحجة على الناس إنما ي
مة، بعد مجيء الرسول(،  ست تا ها لي ومعنى هذا أنه قبل مجيء الرسول هناك حجة، ولكن

جال إدراك  والسّر في ذلك هو ما ورد في اإلجابة السابقة من قل، فم مدركات الع محدودية 
ة على  به الحجّ تتّم  لذا ال  حدود، و قل م ية الع العقل للحسن والقبيح محدود، إذن مجال حج
ها  قل درك ستطيع الع تي ال ي شرائع ال الّناس، بل البّد من إرسال الرسل لتبيين تفصيالت ال

 والوصول إليها.

 ب ة اإلشك الت ال ق تة:

كذب أوالً: انتفاء القبح  فس محترمة )كال قاذ ن كذب إلن في صورة ال الذاتي عن الكذب 
من  حاٍل  نه ب قبح ع فاء ال كن انت ما أم ياً ل كذب ذات قبح ال كان  لو  ظالم(، ف يد  إلنقاذ نبي من 

 األحوال. 
هـ( بقوله: )يجوز.. ارتكاب أقّل القبيحين مع 672وقد أجاب نصير الدين الطوسي )تـ 

 هـ( هذه اإلجابة بقوله:699يثم البحراني )تـ ووّضح ابن م .(2)إمكان التخلص(
شعور  مع ال حاً  )إّن عندنا إذا تعارض قبيحان، حكم العقل بوجوب العمل بأضعفهما قب
قدرة  مع ال بّي  جاء الن ترك إن بقبح األقوى، وهناك كذلك، فإّن الكذب وإن كان قبيحاً إاّل إّن 

 عليه أقبح، فجاز القبيح للخالص مّما هو أقبح منه.
                                           

 .15( اإلسراء:1)
 ، بتصّرف.79( ينظر: السبحاني. جعفر رسالة في التحسين والتقبيح. )مرجع سابق(. ص2)
 .165( النساء:3)
 .329ن بن يوسف. كشف المراد. )مصدر سابق(. ص( الحلي، الحس2)
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عاريض لمندوحة (1)ثاني: ال نسلِّم حسن الكذب، وإّنما يحسن التعريضال ، وإّن في الم
 .(2)عن الكذب(

ني أّن  جوازه ـ ال يع ناًء على  وخالصة الجواب أّن جواز الكذب في هذه الصورة ـ ب
الكذب انقلب من حالة القبح وصار حسناً، بل الذي حصل أّنه زاحمه ما هو أقبُح منه، وهنا 

بيح حكم العق كاب الق لى ارت ل بجواز ارتكابه ـ اضطراراً ـ من باب تقديم ارتكاب األقبح ع
 .(3)عند التزاحم، وهو المعّبر عنه بـ )باب تقديم األهّم على المهّم(

إذن حسن األفعال وقبحها ثابتان غير زائلين حتى في الفرض المذكور، ولكّن التزاحم 
عين هو الذي دفع العقل إلى اختيار األهم واأل هو  قديم  رجح على المهّم والراجح، وهذا الت

صدق  لى الحسن أو ذات ال قبح إ من ال العقل وعين العدل، ولكّنه ال يعني تبّدل ذات الكذب 
 من الحسن إلى القبح.

 ثانياً: انتفاء القبح الذاتي عن الكذب في صورة الوعد بالكذب.
صدق بإ نه ال فإن حسن م غداً، ) لزم حسن يعني لو قال شخص: ألكذبّن  فاء الوعد  ي

 .(2)الكذب، وإن قبح كان الصدق قبيحاً فيحسن الكذب(
في 726وقد أجاب العاّلمة الحلي )تـ  كذب  ترك ال هـ( عن هذا اإلشكال بقوله: )يجب 

له، ووجهاً  كذب وفع لى ال غٍد، ألّنه إذا كذب في الغد فعل شيئاً فيه جهتا قبٍح، وهو العزم ع
لصدق، وإذا ترك الكذب يكون قد ترك الكذب والعزم على واحداً من وجوه الحسن، وهو ا

 .(5)الكذب، وهما وجها حسن، وفعل وجهاً واحداً من وجوه القبح وهو الكذب(
صار  قد  كذب  ني أّن ال لى اآلخر ال يع لوجهين ع حد ا ترجيح أ وخالصة الجواب أّن 

بيحان بحيث ال يمكن حسناً بتجويزه، ولكن ـ كما قلنا في الجواب السابق ـ عندما يتزاحم الق
 اإلفالت من أحدهما هنا يقوم العقل بترجيح األقّل قبحاً.

كره  ما ذ صّح وهو  جواب وأ هذا ال من  سألة أحسن  في الم خر  على أّن هناك جواباً آ
ثاني: إّن  .الشيخ السبحاني حيث قال )إّن هناك أمرين: األول: العمل بالوعد، وهو حسن ال

من العمل بالوعد الحسن يتحقّق في  طة تك كّن المغال بيٌح، ول مٌر ق المقام ضمن الكذب وهو أ
هو حسن إذا  ما  فاء على وجه اإلطالق، وإّن مل بالو في األمر األول، إذ ال نسلم حسن الع
مراً حسناً  عاد أ ليس اإلي خر، ف تل آ ساٌن أن يق عد إن كان المتعلّق أمراً حسناً ال قبيحاً، فلو و

 .(6)ل من الوهن بمكان(يجب تنفيذه، بل هو قبيٌح، فاالستدال
ها  ويمكن اإلجابة عن هذا اإلشكال والذي قبله أيضاً ـ وكذا عن اإلشكالين اآلتيين ـ بأّن
عدل،  قبح الظلم وحسن ال صدق، ك كذلك حسن ال ، و تيٌّ جميعاً مبنية على أّن قبح الكذب ذا

لذات قبح ا لى الحسن وال ثالين ع كذب كم قبح ال صدق و بل والحال أّننا لم نذكر حسن ال يين، 
هما مثاالن على الحسن والقبح االقتضائيين بمعنى أّن الكذب مقتٍض للقبح، وليس علًة تامًة 

 .(8) (7)له، فقد تعرض له جهٌة تسلب قبحه وكذلك الصدق
ثالثاً: )لو كان قبح الكذب ذاتياً، فإذا قال القائل: زيٌد في الدار ولم يكن فيها، فالمقتضي 

خارج. لقبحه إّما نفس ذلك اللفظ مٌر  ا أ ّ ، وإّما عدم المخَبر عنه، وإّما مجموع األمرين، وإم
لًة لألمر  عدم ع كون ال ثاني يلزمه أن ي صادقاً، وال األّول: يلزمه قبح ذلك الخبر، وإن كان 

                                           
 ( أي التورية.1)
 .117( البحراني، ميثم بن علي بن ميثم. قواعد المرام في علم الكالم. )مصدر سابق(. ص2)
 ( ألّنه من المهّم ترك الكذب لكّن األهم هو إنقاذ النبي من يد الظالم.3)
 .329بق(. ص( الحلي، الحسن بن يوسف. كشف المراد. )مرجع سا2)
 .331ـ 329( م.ن: ص5)
 .69ـ 68( السبحاني، جعفر. رسالة في التحسين والتقبيح العقليين. )مرجع سابق(. ص6)
 ( يّتضح الجواب أكثر بمراجعة ما ذكرناه في فقرة: )تقسيم األفعال من حيث االّتصاف بالحسن والقبح(.7)
 .252ـ 253ص 1( ينظر: السبحاني، جعفر. اإللهيات. )مرجع سابق(. ج8)
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لة  جزء ع عدم  كان االثبوتي، والثالث يلزمه أن يكون ال حال، وإن  كّل م بوتي، وال ألمر الث
خارج  ضي ال فذلك المقت بع،  فإن كـان الرا ير الزم،  ا غ ّ فروض، وإم ا الزٌم للخبـر الم ّ إم

َر  عدم المخب ماً ل األول، فإن كان الزماً لنفس اللفظ لزم قبحه وإن كان صادقاً، وإن كان الز
ماً  كان الز حال، وإن  عنه أو لمجموع األمرين كان العدم مؤثراً في األمر الثبوتي، وهو م

 ، وهو تسلسٌل.ألمٍر خارٍج عاد التقسيم إلى ذلك الخارج
كون  فال ي له،  ته  كن مفارق كاذب أم بر ال ماً للخ وإن لم يكن ذلك المقتضي الخارج الز

 .(1)الخبر الكاذب قبيحاً(
هـ( ـ وهو من علماء األشاعرة كما ذكرنا سابقاً ـ بقوله: 631وقد رّد عليه اآلمدي )تـ 

 .(2)لشرط غير مؤثر()ال امتناع من القول بقبح الخبر مشروطاً بعدم زيد في الدار، وا
لف،  قد اخت باختالف األوضاع، و لف  ما اخت رابعاً: لو كان قبح الكذب وصفاً حقيقياً ل

 .(3)نهياً(أو حيث إّن الخبر الكاذب قد يخرج عن كونه كذباً وقبيحاً بوضع الواضع له أمراً 
عدم رّده اآلمدي قائالً: )ال مانع من أن يكون قبح الخبر الكاذب مشروطاً بالوضع، و

 .(2)كما كان ذلك مشروطاً في كونه كذباً( ،مطابقته للمخَبر عنه، مع علم المخبر به
قبح  ته، ألّن  لى علّ قدماً ع لول مت كان المع ماً ل نه ظل حاً لكو لم قبي كان الظ خامساً: )لو 
الظلم الذي هو معلوٌل للظلم متقدٌم على الظلم، ولهذا ليس لفاعله أن يفعله، وكان القبح ـ مع 

اّلً  كونه ضه ـ معل لك  (5)وصفاً ثبوتياً، ضرورَة اتصاف العدم بنقي نه، وذ جزٌء م عدم  ما ال ب
 .(6)ألّن مفهوم الظلم أّنه إضراٌر غيُر مستحق، وال استحقاق، عدم، وهو ممتنع(

بل  له،  صفًة  أجاب اآلمدي بأّنه من الممكن )منع تقّدم قبح الظلم عليه، ضرورة كونه 
ما عالمتقدم إّنما هو الحكم  نع لى  كن م فاً، وأم شرعاً وعر حاً  نه قبي لم بكو من الظ سيوجد 

في  خالً  كون دا لزم أن ي فال ي لم،  تعليل القبح بالعدم، وعدم االستحقاق، وإن كان الزماً للظ
 .(7)مفهومه، فأمكن أن يكون الظلم علة القبح بما فيه من األمر الوجودي، والعدم شرطه(

طالن ا سان سادساً: فكرة الجبر تقتضي ب كان اإلن لو  ّه  يين، ألن بيح العقل لتحسين والتق
مجبوراً على أعماله مسلوب اإلرادة فيما يصدر عنه، بمعنى أّن هللا سبحانه هو الذي يخلق 

 له أعماله، فأيٌّ معنى يبقى لحسٍن أو قبح؟!
بيح  في التحسين والتق مذهبهم  بات  ولعل من الغريب هنا أّن األشاعرة استدلّوا على إث

لى بمذهبه كون أعصى ع قد ت م في الجبر، والحال أّن فكرة الجبر أشّد غموضاً وإبهاماً ـ و
 اإلثبات ـ من فكرة التحسين والتقبيح الشرعيين.

ير  ّر غ سان مخي طل واإلن بر با بأّن الج هذا اإلشكال  وا  ية ردُّ فإّن العدل حاٍل  على أّية 
 .(9) (8)بذلكقاضيتان مجبور في أعماله والضرورة والبداهة 

سبحانه  سابعاً: القول بالتحسين والتقبيح العقليين يعني فرض أحكام وتكاليف على هللا 
 هـ( ـ كما مّر تقريره سابقاً ـ.322وتعالى، وهو الدليل الذي طرحه األشعري )تـ 

بين  لط  ستدالله ـ خ فرض صحة ا وأجيب عن هذا اإلشكال أّوالً بأّن المستدّل ـ على 
 مسألتين:

                                           
 .82ـ 81ص 1( اآلمدي، علي بن محمد. اإلحكام في أصول األحكام. )مصدر سابق(. ج1)
 .83ص 1( م.ن: ج2)
 .82ص 1( م.ن: ج3)
 .83ص 1( م.ن: ج2)
 ( أي القبح )الوجودي( معلٌّل بالظلم الذي لم يوجد بعد.5)
 .82ص 1ج( اآلمدي، علي بن محمد. اإلحكام في أصول األحكام. )مصدر سابق(. 6)
 .82ـ 83ص 1( م.ن: ج7)
 .332( ينظر: الحلي، الحسن بن يوسف. كشف المراد. )مصدر سابق(. ص8)
 .338ـ 332ص .( لالطالع على أدلّة العدلية في نفي فكرة الجبر ينظر: المصدر نفسه9)
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 العقل على درك الحسن والقبح.أ ـ مسألة قابلية 
 ب ـ مسألة المالزمة بين درك العقل حسن الفعل وقبحه، وبين حكم الشرع.

ية(،  لى ال الثان سألة األو لى الم حث ـ منصبٌّ ع )وقد ذكرنا سابقاً بأّن البحث ـ كّل الب
 وإن كانت الثانية حقاً أيضاً.

لط بين مسألة فرض التكليف على ثانياً: إّن المستدّل لم يفهم المقصود من المالزمة فخ
بين  فرق  له، و هللا تعالى ومسألة كشف ما عند هللا تعالى من الحكم، من خالل صفاته وكما
قول: إّن حكم  شرع، وي بين حكم ال مه و بين حك ما يحكم بالمالزمة  قل حين المسألتين، فالع

فاً على هللا فرض تكلي قل ال ي نا الع بل يستكشف الشرع يجب أن يكون مطابقاً لحكمي، ه  ،
صفات هللا  من  ما إّن  قول: ب قل ي ني الع يه، يع تي لد خالل المعطيات ال من  حكم هللا تعالى 
هو  تعالى العدل فإذن أنا أستنتج وأستكشف بأّنه ال يجور، وبما إّن من صفاته الحكمة فإذن 

قول: ال ي حين ن نا  نا فإّن جوز ال يعبث. وبما إّن من صفاته العلم فإذن هو ال يجهل، ومن ه
ما  يف على هللا، وإّن هذا التكل فرض  على هللا كذا أو يجب على هللا كذا، فإّننا ال نقصد أّننا ن

 المقصود أّن مقتضى صفاته الكمالية أن يفعل كذا أو ال يفعل كذا.
ضية  قوانين الريا عة أو ال وهذا نظير ما يقوم به العقل كشف القوانين السائدة في الطبي

هل أو غيرها من القوانين،  ساويين(. ف لى مت سم إ جب أن ينق فلو قال العقل: )إّن كّل زوج ي
هذا  نت تحمل  عة كا مراد أّن الطبي عة؟! أم ال لى الطبي مه ع فرض حك قل  هذا أّن الع نى  مع
لث ال  يا المث قل: )إّن زوا قال الع لو  كذلك  قط، و نه ف نه وبّي قل كشف ع كّن الع قانون، ول ال

كذلك يجوز إاّل أن تساوي قائمتين(. فهذا يع كون  جب أن ي ّه ي ني أّن الواقع هو كذلك، ال أن
 .(1)ألجل حكمه!! )أي حكم العقل(

قول  فض ال لى ر تدفعهم إ تي  يرة ال شاعرة الكب قدة األ حّل ع بّد وأن ت يان ال هذا الب وب
لك  بالتحسين والتقبيح العقليين، والتي عّبر عنها األشعري بقوله: )أّنه ـ أي هللا تعالى ـ الما

له  القاهر الذي من رسم  حاظٌر وال  جٌر وال  مٌر وال زا بيح، وال آ قه م ليس بمملوك وال فو
 .(2)الرسوم وحّد له الحدود(

س عل ولي ية الف في ذات تدخل  قبح ال  سن أو ال صفة الح ناً: إن  يف ثام ها، فك ماً ل ت مقو
يوصف الحسن والقبح بأّنهما ذاتيان للفعل. مثالً: الصدق له حقيقة خاصة، فهو: إخباٌر عن 
به،  هو  ما  خالف  مٍر على  أمٍر على ما هو به، وكذلك الكذب له حقيقة، فهو: إخباٌر عن أ

 اتيات الفعل.وهذه الحقيقة غير داخل فيها أّنه حسٌن أو قبيٌح، إذن فالحسن والقبح ليسا من ذ
هـ( ـ 631هـ( واعتمده اآلمدي )تـ 528وهذا الدليل هو الذي طرحه الشهرستاني )تـ 

في 793مع شيء من التوسيع ـ ونقله التفتازاني )تـ  عاً  ماتهم جمي مّرت كل قد  ضاً، و هـ( أي
 .(3)الفصل السابق

لذات قبح ا نى الحسن وال قرة )مع في ف شرحناه  ما  يين(، واإلجابة عنه تّتضح بمراجعة 
يرّد  تى  ساغوجي ح باب اإلي في  لذاتي  حيث ذكروا بأّنه ليس المقصود من الذاتي ـ هنا ـ ا
يه  شار إل ما أ يرد  تى  هذا اإلشكال كما إّنه ليس المقصود أيضاً الذاتي في باب البرهان، ح

بالعرض عل (2)اآلمدي من قيام العرض  عرض الف سان إذا  لذاتي أّن اإلن من ا مراد  بل ال  ،
ليس  على فطرته قبح، ف نه الحسن أو ال تزع م فراً، فين ته أو تن من صميم ذا لوجد إليه ميالً 

                                           
سابق(. ص1) بيح. )مرجع  في التحسين والتق فر. رسالة  سبحاني، جع ظر: ال سبحاني، 71ـ 69( ين فر. ، وال جع

 .279ـ 278ص 2بحوث في الملل والنحل. )مرجع سابق(. ج
 .278ص 2( ينظر: م.ن: ج2)
 .113-111( ينظر: ص3)
 .112( يراجع كالم اآلمدي، ص2)
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 .(1)الحسن أو القبح عرضاً قائماً بالعدل أو الظلم كقيام البياض بالعاج والسواد بالفحم
ند  قالً ـ ع بيح ع نه ق مع أ طاق،  ما ال ي يف ب جاز التكل قد أ قدس  تاسعاً: إن الشارع الم

بل مجيء األمر العدلية ـ وفي هذا برها بيح ق ن على أن العقل ليس له أهلية التحسين والتق
 الشرعي، وبالتالي  بطالن نظرية التحسين والتقبيح العقليين.

كافر  ،هـ(616طرح هذا اإلشكال الرازي )تـ لف ال قد )ك عالى  بأن هللا ت واستدل عليه 
نه باإليمان مع علمه بأنه ال يؤمن، وعلمه بأنه متى كان كذلك كان اإلي حاالً. وأل مان منه م

بر  ما أخ نه، وم بر ع ما أخ كل  في  كلف أبا لهب باإليمان، ومن اإليمان تصديق هللا تعالى 
 .(2)عنه أنه ال يؤمن، فقد كلفه بأن يؤمن وبأن ال يؤمن، وهذا تكليف الجمع بين الضدين(
لى بر ع نه مج ني أ يؤمن ال يع ناً ال  بأن فال عالى  عدم  ويمكن أن يجاب بأن علم هللا ت

ستطيع أن  تاراً، في ما دام مخ باٍق، و ياره  بل اخت طاق،  ما ال ي فاً ب كون تكلي تى ي مان ح اإلي
سه ـ  من نف لم  مؤمن يع يؤمن ويستطيع أن ال يؤمن، وكل إنسان سواء أكان مؤمناً أم غير 
بالضرورة ـ أن له القدرة على التغيير إلى اإليمان أو إلى عدم اإليمان، فأين التكليف بما ال 

 طاق؟!ي
بي  بة أ سوء عاق عن  عالى  بار هللا ت فإن إخ ومنه يتضح الجواب عن قضية أبي لهب، 
لهب ليس مانعاً تكوينياً ألن يؤمن، بل الخيار ما زال بيده، وبإمكانه )وبمقدوره وفي وسعه 
ته.  سوء عاقب فأخبر ب وطاقته( أن يؤمن. ولكن هللا تعالى علم بأنه لن يختار طريق اإليمان 

دم إيمان أبي لهب ليس إخبار هللا تعالى بذلك، أو علمه بذلك بل العلة هي سوء فإذن علة ع
 اختياره.

بي  مان أ ويمكن أن يجاب بما طرحه الشيخ السبحاني من أن إخبار الوحي عن عدم إي
كون  لك الوقت ال ي في ذ تالي  به، وبال لى قل ختم هللا ع لهب إنما جاء في نهاية األمر بعدما 

 .(3)ا جاء في القرآن ومنه أنه ال يؤمنمكلفاً باإليمان بم
بيح  طاق ق ما ال ي ومن العجيب حقاً ـ وقد يكون من المضحك ـ أن نناقش أن التكليف ب
بيح إذن؟! وإذا  هو الق عقالً أم ال!! ليت شعري إذا كان التكليف بما ال يطاق غير قبيح، فما 

 (2)درك هذا العقل المسكين؟!فماذا ي (ةيهيالبد)كان العقل ليس له األهلية على إدراك هذه 
ار ام والنجَّ ما ال  (6)، فقال له النجار: لم )تدفع((5)قيل: )اجتمع النظَّ باده  أن يكلف هللا ع

قول  مه ال ته أن ألز يد بمناظر نت أر قال: ك سكت؟  لم  له:  يل  ظام، فق سكت الن قون؟ ف يطي
 .(7)بتكليف ما ال يطاق، فإذا التزمه ولم يستح، فبم ألزمه؟!(

نه عاشراً  فاوت بي ما حصل الت ضرورياً ل ياً  : لو كان العلم بحسن األشياء وقبحها عقل
 .(البديهية)وبين العلم بسائر القضايا 

في  672أجاب المحقق الطوسي )ت  فاوت  جوز الت له: )وي هذا اإلشكال بقو عن  هـ( 
 .(8)العلوم لتفاوت التصور(

ــي )ت ــثم البحران ــن مي ــال اب ــا699وق ـــ(: )ال نســلم أن األولي ــد ه ــة لألش ــر قابل ت غي
                                           

سن وا1) نى الح قرة )مع في ف ضى  ما م جع  في ل( يرا سالة  فر. ر سبحاني، جع ضاً: ال ظر أي لذاتيين(. وين قبح ا
 .82التحسين والتقبيح. )مرجع سابق(. ص

 .112ص :ينظر .( مر كالمه سابقاً 2)
 .77( بنظر السبحاني، جعفر. رسالة في التحسين والتقبيح. ص3)
 .228ص 1ج( ينظر: السبحاني، جعفر. اإللهيات. )مرجع سابق(. 2)
لدين. األعالم. ط: 5) ير ا لي، خ ( النظام والنجار متكلمات معتزليان، لكن النجار كان يقول بالجبر. ينظر: الزرك

 .23ص 1وج 253ص 2م. ج1981يروت: دار العلم للماليين، . ب5
 ( في المصدر: يدفع.6)
 .192ص 1دالئل الصدق. )مرجع سابق(. ج .( المظفر، محمد حسن7)
 .329( الحلي، الحسن بن يوسف. كشف المراد. )مصدر سابق(. ص8)
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نه نصف عشر  لم بكو من الع ير  واألضعف، فإن العلم بأن الواحد نصف االثنين أجلى بكث
 .(1)العشرين مع كونهما ضروريين(

بيح  سين والتق هل التح قرة: ) في ف ناه  ما ذكر لى  بالرجوع إ ثر  جواب أك ضح ال ويت
من اليقين شهورات أم  من الم يان  يايالعقل بأن اليقين كرت  يث ذ سام: ات(. ح ستة أق هي  ت 

 .(2)األوليات والمشاهدات والتجريبيات والمتواترات والحدسيات والفطريات
 فمثالً: أين قولنا: )الكل أعظم من الجزء( التي هي من األوليات.

ما  مع أن كليه سيات  من قولنا: )نور القمر مستفاد من نور الشمس( التي هي من الحد
 من اليقينيات؟!

 

                                           
 .115بق(. ص( البحراني، ميثم بن علي بن ميثم. قواعد المرام في علم الكالم. )مصدر سا1)
 .121( انظر ص2)
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 النظريةجه المش كل الني ت ا -2

 مشك ة يج د الشر في ال  ل : –أ 

هي أنَّ  عدل اإلل يين وبال بيح العقل قائلين بالتحسين والتق المشكلة األولى التي واجهت ال
ليء  كون م هذا ال مة. ف عدل والحك مع ال سجم  كون ال تن هذا ال في  هناك كثيراً من الظواهر 

نات المفترسة بمظاهر الشر التي تكدر وتنغص الحياة اإلنسانية، ومن أمث  –لة ذلك: الحيوا
ية  شرات المؤذ ضة  –الح سات الممر جراثيم والفيرو صير  -ال براكين واألعا لزالزل وال ا

 والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية والنوازل والمصائب والمنّغصات المختلفة.
 أضف إلى ذلك ما يحدثه اإلنسان من إفساد وتدمير وظلم وقتل وترويع وتعذيب ألخيه

 اإلنسان.
؟ كيف ...وهنا يأتي السؤال: هل يجوز في حق من فعله العدل والحكمة أن يخلق الشرّ 

كدر  لم وال سبب األ تي ت يمكن فهم أنَّ هللا تعالى عادٌل وحكيم مع وجود مثل هذه المظاهر ال
 والمعاناة الدائمة المتواصلة لبني اإلنسان وغيرهم؟

عالى القائلين بالتحسين وال –إنَّ األشاعرة  له ت ما فع كل  نى أن  شرعيين )بمع بيح ال تق
قد أراحوا أنفسهم من الدخول في هذه المعمعة، ووجدوا أنهم غير مضطرين  –فهو حسن( 

بت أنَّ الحسن  لإلجابة عن هذه التساؤالت، فما دام كل ما في الكون هو من فعل هللا، وقد ث
نا إذن إنما هو فعل هللا، بمعنى أنه ال حكم بالحسن والقبح قبل  هي، فعلي الفعل والتشريع اإلل

بذلك  بل  نا ال نق مر. وإن ك هى األ سن وانت كون ح في ال ما  كل  قول:  نا ون قف عقول أن نو
 وجداناً.

لة  بوت العدا كرة ث جه ف ية توا شكاالت حقيق هي إ هذه األسئلة  جدوا أنَّ  ية و كن العدل ل
حال ا كن ب ها، وال يم بة عن ها، وهي اإللهية، ولذا ال بدَّ من حلها واإلجا ها وتجاهل فز علي لق

 ترتكز في وجدان اإلنسان الذي يعايش الشرور ويقاسي الصعوبات بشكل يومي ودائم.
شرور والمصائب  عن ال سه  قرآن نف به ال حدث  ما يت غاء  طق اإلل في لمواجهة من ويك
عالى أن  سأل هللا ت ها، وأن ي وعن الخطايا والسيئات، حيث يطلب من المؤمن أن يستعيذ من

رِّ ياها. ومن ذلك قوله تعالى: يجنبه إ قُْا أَُ وُذ بَِربِّ اْلفَلَِق * ِ ن َةرِّ َ ي َخلََق * َ:ِ ن ةَ
يَ  ٍي إَِذا َحسَ رِّ َحي ِ ن ةَ َِي * َ: ِ ِ  اْلُلق كذلك  (1)َغيِ ٍق إَِذا َ:قََب * َ:ِ ن َةرِّ النَّفَّيََيِت ف و

َّيِس قُْا أَُ وُذ بَِربِّ النَّيِس * َ لِِ  النَّيقوله:  َواِس اْلَخن رِّ اْلَو ْ ن ةَ َّيِس *  ِ َِه الن ِس * إِل
َّيسِ  َِّ  َ: الن له:  (2)* الَِّذي يَُوْ ِوُس فِ  ُصُي:ِر النَّيِس * ِ َن اْلِجن ُوُكم بِيلةَّرِّ :وقو أَْبل

قول: (3)َ:اْلَخْيِر فِْتنَ ً َ:إِلَْينَي تُْرَجُلونَ  عن المصائب ي حديث  ي أَصَ . وفي إطار ال يَب  َ
ِصيبٍَ  إاِلَّ بِإِْذِن هللاِ  ُكْم إاِلَّ (2) .ِ ن    ِ  أَأفُسِ ِ  الَْرِض َ:ال ف يبٍَ  ف صِ ن    يَب  ِ ي أَصَ َ 

ن قَْبِا أَن أَّْبَرأَهَي إِنَّ َذلَِ  َ لَى هللاِ يَِسيرٌ   .(5)فِ  ِكتَيٍب  ِّ
كر فإذن ظاهرة الشر هي ظاهرة حقيقية واقعية يعرفها اإلنسان وجداناً  ، وال يمكن التن

                                           
 .5 – 1( الفلق: 1)
 .6 – 1( الناس: 2)
 .35( األنبياء: 3)
 .11( التغابن: 2)
 .22( الحديد: 5)
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 لها بحاٍل من األحوال.
سؤال:  –حقيقة وجود الشر  –بعد ثبوت هذه الحقيقة  يأتي ال ها  شر ب مة الب وإقرار عا

ر وجود الشر؟  كيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ وبتعبير آخر: كيف نفسِّ
هات  ثالث اتجا ِّز  نا أن نمي كن ل اختلفت اآلراء واألطروحات في هذا المجال ولكن يم

 يسية رئ
لى  -1 ليالً ع شرور د لك التناقضات والتزاحمات وال في ت االتجاه المادي: الذي وجد 

عدم وجود الصانع الحكيم، إذ لو كان هناك صانع حكيم لما وجدت مثل هذه األمور. ومن 
من  هروب  هو  بل  ها،  حالً ل الواضح أنَّ مثل هذا الطرح ال يمثل إجابة على اإلشكالية أو 

 لحل.اإلجابة وتقديم ا
جدوا  -2 ا و لبعض لمَّ شر. إنَّ ا خالق لل ير و خالق للخ خالقين:  جود  مان بو جاه اإلي ات

ستنتجوا أنَّ  ما ا صارعاً بينه ياً وت ناك تناف عالم، ووجدوا أنَّ ه الخير وإلى جانبه الشر في ال
خالقين، مكالً منه نوا بوجود  هذا آم تي توجده، ول هي ال مة  ية عظي قوة ربان قف وراءه  ا ت
ته خالق لل خير وخالق للشر، خالق للنور وخالق للظلمة، إله أعلى وإله أسفل... وهذا ما تبن

 الديانات الثنوية من مجوسية ومانوية وديصانية وغيرها.
ومن الواضح بطالن رأي هذا االتجاه كما االتجاه األول، وذلك لقيام األدلة وتضافرها 

 نه ال خالق إال هو )عز وجل(.على وجود الصانع ووحدانيته )تبارك وتعالى( بمعنى أ
االتجاه اإليماني. المؤمن بوجود هللا تعالى ووحدانيته، والذي طرح إجابات متعددة  -3

 .(1)وأطروحات مختلفة أهمها أطروحة عدمية الشرور

  ي ي  الةر:رن 
 تمهيداً لشرح هذه األطروحة نسأل:

ك يا  شرور وبال ها  ها بأن ير عن تدنا التعب تي اع ظواهر ال لم هل ال مرض واأل الفقر وال
وضـروب المصـائب والكـوارث والفواجــع التـي تلـم باإلنسـان فــي حياتـه هـل هـي أمــور 
مى  وجودية أم عدمية؟ يعني هل هي من قبيل البصر الذي هو أمٌر وجودي أم من قبيل الع

 الذي ال يعد شيئاً موجوداً، بل هو عبارة عن )عدم الصبر(؟
ها فإذا قلنا هي أمور وجودية فال ريب  ية فإن نت عدم لو كا أنها تحتاج إلى موجد، أما 

 ال تحتاج إلى موجد، وبالتالي ال يصح أن ُيسأل من أوجدها؟
 هـ(: )الوجود خير والعدم شر(.672ـيقول نصير الدين الطوسي )ت

ير وجدناه  له خ ويشرح العالمة الحلي هذا النص بقوله: )إنا إذا تأملنا في كل ما يقال 
 .(2)ا في كل ما يقال له شرٌّ وجدناه عدماً(وجوداً، وإذا تأملن

حه  لذي يطر لدليل ا خالق. وا لى  تاج إ هو ال يح هذا ف عدمي، ول مر  هو أ شر  إذن ال
لك  عدم، وذ هو  شر  نه  يه أ صدق عل شيء ي كل  العالمة على هذه الحقيقة هو االستقراء، ف

ة عن عدم كالفقر والمرض والموت... فالفقر هو عبارة عن عدم المال، والمرض هو عبار
 وهكذا. ،الصحة، والموت هو عدم الحياة

موا  قالء حك فإنَّ الع ويضرب لنا العالمة الحلي مثاالً مفصالً، فيقول: )أال ترى القتل، 
من  شراً  ليس  َّه  عدم، فإن من ال ما يتضمن  بار  شريته باعت ناه وجدنا  بكونه شراً، وإذا تأمل

سا مال لإلن قدرة ك فإنَّ ال يه،  قادر عل قدرة ال نه حيث  عة، فإ ا لة قطَّ من حيث أنَّ اآل ن، وال 
طع  بول العضو المنق من حيث ق تل، وال  أيضاً كمال لها، وال من حيث حركة أعضاء القا

                                           
يروت: دار األضواء، 1( ينظر: الحيدري، كمال. التوحيد )بحوث في مراتبه ومعطياته(. ط:1)  2م. ج2113. ب

 .278 – 277ص
 .21. مصدر سابق. ص( الحلي، الحسن بن يوسف. كشف المراد2)
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العدم، وباقي هذا إزالة كمال الحياة عن الشخص، فليس الشر إال هو للتقطيع، بل من حيث 
 .(1)حض(القيود الوجودية خيرات، فحكموا بأن الوجود خير محض والعدم شر م

لى  يؤدي إ نه  شر أل قد يوصف بال بل  ته،  شر بذا هو  شيٌء موجود  ناك  فإذن ليس ه
 إعدام وجود )كالقتل( أو إعدام كمال وجود )كالمرض الذي يذهب الصحة(.

شّراً لنفسها )وفي نفسها(، وإنما هي شرٌّ لمن تؤذيه، ولمن  –مثالً  –)فليست الجراثيم 
صحته ضر ب ته أو ت قده حيا قده و تف ضروب تف قر و لى الف سبة إ حال بالن كذا ال سالمته. ه

ند  سمىَّ ع تي ت قوى ال شأن ال سه ب شيء نف قال ال ما ي ضانات، ك كوارث والفي صائب وال الم
ها اإلنسان بالقوى الشهوية والغضبية، فهذه تسمَّى شراً باعتبار ند  أن لة ع قوة العاق جه ال توا

فالقوة ال له، وإال  لى كما من أن يصل إ ست اإلنسان وتمنعه  شهوية لي قوة  هي  ما  شهوية ب
 .(2)نقصاً وال شّراً بالنسبة إلى اإلنسان )بل هي كمال له(..(

سامة سبحانه )إن القائلين بالثنوية يقولون: إن هللا  قارب ال خير محض، فكيف خلق الع
عن أنَّ اتصاف  لوا  كنهم غف ضواري؟! ول والحيات القاتلة والحيوانات المفترسة والسباع ال

هو  –ر بالشرور اتصاف قياسي، وليس باتصاٍف نفسي، فالعقرب هذه الظواه ليس  –بما 
ية  ،فيه أي شر شر واقع ليس لل وإنما يتصف إذا قيس إلى اإلنسان الذي يتأذى من لسعته، ف

في صفحة الوجود، بل هو أمر انتزاعي، تنتقل إليه النفس من حديث المقايسة، ولوالها لما 
ما كان للشر مفهوم وحقيقة.... إن  ية، وأ من األمور الحقيق مٍّ  قرب موجوداً وذا سُ كون الع

سان  لى اإلن قيس إ قرب إذا  سم الع به  صف  ما يت جوده، وإن من و جزءاً  ليس  شراً ف نه  كو
 .(3)وتضرره به أو فقدانه لحياته بسببه، وإال فإنه يعد كماالً للعقرب وموجباً لبقائه...(

ــواز ــا والن ــى المصــائب والبالي ــذلك بالنســبة إل ــالزالزل وك ــة ك ــوارث المختلف ل والك
والفيضــانات والبــراكين، فهــذه األمــور ليســت شــروراً فــي ذاتهــا، بــل إنَّ وضــع الطبيعــة 

عي على األرض شكل طبي ياة ب ئد  ،يقتضيها، فهي ضرورية الستمرار الح ها فوا كل من ول
 يعرفها أهل الفن. والشر إنما يأتي بقياس شيٍء من هذه األمور على من يتضرر منها.

نى أنَّ  سبية، بمع وهذا ما يشير إليه النص التالي: )إنَّ هذه المصائب إنما هي سيئات ن
قدها  فإذا ف جداً،  عدُّ وا م بنعمة من نعم هللا كاألمن والسالمة والصحة والغنى ي اإلنسان المنعَّ
عدٍم  ما و قد  نة لف ها مقار سيئة، ألن يه  سبة إل لنزول نازلة وإصابة مصيبة كانت النازلة بالن

ا، فكلُّ نازلة فهي من هللا، وليست من هذه الجهة سيئًة، وإنما هي سيئة نسبية بالنسبة إلى م
سبحانه  اإلنسان وهو واجد، فكل سيئة فهي أمٌر عدمي غير منسوب من هذه الجهة إلى هللا 

 .(2)البتة، وإن كانت من جهة أخرى منسوبة إليه تعالى باإلذن فيه ونحو ذلك(
قرآن  إذن مفاد هذه الرؤية أنَّ كلَّ وجوٍد هو في نفسه خيٌر وحسن وجميل، كما يقول ال

 . (5)ُكاَّ َةْ ٍء َخلَقَهُ  الَِّذي أَْحَسنَ الكريم: 
تزاحم  ندما ت عم ع يٌر. ن ته خ ته ولذا في ذا فكل موجود )حتى الموجودات المؤذية( هو 

تؤد عال، ف عل وانف ها عالقات ف قع بين ضاد ي ها وتت ما بين لى هذه الموجودات في ي بعضها إ
خصيصة التضاد والصراع  –انعدام بعض أو إلى إنعدام كماالت بعض، وهذه الخصيصة 

بالتزاحم،  لئ  مادة ممت عالم ال مادة وأوضحها، ف عالم ال هم خصائص  من أ هي  والتزاحم ـ 
تزاحم  سامة  شرات ال قارب والح يات والع ماء، والح تزاحم ال نار  نار، وال يزاحم ال ماء  فال
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مومها، واإلنســان يــزاحم بأفعالــه وجــود الحيوانــات ويضــر بهــا عبــر وجــود اإلنســان بســ
مادة  عالم ال مادة، و عالم ال تصرفاته السيئة في البيئة والطبيعة. إذن الشرور هي من لوازم 

 (1)هو المنطقة التي تتحرك فيها الشرور.
حتى  هو أمر عدمي، وليس أمراً موجوداً إذن فالنتيجة التي نصل إليها أخيراً أنَّ الشر 

شيء والشر ، (2)يحتاج إلى علة ياس  ند ق سي، فع سبي أو قيا ليس أمراً نفسياً، بل هو أمر ن
ضاد ـ  إلى شيء ينتزع الشر عالم الت هو  لذي  مادة ا عالم ال لوازم  من  عي و مر طبي وهذا أ

 (3)وبتعبير الفالسفة: )الشر ليس مجعوالً بالذات، بل مجعول بالعرض(ـ  والتصارع
في وكما يقول أحد الف يع األشياء الموجودة  عن جم عروفين: )إذا تصفحت  السفة الم

شروراً  سها  في أنف جدها  لم ت شروراً  هور  ند الجم سماة ع عالم الم شروٌر  ،هذا ال هي  بل 
ثاني( (2)بالعرض خيرات بالذات( صد ال هي بالق ضاء اإلل   (5) أي إنَّ الشرور داخلة )في الق

 ال بالقصد األول.

 طرح ا:ةكي   رف أخرىن
قل  –مع قوتها ومتانتها  –كن هذه األطروحة ل لم توقف الع ماً، و شكلة تما حل الم لم ت

عدمي  مر  اإلنساني عن طرح األسئلة واإلشكاالت. فخالصة هذه األطروحة أنَّ الشر هو أ
هو  خر: و ينشأ من تزاحم الموجودات، والعدم ال يحتاج إلى موجد. ولكن هنا ينبثق سؤال آ

يه الوجودات أنه لماذا )أصالً( جعل  تزاحم ف حٍو ت هللا )سبحانه وتعالى( نظام عالم المادة بن
سبية  موراً ن شرور أ لك ال نت ت لو كا المختلفة بحيث ينتهي الحال إلى بروز الشرور؟ حتى 
يه  قع ف حٍو بحيث ال ت لى ن كان ع وقياسية. )ألم يكن بمقدور هللا سبحانه أن يصمم عالم اإلم

 ؟.(6)حتى )مثل( هذه الشرور النسبية(
ماذا  قائص؟... ل شرور والن وبتعبير آخر: )لماذا خلق العالم بشكل تكون فيه كل هذه ال

 (7)لم يخلق العالم بشكل تحّل فيه وجودات محل هذه األعدام؟(
قر  )وبلغة المثال: لماذا ال تكون الحياة الدائمة بديالً للموت؟ والثروة والرفاه بديلين للف

ضعف؟  بديالً لل قوة  عوز؟ وال ئذ وال قبح؟ واللذا بديالً لل مال  مرض؟ والج بديالً لل صحة  وال
 (8)واألفراح بديالت للمصائب واآلالم؟ وهكذا. أليس هللا بقادر على كل شيء؟!(

 هناك عدة أطروحات في الجواب على هذا اإلشكال:

 الطر:ح  ال:لىن  يم التفكي ن 
ع بين  ضاد تتمثل هذه األطروحة بالقول إنه ال يمكن بحال التفكيك  بين الت مادة و الم ال

 والتزاحم.
بدَّ  فال  مادي  عالم  ناك  لك: إن له )فما دام ه تزاحم. توضيح ذ ضاد وال سم بالت وأن يت

كون  ثم ي شيٍء،  قٌد ل هو فا مل، ف ية التكا العالم المادي ينطوي بالضرورة على الحركة وقابل
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الفعل ومن النقص  واجداً له، وهذا هو معنى التكامل والحركة: خروج الشيء من القوة إلى
كلَّ  إلى الكمال. )و( حيث يكون العالم الذي نعيش فيه عالم التكامل، فال معنى للتصور أنَّ 
حرك صوب  ته أن يت بل مقتضى مادي كال،  يه،  هو عل ما  لى  كون ع شيٍء فيه ينبغي أن ي
لى  قدان إ من ف عٍل و لى ف التكامل، ومعنى التكامل أن يخرج من نقص إلى كمال ومن قوة إ

دان... على هذا فال مناص من أن نلتزم بوجود النقائص ونحو ذلك إذا ما أذعنا بوجود وج
شرور  كل ال يه  في ف كان المطلوب أن تنت ما  ساً، إذا  عالم أسا عالم، أو أن ال يوجد ال هذا ال
النسبية والقياسية، وإال فال يمكن التفكيك بين العالم وبين النقائص واألمور العدمية المتمثلة 

شر سية(بال سبية والقيا ير (1)ور الن ها والتغ ما بين ية في جودات الماد تأثر المو تأثير و ، )إن 
لم  مادي، بحيث إذا  والتحول والتضاد والتزاحم كل هذه تعد من الخصائص الذاتية للعالم ال

له وجود(!! كون  مادي ال ي عالم ال بين  (2)تكن هذه الخصائص فإن شيئاً باسم: ال حن إذن  )ن
ما أن  خيارين ال ثالث شرور، وإ يه ال لهما، إما أن نلتزم بعدم وجود العالم حتى ال تتحقق ف

ضرورة...( لك بال لى ذ تب ع ما يتر بل  جوده، ونق تزم بو هذا  (3)نل له أنَّ  في مح بت  قد ث و
ما دام  كان( ف ما  بدع م كان أ في اإلم ليس  الوجود هو أحسن ما يمكن إيجاده، وبتعبيرهم: )

جاد هللا تعالى غاية الكمال فال ش ك أنه سيوجد أكمل ما يمكن. ثم لو قال شخص: إن عدم إي
ير،  جاده أحسن، ألن الوجود خ بل إي له:  يل  جاده، ق من إي نواقص أحسن  العالم مع هذه ال
لك  لى ذ سان إ ما يصل اإلن ها وخيرها. وحين هو تكامل ما  والهدف من إيجاد الموجودات إن

 التكامل تتضح له تلك الحقيقة بشكٍل أجلى. 

 ح  الثيأي ن الخير الليمنالطر:
إن النظرة إلى الشرور يجب أن ال تكون من منظار ضيق، وبشكل تجزيئي، بل يجب 
كرة أن حكم  شرح ف أن تكون في إطار النظام الكوني العام، قال العالمة الطباطبائي وهو ي
من  تزاحم  نازع وال فاع الت عارض ارت في الت مراد بن ليس ال يره: )و الحق ال يعارض حقاً غ

نار إال ب يه  ُرى ف تزاحم، ال ي نازع وال هو دار الت ما  شهود، فإن نا الم في عالم شياء  ين األ
كل  يوان يأ ثم الح يوان،  يخمدها ماء، وماء تفنيها نار، وأرض يأكلها نبات، ونبات يأكله ح
من  ها  ما بين لى  شياء ع هذه األ مراد أنَّ  بل ال يع،  كل الجم ثم األرض يأ ضاً،  ضه بع بع

اش تتعــاون فــي تحصــيل األغــراض اإللهيــة ويتســبب بعضــها بــبعض االفتــراس واالنتهــ
نان  للوصول إلى مقاصدها النوعية، فمثلها مثل القدوم والخشب، فإنهما مع تنازعهما يتعاو
فــي خدمــة النجــار فــي صــنع البــاب مــثالً، ومثــل كفتــي الميــزان، فإنهمــا مــع تعارضــهما 

لو قدير ا يزان لت سان الم يده ل طل كوجود وتصارعهما يطيعان من ب خالف البا هذا ب زن، و
سد  سعي، فُيف حق، ويخيب ال غرض ال كالل في القدوم أو بخس في المثقال، فإنه يعارض ال

 .(2)من غير إصالح، ويضر من غير نفع(
عام  ظام ال عن الن عزل  ية وبم ظرة تجزيئ مور ن هذه األ لى  ظر إ جوز أن نن فإذن ال ي

 للوجود، وكما قال الشاعر: 
 م لللٍض  لللن أ لللي لللليس  وز:أللليً للللبل

 

 (5)ففلللل  أظلللليم الكللللا كللللا   نللللتظم. 
 

مل  –إذن  –فخالصة هذه األطروحة  مور ضرورية لتحصيل التكا أنَّ الشرور هي أ
مه األحسن،  عالى ونظا صنع هللا ت المنشود والخير العام للجميع، ولهذا فهي ال تضر ببديع 
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 (1)ْبَحيأََ  فَقِنَي َ َذاَب النَّيرِ َربَّنَي َ ي َخلَْقَت هَذا بَيِط ً  ُ كما قال القرآن الكريم: 

 الطر:ح  الثيلث ن ةر قليا :خير كثيرن
هي قليلة وضئيلة إذا  –والمالزمة لعالم المادة  –إنَّ هذه الشرور الموجودة في العالم 

 ما قيست بالخيرات الموجودة.
يقــول الشــيخ مصــباح اليــزدي موضــحاً هــذه الفكــرة: )إن خيــرات العــالم تفــوق هــذه 

لشرور التي هي بالعرض، ويعدُّ ترك الخير الكثير لئال يحصل الشر القليل خالف الحكمة ا
 .(2)ونقضاً للغرض(

ومشكلة اإلنسان أنه دائماً ينظر من جهة مصلحته الخاصة، ويجعل نفسه هي المحور 
صلحته أو  مع م فق  سجم وال يتوا ما ال ين شيئاً  يرى أنَّ  ما  مور، فحين ته لأل كل تقييما في 

ضر شيء. )إن مَ  ي لك ال جود ذ من و عاض  باالعتراض واالمت بدأ  سان  لَ ثَ به، ي هذا اإلن
سط  ما يب صره، بين قبض ب نه ي نور، أل المحدود النظر في تقييمه َمَثُل الخفاش الذي يؤذيه ال
ضاء  كون ق هذا النور ماليين العيون على آفاق الكون، ويسهل مجاالت السعي والحياة، أفي

 (3)شرٌّ مالكاً للتقييم(؟! الخفاش على النور بأنه

 الطر:ح  الرابل ن تياخا جهيت الخير :الةرن
لة،  ئد جلي ها فوا سبية والعرضية ل لة والن تقول هذه األطروحة: حتى هذه الشرور القلي

 .(2)وكلما ازداد علم اإلنسان كلما اتسعت معرفته ألسرار هذا العالم والحكم الكامنة فيه
هذا فمثالً: األلم الذي يصيب اإل شر مطلق،  نه  لى أ ناس ع مة ال يه عا ظر إل نسان وين

لم يترتـب عليـه  قة  –األ ثه لمـا علـم اإلنسـان بأنـه  –فـي الحقي خيـر عظـيم، إذ لـوال حدو
يه  فإنَّ ف مر،  لدواء ال خر: ا ثال آ له، وم تى يقت مريض، وبالتالي لن يسعى لعالج مرضه ح

ثر يه أك ير ف كن الخ اً، ول مرَّ نه  عالى، حيث إ ،شّراً من جهة كو بإذن هللا ت شفاء  سبب لل نه 
مة،  ئد مه ها فوا ماء ل شف العل له اكت ها حو سان وجود وبعض الحشرات التي قد يزعج اإلن

مراض مستعصية.  عالج أ من بعضها أمصاالً ل ُاَّ واستخرجوا  ََن ك َِّذي أَْتق ْنَع هللاِ ال صُ
  (6)فَتَبَيَرَك هللاُ أَْحَسُن اْلَخيلِقِينَ (5)  َةْ ءٍ 

 ر التربوي  للمصيئب :الب يي ف  حييف ا:أسينناآلَي
مة  ية مه ثار تربو من آ هذا كله باإلضافة إلى ما للشرور والباليا والمصائب المختلفة 

 في حياة اإلنسان، يمكن أن نلخصها بما يلي:  

 :الًن المصيئب : يل  لتفجير الطيقيتنأ
قات، وب ير الطا سيلة لتفج ير و هي خ لوم وصنع إنَّ المصائب والباليا  قدم الع تالي ت ال

هذه  ثل  في م نه  حروب، أل جواء ال في أ الحضارة، فأكثر الحضارات إنما ازدهرت ونمت 
ما  فات وإصالح  الظروف تتحرك القابليات، وتتأجج المواهب، فيندفع اإلنسان لجبران ما 
شاكل وأزمات ناك م  فسد، وكما قيل: )الحاجة أم االختراع(. وبتعبير أوضح: إذا لم تكن ه

ته ـ  وثغرات وفجوات ونواقص، فإن ذلك سيكون سبباً لجمود طاقات اإلنسان، وفتور قدرا
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نى  مة المع مو  –وقد يصل إلى مرحلة تصبح فيها الحياة عدي قدرات ال تن قات وال فإنَّ الطا
عالى:  له ت شير قو قة ي هذه الحقي لى  جواء. وإ لك األ ثل ت في م فتح إال  َىوال تت أَن  فََلس

 (1)ئيً َ:يَْجَلَا هللاُ فِيِه َخْيراً َكثِيراً تَْكَرهُوْا َةيْ 

 َيأييًن المصيئب :الب يي جرس إأذارن
لة  في غف سان  ية يجعل اإلن شهوات الدنيو في ال إنَّ التمتع باللذائذ المادية واالستغراق 
نب  عن الجوا عداً  نب ازداد ب هذا الجا في  توغالً  سان  عن القيم األخالقية، وكلما ازداد اإلن

كريم الروحي ة والمعنوية، وهذه حقيقة يلمسها كل إنسان في حياته، وقد أشار إليها القرآن ال

آُْ اْ تَْ نَىبقوله:  أَسيَن لَيَْطَ ى * أَن رَّ ، فإذن ال بدَّ لإلنسان بين آونة وأخرى (2)إِنَّ اْ:ِ
غروره،  عن  قف  شده، ويتو لى ر عود إ يتعظ، وي به، و تى ينت ة( ح هزَّ صعقة( أو ) من )

 ف من طغيانه. ويخف

اء يقول القرآن:  رَّ يء َ:ال َّ َ َي بِيْلبَلْ  ْذأَي أَْهلَه ِ ٍّ إاِلَّ أَخَ ن أَّب ِّ   ٍَ ِ  قَْري ْلنَي ف ي أَْر َ َ :َ

ُ ونَ  رَّ   (3)لََللَّهُْم يَ َّ

ن الثََّمَراِت لََللَّهُْم يَذَّ  َ:لَقَْي أََخْذأَي آَ  فِْرَ ونَ ويقول:  نِيَن َ:أَْقٍص  ِّ   (2)كَُّر:نَ بِيلسِّ
فــإذن هــذه المصــائب والباليــا التــي تنــزل علــى اإلنســان الغافــل تكــون ســبباً لتنبهــه 

ر( إليقاظه.  واعتباره، فهي بمثابة صفعة الطبيب للمريض )المخدَّ
يان  وال شك أنه لو لم تكن هذه المصائب والباليا المختلفة موجودة لكان ذلك سبباً لطغ

 ما نراه حولنا.الناس بشكل يفوق بأضعاف كثيرة 

لـوال ثـالٌث فـي ابـن آدم مـا طأطـأ رأسـه شـيء: المـرض ): وقـد روي عـن النبـي 
 .(5)(والموت والفقر، وكلهنَّ فيه، وإنه معهنَّ لوثاب

عض  حال؟! إن ب سيكون ال يف  ثة، ك مور الثال هذه األ من  ية  لدنيا خال صور أنَّ ا فلنت
ُ سنة، فيفعل األفاعيل، ويهلك ال 61 – 51الطغاة يعيش  ثل حرث والنسل، فكيف لو ق ر لم دِّ

 هؤالء الخلود؟ نعود باهلل!!

 َيلثيًن المصيئب :الب يي  بب لملرف  النلم :تقييرهين
عرف  ية ال ت إن السالمة ال تعرف إال بالعيب، والصحة ال تعرف إال بالمرض، والعاف

إال بتــذوق إال بــالبالء. والراحــة ال يحــس بهــا إال بعــد التعــب، والحــالوة ال تــدرك لــذتها 
 المرارة.

كون  حة وحالوة وجب أن ال ي ية ورا سالمة وصحة وعاف ها  ياة كل إذن إذا كانت الح
 لهذه األمور طعم وال لذة، وبالتالي تصبح الحياة بأسرها عديمة المعنى.

قداً  يرى شخصاً فا قدها أو  ندما يف ها ع وإنما يعرف اإلنسان قدر النعمة ويحس بأهميت
 (6)لها.

 اب يالخ  د في الن ر:مشك ة ال ذ –ب 

                                           
 .19( النساء: 1)
 .7 – 6( العلق: 2)
 .92( األعراف: 3)
 .131( األعراف: 2)
 .171هـ. ص   ،1217 . قم: مدرسة اإلمام المهدي1. ط:هـ(. الدعوات573( الرواندي، قطب الدين، )تـ 5)
يات. 6) فر. اإلله سبحاني، جع ظر: ال ني. ين قات م ضافات وتعلي مع إ سبحاني.  شيخ ال ثار الثالثة ال هذه اآل ( ذكر 

 .285 – 282ص 1)مرجع سابق( ج
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حداً( أن يجمع  لم أ عادالً )ال يظ بث( و عل الع ماً )ال يف إنَّ مقتضى كون هللا تعالى حكي
قه، حيث ينتصف هللا  حٍق بح كل ذي  له، ويؤخذ ل الناس ليوم القيامة ليجازى كلٌّ على عم

ي َكَسبَْت َ:هُْم الَ يُظْ تعالى للمظلوم من ظالمه و  .(1)لَُمونَ تَُوفَّى ُكا  أَْفٍس  َّ
والسؤال المهم الذي ُيطرح هنا هو: نحن نفهم بأنَّ اإلثابة على األعمال الحسنة بالجنة 

 مر حسن، وهي مقتضى الكرم والجود والرحمة اإللهية، لكن لماذا العذاب؟أوالنعيم هي 
صاف أإذا قلتم، إنه من أجل تحقيق العدالة بإنصاف المظلومين، يقال لكم: إن مس لة إن

يةالمظ عض  ،لومين هي مسألة جزئ بدو ـ حسب ب عذاب، )وي من ال ية صغيرة  خذ زاو وتأ
عن  لبهم  نازل أغ صعبة يت ها ال مة ومواقف هوال القيا يرون أ ما  باد حين يات ـ أنَّ الع الروا

بل الحساب(وأن ما يبقى من حقوقهم يُ  (2)حقوقهم كن  (3)حسم أمرها في ساحة المحشر ق ول
إِنَّ هللاَ الَ يَْ فُِر صي المرتبطة باهلل تعالى من قبيل الشرك: العذاب األكبر متجه إلى المعا

يمٌ (2)  .أَن يُْةَرَك بِهِ  ْرَك لَظُْلٌم َ ظِ ِرْك :(5) .يَي بُنَ َّ ال تُْةِرْك بِيهللِ إِنَّ الةِّ ن يُةْ َ 
َم هللاُ َ لَيهِ  فاق:  (6)رٍ يلِِميَن ِ ْن أَأَصياْلَجنَّ َ َ:َ لَْ:اُْ النَّيُر َ:َ ي لِلظَّ  بِيهللِ فَقَْي َحرَّ فر والن والك

 َنََّم ِ  َجه يفِِريَن ف َيفِقِيَن َ:اْلكَ ليً إِنَّ هللاَ َجيِ ُع اْلُمن ليَّْرِك  (7). َجِمي ِ  ا َيفِقِيَن ف إِنَّ اْلُمن
 . (8)الَْ فَِا ِ َن النَّيرِ 

لى  عالى ع صر( هللا ت ماذا )ي عذاب؟ ل ماذا ال نا: ل هم ه سؤال الم صاة إذن ال بة الع معاق
مع أنَّ  به(  شرك  فر أن ي شرك )ال يغ صاً ال به وخصو طة  صي المرتب لى المعا نار ع بال

ته وجوده ه أن يعفو عنهم، وال يضره ذلك شيئاً بوسع سعة ورأف ته الوا ، وهذا مقتضى رحم
 وإحسانه؟!

ا إننا نفهم أن التشريعات الجزائية والعقوبات يقصد منها أحد أمرين: أوالً: التشفي، كم
ِّ  َ:َ نفي قوله تعالى:  ِرف ف َ َ يُسْ ْلطَيأيً ف ِِّه  ُ َي لَِولِي َْي َجَلْلن َِا َ ْظلُو يً فَق َّهُ  قُت ِْا إِأ اْلقَت
و يَن َ ْنصُ َ كن  (9)راً ك تدي، ول من المع شفى  قتص ويت يه أن ي تدي عل من اع حق  من  . ف

عال )أ طروء االنف ستلزم  نه ي عالى أل حق هللا ت في  ته التشفي غير وارد  لى ذا ير( ع ي التغ
 وهللا تعالى ال يتغير من حال إلى حال.

َ َ ثانياً: اعتبار اآلخرين: كما في قوله:  ْنهَُمي ِ ئ اأِ  فَيْجلُِي:ا ُكاَّ َ:اِحٍي  ِّ اأِيَ ُ َ:الزَّ الزَّ
ِيهللِ :َ  ُوَن ب نتُْم تُْؤِ ن يِن هللاِ إِن ُك ِ  ِد َ ٌ ف ي َرْأف َ ْذُكم بِِهم ُ َْيٍف َ:ال تَلْخ هَْي َجل ْ ِر َ:ْليَة َْوِم اآْلخِ اْلي

َن  ْؤِ نِينَ . فإن قوله: (11)اْلُمْؤِ نِينَ َ َذابَهَُمي طَيئِفَ ٌ  ِّ َن اْلمُ ِّ  ٌ َ  َ:ْليَْةهَْي َ َذابَهَُمي طَيئِف
تى ال  خرين، ح لدى اآل بار  صول االعت هي ح يات(  حدى الغا ية )أو إ لى أنَّ الغا نة ع قري

ه عل. و هذا الف ثل  لى م جرؤوا ع في دار يت صح  ما ي بار إن ير وارد، ألنَّ االعت ضاً غ ذا أي
 التكليف )الدنيا( ال في دار الجزاء.

                                           
 .161. وآل عمران: 281( البقرة: 1)
 .116-112ص 8سابق(. ج ( ينظر: الكليني، محمد بن يعقوب. الكافي. )مصدر2)
لى 3) جوز إ ظالم، وال ي يوم  تي ال لى جن جوز إ ساحة المحشر: )ال ي في  ناس  قول لل عالى ي ( في الرواية أنَّ هللا ت

ناري اليوم ظالم، وألحد من المسلمين عنده مظلمة حتى يأخذها منه في الحساب(. ينظر: الكليني، محمد بن 
من 116ص 8ج .(. الكافي. )مصدر سابق(329يعقوب، )تـ  باد بعضهم  قتص للع . وفي رواية أخرى: )في

 .223ص 2بقى ألحد على أحد مظلمة ثم يبعثهم للحساب( م.ن: جتبعض حتى ال 
 .28( النساء: 2)
 .13( لقمان: 5)
 .72( المائدة: 6)
 .121( النساء: 7)
 .125( النساء: 8)
 .23( اإلسراء: 9)
 .2( النور: 11)
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 إذن فما هو معنى العقوبة والعذاب وما هو المصحح لهما؟
صار  جواب باخت سبحاني  –وال شيخ ال يذكره ال ما  ية (1)هو -ك عن غا سؤال  : إن ال

في بار  جاد االعت شفي أم إلي هي للت هل  ها  بة، وأن لى  العقو جه ع ما يتو قب إن ير المعا غ
العقوبــات التــي تترتــب علــى العمــل عــن طريــق التقنــين والتشــريع )العقوبــات الجعليــة(، 

 فللتعذيب في هذا المجال إحدى الغايتين: التشفي أو االعتبار. 
وأما إذا كانت العقوبة أثراً وضعياً )تكوينياً( للعمل، فالسؤال ساقط ألن هناك ضرورة 

لك ال يصح وجودية بين ال مجرم والعقوبة التي تالبس وجوده في الحياة اآلخروية، وعند ذ
فع  يك والوضع والر كان التفك مع إم سؤال  جه ال ما يت ماذا، وإن عذيب ل عن أنَّ الت سأل  أن ي

 كالعقوبات االتفاقية )الجعلية(.
جزاء  م ال تالي. حيث يقسِّ شكل ال حث بال وأما الشيخ مرتضى المطهري فإنه يطرح الب

 ثالثة أنواع: إلى 
 .ـ الجزاء االعتباري1
 .ـ الجزاء الذي له رابطة تكوينية مع الذنب )التكويني(2
 .)التجسمي( (2)ـ الجزاء الذي هو تجّسم للذنب نفسه3
في        شرة  ية المنت قوانين الجزائ قررات وال لك الم بارة ت هو ع باري ف جزاء االعت ما ال أ

هو أمران: أوالً: الحيلولة دون تكرار الجريمة  مختلف المجتمعات. والغاية من ذلك الجزاء
لذي  لوم ا سلية المظ ياً: ت بار(. ثان ني )االعت يره، يع بل غ من ق سه أو  جرم نف بل الم من ق

 ارتكبت بحقه الجريمة وإدخال شيء من الطمأنينة والسرور إلى قلبه )التشفي(.
ند وهذا النوع من العقوبات غير معقول في الحياة اآلخرة لما سبقت اإل يه ـ ع شارة إل

شفي  طرح اإلشكال ـ من أنَّ غالبية العذاب مرتبط بحق هللا تعالى وهللا ال يجوز في حقه الت
 وال معنى لالعتبار في ذلك العالم.

 ثانياً: الجزاء التكويني: وقد يعبر عنه بـ)األثر الوضعي(.
عالم،  هذا ال في  ها  شرب فكثير من األعمال لها أثر وضعي تكويني ال ينفك عن مثالً: 

ناول  ية، وت ضطرابات الكبد شرايين واال صلب ال صاب وت ختالل األع لى ا يؤدي إ مر  الخ
موت  لى ال يؤدي إ سم  كل ال مان، وأ بدن واإلد هدام ال توازن وان قد ال المخدرات يؤدي إلى ف

 وهكذا. فهذه آثار ذاتية )طبيعية تكوينية( لتلك األعمال.
قاب، ألنَّ وهنا ال يصح أن يسأل أنه: لماذا يعاقب هللا  تعالى من يشرب الخمر بهذا الع

 العقاب ليس جعلياً بل هو عقاب تكويني يعني من قبيل العلة والمعلول.
ثل عقوق  لك م لدنيا، وذ وكثير من الذنوب لها آثار وضعية )تكوينية( في هذه الحياة ا

ثر ال هذا األ مر، و تر الع لدين ب قوق الوا ضعية لع ثار الو من اآل فإنَّ  لدين،  له الوا قة   عال
عاً،  تل واق ستحقان الق نا ي لو كا تى  بل ح كافرين.  سلمين أو  سقين، م مؤمنين أو فا بكونهما 
ثل  شريعي. وم كويني ال ت ثر ت سبباً لقصر عمره. ألنَّ األ سيكون  لك  فإن ذ وقتلهما ابنهما 
قد لب. و  ذلك أيضاً أكل الحرام، فإنَّ أكل الحرام له أثر تكويني خطير، وهو الطبع على الق

طونكم   أشار اإلمام الحسين ئت ب إلى هذا األثر حينما قال ألعدائه يوم عاشوراء: )فقد مل
. أيضاً هذا األثر ال عالقة له بالعلم وعدم العلم، فقد يكون (3)من الحرام وطبع على قلوبكم(

شريعي ثر الت من األ ياً  كون معف نا ي حرام، فه مة  ها لق تي يأكل ، اإلنسان جاهالً بأنَّ اللقمة ال
ثر الوضـعي، ألنَّ األثـر  كن أن يعفـى مـن األ عدم علمـه(، ولكنـه ال يم ني ال يعاقـب )ل يع

                                           
 بتصرف. 295 – 292ص  1لهيات. )مرجع سابق(. ج( ينظر السبحاني، جعفر. اإل1)
 . مع تصرف مني.217 – 211( ينظر: المطهري، مرتضى، العدل اإللهي. )مرجع سابق( ص 2)
سابق(. ج3) صدر  نوار. )م حار األ باقر. ب مد  سي، مح تـ8ص 25( المجل بد هللا. ) ني، ع هـ(. 1131، والبحرا

 .252هـ. ص ،1217مام المهدي . قم: مدرسة اإل1( ط: العوالم )اإلمام الحسين 
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 الوضعي غير قابل للرفع أصالً ـ كما بينا ـ.
جزاء  ثالثاً: الجزاء التجسمي: وهو عبارة عن تحول ذات العمل إلى جسم، وهذا هو ال

 الموجود في اآلخرة. 
ع األول هــي عالقــة اعتباريــة جعليــة إنَّ العالقــة بــين العمــل والجــزاء فــي النــو

يل  من قب ها  ية، ولكن هي عالقة تكوين ثاني  نوع ال في ال )مرتبطةبجعل الجاعل(، والعالقة 
لث  نوع الثا في ال ما  ياً. أ نة تكوين جة معي يه نتي تب عل مل يتر ني أنَّ الع لول، يع العلة والمع

يوم القيا سان  مام اإلن مل يتجسم ويحضر أ فس الع فإنَّ ن يراه )التجسمي(  لذي  ني ا مة، يع
في صورته  نه  مل بعي مل، الع فس الع هو ن بل  مل  جة الع هو نتي ليس  اإلنسان يوم القيامة 

 الواقعية.
عالى:  قول ت ما ي ُواك ي َ ِمل ُي:ا  َ ياً  َ:َ:جَ ُِم َرب َ  أَحَ راً َ:ال يَْظل قول:  (1)َحيضِ وي

 ْح ي َ ِملَْت ِ ْن َخْيٍر    َتْ يَْوَم تَِجُي ُكا  أَْفٍس  َّ ي َ ِمل راً َ: َ َي   َ َْو أَنَّ بَْينَه ََود  ل َوٍء ت ن  ُ ِ 
تَيتيً ويقول:  (2)َ:بَْينَهُ أََ ياً بَِليياً  َّيُس أَةْ ُيُر الن ْا  يَْوَ ئٍِذ يَصْ ن يَْلمَ َ يلَهُْم* فَم َُرْ:ا أَْ مَ لِّي
ٍف َخْيراً  اً  * يََرُْ  ِ ْثقَيَ  َذرَّ ٍف َةرا  .(3)يََرُْ  َ:َ ن يَْلَمْا ِ ْثقَيَ  َذرَّ

قول:  تيم ي مال الي كل  لى أ سبة إ ي وبالن َ ميً إِأَّم َيَ ى ظُْل َواَ  اْليَت ْ َلُْكلُوَن أَ  َِّذيَن ي إِنَّ ال
 .(2)اً بُطُوأِِهْم أَير يَلُْكلُوَن فِ 

يعني أن أكل مال اليتيم هو عين النار، ولكن ألنه يعيش في هذه الدنيا فهو ال يفهم وال 
نار و ،يدرك هذه الحقيقة لى  نه إ في بط لذي  مال ا لك ال لهذا فبمجرد زوال الحجب ينقلب ذ

 تلتهمه.
إنَّ اإلنسان ما دام في هذه الحياة، فهو ال يعلم حقيقة العمل الذي يقوم به وواقعه بسبب 

َرْت * َ:إَِذا إِذوجود الغطاء، لكن بمجرد أن يرفع الغطاء سيظهر الواقع  ُوِّ ا الةَّْمُس ك ََ
َرْت  َرْت * َ:إَِذا اْلِجبَيُ  ُ يَِّرتْ الن ُجوُم اأَكيَ  وُش ُحةِ َْت * َ:إَِذا اْلُوحُ يُر ُ طِّل * َ:إَِذا اْلِلةَ

َجللْت * َ:إَِذا اْلَمللْوُس:َدفُ ُ لئِلَْت * بِلللَيِّ َذأللٍب  َرْت * َ:إَِذا الن فُلوُس ُز:ِّ * َ:إَِذا اْلبَِحليُر ُ للجِّ
ُِ أُِةلَرْت * َ:إِذَ  لُح َرْت * َ:إَِذا قُتِلَلْت * َ:إَِذا الص  لَميء ُكِةلطَْت * َ:إَِذا اْلَجِحليُم ُ للِّ ا السَّ

َرتْ  ي أَْح َ َّ ٌْس   ْت أَف َ َْت * َ لِم َّ ُ أُْزلِف مل  (5)اْلَجن قع الع سان وا لم اإلن لك يع ند ذ إذن ع

عالى:  قال ت َن الذي أنجزه، أما مادام هنا فهو ال يعلم إال الظاهر. كما  َيِهراً  ِّ ُوَن ظ يَْللَم
ْأيَي َ:هُْم َ ِن اآْلِخَرِف هُْم َغيفِلُونَ اْلحَ   (6)يَيِف الي 

صورة  ية و صورة دنيو صورتين:  سان  به اإلن قوم  لذي ي مل ا خر: إن للع ير آ وبتعب
بارة  هي ع أخروية )صورة ظاهرية وصورة باطنية(. فالصالة لها صورتها الدنيوية التي 

في عن حركات وأذكار، ولكن صورتها اآلخروية تختلف تماماً  صوم، صورته  . وكذلك ال
صوم ُيعالدنيا عبارة عن اإلمساك عن الم َّ فطرات، أما في اآلخرة فال من ب َّة  نه ُجن نه بأ ر ع

تيم  مال الي كل  كذلك أ ية. و هذه صورته الحقيق  –النار، يعني درع يقي اإلنسان من النار، 
عالى:  –كما مر  له ت في قو ما  خل ك ضاً الب نار، وأي بَنَّ  الَ صورته األخروية هي ال يَْحسَ

ُوْا  الَِّذيَن يَْبَخلُوَن بَِمي آتَيهُُم هللاُ ِ ن فَْ لِِه هَُو َخْيراً  ي بَِخل قُوَن  َ يُطَوَّ ُْم  َ لَّهُْم بَْا هَُو َةر  لَّه

                                           
 .29( الكهف: 1)
 .31( آل عمران: 2)
 .8 – 6( الزلزلة: 3)
 .111( النساء: 2)
 .12 – 1( التكوير: 5)
 .7( الروم: 6)
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ناقهم (1)بِِه يَْوَم اْلقِيَيَ  ِ  طوق أع طوق ي لى  سه إ . أي هذا المال الذي بخلوا به سيتحول نف
 .(2)يوم القيامة

ْرهُم ول تعالى: ويق ِّ بِيِا هللاِ فَبَة َ:الَِّذيَن يَْكنُِز:َن الذَّهََب َ:اْلفِ َّ َ َ:الَ يُنفِقُوأَهَي فِ   َ
ُوُرهُْم  نوبُهُْم َ:ظُه َيهُهُْم َ:ُج َي ِجب َوى بِه َنََّم فَتُكْ َيِر َجه ِ  أ بَِلَذاٍب أَلِيٍم * يَْوَم يُْحَمى َ لَْيهَي ف

 . (3)ِسُكْم فَُذ:قُوْا َ ي ُكنتُْم تَْكنُِز:نَ هَلَذا َ ي َكنَْزتُْم لَأفُ 
ـ إذن النتيجة أنَّ العمل الذي يؤديه اإلنسان في الدنيا يراه نفسه )على حقيقته( متجسماً 
يوم القيامة. ال أنه يرى العقاب المجعول )المسنون( للعمل وال حتى العقاب الذي هو نتيجة 

 الواقعية.وضعية للعمل، بل يرى نفس العمل، بصورته 

 التفسير الثيأ ن
نا العالمة  سير التجسم( يلخصه ل وهناك تفسير آخر لعالقة العقاب مع العمل )غير تف

 السبحاني بقوله:
) إنَّ كــالً مــن األعمــال اإلجراميــة أو الصــالحة التــي تصــدر مــن اإلنســان فــي عــالم 

مل وممارس كرار الع سبب ت ها، ب كات الطبيعة ُتوجد في النفس ملكًة مناسبًة ل هذه المل ته. و
ته،  حاقَّ وجوده وصميم ذا شكل  بل ت سان،  عن وجود اإلن شيئاً مفصوالً  النفسانية ليست 
عن  ية  فاإلنسان الصالح والطالح إنما يحشران بهذه الملكات التي اكتسباها في الحياة الدنيو

ٍس مع طريق الطاعة والمعصية، ولكل ملكة أثٌر خاٌص يالزمها. وإن شئت قلت: إنَّ كلَّ نف
حان، أو  لروح والري نة وا قة للصور التي تناسبها، إما الج ما اكتنفها من الملكات تكون خالَّ
لى  ها ع قائمين ب لنفس  لوقين ل قاب مخ ثواب والع كون ال النار ولهيبها وعذابها، فعلى ذلك ي
نحــٍو ال يــتمكن مــن تــرك اإليجــاد، وهــذا كاإلنســان الصــالح الــذي ترســخت فيــه الملكــات 

هذه الدنيا، فإنه ال يزال يتفكر في األمور الصالحة، وال تستقر نفسه، وال تهدأ  الصالحة في
عن  ثة  كات الخبي يه المل لذي ترسخت ف طالح ا سان ال له اإلن في مقاب ها، و كر في في التف إال 
ئة،  طريق األعمال الشيطانية في الحياة الدنيوية فال يزال يتفكر في األمور الشريرة والردي

 .(2)نفسه عن التفكير فيما يناسب ملكتها لم يقدر على ذلك(ولو أراد إبعاد 
يزرع  من  يزرع ورداً و من  يل  من قب هي  ضية  قول: إنَّ الق ثر ن سألة أك ولتبسيط الم
من  كن ل كذلك ال يم شوك،  لى ال لورد أن يحصل ع يزرع ا من  كن ل ما ال يم نه ك شوكاً، فإ

ناٍء ينضح ب كلَّ إ لورد. ألنَّ  لى ا شوك أن يحصل ع كن أن ينضح يزرع ال يه، وال يم ما ف
كن  يان ال يم بر والطغ بشيء آخر، فالنفس المطبوعة على الشر والحقد والغل والحسد والك
لود  حب وا ير وال لى الخ لنفس المطبوعة ع كذلك ا هذه األمور، و قع  ها إال وا لد عن أن يتو

خالق ضع واأل خرة( .والتوا عة اآل لدنيا مزر قول: إنَّ )ا ما ن هذا حين هذه (5)ول مة  فإن  الكل
لدنيا  قاً: إن ا قة. ح ية الد في غا مة  هي كل بل  ية،  ية عاد ية خطاب مة وعظ جرد كل ست م لي

 من يزرع فيها خيراً يحصد خيراً ومن يزرع شراً يحصد شراً. .مزرعة اآلخرة
بين  مل و بين الع صاة، إذ العالقة  عذيب الع من ت ية  عن الغا سؤال  سقط ال نا ي من ه و

تي  العقاب هي عالقة تكوينية ذاتية شوك ال بذرة ال ال يتصور انفكاكها بحال، فهي من قبيل 
 تنتج شجرة الشوك.

                                           
 .181( آل عمران: 1)
 .258ص 2الطبرسي، الفضل بن الحسن. مجمع البيان. )مصدر سابق(. جينظر: ( 2)
 .35 – 32( التوبة: 3)
 .295ص 1، جعفر. اإللهيات. )مرجع سابق(. ج( السبحاني2)
بي 5) لى الن سوبة إ مة من هذه الكل  ) .لي عوالي الآل هور(.  بي جم بن أ لي )ا بن ع مد  سائي، مح ظر: األح . ين

 .267ص 1)مصدر سابق(. ج
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  ةكل  الخلودن
ها،  كان رفع بة وعدم إم قد يقول قائل: سلمنا بكل ما ذكرتموه في البدية حصول العقو
ألنها عقوبة تكوينية وليست جعلية، بل إن العقوبة هي ذات العمل ـ بناًء على القول بتجسم 

نه األعمال ـ، و مع أ عن العصاة  بة  عالى العقو سقط هللا ت ماذا ال ي قال: ل صح أن ي لهذا ال ي
 غني عن عقوبتهم، ألنَّ العقوبة ببساطة غير قابلة لإلسقاط.

قررة  ية الم سنن العقالئ من ال هي: إنَّ  خرى، و شكلة أ ناك م كن ه هوم، ول هذا مف كل 
ألقـى نفايـة علـى قارعــة وجـوب مسـاواة العقوبـة للجـرم المرتكـب، فمـثالً لـو أنَّ شخصـاً 

جرم  بين ال سب  عدم التنا بد ل سجن المؤ عدام أو ال يه باإل كم عل جوز أن يح فال ي يق  الطر
 المرتكب والعقوبة، بل في أقصى الحاالت يسجن أسبوعين )مثالً(. 

فالمعاقبة على الجرم بقدره هي من أهم مصاديق العدل، ومن الظلم أن ُيعاقب شخص 
بات ا إذبعقوبة تفوق ما ارتكب.  هي عقو مة  في القيا ية  بات اإلله قال: إن العقو ثبت هذا في

شديدة جداً ال تتناسب مع حجم الجرم المرتكب في الدنيا، خصوصاً مسألة الخلود، فهل من 
من سنة  يون  سنة بمل قب شخص عصى خمسين  يف  العدل أن يعا نار ؟ فك في ال عذاب  ال

  ؟بالخلود
بات الجواب: إنَّ ما ذكر من لزوم تطابق الع في العقو كن  حق، ول هو  قوبة مع الجرم 

فال  مل،  فس الع الجعلية )التشريعية(. أما العقوبات التي هي الزم من لوازم العمل أو هي ن
فاً وال  عاً وال وضعاً وال تخفي ها ال رف معنى لمراعاة التناسب فيها، لعدم إمكان التصرف في

 تشديداً.
ق صح أن ي هل ي سّم، ف ناول ال سان ت ثل إن ني م لم يع به  لذي ارتك لذنب ا هذا ا ال: )إن 

سيكون  لك ف يل ذ لو ق بالموت(؟!  يه  قب عل عدل أن يعا من ال هل  قائق،  ضع د جاوز ب يت
الجواب: )إنه هو الذي جنى على نفسه. ألنَّ الموت هو النتيجة الحتمية لتناول السّم(. وكما 

مة:  ُكمْ فَ َ تَلُوُ وأِ  َ:لُوُ وا أَأْ يقول الشيطان للعصاة يوم القيا َ عرف (1)فُس نا أ ني أ . يع
من  سه  ثل شخص يرمي نف ترب؟! وم ماذا أق ها، فل بت من ستحرقني إذا اقتر أنَّ هناك ناراً 
بين  شاهق فيتحطم وتتكسر عظامه، فهل يصح أن يقال: إنه ليس هناك تناسب بين الذنب و

لم أ ني  قول: إ له أن ي سوغ  هل ي يدز، ف نب إال العقوبة!! أو شخص قام بالزنا فأصيب باإل ذ
نك  له: إ سيقال  لك ف قال ذ لو  بضع دقائق، فهل من العدل أن أعاقب بهذه العقوبة القاسية؟! 
جرم  بين ال سب  عدم التنا عن  سؤال  سمع!! إذن فال لم ت هت وحذرت ف لوم، ألنك نب أنت الم
ية  ية الحتم جة الطبيع هو النتي لود  ضاً، ألنَّ الخ والعقوبة بالنسبة إلى عقوبة الخلود ساقط أي

قال: إن هللا الت صح أن ي هذا ال ي ها، ول ها عن كوينية لبعض المعاصي التي ال يتصور انفكاك
تعالى رحيم فلماذا يخلِّد بعض الناس في النار؟ ألنَّ الجواب: إنَّ هللا لم يخلدهم بل هم خلَّدوا 

 أنفسهم.
لإلنقاذ ال على أن هللا تبارك وتعالى ـ لسعة رحمته ورأفته بالعباد ـ ال يترك عبداً قابالً 

فرة،  صالح للمغ هو  من  كن ل حاً، ل فرة مفتو باب المغ قي  نا ب من ه كل الوسائل. و قذه وب ين
كن معصيته  لم ت كة، و صبح مل حد أن ت كشخص لديه بعض المعاصي التي لم تترسخ إلى 
يه  قع عل الشرك باهلل تعالى، فهذا ممكن أن تصفى ذنوبه من خالل المصائب والباليا التي ت

فإ لدنيا،  نازل في ا في الم صفى  شيء في قي  فإذا ب بر،  في الق صفى  شيء في يه  قي عل ذا ب
الالحقة، فقد يصل إلى القيامة وقد تطهَّر من ذنوبه، وقد تبقى فيه أدران، فال يصلح لدخول 
الجنة حتى يأخذ مرحلة تصفية في النار، ثم حينما يصلح حاله يخرج ويؤمر به إلى الجنة، 

ى وهناك بعض الناس تكون ذنوبهم  سوَّ هي أن ُي تدخل اإلل من ال بسيطة بحيث يمكن بشيء 

                                           
 .22( إبراهيم: 1)
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شفاعة  خالل ال عالج  –أمرها، فهؤالء يشملهم هللا بمغفرته إما مباشرًة وإما من  هي  تي  ال
عالى  –كما بينا  –لمن هو قابٌل للعالج  أما الذين ليست فيهم قابلية العالج فماذا يصنع هللا ت

لَْو ُرد  ولهم؟! الذين يقول عنهم:   .(1):ْا لََليُد:ْا لَِمي أُهُوْا َ ْنهُ َ:إِأَّهُْم لََكيِذبُونَ ََ

ُا الذين يقول عنهم:  ِّ  أَْ مَ َيَ  َربِّ اْرِجلُوِن * لََلل ْوُت ق َيهُُم اْلمَ َحتَّى إَِذا َجيء أَحَ
ش (2)َصيلِحيً فِيَمي تََرْكُت َك َّ إِأَّهَي َكلَِم ٌ هَُو قَيئِلُهَي كالم يت عاد . يعني مجرد  لو  به، و دق 

 لعاد إلى ما كان عليه ألن )ذيل الكلب أعوج ـ كما يقولون في المثل الشعبي ـ(.
: )إنما  حديث يلخص لنا كل هذا الكالم، حيث يقول  وقد روي عن اإلمام الصادق

بداً،  ها أن يعصوا هللا أ لدوا في لو خ لدنيا أن  في ا خلُد أهل النار في النار، ألنَّ نياتهم كانت 
عوا هللا وإ ها أن يطي قوا في لو ب لدنيا أن  في ا نت  نما خلد أهل الجنة في الجنة، ألن نياتهم كا

قُــْل ُكــلٌّ َيْعَمــُل َعلَــى أبــداً، فبالنيــات خلــد هــؤالء، وخلــد هــؤالء(. ثــم تــال قولــه تعــالى: 

 (2). قال: )على نيته((3)َشاِكلَِتهِ 
كن أن ت كات ال يم في يعني أنَّ أهل الجنة صارت لديهم مل لدوا  لو خ تى  عنهم ح فك  ن

لديهم  صارت  نار  هل ال كذلك أ مة، و ير والرح نتج الخ تي ت ير ال كات الخ هي مل لدنيا، و ا
شر  ملكات ال يمكن أن تنفك عنهم، حتى لو خلدوا في الدنيا، وهي ملكات الشر التي تنتج ال

 والعذاب. إذن: فبالملكات ُخلّد هؤالء وُخلّد هؤالء.

                                           
 .28( األنعام: 1)
 .111 – 99( المؤمنون: 2)
 .82( اإلسراء: 3)
قو2) بن يع ني، محمد  سابق(. ج( الكلي كافي. )مصدر  بن الحسين 85ص 2ب. ال لي  بن ع مد  صدوق، مح . وال

هـــ(. علــل الشــرائع. تحقيــق: بحــر العلــوم، محمــد صــادق. النجــف األشــرف: منشــورات المكتبــة 381)تـــ
 .باختالف يسير 523ص 2. ج1966الحيدرية، 
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 الفصل الل دس: 

ئج المنرّتلة ع ى النن 

الن لتق نظرية 

 يالنقلتم ال ق تتق
 ة هللا ت  لى ال يف ل القلتم1

 ة امنن ع النك تف  م  ال يط ق: 2

أ ة أدلة ال دلتة ع ى امنن ع النك تف 

  م  ال يط ق

 ب ة إشك الت األش عرة ع ى هذه الفكرة

 ة أف  ل هللا ت  لى م   ة   لغ ي ت: 3

 أ ة الدلتل ال ق ي

 لتل النق يب ة الد

 جة ة الدافع األش ري لرفض هذه الفكرة

 ة اخنت ر اإلنل ن: 4

 أ ة إثل ت ق ن ن اللللتة يالمللَّلة

 ب ة أدلة ال دلتة ع ى اخنت ر اإلنل ن
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ها ـ إن  هناك نتائج عّرض ألهّم كثيرةٌ تترّتب على القول بالتحسين والتقبيح العقليين أت
 شاء هللا ـ.

 القلتم:ة هللا ت  لى ال يف ل 1

صدر  كن أن ي يه أّن ال يم شّك ف ا ال  ّه ممّ إذا ثبتت مقولة التحسين والتقبيح العقليين فإن
 عن هللا تعالى ما هو قبيٌح في الواقع، ألّنه ـ عز وجل ـ غاية الكمال والحكمة والغنى.

تـ يداّلن على 672استدّل الطوسي ) مه  ستغناؤه وعل قال: )وا بدليلين،  لك  لى ذ هـ( ع
 .(1)قبح عن أفعاله تعالى(انتفاء ال

بيٌح، أو  ّه ق له بأن ا لجه ّ مرين: إم له ألحد أ ما يفع بيح إّن عل الق وذلك باعتبار أّن الذي يف
تاٍج  ير مح بائح وغ قبح الق ماً ب عالى عال ما دام هللا ت بيح، و لك الق لى ذ جة إ شعر بالحا ألّنه ي

 إليها، فإّنه ال يمكن في حقّه ـ سبحانه ـ فعلها.
 هـ( في توضيح كالم الطوسي: 726الحلّي )تـ  وقال العاّلمة

من  بيح، و قبح الق عالٌم بحسن الحسن و )ألّنه تعالى غنيٌّ يستحيل عليه الحاجة، وهو 
 .(2)المعلوم بالضرورة أّن العالم بالقبيح الغنّي عنه ال يصدر عنه..(

وقــال فــي كتــاب )نهــج الحــّق وكشــف الصــدق(: )ذهبــت اإلمامّيــة ومــن وافقهــم مــن 
تزلــة إلــى أّن هللا تعــالى ال يفعــل القبــيح وال يخــّل بالواجــب، بــل جميــع أفعالــه حكمــٌة المع

نيٌّ  عالى غ كذٌب وال فاحشٌة، ألّن هللا ت عدواٌن وال  جوٌر وال  لٌم وال  ها ظ وصواٌب، ليس في
كان  من  كّل  نه، و ناه ع عالٌم بغ مات، و عن القبيح وعالٌم بقبح القبيح، ألّنه عالٌم بكّل المعلو

 .(3)فإّنه يستحيل عليه صدور القبيح عنه والضرورة قاضيٌة بذلك...(كذلك 
جب، 676وقال المحقّق الحلّي )تـ  خّل بالوا بيح وال ي هـ(: )فاعلم أنه تعالى ال يفعل الق

لى(  تاج )إ ّه ال يح كذلك، فإن كان  من  كّل  نه، و ستغنائه ع عالٌم با بيح و قبح الق عالٌم ب ّه  ألن
 .(2)فعله..(

 محمد رضا المظفر على هذه القضية بقوله:واستدّل الشيخ 
بع  عن أر لو  لك ال يخ في ذ فإّن األمر  )فلو كان يفعل الظلم والقبح ـ تعالى عن ذلك ـ 

 صور:
 ـ أن يكون جاهالً باألمر فال يدري أّنه قبيٌح.1
 ـ أن يكون عالماً به،  ولكّنه مجبوٌر على فعله وعاجٌز عن تركه.2
 جبوٍر عليه، ولكّنه محتاٌج إلى فعله.ـ أن يكون عالماً به وغير م3
له 2 كون فع في أن ي ـ أن يكون عالماً به وغير مجبوٍر عليه وال يحتاج إليه، فينحصر 

 تشهياً وعبثاً ولهواً.له 
ــض  ــو مح ــه، وه ــنقص في ــتلزم ال ــالى وتس ــى هللا تع ــاٌل عل ــور مح ــذه الص ــّل ه وك

 .(5)الكمال..(
ثبات هذه المقولة ـ أّن هللا ال يفعل القبيح ـ وباإلضافة إلى هذه األدلّة العقلّية طرحت إل

                                           
 .331( الحلي، الحسن بن يوسف. كشف المراد )مصدر سابق(. ص1)
 .331( م.ن: ص2)
 .85( الحلّي، الحسن بن يوسف. نهج الحّق وكشف الصدق. )مصدٌر سابٌق(. ص3)
 .91( الحلي، جعفر بن سعيد. المسلك في أصول الدين. )مصدر سابق(. ص2)
تـ 5) صاريان. 1381( المظفر، محمد رضا،  شارات أن قم: انت في.  مد حن قديم: داوود، حا ّة. ت ئد اإلمامي هـ. عقا

 .21ص
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ْرو (1)َ:هللاُ الَ يُِحب  اْلفََسيدَ أدلٌّة نقلّيٌة، منها قوله تعالى:  ِْ اْلُكف َيِد ى لِِلب  (2)الَ يَْرضَ

َيدِ و ميً لِْلِلب يُي ظُْل ي هللاُ يُِر َ  :َ(3) و ِيي َ ٍَم لِْلَلبِ ي َرب َ  بِظ َ  :َ(2) و ُِم َرب َ   الَ يَْظل
 .(6)..(7)َ ي َكيَن َرب َ  لِيُْهلَِ  اْلقَُرى بِظُْلٍم َ:أَْهلُهَي ُ ْصلُِحونَ و (5)أََحياً 

بيح،  عل الق عالى يف بأّن هللا ت صّرحون  هذا ولكن الذي ذكرناه ال يعني بأّن األشاعرة ي
 بل هم أيضاً يقولون بأّنه ال يفعل القبيح، ولكن بحسب فهمهم للقبيح.

قول عض تـ ي جي ) لدين اإلي لى أّن هللا ال 756د ا عت ع قد اجتم ّة  لم أّن األم هـ(: )اع
ا  ّ يه، وأم جب عل يفعل القبيح وال يترك الواجب، فاألشاعرة من جهة أّنه ال قبيح منه وال وا

 .(8)المعتزلة فمن جهة أّن ما هو قبيٌح منه يتركه وما يجب عليه يفعله..(

 

                                           
 .215( البقرة: 1)
 .7( الزمر: 2)
 .31( غافر: 3)
 .26( فصلت: 2)
 .29( الكهف: 5)
 .117( هود: 6)
 .86( ينظر: الحلي، الحسن بن يوسف. نهج الحّق وكشف الصدق. )مصدٌر سابٌق(. ص7)
 .195ص 8( اإليجي، عضد الدين عبد الرحمن. شرح المواقف. )مصدٌر سابٌق(. ج8)
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 ة امنن ع النك تف  م  ال يط ق:2

من النتائج المهّمة التي تترّتب على مقولة التحسين والتقبيح العقليين هي امتناع تكليف 
 هللا تعالى عباده ما ال يطيقون.

باً  بر طل يف ُيعت هذا التكل ثل  ما إّن م يف، ك هذا التكل ثل  قبح م وذلك ألّن العقل يحكم ب
 للمحال، والعاقل الحكيم ال تتعلّق إرادته بطلب المحاالت.

ما ال أّما األ يف ب شاعرة ـ القائلين بالتحسين والتقبيح الشرعيين ـ فقد قالوا بإمكان التكل
طاق631يطاق، قال اآلمدي )تـ  هو هـ(: )امتناع التكليف بما ال ي عرف ، و ما  لى  سٌد ع فا

 .(1)من أصول أصحابنا القائلين بخالفه في هذه المسألة(
ه هل وقع أم ال؟! فقال بعضهم بالوقوع، ولكّنهم بعد اّتفاقهم على اإلمكان اختلفوا في أنّ 

طالن 616ومن هؤالء الرازي )تـ  ستدّل على ب سابق، حيث ا في الفصل ال مّر  ما  هـ(. ك
لك  لى ذ شهد ع طاق، واست ما ال ي يف ب نظرّية التحسين والتقبيح العقليين بادعاء وقوع التكل

ضاً  يؤمن، وأي ّه ال  عالى ـ بأن مه ـ ت مع عل يؤمن،  كافر أن  يف ال هٍب  بتكل بي ل يف أ بتكل
 .(2)باإليمان مع إخباره ـ سبحانه ـ في الوقت نفسه أّنه لن يؤمن

تـ  جي ) قال اإلي بالوقوع،  تزام  جّوزه، 756وآخرون اكتفوا بتجويزه دون االل هـ(: )ن
ــالى:  ــه تع ــتقراء، ولقول ــع باالس ــم يق ُِ هللاُ أَْفسلليً إاِلَ ُ:ْ للَلهَيوإن ل ــه الَ يَُكلِّلل . وتمنع

صحابنا  .(المعتزلة ّة أ من أدل يراً  لم أّن كث به يع قائالً: )و ثّم اعترض على القائلين بالوقوع 
 .(2) (3)مثل ما قالوه في إيمان أبي لهب نصٌب للدليل في غير محّل النزاع(

ما ال  يف ب كان التكل ّى ـ إم لى رفض ـ حت يل إ نه الم هم م قد يف منهم  ضاً  لى أّن بع ع
 يطاق.

لى هـ(: )ق1271قال اآللوسي )تـ  ينّص ع لم  د حقّق في موضعه أّن اإلمام األشعري 
عه  فالتزام وقو من كالمه،  خذه  صّح أ طاق(، وال ي ما ال ي يف ب قوع التكل لى و لك )أي ع ذ

به  قل  لم ي ما  تزام  صّح ال عنده ال ما ي يه إّن ّه ال محذور ف قول بأن ماً، وال صريحاً وال التزا
لنّص، بالنظر إلى الغنى الذاتّي، وأّما بالنظر إلى أنّ  مه مصادمة ل ه تعالى جواٌد حكيٌم فالتزا

 .(5)وأّي محذوٍر أشنُع من هذا؟!(
طاق ـ  ما ال ي يف ب ناع التكل عاً بامت لذين يلتزمون جمي ّة ا على أّية حاٍل لنعد إلى العدلي
كثمرة من ثمرات نظريتهم في التحسين والتقبيح ـ لننظر ما هي األدلّة التي أقاموها إلثبات 

 هذه الفكرة.

ة أدّلة ال دلّتة ع ى امنن ع النك تةف  مة  ال  أ
                                           

 .35ص1ألحكام. )مصدر سابق(. ج( اآلمدي، علي بن محمد. اإلحكام في أصول ا1)
 .112( ينظر: ص2)
 .212ص 8( اإليجي، عضد الدين عبد الرحمن. شرح المواقف. )مصدٌر سابٌق(. ج3)
( ولكن يالحظ على اإليجي وغيره مّمن التزم بعدم وقوع للتكليف بما ال يطاق أّنه يلزمهم وقوعه أيضاً، وذلك 2)

هو غير  ألّنهم يقولون بالجبر ـ وإن كان على نحو عال، و بد باألف ّف الع عالى يكل يرون أّن هللا ت الكسب ـ إذ 
خارٌج  قادر على فعلها، بل هللا سبحانه هو الذي يخلقها له عند اختياره لها، وما دام خلق األفعال بيد هللا فهو 

 عن طاقة العبد، فإذا كلّفه بها فقد كلّفه ما ال يطيق!!
سابٌق(. ج( األلوسي، شهاب الدين محمود. روح ا5)  2لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. )مصدٌر 

 .12ص
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 يط ق:

ن  الًن اليليا اللقل ا  أ:ا
قد أشرنا إليه قبل قليٍل، ويتلّخص في أّن التكليف بما ال يطاق قبيٌح عقالً، وهللا تعالى و

يه  ستحيل عل ال يفعل القبيح )كما ثبت في الفصل الماضي(، كما إّنه تعالى حكيٌم والحكيم ي
عد  من حيث حكمته ّف المق كأن يكل به،  له  قة  ما ال طا يه و أن يكلّف أحداً ما ال قدرة له عل

ير  من غ برة،  خرم إ بالمشي، أو مقطوع الكفّين بالتصفيق، أو أن يكلّف بإدخال الجمل في 
ثال األّول  ّف كالم قة المكل عن طا خارٌج  ّه  ته، لكن ناً بذا يف ممك كون التكل بين أن ي فرٍق 

 .(1)بذاته كالمثال الثالث والثاني أو يكون ممتنعاً 

ن   َيأييًن اليليا النقل ا
ته  حّد طاق في  حداً إاّل  ّف أ عالى ال يكل بأّن هللا ت حيث استدلّوا ببعض اآليات التي تفيد 

 ووسعه.
ُِ هللاُ أَْفسيً إاِلَ ُ:ْ َلهَيومنها قوله تعالى:  له: (2)الَ يَُكلِّ سيً ، وقو ُِ هللاُ أَْف ِّ الَ يَُكل

 .(3)آتَيهَيإاِلَ َ ي 

له:  عالى كقو سبحانه وت عن هللا  في الظلم  تي تن يات ال ي َرب َ  واستدلَّ أيضاً باآل َ :َ
 .(5)َ:الَ يَْظلُِم َرب َ  أََحياً وقوله:  (2)بِظَ ٍَم لِْلَلبِييِ 

ما ال  بداً  ّف هللا ع من أن يكل والظلم هو اإلضرار بغير المستحّق، وأّي إضراٍر أعظم 
 (6)عاقبه على عدم امتثال ذلك التكليف؟!يطيقه ثّم ي
َر لَّ البعض أيضاً بآيات رفع العسر والحرج كقوله تعالى: واستد ُم اْليُسْ ُ يُي هللاُ بِك يُِر

َرجٍ ، وقوله: (7)َ:الَ يُِريُي بُِكُم اْلُلْسرَ  ْن حَ يِن  ِ ليِّ ِ  ا شّك (8)َ:َ ي َجَلَا َ لَْيُكْم ف . وال 
 .(9)من أعظم مصاديق العسر والحرج أّن التكليف بما ال يطاق

تدّل  ما  ية  بأّن غا ها  يات وأمثال ولكّن بعض علماء األشاعرة ناقش االستدالل بهذه اآل
 .(11)عليه هو نفي وقوع التكليف بما ال يطاق، وال تنفي اإلمكان

لون بالتحسين  هم ال يقو من جهة أّن ضاً  فيبقى الدليل العقلّي الذي يرفضه األشاعرة أي
 يح العقليين.والتقب

 ب ة إشك الت األش عرة ع ى هذه الفكرة:

 استدّل األشاعرة ببعض اآليات القرآنية لنفي امتناع التكليف بما ال يطاق.
عالى:  له ت ِهِ أّوالً: قو َي ب َ َ لَن ي الَ طَيق َي  َ ْلن َي َ:الَ تَُحمِّ عدم  (11)َربَّن لبهم  حيث إّن ط

                                           
سابٌق(. ص1) صدق. )مصدٌر  فر. 99( ينظر: الحلّي، الحسن بن يوسف. نهج الحّق وكشف ال سبحاني، جع ، وال

 .311ص 1اإللهّيات. )مرجٌع سابٌق(. ج
 .286( البقرة:2)
 .7( الطالق:3)
 .26( فصلت:2)
 .29( الكهف:5)
 .111ـ 99ينظر: الحلّي، الحسن بن يوسف. نهج الحّق وكشف الصدق. )مصدٌر سابٌق(. ص (6)
 .185( البقرة:7)
 .78( الحج:8)
ير. ط:616( ينظر: الرازي، فخر الدين محمد بن عمر )تـ 9) سير الكب ّة. 2هـ(. التف تب العلمي . طهران: دار الك

 .139ص 7ج
 .138ص 1اإلحكام في أصول األحكام. )مصدٌر سابٌق(. ج هـ(.631( ينظر: اآلمدي، علي بن محمد )تـ 11)
 .286( البقرة:11)
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نى تكليفهم بما ال طاقة لهم به يدّل على جو ناك مع كان ه ما  عاً ل كان ممتن لو  از ذلك، وإاّل 
قديم  لمثل هذا الطلب، ألّنه يكون بمنزلة من يقول: )رّبنا ال تجمع بين الضّدين، وال تقلب ال

 محدثاً، وال تدخل الّدنيا في بيضة(.
 ـ وقد أجاب المعتزلة بعّدة أجوبة:

عالى:  له ت من قو صود  ها: أّن المق َي  َ ـ من ْلن ِهِ الَ تَُحمِّ َي ب َ َ لَن ير  ي الَ طَيق ليس غ
ّار(، أي  كّي بالن حدنا: )ال أطيق ال قول أ ما ي مًة. ك شقًّة عظي المقدور، بل الذي يشّق فعله م

 يصعب علّي تحّمل مثل هذا األمر.
عذاب  عّذبنا ال عذيب، أي ال ت بل الت يف،  ومنها: أّن المقصود من )ال تحّملنا( ليس التكل

 .(1)الذي ال نطيق احتماله
طاق(  ما ال ي يف ب كان التكل كروه )إم لذي ذ نى ا في المع ثّم لو سلّمنا بأّن اآلية ظاهرةٌ 
ما ال  يف ب كان التكل عدم إم قد دّل على  لّي القطعي  لدليل العق ها، ألّن ا من تأويل بّد  كان ال

 .(2)يطاق
يثانياً: قوله تعالى:  ي كَ ِ  الْرِض َ: َ ِزيَن ف ُوا ُ ْلجِ ْن ُد:ِن أُ:لَئَِ  لَْم يَُكوأ ُْم  ِ َن لَه

ُر:نَ  ْمَع َ:َ ي َكيأُوا يُْبصِ ُِ لَهُُم اْلَلَذاُب َ ي َكيأُوا يَْستَِطيُلوَن السَّ  (3)هللاِ ِ ْن أَْ:لِيَيء يَُ يَ 
(2). 

لم  هم  مع أن مان  عالى باإلي بل هللا ت من ق فوا  قد ُكلِّ حيث دلت هذه اآلية على أن الكفار 
 ار، فدّل ذلك على جواز التكليف بما ال يطاق.يكونوا يستطيعون السمع وال اإلبص

عدم  من  مراد  ليس ال هم غير صحيح قطعاً، ف وأجيب بأن فهم اآلية بهذا المعنى هو ف
استطاعة السمع واإلبصار أنهم كانوا صماً وعمياناً، ألن هذا خالف الواقع، بل المراد أنهم 

لوبهم لى ق موا ع غي، حك لم وال في الظ ماديهم  نوبهم وت ثرة ذ سماعهم  لك بالعمى،وأغلقوا أ
عالى:  له ت في قو ما  لك ك ته، وذ حق ومعرف يز ال لى تمي قادرين ع عودوا  لم ي صارهم، ف وأب

  َِ لَهُْم قُلُوٌب الَ يَْفقَهُوَن بِهَي َ:لَهُْم أَْ يٌُن الَ يُْبِصُر:َن بِهَي َ:لَهُْم آَذاٌن الَ يَْسَمُلوَن بِهَي أُ:لَئ
ا   ُْم أَضَ َْا ه يِم ب عالى: (5)َكيلْألَ له ت ِ  . وقو َّي ف ي ُكن ُِا  َ َمُع أَْ: أَْلق ْ َّي أَس َْو ُكن َيلُوا ل َ:ق

 .(6)أَْصَحيِب السَِّليرِ 

ي ََُموُد فَهََيْينَيهُْم فَيْ تََحب وا اْلَلَمى َ لَى اْلهَُيىوقوله:   .(7)َ:أَ َّ

هَللي َُللمَّ َ َرَضللهُْم َ لَللى َ:َ لَّللَم آَدَم الْ للَميء ُكلَّ ثالثــاً: اســتدلوا أيضــاً بقولــه تعــالى: 
ي  *بِلَْ َميِء هَُؤالَِء إِْن ُكْنتُْم َصيِدقِيَن  ْأبِئُوأِ اْلَم َئَِكِ  فَقَيَ  أَ  َي إاِلَ  َ قَيلُوا ُ ْبَحيأََ  الَ ِ ْلَم لَن

 .(8)َ لَّْمتَنَي إِأََّ  أَْأَت اْلَللِيُم اْلَحِكيمُ 
ع أنهم كانوا غير قادرين على ذلك. وأجيب حيث كلَّف المالئكة باإلنباء عن األسماء م

عالى:  له ت لك نظير قو يز، وذ بل للتعج ٍْب بأن األمر هنا ليس للتكليف  ِ  َري ْتُْم ف َ:إِْن ُكن
ْلنَي َ لَى َ ْبِيأَي فَلْتُوا بُِسوَرٍف ِ ْن ِ ْثلِهِ  ي أَزَّ  .(9()1)ِ مَّ

                                           
 .128ـ 127ص 7( ينظر: الرازي، فخر الدين محمد بن عمر. التفسير الكبير. )مصدٌر سابٌق(. ج1)
 .31ـ 29ص 3. )مرجٌع سابٌق(. ج( ينظر: العاملي، جعفر مرتضى. الصحيح من سيرة النبّي األعظم 2)
 .21( هود:3)
نة. 2) صول الديا عن أ نة  سماعيل. اإلبا بن إ لي  ظر: األشعري، ع نة، ين تاب اإلبا ( استدّل باآلية األشعري في ك

 .113)مصدٌر سابٌق(. ص
 .179( األعراف: 5)
 .11( الملك: 6)
 .17( فصلت: 7)
 .33ـ 32( البقرة: 8)
 .23( البقرة: 9)
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ُِ بقوله تعالى:   (2)رابعاً: استدل البعض ُجوِد يَْوَم يُْكَة َى الس  َ ْن َ يٍم َ:يُْيَ ْوَن إِل
تَِطيُلونَ  لدليل اآلمدي (3)فَ َ يَسْ هذا ا قل  عدم االستطاعة. ن مع  سجود  يف بال . وهو تكل

كن 631)تـ يف، ول نى التكل سجود بمع لى ال لدعوة إ نت ا لو كا َّه يصح  يه بأن ثم ردَّ عل هـ( 
 .(2)دار تكليفاألمر ليس كذلك لإلجماع على أن اآلخرة دار مجازاة ال 

وقد طرح األشاعرة على إمكان التكليف بما ال يطاق أيضاً أدلًة عقليًة وصفها اآلمدي 
 ، فليراجعها من أراد.(5)بأنها )واهية( و)ضعيفة جداً( ورد عليها

                                                                                                                         
 .281ص 1ج ( ينظر: حمود، محمد جميل. الفوائد البهية. )مرجع سابق(.1)
 . 113( ينظر: األشعري، علي بن إسماعيل. اإلبانة عن أصول الديانة. )مصدر سابق(. ص2)
 .22( القلم: 3)
 .138ص 1( ينظر: اآلمدي، علي بن محمد. اإلحكام في أصول األحكام. )مصدر سابق(. ج2)
 .121ـ  138ص  1( م.ن: ج5)
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 ة أف  ل هللا ت  لى م   ة   لغ ي ت:3

 أة الدلتل ال ق ي:

عالى من النتائج األساسية التي تترتب على القول بالتحس يين أن هللا ت بيح العقل ين والتق
 ال يفعل إال لغرٍض، وأن أفعاله معللة بالغايات.

ثاً،  لة عب ستكون ال محا غراض ف يات واأل لة بالغا له معل كن أفعا لم ت نه إن  لك أل وذ
 وبالتأكيد أن العبث قبيح على هللا تعالى، ألنه ينافي الحكمة.

عالى وهذا الدليل العقلي هو الدليل األساسي الذي  عال هللا ت بات أن أف ية إلث مه العدل أقا
 معللة باألغراض.

 هـ(. )ونفي الغرض يستلزم العبث(.672قال نصير الدين الطوسي )تـ
نه 726وشرحه العالمة الحلي )تـ لى أ لة إ هـ( بقوله: )اختلف الناس هنا فذهبت المعتز

لى  شاعرة إ بت األ ئدة، وذه ير فا شيئاً لغ عل  غرض وال يف عل ل عالى يف عالى ت له ت أن أفعا
قع  عل ال ي كل ف لة أن  مذهب المعتز لى  لدليل ع صد، وا باألغراض والمقا ها  ستحيل تعليل ي

 .(1)لغرض فإنه عبٌث،والعبث قبيح، وهللا تعالى يستحيل منه القبيح(
هذا الموضوع: 826وقال المقداد السيوري )ت  هـ( في شرح كالم للعالمة الحلي في 
له  لوال أن فع لك )أي  لوال ذ طل، ) لالزم با ثاً، وا كون عاب لزم أن ي غرٍض(  كان ل عالى  ت

بيح ال  بيح، والق بث ق فألن الع لالزم،  طالن ا ما ب فالملزوم مثله. أما بيان اللزوم فظاهر، وأ
 .(2)يتعاطاه الحكيم(

 الدلتل النق ي:ب ة 

يات ـ ف لة بالغا عالى معل عال هللا ت قد وأما الدليل النقلّي على إثبات هذه القضية ـ أن أف
 استدل العدلية بمجموعة من اآليات القرآنية منها:

ــالى:  ــه تع للَميء َ:الْرَض َ:َ للي بَْينَهَُمللي الَِ بِللينَ قول ــه: (3)َ:َ للي َخلَْقنَللي السَّ ، وقول

 ًأَفََحِسْبتُْم أَأََّمي َخلَْقنَيُكْم َ بَثي(2). 

 .(5)َربَّنَي َ ي َخلَْقَت هََذا بَيِط ً وقوله: 

 .(6)َخلَْقُت اْلِجنَّ َ:اِ:ْأَس إاِلَ لِيَْلبُُي:نِ َ:َ ي وقوله: 
ية(  من (7)قال العالمة الحلي: )وهذا الكالم نٌص صريح في التعليل بالغرض والغا . و

ِهْم اآليات قوله تعالى:  يِّ ُْم َ:بِصَ َّْت لَه َيٍت أُِحل َْيِهْم طَيِّب َي َ ل ْ ن َيُد:ا َحرَّ فَبِظُْلٍم ِ َن الَِّذيَن ه
 .(8)بِيِا هللاِ َكثِيراً َ ْن  َ 

                                           
 .331(. ص( الحلي، الحسن بن يوسف. كشف المراد. )مصدر سابق1)
. بيروت: دار األضواء، 2( السيوري، المقداد بن عبد هللا. النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر. ط:2)

 .71ـ71م. ص1996
 .16( األنبياء: 3)
 .115( المؤمنون: 2)
 .191( آل عمران: 5)
 .56( الذاريات: 6)
 .93(. ص( الحلي، الحسن بن يوسف. نهج الحق وكشف الصدق. )مصدر سابق7)
 .161( النساء: 8)
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ْريََم وقوله:  ِْن  َ يِن َداُ:َد َ:ِ يسَى اب َ َى لِس َرائِيَا َ ل ِ  إِ ْ ْن بَن َُر:ا  ِ َِّذيَن َكف لُِلَن ال
 . (1()2)َذلَِ  بَِمي َ َصْوا َ:َكيأُوا يَْلتَُي:نَ 

ومع وضوح داللة هذه اآليات وغيرها على المطلوب ووضوح الدليل العقلي قبل ذلك 
قاداتف ثل االعت يدة  (3)قد استغرب العالمة الحلي من عاقل أن يعتقد بم هذه العق ، ورأى أن 

)نفي األغراض عن األفعال اإللهية( معناها سلب الكثير من الصفات اإللهية عن هللا تعالى 
عاً  عل المحسن نف لو ف صدق  ما ي لك ألن )اإلحسان إن جود، وذ كرم وال كصفة اإلحسان وال

ماً لغرض اإلحسان إل كون كري ما ي كن محسناً... وإن لم ي كذلك  له ال  لو فع نه  ى المنَتِفع، فإ
ماً وال  كن كري لم ي غرض  فع ال ل نه الن وجواداً لنفع الغير، لإلحسان وبقصده، ولو صدر م
جوز أن  هل ي سه:  من نف قل المنصف  ظر العا يراً. فلين لواً كب لك ع جواداً، تعالى هللا عن ذ

بث  لى الع حم وال ينسب ربه عز وجل إ جواد وال محسن وال را ليس ب نه  له؟ أو أ في أفعا
 (2)كريم؟!! نعوذ باهلل من َمزالِّ األقدام واالنقياد إلى هذه األوهام!!(

له،  نى  ثاً ال مع سره عب عالم بأ هذا ال كون  ـ ويلزم أيضاً ـ بناًء على هذه العقيدة ـ أن ي
ت نافع ال يه والم عالى ف تي أوجدها هللا ت ناك وجميع األشياء ال ير مقصودة وال ه ها غ ي خلق

 هدف من وراء إيجادها.
يد  ،)فال يكون خلق العين لإلبصار طق، وال ال سان للن سماع، وال الل وال خلق األذن لل

نات،  من الحيوا يره  للبطش، وال الرجل للمشي، وكذا جميع األعضاء التي في اإلنسان وغ
يد جوم وال خلق الحرارة في النار لإلحراق، وال الماء للتبر مر والن شمس والق لق ال ، وال خ

ــاب ــار والحس ــل والنه ــة اللي ــم (5)لإلضــاءة ومعرف ــراض والحك ــل لألغ ــذا مبط ــل ه ، وك
ئة،  لم الهي طل ع والمصالح، ويبطل علم الطب بالكلية، فإنه لم يخلق األدوية لإلصالح، ويب

 .(6)وغيرها، ويلزم العبث في ذلك كله، تعالى هللا عن ذلك علواً كبيراً(
له: )فلينظ عرض على عق به، وي ليم عقا من أ خش  به، وي ر العاقل المنصف وليخف ر

في  عذر  هؤالء أ هل بلغ كفر الكافر إلى هذه المقاالت الردية؟! واالعتقادات الفاسدة؟ وهل 
 .(8()7)مقالتهم أم اليهود والنصارى؟!..(

 الدافع األش ري لرفض هذه الفكرة:جة ة 

لة ولكن األشاعرة مع كل ما أسلفناه تمس ست معل عالى لي عال هللا ت قولتهم )إن أف كوا بم
 باألغراض(. 

جي  كره اإلي ما ذ هو  لرأي  هذا ا ني  لى تب هم إ لذي دفع سي ا لدافع األسا بدو أنَّ ا وي
ستكمالً بتحصيل 756ـ)ت ته م صاً لذا كان ناق غرض ل عالى ل له ت كان فع لو  هـ( حيث قال: )

                                           
 .78( المائدة: 1)
صدق. 2) حق وكشف ال هج ال بن يوسف. ن لي، الحسن  ظر: الح لي. ين عاً العالمة الح يات جمي هذه اآل ستدل ب ( ا

سابق(. ص صدر  من أن 93و 89)م ثر  عال هللا أك في أف ية  غرض والغا لى ال لة ع يات الدا بأن اآل كر  . وذ
 تحصى.

 . 92و 91( م.ن: ص3)
 .91-89ص ( م.ن:2)
َِّذي  . وقال:97األنعام  َ:هَُو الَِّذي َجَلَا لَُكُم الن ُجوَم لِتَْهتَُي:ا بِهَي فِ  ظُلَُميِت اْلبَرِّ َ:اْلبَْحرِ ( قال تعالى: 5) هَُو ال

نِيَن َ:اْلحِ  َرُْ َ نَيِزَ  لِتَْللَُموا َ َيَد السِّ ُا َجَلَا الةَّْمَس ِضيَيًء َ:اْلقََمَر أُوراً َ:قَيَّ َسيَب َ ي َخلََق هللاُ َذلَِ  إاِلَ بِيْلَحقِّ يُفَصِّ

 .5. يونس اآلَيَيِت لِقَْوٍم يَْللَُمونَ 
 .91-91( الحلي، الحسن بن يوسف. نهج الحق وكشف الصدق. )مصدر سابق(. ص6)
 .92( م.ن: ص7)
َميء َ:الْرَض َ:َ ي بَْينَهُمَ ( وفي القرآن الكريم: 8) َُر:ا َ:َ ي َخلَْقنَي السَّ َِّذيَن َكف ٌْا لِل َُر:ا فََوي َِّذيَن َكف َن  ال َِ  ظ ي بَيِط ً َذل

 .27ص: ِ َن النَّيرِ 
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 .(1)أصلح له من عدمه(ذلك الغرض، ألنه ال يصلح غرضاً  للفاعل إال ما هو 
ئداً  غرض عا كان ال وأجيب: )إن النقص إنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه، أما إذا 

 . (2)إلى غيره فال، كما تقول: إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم(
سلم  يل: ال ن ولكن اإليجي كان ملتفتاً إلى هذا الجواب، فطرحه ورد عليه قائالً: )فإن ق

غرض المالزمة، ألن الغ رض قد يكون عائداً إلى غيره، فليس كل من يفعل لغرض يفعل ل
عالى  نه ت لزام، )أل جاء اإل مه  نفسه، قلنا: نفع غيره إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عد

لم يصلح أن يكون  (2)وإال (3)يستفيد حينئذ بذلك النفع واإلحسان ما هو أولى به وأصلح له(
 . (5)غرضاً له(

صه ـ وأجيب بأن )ال سد نق ما ي شؤونه )ال  سب  ما ينا به  لى  من األصلح واألو مراد 
كل  ما إن  شأنه، ك سب  ما ينا قوم إال ب فالحكيم ال ي يأتي اإلشكال(،  تى  تعالى عن ذلك ـ ح
يده  ما يف لى ب صلح واألو سير األ يه: فتف جودة ف بادئ المو سب الم ما ينا قوم ب يره ي عل غ فا

 .(7)في غير موضعه( (6)ويكمله تفسير
جي )ت ـ إش طرح اإلي خر:  هو: )إن 756كال آ لة و هذه المقو لى  خر ع شكاالً آ هـ( إ

ــه، يحصــل تبعــاً  وبتوســطه )وهــذا ممــا ال يتصــور فــي للفعــل غــرض الفعــل خــارج عن
نات (8)أفعاله( من الكائ شيء  ، إذ هو تعالى فاعل لجميع األشياء ابتداًء كما بيناه. فال يكون 

ليس جعل إال فعالً له، ال غرضاً لفعل آخر ال  عل، و لذلك الف يحصل إال به ليصلح غرضاً 
كون  غرض، وال ي البعض غرضاً أولى من البعض، وأيضاً فالبد من االنتهاء إلى ما هو ال

 .(11)، وإذا جاز ذلك بطل القول بوجوب الغرض((9)ذلك لغرض آخر
ل ية  عل ال غا ه يعني يريد أن يقول: لو كان البعض غايًة للبعض، فإما أن ينتهي إلى ف

 فقد ثبت المطلوب، أوال فيتسلسل، وهو محال. 
ية  وأجيب بأننا إذا نظرنا إلى الكون وجدنا فيه نوعين من الموجودات: موجودات دان
جاده  من إي غرض  فإن ال عالي  ما ال عالي، أ مة ال لداني لخد جد ا قد أو ية، و وموجودات عال

لذات يل با مر جم هو أ يل با ،إيصاله إلى كماله الممكن الذي  جاده والجم لذات ال يطلب إلي
 غاية سوى نفس وجوده، ألن الغاية منطوية في وجوده.

هذا إذا نظرنا إلى الكون بالنظر التجزيئي، وأما إذا نظرنا إليه بالنظر الجمالي فالغاية 
في  لوارد  بالنحو ا نه  سأل ع تى ُي ظام ح للنظام الجميل ليس أمراً خارجاً عن وجود ذلك الن

الخصوصــيات الموجــودة فيــه، وهــي بلــوغ النظــام بأبعاضــه  الــدليل، بــل هــو عبــارة عــن
في  وأجزائه إلى الكمال الممكن. والكمال الممكن المتوخى من اإليجاد خصوصية موجودة 
ما  قال:  تى ي ظام ح عن الن نفس النظام، وُيعدُّ صورة فعلية له، فليست الغاية شيئاً مفصوالً 

كن الغاية لهذه الغاية حتى يتسلسل أو يصل إلى موج كل مم ود ال غاية له. وبما إن إيصال 
لك  إلى كماله غاية ذاتية، ألنه عمل جميل بالذات، فيسقط السؤال عن أنه لماذا قام بهذا، وذ

 ألننا انتهينا إلى ما هو جميل بالذات.
                                           

 .213ـ  212ص 8( اإليجي، عضد الدين عبد الرحمن. شرح المواقف. )مصدر سابق(. ج1)
 .331( الحلي،الحسن بن يوسف. كشف المراد. )مصدر سابق(. ص2)
 ( من عبارة الشارح الجرجاني3)
 أي إن لم يكن أولى بل كان مساوياً أو مرجوحاً. (2)
 .213ص 8( اإليجي، عضد الدين عبد الرحمن. شرح المواقف. )مصدر سابق(. ج5)
 ( في المصدر: )تفسيره(.6)
 .266ص 1( السبحاني: جعفر. اإللهيات. )مرجع سابق(. ج7)
 ( من عبارة الشارح الجرجاني.8)
 ( منعاً للتسلسل الباطل.9)
 .212ـ  213ص 1جي، عضد الدين عبد الرحمن. شرح المواقف. )مصدر سابق(. ج( اإلي11)
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فلو سألنا عن الغاية ألصل اإليجاد وإبداع النظام، لقلنا بأن الغرض من اإليجاد عبارة 
كل  عن إيصال كل ممكن صال  من إي هدف  عن ال سؤال  طرح ال إلى كماله الممكن، ثم إذا 

ممكن إلى كماله الممكن لكان السؤال جزافياً ساقطاً ألن العمل الحسن بالذات يليق أن يفعل 
 والغاية نفس وجوده.

في  ساعي  شاب ال سألنا ال ثال: إذا  هذا الم ضرب  لذهن ن لى ا مر إ يب األ جل تقر وأل
ية. التحصيل، وقلنا له: لماذ ا تبذل الجهود في طريق تحصيلك؟ سيجيب: لنيل الشهادة العلم

كز  حدى المرا في إ مل  فإذا أعدنا السؤال وقلنا: وما الغاية من تحصيل الشهادة؟ يجيب: للع
من  ية  هي الغا ما  خرى: و مرة أ سؤال  نا ال لو طرح ثم  ية.  ية أو اإلدار الصناعية أو العلم

ضاً العمل فيها؟ يقول: طلباً للرفاه وتأمي سألناه أي لو  يال. ف مع األهل والع عيش  ناً لوسائل ال
من  قدم  ما ت ياً ألن  سؤال جزاف عيش لوجدنا ال تأمين وسائل ال فاه و عن الغاية من طلب الر
كالم  فإذا وصل ال لذات،  بة با يرة( المطلو ية )األخ هذه الغا الغايات كانت غايات عرضية ل

 .(1)إليها يسقط السؤال

 

                                           
سابق(. ج1) يات. )مرجع  فر. اإلله سبحاني، جع من: ال مأخوذ  عن اإلشكال  بة  ـ  268ص 1( ما تقدم في اإلجا

 بتصرف. 269
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 اخنت ر اإلنل ن:ة 4

ذلك من النتائج المهمة جداً، والتي تترتب على القول بالتحسين والتقبيح العقليين هي ك
مســألة اختيــار اإلنســان، وذلــك ألنــه مــن القبــيح علــى هللا تعــالى أن يجبــر اإلنســان علــى 
سبيل  فال  المعصية، ثم يعذبه عليها، وبهذا يثبت االختيار، أما بناء على النظرية األخرى، 

لى إلى إثبات اختيا بار ع قه اإلج في ح جوز  ر اإلنسان، إذا ال يقبح منه تعالى شيء، ولذا ي
 المعصية ثم المعاقبة.

سان  عال اإلن بأن أف قدوا  ما اعت بالجبر، حين عالً  على أية حال فإنَّ األشاعرة التزموا ف
سواء  كون  في ال مخلوقة هلل )سبحانه وتعالى(، ألنه هو خالق كل شيء، وليس هناك شيء 

 أم عرضاً إال وهو صادر عنه )سبحانه وتعالى( مباشرًة. أكان جوهراً 
ما  ها حين نه يخلق ضاً، ولك سان أي عال اإلن لق أف لذي يخ هو ا عالى  سبحانه وت فإذن هللا 
له، وإذا  قه  عود خل تار الق له، وإذا اخ قه هللا  يام خل سان الق يختارها اإلنسان. فإذا اختار اإلن

 عبر عنه بـ )الكسب(. اختار المشي خلقه له، وهكذا. وهذا ما ي
ت756تـ قال اإليجي ) ية 812 ـهـ( وشارحه الجرجاني ) باد االختيار عال الع هـ(: )أف

بد  عل الع كون ف ها... في تأثير في قدرتهم  ليس ل حدها، و عالى و سبحانه وت قدرة هللا  عة ب واق
ته  ته لقدر ياه مقارن سبه إ مراد بك من مخلوقاً هلل إبداعاً وإحداثاً ومكسوباً للعبد، وال ته  وإراد

مذهب  هذا  له، و حالً  نه م سوى كو جوده  في و مدخل  تأثير أو  نه  ناك م كون ه ير أن ي غ
 .(1)الشيخ أبي الحسن األشعري(

 ة:تَّ ل  إثل ت ق ن ن اللللتة يالمللَّ أ ة 

كون  في ال نراه  ما  ومعنى هذا الكالم إنكار قانون السببية الذي يحكم الكون بأجمعه، ف
علوالت مرتبطة ببعضها حسب الظاهر هي في الحقيقة غير من أسباب ومسببات وعلل وم

مثالً هللا  سبب،  حدوث ال ند  حداث المسبب ع عادة بإ جرى ال عالى أ مرتبطة واقعاً، بل هللا ت
 تعالى أجرى العادة بخلقه اإلحراق عند حدوث النار وبخلق البرودة عند الماء وهكذا.

سبباً هـ(: )االقتران بين ما يعتقد 515قال الغزالي )ت  في العادة سبباً وبين ما يعتقد م
من ضرورة  حدهما وجود اآلخر، وال  ليس ضرورياً عندنا... فليس من ضرورة وجود أ
نار،  قاء ال تراق ول شبع واألكل، واالح شرب، وال لري وال ثل ا عدم اآلخر، م حدهما  عدم أ

لب سهال ا لدواء، وإ شرب ا شفاء و بة، وال جز الرق موت و شمس، وال لوع ال نور وط طن وال
واسـتعمال المسـهل وهلـم جـراً، إلـى كـل المشـاهدات مـن المقترنـات فـي الطـب والنجــوم 
ساوق ال  لى الت ها ع والصناعات والحرف. فإن اقترانها لما سبق من تقدير هللا سبحانه يخلق

 .(2)لكونه ضرورياً في نفسه غير قابل للفرق..(
ق نار ف هو ال تراق  عل االح ما وقال أيضاً: )يدعي الخصم أنَّ فا هذا  عل، و هو فا ط، و

ير وساطة،  كة، أو بغ ننكره، بل نقول فاعل االحتراق.... هو هللا تعالى: إما بوساطة المالئ
شاهدة  يل إال م هم دل فأما النار وهي جماد فال فعل لها، فما الدليل على أنها الفاعل؟ وليس ل

                                           
 .126ـ  125ص 8( اإليجي،عضد الدين عبد الرحمن. شرح المواقف. )مصدر سابق(. ج1)
باب، 1، محمد بن محمد. تهافت الفالسفة. ط:( الغزالي2) جو، محمود. دمشق: دار األل م. 1998. علقه عليه: بي
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ندها، و لى الحصول ع تدل ع شاهدة  تدل على حصول االحتراق عند مالقاة النار، والم ال 
 .(1)الحصول بها...(

لرازي )ت  قال ا بت 616و يدنا أوج كة  لة حر ند المعتز سماً، فع نا ج هـ(: )إذا حرك
 .(3)المسألة المشهورة بالتولد( (2)حركة ذلك الجسم، وهو عندنا باطل، وهذا هو

في  شاهد  تي ت لة ال سباب الفاع كار األ له: )إن إن لي بقو لى الغزا شد ع بن ر قد رد ا و
عادة المحسوسا ها  يدون أن هل ير عادة:  سم ال يدون با ما ير ت قول سفسطائي... وما أدري 

الفاعل أو عادة الموجودات أو عادتنا عند الحكم على هذه الموجودات، ومحال أن يكون هلل 
ثر، وهللا  لى األك نه ع عل م كرار الف عل، فوجب ت سبها الفا تعالى عادة، فإن العادة ملكة يكت

عادة ال (2)ِجَي لُِسنَِّ  هللاِ تَْبِيي ً َ:لَْن تَ تعالى يقول:  . وإن أرادوا أنها عادة الموجودات فال
كون (5)تكون إال لذي نفس، وإن كانت في غير نفس فهي في الحقيقة )طبيعة( ... وأما أن ي

لذي  قل ا عل الع من ف ثر  شيئاً أك عادة لنا في الحكم على الموجودات، فإن هذه العادة ليست 
 .(6)صار العقل عقالً( يقتضيه طبعه وبه

ية  يات قرآن كون بآ في ال سببية  قانون ال بات  لى إث ّة ع وقد استدل بعض علماء اإلمامي
 كثيرة تتحدث بوضوح عن تأثير األسباب والعلل في مسبباتها ومعلوالتها.

َميِء َ يًء فَلَْخَرَج بِِه ِ َن الثََّمَراومن تلك اآليات قوله تعالى:  قيً َ:أَْأَزَ  ِ َن السَّ ِت ِرْز
 .(7)لَُكمْ 

ُُا وفي آية:  ِِه َزْر يً تَلْك ِرُج ب ُرِز فَنُخْ َى الْرِض اْلجُ أََ:لَْم يََرْ:ا أَأَّي أَُسوُم اْلَميء إِل
لى أن  (8)ِ ْنهُ أَْأَليُ هُْم َ:أَْأفُُسهُْم أَفَ َ يُْبِصُر:نَ  فإن كلمة )به( في اآليتين تدل بوضوح ع

 الزرع والثمرات. الماء كان مؤثراً في خروج
عالى:  َِ ومنها قوله ت ْ َميِء َكي ِ  السَّ يَيَح فَتُثِيُر َ َحيبيً فَيَْبسُطُهُ ف هللاُ الَِّذي يُْرِ ُا الرِّ

 (9)..يََةيءُ 

سحابفَتُثِيُر َ َحيبيً فإن قوله:  حرك ال تي ت هي ال ياح  له ، . واضح في أن الر وتنق
 من جانب إلى جانب.

ْت : ومن اآليات قوله عز وجل َزَّ يء اْهت َ:تََرى الْرَض هَيِ َيفً فَإَِذا أَْأَزْلنَي َ لَْيهَي اْلمَ
 . (11)َ:َربَْت َ:أَْأبَتَْت ِ ْن ُكاِّ َزْ:ٍج بَِهيجٍ 

شر مؤثره المبا لى  كل  ،إلى غير ذلك من اآليات التي تسند التأثير مباشرة إ كان  وإن 
 .(11)ذلك بإذن هللا وبأمره وبتدبيره سبحانه وتعالى

شر ـ وإن  سبب مبا مرتبط ب سبَّب  كل م نى أن  كون بمع في ال وإذا ثبت قانون السببية 
سان  عال اإلن بأن أف قول  عة لل قى ذري فال تب عالى ـ  لى هللا ت جع إ كل ير ية ال في النها كان 

سان  ،مخلوقة هلل تعالى، بل هي داخلة في ضمن هذا القانون عالى خلق اإلن نى أن هللا ت بمع
هو ثم  قدرة  حه ال صالة  ومن عود والمشي وال يام الق شرب والق قوم باألكل وال قدرة ي هذه ال ب

                                           
 .159ـ  152( م.ن: 1)
 ( هكذا وردت العبارة في المصدر.2)
ل. )مصدر سابق( ص3)  .273( الرازي، فخر الدين محمد بن عمر. المحصَّ
 .62( األحزاب: 2)
 ( في المصدر: طبيعية.5)
 )الهامش(. 155زالي، محمد بن محمد. تهافت الفالسفة. )مصدر سابق(. ص( الغ6)
 .22( البقرة: 7)
 .27( السجدة: 8)
 .28( الروم: 9)
 .5( الحج:11)
 .392ـ 391( ينظر: السبحاني، جعفر. اإللهيات. )مصدر سابق(. ص11)
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 .(1)والصيام وغيرها
قت  في الو نا ـ أن األشاعرة  واإلشكال الكبير الذي طرحه العدلية ضد األشاعرة ـ ه
شر،  له المبا كون إال بتدخ هذا ال الذي أرادوا فيه أن ينزهوا هللا تعالى عن أن يقع شيء في 

يثل لك  سلطهورأوا أن ذ بة هللا وسيادته وت في هي هى  ،م  في مطب أخطر وأد عوا  فإنهم وق
شرور  من ال حيث إنهم اضطروا إلى القول بأن هللا تعالى قد خلق كل ما يقع في هذا العالم 
نه دون  والمظالم والمفاسد والمعاصي والجور والعدوان، فكل ذلك إنما هو فعله وصادر ع

 غيره.
لى هللا لم إ نه ومعنى هذا نسبة الظ عالى، أل ثم  (عز وجل) ت سان  لق المعصية لإلن يخ

. ولو قيل: بأنه إنما يخلقها له إذا اختارها، فإذا لم يختر اإلنسان المعصية لم (2)يعاقبه عليها
 يخلقها له.

 قيل لهم: إن هذا من أوضح مصاديق اإلعانة على اإلثم.
له يئ  يذهب ويه فالن ف قل  أداة مثل شخص يعلم بأن فالناً يريد قتل  هل يع مة، ف الجري

سبة مر  ن هذا أ قررون ك تى ي سدين م صاة والمف جرمين والع ظر الم نه ينت عالى، أ لى هللا ت إ
سلم أن  من م قل  هل يع شرة؟!  هم مبا ها ل قام بخلق قرروا  فإذا  ارتكاب خطاياهم وجرائمهم 

 يعتقد بربه مثل هذه العقيدة؟!
قدرة ولو قيل: ما الفرق بين أن يخلق هللا تعالى لإلنسان الم حه ال عصية نفسها وأن يمن

 على الطاعة والمعصية، قيل: الفرق كبير وواضح.

 أدلة ال دلتة ع ى اخنت ر اإلنل ن:ب ة 

 أما أدلة العدلية على اختيار اإلنسان فتتلخص فيما يلي:

 أ:الًن اليليا اللقل ن 
 وهو: الضرورة والبداهة.

 .(3)باستناد أفعالنا إلينا( هـ(: )والضرورة قاضية672قال نصير الدين الطوسي )تـ
فاعلون726وقال العالمة الحلي )تـ نا  لى أ ، (2)هـ(: )اتفقت كلمة اإلمامية والمعتزلة ع

                                           
ثر بحسب رأي اإلمرتبطة بالفيض اإللهي المتواصل على اإلنسان ( لكن تلك القدرة 1) مامية. وسيتضح الفرق أك

 بين رأي المعتزلة واإلمامية في هذه المسألة بعد قليل إن شاء هللا.
 .98( ينظر: الحلي، الحسن بن يوسف. نهج الحق وكشف الصدق. )مصدر سابق(. ص2)
 .332( الحلي، الحسن بن يوسف. كشف المراد، )مصدر سابق(. ص3)
لة  ( وإن كان هناك خالف ال يخفى في فهم كل2) يه المعتز قال ف لذي  من الفريقين الختيار اإلنسان، ففي الوقت ا

ية  نة اإلله عزل الهيم كن  نه ال يم بـ )االختيار المطلق(. وهو ما يعبر عنه بـ )التفويض(. فقد رأى اإلمامية أ
قولتين نذكر  تماماً عن الموضوع، ولهذا قالوا بنظرية )األمر بين األمرين(، ولتوضيح الفرق الدقيق بين الم

لك  شخص يم سيفاً ل هذين المثالين الذي طرحهما السيد الخوئي )قده( لبيان ذلك. المثال األول: رجل أعطى 
 حركة يده وتنفيذ إرادته، فأخذ ذلك الشخص السيف وأقبل يفعل به ما يشاء.

لو المثال الثاني: رجل بيده سلك كهربائي يوصله إلى يد شخص مشلول اليد غير قادر على الحركة، بح يث 
شخص  لك ال عن جسم ذ قوة  ما انقطعت ال في آن  سلك  فع ال لو ر ها، و نه تحريك يده أمك لى  أوصل السلك إ
بد  صور الع المشلول وعاد عاجزاً. فالذي يقول بالتفويض يمثل نسبة فعل العبد إلى هللا كالمثال األول، فهو ي

في محتاجاً إلى إفاضة القدرة والحياة منه سبحانه وتعالى حدوثاً البقا ية  لى كاف ء، يعني أن تلك اإلفاضة األو
في أن  لى األول  جاً إ كان محتا ثاني  شخص ال ثال، حيث إنَّ ال في الم بقاء القدرة فيه إلى نهاية المطاف كما 
صور  بين األمرين ي باألمر  قول  لذي ي يعطيه السيف، وبعد الحصول عليه انقطعت الحاجة إلى المعطي. وا

عال قوة نسبة فعل العبد إلى هللا ت ضة ال لى إفا تاج إ كل آن يح في  حال و كل  في  سان  ثاني، فاإلن ثال ال ى كالم
قوة  عل ب عل، يف عل الف حين يف هو  ياة، ف قدرة والح والحياة منه تعالى بحيث لو قطع الفيض في آن ما بطلت ال
قي كل لحظة أن يب في  لى األول  جاً إ كان محتا ثاني  شخص ال  مفاضة منه تعالى كما في المثال، حيث إن ال

سبحاني،  ظر ال عاجزاً. ين ثاني  عاد ال يده ل من  حدة  سلك لحظة وا ترك )األول( ال لو  السلك موصوالً بحيث 
 .691ص 1جعفر. اإللهيات. )مرجع سابق(. ج
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ية  كات االختيار بين الحر فرق  في ال شك  قل ال ي كل عا فإن  لك،  في ذ ضرورة  عوا ال اد
واالضــطرارية، وأن هــذا الحكــم مركــوز فــي عقــل كــل عاقــل، بــل فــي قلــوب األطفــال 

لك اآلجرة، والمجان مي دون ت يذم الرا نه  مه، فإ بآجرة تؤل يره  ين، فإن الطفل لو ضربه غ
مي دون  سن ذم الرا ما استح جرة ل فاعالً دون اآل مي  كون الرا ضروري ب مه ال لوال عل و
شر، ألن الحمار  اآلجرة، بل هو حاصل في البهائم. قال أبو الهذيل: حمار بشر أعقل من ب

جدول كبير، فضرإذا أتيت به إلى جدول  لى  به إ يت  بور، وإن أت لى الع طاوع ع لم ي بته، 
صغير جاز، ألنه فرق بين ما يقدر عليه وما ال يقدر عليه، وبشر ال يفرق بينهما، فحماره 

 .(1)أعقل منه(
تـ لي ) بار المعتز بد الج يد 339وقال القاضي ع من تصرف ز قع  ما و في أن  هـ(: )

ثكونه قصده ودواعيه يجب  (2)بحسب له وحاد لم فعالً  لو  نه  لك أ لى ذ يدل ع ته،  من جه اً 
قوع  نا بوجوب و ينقض علم لك  به، وذ له  يكن حادثاً من جهته آلل األمر إلى أنه ال تعلق 

 .(3)تصرفه بحسب قصده ضرورة(

 َيأييًن الدل  النقليا ن
سمها  قد ق سان، و يار اإلن لى اخت يرة ع يات كث ية بآ ستدل العدل قد ا ّة ف لة النقلي ما األد أ

لرازي )ت726لي )تـالعالمة الح هـ( 616هـ( إلى عشرة أقسام ناقالً إياها عن فخر الدين ا
 الذي يظهر أنه نقلها عن المعتزلة.

ــالى: 1 ــه تع ــد مباشــرًة: كقول ــى العب ــي تنســب الفعــل إل ــات الت ــ اآلي فََوْيللٌا لِلَّللِذيَن ـ
ِْييهِ وقوله:  (2)َكفَُر:ا َيَب بِلَي ُوَن اْلِكت َِّذيَن يَْكتُب له:  (5)مْ فََوْيٌا لِل ْم وقو ُ لَْت لَك وَّ َْا  َ ب

َهُ ، وقوله: (6)أَْأفُُسُكْم أَْ راً فََصْبٌر َجِمياٌ  َ ْت لَهُ أَْفُسهُ قَْتَا أَِخيِه فَقَتَل له: (7)فَطَوَّ ، وقو

 ِْن يَْلَمْا ُ وءاً يُْجَز بِه َ(8). 
فره، ك2 كافر على ك نه وذم لل لى إيما مؤمن ع مدح لل ها  تي في عالى: ـ اآليات ال له ت قو

َّى ْنكيً (9) ،َ:إِْبَراِهيَم الَِّذي َ:ف َهُ َ ِليةَ ً ضَ َإِنَّ ل ِري ف ْن ِذكْ َرَض  َ ْن أَ ْ َ :َ(11) ،

 ُهَْا َجَزاُء اِ:ْحَسيِن إاِلَ اِ:ْحَسين(11) ،ْن َجيء بِيْلَحَسنَِ  فَلَهُ َ ْةُر أَْ ثَيلِهَي َ(1)... 

                                                                                                                         
باد،  بن ع صاحب  في مجلس ال ماً  ساً يو كان جال لي  بار المعتز بد الج ضي ع ومن الطرائف ما نقل بأن القا

لذي  فدخل عليهم أبو إسحاق اإلسفراييني، بار ا بد الج وكان أبو إسحاق جبرياً على خالف مذهب القاضي ع
ية  كان يقول باالختيار، فلما وقعت عين القاضي على أبي إسحاق صاح: )سبحان من تنزه عن الفحشاء( كنا

سحاق ـ ومن جملتها الفحشاء ـ  عن أنك يا أبا إسحاق تنسب كل األشياء بو إ يه أ فرد عل ية.  لذات اإلله لى ا إ
فويض مباشرة يدة الت نك بعق ضي بإيما ها القا نك أي : )سبحان من ال يجري في ملكه إال ما يشاء(. كناية عن أ

لى هللا.  جة إ له حا ست  له، ولي في أفعا ماً(  ستقل )تما سان م قول: إن اإلن له، حيث ت تجعل هلل شريكاً في أفعا
 .22ينظر: المطهري، مرتضى. العدل اإللهي. )مرجع سابق(. ص

 .111سن بن يوسف. نهج الحق وكشف الصدق. )مصدر سابق(. ص( الحلي، الح1)
 ( في المصدر )يحسب(.2)
سعيد.)بقية 3) يد،  يق. وزا يل، توف يق: الطو عدل. تحق يد وال بواب التوح في أ ني  بار، المغ ( األسد آبادي، عبد الج

 .13ص  8المعلومات غير مذكورة(. ج
 .37( مريم: 2)
 .79( البقرة: 5)
 .18( يوسف: 6)
 .31لمائدة: ( ا7)
 .123( النساء: 8)
 .37( النجم: 9)
 .122( طه: 11)
 .61( الرحمن: 11)
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 مشابهة أفعال المخلوقين.ـ اآليات التي تنزه فعله تعالى عن 3
ْن (2) ،الَِّذي أَْحَسَن ُكاَّ َةْ ٍء َخلَقَهُ كقوله تعالى:  ْحَمِن  ِ لرَّ ِْق ا ِ  َخل َ ي تََرى ف

َيُ:تٍ  ِيْلَحقِّ (3) ،تَف ي إاِلَ ب َ ي بَْينَهُم َ َمَواِت َ:الْرَض َ:  َّ َي الس ي َخلَْقن َ  :َ(2) ، َإِنَّ هللاَ ال
 .(6)َ:َ ي َرب َ  بِظَ ٍَم لِْلَلبِييِ (5) ،فٍ يَْظلُِم ِ ْثقَيَ  َذرَّ 

 ـ اآليات التي تذم العباد على الكفر والمعاصي:2
ِ كقوله تعالى:  َِ تَْكفُُر:َن بِيهللَّ كافر (7)َكْي في ال فر  لق الك ، )ومن مذهبهم أن هللا خ

له:  يره(. وقو لى غ قدر ع هو ال ي نه، و َّيَس أَْن يُ وأراده م ََع الن ي َ ن يءهُُم َ: َ ُوا إِْذ جَ ْؤِ ن
فََمللي لَهُللْم َ للِن التَّللْذِكَرِف ، وقولــه: (9)َ:َ لليَذا َ لَللْيِهْم لَللْو آَ نُللوا، وقولــه: (8)اْلهُللَيى

 .(11)ُ ْلِرِضينَ 
 ـ اآليات التي تذكر تخيير العباد في أفعالهم:5
 ُْر يء فَْليَْكف ي(11) ،فََمْن َةيء فَْليُْؤِ ْن َ:َ ْن ةَ ُوا  َ ْئتُمْ  اْ َمل يء (12) ةِ ْن ةَ َ فَم

 .(13)اتََّخَذ إِلَى َربِِّه َ بِي ً 
 ـ اآليات التي فيها أمر للعباد باألفعال:6
 ْيِرُ وا إِلَى َ ْ فَِرٍف ِ ْن َربُِّكم َ:َ(12) ، ِهللا  َ ُوا َدا ِ تَِجيبُوا هللِ (15) ،أَِجيب ا ْ

ُ و ِ   .(16)َ:لِلرَّ
 انة باهلل عز وجل:ـ اآليات التي فيها حث على االستع7
 ُإِيَّيَك أَْلبُُي َ:إِيَّيَك أَْستَِلين(17) ، ِ  .(18)اْ تَِلينُوا بِيهللَّ
 :(19)ـ اآليات التي فيها اعتراف لألنبياء بذنوبهم8

ــن آدم  ــة ع ــالى حكاي ــه تع ــونس (21)َربَّنَللي ظَلَْمنَللي أَْأفَُسللنَي :كقول ــن ي : ، وع

يلِِمينَ ُ للْبَحيأََ  إِأِّلل  ُكْنللُت ِ للَن الظَّلل(21) وعــن موســى ، : َربِّ إِأِّلل  ظَلَْمللُت

                                                                                                                         
 .161( األنعام: 1)
 .7( السجدة: 2)
 .3( الملك: 3)
 .85( الحجر: 2)
 .21( النساء: 5)
 .26( فصلت: 6)
 .28( البقرة: 7)
 .55( الكهف: 8)
 .39( النساء: 9)
 .29( المدثر: 11)
 .29( الكهف: 11)
 .21( فصلت: 12)
 .19( المزمل: 13)
 .133( آل عمران: 12)
 .31( األحقاف: 15)
 .22( األنفال: 16)
 .5( الفاتحة: 17)
 .128( األعراف: 18)
كون 19) قد ي لى(، و ترك األو بـ ) نه  بر ع ما يع ها  صود من بل المق نا المحرمات  لذنوب ه ( ليس المقصود من ا

نه عز و المقصود ما يعده األنبياء تقصيراً في جنب هللا تعالى لجهة أ ثر ـ  منهم أك ستحق  ا بجل ـ ي يٍر ممّ كث
 يعملونه من الطاعات.

 .23( األعراف: 21)
 .87( األنبياء: 21)
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 .(1)أَْفِس 
 ـ اآليات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة:9
 قََر لِّينَ  *َ ي َ لََكُكْم فِ   َ َن اْلُمصَ ِ   َُ َْم أ َيلُوا ل َْوٌج (2) ،..ق َي ف َِ  فِيه ي أُْلق ُكلَّمَ

 .(3)...قَيلُوا بَلَى *يٌر َ لَلَهُْم َخَزأَتُهَي أَلَْم يَلْتُِكْم أَذِ 
 ـ اآليات التي تذكر تحسر الكفار في اآلخرة وطلب الرجعة:11
 ُا َ َّي أَْلم َِّذي ُكن َْر ال يلِحيً َغي ْا صَ َ َي أَْلم َي أَْخِرْجن َي َربَّن طَِرُخوَن فِيه ُْم يَصْ ، (2)َ:ه

 لََللِّ  أَْ َمُا َصيلِحيً  *قَيَ  َربِّ اْرِجُلوِن(5()6). 

كن  تدل الشيعة بروايات نقلوها عن أئمة أهل البيت وقد اس تثبت اختيار اإلنسان، ول
صل  ليس على طريقة المعتزلة، بل تثبت االختيار المقيد باإلشراف اإللهي المباشر والمتوا

 ـ إن صح التعبير ـ وهو ما عبر عنه بنظرية )األمر بين األمرين(.
صادقفقد روى الصدوق بسنده عن محمد بن عجالن قال بد هللا  ال :  : )قلت ألبي ع

لى  باد ع فأجبر هللا الع لت:  فوض هللا األمر إلى العباد؟ قال: هللا أكرم من أن يفوض إليهم ق
  (7)أفعالهم؟ فقال: هللا أعدل من أن يجبر عبداً على فعل ثم يعذبه عليه(

ليه، إن هللا عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إ): وروى أيضاً عن الصادق 
نه  وأمرهم ونهاهم، فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى األخذ به، وما نهاهم ع

لى تركه، وال سبيل إ هم ال قد جعل ل شيء ف نون) من  بإذن  (8) (يكو تاركين إال  خذين وال  أ
 .(9)(هللا

قال  (ال)؟ قال: (: )أجبر هللا العباد على المعاصيوروى الكليني أنه سئل الصادق  ف
 .(11)(لطف من ربك بين ذلك)؟ قال: (فماذا)قال:  (ال)؟ قال: (سائل: )ففوض إليهم األمرال

 :وروى الصدوق عن البزنطي أنه قال ألبي الحسن الرضا 
قال هللا  تب.  لي: اك قال  )إن أصحابنا بعضهم يقولون بالجبر وبعضهم باالستطاعة، ف

ليَّ  تبارك وتعالى: يا بن آدم، بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبقوتي أديت إ
 . (11)فرائضي، وبنعمتي قويت على معصيتي، جعلتك سميعاً بصيراً قوياً....(

صادق  له:  وقد اشتهر في هذا المجال عن اإلمام ال كن )قو فويض، ول بر وال ت ال ج
 .(12)(أمر بين أمرين

                                           
 .16( القصص: 1)
 .23ـ22( المدثر: 2)
 .9ـ  8( الملك: 3)
 .37( فاطر: 2)
 .111ـ99( المؤمنون: 5)
 .111ـ  115( الحلي، الحسن بن يوسف. نهج الحق وكشف الصدق.)مصدر سابق(. ص6)
 .361هـ(. التوحيد. )مصدر سابق(. ص381( الصدوق، محمد بن علي بن الحسين )ت 7)
كافي. ج( 8) قوب. ال بن يع مد  ني، مح ظر: الكلي نون. ين ني: يكو ية الكلي في روا كن  نوا. ل صدر: يكو  1في الم

 .158ص
 .158ص 1. وقريب منه: الكليني، محمد بن يعقوب. الكافي: ج329( م.ن: ص9)
تب. 5هـ(. الكافي: ط:329بن يعقوب )ت ( الكليني، محمد 11) بر. طهران: دار الك لي أك فاري، ع يق: الغ . تحق

 .159ص 1هـ ـ ش. ج1363اإلسالمية، 
 .338( الصدوق، محمد بن علي بن بابويه. التوحيد. )مصدر سابق(. ص11)
 .161ص 1( الكليني، محمد بن يعقوب. الكافي. )مصدر سابق(. ج12)
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 نه ية المط ف

 الية:وفي النهاية يمكن لنا أن نلّخص البحث بالنقاط الت
لرؤى  كار وا ختالف األف لى ا عود إ ّاس ي بين الن عٌي  مٌر طبي هو أ ختالف  أّوالً: إّن اال
هذا ال  لى أّن  ما، ع جاٍه  ما أو ات واألمزجة، ولذا ال يصلح أن يكون دليالً على بطالن ديٍن 
يعني شرعنة االختالف في الدين، بل االختالف مذموٌم ومنهٌي عنه شرعاً، ولهذا يجب رّد 

 اختالف أّمتي رحمة( أو تأويله.حديث )
ني  صويب يع ختالف، والت شرعنة اال كرة  ماً لف تأتي تتمي صويب  كرة الت ياً: إّن ف ثان
اعتبار أحكام المجتهد ـ مهما كانت ـ صائبة، وتعّبر عن حكم هللا تعالى، وهذه الفكرة باطلة 

ر عــن باألدلّــة، وإثباتهــا يرجــع إلــى محاولــة توجيــه )وتصــحيح وتصــويب( كــّل مــا صــد
 الصحابة من آراٍء وأحكاٍم وتصّرفاٍت.

ختالف  لى ا سلمون ـ ع ها الم تي روا يث ال من األحاد هو  تراق  حديث االف ثاً: إّن  ثال

يت  هل الب قرآن وأ عت ال تي اّتب بذلك  مذاهبهم ـ والفرقة الناجية هي الفرقة ال جاءت  ما  ك
 األحاديث الصحيحة الثابتة.

لى ا فرق يرجع إ صحابة، وأغلب رابعاً: أصل نشوء ال بين ال عت  تي وق الختالفات ال
 تلك الخالفات ترجع إلى موضوٍع واحٍد وقضّيٍة واحدٍة أال وهي قضّية اإلمامة.

بـ  قولهم  لك ل لة، وذ شيعة والمعتز ما: ال تان، وه به فرق ُراد  خامساً: العدلّية مصطلٌح ي
 )العدل اإللهي( بناًء على مسألة التحسين والتقبيح العقليين.

ساً  لب ساد بي طا بن أ لّي  باع ع هم أت شيعة  قدوا  : ال لذين اعت ّوه ا صاره ومحب وأن
مرأى ومسمع  شوء اإلسالم وب مع ن قة  بإمامته وإمامة أوالده من بعده، وقد نشأت هذه الفر

 .)بل( وتوجيه النبّي 
سابعاً: المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري، وهم يقولون 

التوحيــد والعــدل والوعــد والوعيــد والمنزلــة بــين المنــزلتين واألمــر  باألصــول الخمســة:
 بالمعروف والنهي عن المنكر.

كالتالقح  بادالً  تأّثراً مت ّاً و ثامناً: إّن عالقة الشيعة بالمعتزلة ال تعدو كونها تالقحاً فكري
 والتأّثر الحاصل بين مختلف المدارس اإلسالمّية مع بعضها.

المدرسة ـ التي تنسب إليه ـ كان في بدء أمره معتزلّياً ثّم رجع تاسعاً: األشعري زعيم 
مة  سلطات الحاك ته ال مذهبين، فتبّن بين ال إلى مذهب أهل الحديث، ولكّنه اّتخذ منهجاً وسطاً 

 والمتنفّذة حّتى صار مذهبه مذهب الكثرة الكاثرة من أهل السّنة والجماعة.
ارٍد في حّق هللا تعالى ـ بتاتاً ـ وال مصداق عاشراً: األشاعرة يقولون بأّن الظلم غير و

في  ما  كّل  سبحانه ـ إذ  يه ـ  حّق ألحٍد عل قوق، وال  لى الح جاوز ع هو الت لم  له، ألّن الظ
في  ير وارد  نى غ هذا المع كان ب لم إن  لون: إّن الظ فإّنهم يقو ّة  ا العدلي ّ الوجود مملكته، وأم

لم حقّه سبحانه، فإّنه وارٌد بمعنى آخر وهو وضع ال كان الظ فإذا  ير موضعه،  في غ شيء 
 وضع الشيء في غير موضعه، فإّن هللا تعالى ال يجوز في حقّه ذلك.

ما  هو  الحادي عشر: إّن الحسن والقبح ـ عند األشاعرة ـ شرعيان، بمعنى أّن الحسن 
بيح ـ  نى الحسن والق شرع، ومع بل ال قبح ق حه، وال حسن أو  ما قّب بيح  شرع والق نه ال حسّ

 فيه ـ ما استحّق من األفعال مدح فاعله عند العقالء أو استحّق ذّمهم. المتنازع
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حه  ما طر ها  ّة أهّم ّة وعقلي ّة نقلي قولتهم بأدل لى م شاعرة ع ستدّل األ شر: ا ثاني ع ال
كاليف  فرض أحكاٍم وت ني  يين يع بيح العقل قول بالتحسين والتق من أّن ال األشعري ـ نفسه ـ 

بيٌح وال  على هللا تعالى، وهو ـ عّز وجل ـ قه م لوٍك، وال فو ليس بمم لذي  قاهر ا لك ال )الما
 آمر، وال زاجٌر وال حاظٌر وال من رسم له الرسوم وحّد له الحدود(.

كاملّي( )أي  منهج الت باعهم )ال في اّت شتركون  ّة ي لث عشر: إّن األشاعرة واإلمامي الثا
ٌق واضٌح بين المذهبين الجامع بين العقل والنقل(، كما رأى بعض الباحثين، ولكّن هناك فر

ّة  من األدل ّه  في التعامل مع العقل، فالدليل العقلّي له موقعه في المدرسة اإلمامّية ـ حيث إن
مذاهب  األربعة ـ )وهو يقسم إلى قسمين المستقالت العقلّية وغير المستقاّلت العقلّية(، أّما ال

ستبدلت الفقهّية السنّية المعروفة ـ التي تعّبر عن رؤية األشاعرة  قد ا هي ـ ف في الجانب الفق
 الدليل العقلّي بـ )القياس(.

عزل  عال وقبحها بم الرابع عشر: يرى العدلّية بأّن للعقل القدرة على إدراك حسن األف
ما  ها، ك عن الشرع الحنيف، ولكّن هذا اإلدراك إّنما هو بالنسبة إلى بعض األفعال ال جميع

 لواقع ـ خالياً من كال الوصفين فاقداً لهما معاً.إّنه يجوز أن يكون بعض األفعال ـ في ا
كون  ما ي لى:  سم إ قبح تنق صافها بالحسن وال يث اّت من ح عال  شر: إّن األف خامس ع ال
ضياً ألحد الوصفين  عل مقت الفعل فيه علًّة تاّمًة للحسن والقبح )العدل والظلم( وما يكون الف

 اقتضاء )الضرب(. )تعظيم الصديق وإهانته(، وما ال يكون فيه علية وال
باب  في  لذاتّي  ليس المقصود ا السادس عشر: حينما يقال: )الحسن والقبح الذاتيان(، ف
لم  عدل والظ سة ال ند مقاي اإليساغوجي أو الذاتّي في باب البرهان، بل المقصود أّن العقل ع

ماً وموا حدهما مالئ جد أ سان( ي في اإلن كوتّي  نب المل قاً على الفطرة اإلنسانّية )وهي الجا ف
لة  لقضائها واآلخر منافراً ومخالفاً لها. وبهذا تسقط بعض أهّم إشكاالت األشاعرة على مقو

 التحسين والتقبيح العقليين.
قول بالتحسـين  ناًء علـى ال ها ـ ب عال وقبح كم بحسـن األف شر: إّن الـذي يح سابع ع ال

 والتقبيح العقليين ـ هو العقل العملّي، الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل.
من مقولة لثامن عشر: ا التحسين والتقبيح العقلّيان من اليقينّيات ـ خالفاً لجماعٍة كثيرٍة 

لٌة  شائعٌة ومقبو ها  من جهة أّن العلماء والفالسفة ـ على أّنه ال مانع من دخولها المشهورات 
 لدى الّناس، فتدخل بناًء على هذا ـ ضمن المشهورات ـ بالمعنى األعم.

ستدّل ا ضرورة التاسع عشر: ا يل ال ها دل ٍّة أهّم ٍّة وعقلي ٍّة نقلي قولتهم بأدل لى م ّة ع لعدلي
 والوجدان.

شكال  ها إ من أهّم قولتهم، و لى م ثارة ع شكاالت الم عن اإل ّة  جاب العدلي شرون: أ الع
األشعري القائل بأّن القول بالتحسين والتقبيح العقليين يعني فرض أحكام وتكاليف على هللا 

له الرسوم أو ـ وهو سبحانه ـ المالك  من رسم  جٌر وال  مٌر وال زا قه آ القاهر الذي ليس فو
سألة  .حّد له الحدود عالى وم يف على هللا ت أجابوا بأّن المستدّل خلط بين مسألة فرض التكل

 كشف ما عند هللا تعالى من الحكم، من خالل صفاته وكماله، وفرٌق بين المسألتين.
جب فالعقل حينما يحكم بالمالزمة بين حكمه  شرع ي وحكم الشرع، ويقول: )إّن حكم ال

مي قاً لحك كون مطاب خالل (أن ي من  كم هللا  شف ح بل يستك لى هللا،  فاً ع فرض تكلي . ال ي
 المعطيات التي لديه.

الحادي والعشرون: أّما المشاكل التي أثيرت في وجه المقولة العدلّية فأهّمها مشكلتان: 
 ب والخلود في الّنار.مشكلة وجود الشّر في العالم ومشكلة العذا

ها  جٍد، وأّن لى مو تاج إ ٌّة ال تح موٌر عدمي هي أ شرور  بأّن ال أّما مشكلة الشر فقد حلّت 
ها  لة في شرور القلي ّى ال شّر، وحت من ال ثر  ضرورّيٌة في النظام الكونّي العاّم، وأّن الخير أك

سان. وأ ياة اإلن في ح ٍّة  ثاٍر تربوي من آ شرور  ما لل عذاب فوائد، باإلضافة إلى  شكلة ال ا م مّ
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ّف  والخلود فقد أجيب عنها بأّن العذاب هو النتيجة الحتمّية الطبيعية ـ التي ال يمكن أن تتخل
عالى:  قال ت ما  سان، ك يد اإلن ته  ما جن ُِم َرب َ  ـ ل راً َ:الَ يَْظل ُوا َحيضِ ي َ ِمل َ ُي:ا   َ:َ:جَ

 .أََحياً 
ها الثاني والعشرون: إّن هناك نتائج تترّتب على الق يين من بيح العقل ول بالتحسين والتق

ما  حداً  ّف أ أّن هللا تعالى ال يفعل القبيح، ألّنه عالٌم بقبحه غير محتاٍج إليه، ومنها أّنه ال يكل
عالى  عال هللا ت ها أّن أف ته بطلب المحاالت، ومن ّق إراد ال يطيق، ألّن العاقل الحكيم ال تتعل

قالً،  معلّلٌة بالغايات، ألّنها إن لم تكن كذلك كانت عبثاً، وهو تعالى منّزهٌ عن العبث عقالً ون
سان  بر اإلن عالى أن يج ومنها أّن اإلنسان مختاٌر في أفعاله، وذلك ألّنه من القبيح على هللا ت

سببّية، وهو  على المعصية ثّم يعّذبه عليها. سببّية والم واالختيار ثابٌت بدليل ثبوت قانون ال
 .هة، وقد دّل عليه فوق ذلك القرآن الكريم في آياٍت متعّددةٍ أيضاً ثابٌت بالضرورة والبدا

 هذا آخر ما أردت إيراده هنا.
 أسأل هللا العلّي القدير أن يرينا الحّق حقّاً فنتبعه، والباطل باطالً فنجتنبه.

نا أن الحمد  خر دعوا والحمد هلل الذي هدانا لهذا، وما كّنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، وآ
 العالمين وصلّى هللا على سّيدنا محمد وآله الطاهرين.هلل رّب 

 

 هل9441جميدى ال:لى/  4/السبت 
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 المص در

 ـ القرآن الكريم1
يروت: 2 صحابة. ب فة ال ـ ابن األثير، علّي بن أبي الكرم الشيباني. أسد الغابة في معر

 دار إحياء التراث العربّي.
حديث. ـ ابن األث3 يب ال في غر ية  جزري. النها كريم ال بد ال ير، محمد بن محمد بن ع

سماعيليان، 2ط: قم: مؤسسة إ طاهر أحمد، والطناحي، محمود محمد.  لزاوي،  . تحقيق ا
 هـ ـ ش.1362
في 2ـ ابن إدريس، محمد بن منصور بن أحمد. السرائر: ط:2 . تحقيق: لجنة التحقيق 

 هـ.1211النشر اإلسالمّي، مؤسسة النشر اإلسالمّي. قم: مؤسسة 
 ـ ابن حنبل، أحمد. مسند أحمد بن حنبل. بيروت: دار صادر.5
بان. ط:6 بن ح شعيب. مؤسسة 2ـ ابن حبان، محمد. صحيح ا ناؤوط،  يق: األر . تحق

 م.1993الرسالة، 
تدأ 7 ـ ابن خلدون، عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون )المسّمى: كتاب العبر وديوان المب

بر(. ط:والخبر في أيّ  سلطان األك يروت: 2ام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي ال . ب
 دار إحياء التراث العربّي.

هارون8 سالم  بد ال يق: ع غة. تحق قاييس الل جم م فارس. مع بن  ّا، أحمد  بن زكري  .ـ ا
 هـ.1212إيران: مكتبة اإلعالم اإلسالمّي، 

صير 1:ـ ابن سينا، حسين بن عبد هللا. اإلشارات والتنبيهات. ط9 . شرح: الطوسي، ن
 هـ ـ ش.1375الدين، محمد بن محمد بن الحسن. قم: دار النشر للبالغة، 

ئف. ط:11 مذاهب الطوا قم1ـ ابن طاووس، علي بن موسى. الطرائف في معرفة   .: 
 هـ.1399مطبعة الخيام، 

جة .ـ ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني11 باقي، محمد  .سنن ابن ما بد ال يق: ع تحق
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. :بيروت .دفؤا

كرم12 بن م مد  لدين مح مال ا ظور، ج بن من عرب .ـ ا سان ال شورات أدب  :قم .ل من
 هـ.1215الحوزة، 
نديم .ـ ابن النديم، محمد بن أبي يعقوب بن إسحاق13 بن ال جّدد،  .فهرست ا يق: ت تحق

 )بقّية المعلومات غير مذكورة(. .رضا
. تحقيـق: 1ليمان بـن األشـعث السجسـتاني. سـنن أبـي داوود. ط:ــ أبـو داوود، سـ12

 م.1991اللحام، سعيد محمد. بيروت: دار الفكر، 
سد، 15 يق: أ لى. تحق بي يع سند أ ّى الموصلي. م بن المثن لي  بن ع ـ أبو يعلى، أحمد 

 حسين سليم. دمشق: دار المأمون للتراث.
عوالي16 هور(.  قي،  ـ اإلحسائي، محمد بن علي )ابن أبي جم يق: العرا ئالي. تحق الل

 م.1985. قم: مطبعة سّيد الشهداء، 1آقا مجتبى. ط:
جويز(. 17 ـ األسد آبادي، عبد الجبار. المغني في أبواب التوحيد والعدل )التعديل والت

 تحقيق: قاسم، محمود محمد. )بقّية المعلومات غير مذكورة(.
بار18 بواب الت .ـ األسد آبادي، عبد الج في أ ني  يل، المغ يق: الطو عدل. تحق يد وال وح

 توفيق، وزايد، سعيد. )بقّية المعلومات غير مذكورة(.
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نة. ط:19 صول الديا عن أ نة  سماعيل. اإلبا بن إ لي  شعري، ع يروت: دار 2ـ األ . ب
 م.1991الكتاب العربي، 

. دار 3ـ األشعري، علي بن إسماعيل. مقاالت اإلسالميين واختالف المصلّين. ط:21
 م.1981بفسبادن،  فرانز شتاينر

. تحقيق: 1ـ األصفهاني، محمد حسين الغروي. نهاية الدراية في شرح الكفاية. ط:21

 هـ ـ ش. ،1375. قم: انتشارات سّيد الشهداء 1المازندراني، رمضان. ط:
ـــ اآللوســي، محمــود. روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني. 22

 ربّي.بيروت: دار إحياء التراث الع
بد 2مدي، علي بن محمد. اإلحكام في أصول األحكام. ط:ـ اآل23 في، ع يق: عفي . تحق

 هـ.1212الرزاق. نشر المكتب اإلسالمّي، 
عارف 22 يروت: دار الت سن. ب مين، ح يق: األ شيعة. تحق يان ال سن. أع مين، مح ـ األ

 للمطبوعات.
الجرجاني، علي  ـ تحقيق:1ـ اإليجي، عضد الدين عبد الرحمن. شرح المواقف. ط25

 م.1917بن محمد. مصر: مطبعة السعادة، 
كالم. ط:26 لم ال في ع مرام  عد ال يثم. قوا بن م لي  بن ع يثم  ني، م قم: 1ـ البحرا  .
 هـ.1398

خاري27 عن  .ـ البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح الب ست  عة باألوف ستنبول: طب ا
 م.1981دار الطباعة العامرة، 

بن28 قادر  بد ال غدادي، ع يل،  ـ الب مد نب في، مح يق: طري نة األدب. تحق مر. خزا ع
 م.1998. بيروت: دار الكتب العلمّية، 1واليعقوب. إميل بديع. ط:

 م.1977. بيروت: دار اآلفاق، 2ـ البغدادي، عبد القاهر. الفرق بين الفرق. ط:29
 ـ البيهقي، أحمد بن الحسين. السنن الكبرى. بيروت: دار الفكر.31
. تحقيق: عبد اللطيف، 2بن عيسى بن سورة. سنن الترمذي. ط: ـ الترمذي، محمد31

 م.1983عبد الوهاب. بيروت: دار الفكر، 
. تحقيق: عميرة، عبد الرحمن. 1ـ التفتازاني، مسعود بن عمر. شرح المقاصد. ط:32

 منشورات الشريف الرضي.
 ،. تحقيق: النمشي1ـ الجصاص، أحمد بن علي الرازي. الفصول في األصول. ط:33

 م.1985 .عجيل جاسم
ـــ الحــاكم، محمــد بــن عبــد هللا بــن محمــد. المســتدرك علــى الصــحيحين. تحقيــق: 32

 المرعشلي، يوسف. بيروت: دار المعرفة.
ضيل. ط:35 عد التف يل لقوا شواهد التنز مد.  بن أح بد هللا  سكاني، ع يق: 1ـ الح . تحق

لوز عة  شر التاب بع والن سة الط يران: مؤس باقر. إ مد  مودي، مح شاد المح فة واإلر ارة الثقا
 م.1991اإلسالمّي، 

لدين. ط:36 صول ا في أ سلك  قق(. الم سعيد )المح بن  فر  لي، جع يق: 2ـ الح . تحق
 هـ.1221األستادي، رضا. مؤسسة الطبع التابعة للروضة الرضوية المقّدسة، 

لّي 37 مة ع في إما ـ الحلي، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر )العاّلمة(. األلفين 

 م.1985. الكويت: مكتبة األلفين، ي طالب بن أب
يد 38 شرح تجر في  مراد  بن المطهر. كشف ال لي  بن ع ـ الحلي، الحسن بن يوسف 

 م.1979. تعليق: الزنجاني، إبراهيم. بيروت: مؤسسة األعلمي، 1االعتقاد. ط:
فة 39 في معر مة  هاج الكرا هر. من بن المط لي  بن ع سف  بن يو سن  لي، الح ـ الح

 )هـ ـ ش(. 1379تحقيق: مبارك، عبد الرحيم. مشهد. انتشارات تاسوعاء،  .1اإلمامة. ط:
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ّق 21 صدق. عل ـ الحلي، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر. نهج الحّق وكشف ال
 هـ.1221عليه: األرموي، عين هللا. قم: مؤسسة الطباعة والنشر، دار الهجرة، 

بد21 شرح  في  بة الآللي  بة ـ الحلبي، محمد بن سليمان. نخ ستنبول: مكت ء األمالي. ا
 م.1986الحقيقة، 
بد 22 يق: ع بن هشام(. تحق سيرة ا ّة ) سيرة النبوي ـ الحميري، عبد الملك بن هشام. ال

 م.1963الحميد، محمد محي الدين. القاهرة: نشر: محمد علي صبيح وأوالده، 
ية األصول. ط:23 كاظم. كفا مد  ساني، مح ليهم1ـ الخرا يت )ع قم: مؤسسة آل الب  . 

 هـ.1219الّسالم( إلحياء التراث، 
ني عشر. 22 لى األئمّة االث لنّص ع في ا ـ الخّزار، علي بن محمد القمي. كفاية األثر 

 هـ.1211تحقيق: الخوئي، عبد اللطيف. قم: انتشارات بيدار، 
ير. ط:25 سير الكب بن عمر. التف تب 2ـ الرازي، فخر الدين محمد  . طهران: دار الك
 العلمّية.
ل. ط:ـ الرا26 قم: 1زي، فخر الدين محمد بن عمر. المحصّ تاي، حسين.  يق: أ . تحق

 م.2111ـ 1999انتشارات الشريف الرضي، 
لم األصول. ط:27 يق: 2ـ الرازي، فخر الدين محمد بن عمر. المحصول في ع . تحق

 هـ.1212العلواني، طه جابر فياض. بيروت: مؤسسة الرسالة، 
بده، محمد. 1ى. نهج البالغة. ط:ـ الرضي، محمد بن الحسين بن موس28 شرح: ع  .

 هـ.1212قم: دار الذخائر، 
يروت: دار 29 لي. ب شيري، ع يق:  عروس. تحق تاج ال ضى.  مد مرت يدي، مح ـ الزب
 م.1992الفكر، 

 ـ السبزواري، هادي. شرح األسماء الحسنى. قم: منشورات مكتبة بصيرتي.51
حادي عشر. ـ السيوري، المقداد بن عبد هللا. النافع يوم ا51 لمحشر في شرح الباب ال

 م.1996. بيروت: دار األضواء، 2ط:
يث 52 في أحاد صغير  جامع ال كر. ال بي ب بن أ لرحمن  ـ السيوطي، جالل الدين عبد ا

 م.1981البشير النذير. بيروت: دار الفكر، 
 ـ السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. بيروت: دار المعرفة.53
سيد.  ـ الشهرستاني،52 يق: كيالني، محمد  حل. تحق محمد بن عبد الكريم. الملل والن

 بيروت: دار المعرفة.
لم 55 من ع ية  ية والدرا ـ الشوكاني، محمد بن علي. فتح القدير الجامع بين فني الروا

 التفسير. نشر: عالم الكتب. )بقّية المعلومات غير مذكورة(.
مة المتعا56 مد. الحك لدين مح صدر ا شيرازي،  عة. ـ ال ّة األرب سفار العقلي في األ ية  ل

 .1981. بيروت: دار إحياء التراث العربّي، 3ط:
يه: 57 ّق عل يد. صّححه وعل يه. التوح بن بابو ـ الصدوق، محمد بن علي بن الحسين 

 الطهراني، هاشم الحسيني. قم: منشورات جماعة المدّرسين في الحوزة العلمّية.
ن بابويه. الخصال. تحقيق: الغفاري، علي ـ الصدوق، محمد بن علي بن الحسين ب58

 هـ.1213أكبر. قم: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمّية، 
ـــ الصــدوق، محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه. معــاني األخبــار. تحقيــق: 59

 هـ.1379الغفاري، علي أكبر. قم: مؤسسة النشر اإلسالمّي، 
بن61 سين  بن الح لي  بن ع مد  صدوق، مح حر  ـ ال يق: ب شرائع. تحق لل ال يه. ع بابو

 م.1966العلوم، محمد صادق. النجف األشرف: منشورات المكتبة الحيدرّية، 
. تصحيح ـ الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. عيون أخبار الرضا 61
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 م.1982وتعليق: األعلمي، حسين. بيروت: مؤسسة األعلمي، 
 م.1995عجم األوسط. دار الحرمين، ـ الطبراني، سليمان بن أحمد. الم62
يد. 63 بد المج ـ الطبراني، سليمان بن أحمد. المعجم الكبير. تحقيق: السلفي، حمدي ع

 بيروت: دار إحياء التراث العربّي.
قرآن. ط:62 سير ال في تف يان  بن الحسن. مجمع الب لي الفضل  . 1ـ الطبرسي، أبو ع

 م.1995ؤسسة األعلمي، تحقيق: لجنة من العلماء األخصائيين. بيروت: م
بري. ط:65 تاريخ الط ير.  بن جر مد  بري، مح ماء. 2ـ الط من العل بة  يق: نخ . تحق

 م.1983بيروت: مؤسسة األعلمي، 
قاد. ط:66 ّق باالعت ما يتعل نة 2ـ الطوسي، محمد بن الحسن. االقتصاد في يق: لج . تحق

 م.1986التحقيق في منتدى النشر في النجف األشرف. بيروت: دار األضواء، 
بة  :ـ الطوسي، محمد بن الحسن. االقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد. طهران67 مكت

 هـ.1211 ،جامع جهلستون
 ـ الطوسي، محمد بن الحسن. الرسائل العشر. قم: مؤسسة النشر اإلسالمّي.68
صول األحكام. ط:69 في أ . 2ـ الظاهري، علّي بن أحمد بن حزم األندلسي. اإلحكام 

 ة العاصمة.القاهرة: مطبع
حل. 71 ـ الظاهري، علي بن أحمد بن حزم األندلسي. الفصل في الملل واألهواء والن

 م.1986بيروت: دار المعرفة، 
لت على 71 كر )قوب ّى. دار الف سي. المحل حزم األندل بن  بن أحمد  لّي  ـ الظاهري، ع

 النسخة التي حقّقها أحمد شاكر(. )بقّية المعلومات غير مذكورة(.
عامل72 ثالث ـ ال مع  ّة )مطبوعة  لة التكليفي شهيد األّول(. المقا كي )ال بن م ي، محمد 

. قم: مركز األبحاث والدراسات اإلسالمّية، قسم 1رسائل بعنوان: أربع مسائل كالمّية(. ط:
 هـ.1222إحياء التراث اإلسالمّي، 

سفة. ط:73 فت الفال مد. تها بن مح مد  لي، مح مود. 1ـ الغزا جو، مح يه: بي ّق عل . عل
 م.1998شق: دار األلباب، دم

 ـ الغزالي، محمد بن محمد. المستصفى من علم األصول. قم: دار الذخائر.72
حيط. ط:75 قاموس الم قوب. ال بن يع مد  بادي، مح يروز آ سة 1ـ الف يروت: مؤس . ب

 م.1986الرسالة، 
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