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 ممخص الرسالة
 ، إلى يـك أف نمقاه،كعمى آلو كصحبو كمف كااله ،كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ ا ،الحمد  

 عقيدة ضكء في عشرية االثني الشيعة عند كالضبلؿ اليدل "الرسالة المسماة: فيذهكبعد؛ 
فييا:  ذكرتمة كثبلثة فصكؿ، أما المقدمة فمقدنحك التالي؛ جعمتيا عمى ال، ك "الصالح السمؼ

، ثـ تناكلت في الفصؿ األكؿ كالذم جو، كحدكده، كمنيمشكمة البحث، كأىدافو، كأىميتو
كالقدر" تناكلت في المبحث  كالقضاء كالضبلؿ اليدل كدالالت كمفاىيـ أسميتو: "تعريفات

 الثالث ثـ تطرقت في المبحث .عشرية االثني تعريؼ: الثاني السمؼ، كالمبحث األكؿ: تعريؼ
: ذكرت الرابع المبحثالصالح، كفي  كالسمؼ عشرية االثني الشيعة عند اليدل تعريؼ: إلى

كضحت عبلقة اليدل  بعدئذو الصالح، ك  كالسمؼ عشرية االثني الشيعة عند الضبلؿ تعريؼ
، ثـ شرعت في الفصؿ الثاني كالذم أسميتو: المبحث الخامسبلؿ بالقضاء كالقدر، في كالض

الصالح" تناكلت فيو الجكانب العقائدية التي  كالسمؼ عشرية االثني الشيعة عند اليدلأحكاـ "
 : أنكاعفيو ذكرت في المبحث األكؿاليدل عند الشيعة االثني عشرية كالسمؼ الصالح؛ تتعمؽ ب
 الصراط إلى الييدل الصالح، ثـ تناكلت عكامؿ كالسمؼ عشرية االثني الشيعة عند اليدل

في  ، ثـ تطرقتالصالح، في المبحث الثاني كالسَّمؼ عشرية االثني الشيعة عند المستقيـ
مف الشيعة االثنا عشرية كالسمؼ  إلى قضية ىي جكىر اليدل عند كؿو  المبحث الثالث

 كالسَّمؼ عشرية االثنا الشيعة عند العبد مف أـ  ا مف الييدل نسبة الصالح؛ أال كىي:
 االثني الشيعة عند الضبلؿأحكاـ الرسالة بالفصؿ الثالث كالذم أسميتو: " الصالح، ثـ ختمتي 

كالسمؼ،  عشرية االثني الشيعةعند  الضبلؿ كالسمؼ" تناكلت في المبحث األكؿ: أنكاع عشرية
الصالح، كجاء  كالسمؼ عشرية االثنا الشيعة عند الٌضبلؿ عكامؿ: الثاني تناكلت المبحثأما 

 كالسمؼ عشرية االثني الشيعة عند مف العبد أـ ا مف الضبلؿ: قضية الثالث في المبحث
كالسمؼ، كىذا جاء  عشرية االثني الشيعة عند الضبلؿ مف ذكرت: العصمة الصالح، كبعدئذو 

 عشرية االثني الشيعة عند الضبلؿ في المبحث الرابع، ثـ ذكرت في المبحث األخير: أىؿ
اعتقاد السمؼ الصالح أف ا ىك منيا:  ح فييا أىـ النتائجكالسمؼ، كأخيران كانت الخاتمة ألكضٌ 

يأخذ لعبد الذم لذلؾ فالو اليدل أك الضبلؿ خمقيا فيو؛ ك  ٌضؿ، فمف أراد ا الماليادم ك 
، فيك ميتدم، كمف يأخذ يأسباب منيا. كيبتعد عف أسباب الٌضبلؿ بأسباب الييدل كيتقرب

الضبلؿ كيتقرب منيا، فيك ضاؿ، أما أىـ التكصيات: أكصى القائميف عمى أمر الدعك إلى 
ظيار خطر الفرؽ األخرل في ناسالعمؿ عمى غرس العقيدة الصحيحة في نفكس الا  ، كا 

العقائد الفاسدة في صفكؼ المكحديف، كخاصة فيما يتعمؽ في جانب التكحيد؛ مثؿ: غرس 
 قضية اليدل كالضبلؿ، كنسبة اليدل كالضبلؿ إلى ا أـ إلى العبد.

 كا كلي التكفيؽ.
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Abstract   

     Praise be to Allah and prayers and peace be upon the Messenger of Allah and his 

family and companions to the day of Judgment. This study is entitled: "Right 

Guidance and Aberration to the Twelver Shiites in the light of the doctrine of Salaf" 

It is submitted by the researcher Alaa Fadel Hamdan Agha, to obtain a master's 

degree. This study is divided into an introduction and three chapters; the introduction 

includes the problem of research, research objectives, the significance of research, 

and its limitations, and the approach used for writing and documentation. The first 

chapter is entitled "Definitions, concepts and indications of right guidance, aberration 

fate and destiny.”  The first section of this chapter defines Salaf (pious predecessors), 

the second section defines Twelver Shiites, the third section defines right guidance to 

the Twelver Shiites and the pious predecessor, while in the fourth section defines 

aberration to the Twelver Shiites and the pious predecessor, and fifth section explains 

the relationship between right guidance and aberration on one hand and fate and 

destiny on the other. The second chapter, which is entitled "the right guidance to the 

Twelver Shiites and Salaf,", explains the doctrinal aspects related to the right 

guidance to the Twelver Shiite and pious predecessors; where the first section 

explains the types of guidance to the Twelver Shiites and Salaf, and then addresses 

the factors of guidance to the straight path to Twelver Shiites and Salaf in the second 

section. The third section discusses the essence of guidance to both the Twelver 

Shiites and the pious predecessors, namely: Is guidance from Allah or man to the 

Twelver Shiites and the pious predecessor. The third chapter is entitled "Aberration 

to Twelver Shiites and the Salaf." The first section of this chapter explains the types 

aberration to the Twelver Shiites and Salaf, while the second section illustrates the 

factors of aberration between to Twelver Shiites and Salaf. The third section 

discusses the question whether the misguidance is from Allah or man to both 

Twelver Shiites and Salaf. The forth section of this chapter explains the protection 

from aberration as seen by both Twelver Shiites and the pious predecessor. The last 

section explains the concept of the people of aberration to the Twelver Shiites and 

Salaf. The conclusion explains the most important findings and recommendations of 

the study. 
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 ْاإِلىَدْاءُ 

 كمف عٌز عف كؿُّ األناـً ميقاموي    فأفضؿ ما ييدلي كتابي 

 السمؼ الصالح كدافع عنياحرِّ رضي بعقيدة  مسمـ )رحمو ا(إلى كؿ 

 إلى كؿِّ مف عممني حرفان كأفادني عممان 

 إلى شامًة البيكت كقامة األمر: 

 تاج رأسي األعز: كالدم الكريـ: فضؿ حمداف األغا.

 العيف الحبيبة: سميرة محمد األغامربية األجياؿ كقرة 

 سندم العزيز كركف قكتي المتيف: إخكاني الكراـ: إياد كأحمد.

ت: أمؿ كفداء كميا كمنى، تكأـ ركحي، كمف ال تحمك الحياة إال بيف: أخكاتي الفضميا
 أخكاتي الكراـ: محمد كىماـ. كأزكاجيف

 كأعمامي فؤاد كرياض كسميـ كجياد. نفكذ إلى عمتي الغالية

 إلى أركاح أجدادم كجداتي كخالي زكي كعمي زياد رحميـ ا.

 إلى رفيقات دربي في مسيرتي التعميمية صديقاتي الغاليات.

 إلى جامعتي اإلسبلمية كجامعتي األقصى.

 إلى عائمتي عائمة األغا.

 إلى مف دعا لي دعكة بظير الغيب.

أف يككف عكنان لي في مسيرة العمـ، كذخرأ لي في إلييـ جمعيان أىدل ىذا العمؿ الذم أساؿ ا 
 اآلخرة.

 



  خ
 

 وتقديرٌ شكٌر 
الٌسبلـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف كبعد: انطبلقان مف الصبلة ك الحمد  رٌب العالميف ك      
 :﴿قكلو       ﴾ :[، كاعترافان بالفضؿ، أتقدـ بجزيؿ الشكر 7]إبراىيـ

فخر، إلى قدكتي في ىذه الحياة أبي  بكؿ اسميما سكنكا فؤادم، كمف أحمؿ مف إلىكاالمتناف 
عجز ميما كصفتكـ؛ فإف مشاعرم ت كا حدكد، ببل كماعطائي  زاؿ كال أعطيتمكني مف يا كأمي،

 لكـ أيديف يا مف الحياة  ىذه في لي ا رحمة فأنتـ غير ا، عف ذلؾ، فك ا لف يكفي أجركـ
 مف نفسي و، كيؼ ال كىك أحف عميُّ فرحة في عينيإلى مف كاف يدعمني كأرل دمكع البحياتي، 

 حياتي يا ميجتي بسمة يا الحنكف الغالي سندم بعد ا كتاج راسي الذم افتخر بو، إليؾً  أبي
حياتي  كنكر عيني كقرة الدنيا كجنة الحناف نبعيا ك  تفكقي سر دعائؾً  مف يا كجكدم، كسر

كأخكاتي  إخكتي أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى الداعميف لي في تفكقي االغالية، كم ميمعممة األجياؿ أ
 .فجزاىـ ا عني كؿ الجزاء

لقبكلو اإلشراؼ عمى ىذه  كما أتقدـ بكافر الشكر لؤلستاذ الدكتكر/ سعد عبد ا عاشكر؛
كجيده الكبير كقتو  مف يعطي لخدمة طمبة العمـ، كمازاؿ ألنو أعطى كثيران مف كقتوالرسالة؛ 

ة رأيو، ر عمى صبره كحممو كسعة صدره كرجاحالشكر، كأشكره جزيؿ الشك أك الثناء انتظار دكف
 فقد صبر عمٌي تصبر األب عمى ابنتو، كالعالـ عمى تمميذه، فمو مني جزيؿ الشكر كاالمتناف.

جابر زايد كر/ الدكت األستاذ كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى أعضاء ىيئة المناقشة، فضيمة
، عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة محمكد يكسؼ الشكبكي الدكتكر/ األستاذ ، كفضيمةالسميرم

 رسالتي، فجزاىما ربي كؿ الجزاء.
أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى الجامعة اإلسبلمية، كأخص بالذكر كمية أصكؿ الديف عمى ما كما ك 

 تقٌدمو مف خدمة جميمة لطمبة العمـ.
مف ساعدني في إتماـ رسالتي، كأخص بالذكر األستاذ الدكتكر جابر زايد كالشكر مكصكؿ لكؿ  

 السميرم، كالدكتكر محمد عمي عكض، كالدكتكر محمد خالد كبلب، فجزاىـ ربي كؿ الخير.
 الباحثة                                                                  

 اآلء فضل حمدان األغا                                                         
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 المقدمة      
كنستيديو كنستغفره، كنعكذ با مف شركر أنفسنا، كمف  الحمد ، نحمده كنستعينو

سيئات أعمالنا، مف ييد ا فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال ا 
 كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو صمى ا عميو كسمـ، أما بعد:

 قاؿ تعالى :﴿                             

   :[. 102﴾ ]آؿ عمراف 

كشرَّ األمكًر محدثاتيا، ككؿ  إفَّ أصدؽى الحديًث كتابي ا، كخيرى اليدم ىدم محمَّد     
 محدثة بدعة، ككؿ بدعة ضبللة ككؿ ضبللة في النار، كبعد:

خراجيـ مف الظممات إلى النكر، كجعؿ ليـ      إف ا عز كجؿ أرسؿ الرسؿ ليداية الناس، كا 
، فاليداية تككف باتباع كبلـ ا عز كجؿ طريقان يسيركف إلييا كفؽ منيج ا كسنة رسكلو 

، قاؿ تعالى: ﴿، كربط ا محبتو باتباع رسكلو كرسكلو        

                      :[31﴾]آؿ عمراف ،

عمينا بكثير مف النعـ، كاليداية ىي مف أفضؿ النعـ كأكثرىا نفعان لمناس،  لذلؾ أنعـ ا عزكجؿ
ألنيا األمر الكحيد الذم يكصؿ اإلنساف إلى المنيج كالطريؽ الصحيح الذم يكصمو لمحبة ا 
كجنانو، فاليداية ىي معرفة الحؽ كالقياـ باألعماؿ الصالحة التي ترضي ا تعالى، كأما 

داية، حيث يضؿ ا مف يشاء مف عباده، لذلؾ ضؿ الناس في مفيـك الضبلؿ فيك عكس الي
 .اليدل كالضبلؿ

في  دراسة نقدية كليذا سأخصص بحثى في اليدل كالضبلؿ عند الشيعة االثني عشرية    
 ضكء عقيدة السمؼ الصالح، كأساؿ ا تعالى العكف كالسداد .

 مشكمة البحث :
في مفيكـ اليدل كالضبلؿ عند الشيعة االثني عشرية، تكمف مشكمة البحث في أف ىناؾ قصكر 

كأنيـ يبتعدكف كؿ البعد عف منيج السمؼ في تفسير معانى اليدل كالضبلؿ كما جاء في القرآف 
الكريـ كالسنة النبكية، لذا ستيـ دراسة أقكاؿ الشيعة االثني عشرية في اليدل كالضبلؿ، كنقدىا 

 في ضكء عقيدة السمؼ الصالح.
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 البحث :  أىداف 
 ييدؼ ىذا البحث إلى:   

 . الصالحالتعرؼ عمى مفيـك اليدل كالضبلؿ عند الشيعة االثني عشرية كالسمؼ   -1
تكضيح العبلقة بيف القضاء كالقدر كارتباطيما باليدل كالضبلؿ بيف الشيعة االثني  -2

 عشرية كالسمؼ الصالح .
االثني عشرية كنقدىـ مف الكشؼ عف حقيقة ىداية كاضبلؿ ا لعباده عند الشيعة  -3

 خبلؿ عقيدة السمؼ الصالح.
 أىمية البحث : 

 تسيـ ىذه الدراسة في :   
ىداية البشرية إلى الطريؽ الصحيح كفؽ منيج ا تعالى، كىذا ىك المكضكع الرئيسي   -1

 لمقرآف الكريـ .
تكضيح أقكاؿ الشيعة االثني عشرية في اليدل كالضبلؿ، كنقدىا كفؽ ما جاء في القرآف   -2

 الكريـ كالسنة النبكية.
 حدود البحث :  

في ضكء  دراسة نقدية سأتناكؿ في ىذا البحث معانى اليدل كالضبلؿ عند الشيعة االثني عشرية
يما، كعكامميما، كنسبتيما إلى ا ، كأسبابيما، كأنكاع، مف حيث تعريفيمالح عقيدة السمؼ الصا

 أـ إلى العبد. 
 منيج البحث : 

ىناؾ مناىج مختمفة كمتعددة في البحكث العممية، كلكؿ منيج خاصية يتميز بيا عف 
 غيرىا، ففي ىذه البحث سيتـ استخداـ المناىج التالية:

االثني : الذم يقكـ بدراسة اليدل كالضبلؿ عند الشيعة المنيج الوصفي التحميمي .1
عشرية في ضكء عقيدة السمؼ الصالح كبياف خصائص عقيدتيـ، كتحميميا، كتتبع 

 النصكص لتككف أساسان لتفسيرىا، كتكجيييا.
ركيزة البحث؛ ألننا مف خبللو سنصؿ إلى بياف اليدل  د: الذم يعالمنيج االستنباطي .2

يعتني  كالضبلؿ عند الشيعة االثني عشرية في ضكء عقيدة السمؼ الصالح؛ لككنو
بالتحميؿ الدقيؽ لمنصكص )كمعرفة الدكافع ليا، كبياف األكجو المحتممة في فيميا، 

 كمدل مكافقتيا ألصكؿ السمؼ الصالح(.
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 : طريقة التوثيق في البحث
 عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا، كذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية. -1
بذكر: ] اسـ عائمة اسـ تخريج األحاديث، كعزكىا إلى مصادرىا األصمية، كذلؾ  -2

إف كاف مصنفا عمى الكتب  –المؤلؼ أك لقبو: اسـ المصنؼ، اسـ الكتاب / الباب 
، رقـ الجزء / رقـ الصفحة : رقـ الحديث [ ، كحكـ العمماء عميو إف  -كاألبكاب 

 كاف خارج الصحيحيف .
 الترجمة لؤلعبلـ المغمكريف. -3
 قؿ المعمكمات .الرجكع إلى المصادر كالمراجع الرئيسية في ن -4
 ، إف كجدت.امضةتكضيح معانى الكممات الغ -5
، ثـ اسـ المرجع، ثـ رقـ الجزء شي بذكر اسـ أك لقب المؤلؼ أكالن االكتفاء بالحكا -6

 كالصفحة في تكثيؽ المعمكمة .
 تذييؿ البحث بفيارس عامة تتضمف ما يأتي :  -7
كىي: بدكف مكاف النشر: ، رمزت فيو برمكز لتسييؿ البحث المصادر كالمراجعفيارس  -

. ط(، بدكف تاريخ النشر: )د. )د. ـ(، بدكف اسػـ النػاشر: )د. ف(، بدكف رقػػـ الطبػعة: )د
 ت(.
 فيارس اآليات القرآنية . -
 فيارس األحاديث النبكية .  -
 فيارس األعبلـ .  -

 الدراسات السابقة : 
اليدل كالضبلؿ عند الشيعة االثني بعد االطبلع كالبحث لـ أجد دراسةن مكتكبةن عممية عف  

، كلكف كجدت دراسة كاحدة  تتحدث عف اليدل كالضبلؿ يدة السمؼ الصالحعشرية في ضكء عق
الباسط  لمباحث: أحمد عبد 1بعنكاف: "اليداية كالضبلؿ عند السمؼ كالمعتزلة" دراسة تحميمية"

جامعة أـ درماف في  كلكف مف خبلؿ التكاصؿ مع مكتبة ؛عمييا حصكؿع المحمد؛ كلـ أستط
السكداف،  تبيف لي أنيا تتحدث عف اليداية في الطرح القرآني كالنبكم دكف التطرؽ إلى أقكاؿ 
السمؼ الصالح، كبياف رأم السمؼ كالمعتزلة في اليدل كالضبلؿ، كأف الباحث نيج المنيج 

 التحميمي في عرض النصكص دكف نقد األقكاؿ.   

                                                           
 . م 5002السودان،  –نصر بن حممد الكيالين، جامعة أم درمان االسالمية  املشرف:، رسالة ماجستري 1
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يا ستتناكؿ الحديث عف مفيـك اليدل كالضبلؿ عند الشيعة االثني أما ىذه الدراسة؛ فتتميز بأن 
عشرية، بشكؿ تفصيمي، كأكثر عمقنا، كبأنيا ستعالج قضية اليدل كالضبلؿ عند الشيعة االثني 

 .عشرية كدراسة أقكاليـ كمكقفيـ منيما دراسة نقدية في ضكء عقيدة السمؼ الصالح
 ىيكل البحث:

 يتكىكَّف البحث مف مقدمة، كثبلثة فصكؿ، كخاتمة، مرتبان عمى النحك التالي: 
المقدمة كتشتمؿ عمى: مشكمة البحث، أىداؼ البحث، أىمية البحث، حدكد البحث، منيج 

 البحث، الدراسات السابقة، ىيكؿ البحث، أىـ المصادر كالمراجع.
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 الفًصؿ األكؿ
عبلقتيما كالٌضبلؿ ك تعريفات كمفاىيـ الييدل 

  القضاء كالقدرب
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 تعريف السَّمف.:  المبحث األول
 المطمب األول

 تعريف السَّمف لغًة.
السَّمؼ في المغة: "السيف كالبلـ كالفاء أصؿه يدؿُّ عمى تقدُّـ كسٍبؽ، مف ذلؾ السَّمىؼ: الذيف     

كا" مىفان كسيميكفان: (1)مضى مىؼى يىٍسميؼي سى ؛ أىميا: (2)تقدَّـ"، يقاؿ: "سى  ، كتأتي بعدة معافو
 التقدـ: تأتي السَّمؼ بمعنى التقدـ في حاالت؛ أىميا:  -أكال ن 
القكـ السَّمؼ: "كالقكـي السُّبلَّؼ: المتقدّْمكف" -1

:﴿ قاؿ، (3)       

  ﴾ :[. 56]الزخرؼ 

العمؿ الذم يقدمو العبد: "سمىؼ لو عمؿه صالح كاف ذلؾ في سالؼ الدىر،   -2
:﴿قاؿ      ﴾ :(4)["95]المائدة . 

التقدـ في السير: "كالسَّمىؼي اٍلقىٍكـي اٍلميتىقىدّْميكفى ًفي السٍَّيًر"  -3
(5). 

: "نكعه مف البيكع يعجؿ فيو الثمف كتضبط السمعةي بالكصؼ إلى  -ثانيان    مىؼي القىرض كالسَّمـ: كالسى
، كأىٍسمىفىني" مٍَّفتي . كقد أىٍسمىٍفتي في كذا. كاٍستىٍسمىٍفتي منو دراىـ كتىسى  .(6)أجؿو معمكـو

ٍمفان، -ثالثان    مىٍفتي األرضى أىٍسميفييا سى إذا سكيتيا بالمسمفة، كىي شيء  األٍرض المستكية: يقاؿ: "سى
 .(7)تيسىكَّل بو األرض"

ـي اإًلًبؿ إلى الحكًض" -رابعان  "السَّمكؼي مف اإًلًبؿ التي تتقدَّ
(8). 

، كالٌسمـ، األٍرًض المستكية، كالتعريؼ األكؿ   فالسَّمؼ في المغة تدكر حكؿ التقدـ، القىرضى
 ، كىك المقصكد في بحثنا.لمسمؼ)التقدـ (ىك األقرب لمفيكـ السَّمؼ اصطبلحان 

                                                           

 (3/95ابف فارس، مقاييس المغة) (1)
 (.9/158ابف منظكر، لساف العرب ) (2)
 (. 95/ 3(، كابف فارس، مقاييس المغة )9/158ابف منظكر، لساف العرب) (3)
 (.820(، كالفيركزآبادل، القامكس المحيط)ص 2/1094أحمد مختار عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة) (4)

 (.9/158ابف منظكر، لساف العرب )(5) 
 (.4/1376إسماعيؿ الفارابي، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية) (6)
 (.1376/  4إسماعيؿ الفارابي، الصحاح ) (7)
 (.500/ 8المحكـ كالمحيط األعظـ ) انظر: ابف سيده المرسي، (8)
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 المطمب الثاني 
 السَّمف اصطالحًا.

ال يختمؼ التعريؼ المغكم األكؿ لمسَّمؼ عف التعريؼ االصطبلحي، فالعبلقة كاضحة بيف    
 المعنى المغكم كاالصطبلحي، فمفظ السَّمؼ يطمؽ باعتباريف: 

القركف الثبلثة األكلى مف كيقصد بالحقبة التاريخية االعتبار األول: الحقبة التاريخية:  
: "خيركـ قرني، ثـ الصحابة، كالتابعيف، كأتباع التابعيف، كىـ المذككركف في حديث النبي

 .(1)الذيف يمكنيـ، ثـ الذيف يمكنيـ"
: " مذىب أىؿ الحديث كىـ السَّمؼ مف القركف الثبلثة ابف تيمية )رحمو ا(يقكؿ شيخ االسبلـ 

، كمقصكد مف قكلو أف أىؿ الحديث ىـ الذيف تمسككا بسنة (2)كمف سمؾ سبيميـ مف الخمؼ"
، كمف سار عمى دربو، كعرؼ صاحب لكامع األنكار البيية السَّمؼ؛ حيث يقكؿ: " يطمؽ النبي

ليـ بإحساف كتابعييـ، كأئمة اإلسبلـ العدكؿ، ممف اتفقت  كالتابعيف  السَّمؼ عمى الصحابة 
كف كبلميـ خمفان عف سمؼ مسمـ )رحمو ا(الديف، كتمقى الاألمة عمى إمامتيـ كعظـ شأنيـ في 

بالقبكؿ، دكف مف رمي ببدعة، أك لقب غير مرضي، كالخكارج، كالرافضة، كالناصبة، كالقدرية، 
كالمرجئة، كاألشعرية، كالمعتزلة، كالجيمية كنحكىـ.. كمذىب السَّمؼ ىك طريقيـ في االعتقاد 

 .(3)المنسكب إلييـ"
 لعمماء في تحديد الحقبة التاريخية لمسمؼ؛ فمنيـ مف قاؿ: كقد اختمؼ ا  

: كيقصد بالصحابي ىك: "مف لقي النبٌي صٌمى المَّو عميو كسمـ مؤمنان بو،  الصحابة –أكالن 
كمات عمى اإلسبلـ، فيدخؿ فيمف لقيو مف طالت مجالستو لو أك قصرت، كمف ركل عنو أك لـ 

، (4)رؤية كلك لـ يجالسو، كمف لـ يره لعارض كالعمى" يرك، كمف غزا معو أك لـ يغز، كمف رآه
ٍبًد المًَّو ٍبفي مىٍسعيكدو  كيدؿ عمى فضؿ الصحابة مَّى اي  حديث عى : سيًئؿى رىسيكؿي اً صى ، قىاؿى

                                                           

: رقـ 3/171البخارم، صحيح البخارم، كتاب الشيادات، باب ال يشيد عمى شيادة جكر اذا أشيد،] (1)
 [. 2652الحديث

 (. 6/355، مجمكع الفتاكل )ابف تيمية )رحمو ا( (2)
-11، عبد العزيز السمماف )ص(، كمختصر األسئمة كاألجكبة األصكلية20/ 1لكامع األنكار، السفاريني) (3)
12.) 

 (  1/158ابف حجر العسقبلني، اإلصابة في تمييز الصحابة )(4) 
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، ثيَـّ الًَّذيفى  : "قىٍرًني، ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ ؟ قىاؿى ٍيره : أىمُّ النَّاًس خى مَّـى سى مىٍيًو كى ، ثيَـّ يىًجيءي قىٍكـه تىٍبديري عى يىميكنىييـٍ
تىٍبديري يىًمينيوي شىيىادىتىوي" ـٍ يىًمينىوي، كى ًدًى شىيىادىةي أىحى
(1). 

" -ثانيان  اًبيَّ حى ًحبى الصَّ ، (2)السَّمؼ ىـ الصحابة كالتابعكف: قاؿى الخطيبي الحاًفظي: "التَّاًبًعيُّ مىٍف صى
ف لـ تطؿ صحبتو" كالتابعي في اصطبلح المحدثيف ىك: "مف  .(3)لقي الصحابي، كا 

: كيقصد بتابع  ، كأتباع التابعيف ، كالتابعكف السَّمؼ ىـ القركف الثبلثة؛ الصحابة –ثالثان 
، كيدؿ (4) مسمـ )رحمو ا(كمات  مؤمنان بالنبي محمد  ىك: مف لقي التابعي  التابعي

 السابؽ.  عمى فضؿ أتباع التابعيف حديث عبد ا بف مسعكد
كعميو يطمؽ عمماء االعتقاد لفظ السَّمؼ عمى: أصحاب القركف المفضمة؛ مف الصحابة،  

كالتابعيف، كأتباع التابعيف؛ ىؤالء األىئمَّةي األىعبلـي المتصفكف باإًلمامًة كالفضًؿ كاتباًع السنة 
عظـ شأنيـ في الدّْيف النبكية، كاجتناب البدعًة كاالبتعاد عنيا، كاتفقت األيٌمةي عمى ًإمامتيـ ك 

 .(5)كالدنيا
، كيقصد بالطريقة: ىي مف سار عمييا مف النبي االعتبار الثاني: الطريقة أو المنيج: 
، كمف بعدىـ،  ، كأتباع التابعيف ، كالتابعيف كالقركف الثبلثة المفضمة؛ مف الصحابة

: "ال تزاؿ ذلؾ حديث النبي، كيؤكد بأنيا باقية إلى أف يأتي أمر ا  كالذم أخبر النبي 
 .(6)طائفة مف أمتي ظاىريف عمى الحؽ ال يضرىـ مف خذليـ، حتى يأتي أمر ا كىـ كذلؾ"

بشركط كقكاعد  مسمـ )رحمو ا(فيصح االنتساب إلى ىذه الطريقة، أك ىذا المنيج متى التـز ال 
ركف الثبلثة المفضمة فيك ذك ىذا المنيج، فمف حافظ عمى سبلمة العقيدة، كالديف تبعان لفيـ الق

 .(7)نيج سمفي
 )رحمو ا(كقيؿ السَّمؼ  الصالح: ىـ كؿ مف يقمَّد كييقتفى أثره في الديف؛ مثؿ أبي حنيفة   

 .(1)كأصحابو)رحمو ا( ىـ سمؼ أبي حنيفة  كأصحابو؛ فإنيـ سمؼ ىذه األمة، كالصحابة 

                                                           

، باب فىٍضًؿ مسمـ )رحمو ا(، صحيح مسمـ )رحمو ا(]  (1) ـٍ ٍنيي ابىًة رىًضيى اي تىعىالىى عى حى اًئًؿ الصَّ ، كتاب فىضى
ـٍ ثيَـّ الَّ  ابىًة ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىيي حى ، الصَّ ـٍ  [.2533: رقـ الحديث4/1963ًذيفى يىميكنىيي

 (.22الخطيب البغدادم، الكفاية في عمـ الركاية )ص  (2)
 (.42 - 41الحاكـ أبك عبدا، معرفة عمـك الحديث)ص(3)  
(4) (  (.1/378انظر: التيانكم، كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك
 (.27-26انظر: الكجيز في عقيدة السَّمؼ الصالح )أىؿ السنة كالجماعة(، عبد ا األثرم) ص  (5)
: "الى تىزىاؿي مسمـ )رحمو ا(، صحيح مسمـ )رحمو ا(]  (6) مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىارىًة، بىابي قىٍكًلًو صى ، كتاب اإٍلً

مىى ا "، طىاًئفىةه ًمٍف أيمًَّتي ظىاًىًريفى عى ـٍ الفيي ـٍ مىٍف خى رُّىي ؽّْ الى يىضي  [.1920: رقـ الحديث3/1523ٍلحى
 (.48انظر: محمد التميمي، معتقد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء كالصفات)ص (7)
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كمما سبؽ يتضح: أنو ليس شرطان تحديد الحقبة التاريخية في تعريؼ السَّمؼ الصالح؛ فكؿ مف 
كافؽ القرآف الكريـ كالسُّنىة النبكية فيك مف سمؼ ىذه األمة، كمف خالؼ القرآف الكريـ كالسنة 

الح ىك رسكؿي  ا  ماـ سمفنا الصَّ   ﴿:، لقكلو تعالىالنبكية فميس مف سمؼ األمة، كاً 

                          

                     ﴾ :الفتح[

29.] 
،  كالتعريؼ االصطبلحي المختار لمسَّمؼ ىـ مف تقدـ مف القركف المفضمة؛ مف الصحابة 

، كمف سار عمى نيجيـ في فيـ القرآف الكريـ كالسنة المطيرة،  ، كأتباع التابعيف كالتابعيف
 كسمؼ ىذه األمة ىـ سمؼ منيجان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     

 (.511انظر: أبك البقاء الحنفي، الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية) ص (1)
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 المبحث الثاني
 تعريف االثني عشرية.

 األولالمطمب 
 تعريف الشيعة االثني عشرية لغًة واصطالحًا.

 تعريف الشيعة لغًة:  -أواًل 
: شايىعىو كىمىا   ييقىاؿي ٍمًع، كى ٍمعي اٍلجى ٍمعييىا ًشيىعه، كأىٍشياعه جى ًؿ كأىٍنصاريه، كىجى الشّْيعىة في المغة: "أىتباع الرَّجي

ٍلًي" ييقىاؿي كاالهي ًمفى الكى
(1). 

 كتأتي بعدة معافو في القرآف الكريـ؛ منيا: 
:﴿     الجماعة أك األمة: قاؿ  -1           

 ﴾  :(2)[69]مريـ . 

 :﴿ الفرقة: قاؿ  -2               ﴾ :األنعاـ[

159](3). 
:﴿ أمثاؿ كنظائر: قاؿ   -3           ﴾  :[؛ أم: 51] القمر

 .(4)أشباىكـ في الكفر مف األمـ السابقة
: ﴿ المتابع كالمكالي كالمناصر: قاؿ -4                

                         

                          

        ﴾  :(5) [15]القصص . 

                                                           

 (.8/188ابف منظكر، لساف العرب)  (1)
بيدم، تاج العركس) (2)  (.21/302انظر: مرتضى الزَّ
 (. 303/ 21انظر: المرجع السابؽ ) (3)
بيدم، تاج العركس) (4)  (.21/303انظر: مرتضى الزَّ
بيدم، تاج العركس) (5)  (.21/303انظر: مرتضى الزَّ
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:﴿ االنتشار: قاؿ   -5                   

                 ﴾  :[؛ أم: انتشار 19]النكر

 .(1)الناسالفاحشة بيف 
إف الناظر في المراد مف لفظة الشيعة مف خبلؿ المعاني المغكية يرل أنيا تدؿ عمى معنى  

، سكاء كاف المراد منو الجماعة، أك األمة، أك المتابع، أك المناصر، أك االنتشار فيذه  مذمـك
نما تدؿ عمى تفريؽ كحدة األمة، كأما أليقيا بمكضكع ا لرسالة؛ معاني ال تدؿ عمى الكحدة، كا 

الجماعة؛ فيـ جماعة ليـ أفكارىا كنظاميا كفقياؤىا، كالمتابعة؛ ألف الشيعة يتابعكف رؤساءىـ 
 كمسؤكلييـ، كالمناصرة؛ ألنيـ يبذلكف كسعيـ في سيبؿ نشر فكرتيـ التي يشيعكنيا كيذيعكنيا.

 تعريف الشيعة اصطالحًا:  -ثانيًا 
 تعريف الشيعة اصطالحًا:  .1

 ريؼ لفظ الشيعة اصطبلحان، كمف ىذه التعريفات ما يمى: اختمؼ العمماء في تع
، كقالكا: إنو اإلماـ بعد فقاؿ: "ىـ الذيف شايعكا عميِّا   (2)عرفيا الجرجاني التعريف األول:

 . (3)، كاعتقدكا أف اإلمامة ال تخرج عنو كعف أكالده"رسكؿ ا 
 بقكلو: "ىـ الذيف شايعكا عميان رضكاف ا عميو (4)كعرفيا أبك الحسف األشعرمالتعريف الثاني: 

 ."(5)كيقدمكنو عمى سائر أصحاب رسكؿ ا 

                                                           

 (.171انظر: زيف الديف الرازم، مختار الصحاح ) ص  (1)
مي الجرجاني، الحسيني، الحنفي، كيعرؼ بالسيد الشريؼ )أبك الحسف( عالـ، "ىك عمي بف محمد بف ع (2)

، كلد بجرجاف، كتكفي بشيراز، مف تصانيفو الكثيرة: حاشية عمى شرح التنقيح  حكيـ، مشارؾ في انكاع مف العمـك
ى شرح كقاية لمتفتازاني في االصكؿ، شرح التذكرة النصيرية في الييئة، حاشية عمى تفسير البيضاكم، حاشية عم

 كتكفي ،الركاية في مسائؿ اليداية في فركع الفقو الحنفي، كحاشية عمى المطكؿ لمتفتازاني في المعاني كالبياف
 (.216-7/215" عمر كحالة، معجـ المؤلفيف)بشيراز

 (.129الجرجاني، التعريفات)ص (3)
إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد العبلمة، إماـ المتكمميف، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف أبي بشر "(4) 

أبي مكسى  -صمى ا عميو كسمـ  -ا بف مكسى ابف أمير البصرة ببلؿ بف أبي بردة ابف صاحب رسكؿ ا 
كمائتيف، كقيؿ: بؿ كلد سنة مكلده: سنة ستيف ، حضار األشعرم، اليماني، البصرم عبد ا بف قيس بف

الذىبي، سير  "كالعمماء الحنابمة مف جماعة عميو حط مائة، كثبلث كعشريف أربع سنة ببغداد مات ...سبعيف
 (.86-15/85أعبلـ النببلء)

 (.1/65أبك الحسف األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف)  (5)
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عمى  في الممؿ كالنحؿ فقاؿ: " ىـ الذيف شايعكا عميان (1)كعرفيا الشيرستاني التعريف الثالث:
ما خفيان، كاعتقدكا أف اإلمامة ال  الخصكص، كقالكا بإمامتو كخبلفتو نصان ككصية، إما جميان، كا 

ف خرجت فبظمـ يككف مف غيره، أك بتقية مف عنده"  . (2)تخرج مف أكالده، كا 
كيبدك مما سبؽ أف: التعريؼ االصطبلحي لمشيعة عند العمماء انحصر في الذيف شايعكا عميان 

؛ (3)لمشيرستاني؛ ألنو شامؿ عقائد الشيعة ثالثالتعريؼ األقرب ىك التعريؼ الما دكف غيره، أ
، كىذه العقائد ال تكجد في باقي التعريفات (6)، كالتقية(5)، كعصمة األئمة(4)كفيو القكؿ باإلمامة

 األخرل لمشيعة.
 
 
 
 
 

                                                           

 "ىك محمد بف عبد الكريـ بف أحمد الشيرستاني، أبك الفتح، شيخ أىؿ الكبلـ كالحكمة، كصاحب التصانيؼ، (1)
، كقرأ األصكؿ عمى أبي نصر بف القشيرم، كعمى الشافعي )رحمو ا(برع في الفقو عمى اإلماـ أحمد الخكافي 

أبي القاسـ األنصارم، كصنؼ كتاب نياية اإلقداـ، ككتاب الممؿ كالنحؿ، ككاف كثير المحفكظ، قكم الفيـ، مميح 
ٍستىانىةى  مىاتى ، الكعظ ٍمسً  فى كىأىٍربىًعيٍ  ًتٍسعو  سىنىةى  ًبشىٍيرى  (.20/287" الذىبي، سير أعبلـ النببلء) مائىةو  كىخى

 (.1/146الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ)  (2)
مف عقائد الشيعة االثني عشرية: قكليـ بعصمة األئمة، كالتقية، الميدية، كالرجعة، كالخبلفة في عمي   (3)

 (.54-1/53كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة )، انظر: د. مانع الجيني، المكسكعة الميسرة في األدياف كذريتو 
عقيدة اإلمامة: ىي التي تككف نصان، أك كصيان، أم يجب أف ينص أك يكصى اإلماـ السابؽ عمى اإلماـ  (4)

أمتو كيتركيـ سدل، كبلن عمى رأم مختمؼ،  البلحؽ باالسـ ال بالكصؼ، كأف اإلمامة ال تجكز أف يفارؽ النبي
نص عمى إمامة  جع إليو األمة بعده، كيستدلكف عمى اإلمامة بالنص أف النبيلذلؾ يجب أف يعيف إماـ ير 

كىكذا كؿ  عمى إمامة كلديو الحسف كالحسيف  مف بعده نصان يـك غدير خـ، كبعد ذلؾ نص عميه  عمي
 (.54-1/53إماـ الذم بعده بكصية منيـ، انظر: المرجع السابؽ )

رب: المنع، كعصـ ا عبده: أف يعصمو مما يكبقو، عصمو عصمة األئمة: " العصمة في كبلـ الع (5)
(، أما اصطبلحان: "ىي ممكة اجتناب 12/403يعصمو عصما: منعو ككقاه"، ابف منظكر، لساف العرب)

 (.131المعاصي مع التمكف منيا" الجرجاني، التعريفات)ص
ؾ الصبلة، كىي كاجبة، كيستدلكف عقيدة التقية: ىك أصؿ مف أصكليـ الدينية، كمف ترؾ التقية؛ كأنو تر  (6)

ـٍ تيقىاةن  :بالتقية مف قكؿ ا  الجيني، المكسكعة الميسرة  [ انظر: د.مانع28]آؿ عمراف:  ًإالَّ أىٍف تىتَّقيكا ًمٍنيي
(، كيعرفيا الشيخ المفيد مف الشيعة: " كتماف الحؽ، كستر االعتقاد فيو، كمكاتمة المخالفيف، 54في األدياف)ص

 (.137كترؾ مظاىرتيـ بما يعقب ضرران في الدنيا كالديف"، المفيد، تصحيح اعتقادات اإلمامية )ص 
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 تعريف الشيعة في كتب الشيعة األمامية االثني عشرية:  -2
 . (2)"ىـ شيعة عمي بف أبي طالبالشيعة: "(1)القمي التعريف األول: عرف

كبعده،   كعرؼ الشيعة: "أنيـ فرقة عمي بف أبي طالب المسمكف شيعة عمي في زماف النبي
  (4)، كيشاركو أيضا النكبختي(3)معركفكف بانقطاعيـ إليو كالقكؿ بإمامتو"

 .(5)بنفس التعريؼ
: "ىـ أتباع أمير المؤمنيف صمكات ا عميو، عمى الشيعة فقال(6)التعريف الثاني: عرف المفيد

سبيؿ الكالء كاالعتقاد إلمامتو بعد الرسكؿ صمكات ا عميو كآلو ببل فصؿ، كنفي اإلمامة عمف 
تقدمو في مقاـ الخبلفة، كجعمو في االعتقاد متبكعان ليـ غير تابع ألحد منيـ عمى كجو 

 .(7)االقتداء"
 ،(8)ت ىذا التعريؼ اإلمامية كالجاركديةثـ ذكر بعد ذلؾ أنو يدخؿ تح 

                                                           

ق( ىك عند أىؿ الشيعة جميؿ 299ق(، كقيؿ: ) 301تكفي سنة )القمي: ىك سعد بف عبد ا القمي، الم (1)
القدر، ككاسع األخبار، ككثير التصنيؼ، كثقة، مف أىـ كتبو: الضياء في اإلمامة، كمقاالت اإلمامية، انظر: 

 (.1/355(، كاألردبيمي، جامع الركاة )105الطكسي، الفيرست )ص: 
 (.3القمي، المقاالت كالفرؽ )ص:  (2)
 (.15ر السابؽ )ص: المصد (3)
النكبختي: ىك الحسف بف مكسى النكبختي، أبك محمد، تكفي بعد الثبلثمائة، كىك متكمـ، كأيضان فيمسكؼ،  (4)

قاؿ عنو الطكسي: كاف إماميان حسف االعتقاد، كلو عدة مصنفات منيا: كتاب اآلراء كالديانات، انظر: الطكسي، 
(، كالقمي، الكنى 177(، كابف النديـ، الفيرست )ص1/228) (، كاألردبيمي، جامع الركاة75الفيرست )ص: 

 (.1/148كاأللقاب )
كبعده،  عرؼ النكبختي الشيعة: "أنيـ فرقة عمي بف أبي طالب المسمكف شيعة عمي في زماف النبي  (5)

 (17-2معركفكف بانقطاعيـ إليو كالقكؿ بإمامتو"، النكبختي، فرؽ الشيعة) ص
(، ناؿ شرؼ  ىػ413ة كعالميا، محمد بف محمد النعماف الكعبرم، كمات سنة )المفيد: ىك شيخ الشيع (6)

مكاتبة ميدييـ المنتظر، لو قريب مف مائتي مصنؼ، قاؿ عنو الخطيب البغدادم: كاف أحد أئمة الٌضبلؿ، 
(، 190يف منو، انظر: الطكسي، الفيرست)ص: مسمـ )رحمو ا(كىمؾ بو خمؽ مف الناس إلى أف أراح ا ال

(، كانظر: الخطيب البغدادم، )تاريخ 3/164(، كالقمي، الكنى كاأللقاب)197كابف النديـ، الفيرست، )ص: 
 (.3/231بغداد: 

 (.39المفيد، أكائؿ المقاالت)ص:  (7)
الجاركدية: "ىي فرقة مف فرؽ الزيدية، تنسب إلى أبي الجاركد زياد بف المنذر اليمداني األعمى الككفي،  (8)

، مف مقالة الجاركدية: أف حاتـ: كاف رافضيان، كيضع الحديث في مثالب أصحاب رسكؿ اقاؿ عنو أبك 
باإلشارة كالكصؼ دكف التسمية كالتعييف، أف األمة ضمت ككفرت بصرفيا األمر إلى  نص عمى عمي رسكؿ
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 .(2)، أما باقي فرؽ الزيدية فميسكا مف الشيعة، كال يسمكف شيعة عندىـ(1)الزيدية
 مناقشة تعريفات الشيعة االثني عشرية لمشيعة:
 مناقشة التعريف األول: تعريف القمي لمشيعة. 

الحؽ؛ ألف مف  عمى الحؽ كالديف اإلسبلمي كما ناصر عمي الشيعة لـ تناصر عمي -أوالً 
، قكليـ بعصمة األئمة، كالتقية، الميدية، كالرجعة، كالخبلفة في عمي كذريتو  :(3)عقائدىـ

، أم يجب أف ينص أك يكصى اإلماـ السابؽ ةن امة: ىي التي تككف نصان، أك كصيكعقيدة اإلم
أمتو كيتركيـ  كأف اإلمامة ال يجكز أف يفارؽ النبيعمى اإلماـ البلحؽ باالسـ ال بالكصؼ، 

سدل، كبلن عمى رأم مختمؼ، لذلؾ يجب أف يعيَّف إماـه يرجع إليو األمة بعده، كيستدلكف عمى 
مف بعده نصان يكـ غدير خـ، كبعد ذلؾ  نص عمى إمامة عمي   اإلمامة بالنص أف النبي

قيدة عصمة األئمة: ىـ أئمة أىؿ البيت ،كععمى إمامة كلديو الحسف كالحسيف  نص عمي 
االثنا عشر، كىـ معصكمكف مف الخطأ، كالنسياف، كعف اقتراؼ جميع المعاصي، كعقيدة التقية: 
ىك أصؿ مف أصكليـ الدينية، كمف ترؾ التقية؛ كأنو ترؾ الصبلة، كىي كاجبة، كيستدلكف 

 :﴿    بالتقية مف قكؿ ا    ﴾ :[، كيعرفيا المفيد: 28]آؿ عمراف

"كتماف الحؽ، كستر االعتقاد فيو، كمكاتمة المخالفيف، كترؾ مظاىرتيـ بما يعقب ضرران في 
 . (4)الدنيا كالديف"

، كىذا االدعاء ليس لو نص ال في  (5)يىدَّعي القمي كجكد شيعة عمي في زمف النبي -ثانياً 
      ﴿يقكؿ:  القرآف الكريـ كال في السنة المطيرة، كا    

                             

                                                                                                                                                                     

(، 1/30كاأللقاب) (، كالقمي، الكنى 1/339(، كاألردبيمي، جامع الركاة) 192غيره" الطكسي، الفيرست )ص: 
 (.21(، كالنكبختي، فرؽ الشيعة )ص: 18كالقمي، المقاالت كالفرؽ )ص: 

الزيدية: "إحدل فرؽ الشيعة، كتنسب إلى زيد بف عمي زيف العابديف الذم عمؿ عمى صياغة نظرية شيعية  (1)
ي ا عنيـ في السياسة كالحكـ، قد جاىد كقتؿ مف أجميا، كيرل صحة إمامة أبي بكر كعمر كعثماف رض

جميعان، كلـ يقؿ أحد مف الزيدية بتكفير أحد مف الصحابة كعندىـ جكاز إمامة المفضكؿ مع كجكد األفضؿ" 
 (.1/76انظر: د. مانع الجيني، المكسكعة الميسرة )

 (.39انظر: المفيد، أكائؿ المقاالت)ص:  (2)
 (.54-1/53ب كاألحزاب المعاصرة )انظر: د. مانع الجيني، المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاى (3)
 (.137المفيد، تصحيح اعتقادات اإلمامية )ص   (4)
 (.3انظر: القمي، المقاالت كالفرؽ )ص:  (5)
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          ﴾  :[، كالصحابة19]آؿ عمراف  كانكا في عيد

عصبة كاحدة، كجماعة كاحدة، كيد كاحدة، كشيعة] أنصار كأتباع[ كاحدة تشيعيـ النبي
 كاحدة.  وكنصرتيـ لرسكل

 مناقشة التعريف الثاني: تعريف المفيد لمشيعة.
عمى الحؽ، كلـ تناصر الديف اإلسبلمي كما ناصره  عميالشيعة لـ تناصر كتتبع  -أوالً 
 . عمي
، مع أنو أصؿ مف تعريؼ المفيد  لمشيعة ال نجد فيو أنو ذكر اإليماف بإمامة كلد عمي  -ثانياً 

كذريتو ليس مف الشيعة، يقكؿ  أصكؿ اإليماف عندىـ أف مف لـ يؤمف بإمامة أكالد عمي 
 القمي: " كاعتقادنا فيمف جحد إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كاألئمة مف بعده 

أنو كمف جحد نبكة جميع األنبياء، كاعتقادنا فيمف أقر بأمير المؤمنيف كأنكر كاحدنا ممف بعده مف 
 . "(1)ا محمد األئمة أنو بمنزلة مف أقر بجميع األنبياء كأنكر نبكة نبين

لـ يذكر في تعريفو عقائد الشيعة التي ىي أساس كلب العقيدة كاإليماف عند الشيعة؛  -ثالثاً 
 مثؿ: النص، كالعصمة كغيرىا.

أخرج الفرؽ القريبة مف أىؿ السنة المعتدلة مف الزيدية؛ ألنيـ ال يقكلكف بعقائدىـ، كال  -رابعاً 
 الفرؽ الغبلة الدخكؿ في التشيع. ة، كفتح لباقيينادكف بيا، كأبقى غبلة التشيع الجاركدي

كقكلو إنو جعؿ  في االعتقاد متبكعان ليـ غير تابع ألحد منيـ عمى كجو االقتداء، فيذا  -خامساً 
عند الشيعة في الظاىر ىك تابع لمخمفاء  أصؿ مف أصكؿ العقيدة عندىـ كىك التقية، فعمي

لمخمفاء الثبلثة في نظر المفيد   أنفسيـ، فاتباع عمي، كفي الباطف ىك متبكع لمشيعة (2)الثبلثة
نما عمى كجو التقية  .(3)ليس عمى كجو االقتداء كا 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.103القمي، عقائد الصدكؽ)ص (1)
 .أبك بكر الصديؽ، كعمر بف الخطاب، عثماف بف عفاف (2)

 (.42-1/42ي عشرية )انظر: ناصر القفارم، أصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية اإلثن(3) 
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 تعريف الشيعة عند السمف الصالح: -3
يطمؽ في عرؼ الفقياء كالمتكمميف مف الخمؼ كالسمؼ عمى أتباع  بقولو:" (1)عرفيا ابن خمدون

، كمذىبيـ جميعان متفقيف عميو أف اإلمامة ليست مف المصالح العامة التي تفكض عمي كبنيو 
إلى نظر األمة، كيتعيف القائـ بيا بتعيينيـ بؿ ىي ركف الديف كقاعدة اإلسبلـ كال يجكز لنبي 
إغفالو كال تفكيضو إلى األمة بؿ يجب عميو تعييف اإلماـ ليـ كيككف معصكمان مف الكبائر 

ف ع بنصكص ينقمكنيا كيؤكلكنيا عمى مقتضى مذىبيـ ال  ىك الذم عينو  ميان كالصغائر كا 
يعرفيا جيابذة السنة كال نقمة الشريعة، بؿ أكثرىا مكضكع أك مطعكف في طريقو أك بعيد عف 

 . (2)"الفاسدة تأكيبلتيـ
خاصة، كقاؿ بالنص عمى إمامتو، كقصر   كالشيعة: "ىـ كؿ مف شايع عمي بف أبي طالب 

اإلمامة عمى آؿ البيت، كقاؿ بعصمة األئمة مف الكبائر، كالصغائر، كالخطأ، كقاؿ: ال كالء 
، كعقيدةن، إال في حاؿ التقية،  لعمي إال بالبراء مف غيره مف الخمفاء الذيف في عصره قكالن، كفعبلن

أصكؿ الشيعة التي يشترؾ فييا جميع فرقيـ،  كقد يثبت بعض الزيدية الكالء دكف البراء، فيذه
ف اختمفت كؿ فرقة عف األخرل في بعض المسائؿ، فمف قاؿ ممف ينتسب إلى اإلسبلـ بيذه  كا 
ف خالفيـ فيما سكاىا كمف قاؿ بشيء منيا، ففيو مف التشيع بحسبو،   األصكؿ، فيك شيعي، كا 

 ، (4)، كالغبلة(3)كرؤكس فرؽ الشيعة خمسة: الزيدية، كاإلمامية، كالكيسانية
                                                           

ىكعبد الرحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلٌي الديف الحضرمٌي اإلشبيمي، مف كلد كائؿ بف  (1)
حجر: الفيمسكؼ المؤرخ، العالـ االجتماعي البحاثة، أصمو مف إشبيمية، كمكلده كمنشأه بتكنس، رحؿ إلى فاس 

كاعترضتو دسائس ككشايات، كعاد إلى تكنس، ثـ تكجو إلى مصر كغرناطة كتممساف كاألندلس، كتكلى أعماالن، 
فأكرمو سمطانيا الظاىر برقكؽ، ككلي فييا قضاء المالكية، كلـ يتزٌم بزٌم القضاة محتفظا بزٌم ببلده، كعزؿ، 
كأعيد، كتكفي فجأة في القاىرة، كاف فصيحان، جميؿ الصكرة، عاقبلن، صادؽ الميجة، عزكفان عف الضيـ، طامحان 

 (.3/330لممراتب العالية" الزركمي، األعبلـ)
 (.197-196ابف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف) ص (2)
فرقة شيعية  ، كقيؿ: كيساف لقب المختار الثقفي، كالكيسانيةالكيسانية: ىـ أتباع كيساف مكلى عمي  (3)

اعتقدت بإماميا بأنو محيط بالعمـك كميا، كيجمعيـ القكؿ بأف الديف طاعة رجؿ، فحمميـ ذلؾ عمى تأكيؿ 
(، كأبك الحسف األشعرم، 147/  1األركاف الشرعية عمى رجاؿ فعطمكىا، انظر: الشيرستاني: الممؿ كالنحؿ) 

 (.21المقاالت كالفرؽ)ص 
"ىؤالء ىـ الذيف غمكا في حؽ أئمتيـ حتى أخرجكىـ مف حدكد الخميقية، كحكمكا فييـ بأحكاـ اإلليية، فربما  (4)

نما نشأت شبياتيـ  شبيكا كاحدان مف األئمة باإللو، كربما شبيكا اإللو بالخمؽ، كىـ عمى طرفي الغمك كالتقصير، كا 
النصارل، إذ الييكد شبيت الخالؽ بالخمؽ، كالنصارل مف مذاىب الحمكلية، كمذاىب التناسخية، كمذاىب الييكد ك 

شبيت الخمؽ بالخالؽ، فسرت ىذه الشبيات في أذىاف الشيعة الغبلة، حتى حكمت بأحكاـ اإلليية في حؽ 
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 .(2)كمف العمماء مف لـ يجعؿ اإلسماعيمية فرقة رئيسية"(1)كاإلسماعيمية
كعرفيا ابف حجر بقكلو: " التشيع محبة عمي كتقديمو عمى الصحابة فمف قدمو عمى أبي بكر 
ال فشيعي، فإف انضاؼ إلى ذلؾ السب  كعمر فيك غاؿ في تشيعو كيطمؽ عميو رافضي، كا 

ف اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشدُّ في الغمك" كالتصريح بالبغض  .(3)فغاؿو في الرفض كا 
: "كأصؿ الشيعة الفرقة مف الناس...، كقد غمب ىذا االسـ عمى كؿ مف يزعـ (4)قاؿ ابف األثير
ا، فإذا قيؿ فبلف مف الشيعة عرؼ أنو  أنو يتكلى عميِّا   كأىؿ بيتو حتى صار ليـ اسمان خاصن

 .(5)الشيعة كذا: أم عندىـ"منيـ، كفي مذىب 
 
 
كمما سبؽ تتبيف الصمة بيف المعنى المغكم لمشيعة كالمعنى االصطبلحي حيث إف الشيعة في  

المغة، كفي االصطبلح يدكر عمى المتابعة، كالمناصرة، ككانت الشيعة في بداية أمرىا قريبة جدنا 
ا معو إنيـ مف شيعة ىذا الرجؿ، مف معناه المغكم، حيث إنو يقاؿ لكؿ قكـ ناصركا رجبلن، ككانك 

، كلكف اسـ الشيعة غمب عمى شيعة ،كشيعة معاكية ،كشيعة عثماف فيقاؿ: شيعة عمي 

                                                                                                                                                                     

نما عادت إلى بعض أىؿ السنة بعد ذلؾ كتمكف  بعض األئمة. ككاف التشبيو باألصؿ كالكضع في الشيعة، كا 
ذلؾ أقرب إلى المعقكؿ، كأبعد مف التشبيو كالحمكؿ، كبدع الغبلة محضكرة في أربع:  االعتزاؿ فييـ لما رأك أف

 (.1/173التشبيو، كالبداء، كالرجعة، كالتناسخ"، الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ)
اإلسماعيمية "ىـ مف قالكا: إف اإلماـ بعد جعفر إسماعيؿ نصان عميو باتفاؽ مف أكالده، إال أنيـ اختمفكا في  (1)
و في حاؿ حياة أبيو، فمنيـ مف قاؿ: لـ يمت إال أنو أظير مكتو تقية مف خمفاء بني العباس، كعقد محضران مكت

كأشيد عميو عامؿ المنصكر بالمدينة، كمنيـ مف قاؿ: المكت صحيح، كالنص ال يرجع القيقرم، كالفائدة في 
ماعيؿ محمد بف إسماعيؿ، كىؤالء يقاؿ النص بقاء اإلمامة في أكالد المنصكص عميو دكف غيره، فاإلماـ بعد إس

ليـ: المباركية، ثـ منيـ مف كقؼ عمى محمد بف إسماعيؿ، كقاؿ برجعتو بعد غيبتو. كمنيـ مف ساؽ اإلمامة 
 (.5/ 2في المستكريف منيـ، ثـ في الظاىريف القائميف مف بعدىـ " الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ )

 (.128-127عبد الرزاؽ عفيفي، مذكرة التكحيد)ص (2)
 (.459ابف حجر العسقبلني، ىدم السارم مقدمة فتح البارم )ص (3)
ًد بًف مي  (4) مَّ ًئٍيسي العىبلَّمىةي البىاًرعي األىكحدي البىًمٍيغي مىٍجدي الديف أبك السعادات الميبىارىؾي بفي ميحى ًد بًف "ىك القىاًضي الرَّ مَّ حى

ٍبًد الكىاًحًد الشَّيٍ  ٍبًد الكىًرٍيـً بًف عى ٍكًؿ"، عى اًمًع األيصي اًحبي "جى ، اٍبفي األىًثٍيًر، صى ، الكىاًتبي ، ثيَـّ المىٍكًصًميُّ ًرمُّ زى ، الجى بىاًنيُّ
ًبٍيعىٍيًف، سىنىةى أىٍربىعو كىأىٍربىًعٍيفى كىخى  ًد الرَّ ، ًفي أىحى ًزٍيرىًة اٍبًف عيمىرى نىشىأى ك"غريب الحديث"، كغير ذلؾ، مىٍكًلديهي بجى ٍمًس مائىةو، كى

ًطٍيًب المىٍكًصًؿ... عىاشى ثىبلىثان ًبيىا ، كىخى سىًمعى ًمٍف: يىٍحيىى بف سعديٍكفى القيٍرطيًبيّْ ؿى ًإلىى المىٍكًصًؿ، كى كَّ ًستٍّْيفى  ، ثيَـّ تىحى كى
فّْيى ًفي سىنىًة سً  ًستّْ مائىةو ًبالمىٍكًصؿسىنىةن. تيكي  (.47-16/45" الذىبي، سير أعبلـ النببلء) تٍّ كى

 (. 520-2/519لنياية في غريب الحديث كاألثر)ابف األثير، ا(5) 
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ابف تيمية )رحمو الحركب، قاؿ شيخ اإلسبلـ  ؛ ألنيـ أقامكا مف أجؿ تشيعيـ لعمٌي عمي 
كشيعة عمكية، كليس  : "ككاف الناس في الفتنة صاركا شيعتيف؛ شيعة عثمانية) رحمو ا(ا(

كؿ مف قاتؿ مع عمى كاف يفضمو عمى عثماف؛ بؿ كاف كثير منيـ يفضؿ عثماف عميو كما ىك 
حتى  ، فمفظ الشيعة إذف غمب عمى كؿ مف يتكلى عميان كأىؿ بيتو (1)قكؿ سائر أىؿ السنة"
 .(2)صار اسمان خالصان ليـ

 المطمب الثاني

 تعريف الشيعة االثني عشرية اصطالحًا.
 أواًل: تعريف االثني عشرية:

مصطمح االثني عشرية ال نجده في كتب الفرؽ كالمقاالت المتقدمة، كال في المقاالت كالفرؽ 
لمقمي، كال في فرؽ الشيعة لمنكبختي، كال في مقاالت اإلسبلمييف لؤلشعرم، كلعؿ أكؿ مف ذكره 

.الزيدية....القطعية باإلمامة قاؿ: " كالكبلـ بيف متكممي.. (3)مف الشيعة أنفسيـ ىك: المسعكدم
قاؿ ألمير المؤمنيف عمى بف  االثنا عشرية منيـ الذيف أصميـ في حصر العدد...أف النبي 

، أما مف ذكره مف  غير الشيعة ىك: (4)أنت كاثنا عشر مف كلدؾ أئمة الحؽ" أبى طالب 

                                                           

 (.4/132، منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية)ابف تيمية )رحمو ا( (1)
(2 مف )رحمو ا( ابف تيمية )رحمو ا(انظر: د. عبد ا بف عبد ا، كتاب مكقؼ شيخ اإلسبلـ  (

 (.44الرافضة)ص
اح  (3) ًمٌي، ًمٍف قاؿ الذىبي ىك: "صى سىٍيًف بًف عى ًميُّ بفي الحي سىًف عى ٍيًرًه ًمفى التَّكىاريًخ، أىبيك الحى بي "ميركًج الذَّىًب" كىغى

احبى ميمىحو كىغىرىاًئبى  كىافى أىٍخبىاًرٌيان، صى نىزىؿى ًمٍصر ميدَّة، كى فنيٍكف، ذيًريَّة اٍبًف مىٍسعيٍكد، ًعدىاديه ًفي البىغىاًددىة، كى اًئبى كى كىعجى
كى  ٍمسو كى مىادىل اآلًخرىة سىنىةى خى ٍيو، كىًعدَّة، مىاتى ًفي جي ًنٍفطىكى مىًحٌي كى ًمٍيفىة الجي ذى عىٍف أىًبي خى ثىبلىًث افى ميٍعتىًزلٌيان، أىخى كىأىٍربىًعٍيفى كى

(، كقاؿ الحافظ: " شيعي فيو كبلـ ذكره العقيمي" ابف حجر، لساف 12/121مائىةو" الذىبي، سير أعبلـ النببلء)
 (.4/520ف)الميزا
 (.199-198المسعكدم، التنبيو كاإلشراؼ)ص (4)
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دعكاىـ أىف االماـ حيث ذكر البغدادم أنيـ سمكا باالثني عشرية: "ل(1)عبد القاىر البغدادم
 . "(2()3)المنتظر ىيكى الثاني عشر مف نسبو إلى عمى بف أبي طىالب 

ىي فرقة مف فرؽ الشيعة، يعتقدكف بإمامة اثني عشر  أما فرقة الشيعة االثني عشرية:   
، أكليـ عمي بف أبي طالب، كآخرىـ الميدم إمامنا، كأنيـ معينكف باالسـ مف ذرية محمد

 .(4)بف الحسف العسكرم، كال يعتقدكف بإماـو غيرىـالمنتظر محمد 
كقيؿ أيضان: "كسبب تسميتيـ بيا العتقادىـ كقكليـ بإمامة اثني عشر رجبلن مف آؿ البيت،   

 .(5)، ككؿ كاحد منيـ يكصي بيا لمف يميو"بنص مف النبي  -حسب زعميـ-ثبتت إمامتيـ 
يف الذيف زعمكا أف عمينا ىك األحؽ في كراثة مسمـ )رحمو ا(كقيؿ: "ىـ تمؾ الفرقة مف ال

كقد أطمؽ عمييـ اإلمامية؛ ألنيـ جعمكا مف اإلمامة القضية  الخبلفة دكف الشيخيف كعثماف 
األساسية التي تشغميـ كسيمُّكا باالثنى عشرية؛ ألنيـ قالكا: باثني عشر إمامنا دخؿ آخرىـ 

المقابؿ ألىؿ السنة كالجماعة في فكرىـ السرداب بسامراء عمى حد زعميـ، كما أنيـ القسـ 
 .(6)كآرائيـ المتميزة، كىـ يعممكف لنشر مذىبيـ ليعَّـ العالـ اإلسبلمي"

 : ثانيًا: أسماء وألقاب الشيعة اإلمامية االثني عشرية 
 كىذا اسـ غير محبكب لدل الشيعة االثني عشرية كقد سمكا بو، إما:  الرافضة:  -1

 .ألنيـ رفضكا مناصرة زيد بف عمي  - أ
 أك لرفضيـ أئمتيـ كالغدر بيـ. - ب
مامة الشيخيف أبي بكر كعمر بف الخطاب  - ت  .أك لرفضيـ الصحابة كا 
 أك رفضكا الديف. - ث

                                                           

مَّد اٍلبىٍغدىاًدٌم أىبيك مىٍنصيكر...أستاذ كىاًمؿ، ذيك فنكف، فىًقيو أصكلي أديب  (1) ىك: "عبد القاىر بف طىاًىر بف ميحى
كىافى ذىا ثركة شىاًعر نحكم ماىر ًفي اٍلحساب، عىاًرؼ بالعركض، كرد نيسابكر، كتفقو عمى أىؿ اٍلعمـ  ًديث، كى كاٍلحى

، كأربى عمى أقرانو ًفي اٍلفينيكف،  لـ يٍكسب ًبًعٍمًمًو مىاالن، صٌنؼ ًفي اٍلعيميـك تَّى اٍفتقر، كى الو عمى اٍلعمـ حى فأنفؽ مى
ؽ، كىافى كثير الشُّييكخ، سخي النَّفس، طيب اأٍلىٍخبلى ًديث؛ كى  كدرس سىٍبعىة عشر عممان، كأممى الحى

 (.2/105يف سنة تسع كىعٍشريف كىأىٍربىعًمائىة" السيكطي، بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة)مىاتى بأسفراي
 (. 47البغدادم، الفرؽ بيف الفرؽ)ص (2)
 (. 1/103انظر: ناصر القفارم، أصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثني عشرية ) (3)

 ( 4 مكم السقاؼ، مكسكعة الفرؽ المنتسبة لئل( سبلـ، مكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت  انظر: الشيخ عى
dorar.net (5 /239.) 

 (.1/349غالب عكاجي، فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا) (5)
 (.1/51د. مانع الجيني، المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة) (6)
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كعمؿ بعض الشيعة التسمية بأف؛ خصكميـ سمكىـ بالرافضة لمىتشىًفي كاالنتقاـ  - ج
 . (1)منيـ

إلى أنيـ "رفضكا الباطؿ، كتمسككا ىذه التسمية  (2)كيعزك ابف رستـ الطبرم  - ح
 .(3)بالحؽ"

ابف كيبدك مما سبؽ أف  السبب الراجح في تسمية الشيعة بالرافضة كما ذكر شيخ اإلسبلـ  
 -زمف خركج زيد في أصؿ تسمية الرافضة بيذا االسـ قاؿ: "مف)رحمو ا( تيمية )رحمو ا(
)رضي فإنو لما سئؿ عف أبي بكر كعمر افترقت الشيعة إلى رافضة كزيدية، -يقصد زيد بف عمي

فترحـ عمييما، رفضو قكـ فقاؿ ليـ: رفضتمكني، فسيٌمكا رافضة لرفضيـ إياه، كسيٌمي  ا عنيـ(
، كرفضيـ الصحابة ىذا مخالؼ لما جاء بو (4)مف لـ يرفضو مف الشيعة زيديان النتسابيـ إليو"

:﴿ي قكلو الديف اإلسبلمي عمى فضؿ الصحابة كأتباعيـ كما جاء ف   

                      

                               

  ﴾  :[100]التكبة 

                                                           

(، كالبغدادم، الفرؽ 146/ 1(، كالشيرستاني، الممؿ كالنحؿ )65صانظر: االشعرم، مقاالت اإلسبلمييف ) (1)
 (.1/51(، د. مانع الجيني، المكسكعة الميسرة )29بيف الفرؽ )ص 

ابف رستـ الطبرم: "ىك رجؿ ديف كفقيو كمحٌدث شيعي مف مشاىير عمماء الشيعة اإلمامٌية، كييضاؼ إلى  (2)
عف ابف جرير الطبرم السني صاحب التاريخ كالتفسير، ترجـ لو اسمو أحيانان اإلمامي أك الشيعي تمييزان لو 

محسف األميف في أعياف الشيعة مثنيان عميو كمنٌبيان عمى كقكع االشتباه كثيران بيف الطبرم اإلمامي كالطبرم السٌني 
ميزاف  (، كترجـ لو الذىبي في8/199مبٌينان أحد المكارد التي اشتيبو فييا"، محسف العاممي، أعياف الشيعة)

االعتداؿ في نقد الرجاؿ قاؿ: "محمد بف جرير بف رستـ، أبك جعفر الطبرم، رافضي لو تأليؼ، منيا كتاب الركاة 
 (.6/90عف أىؿ البيت، كرماه بالرفض عبد العزيز الكتاني"، الذىبي، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ )

 (.255ابف رستـ الطبرم، دالئؿ اإلمامة )ص (3)
 (.1/35، منياج السنة)ة )رحمو ا(ابف تيمي (4)
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عمى الخصكص كقالكا بإمامتو، كألنيـ جعمكا  كسمكا بذلؾ ألنيـ شايعكا عميان اإلمامية:  -2
اإلمامة ركنان خامسان مف أركاف اإلسبلـ، كجعمكا اإلمامة قضية أساسية ليـ؛ ألنيـ قالكا 

 .(1)بإمامة األئمة االثني عشر
، آخرىـ بإمامة اثني عشر إمامان أكليـ عمي: كسمكا بذلؾ ألنيـ يعتقدكف االثنا عشرية -3

 .(2)محمد بف الحسف العسكرم الذم دخؿ السرداب بسامراء عمى حد زعميـ
 : (3)وأسماء األئمة االثني عشر عند الشيعة  
 : الممقب بالمرتضى. عمي بف أبي طالب -1
 : الممقب بالزكي.الحسف بف عمي  -2
 : الممقب بسيد الشيداء.الحسيف بف عمي  -3
 : الممقب بزيف العابديف.عمي بف الحسيف  -4
 : الممقب بالباقر. محمد بف عمي بف الحسيف -5
 : الممقب بالصادؽ. جعفر بف محمد بف الحسيف -6
 : الممقب بالكاظـ.مكسى بف جعفر -7
 : الممقب بالرضا.عمي بف مكسى  -8
 : الممقب بالجكاد.محمد بف عمي  -9

 : الممقب باليادم.عمي بف محمد  -10
 : الممقب بالعسكرم.ي الحسف بف عم -11
، الذم يزعمكف الشيعة محمد بف الحسف العسكرم  -12 : الممقب بالميدم الغائب المكىـك

أنو دخؿ سرداب سامراء في منتصؼ القرف الثالث اليجرم، كأنو ال يزاؿ حيان داخؿ 
 السرادب، كىـ ينتظركف خركجو.  

ف مما يجعؿ مف قضية رجعة محمد العسكرم إلى الحياة قضية  تستدعي أف يراجعكا  كا 
أنفسيـ فييا، كأف ىنا سؤاالن: ىؿ شخصية اإلماـ محمد الثاني عشر شخصية حقيقية أـ 

 كىمية؟ 

                                                           

(، كالبغدادم، الفرؽ 146/ 1(، كالشيرستاني، الممؿ كالنحؿ )65انظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف )ص(1) 
 (.1/51(، د. مانع الجيني، المكسكعة الميسرة )29بيف الفرؽ )ص 

(، كالبغدادم، الفرؽ 146/ 1كالنحؿ )(، كالشيرستاني، الممؿ 65انظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف )ص (2)
 (.1/51(، د. مانع الجيني، المكسكعة الميسرة )29بيف الفرؽ )ص 

 (.349/ 1انظر: د. غالب عكاجي، فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا ) (3) 
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: ىي حقيقة؛ ألنو ىك أكؿ األئمة رجكعان إلى الدنيا، كيخرج عند الشيعة االثني عشرية  . أ
ينشر يف، ك مسمـ )رحمو ا(مف السرداب الذم اختفى فيو في مدينة سامراء؛ ليحكـ ال

مسمـ العدؿ في األرض، كيميد لخركج آبائو كأجداده األحد عشر إمامان؛ كيتكلكا حكـ ال
يف؛ فإذا كاف ىذا اإلماـ شخصية كىمية انيارت قضية الرجعة مف أكليا إلى )رحمو ا(

كأف الحسف العسكرم خٌمؼ ابنو المنتظر لدكلة الحؽّْ، ككاف قد أخفى مكلده ، آخرىا
كستر أمره لصعكبة الكقت، كاجتياده في البحث عف أمره لما شاع مف مذىب الشيعة 

في حياتو، كال عرفو  اإلمامٌية فيو، كعرؼ مف انتظارىـ لو، فمـ يظير كلده 
 .(1)الجميكر بعد كفاتو

كانت شبيية  ٌف الظركؼ التي أحاطت بكالدة اإلماـ كلذلؾ يٌدعي الشيعة أ 
مف  ، ككالدة النبي إبراىيـ الخميؿبالظركؼ التي أحاطت بكالدة النبي مكسى 

قبمو، كأف فرعكف لما عمـ بطريؽ ما أٌف مكلكدان سيأتي كعمى يديو سيككف زكاؿ ممكو 
لد قتمو حتى كدكلتو اجتيد في قتؿ كؿ المكاليد في ذلؾ العاـ، ككاف عندما يك  لد كي

ـٌ مكسى بمكسى  يتخٌمص مف ذلؾ المكلكد، فأخفى ا  ، ككما فعؿ  حمؿ أ
بالتحديد؛ ألٌنيـ يعممكف عمـ  فرعكف كفعمت بنك العٌباس مع اإلماـ العسكرم 

اليقيف أٌف اإلماـ الثاني عشر ال يككف إاٌل ابنان لئلماـ الحادم عشر الذم ىك الحسف 
اإلماـ الثاني عشر بو حتى ال ييمحظ (2)حمؿ أـٌ  أخفى ا ، كمف ىنا العسكرم 

ذلؾ عمييا كيقتؿ ابنيا، كىذا األمر ىك ما يفٌسر ما قامت بو السمطة مف التضييؽ 
عمى اإلماـ كفرض اإلقامة الجبرٌية عميو كالمجيء بالقكابؿ كعرض نساء اإلماـ 

يا، كىذا الجٌك اإلرىابي عمييا، كحبس الجارية سنتيف كاممتيف حتى تبٌيف بطبلف حمم
ىك الذم يفسّْر غيبة اإلماـ 

(3). 
ف إخفاء حمؿ السٌيدة أـ الميدل   تؤٌكده ركاية أخت  بابنيا اإلماـ المنتظر  كا 

 مف أٌف اإلماـ العسكرم  المنقكلة في كالدة اإلماـ الميدم  (4)اإلماـ اليادم
دعاىا إلى اإلفطار في داره ليمة النصؼ مف شير شعباف، كقاؿ ليا: "يا عٌمة! 

سيظير في  اجعمي إفطارؾ الميمة عندنا فإٌنيا ليمة النصؼ مف شعباف، فإٌف ا 
                                                           

 (.50/416انظر: المجمسي، بحار األنكار) (1)
 (.51/5المجمسي، بحار األنكار)ىي السٌيدة نرجس، انظر:  (2)
 (.50/403انظر: المجمسي، بحار األنكار) (3)
، انظر: ، كىي عٌمة اإلماميف العسكرم كالحٌجة الميدم ىي السٌيدة حكيمة بنت اإلماـ الجكاد  (4)

 (.51/5المجمسي، بحار األنكار)
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ىذه الميمة الحٌجة كىك حٌجتو في أرضو، قالت: كمىف أٌمو؟ قاؿ لي: نرجس، قمت لو: 
 .(1)أثر؟" كا، جعمني ا فداؾ، ما بيا مف

كالحقيقة أف اإلماـ الحسف العسكرم قد مات مف غير أف يكلد عند السَّمف الصالح:  . أ
: " كأما ما يعتقدكنو بسرداب سامرا فذاؾ ىكس في ابف كثير )رحمو ا(كلد لو، قاؿ 

، كقاؿ أيضان شيخي (2)الرؤكس، كىذياف في النفكس، ال حقيقة لو، كال عيف، كال أثر"
مٌي ية )رحمو ا(ابف تيماإلسبلـ  : " كىأىؿ اٍلمعرفىة ًبالٌنسىًب يىقيكليكفى ًإف اٍلحسف بف عى

ء عمى أىنو لـ يٍدخؿ السرداب  العسكرم  لـ يكف لىوي نسؿ كىالى عقب كىاتفؽى اٍلعيقىبلى
، كمما سبؽ يتبيف أف شخصية اإلماـ الثاني عشر شخصية غير حقيقية، (3)أحد"

نما اخترعيا الشيعة أنفسيـ.                                                                                     كا 
: نسبة إلى اإلماـ السادس جعفر الصادؽ، الذم كاف مف فقياء عصره عندىـ، الجعفرية -4

في الكافي فقاؿ: " أف الناس  (5)، كقاؿ الكميني(4)لو كذبان كزكران فقو ىذه الفرقة كيينسب
ف بعض  كانكا يطمقكف عمى كؿ مف يدعي التشيع لجعفر الصادؽ "جعفرم خبيث"، كا 
الشيعة اشتكى مف ذلؾ لجعفر فأجابو: ما أقؿ كا مف يتبع جعفران منكـ، إنما أصحابي 

، فيذا يدؿ عمى أف اسـ (6)كرجا ثكابو، فيؤالء أصحابي"مف اشتد كرعو، كعمؿ لخالقو، 
الجعفرية كاف شائعان في زمف جعفر، كأف جعفر ال يحبو كال يرضى عنو كثير مف الشيعة، 
كما أف لقب الجعفرم يطمؽ عمى اإلسماعيمية كاالثني عشرية، ألف االفتراؽ بيف الطائفتيف 

ت الجعفرية عمى طائفة مف الشيعة ظير بعد كفاة اإلماـ جعفر الصادؽ، كأيضان أطمق
                                                           

 (.51/5)المرجع السابؽانظر:  (1)
 (.1/177الػبػدايػة كالػنػيػايػة)، ابف كثير )رحمو ا((2) 
 (.1/151، منياج السنة)ابف تيمية )رحمو ا((، ك 1/263، جامع الرسائؿ)ابف تيمية )رحمو ا( (3)
(، كالبغدادم، الفرؽ 146/ 1(، كالشيرستاني، الممؿ كالنحؿ )65انظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف )ص (4)

 (.1/51لمكسكعة الميسرة )(، د. مانع الجيني، ا29بيف الفرؽ )ص 
ـ(، كىك مف كبار فقياء  941ىػ /  329الشيخ محمد بف يعقكب بف إسحاؽ الكميني الرازم )تكفي سنة  (5)

لد  كمحدثي الشيعة اإلمامية كمؤلؼ كتاب الكافي الذم يعٌد مف أىـ المصادر الحديثية األربعة عند الشيعة، كي
( كيمك متران مف مدينة رم، الكاقعة في 38بقرية كيمىيف عمى بعد ) الكميني في النصؼ الثاني مف القرف الثالث

جنكب العاصمة طيراف، صاحب كتاب الكافي، أجٌؿ كتب األصكؿ عند الشيعة، تكلَّى أبكه منذ صغره رعايتو 
و، كتربيتو، حيث عمَّمو األخبلؽ، كحسف السمكؾ، كاآلداب اإلسبلمية. ككاف خالو لو عظيـ األثر في نشأتو كتربيت

، كالمقارف  تكفى الكميني ببغداد سنة ثبلثمائة كتسع كعشريف كقيؿ ثماف كعشريف، في شعباف سنة تناثر النجـك
 (.8/80لبدء الغيبة الكبرل عف عمر ناىز الثانية كالسبعيف، انظر: محمد عمي تبريزم، ريحانة األدب)

 (.2/77الكميني، أصكؿ الكافي) (6)
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كىذه الطائفة انقرضت، ككانت تقكؿ ًإف اإلماـ بعد الحسف العسكرم ىك أخك جعفر 
 .(1)الصادؽ

، كىك لقب يطمؽ عمى طكائؼ (2)سمكا أنفسيـ كمف سار عمى منيجيـ بالخاصةالخاصة:  -5
اؿ ىذا المقب ، كيجرم استعم(3)الشيعة، كيمقبكف غيرىـ مف أىؿ السنة كالجماعة بالعامة

كثيران في ركاياتيـ لؤلحاديث، فيقكلكف: ىذا عف طريؽ العامة، كىذا عف طريؽ 
 . (4)الخاصة

عمى كجو  كمما سبؽ يتضح أف: الشيعة االثني عشرية: ىـ الذيف شايعكا عميان  
ما خفيان، كاعتقدكا أنيا ال تخرج مف  الخصكص، كأف إمامتو كخبلفتو نصان ككصيةن إما جميان، كا 

ف خرجت يككف ظممان مف غيره أك بتقيةأ  .(5)كالده االثني عشر، كا 
كيبدك أنو ىك التعريؼ األقرب لمشيعة االثني عشرية؛ ألنو كما ذكرنا سابقان أنو شامؿ عقائد  

الشيعة االثني عشرية كباقي فرؽ الشيعة؛ كفيو القكؿ بإمامة األئمة االثني عشر، كعصمة 
 األئمة، كالتقية.

 
 
 
 
 
 

                                                           

(، كشاه عبد العزيز غبلـ حكيـ الدىمكم، 84يف)ص: مسمـ )رحمو ا(ال انظر: الرازم، اعتقادات فرؽ (1)
 (. 21مختصر التحفة االثني عشرية )ص

 (.271انظر: إحساف إليي ظيير، الشيعة كالتشيع )ص (2)
 (.1/110انظر: ناصر القفارم، أصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية) (3)
 (.18/76انظر: العاممي، كسائؿ الشيعة) (4)
 (.146/ 1انظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ ) (5)
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 الثالث المبحث
 تعريف الُيدى عند الشيعة االثني عشرية والسَّمف.

 المطمب األول
 تعريف الُيدى لغًة.

 معنى الُيدى لغًة:  –أوال   
، كالمفعكؿ مييدنل" الييدل لغةن: " أىدل يييدم، أٍىًد، إىداءن، فيك ميٍيدو
(1). 

كالييدل: عكس الٌضبلؿ، كىك الرشاد.
(2) 

كالييدل ليا عدة استعماالت في القرآف الكريـ؛ منيا 
(3) : 

 :﴿البياف:  قكلو -أكالن                    ﴾ [

 [، أم عمى بياف.5البقرة: 
 :﴿  الديف: قالو -ثانيان           ﴾ [ :أم ديف 120البقرة ،]

 اإلسبلـ.
 :﴿ الدعاء: بمعنى اليادم الداعي، كقكلو -ثالثان     ﴾  :[، أم داعيان.7] الرعد 

 :﴿الرسؿ: كقكلو -رابعان                   

    ﴾  :[، بمعنى الرسؿ كالكتب.38]البقرة 

 :﴿الرشاد: كقكلو -خامسان                       

             ﴾  :[، بمعنى يرشدني عمى الطريؽ.10] طو 

:﴿  أنو نبي كرسكؿ: كقكلو أمر النبي  -سادسان           

                     ﴾ :[.25] محمد 

                                                           

 (.2336/ 3د. أحمد عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة ) (1)
(، 370/  4(، كابف سيده المرسى، المحكـ كالمحيط األعظـ )6/42انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة) (2)

 (.15/353كابف منظكر، لساف العرب )
مىمة الصيحارم، اإلبانة في المغة العربية ) (3)  (.588-587 -586/  4انظر: سى
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:﴿القرآف: قكلو -سابعان                       

                   ﴾  :[55]الكيؼ. 

: ﴿  االبتعاد عف المعاصي كالتكبة: قكلو -ثامنان            

                 ﴾ :[،11] التغابف 

  ﴿كقكلو:                       ﴾ 

 [؛ أم: تبنا إليؾ. 156] األعراؼ: 
 :﴿اإليماف: قاؿ –تاسعان                  ﴾ :األنعاـ[

، كيزيد الذيف آمنكا (1)[؛ أم: فسح صدره كسيؿ كيسره عميو، بمطؼ مف ا كعكف منو125
 إيمانا.
يدكر حكؿ اإلرشاد، كالدعاء، كالرسؿ، كالقرآف، كالتكبة،  سبؽ يتبيف أف: لفظ الييدل لغةن  كمما

 كالبياف.كاالبتعاد عف المعصية، 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

 (.9/541انظر: الطبرم، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف) (1)
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 المطمب الثاني

 معنى الُيدى اصطالحًا عند الشيعة االثني عشرية.
الشيعة االثنا عشرية تحدثت عف االىتداء عمى أنيا اليداية، لذلؾ جعمكا العبد ىك الخالؽ    

، "إف ألفعالو، كلـ يميزكا بيف االىتداء الذم ىك فعؿ العبد كبيف اليداية التي ىي فعؿ ا 
ف العبد ىك...الميتدم فاليداية... فعمو سبحانو كقدره، كاالىتداء  اليدل... بيده ال بيد العبد كا 

 .(1)... فعؿ العبد ككسبو"
ىدل جميع المكٌمفيف؛ أم  ىك أٌف الٌمو الُيدى اصطالحًا  عند الشيعة االثني عشرية:   

بو لمكصكؿ إلى  يدليـ عمى الحٌؽ كيرشدىـ إليو، حتى يحسنكا في التكميؼ الذم أمرىـ ا 
أنو خمؽ الييدل لمعبد طريؽ الحؽ، كأنو ال يينسب إلى ا 

(2) . 
 شرح التعريف:  
اليداية التي  ييدم المطيعيف في اآلخرة؛ أم اإلثابة، كأنو ال يجكز أف تضاؼ أم أف ا  

لما استحٌؽ العبد عمى  ؛ ألٌنو لك نيسبت إلى ا تعنى خمؽ اإليماف في العبد إلى ا 
 .(3)إيمانو أف يأخذ ثكابان كمدحان، كال يحسف مف ا أف يكمفيـ

 مناقشة تعريف الُيدى عند الشيعة االثني عشرية: 
حيح، كىذا يتكافؽ مع مفيكـ اليداية ييدل جميع خمقو، كىذا ص أنيـ قالكا إف ا  -أكالن 

 . (4)العامة عند السَّمؼ الصالح
في كتابو شفاء العميؿ قكلو: "كقد اتفقت رسؿ ابف القيـ)رحمو ا(كذكر شيخ اإلسبلـ  –ثانيان    

ا مف أكليـ إلى آخرىـ ككتبو المنزلة عمييـ عمى أنو سبحانو يضؿ مف يشاء كييدم مف يشاء، 
ا فبل مضؿ لو كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأف الييدل كاإلٌضبلؿ بيده ال بيد كأنو مف ييده 

العبد، كأف العبد ىك الضاؿ أك الميتدم، فاليداية كاإلٌضبلؿ فعمو سبحانو كقدره، كاالىتداء 
 .(5)كالٌضبلؿ فعؿ العبد ككسبو"

                                                           

 (.65ابف القيـ، شفاء العميؿ)ص (1)
 (.1/189انظر: سديد الديف الحمصي الرازم، المنقذ مف التقميد) (2)
 (.1/189انظر: المرجع السابؽ ) (3)
 سيتـ ذكرىا إف شاء ا في أنكاع اليداية عند السمؼ الصالح. (4)
 (.65ابف القيـ، شفاء العميؿ)ص (5)
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كأٌكلكا الييدل المضاؼ إلى ا تعالى، كاستخدمكا العقؿ في التأكيؿ، كقالكا إف العبد  -ثالثان    
، حيث ذكر (1)ىك مف يخمؽ فعمو؛ ألنو لك كاف الفعؿ ىك خمؽ ا لما استحؽ المدح كالثكاب

القكف قكلو: "مذىب اإلمامية كالمعتزلة أف أفعاؿ العباد صادرة عنيـ كىـ خ (2)الحر العاممي
 ، كىذا يتنافى مع ما جاء بو القرآف الكريـ، كالسنة النبكية بأف أفعاؿ العبد تنسب إلى ا(3)ليا"

 ﴿:خمقان ال فعبلن، لقكلو             ﴾ :طو [

50.] 
ذا قمنا ليـ إف ا  -ان رابع    ىك خالؽ كؿ شيء، قالكا: "إٌف القكؿ بأٌف الٌمو تعالى خالؽ  كا 

كٌؿ شيء ال يعني أٌنو تعالى ىك السبب المباشر لخمؽ كٌؿ شيء، بؿ قد يككف الخمؽ صادران مف 
اإلنساف، كلكنو يينسب إلى الٌمو عٌز كجٌؿ، ألٌنو تعالى ىك الذم أعطى اإلنساف القدرة عمى 

 .(4)الخمؽ"
الشيعة االثني عشرية ينسبكف الييدل مف حيث خمؽ األفعاؿ إلى العبد؛ أف يتضح مما سبق:  

اسب عمييا كىذا ىك معتقد المعتزلة تمامان، كىذا  أم أنو ىك الخالؽ ألفعالو؛ ألنو ىك الذم يحي
 .يتنافى مع ما جاء بو الرسؿ، كما جاء بو رسكلنا 

 
 

 

                                                           

 (.1/189انظر: سديد الديف الحمصي الرازم، المنقذ مف التقميد)(1) 
" محمد بف الحسف بف عمي العاممي، الممقب بالحر: فقيو إمامي، مؤرخ، كلد في قرية مشغر)مف جبؿ عامؿ  (2)
اف( كانتقؿ إلى )جبع( كمنيا إلى العراؽ، كانتيى إلى طكس )بخراساف( فأقاـ كتكفي فييا" الزركمي، بمبن

 (.6/90األعبلـ)
 (.81الحر العاممي، الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة )ص (3)
 (.199الحٌسكف، العدؿ)ص (4)
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 المطمب الثالث

 الصالح.معنى الُيدى اصطالحًا عند السَّمف 
يقكؿ ابف القيـ: "الييدل كالٌضبلؿ ىما  قمب أبكاب القدر كمسائمو؛ فإف أفضؿ ما يقدر ا لعبده  

كأجؿ ما يقسمو لو الييدل كأعظـ ما يبتميو بو كيقدره عميو الٌضبلؿ، ككؿ نعمة دكف نعمة الييدل، 
 .(1)ككؿ مصيبة دكف مصيبة الٌضبلؿ"

 ييدل اصطبلحان، كمف أىـ ىذه التعريفات ما يمي: كاختمؼ العمماء في تعريؼ لفظ ال   
: "ىك البياف كالداللة، ثـ التكفيؽ كاإللياـ، كىك بعد البياف كالداللة، كال قال ابن القيم -أوالً 

سبيؿ إلى البياف كالداللة إال مف جية الرسؿ؛ فإذا حصؿ البياف كالداللة كالتعريؼ ترتب 
ذكر مراتب اليداية األربع: األكلى: الييدل العاـ، ، ثـ بعد ذلؾ (2)عميو ىداية التكفيؽ"

كالثانية: مرتبة البياف كالداللة كالتعميـ، كأما الثالثة: ىداية التكفيؽ، كالرابعة: اليداية يـك 
 . (3)المعاد إلى طريؽ الجنة كالنار

كؾ ، أك"ىك سم(4)" ىك الداللة عمى ما يكصؿ إلى المطمكب"بقولو:  وعرفو الجرجانيّ  -ثانياً 
 . (5)طريؽ يكصؿ إلى المطمكب"

: "ىك اإلرشاد كالتكفيؽ، كقد تيعٌدل في تفسيره فقال ابن كثير )رحمو اهلل(وعرفو  -ثالثاً 
 :﴿ اليداية بنفسيا كما في قكلو       ﴾  :[، فتضٌمف 6] الفاتحة

﴿معنى أليمنا أك كٌفقنا أك ارزقنا أك أعطنا،     ﴾  :[، أم: بٌيٌنا 10] البمد

﴿لو الخير كالٌشٌر، كقد تيعٌدل  ب)إلى( كما في قكلو تعالى:      

  ﴾ :[، كذلؾ بمعنى اإلرشاد كالٌداللة، كقد تيعٌدل بالبٌلـ كقكؿ أىؿ الجٌنة 121] النحؿ

                                                           

 (65ابف القيـ، شفاء العميؿ)ص (1)
 (.13القرآف الكريـ" التفسير القيـ") ص  الجكزية، تفسيرابف القيـ)رحمو ا( (2)
 (.65انظر: ابف القيـ، شفاء العميؿ)ص (3)

 (.256الجرجاني، التعريفات )ص(4) 
 (.256المرجع السابؽ)ص (5)
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﴿                          

﴾ :(1)[؛ أم: كٌفقنا كجعمنا لو أىبل"43]األعراؼ . 

التعريؼ الراجح لمييدل ىك التعريؼ األكؿ كالثالث؛ ألنيما يشمبلف عمى ومما سبق يتبين أن:  
مراتب كأنكاع اليداية األربعة: "فالمرتبة األكلى: الييدل العاـ: كىك ىداية كؿ نفس إلى مصالح 
معاشيا كما يقيميا كىذا أعـ مراتبو، المرتبة الثانية: البياف كالداللة كالتعميـ كالدعكة إلى مصالح 

في معاده كىذا خاص بالمكمفيف، كىذه المرتبة أخص مف المرتبة األكلى كأعـ مف الثالثة، العبد 
المرتبة الثالثة: اليداية المستمزمة لبلىتداء كىي ىداية التكفيؽ كمشيئة ا لعبده اليداية كخمقو 

رادتو كالقدرة عميو لمعبد، كىذه اليداية التي ال يقدر عمييا إال ا عز كجؿ،  دكاعي الييدل كا 
 . (2)المرتبة الرابعة: اليداية يـك المعاد إلى طريؽ الجنة كالنار"

يعمـ أف ىذا المؤمف ال يستحؽ إال  ييدم المؤمف عمى عمـ عنده؛ ألف ا  كا   
 :﴿اإليماف، كذلؾ قكلو       ﴾ :[ بمحض نعمة كفضؿ مف ا 36]النحؿ

 كأف ا ،  ىك اليادم كىك المضؿ، ىك  الذم يقذؼ اليداية في قمكب العباد، كيجعميـ
حسانان، مف ييده ا فبل مضؿ  يختاركف الحؽ كيرضك بو، كا  ييدم مف يشاء فضبلن منو كا 

لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كمف ىداىـ ا فبل يستطيع أحد أف يضميـ كلك اجتمعكا  الخمؽ 
 .(3)ما أضمكىـ كميـ عمى أف يضمكىـ

 

 

                                                           

 (.1/29، تفسير القرآف العظيـ)ابف كثير )رحمو ا( (1)
 (.65ابف القيـ، شفاء العميؿ)ص (2)
 (.8)صبف تيمية )رحمو ا(تاب اإليماف األكسط الانظر: عبد العزيز الراجحي، شرح ك (3)
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 المبحث الرابع:

 .الصالح الشيعة االثني عشرية والسَّمف عندتعريف الّضالل 

 المطمب األول

 تعريف الّضالل لغًة.
 ؛ منيا: (1)لفظ الٌضبلؿ في المغة تأتي بعدة معافو  

  :﴿التغييب: يقاؿ: أضممت؛ أم: غٌيبت الشيء، قكلو  -1        

         ﴾  :[.  52] طو 

 :﴿اليبلؾ: قكلو  -2                  

   ﴾  :[، كقكلو104] الكيؼ  :﴿           

                 ﴾  :[؛ أم: ًإذا 10] السجدة

؟  .(2)ىمكنا في األرض كمتنا كتفتٌتنا أنيخمؽ مف جديدو
  :﴿النسياف: كقكلو -3                 

                       

         ﴾  :[.282] البقرة 

 كجده ضاالن: أضممت الشيء: إذا كجد الشيء ضاالن.  -4
 ﴿  :السبب لمٌضبلؿ كالدخكؿ فيو؛ قكلو   -5      ﴾ 

.[، أم: ربما إٌف األصناـ أصبحكا سببان إلٌضبلؿ كثير مف الناس، مع أنيا 36]إبراىيـ: 
 .(3)العمـ ال تعقؿ شيئان 

                                                           

(، كمرتضي 1/147(، كابف دريد األزدم، جميرة المغة)  11/393انظر: ابف منظكر، لساف العرب) (1)
 (.346-9/343الزبيدم، تاج العركس)

 (.52انظر: المفيد، تصحيح اعتقادات اإلمامية)ص (2)
 (.208/ 5انظر: المجمسي، بحار األنكار )(3) 
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:﴿ إبطاؿ العمؿ: قكلو  -6            ﴾  :محٌمد [

 :﴿[، كقكلو 4     ﴾ :أم: أنو أبطؿ عمميـ بسبب سكء [، 8] محٌمد

 .(1)نكاياىـ كالرياء
معانييا تتناكؿ ؿ كأف ي تنطبؽ عمى لفظ الٌضبللجميع ىذه المعانمما سبق يتضح أن:  

بطاؿ العمؿ، كاليبلؾ، كالنسياف.  التغييب، كا 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.91(، كالمحٌقؽ الحٌمي، المسمؾ في أصكؿ الديف) ص436انظر: العبٌلمة الحٌمي كشؼ المراد ) ص (1)
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 المطمب الثاني

 تعريف الّضالل اصطالحًا عند الشيعة االثني عشرية.
 : الشيعة االثني عشريةالّضالل عند 

 : ﴿، قاؿ (1)الٌضبلؿ ىك: العدكؿ عف الطريؽ المستقيـ              

                           

       ﴾ :[.108]يكنس 

ىك أف يخذؿ ا عباده، كيتركيـ في شأنيـ كيكميـ إلى أنفسيـ كيسمب منيـ  التكفيؽ كالعناية، 
كأف يحرميـ مف اليداية الخاصة ليـ، أم أنو يينسب إلى العبد خمقان ال إلى ا 

(2). 
 شرح التعريف: 

؛ ألٌنو أم أنو ال يجكز أف يضاؼ اإلٌضبلؿ الذم يعنى خمؽ الٌضبلؿ في العبد إلى ا  -أكالن 
أف يكمفيـ  لك نيسب إلى ا لما استحٌؽ العبد عمى ٌضبللو ذمان أك عقاباِّ، كال يحسف مف ا 

 .(3)أف يترككا الكفر كالٌضبلؿ
يو بأنو ضاٌؿ، كيستدلكف عمى ذلؾ في فالٌضبلؿ عندىـ: ىك العقكبة أك الحكـ عم -ثانيان   

 :﴿قكلو           ﴾ :[، أم: الكافريف، بدليؿ قكلو 26] البقرة :

﴿                         

                          

                               

                    

                                                           

 (.35انظر: عادؿ العمكم، اليدل كالٌضبلؿ عمى ضكء الثقميف)ص (1)
 (.360انظر: عبلء الحسكف، العدؿ عند مذىب أىؿ البيت)ص  (2)
 (.1/189انظر: سديد الديف الحمصي الرازم، المنقذ مف التقميد) (3)
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             ﴾ :[؛ فبٌيف أٌنو 27-26] البقرة 

 . (1)يجزل فسقيـ الذم ىك الكفر، كجزاء الكفر ىك العقكبة ال خمؽ الكفر كالٌضبلؿ
 :﴿ككذلؾ قكلو                       

                           

          ﴾ :[، كتفسير الٌرجس ىك العذاب 125] األنعاـ

إٌنما يفعؿ الرجس الذم ىك العقكبة عمى الذيف ال يؤمنكف. فإذا قيؿ ليـ لماذا قمتـ  فبٌيف أٌنو
ىذا؟ قالكا ألنو لك كاف المراد بالٌضبلؿ ىنا خمؽ الكفر لكاف معنى ذلؾ؛ كذلؾ يجعؿ الٌمو الٌرجس 

ٌنيـ ال يؤمنكف، الذم ىك خمؽ الكفر عمى الذيف ال يؤمنكف، فكأٌنو يقكؿ: إٌنما يخمؽ فييـ الكفر أل
كنفي اإليماف مف المكٌمؼ كفر، فيككف تمخيص معنى الكبلـ أٌنو إٌنما خمؽ فييـ الكفر ألٌنيـ 

 .(2) كافركف، كىذا خبلؼ ما تـ تكضيحو، أنو قبيح ال يفعمو ا
 مناقشة تعريف الّضالل عند الشيعة االثني عشرية: 

يضؿ مف عباده مف كفر بو كعصاه، كىذا صحيح يتكافؽ مع منيج  أنيـ قالكا إف ا  -أكالن 
 ﴿     :يضؿ مف كفر بو كعصاه، لقكلو  السَّمؼ الصالح؛ أنو   

 ﴾  :[؛ أم إذا أٌصر العبد عمى الكذب كالكفر يبقي محركمان مف 3] سكرة الزمر

 .(3)اليداية
ككما ذيكر سابقان أنو يرجع في أنيـ ينسبكف خمؽ الٌضبلؿ لمعبد؛ أنيـ يقسمكف الصفات   -ان ثاني

 إلى قسميف: 
 القسـ األكؿ: الصفات الكاقعية: كىي التي تحتاج إلى خالؽ، مف قبيؿ الحرارة كالبركدة.
مف مقايسة القسـ الثاني: الصفات االنتزاعية: كىي التي ال تحتاج إلى خالؽ، كىذه صفات تينتزع 

 ،  فالٌضبلؿ عندىـ ال يحتاج إلى خالؽ.(4)شيء مع شيء آخر مف قبيؿ صفتي الصغر كالكبر

                                                           

 (.1/189انظر: سديد الديف الحمصي الرازم، المنقذ مف التقميد) (1)
 (.189انظر: عبلء الحٌسكف، العدؿ في مذىب أىؿ البيت ) ص (2)
 (.530انظر: ناصر الشيخ، مباحث العقيدة في سكرة الزمر) ص  (3)
 (.206كف، العدؿ عمى مذىب أىؿ البيت ) ص انظر: عبلء الحس (4)



46 

 

ذا قمنا ليـ إف ا  -ان ثالث خالؽ كٌؿ شيء ال يعني أٌنو  ىك خالؽ كؿ شيء، قالكا إف الٌمو  كا 
سب إلى الٌمو تعالى ىك السبب المباشر لمخمؽ، بؿ قد يككف الخمؽ صادران مف اإلنساف، كلكنو يين

، نقكؿ ليـ: إف الرسؿ (1)عٌز كجٌؿ، ألٌنو تعالى ىك الذم أعطى اإلنساف القدرة عمى الخمؽ
 . (2)، كأف العبد ال يممؾ أف يخمؽ شيءجمعيان اتفقكا عمى أف اإلضبلؿ بيد ا 

 يتضح مما سبق: 
؛ أم أنو ىك أف الشيعة االثني عشرية ينسبكف الٌضبلؿ؛ مف حيث خمؽ األفعاؿ إلى العبد  

الخالؽ ألفعالو؛ ألنو ىك الذم يتعاقب عمييا، كىذا يتنافى مع ما جاء بو القرآف الكريـ، كالسنة 
 ﴿:  لف يظمـ أحدان قاؿ خالؽ لكؿ شيء، كاإلضبلؿ عدؿ مف ا؛ ألنو  النبكية أف ا 

        ﴾ :[، فضبلؿ ا 182]آؿ عمراف   لمف ضميـ مف العباد

لـ يجبر العباد جبران،  راجع إلى عمـ ا أنو سيضؿ، كليس ىذا تحكمان كال قسران لمعباد، فا 
 .(3)إنما جبؿ أىؿ الخير عمى الخير فيذه ىي الجبمة كالفطرة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 (. 199انظر: الحٌسكف، العدؿ)ص (1)
 (.65انظر: ابف القيـ، شفاء العميؿ)ص (2)
 (.9/16انظر: ناصر العقؿ، مجمؿ أصكؿ أىؿ السنة) (3)
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 المطمب الثالث

 تعريف الّضالل اصطالحًا عند السَّمف.
 مف تعريفات الٌضبلؿ عند السَّمؼ الصالح ما يمي:  

 .(1)إلى اليدؼ المراد بو قيؿ ىك: ىك فقيد ما يتكصؿ -أكالن 
 . (2)كقيؿ أنو: "سمكؾي طريؽو ال يكٌصؿ إلى المطمكب" -ثانيان 
؛ ألنو ىك كضع نظاـ األسباب كالمسببات ال أنو كقيؿ ىك: إسناد اإلضبلؿ إلى ا  -ثالثان 

 .(3)ساف عمى أف يضؿأجبر اإلن
 .(4)ان: ىك العدكؿ عف الٌطريؽ المستقيـ الذم جاء بو الديف اإلسبلميرابع
كبالنظر في التعريفات السابقة يتضح لنا أف الضبلؿ في اصطبلح العمماء متعدد المشارب   

 سكاء كاف ال يكصؿ إلى المطمكب أك اليدؼ المراد بو أك العدكؿ عف المنيج القكيـ، كيترجح لنا
التعريؼ الثالث كىك أقربيا كأدقيا في تحديد معنى الضبلؿ مف الناحية االصطبلحية؛ ألنو 

  :﴿ عندما نرجع إلى القرآف الكريـ سنجد ىذا المعنى كاضحان ال غمكض فيو،  فقكلو

                        

                             

                          

                    

             ﴾  :[، 27 -26]سكرة البقرة

 ﴿:كقكلو                         

                         ﴾  :النساء[

                                                           

 (.223انظر: زيف الديف العابديف، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ )ص (1)
 (.297في غريب القرآف )ص راغب األصفيانى ، المفرداتال (2)
 (.210انظر: عمر الحمبلكم، التكحيد المسمى بػالتخمي عف التقميد كالتحمي باألصؿ المفيد)ص (3)
 (.297،509انظر: راغب األصفيانى ، المفردات في غريب القرآف )ص (4)
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، فيذه اآليات تبيف أف سبب اإلضبلؿ ىك الخركج عف تعاليـ الديف اإلسبلمي، كنقض [155
ككصؿ ما أمر ا بو أف يقطع مف الفساد كالكفر ميثاؽ ا، كقطع ما أمر ا بو أف يكصؿ، 

 .  (1)كالشرؾ با
فيذه بعض األسباب التي أضمت الناس، كأخرجتيـ عف منيج الديف اإلسبلمي؛ ألنيـ فٌضمكا   

، أف أعمى أبصارىـ، كأصميـ، بمقتضى نظاـ ا العمى عمى الييدل، فكاف الجزاء مف ا 
 في أنو ربط األسباب بمسبباتيا، لقكلو :﴿            

                       

                          ﴾  :األعراؼ[

[، فيؤالء أىممكا  كعطمكا نكافذ العمـ الذم خمقت لو، فمـ يصؿ ليا نكر الحؽ، فقمكبيـ غمؼ 179
ال تعقؿ شيئان، كعيكنيـ عميه ال ترل شيئان، كآذانيـ صـ ال تسمع شيئان، فيؤالء مثؿ األنعاـ التي 

ال الظاىرة كال الباطنة، بؿ ىـ أضؿ مف األنعاـ؛ ألف األنعاـ لـ تزكد بما زكد ال تنتفع بحكاسيا 
 . (2)بو مف قكل نفسية كعقمية كركحية أعطاه ا إياىا

أف اليداية كاإلضبلؿ نتائج لمقدمات، كمسببات ألسباب، فكما أف ومما سبق يتبين لنا:  
أسباب تكصؿ إلى اليداية كأسباب تكصؿ الطعاـ يغذم المخمكقات، كالماء يركم؛ فكذلؾ ىناؾ 

 .(3)إلى اإلضبلؿ، فاليداية إنما ىي تثمر عمبلن صالحان، كالٌضبلؿ إنما ىك نتائج عمؿ خبيث
ف الييدل كاإلضبلؿ بيد ا   ف ا كا  ف العباد ال يممككف مف ذلؾ شيئان، كا  يمنحيا لمف  ، كا 

كأسباب اليداية في مقدكر كؿ امرئ أف طمبيا بإخبلص، كأخذ باألسباب التي تكصمو إلييا، 
يأخذ بيا حتى يككف مف الميتديف، أما مف أعرض عنيا كأبى إال أف ينحرؼ عف طريؽ اليدل 

 .(4)فيذا يككف نصيبو الغكاية كالٌضبلؿ، كىذا مف فعؿ العبد
 :﴿مىفَّ عمى المؤمنيف باليداية كأعانيـ عمييا حتى صاركا ميتديف قاؿ فا       

                       

                                                           

 (.3/1345انظر: سعيد حٌكل، األساس في التفسير) (1)
(، كسيد 211انظر: عمر الحمبلكم، التكحيد المسمى بالتخمي عف التقميد كالتحمي باألصؿ المفيد)ص (2)

 (.107سابؽ، العقائد اإلسبلمية)ص
 (.210انظر: المرجع السابؽ)ص (3)
 (.543انظر: ناصر بف عايض الشيخ، مباحث العقيدة في سكرة الزمر)ص (4)
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              ﴾  :[، أما 30-29]األعراؼ

ىك  ، كا الذيف حؽ عمييـ الٌضبلؿ فيـ األشقياء، كىـ محركمكف مف إعانة كتكفيؽ ا 
 .(1)الذم أٌضميـ كصرؼ قمكبيـ كحاؿ بينيـ كبيف اليداية عدالن منو كحكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.7/4انظر: ابف جبريف، اعتقاد أىؿ السنة) (1)
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 المبحث الخامس

 الُيدى والّضالل بالقضاء والقدر عند االثني عشرية والسمف.عالقة 

 المطمب األول

 تعريف القضاء والقدر لغًة.
يدؿ عمى إحكاـ أمر  "القاؼ كالضاد كالحرؼ المعتؿ أصؿ صحيحأواًل: تعريف القضاء لغًة: 

نفاذه لجيتو" تقانو كا  إال كالقضاء؛ أم: الحكـ، كاألصؿ: قضام؛ ألنو قضام مف قضيت، ، (1)كا 
 :﴿ قكلوك ضى، أم حكـ، أف الياء جاءت بعد األلؼ ىمزت، كجمعيا: أقضية، كق  

          ﴾  :؛ منيا: (2)[23]اإلسراء  ، يأتي القضاء في المغة بعدة معافو

 :﴿قاؿاألمر:  -1          ﴾  :[؛ أم: أىمىرى 23]اإلسراء

بُّؾى  رى
(3) . 

 :﴿قكلو العمل:  -2               ﴾  [

 .(4)[؛ أم: اعمؿ ما أنت عامؿ72طو 
 :﴿قاؿاإلتقان والنفاذ:   -3                  

       ﴾ :(5)[؛ أم: أحكـ، كأتقف، كأنفذ خمقيف12]فصمت . 

:  بمعنى القضاء كدليؿ ىذا قكلو: قاؿ (6)الفتح والحكم كيمكف أف يأتي -4
﴿              ﴾  [؛ أم: متى 28] السجدة

                                                           

 (.5/99ابف فارس، مقاييس المغة) (1)
 (.6/2463انظر: الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية) (2)
 (.1/486انظر: محمد بف بشار، الزاىر في معاني كممات الناس) (3)
 (.1/486انظر: المرجع السابؽ) (4)
 (.5/99انظر: ابف فارس، مقاييس المغة) (5)

 (.1/385رآف)انظر: الفراء، معاني الق(6) 
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:﴿ ىذا القضاء، كقكلو                    

   ﴾(1)[؛ أم: رٌبنا احكـٍ 89 :] األعراؼ. 

، ًمٍف قىدىرى : "جاء في النيايةثانيًا: تعريف القدر لغًة:  ـي فىاًعؿو ، فالقاًدر: اٍس كالميٍقتىًدر، كاٍلقىًديري
ٍفتىًعؿ، ًمفى اٍقتىدىر، كىىيكى أٍبمىغ"يىٍقًدر، كالقىًدير: فىعيؿ ًمٍنوي، كىىيكى  ًلٍمميبىالىغىًة. كالمٍقتىًدر: مي

(2). 
كجاء في مقاييس العرب: "القاؼ كالداؿ كالراء أصؿ صحيح يدؿ عمى مبمغ الشيء ككنيو 

؛ منيا: (3)كنيايتو"  ، كيأتي القدر في المغة بعدة معافو
 .(4)يقاؿ: قدره كذا؛ أم: مبمغو نياية الشيء ومبمغو:  -1
 . (5)يقاؿ قدرت الشيء؛ أم: أقدره كأقدره مف التقدير، كقدرتو أقدرهالتقدير:  -2
  :﴿ مف القضاء كيحكـ بو األمكر. قاؿ كىك ما يقدره ا القضاء والحكم:  -3

      ﴾  :(6)[؛ أم: الحكـ1] القدر. 

قيؿ: سميت ليمة القدر بيذا االسـ؛ ألنو : يقاؿ: قدر الرزؽ؛ أم: قسمو، قسم الشيء   -4
 . (7)فييا تقسـ األرزاؽ

مما سبؽ يتضح أف: القضاء في المغة: يأتي بمعنى األمر، كالحكـ، كالعمؿ، كاإلتقاف، أما القدر 
يأتي بمعنى: نياية الشيء، كالتقدير، كالقضاء كالحكـ، كأف كبلِّ مف القضاء كالقدر يشتركاف في 

 معنى الحكـ كاألمر.
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 1/486انظر: محمد بف بشار، الزاىر في معاني كممات الناس)(1) 
 (.4/22ابف األثير، النياية) (2)
 (.5/62ابف فارس، مقاييس المغة) (3)
 (.5/62انظر: ابف فارس، مقاييس المغة) (4)
 (.5/62انظر: المصدر السابؽ) (5)
 (.5/74(، كابف منظكر، لساف العرب)6/300انظر: ابف سيده، المحكـ كالمحيط األعظـ) (6)
 (.13/372انظر:  ابك الفيض، تاج العركس) (7)
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 المطمب الثاني

 تعريف القضاء والقدر اصطالحًا عند الشيعة االثني عشرية والسَّمف.
 : أواًل:  تعريف القضاء والقدر اصطالحًا عند الشيعة االثني عشرية

اختمؼ الشيعة اإلمامية االثنا عشرية في تعريؼ القضاء كالقدر اصطبلحان، كمف أىـ ىذه  
 التعريفات ما يمي: 

: "القدر: ىك اليندسة ككضع الحدكد عميو السالم بقولو(1)األول: عّرفيما اإلمام الرضاالتعريف 
قامة العيف"  .(2)في البقاء كالفناء، كالقضاء ىك اإلبراـ كا 

ٍمًؽ التعريف الثاني: وعرفيما الصدوق في التوحيد فقال  القضاء والقدر ىما ٍمقىاًف ًمٍف خى : "خى
ٍمًؽ ٰما يىٰشاءي   . (3)" المًَّو كىالمَّوي يىًزيدي ًفي اٍلخى

 واستدل الشيعة االثنا عشرية بيذا التعريف بما يمي: 
قكؿ الشيخ الصدكؽ: "يجكز أف يقاؿ: إٌف األشياء كٌميا بقضاء الٌمو كقدره تبارؾ كتعالى األول: 

 .(4)كعمـ مقاديرىا" بمعنى أٌف الٌمو عٌز كجٌؿ قد عمميا
لـز  ]خمؽ أفعاؿ العباد[: "كالقضاء كالقدر إف أيريد بيما خمؽ الفعؿ(5)كقكؿ الطكسيالثاني: 
 .. كاإلعبلـ]الخمؽ[المحاؿ

                                                           

لد في المدينة المنكرة في (1)  ىػ كتيكفّْي في طكس في  148ذم القعدة  11أبك الحسف عمي بف مكسى الرضا كي
ر، لقب بغريب الغرباء ككنو دفف في ببلد فارس بعيدنا عف أرض ىػ، ىك ثامف األئمة االثنا عش 203صفر  29

أبائو العرب، كلد اإلماـ الرضا في المدينة المنكرة، كمنيا انتقؿ إلى خراساف بضغط مف المأمكف لمنحو كالية 
العيد مكرىان، كفي طريقو كىك في نيسابكر ركی حديث سمسمة الذىب، اشتيرت مناظراتو التي كاف يعقدىا 

عاٌمان، تكٌفي بػطكس مسمكمان عمی  20كف بينو كبيف كبار عمماء األدياف كالمذاىب األخرل، استمٌرت إمامتو المأم
يد المأمكف، كدفف بمدينة مشيد، كصار مرقده مزاران تقصده المبلييف مف مختمؼ البمداف، انظر: مختار مرزكؽ، 

 (.67-66الدخيؿ في التفسير)ص
 .ىذا التعريؼ نسبكه الشيعة إلى اإلماـ الرضا(، ك 1/383) الكافي، الكميني (2)

(، الحسف 5/112(، كالمجمسي، بحار األنكار)1/245(، كالبرقي، المحاسف )354الصدكؽ، التكحيد)ص(3) 
 (.134الحمي، مختصر بصائر الدرجات )ص

 (.375الشيخ  الصدكؽ، التكحيد، الشيخ الصدكؽ)ص (4)
ىػ( المعركؼ بشيخ الطائفة  460ػػ  385عمي بف الحسف )الشيخ الطكسي: "ىك محمد بف الحسف بف  (5)

كالشيخ الطكسي، مؤلؼ كتابيف مف الكتب األربعة كمف كبار المتكمميف كالمحدثيف كالمفسريف كالفقياء الشيعة، 
قدـ إلى العراؽ مف خراساف في سف الثالثة كالعشريف كتتممذ عمى يد العمماء ىناؾ كالشيخ المفيد كالسيد 

سند إليو الخميفة العباسي كرسي كبلـ بغداد، كعندما احترقت مكتبة شابكر إثر ىجـك طغرؿ بيؾ المرتضى، أ
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ف أيريد بيم  .(1)[ صٌح مطمقان")مف باب إخبار ا بكجكده[ا اإلعبلـ كاإلخبار] أم: كا 
: "أٌنو تعالى قضى أعماؿ العباد كقٌدرىا]فإذا قمنا[ أٌنو تعالى بٌينيا ككتبيا (2)العبٌلمة الحٌميالثالث: 

قد كتب ذلؾ أجمع في المكح المحفكظ كبٌينو  كأعمـ أٌنيـ سيفعمكنيا فيك صحيح، ألٌنو 
 . (3)لمبلئكتو"

قد قضى في أفعاليـ الحسنة باألمر بيا،  (4): "إنوالتعريف الثالث: وعرف المفيد القضاء فقال
كفي أفعاليـ القبيحة بالنيي عنيا، كفي أنفسيـ بالخمؽ ليا، كفيما فعمو فييـ باإليجاد لو، كالقدر 

إيقاعو في حقو كمكضعو، كفي أفعاؿ عباده ما قضاه فييا مف األمر (5)منو سبحانو فيما فعمو
 ، أم أف القضاء كالقدر عند الشيعة االثني عشرية ينقسـ إلى(6)كالنيي كالثكاب كالعقاب"

 : (7)قسميف
الذاتي بما سيجرم مف أيمكر في الخمؽ  القضاء كالقدر العممي: كىك عمـ الٌمو القسم األول: 

 ا.عٌمتو األمكر التامة المكجبة ليالحدكد كالمقادير المحيطة بتمؾ األمكر، كالعمـ ب مع عممو 

                                                                                                                                                                     

اضطر لميجرة إلى النجؼ فأسس الحكزة العممية ىناؾ، تسمـ المرجعية كزعامة المذىب الجعفرم بعد كفاة السيد 
ؿ تربية آالؼ التبلميذ المرتضى كقد خدـ العالـ اإلسبلمي ال سيما مذىب اإلمامية خدمات جميمة مف خبل

كالطبلب كتأليؼ العشرات مف الكتب العممية الخالدة كالتي ال تزاؿ ليا أثرىا المشيكد، كمف خدماتو تأسيس 
طريقة االجتياد المطمؽ كتأليؼ في مجاالت الفقو كاألصكؿ، كقد جعؿ الشيخ اجتياد الشيعة مستقبل في مقابؿ 

 (.3/239ة"، محمد ميدم، الفكائد الرجالية)اجتياد أىؿ السنة خصكصان مذاىبيـ الميم
 (.433ػ  432العبٌلمة الحٌمي، كشؼ المراد، العبٌلمة الحٌمي)ص (1)
ىػ(،  726ػ  648"ىك جماؿ الديف أبك منصكر الحسف بف يكسؼ بف عمي بف محمد بف ميطٌير الحمي ) (2)

ميجرة، مف أشير مؤلفاتو: كشؼ المراد، كنيج المعركؼ بالعبلمة الحٌمي الفقيو كالمتكمـ الشيعي في القرف الثامف ل
الحؽ ككشؼ الصدؽ، كباب الحادم عشر، كخبلصة األقكاؿ، كالجكىر النضيد، كاف العبلمة أكؿ مف لقب بآية 
ا؛ كذلؾ لفضمو كعممو الكثير، فمف جممة أساتذتو السيد ابف طاككس، كالخكاجة نصير الديف الطكسي، كابف 

تبلمذتو: قطب الديف الرازم، كفخر المحققيف، كابف معية، كمحمد بف عمي الجرجاني،  ميثـ البحراني، كمف أشير
مناظرتو الشييرة أدت إلى تشيع السمطاف محمد خدا بنده المغكلي، ككاف سببان لنشر المذىب الشيعي في إيراف"، 

 (.5/396األميف، أعياف الشيعة)
 (.43المصدر السابؽ)ص (3)
 .ىك ا   (4)
 (.ٗٗ/ٓالمجمسي، بحار األنكار ) (5)
 (.56المفيد، تصحيح اعتقادات اإلمامية)ص (6)
 (.153-152انظر: عبلء الحٌسكف، العدؿ) (7)
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يسجؿ المحك  القضاء كالقدر العيني) أك ما يسمى بالفعمي(: كىك أف ا القسم الثاني: 
 كٌؿ األفعاؿ المقٌدرة بالمقادير كمستندة إلى عٌمتو التامة المكجبة لو.  كاإلثبات، كتدكينو 

 واستدلوا عمى تعريف المفيد لمقضاء والقدر بما يمي: 
عندما فسر القضاء كالقدر لمف سألو عنيما بأٌنيما األمر  كما ركم عف اإلماـ عمياألول: 

: فما القضاء كالقدر الذم ذكرتو يا أمير بالطاعة كالنيي عف المعصية، فمما سيئؿ 
: "األمر بالطاعة كالنيي عف المعصية، كالتمكيف مف فعؿ الحسنة كترؾ المؤمنيف؟ " قاؿ

مف عصاه، كالكعد كالكعيد كالترىيب. كٌؿ ذلؾ المعصية، كالمعكنة عمى القربة إليو، كالخذالف ل
 .(1)قضاء الٌمو في أفعالنا كقدره ألعمالنا "

لزرارة   : قاؿ الشيخ الصدكؽ حكؿ القضاء كالقدر: "اعتقادنا في ذلؾ قكؿ الصادؽثانيلا
: "أقكؿ: إٌف الٌمو تعالى إذا جمع حيف سألو حكؿ ما تقكؿ يا سيدم في القضاء كالقدر؟ قاؿ

 .(3)كلـ يسأليـ عما قضى عمييـ" (2)يـك القيامة سأليـ عما عيد إلييـ العباد
كيقكؿ الشيخ الصدكؽ: "يجكز أف يقاؿ: إٌف األشياء كٌميا بقضاء الٌمو كقدره تبارؾ كتعالى : ثالثال

بمعنى: لو عٌز كجٌؿ في جميعيا حكـ مف خير أك شر، فما كاف مف خير، فقد قضاه بمعنى أٌنو 
عمو حقان، كعمـ مبمغو كمقداره، كما كاف مف شر فمـ يأمر بو كلـ يرضو، كلكنو أمر بو كحتمو كج

 . (4)عٌز كجٌؿ قد قضاه كقٌدره بمعنى أٌنو عممو بمقداره كمبمغو كحكـ فيو بحكمو"
 : إف اإلماـ جعفر بف محٌمد الصادؽالتعريف الرابع: وعرفيما الكميني في الكافي بقولو

 ؛ أم: أف كؿ ما (5)األشياء إال بأسبابيا، فجعؿ لكٌؿ شيء سببان "قاؿ: "أبى الٌمو أف يجرم
 .(6)في الككف يككف بسبب، فجعؿ لكؿ شيء سببان  يجريو ا 

كيتضح مف ذلؾ: أف القضاء عند الشيعة االثني عشرية: ىك حتمية كقكع الشيء، ككصكلو إلى  
مرتبة ضركرية التحٌقؽ عند اجتماع عممو الناقصة كتككيف عٌمتو التامة التي تؤٌدم إلى تحٌققو؛ 
 مثالو: عممية احتراؽ الخشب بالنار ال تتحٌقؽ إال بعد تكٌفر الشركط لحرقيا، كمف ىذه الشركط
أكالن: تماس النار بالخشب، ثانيان: أف يكجد األككسجيف، ثالثان: أف ال يككف فييا مكانع ككجكد 
بمؿ؛ فإذا كجدت النار، كتكٌفرت الشركط السابقة لحرقيا، كارتفعت المكانع عنيا، فحينئذ تتكٌكف 

                                                           

 (.5/12المصدر السابؽ)(1) 
 (.2/312أم: عٌما كٌمفيـ بو، انظر: نعمة الٌمو الجزائرم، نكر البراىيف)(2) 
 (.10الصدكؽ، عقائد الصدكؽ)ص (3)
 (.375الصدكؽ، التكحيد )ص (4)
 (.1/183الكميني، الكافي) (5)
 (.155انظر: الحٌسكف، العدؿ) (6)
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ف الشركط العٌمة التامة، فيصؿ إلى مرتبة القضاء؛ فيتحٌقؽ االحتراؽ، كأٌما إذا انتفى شرط م
 .(1)المككنة لمعٌمة التامة؛ فإٌنو ال يصؿ إلى مرتبة القضاء، كال يتحٌقؽ االحتراؽ

كأما القدر: ىك الخصائص كالحدكد التي يٌتصؼ بيا الشيء حيف تحٌققو مف جية المكاف 
كالزماف كالكـ كالكيؼ التي بيا يتعٌيف الشيء كيتمٌيز عف غيره؛ أم: أٌف القدر ىك األسباب 

 .(2)ليا المكٌكنة لمعٌمة التامة التي ال تعمؿ إال في إطار المقادير التي حٌددىا الٌمو 
 عريفات الشيعة االثني عشرية لمقضاء والقدر: مناقشة ت 
إف الشيعة االثني عشرية إف قصدكا أف القضاء: ىك النظاـ المحكـ كالقكانيف التي كضعيا  -أكالن  
األسباب  لمككف، كعمـ ا ككتابتيما في المكح المحفكظ، كالسنف التي ربط بيا ا   ا

 ، كأف القضاء كالقدر خمؽ ا؛ فيذا صحيح.لؤلشياء  بمسبباتيا، كالقدر أنو: ىك خمؽ ا
قضى في  أما قكلكـ أف القضاء ىك القضاء اإلليي في كؿ أفعاؿ العباد؛ أم أنو   -ثانيان 

أفعاؿ العباد الحسنة باألمر بيا كالعمؿ بيا، كاألفعاؿ السيئة قضى بالنيي كالبعد عنيا، كالقدر: 
: بٌيف كقدر مقادير األكامر كالنكاىي لمعباد، ىك القدر اإلليي في كؿ أفعاؿ العباد؛ أم أنو 

سَّمؼ الصالح يخالؼ ال ، فيذا(3)ككٌضح ليـ كؿ ما يختص بيذه األكامر كالنكاىي مف تفاصيؿ
في تعريؼ القضاء كالقدر؛ إذ أنكـ اقتصرتـ في مفيـك القضاء كالقدر عمى التكاليؼ الشرعية 

ابف مف األكامر كالنكاىي، كىذا يتنافى مع ما جاء في مراتب القضاء كالقدر كما ذكرىا 
ف بالقضاء في شفاء العميؿ: "مراتب القضاء كالقدر التي مف لـ يؤمف بيا لـ يؤمالقيـ)رحمو ا(

كالقدر: كىي أربع مراتب المرتبة األكلى عمـ الرب سبحانو باألشياء قبؿ ككنيا المرتبة الثانية 
؛ أم: العمـ، ثـ الكتابة، ثـ (4)كتابتو ليا قبؿ ككنيا المرتبة الثالثة مشيئتو ليا الرابعة خمقو ليا"

 المشيئة، ثـ الخمؽ.
 : لسَّمف الصالحثانيًا: تعريف القضاء والقدر اصطالحًا عند ا

 اختمؼ عمماء السَّمؼ الصالح في تعريؼ القضاء كالقدر اصطبلحان إلى فريقيف:  
 الفريق األول: من جعل القضاء والقدر تعريفًا واحدًا: 

القضاء كالقدر ىما: "ما سبؽ بو العمـ كجرل بو القمـ، مما ىك كائف إلى األبد ككقكعو في كقتو  
 .(5)ككيفيتو"

                                                           

 (.156انظر: عبلء الحٌسكف، العدؿ) (1)
 (.156انظر: المرجع السابؽ)ص  (2)
 (.56انظر: المفيد، تصحيح اعتقادات اإلمامية)ص (3)
 (.29ابف القيـ، شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ)ص (4)
 (.2/114سعكد الخمؼ، أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السَّمؼ كعند المبتدعة) (5)



56 

 

ـي، ًممَّا ىيكى كىاًئفه ًإلىى اأٍلىبىًد، كىأىنَّوي  رىل ًبًو اٍلقىمى ـي كىجى  كعرفيما السفاريني فقاؿ: " ىما ما سىبىؽى ًبًو اٍلًعٍم
   ـى ًم ًؿ، كىعى مىا يىكيكفي ًمفى اأٍلىٍشيىاًء قىٍبؿى أىٍف تىكيكفى ًفي اأٍلىزى ًئًؽ كى بلى قىاًديرى اٍلخى ًفي  أىنَّيىا سىتىقىعي  قىدَّرى مى

ٍعميكمىةو ًعٍندىهي  ا قىدَّرىىىا"أىٍكقىاتو مى سىًب مى مىى حى ةو، فىًييى تىقىعي عى مىى ًصفىاتو مىٍخصيكصى ، كىعى
(1). 

 الفريق الثاني: من فرق بين القضاء والقدر: 
: " قاؿ العمماء: القضاء: ىك الحكـ الكمي اإلجمالي في ) رحمو ا(قاؿ ابف حجر العسقبلني 

، كيقكؿ في مكضع آخر: " القضاء: الحكـ (2): جزيئات ذلؾ الحكـ كتفاصيمو "األزؿ، كالقدر
بالكميات عمى سبيؿ اإلجماؿ في األزؿ، كالقدر: الحكـ بكقكع الجزيئات التي لتمؾ الكميات عمى 

 .(3)سبيؿ التفصيؿ"
كقيؿ: "القضاء: ىك العمـ السابؽ الذم حكـ ا بو في األزؿ، كالقدر: كقكع الخمؽ عمى كزف  

 .(5)، كقيؿ: "القدر ىك الحكـ السابؽ، كالقضاء ىك الخمؽ"(4)األمر المقضي السابؽ"
كمما سبؽ يتضح أف: "القضاء كالقدر أمراف متبلزماف، ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر؛ ألف  

األساس كىك القدر، كاآلخر بمنزلة البناء كىك القضاء، فمف راـ الفصؿ بينيما أحدىما بمنزلة 
 .(6)فقد راـ ىدـ البناء كنقضو"

رادة ا   في األزؿ؛ كالقدر: كقكع األشياء فيما ال يزاؿ عمى كفؽ  كقيؿ أف القضاء: ىك عمـ كا 
 .(7)ما سبؽ في األزؿ

 :والتعريف الشامل لمقضاء والقدر 
: ىك عمـ ا لؤلشياء، ثـ الكتابة، ثـ المشيئة، ابف تيمية )رحمو ا(خ اإلسبلـ ىك تعريؼ شي 

رحمو ا في شفاء العميؿ: "مراتب ابف القيـ)رحمو ا(، كيؤيد ىذا التعريؼ ما ذكره (8)ثـ الخمؽ
القضاء كالقدر التي مف لـ يؤمف بيا لـ يؤمف بالقضاء كالقدر: كىي أربع مراتب المرتبة األكلى: 

                                                           

 (.1/348السفاريني، لكامع األنكار البيية) (1)
 (.3/106(، محمد صديؽ خاف، الديف الخالص)1/477ابف حجر، فتح البارم) (2)

 (11/149)لمرجع السابؽا(3) 
 (.24عمر األشقر، القضاء كالقدر)ص (4)
 (.25المرجع السابؽ)ص (5)
(، كابف 328(، كأبك ىبلؿ العسكرم، الفركؽ في المغة)ص4/78ابف األثير، النياية في غريب الحديث) (6)

 (.5/186منظكر، لساف العرب )
 (.1/348انظر: السفاريني، لكامع األنكار البيية) (7)
 (. 169، قاعدة في المحبة )صابف تيمية )رحمو ا(نظر: ا (8)
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عمـ الرب سبحانو باألشياء قبؿ ككنيا، المرتبة الثانية: كتابتو ليا قبؿ ككنيا، المرتبة الثالثة: 
 الكتابة، ثـ المشيئة، ثـ الخمؽ. مـ، ثـ؛ أم: الع(1)مشيئتو ليا، الرابعة: خمقو ليا"

 المطمب الثالث

 عالقة الُيدى والّضالل بالقضاء والقدر عند الشيعة االثني عشرية والسَّمف.
 أواًل: عالقة الُيدى والّضالل بالقضاء والقدر عند الشيعة االثني عشرية: 

ال قدرة كال  الشيعة االثنا عشرية عندىـ أف القدر ال عبلقة لو بالييدل كالٌضبلؿ، إذ إف ا   
مشيئة لو في ضبلؿ أك ىداية أحد مف عباده؛ ألنيـ مستقمكف كفؽ قدرتيـ عمى اليداية أك 

 الٌضبلؿ.
تعالى أكجد : "كأما التفكيض فيك ما ذىب إليو المعتزلة مف أنو (2)كيؤكد ذلؾ قكؿ المجمسي 

العباد، كأقدرىـ عمى تمؾ األفعاؿ كفكض إلييـ االختيار، فيـ مستقمكف بإيجادىا كفؽ مشيئتيـ 
 .(3)كقدرتيـ كليس  في أفعاليـ صنع"

كذكر القمي في عقائده: "اعتقادنا في أفعاؿ العباد أنيا مخمكقة خمؽ تقدير ال خمؽ تككيف،   
 .(4)اديرىا"كمعنى ذلؾ أنو لـ يزؿ ا عالمنا بمق

"كىذا فيو إثبات عمـ ا عز كجؿ بأعماؿ العباد فقط ال إثبات عمكـ مشيئتو سبحانو، كىك ال  
 .(5)يقتضي أف ا خالؽ أفعاؿ العباد"

 .(6)قاؿ الحٌر العاممي: "مذىب اإلمامٌية كالمعتزلة أٌف أفعاؿ العباد صادرة عنيـ كىـ خالقكف ليا" 
 .(7)مخمكقة ليـ"كقيؿ أيضان: "أفعاؿ العباد 

                                                           

 (.29ابف القيـ، شفاء العميؿ)ص (1)
الثاني،  ىك محمد باقر بف محمد تقي بف مقصكد عمي المجمسي المعركؼ بالعبلمة المجمسي أك المجمسي(2) 

ىػ( مف فقياء الشيعة كمحدثييـ المعركفيف، صاحب المصنفات الكثيرة منيا مكسكعة بحار  1110ػػ  1037)
األنكار كالتي تعٌد أكبر دائرة معارؼ ركائية شيعية، كما كاف لو منزلة كنفكذ في الببلط الصفكم، انظر: 

 (.102/105المجمسي، بحار األنكار)
 (. 5/83)المجمسي، بحار االنكار (3)
 (.75الصدكؽ، عقائد الصدكؽ)ص (4)
 (.2/639ناصر القفارم، أصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية) (5)
 (.81المرجع السابؽ)ص (6)
 (60القزكيني، قبلئد الخرائد)ص (7)
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: "ذىبت اإلمامية كالمعتزلة إلى أف أفعاؿ العباد كحركاتيـ كاقعة بقدرتيـ (1)كقاؿ الطبطبائي
كاختيارىـ فيـ خالقكف ليا، كما في اآليات مف أنو تعالى خالؽ كؿ شيء كأمثاليا إما مخصص 

ة أك بكاسطة بما سكل أفعاؿ العباد، أك مؤكؿ بأف المعنى أنو خالؽ كؿ شيء، إما ببل كاسط
 .(2)مخمكقاتو"

كقاؿ المفيد: "إف الخمؽ يفعمكف، كيحدثكف كيخترعكف كيصنعكف كيكتسبكف، كال أطمؽ القكؿ  
عمييـ بأنيـ يخمقكف كال ىـ خالقكف، كال أتعدل ذكر ذلؾ فيما ذكره ا تعالى كال أتجاكز بو 

غدادييف مف المعتزلة كأكثر مكاضعو مف القرآف، كعمى ىذا القكؿ إجماع اإلمامية كالزيدية كالب
المرجئة كأصحاب الحديث، كخالؼ فيو البصريكف مف المعتزلة كأطمقكا عمى العباد أنيـ خالقكف 

، كيفيـ مف كبلمو أف المعتزلة مف البصرييف (3)يف"مسمـ )رحمو ا(فخرجكا بذلؾ عف إجماع ال
خالقكف ألفعاليـ، كلكف الصحيح يف ألنيـ قالكا إف العباد مسمـ )رحمو ا(خرجكا عف إجماع ال

؛ ألنو ذكر نصكصان (4)أف المفيد يقكؿ إف العباد خالقكف ألفعاليـ، كلكنو ال يستحسف ىذا التعبير
أف أفعاؿ العباد  تدؿ عمى أف العباد خالقكف ألفعاليـ؛ حيث قاؿ: "الصحيح عف آؿ محمد 

عمكؿ بو، كال مرضي اإلسناد، غير مخمكقة ، كالذم ذكره أبك جعفر قد جاء بو حديث غير م
 .(5)كاألخبار الصحيحة بخبلفو، كليس يعرؼ في لغة العرب أف العمـ بالشيء ىك خمؽ لو"

ثـ قاؿ: "كقد ركم عف أبي الحسف أنو سئؿ عف أفعاؿ العباد فقيؿ لو: ىؿ ىي مخمكقة  
﴿و: تعالى؟ فقاؿ عميو السبلـ: لك كاف خالقنا ليا لما تبرأ منيا كقد قاؿ سبحان      

                              

                         

                                                           

ىػ(، لقد كاف مفٌكران  1402 - 1321) ىك السيد محمد حسيف الطباطبائي المعركؼ بػالعبلمة الطباطبائي (1)
كفيمسكفان كحكيمان متألّْيان، لـ يكف ليمٌر عمى المطالب العممية بسيكلة، فإذا لـ يصؿ إلى عمؽ المطمب كيكشؼ 
جميع جكانبو لـ يكف يرفع عنو أبدان، إذ كاف مٌياالن بفطرتو إلى التفكير في المسائؿ الكمٌية العائدة إلى الككف 

حاط بالمناىج الفمسفية المختمفة، انظر: الشيخ عارؼ ىنديجاني فرد، عمـك القرآف عند العبلمة آية كقكانينو، فأ
 (.1/5ا الٌسٌيد محمد حسيف الٌطباطبائٌي)

 (.21الطبطبائي، مجالس المكحديف في بياف أصكؿ الديف)ص (2)
 (.35الحر العاممي، الفصكؿ الميمة)ص (3)
 (.2/639ذىب الشيعة اإلمامية االثني عشرية)انظر: ناصر القفارم، أصكؿ م (4)
 (.12المفيد، شرح عقائد الصدكؽ)ص (5)
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 ﴾  :نما تبرأ مف شرؾ كقبائح 3]التكبة [، كلـ يرد البراءة مف خمؽ ذكاتيـ كا 

برأ مف تلكنو خمؽ المشركيف ك  ، كىذا الكبلـ مخالؼ لمسمؼ الصالح في أف ا (1)أعماليـ"
 أفعاليـ الشركية كالكفرية.

ال يخمق أفعال العباد، وأنو ال قدرة  مناقشة أقوال عمماء الشيعة االثني عشرية في أن اهلل 
 لو فيو: 
ىك الخالؽ، قاؿ الحر  جاءت في ركاياتيـ ما ينقض ىذا كيتفؽ مع الحؽ أف ا أواًل: 

 . (2)العاممي: "ما خبل ا فيك مخمكؽ، كا خالؽ كؿ شيء"
في القرآف الكريـ تدؿ عمى أف العباد فاعمكف كليسكا خالقيف، كما جاء  أف جميع اآلياتثانيًا:  

 :﴿في قكلو                  ﴾ 

 :﴿ [، كقكلو112] طو:                  

    ﴾  :لىًة ٍلزى  :﴿[، كقكلو8 - 7]سيكرىةي الزَّ           

                      ﴾  :النساء[

124](3) . 
 ثانيًا: عالقة الُيدى والّضالل بالقضاء والقدر عند السَّمف الصالح: 

 تتركز عبلقة الييدل كالٌضبلؿ بالقضاء كالقدر عند السَّمؼ الصالح في النقاط اآلتية:   
العباد مف جميع األجيزة، كالممكات التي يميز بيا بيف الخير كالشر،  لقد مكف ا  -أوالً 

عمى ما منح العبد مف األجيزة كالممكات الصالحة كالكافية  كالحؽ كالباطؿ، كلـ يقتصر ا 
رساؿ الرسؿ جيبلن بعد جيؿ، مبشريف كمنذريف،  لمتمييز بيا، بؿ أكرمو أيضان ببعثة األنبياء كا 

كاليدل كالصبلح لمناس أجمعيف، كأتبع ذلؾ كمو بدرس عممي، يبيف األثر كمبينيف طريؽ الحؽ 
الطيب لعقيدة التكحيد كاليدل، كدرس عممي، يبيف األثر السيئ لئلصرار عمى الشرؾ كالٌضبلؿ، 
كبذلؾ سقطت حجة كؿ مف ادعى الجيؿ أك الغفمة كأف القضاء كالقدر ال عبلقة لو باليدل 

لمف اختار طريؽ الضبلؿ عمى طريؽ اليدل، كأنو أصبح كؿ كالٌضبلؿ، كبذلؾ لـ يبؽ عذر 
عبد مسؤكالن عف نفسو، محاسبان عمى اختياره، مجازنل عمى أفعالو الحسنة بالخير؛ ألنو كاف 

                                                           

 (.13المرجع السابؽ)ص (1)
 (.35الحٌر العاممي، الفصكؿ الميمة)ص (2)
 (.2/639انظر: ناصر القفارم، أصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية) (3)
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اختياره خيران، كمحاسبان بالشر إف كانت أفعالو شران، كلقد بيف القرآف الكريـ أف مكقؼ المشركيف 
ئان كال جديدان، بؿ ىك أمر متعارؼ عميو عند المشركيف منذ ليس أمران مفاج مف رسالة محمد 
 :﴿عيد قديـ، فقاؿ                        

                             

                            

      ﴾ :[، أم باتباع الرسؿ 36-35]النحؿ﴿    

        ﴾:بمخالفة الرسؿ [، أم36]النحؿ﴿       

    ﴾ :(1)[36]النحؿ. 

يعمـ مصير العباد، كيعمـ أحكاليـ، كيدبر أمكرىـ، فبل يقع شيءه في الككف إال  إف ا  -ثانياً 
رادتو  ، كال يصيب العبادى خيره كال شره إال بإذف ا بإذف ا  ، كىذا معنى كقدرتو كا 

إيماف العبد بالقضاء كالقدر فإنو ال يرل الدنيا بحران تضطرب فيو األمكاج، ال يحكمو أم قانكف؛ 
ينظـ فييا أحكاؿ الناس، أم  بؿ إف لمككف ضكابط  إليية تجعؿ لكؿ شيء فييا نظامان، كا 

 :﴿ال فكضى كال اضطراب في الككف، كقكلو       ﴾  :[، 49]القمر

 :﴿ كقكلو                   

            ﴾  :[، كجعؿ اليداية طريقان لمتقرب إليو، 22]الحديد

 .(2)ضبلؿ لوكيبتعد ما فيو 
القدر يحيط بمصير العباد في نحك منظـ فالييدل، كالٌضبلؿ، الرزؽ،  جعؿ ا  -ثانياً 

كالصحة، كالماؿ، كالفقر، كالغني، كالكلد، كالبيت، كالمرض، كالفرح، كالمصيبة، كالمكت، كالحياة، 
بدلكا مما ككؿ ما يتصؿ بحياة العباد مما ال يقدركف فيو عمى التصرؼ، كال يستطيعكف أف ي

، كلذا ال يمكف ألحد مف العباد أف يخرج بو القدر، كما أحاط بو مف عمـ ا  اختص ا 

                                                           

 (.321-3/320انظر: محمد المكي الناصرم، التيسير في أحاديث التفسير) (1)
 (.38كما يصكرىا القرآف الكريـ)ص مسمـ )رحمو ا(انظر: مصطفى عبد الكاحد، شخصية ال(2) 



61 

 

ىي فقط التي تعمؿ عمميا  لو، كال أف يبدؿ ما يريده؛ بؿ إف إرادة ا  عمى ما قدره ا 
رادة، كقدرة، كحكمة، كتقدير ا   كصبلح لعباده.، لما فيو خير، في ىذه الحياة كفؽ عمـ، كا 

كاإليماف بالقضاء كالقدر يجعؿ العبد غير مقيكر مجبكر عمى أعمالو، كبخاصة أمر  -ثالثاً 
اليدل كالضبلؿ؛ ألنو عندما يككف مجبكران؛ فإنو يجرد العبد تمامان عف قدرتو كمشيئتو، كىذا 

نما المراد أف  اإلنساف ال يتـ خبلؼ ما ذكره الشرع مف أف العبد لو مشيئة كقدرة عمى أعمالو، كا 
، ، كمف ثـ فبل ييتدم أحد كال يضؿ إال بمشيئة ا عممو كال تنفذ مشيئتو إال بمشيئة ا 

 :﴿قاؿ                   

                    ﴾  :[ 24]األنفاؿ

 :﴿، كقاؿ                       

        ﴾  :[، كلكف إذا عممنا ىذا فينبغي أف نعمـ أيضان 39]األنعاـ

أعمـ بمكاضع فضمو كرحمتو كىدايتو كأعمـ بمكاقع سخطو كعقكبتو فبل يضؿُّ أحدان إال  أف ا 
 :﴿ مف يستحؽ الٌضبلؿ، قاؿ           ﴾ :[ ، كقاؿ 26]البقرة

:﴿                         

      ﴾  :[، كقاؿ 115]التكبة: ﴿       

     ﴾ :ًإلىيَّ ًشٍبرنا تىقىرٍَّبتي ًإلىٍيًو [، كفي الحديث القدسي: " ًإذىا تىقىرَّبى العىٍبدي 17]محمد

لىةن" ذىا أىتىاًني مىٍشينا أىتىٍيتيوي ىىٍركى ا تىقىرٍَّبتي ًمٍنوي بىاعنا، كىاً  ذىا تىقىرَّبى ًمنّْي ًذرىاعن ًذرىاعنا، كىاً 
ًإفَّ  :، كقاؿ (1)

كا ثيَـّ اٍزدىاديكا كي  كا ثيَـّ آمىنيكا ثيَـّ كىفىري ـٍ سىًبيبلن الًَّذيفى آمىنيكا ثيَـّ كىفىري ـٍ يىكيًف المَّوي ًليىٍغًفرى لىييـٍ كىالى ًليىٍيًديىيي  ٍفرنا لى
 :﴿[ ، كقاؿ 137]النساء:                   

 ﴾ :[ ، فإذا رأل ا 3]المنافقكف  خبلص مف العبد خيران بأفعالو بصدؽ كعزيمة كا 

لو أف يككف مف الٌضاليف حتى  لو كفضمو، كىك ال يعمـ ىؿ كتب ا  فأبشر بيداية ا 
لو أف يككف مف الميتديف، فاألكلى مف العبد االنشغاؿ  يسمؾ سبيؿ الٌضبلؿ، أـ كتب ا 

                                                           

( 1 بًّْو، ]البخارم، صحيح البخارم، كتاب التكحيد، بىابي ًذٍكًر النًَّبيّْ  ( ًركىايىًتًو عىٍف رى : رقـ 157/9كى
 [.7536لحديثا
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   ﴿بالعمؿ الصالح فذلؾ ىك سبيؿ اليداية كسبب الفكز بالجنة كالنجاة مف النار: 

 ﴾  :(1)[49]الكيؼ. 

عف  مسمـ )رحمو ا(كاإليماف بالقدر: ىك الذم ييدم، كيحافظ، كيحمي، كيبعد ال -رابعاً  
مف الحسرة كالحزف إذا تبدلت أحكالو؛  مسمـ )رحمو ا(الٌضبلؿ، كالقمؽ، كالخكؼ، كيعصـ ال

بنفس صابرة، راضية، محتسبة ذلؾ عند ا  يتقبؿ كؿ ما يأتي مف ا  مسمـ )رحمو ا(فال
يعرؼ أف ا  مسمـ )رحمو ا(؛ ألف ال  لو قدرة كبيرة عميا تفكؽ أم قدرة، كأف ا  

 :﴿كحده مف لو األمر كالحكـ، كقكلو                  

         ﴾  :[، كاإليماف بالقدر يجمب الطمأنينة، فبل 51]التكبة

 :﴿ تتقمب مشاعر العباد، كما يقكؿ               

         ﴾  :(2)[23]الحديد. 

يؤمف بأف عبلقة القضاء كالقدر بالييدل كالٌضبلؿ، كأفعالو ما بيف  مسمـ )رحمو ا(كال -خامساً  
الخير كالشر، كالطاعة كالمعصية يختمؼ عف عبلقتو بمكاىبو كمصيره مف المكت، فإف مكقؼ 
العبد مف اليداية كالٌضبلؿ ليس كمكقفو مف األجؿ كالرزؽ فاإلنساف السكم يشعر أف لو إرادة 

يداية أك الٌضبلؿ كال يجد نفسو مجبران عمى سمكؾ أم منيما؛ كقدرة في االتجاه إلى طريؽ ال
كلكف المكت قدر محض ال إرادة لمعبد فيو كال قدرة  لو عمى دفعو، أما الٌضبلؿ كالمعصية التي 
يتحاسب العبد عمييا؛ فإنيا ال تقع مف العبد إال كىك مستيقظ اإلرادة بعد عمدو منو، فبل يحؽ لو 

 .(3)ؿ كيزعـ أف ذلؾ قضاء كقدر ال اختيار كال إرادة لو فيوبعد ذلؾ أف يجادؿ بالباط
أف يؤمف بالقضاء كالقدر خيره كشره، كأنو مف ا  مسمـ )رحمو ا(كيجب عمى كؿ  سادسًا:
 :اإليماف بعمـ ا لؤلحداث قبؿ كقكعيا،  األولى:، كاإليماف بالقدر يتضمف أربع مراتب

 كتابة ذلؾ والثانية:
خمؽ ا لمعباد كأفعاليـ،  الرابعة:اإليماف بمشيئة ا النافذة، كأما  والثالثة:فكظ، في المكح المح

ف ا  شاء أف يبتمي  قادر لك شاء أف يخمؽ العباد بطبيعة ال تعرؼ إال اليدل، كلكنو  كا 

                                                           

 (.285انظر: ىشاـ آؿ عقدة، مختصر معارج القبكؿ)ص(1) 
 (.39-38كما يصكرىا القرآف الكريـ)ص مسمـ )رحمو ا(انظر: مصطفى عبد الكاحد، شخصية ال (2)
 (.39كما يصكرىا القرآف الكريـ)ص مسمـ )رحمو ا(انظر: مصطفى عبد الكاحد، شخصية ال (3)
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مف اتجو منيـ إلى اليدل، كيمد  العباد  بالقدرة عمى االتجاه إلى اليدل أك الضبلؿ، ليعيف 
، كبعد الفعؿ ف يتجو منيـ إلى الضبلؿ في عذابو، فالعباد مطالبكف قبؿ الفعؿ بطاعة ا م

إذ كفقيـ لذلؾ، كما أنيـ مطالبكف إف عصكا ربيـ بالتكبة كالرجكع إليو، كيمزميـ  بشكر ا 
ة، أف يكرىكا المعصية قبؿ كقكعيـ فييا ليصرفيـ ذلؾ عنيا، كبعد كقكعيـ ليدفعيـ ذلؾ إلى التكب

قاؿ: قاؿ   بو في حاؿ الطاعة أك المعصية، كعف أبي ىريرة  فبلبد أف يفعمكا ما أمرىـ ا 
ٍيره رسكؿ ا  ًفي كيؿٍّ خى ًعيًؼ، كى ٍيره كىأىحىبُّ ًإلىى اً ًمفى اٍلميٍؤًمًف الضَّ ، خى اْحِرْص : "اٍلميٍؤًمفي اٍلقىًكمُّ

ابىؾى شىٍيءه، فىبلى تىقيٍؿ لىٍك أىنّْي فىعىٍمتي كىافى كىذىا َواَل َتْعِجزْ َعَمى َما َيْنَفُعَك، َواْسَتِعْن ِباهلِل  ٍف أىصى ، كىاً 
، فىًإفَّ لىٍك تىٍفتىحي عىمىؿى الشٍَّيطىاًف" مىا شىاءى فىعىؿى لىًكٍف قيٍؿ قىدىري اً كى كىذىا، كى كى
، كىذا دليؿ عمى العبلقة (1)

 .(2)القكية لمقضاء كالقدر باليدل كالٌضبلؿ
كأف عمـ ا القديـ قد أحاط بأعماؿ العباد ما كاف منيا، كما سيككف، كذلؾ ىك مكقؼ  -بعاً سا 

منح اإلنساف إرادة كقدرة، كترؾ لو  القضاء كالقدر مف الييدل كالٌضبلؿ، كأعماؿ البشر، فا 
 :﴿ أف يختار ما بيف الييدل كالٌضبلؿ كتمؾ مسؤكلية العبد؛ قاؿ      

                 ﴾ :كبىٌيف 29الكيؼ ،]  لمعبد أف لو أسبابان لمنجاة

﴿كأسبابان لميبلؾ:     ﴾  :[، كذلؾ ليؤكد أف إرادة العبد حرة، كلو أف 10]البمد

 .(3)يتجو كما يشاء ما داـ لمحساب يكـ، كما داـ كؿ عبد سيمقى نتيجة سعيو في ىذه الحياة
كمدار الييدل كالٌضبلؿ يقكـ عمى االختيار كاإليماف الذم ىك أساس التكفيؽ أك الخذالف،  -ثامناً 

الناس مف ىذه الحياة، كسعييـ فييا، في أنيا تيسر كؿ إنساف  أما عمؿ اإلرادة اإلليية في مكقؼ
إلى ما يبتغيو، فمف سار في الطريؽ المستقيـ؛ انتيى إلى غايتو في الدنيا كاآلخرة، كمف اختار 

 :﴿ طريؽ السكء كصؿ إلى مبتغاه في الحياة الدنيا كاآلخرة، قاؿ         

                        

                                                           

تىٍرًؾ اٍلعىٍجًز كىااًلٍسًتعىانىًة مسمـ )رحمو ا(، صحيح مسمـ )رحمو ا(] (1) ، كتاب القدر، بىابه ًفي اأٍلىٍمًر ًباٍلقيكًَّة كى
قىاًديًر ًلمًَّو، تىٍفًكيًض اٍلمى  [.2664: رقـ الحديث2052/4ًباً كى

 (.163انظر: إلياس شرادم، التعريؼ باإلسبلـ)ص (2)
 (.40-39كما يصكرىا القرآف الكريـ)ص مسمـ )رحمو ا(لانظر: مصطفى عبد الكاحد، شخصية ا (3)
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          ﴾ :كاليدل كالٌضبلؿ مرتبطاف  (1)[10-5]الميؿ ،

مَّؽى الضبلؿ بمشيئتو كعمؽ اليدل بمشيئتو بالتكفيؽ كالخذالف، فا   .(2)عى

فاليداية كالٌضبلؿ مرتبطاف أسبابيما مف التكجو إلى الحؽ أك إلى الباطؿ، كليس ىناؾ   -تاسعاً 
لو اليداية دكف اختيار مف العبد نفسو، كال أم أحد يقدر لو  أم أحد مف العباد يقدر ا 

نما ييديو ا  مبو العبد كسعى إليو، كيضمو إلى الحؽ إذا ط الٌضبلؿ دكف أف يسعى إليو، كا 
   :﴿       أغمض عينو، كأصـ أذنو عف الحؽ، قاؿ إذا

                              

                      

                         

                        

  ﴾  :[، فعنصر اختيار اإلنساف بارز في تحديد مصيره، كعمى 27، 26]البقرة

 :﴿أساسو تقـك عدالة الجزاء، كأمانة الحياة، كذلؾ ىك معنى قكلو      

                            ﴾ 

 . (3)[93]النحؿ: 
 ومما سبق يتضح لنا: 

أف الييدل كالٌضبلؿ ىما قمب أبكاب القدر كمسائمو فإف أفضؿ ما يقدر ا لعبده كأجؿ ما  
، ككؿ نعمة دكف نعمة اليدل، ككؿ  يقسمو لو اليدل، كأعظـ ما يبتميو بو كيقدره عميو الٌضبلؿي

 .(4)مصيبة دكف مصيبة الٌضبلؿ"

                                                           

 (.40انظر: المرجع السابؽ)ص (1)
 (.249انظر: صالح آؿ الشيخ، شرح العقيدة الطحاكية)ص (2)
 (.41-40كما يصكرىا القرآف الكريـ)ص مسمـ )رحمو ا(انظر: مصطفى عبد الكاحد، شخصية ال (3)
 (.65ابف القيـ، شفاء العميؿ)ص (4)
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كأف القضاء كالقدر ليما عبلقة بالييدل كالٌضبلؿ؛ حيث إف جميع أفعاؿ العبد تحت قدرة كمشيئة  
رادة في التقرب إلى ا ا  مسمـ )رحمو العبد الك ، ليناؿ ىداية ا ، كأف العبد لو قدرة كا 
فيما أراده الذم يسير عمى الحؽ كيؤمف بالقدر عمى أنو ببل جبر كال جحكد، كيحسف العمؿ  ا(

 ا منو؛ حينيا يكسب نفسو طمأنينة كقكة في مكاجية صعكبات الحياة، كيرضى بما كتبو ا
 .(1)لو 
رحمو ا: " فجميكر أىؿ )رحمو ا( ابف تيمية )رحمو ا(كمما يؤكد ىذا قكؿ شيخ اإلسبلـ   

رادة كفعؿ،  كا خالؽ ذلؾ كمو كما ىك السنة مف السَّمؼ كالخمؼ يقكلكف: إف العبد لو قدرة كا 
 .(2)خالؽ كؿ شيء، كما دؿ عمى ذلؾ الكتاب كالسنة"

                                                           

 (.81كما يصكرىا القرآف الكريـ)ص مسمـ )رحمو ا(انظر: مصطفى عبد الكاحد، شخصية ال (1)
 (.3/110، منياج السنة النبكية)ابف تيمية )رحمو ا( (2)
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 لفصؿ الثانيا
الييدل عند الشيعة االثني عشرية أحكاـ 

   كالسَّمؼ الصالح
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 المبحث األول

 والسَّمف أنواع الُيدى عند الشيعة االثني عشرية

 المطمب األول

 أنواع الُيدى عند الشيعة االثني عشرية
 تنقسم اليداية عند الشيعة االثني عشرية إلى نوعين: 

ىي التي تشمؿ كٌؿ المكجكدات، كتعـٌ جميع الكائنات الذم خمقيا النوع األول: اليداية العامة: 
دكف تبعيض أك تمييز، كتتجسد ىذه اليداية في كٌؿ مكجكد بما يتناسب كيتبلءـ مع   ا

الغاية التي مف أجميا خمقو ا 
 ، كاليداية العامة قسماف: (1)
 القسم األول: اليداية التكوينية: 

في ذات كٌؿ المكجكدات بما ييدييـ إلى الغاية التي خمقيـ  ىي اليداية التي أكدعيا الٌمو  
ـٌ ىذه اليداية عف طريؽ القكل التي يخمقيا الٌمو  ا في كٌؿ المكجكدات   مف أجميا، كتت

مقكا، كتتحٌقؽ ىذه اليداية في كٌؿ المكجكدات بصكرة  لتيدييـ إلى الغايات التي مف أجميا خي
 :﴿ خاصة لتتناسب كتنسجـ معيـ، قاؿ                

﴾ :[، كقكلو50] طو :  ﴿               

   ﴾  :[؛ أم: كٌؿ ما يخمقو الٌمو 3 -1]األعمى  إٌنما يخمقو بتقدير

 ، كمف األمثمة عمى اليداية التككينية: (2)خاص
 المثال األول: اليداية التكوينية في اإلنسان: 

 : ﴿اإلنساف مختاران ليصؿ إلى ما يستحقو مف الرحمة اإلليية لقكلو  خمؽ الٌمو     

                       

                        ﴾  [

 :﴿ [ عف طريؽ عبادتو لٌمو تعالى لقكلو119-118ىكد:            

                                                           

 (.2/388انظر: السبحاني، اإللييات) (1)
 (.2/388(، السبحاني، اإللييات)6/501انظر: جعفر السبحاني، مفاىيـ القرآف)(2) 
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 ﴾  :[ ككدحو في سبيؿ الٌمو56] الذاريات  لقكلو :﴿        

         ﴾  :[؛ ليبمغ أعمى درجات الكماؿ؛ كذلؾ مف 6] اإلنشقاؽ

، كاليداية التككينية ترجع حقيقتيا إلى اليداية النابعة مف ذات الشيء بما خبلؿ تقٌربو إلى الٌمو 
، مف غير ى الغاية المنشكدةالتي تكصمو إل في اإلنساف مف األجيزة كاإلليامات أكدع الٌمو 

  :﴿فرؽ بيف المؤمف كالكافر، قاؿ                   

                        

  ﴾ : [، فاليداية التككينية إذا ىي الفيض اإلليي الذم يأخذ بيد كؿ ممكف 30]الرـك

في النظاـ، عاـ ال يختص بمكجكد دكف مكجكد، غير أف كيفية اليداية كاألجيزة اليادية لكؿ 
 .(1)في بعض المكجكدات الكحي مكجكد تختمؼ حسب اختبلؼ درجات كجكده، كقد أسماه 

  لئلنساف كٌؿ ما يحتاجو في ىذا الطريؽ ليصؿ إلى الغاية التي خمقو ا  كقد أعٌد ا 
 :﴿ مف أجميا، قاؿ               ﴾  :7] الشمس-

  :﴿[، كقكلو8         ﴾  :كىناؾ نماذج عمى قكل اليداية (2)[8] البمد ،

 : (3)التككينية لدم اإلنساف لييتدم بيا إلى غاية خمقو؛ منيا
 النموذج األول: قوى نمو النطفة والجسم: 

في النطفة قكل تيدييا كترشدىا عند تكٌفر الشركط المطمكبة إلى نمكىا بصكرة   جعؿ الٌمو 
صحيحة مف أجؿ تككيف جسـ اإلنساف بالشكؿ المطمكب، كما أٌف جسـ اإلنساف مميء باألجيزة 

 .(4)التي تيديو إلى حفظ حالة تكازنو فييا
 : (5)النموذج الثاني: العقل

في القرآف  ه إلى الخير كالصبلح، كقد أشار ا إٌف عقؿ اإلنساف ىك الجياز الذم يرشد 
اإلنساف عمى التعٌقؿ كالتدبر  الكريـ إلى كجكد ىذه اليداية في جميع المكمَّفيف، كحٌث ا 

                                                           

 (.349-348(، كعبلء الحٌسكف، العدؿ)ص2/389انظر: السبحاني، اإللييات) (1)
 (.2/390(، كالسبحاني، اإللييات)502-6/501انظر: جعفر السبحاني، مفاىيـ القرآف) (2)
 (.390-2/388) المرجع السابؽ(، 502-6/501)المرجع السابؽانظر: (3)
 (.  51/182انظر: المجمسي، بحار األنكار) (4)
 (.2/388(، كالسبحاني، اإللييات)6/501انظر: جعفر السبحاني، مفاىيـ القرآف) (5)



69 

 

كالتفٌكر لينتفع مف ىذه اليداية في حياتو، كلكف ىناؾ مف العباد مف ييممكف عقكليـ، كال ينتفعكف 
التدبر؛ فيؤالء في الكاقع يحرمكف أنفسيـ مف ىذه اليداية، بيا عف طريؽ التأٌمؿ كالتفٌكر ك 

 مف ىذه اليداية اإلليية العامة. كسيتحٌممكف ىـ أنفسيـ مسؤكلية عدـ انتفاعيـ
 : (1)النموذج الثالث: الفطرة

لمنفس البشرية  الذات البشرية بصكرة تنسجـ مع التشريعات اإلليية، كبٌيف الٌمو  خمؽ الٌمو  
طريؽ الفجكر كطريؽ التقكل، بحيث جعؿ ىذه النفس قادرة عمى التمييز بيف الخير كالشر، 

 :﴿كالييدل كالٌضبلؿ داخؿ فطرة اإلنساف، قاؿ             

                           

    ﴾  :  :﴿ [، كقكلو30] الرـك          

  ﴾  :(2)[8 -7]الشمس. 

كالفطرة عامة عند جميع الناس، كلكنيا رٌبما تضعؼ أك يزكؿ تأثيرىا عمى اإلنساف؛ بسبب  
إعراض العبد عنيا كتمٌبسو بصفات سمبية تمنعو مف إجابة ندائيا، كالشيكات، كالغفمة، كالعناد، 

 . (3)كالجيؿ، كالتعصب، كاليكل، كالميكؿ، كما شبو ذلؾ
 : (4)الحيوانات المثال الثاني: اليداية التكوينية في

الحيكانات لغايات معٌينة، ثـٌ ىدل كٌؿ صنؼ مف الحيكانات إلى نظاـ كجكدىا   خمؽ الٌمو 
مقت مف أجميا، كقد سٌمى الٌمو  ىذه اليداية في بعض  كحياتيا الطبيعية لتحٌقؽ غايتيا التي خي

 :﴿اآليات باسـ الكحي فقاؿ               

                             

                            

 ﴾  :[، كمف النماذج عمى ىذه اليداية في الحيكانات: 69-68]النحؿ 

                                                           

 (.2/389(، كالسبحاني، اإللييات)6/502انظر: جعفر السبحاني، مفاىيـ القرآف) (1)
 (.2/389(، كالسبحاني، اإللييات)6/502انظر: جعفر السبحاني، مفاىيـ القرآف) (2)
 (.37ي، حديث حكؿ الجبر كالتفكيض)صانظر: عبد ا المكسكم البحران (3)
 (.390-2/388(، كالسبحاني، اإللييات)502-6/501انظر: جعفر السبحاني، مفاىيـ القرآف) (4)
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ىدل الحيكاف إلى تكفير أسباب العيش لنفسو؛ مثؿ: األكؿ كالشرب،   إٌف الٌمو النموذج األول:
كالبحث عف المأكل، كاليركب مف كٌؿ ما يٌضره، كالتكجو نحك كٌؿ ما يحفظ لو كجكده كيحٌقؽ لو 

 .(1)غايتو في الحياة 
تقطع الطيكر المياجرة آالؼ الكيمكمترات في السنة، عابرة الغابات كالبحار، النموذج الثاني:  

كعند عكدتيا تعرؼ طريؽ مكطنيا األصمي بكؿ دقة، كال تضؿ عنو أبدان، كمف النحؿ ما يبتعد 
 .(2)عف خميتو لمسافات بعيدة جدان ، كلكنو يعكد إلى خميتو بكؿ سيكلة كيسر

الحشرات التي تتمتع بعيكف مجيرية ذات دقة فائقة كحيرت عقكؿ العمماء، مف  النموذج الثالث:
عمى النظر، مثؿ: عيكف الصقكر التي  تعينيا عمى النظر لمسافات بعيدة  حيث بناؤىا كقدرتيا

 . (3)جدان 
 : (4)المثال الثالث: اليداية التكوينية في النباتات

 النباتات بقكل تيدييا إلى كماليا المطمكب؛ مثؿ:   خمؽ ا
الحٌبة بأدؽ تفاصيؿ القكل التي تدفعيا عند تكٌفر الظركؼ الخاصة إلى اإلنبات،   جٌيز الٌمو 

فالحٌبة عندما تغرس تحت التراب، كتتكٌفر ليا شركط النمك مف الماء، كاليكاء، كالتربة الصالحة، 
، كنمك البذرة في باطف (5)كالنكر، كستنتفع  ىذه الحبة مف ىذه القكل إلى أف تصبح شجرة مثمرة

 .(6)ض كرشدىااألر 
 : (7)المثال الرابع: اليداية التكوينية في الجمادات

كٌؿ ذرة مف الجمادات بأجيزة تسٌيرىا كفؽ قانكف طبيعي منٌظـ يمنحيا التفاعؿ،   جيز الٌمو 
 .(9)،كأيضان حركة السيارات كالمنظكمات الشمسية في مداراتيا(8)كالتماسؾ مع المؤٌثرات الخارجية

 
 

                                                           

 (.2/389(، كالسبحاني، اإللييات)6/502انظر: جعفر السبحاني، مفاىيـ القرآف) (1)
 (.8/379انظر: ناصر الشيرازم، األمثؿ في تفسير كتاب ا المنزؿ) (2)
 (.8/379انظر: ناصر الشيرازم، األمثؿ في تفسير كتاب ا المنزؿ) (3)
 (.2/390(، كالسبحاني، اإللييات)6/502انظر: جعفر السبحاني، مفاىيـ القرآف) (4)
 (.2/390(، كالسبحاني، اإللييات)6/502انظر: جعفر السبحاني، مفاىيـ القرآف) (5)
 (.2/325ر كتاب ا المنزؿ)انظر: ناصر الشيرازم، األمثؿ في تفسي (6)
 (.2/390(، كالسبحاني، اإللييات)6/502انظر: جعفر السبحاني، مفاىيـ القرآف) (7)
 (.2/390(، كالسبحاني، اإللييات)6/502انظر: جعفر السبحاني، مفاىيـ القرآف) (8)
 (.2/325انظر: ناصر الشيرازم، األمثؿ في تفسير كتاب ا المنزؿ) (9)
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 : (1)اليداية التشريعيةالقسم الثاني: 
نزاؿ الكتب لعبادة (2)عباده إلى الحؽٌ   ىي إرشاد الٌمو   عف طريؽ إرساؿ الرسؿ كاألنبياء، كا 

، كاتباع المنيج السميـ الذم ينبغي لئلنساف في ىذه الحياة أف يصؿ بو إلى ىدفو ا 
يضاح سبيؿ الخير المنشكد، ككظيفة األنبياء ىي إرشاد الناس إلى التشريعات اإلليية  كا 

، كىي (3)كالسعادة، كتحذيرىـ مف سمكؾ سبيؿ الشر كالغكاية، كىذه اليداية  تشمؿ جميع المكمَّفيف
 ال تختص بفرد أك جماعة دكف غيرىـ، كال بطائفة دكف طائفة، كال بجيؿ دكف جيؿ، بؿ ىي 

ٌف عمكمية ىذه ال يداية لكٌؿ مكمَّؼ عامة شاممة، كيككف بكسع كٌؿ إنساف أف ييتدم بيدييا، كا 
تنفي الجبر كتثبت االختيار في اإلنساف؛ ألٌف اليداية التشريعية تبٌيف بأٌف كٌؿ إنساف مختار في 
االىتداء بيداية األنبياء كالرسؿ كالكتب السماكية، كاإلنساف بذلؾ غير مجبكر في ىذا السبيؿ، 

مف شركط كمستمزمات التكميؼ كلو أف ييتدم أك يضؿ كفؽ إرادتو كاختياره، كتٌعد ىذه اليداية 
ما لـ ييًده الٌمو   لئلنساف، بحيث ال يصح التكميؼ مف دكنيا، ألٌنو غير قادر عمى طاعة الٌمو

 كيرشده إلى المنيج الديني الذم ينبغي السير عمى ضكئو؛ قاؿ :﴿    

                      ﴾  [

 :﴿ [، كقكلو165النساء:                  

                  ﴾  :(4)[73]األنبياء. 

لمعباد، الثبات   ىي ىداية التكفيؽ كاإلعانة كالسداد مف ا: (5)النوع الثاني: اليداية الخاصة
ٌنو في طريؽ الحٌؽ، كتككف ىذه اليداية كفؽ مشيئتو  ييدم مف يشاء بيدايتو الخاصة،  ، كا 

 :﴿ يقكؿ                       

              ﴾  :[، كقكلو23]الزمر :﴿    

                      ﴾  :[، 56] القصص

                                                           

 (. 349-348ء الحٌسكف، العدؿ)صانظر: عبل (1)
 (.3/84انظر: جعفر السبحاني، االنصاؼ) (2)

 (.5/171انظر: المجمسي، بحار األنكار)(3) 
 (.349انظر: عبلء الحٌسكف، العدؿ)ص (4)
 (.351-350انظر: المصدر السابؽ)ص (5)
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ٌنما تككف مشيئتو كفؽ   يخفى بأٌف الٌموكلكف ال  زافان أك عبثان، كا  ىك الحكيـ، كىك ال يشاء جي
في القرآف الكريـ مكازيف مشيئتو تعالى في ىداية العباد بيدايتو   حكمتو كعدلو، كقد بٌيف الٌمو

 ؛ كمنيا: (1)الخاصة
اإليماف بالٌمو كالعمؿ الصالح: أم االنتفاع مف اليداية التككينية كالعقؿ كالفطرة الميزان األول: 

 :﴿ كاتٌباع اليداية التشريعية، كليذا قاؿ         

                   ﴾  :[، 9] يكنس

  ﴿ كقكلو:         ﴾  :(2)[54] الحٌج. 

 :﴿ المجاىدة في سبيؿ الٌمو: قاؿالميزان الثاني:            

    ﴾  :[، أم: إٌف الذيف يجاىدكف أىكاءىـ النفسية في 69]العنكبكت

كعدىـ بيدايتو   ، كيقفكف بصبلبة أماـ التيارات المعاكسة لمحؽ، فإٌف الٌمو سبيؿ ا
 .(3)الخاصة

  :﴿اإلنابة: قاؿالميزان الثالث:                   

                  ﴾  :[، 27] الرعد 

  ﴿ :كقكلو                     ﴾  :[، أم: إٌف 13] الشكرل

اليداية  ييديو بيدايتو الخاصة، فعٌمؽ الٌمو   كيرجع إليو، فإٌف الٌمو  مف ينيب إلى الٌمو
عمى مف اٌتصؼ باإلنابة كالتكٌجو إليو

(4). 
 
 
 

                                                           

 (.351-350انظر: المصدر نفسو)ص (1)
 (.350انظر: عبلء الحٌسكف، العدؿ)ص (2)
 (.351انظر: المصدر السابؽ)ص (3)
 (.351)صعبلء الحسكف، العدؿ انظر:  (4)
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اليداية التككينية عند الشيعة االثني عشرية ترجع حقيقتيا إلى إلى أن:  (1)السبحاني لويص 
 مف اليداية النابعة مف طبيعة العبد، كفطرتو حيث تكصؿ العبد إلى الغاية التي خمقو المَّو 

 .(2)أجميا 
كاليداية التشريعية عند الشيعة االثني عشرية تٌعد ىداية اختيارية أم أٌف في مقدكر العبد أٍف   

يعمؿ أك ال يعمؿ بأكامر الشريعة، فالعبد مخير بذلؾ؛ ألنو قد يسمؾ أك ال يسمؾ طريؽ 
 .(3)الشريعة

لخاصة عباده، حسب ما تقضيو حكمة   فيي عناية ربانية ييبيا المَّو ةكأما اليداية الخاص 
أك  لعباده ما ييتدكف إلى كماليـ، كيصمكف بكاسطتو إلى مقصكدىـ ء ا  ، فيييا 

غايتيـ مف ىذه الحياة، كتككف اليداية الخاصة  لمف يجاىدكف ليستضيئكا بنكر اليداية التككينية 
كالتشريعية العامة، فيؤالء ىـ المستحقكف ليا، كىؤالء ىـ الذيف تشمميـ العناية الربانية، فتعينيـ 

خطاىـ في  في أف يسيركا إلى الطريؽ الصحيح السميـ كالكصكؿ إلى الصكاب كالحؽ، كتسديد
، كىذه اليداية مكافقة لمسمؼ كما سياتي (4)اتٌباع الحؽ، كتثبيت أقداميـ عمى الصراط المستقيـ

 .بيانو في المطمب التالي
 
 

 

 

 

                                                           

شكاؿ سنة  28الشيخ جعفر السبحاني التبريزم أحد الفقياء المعاصريف، كلد الشيخ جعفر السبحاني في (1)
- 1299ىػ في تبريز، كىي إحدل المدف اإليرانية، ككالده آية ا محمد حسيف السبحاني الخياباني) 1347
كأسس أيضان معيد الكبلـ اإلسبلمي، .... ىػ(، أحد فقياء تبريز، كمف مراجع الديف المعركفيف،  1392

كاالشتراؾ في المؤتمرات العممية، لو مؤلفات كثيرة منيا: مفاىيـ القرآف، كبحكث في الممؿ كالنحؿ، كرسائؿ 
 (.16ػػ  12، نخبة األزىار)ص كمقاالت، كتيذيب األيصكؿ، كالمكسكعة الرجالية الميسرة، انظر: السبحاني

 (.2/389انظر: جعفر السبحاني، اإللييات عمى ىدل الكتاب كالسٌنة كالعقؿ: لمشيخ جعفر السبحاني) (2)
-2/390انظر: جعفر السبحاني، اإللييات عمى ىدل الكتاب كالسٌنة كالعقؿ: لمشيخ جعفر السبحاني) (3)
391.) 
 (.391-2/390)المرجع السابؽ انظر:  (4)
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 المطمب الثاني

 أنواع الُيدى عند السَّمف
 تنقسـ اليداية عند السَّمؼ الصالح إلى أربعة أنكاع:  
سنذكرىا كنرتب المراتب  (1)ةعشران لميداي أنكاعان أربعةن كمراتبابف القيـ)رحمو ا(ذكر اإلماـ  

تحت األنكاع حسب األليؽ بيا؛ ، أكلى مف فصؿ كؿ مرتبة عمى حدة، كنذكر األنكاع األربعة، 
 كىي عمى النحك التالي:  

كؿ ىي ىداية "في شفاء العميؿ بقكلو: ابف القيـ)رحمو ا(عرفيا النوع األول: اليداية العامة: 
 :﴿قاؿ ، (2)نفس إلى مصالح معاشيا كما يقيـ حياتيا"           

    ﴾  :[؛  جاء في تفسير السمعاني قكلو: " قىاؿى اٍلحسف: أٍعطى كؿ 50]طو

ٍعنىاهي أٍعطى  اًىد: مى قىاؿى ميجى َـّ ىداه ًإلىٍيًو. كى نىاًفعو شىٍيء مىا يصمحو، ث َـّ ىداه ًإلىى مى كرىة، ث كؿ شىٍيء صي
َـّ ىداه ًإلىى مأتاه، ككؿ ذكر  يىكىاف زكجو، ث مف اٍلمطعـ كىاٍلمٍشرىب كالمنكح...كأىنو أٍعطى كؿ حى

، كمف األمثمة عمى اليداية العامة: ىداية الحيكاف إلى جمب ما ينفعو (3)يىٍيتىًدم كىيؼى يىٍأًتي اأٍليٍنثىى"
 :﴿كإلياـ النحؿ قاؿ  (5)كىذا نكع مف اإللياـ لغير المكمفيف ،(4)كدفع ما يضره   

                                

                             

                ﴾  :[، قاؿ الطبرم في 69-68]النحؿ

اءن ًإلىٍييىا  مَّدي النٍَّحؿى ًإيحى بُّؾى يىا ميحى ـى رى   ﴿تفسيره: "كىأىٍليى              

     ﴾ :فىعيكىىا ًباٍلًبنىاًء"68]النحؿ [ يىٍعًني: ًممَّا يىٍبنيكفى ًمفى السُّقيكًؼ، فىرى
، كىداية (6)

                                                           

 ة.، كالصكاعؽ المرسم(يف، كمدارج السالكفي كتابو تفسير القيـ، كشفاء العميؿ (1)
 (.65ابف القيـ، شفاء العميؿ)ص (2)
 (.3/334السمعاني، تفسير القرآف) (3)
 (.2/35انظر: ابف القيـ، بدائع الفكائد) (4)
 (.1/110انظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف) (5)
 (.14/286الطبرم، جامع البياف) (6)
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ف اختمفت  الجماد المسخر لما خمقو ا  كما أف لكؿ نكع مف الحيكاف ىداية تميؽ بو، كا 
أنكاعيا كضركبيا، ككذلؾ لكؿ عضك في جسـ اإلنساف ىداية تميؽ بو، فالرجبلف لممشي، 
كاليداف لمبطش كالعمؿ، كالمساف لمكبلـ، كاألذف لبلستماع، كالعيف لكشؼ المرئيات، ككؿ عضك 

 لما خمؽ لو، 
  :﴿ عند كضعو كطمبو قاؿكىدل الكلد إلى التقاـ الثدم           

                            

       ﴾  :[، كجزئيات ىذه اليداية لمخمكقات ا 7]القصص  ال

 :﴿، الطبرم في تفسير قكلو  (1)يحصييا إال ىك            

    ﴾  :ٍمًقًو   [50]طو ٍمقىوي، يىٍعًني: نىًظيرى خى بَّنىا الًَّذم أىٍعطىى كيؿَّ شىٍيءو خى قاؿ: " رى

كىال ا، كى نىاًث أىٍزكىاجن ـٍ ًمفى اإٍلً ٍمًقًي ـٍ نىًظيرى خى ، أىٍعطىاىي ـى كرىًة كىاٍليىٍيئىًة كىالذُّكيكًر ًمٍف بىًني آدى ذُّكيكًر ًمفى ًفي الصُّ
، أىٍعطىاىىا نىًظيرى خى  ؼى اٍلبىيىاًئـً ٍنسىافى ًخبلى ـٍ ييٍعًط اإٍلً ا، فىمى نىاًث أىٍزكىاجن ًتيىا كىىىٍيئىًتيىا ًمفى اإٍلً كرى ًفي صي ٍمًقيىا، كى

ـٍ ًلٍممى  ٍنًس، ثيَـّ ىىدىاىي نىاًث ًمفى اإٍلً ـى ًباإٍلً ، كىالى اٍلبىيىاًئ نىاًث ًمفى اٍلبىيىاًئـً وي ًباإٍلً كّْجى ٍمًقًو، فىييزى ٍأتىى الًَّذم ًمٍنوي خى
نىاًفًعًو ًمفى اٍلمىطىاًعـً كىاٍلمىشىاًرًب"النَّسٍ  ًلسىاًئًر مى ؿي كىالنَّمىاءي كىٍيؼى يىٍأًتيًو، كى

(2). 
في بدائع الفكائد بقكلو: "ىي بياف ابف القيـ)رحمو ا(عرفيا النوع الثاني: ىداية البيان والداللة: 

أنيا: " ىي التعميـ  ، كعرفيا في مكضع آخر(3)طريقي الخير كالشر كطريقي النجاة كاليبلؾ"
كالدعكة إلى مصالح العبد في معاده، كىذا خاص بالمكمفيف، كىذه المرتبة أخص مف المرتبة 

 .(4)األكلى كأعـ مف الثالثة]ىداية التكفيؽ["
كىداية البياف ال تستمـز أف تحصؿ ىداية التكفيؽ، مع أنو شرط الحصكؿ عمى ىداية التكفيؽ  

ياف كالداللة؛ كذلؾ ال يستمـز حصكؿ المشركط كالمسبب بؿ قد أف تحصؿ أكالن عمى ىداية الب
 : ﴿يتخمؼ عنو المقتضى إما لعدـ كماؿ السبب أك لكجكد مانع، كليذا قاؿ     

                             

                                                           

 (.36-2/35انظر: ابف القيـ، بدائع الفكائد) (1)
 (.16/79الطبرم، جامع البياف) (2)
 (. 2/37ابف القيـ، بدائع الفكائد) (3)
 (.65ابف القيـ، شفاء العميؿ)ص (4)
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 ﴾  :كقكلو:17]فصمت ،) ﴿                  

               ﴾  :[، فيداىـ ا 115] التكبة

  ىدل البياف كالداللة؛ فمـ ييتدكا فأٌضميـ ا  عقكبة ليـ عمى ترؾ اليداية؛ ألنيـ عرفكا
في كؿ مف أنعـ عميو  عف الييدل كالحؽ، كىذا شأنو  الحؽ فأعرضكا عنو فأعماىـ ا 

 :  يسمبو إياىا بعد أف كانت مف نصيبو، كما قاؿ مف العباد بنعمة فكفر بيا؛ فإف ا 
﴿                             

     ﴾  :[، كقكلو 53]األنفاؿ  :عف قكـ فرعكف﴿  

                    ﴾  :[؛ 14]النمؿ

 أم أنيـ جحدكا بآياتنا بعد أف تيقنكا صحتيا، كىداية البياف كالداللة ىي التي أثبتيا ا 
  ﴿حيث قاؿ:  لرسكلو     ﴾  :[، كنفى ا 52]الشكرل 

 :﴿أف يمتمؾ ىداية التكفيؽ كاإللياـ، كىي اليداية المكجبة، بقكلو  عف محمد    

                      ﴾  :القصص[

إلى أمتو مبمغان كداعيان كليس إليو مف اليداية شيء، كىذه المرتبة  بعثو ا   [، كالرسكؿ56
عمى خمقو التي ال يعذب  أخص مف التي قبميا فيي ىداية تخص المكمفيف كىي حجة ا 

 ﴿ : أحدان إال بعد إقامتيا عميو قاؿ             

                            ﴾ 

 ﴿[، كقكلو:15]اإلسراء:                 

         ﴾  :[؛ كأقاـ ا 165]النساء  لعباده أسبابان لميداية، كلـ

نما يحكؿ بيف العبد كبيف تمؾ األسباب بزكاؿ  يحؿ ا  بيف العباد كبيف تمؾ األسباب، كا 
ال يعذبو  ؛ فإنو عقمو، أك لصغر سنو، أك لككنو بناحية مف األرض لـ تبمغو دعكة رسمو 

 األمثمة عمى ىداية البيان والداللة:ومن ، (1)قكمان حتى يقيـ عمييـ حجتو
                                                           

 (.80-79انظر: ابف القيـ، شفاء العميؿ)ص (1)
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عف ىداية البياف ابف القيـ)رحمو ا(يقكؿ شيخ اإلسبلـ  :(1)ىداية البيان العام  -المثال األول
العاـ: "ىك تبييف الحؽ كتمييزه مف الباطؿ بأدلتو كشكاىده كأعبلمو؛ بحيث يصير مشيكدان 

ا عمى خمقو، التي ال يعذب أحدان كال لمقمب، كشيكد العيف لممرئيات كىذه المرتبة ىي حجة 
 :﴿يضمو، إال بعد كصكلو إلييا، قاؿ ا               

                    ﴾  :[ فيذا 115]التكبة

اإلضبلؿ عقكبة منو ليـ، حيف بيف ليـ فمـ يقبمكا ما بينو ليـ كلـ يعممكا. فعاقبيـ بأف أضميـ 
ذا عرفت ىذا عرفت سر  عف اليدل، كما أضؿ ا سبحانو أحدا قط إال مف بعد ىذا البياف، كا 

ي إضبللو مف يضمو القدر، كزالت عنؾ شككؾ كثيرة كشبيات في ىذا الباب كعممت حكمة ا ف
 :﴿ مف عباده، كالقرآف يصرح بيذا في غير مكضع، كقكلو         

         ﴾ :[  كقاؿ5]الصؼ:﴿       

                             

           ﴾  :[ فاألكؿ: كفر عناد، كالثاني: كفر 155]النساء

﴿طبع..                        

           ﴾ :[ ؛ فيذا ىدل بعد البياف كالداللة كىك 17]فصمت

شرط ال مكجب؛ فإنو إف لـ يقترف بو ىدل آخر بعده، لـ يحصؿ بو كماؿ االىتداء كىك ىدل 
 كىداية البياف العاـ نكعاف: ، (2)التكفيؽ كاإللياـ" 

 .ىي بياف خاص لممؤمنيف األكؿ: البياف العاـ باآليات المسمكعة المتمكةالنكع 
 النكع الثاني: البياف العاـ باآليات المشيكدة المرئية. 

، كأسمائو كصفاتو ككمالو، كصدؽ ما أخبرت بو رسكؿ ا  ككبلىما أدلة عمى تكحيد ا  
كليذا يدعك ا عباده في آياتو المسمكعة المتمكة عمييـ بالتفكير كالنظر كالتأمؿ في آياتو 
لى العمماء مف  المشيكدة المرئية، كالبياف العاـ ىك الذم بعثت بو الرسؿ جمعيان كجعمو إلييـ كا 

                                                           

 كما بعدىا(. 1/45ريـ )ينظر: ابف القيـ، تفسير القرآف الك (1)
 (.46-1/45ابف القيـ، تفسير القرآف الكريـ) (2)
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:﴿مف يشاء مف عباده، قاؿ  بعدىـ، كبعد ذلؾ يضؿ ا           

                              

 ﴾  :[؛ فالرسؿ تبيف لمعباد، كا 4]إبراىيـ  ىك الذم يضؿ مف يشاء كييدم مف

 .(1)يشاء بعزتو كقدرتو كمغفرتو كحكمتو
: ىي إيصاؿ المقصكد بالخطاب إلى القمب، كيترتب عمى (2)الثاني: ىداية اإلسماعالمثال 

  :﴿سماع القمب سماع القبكؿ، قاؿ              

       ﴾  :التأكيؿ [، يقكؿ الطبرم في تفسيره: " اختمؼ أىؿ 23]األنفاؿ

بيا المشرككف، كقاؿ معناه: أنيـ لك  ىية، كفي معناىا: فقاؿ بعضيـ: عنٌ فيمف عني بيذه اآل
نكف، ، لـ يؤمنكا بو؛ ألف ا قد حكـ عمييـ أنيـ ال يؤمرزقيـ ا ألفيـ لما أنزلو عمى نبيو 

﴿، كىداية اإلسماع منزلة مف منازؿ(3)بيا المنافقكف" ى....كقاؿ آخركف: بؿ عن   

    ﴾ :كقاؿ (4)[5]الفاتحة ، :﴿           

                          

                           

   ﴾ :[، كىذا ىك إسماع القمكب، كأما الكبلـ لو لفظ كمعنى، كلو أيضان 23-19]فاطر

نسبة إلى األذف كالقمب كتعمؽ بيما، فسماع المفظ حظ األذف، أما سماع المعنى حظ القمب، فإنو 
  نفى عف الكفار سماع المعنى كالمراد الذم ىك حظ القمب، كأثبت ليـ سماع المفظ الذم ىك

 ﴿حظ األذف؛ كما في قكلو                 

 ﴾  :[ كسماع المفظ ال يفيد السامع إال قياـ الحجة عميو، أك تمكنو منيا، 2]األنبياء 

                                                           

 (.1/46انظر: ابف القيـ، تفسير القرآف الكريـ ) (1)
 كما بعدىا(. 2/67ينظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف) (2)
 (.13/462الطبرم، جامع البياف) (3)
 (.2/84انظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف) (4)
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عراض، بؿ يخرج السامع قائبل لمحاضر معو  كأما سماع المعنى ال يحصؿ مع غفمة، كلعب، كا 
﴿                  ﴾  :واإلسماع لو ، (1)[16]محمد

 ثالثة أنواع؛ وىي مذكورة في القرآن، عمى نحو ما يأتي: 
حكاية  كسماع اإلدراؾ متصؿ باإليماف كاإلجابة قاؿ  :(2)سماع اإلدراك بحاسة األذن -1

﴿عف مؤمني الجف قكليـ                 

                       ﴾  :الجف[

1-2](3) . 
 :﴿: ىك المنفي عف أىؿ اإلعراض كالغفمة، قاؿ(4)سماع الفيم والعقل  -2   

              ﴾  : [، فينا 52]الرـك

لعباده إسماع الفيـ كالعقؿ كليس سماع العاـ، ألف اإلسماع العاـ الذم   خصص ا 
 :﴿، قاؿ (5)قامت بو الحجة ال تخصيص فيو        

           ﴾  :[ أم أنو لك عمـ ا في 23]األنفاؿ

عمـ  ، كلكف ا ىؤالء القائميف خيران، ألسمعيـ مكاعظ القرآف، حتى يعقمكا عف ا 
، (6)أنو ال خير فييـ، كأنيـ ممف كتب ليـ الشقاء في الدنيا كاآلخرة لذلؾ ىـ ال يؤمنكف

في ىؤالء الكفار قبكالن كانقيادان لما جاء في آياتو ألفيميـ، كلك  كأم: أنو لك عمـ ا 
 :﴿أنيـ سمعكا لكاف ذلؾ سمع اإلدراؾ قاؿ            

          ﴾  :[ أم: كلك أفيميـ لما 23]األنفاؿ

                                                           

 (.68-1/67انظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف) (1)
 كما بعدىا(. 1/480ينظر: المرجع السابؽ) (2)
 (.1/480انظر: المرجع نفسو) (3)
 كما بعدىا(. 1/480ينظر: المرجع نفسو) (4)
 (.1/480انظر: المرجع السابؽ) (5)

 (. 13/463انظر: الطبرم، جامع البياف)(6) 
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انقادكا كال انتفعكا بما فيمكا؛ ألف قمكب الكفار فييا التكلي كاإلعراض كىذا ما يمنعيـ 
عف االنتفاع بما سمعكه مف آيات ا 

(1). 
جابة وقبول -3  حكاية عف عباده المؤمنيف المكحديف أنيـ قالكا: قاؿ  : (2)سماع فيم وا 

﴿                        

                          

            ﴾  :جابة 285]البقرة [ فيذا سمع قبكؿ كا 

، كطاعة رسكلو مثمر لمطاعة كاإليماف كالتكحيد با 
، كىذا اإلسماع متضمف  (3)

 :لؤلنكاع الثبلثة؛ ألنيـ أخبركا بأنيـ أدرككا المسمكع كفيمكه، كاستجابكا لو، قاؿ 
﴿      ﴾  :منيـ مستجيبكف  [ أم قابمكف لمف سمعكا47]التكبة

 .(4)ليـ
ككىي ىداية التسديد كالتثبيت : (5)النوع الثالث من أنواع اليدى عند السمف: ىداية التوفيق

؛ ألنو ىك مقمب القمكب، كمصرؼ األمكر، كىي ليس  لممؤمنيف فيي ليست ألحدان إال  
﴿أف يتصرفكا في شيء، قاؿ تىعىالىى:  كال نبي مرسؿ مف عنده  لممؾ مقرب مف ا   

                         ﴾ 

 .(6)[56]القصص: 
 :﴿كىداية التكفيؽ فاز بيا الذيف سعدكا، فأكصمتيـ إلى الجنة، قاؿ        

              ﴾  :[ بعد أف عاشكا دنياىـ في 157]البقرة

                                                           

 (.1/480انظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف) (1)
كما  4/1404كما بعدىا(، كابف القيـ، الصكاعؽ المرسمة) 1/480ينظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف) (2)

 بعدىا(.
 (.1/480انظر: المرجع السابؽ) (3)
 (.4/1404(، كانظر: ابف القيـ، الصكاعؽ المرسمة)1/480انظر: المرجع نفسو) (4)
كما  4/1404كما بعدىا(، كابف القيـ، الصكاعؽ المرسمة) 1/480ابف القيـ، مدارج السالكيف) ينظر: (5)

 بعدىا(.
 (.198انظر: أبك عاصـ آؿ قعدة، مختصر معارج القبكؿ)ص (6)
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 :﴿دكف خكؼ قاؿ  أماف ا              

     ﴾  :[، كقد نالكا ىداية التكفيؽ مف ا 82]األنعاـ  عندما قبمكا بيداية

 :﴿ قاؿ  اإلرشاد، كاستجابكا  كلمرسكؿ                 

       ﴾  :(1)[125]النحؿ. 

 ومن األمثمة عمى  ىداية التوفيق: 
المثال األول: الُيدى الخاص باألنبياء 

كىذه المرتبة ثبلث ، كىك كبلـ ا ألنبيائو  -(2)
 : كىذه أعمى المراتب، كمثالو:(4)لعبده يقظة ببل كاسطة : مرتبة تكميـ ا األولى: (3)مراتب

 :﴿  ، كما قاؿ ا لمكسى بف عمراف  كبلـ ا     ﴾ 

في أكؿ اآلية الكريمة كحيو إلى نكح كالنبييف مف بعده، ثـ خص  [ فذكر ا 164]النساء: 
مف بينيـ باإلخبار بأنو كممو ببل كاسطة، يدؿ ىذا عمى أف التكميـ بيف  مكسى بف عمراف 

 .(5)أخص مف مطمؽ الكحي الذم ذكر في أكؿ اآلية  كمكسى بف عمراف ا 
:﴿ : قاؿ ا (6)التكميـ العاـ )الكحى العاـ( :المرتبة الثانيةأما           

             ﴾  :[ كقاؿ 163]النساء:﴿       

                          

    ﴾  :[ فالكحي قسمان مف أقساـ التكميـ، كجعمو في آية النساء 51]الشكرل

قسيما لمتكميـ، كذلؾ باعتباريف، فإنو قسيـ التكميـ الخاص) المرتبة األكلى مف مراتب التكميـ( 

                                                           

 (.37انظر: محمكد غريب، منيج القرآف في القضاء كالقدر)ص (1)
 كما بعدىا(. 1/60ينظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف) (2)
 كما بعدىا(. 1/60ينظر: المرجع السابؽ) (3)
 كما بعدىا(. 1/60ينظر: المرجع نفسو) (4)
 كما بعدىا(. 1/60ينظر: المرجع نفسو) (5)
 كما بعدىا(. 1/60ينظر: المرجع نفسو) (6)
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التكميـ العاـ الذم ىك إيصاؿ المعنى المقصكد بطرؽ متعددة؛ الذم ىك ببل كاسطة، كقسـ مف 
 .(1)ألف الكحى في المغة اإلعبلـ السريع الخفي

إليو ما أمره أف  : يكحي ا (2): إرساؿ الرسكؿ الممكي إلى الرسكؿ البشرموالمرتبة الثالثة 
إلى رسكلو البشرم قد يتمثؿ بصكرة رجبلن، يراه  يكصمو إليو، كالرسكؿ الممكي الذم يرسمو ا 

عمييا، كقد يدخؿ فيو الممؾ، كيكحي  عيانان كيخاطبو، كقد يراه عمى صكرتو التي خمقو ا 
، كىذه المراتب الثبلث خاصة إليو ما يكحيو، ثـ يفصـ عنو]يقمع عنو[، كالثبلث حصمت لمنبي 

 .(3)باألنبياء فقط 
في قمب أحد مف عباده شيئان، فيقكؿ   كىك أف يقذؼ ا: (4)تحديثالمثال الثاني: ُىدى ال

في مسائؿ عديدة، يقكؿ  لمناس: سيحصؿ كذا كيصبح كذا، كىذا ما حدث لػعمر بف الخطاب 
ابف القيـ: " كىذه دكف مرتبة الكحي الخاص]مرتبة الييدل الخاصة باألنبياء[، كتككف دكف مرتبة 

: " قىٍد كىافى  ، ركل عف النبي ، كما كانت لعمر بف الخطاب (5)الصديقيف أىنَّوي كىافى يىقيكؿي
طَّاًب مً  ده، فىًإفَّ عيمىرى ٍبفى اٍلخى ـٍ أىحى ، فىًإٍف يىكيٍف ًفي أيمًَّتي ًمٍنيي دَّثيكفى ـٍ ميحى "يىكيكفي ًفي اأٍليمىـً قىٍبمىكي ـٍ ٍنيي

(6) ،
يقكؿ: جـز بأنيـ كائنكف في )رحمو ا( رحمو ا(ابف تيمية )كسمعت شيخ اإلسبلـ تقي الديف 

األمـ قبمنا، كعمؽ كجكدىـ في ىذه األمة ب " إف " الشرطية، مع أنيا أفضؿ األمـ، الحتياج 
األمـ قبمنا إلييـ، كاستغناء ىذه األمة عنيـ بكماؿ نبييا كرسالتو، فمـ يحكج ا األمة بعده إلى 

مناـ، فيذا التعميؽ لكماؿ األمة كاستغنائيا ال لنقصيا،  محدث كال مميـ، كال صاحب كشؼ كال
: (7)كالمحدث: ىك الذم يحدث في سره كقمبو بالشيء، فيككف كما يحدث بو، أم: قاؿ شيخنا

كالصديؽ أكمؿ مف المحدث؛ ألنو استغنى بكماؿ صديقيتو كمتابعتو عف التحديث كاإللياـ 
اطنو لمرسكؿ، فاستغنى بو عما منو، قاؿ: ككاف كالكشؼ، فإنو قد سمـ قمبو كمو كسره كظاىره كب

                                                           

 كما بعدىا(. 1/60ينظر: المرجع نفسو) (1)
 كما بعدىا(. 1/60ينظر: المرجع نفسو) (2)
 (.63-1/60انظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف) (3)
 كما بعدىا(.  1/63ينظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف) (4)
 كىى مرتبة اإلفياـ كسيتـ التحدث عنو في المثاؿ البلحؽ.  (5)
ابىًة مسمـ )رحمو ا(، صحيح مسمـ )رحمو ا(] (6) حى اًئًؿ الصَّ اًئًؿ عيمى ، كتاب فىضى  رى ، بىابي ًمٍف فىضى
 [.2398: رقـ الحديث4/1864،

 رحمو ا.)رحمو ا( ابف تيمية )رحمو ا(شيخ اإلسبلـ  (7)
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ال رده، فعمـ أف  ىذا المحدث يعرض ما يحدث بو عمى ما جاء بو الرسكؿ، فإف كافقو قبمو، كا 
 .(1)مرتبة الصديقية فكؽ مرتبة التحديث"

ىيدل الفيـ عف ا كرسكلو ىك عنكاف الصديقية، كىك منشكر : (2)المثال الثالث: ُىدى اإلفيام
 الكالية النبكية، كفيو تفاكتت مراتب العمماء، حتى عد ألؼ عالـ بكاحد، كمثالو فيـ ابف عباس 

 ﴿، كمف حضر مف أىؿ بدر كغيرىـ عف سكرة كقد سألو عمر       

 ﴾  :[، فقاؿ لو: ىك مكت رسكؿ ا 1]النصر  :جاء في جامع البياف لمطبرم قكلو ،

"  اءى نىٍصري المًَّو كىالفٍتحي قالكا: فتح المدائف كالقصكر، قاؿ عمر بف الخطاب: فأنت يا ابف  ًإذىا جى
ابف  ، كىذا ما خص بو ا (3)نعيت إليو نفسو" عباس ما تقكؿ: قمت: مثؿ ضرب لمحمد 

عبلمو بحضكر أجمو، كمكافقة عمر  نبيو  عباس مف فيمو منيا أنيا نعي ا  إلى نفسو كا 
بف الخطاب لو عمى ذلؾ، كخفائو عف غيرىما مف الصحابة، كأيف تجد في ىذه السكرة اإلعبلـ 
بأجمو، لكال الفيـ الخاص؟ كيدؽ ىذا حتى يصؿ إلى مراتب تتقاصر عنيا أفياـ أكثر الناس، 

ج مع النص إلى غيره لفيـ النص، كال يقع االستغناء لو بالنصكص في فيمو لمنصكص، فيحتا
عمى  كأما في حؽ صاحب الفيـ فبل يحتاج مع النصكص إلى غيرىا، فالفيـ نعمة مف ا 

عباده، كنكر يقذفو ا في قمب مف يشاء مف عباده، يعرؼ بو، كيدرؾ ما ال يدركو غيره كال 
نص ما ال يفيمو غيره مف ىذا النص، مع استكائيما في حفظو، كفيـ أصؿ يعرفو، فيفيـ مف ال

 .(4)معناه
كىك البياف المستمـز لميداية الخاصة لعباده، كىك بياف : (5)المثال الرابع: ُىدى البيان الخاص

عف ىذه المرتبة  ، قاؿ تقارنو العناية كالتكفيؽ كاالجتباء، كقطع أسباب الخذالف مف ا 
 ﴿الخاصة                   

                                                           

 (.64-1/63ابف القيـ، مدارج السالكيف) (1)
 كما بعدىا(. 1/64ينظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف) (2)
 (.24/669الطبرم، جامع البياف) (3)
 (. 65-1/64انظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف) (4)
 (.1/67انظر:  المرجع السابؽ) (5)
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﴾  :[ كقاؿ37]النحؿ: ﴿                 

           ﴾  :(1)[56]القصص. 

كتككف لؤلنبياء كعباد ا المؤمنيف، كىي جزء مف  :(2)مرتبة الرؤيا الصادقةالمثال الخامس: 
، (3)أنو قاؿ: "رؤيا المؤمف جزء مف ستة كأربعيف جزءان مف النبكة" أجزاء النبكة، ركل عف النبي 

قاؿ ابف القيـ: " كقد قيؿ في سبب ىذا التخصيص المذككر: إف أكؿ مبتدأ الكحي كاف ىك الرؤيا 
الصادقة، كذلؾ نصؼ سنة، ثـ انتقؿ إلى كحي اليقظة مدة ثبلث كعشريف سنة، مف حيف بعث 

.... كالرؤيا مبدأ الكحي، كصدقيا بحسب صدؽ الرائي، كأصدؽ الناس رؤيا إلى أف تكفي 
ثان، كىي عند اقتراب الزماف ال تكاد تخطئ، كما قاؿ النبي أصدقيـ حدي

، كذلؾ لبعد العيد (4)
بالنبكة كآثارىا، فيتعكض المؤمنكف بالرؤيا، كأما في زمف قكة نكر النبكة ففي ظيكر نكرىا كقكتو 
ما يغني عف الرؤيا،.... كالذم ىك مف أسباب اليداية: ىك الرؤيا التي مف ا خاصة، كرؤيا 

بياء كحي، فإنيا معصكمة مف الشيطاف، كىذا باتفاؽ األمة، كليذا أقدـ الخميؿ عمى ذبح ابنو األن
ال  إسماعيؿ عمييما السبلـ بالرؤيا، كأما رؤيا غيرىـ فتعرض عمى الكحي الصريح، فإف كافقتو كا 
لـ يعمؿ بيا،... كأصدؽ الرؤيا: رؤيا األسحار، فإنو كقت النزكؿ اإلليي، كاقتراب الرحمة 

 .(5)المغفرة، كسككف الشياطيف"ك 
: كىك الصراط (6)نواع الُيدى عند السمف الصالح: الُيدى إلى طريق الجنةأالنوع الرابع من 

في تفسيره القيـ: " فمف ىدل في ىذه الدار إلى ابف القيـ)رحمو ا(المكصؿ إلى الجنة، يقكؿ 
صراط ا المستقيـ الذم أرسؿ بو رسمو، كأنزؿ بو كتبو، ىدم ىناؾ إلى الصراط المستقيـ، 

                                                           

 (. 1/67انظر: المرجع نفسو) (1)
 كما بعدىا(. 1/73ينظر: المرجع نفسو)(2) 
( 3 ]البخارم، صحيح البخارم، كتاب التعبير، باب: الرؤيا الصالحة جزء مف ستة كأربعيف جزءان مف (
 [.6987ث: رقـ الحدي9/30النبكة،
ٍيرىةى، عىًف النًَّبيّْ (4)  ٍؤيىا ركل عىٍف أىًبي ىيرى ـٍ ري ، كىأىٍصدىقييي ٍؤيىا اٍلميٍؤًمًف أىٍف تىٍكًذبى ـٍ تىكىٍد ري : " ًإذىا اٍقتىرىبى الزَّمىافي لى ، قىاؿى

ةي بيٍشرىل ًمفى المًَّو، اًلحى ٍؤيىا الصَّ : فىالرُّ ثه ٍؤيىا ثىبلى ًديثنا، كىالرُّ ـٍ حى دّْثي ًبًو  أىٍصدىقييي ٍؤيىا ًممَّا ييحى ٍؤيىا تىٍحًزيفه ًمفى الشٍَّيطىاًف، كىري كىالرُّ
: "كى  "، قىاؿى دٍّْث ًبيىا النَّاسى ؿّْ كىالى ييحى ، فىٍمييصى ـٍ ا يىٍكرىهي، فىٍميىقي ـٍ مى ديكي ، كىاٍلقىٍيدي اٍلمىٍرءي نىٍفسىوي، فىًإذىا رىأىل أىحى أيًحبُّ اٍلقىٍيدى كىأىٍكرىهي اٍلغيؿَّ

دى: "ًإذىا اٍقتىرىبى الزَّمىافي يىٍعًني ًإذىا اٍقتىرىبى المٍَّيؿي كىالنَّيىاري يىٍعًني يى ثىبى  ٍستىًكيىاًف"،]أبي داكد، سنف اته ًفي الدّْيًف"، قىاؿى أىبيك دىاكي
ٍؤيىا ، اءى ًفي الرُّ  يح".[، قاؿ األلباني: "صح5019: رقـ الحديث 4/304أبي داكد، ًكتىاب اأٍلىدىًب ، بىابي مىا جى

 (.76-1/73ابف القيـ، مدارج السالكيف) (5)
 (.1/14انظر: ابف القيـ، التفسير القيـ) (6)
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المكصؿ إلى جنتو كدار ثكابو، كعمى قدر ثبكت قدـ العبد عمى ىذا الصراط الذم نصبو ا 
المنصكب عمى متف جينـ، كعمى قدر لعباده في ىذه الدار، يككف ثبكت قدمو عمى الصراط 

سيره عمى ىذا الصراط يككف سيره عمى ذاؾ الصراط، فمنيـ مف يمر كالبرؽ، كمنيـ مف يمر 
كالٌطرؼ، كمنيـ مف يمر كالريح، كمنيـ مف يمر كشٌد الركاب، كمنيـ مف يسعى سعيان، كمنيـ 

ؿ كؿ خير، كالسبلمة مف يمشي مشيان، كمنيـ مف يحبك حبكان... فسؤاؿ اليداية متضمف لحصك 
 .(1)مف كؿ شر"

كمما سبؽ يتبيف أف أنكاع الييدل عند السمؼ الصالح شاممة؛ ألنيا شممت جميع أنكاع الييدل في 
ابف القرآف الكريـ، كالسنة النبكية المطيرة، فالسمؼ الصالح اكتفكا بما ذكره شيخ اإلسبلـ 

رنا جمع كؿ أنكاع الييدل التي كرد في في كتبو عف أنكاع الييدل ألنو كما ذكالقيـ)رحمو ا(
 القرآف الكريـ.

بذلؾ تككف الشيعة االثنا عشرية اتفقت مع السَّمؼ الصالح في اليداية العامة عمى أنيا عامة و 
لجميع المخمكقات دكف تبعيض أك تمييز، كتتجسد في كٌؿ مكجكد حسب ما تتناسب كتتبلءـ مع 

كاليداية الخاصة تسمى عند السَّمؼ الصالح )ىداية التكفيؽ ،  الغاية التي مف أجميا خمقو ا
 كاإللياـ(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.1/14المرجع السابؽ) (1)
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 المبحث الثاني

 عوامل الُيدى إلى الصراط المستقيم عند الشيعة االثني عشرية والسمف الصالح.

 المطمب األول

 عوامل الُيدى إلى الصراط المستقيم عند الشيعة االثني عشرية.
 المستقيم عند الشيعة االثني عشرية:أواًل: معنى الصراط 

 اختمؼ الشيعة االثني عشرية في معنى الصراط المستقيـ:
 . (1)الطريؽ كمعرفة اإلماـ المعنى األول:
كمعرفتو، يقكؿ القمي في تفسيره: "كالدليؿ عمى أنو أمير  ىك أمير المؤمنيف  المعنى الثاني:
  ﴿المؤمنيف قكلو         ﴾ :[، كىك أمير المؤمنيف 4]الزخرؼ

  في أـ الكتاب، كفي قكلو الصراط المستقيـ قاؿ: كحدثني أبي عف القاسـ بف محمد بف
الصراط فقاؿ: ألؼ سميماف بف داكد المنقرم عف جعفر بف غياث قاؿ: كصؼ أبك عبد ا 
عف أبي  مسمـ )رحمو ا(سنة صعكد كألؼ سنة ىبكط، كألؼ سنة جداؿ، كعنو عف سعداف بف 

قاؿ: سألتو عف الصراط فقاؿ: ىك أدؽ مف الشعر كأحد مف السيؼ؛ فمنيـ: مف  عبد ا 
منيـ يمر عميو مثؿ البرؽ، كمنيـ مف يمر عميو مثؿ عدك الفرس، كمنيـ مف يمر عميو ماشيان، ك 

مف يمر عميو حبكان، كمنيـ مف يمر عميو متعمقان فتأخذ النار منو شيئان كتترؾ منو شيئان، قاؿ: 
أنو قرأ اىدنا الصراط المستقيـ صراط  كحدثني أبي عف حماد عف حريز عف أبي عبد ا 

مف أنعمت عمييـ كغير المغضكب عمييـ كال الضاليف قاؿ: المغضكب عمييـ: النصاب، 
في  : الييكد كالنصارل، كعنو عف ابف أبي عمير عف ابف أذينة عف أبي عبد ا كالضاليف

اب ، كالضاليف: (2)قكلو غير المغضكب عمييـ، كغير الضاليف قاؿ: المغضكب عمييـ: النُّصَّ
 .(3)الشكاؾ الذيف ال يعرفكف اإلماـ"

                                                           

 (.4/384(، كالفيض الكاشاني، التفسير الصافي )1/28انظر: القمي، تفسير القمي) (1)
، (1/26انظر: القمي، تفسير القمي) ، كاألئمة االثنا عشر، ىـ: الذيف نصبكا العداء لمحمدو كآؿ محمد  (2)

 كيقكلكف ىـ أىؿ السنة.
 (.29-1/28القمي، تفسير القمي)(3) 
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، كابف ، كعف عمي ىك كتاب ا كىك الكتاب المركم عف النبي  المعنى الثالث:
مسعكد

(1). 
 . (2)، كابف عباسىك اإلسبلـ ، كىك المركم عف جابرالمعنى الرابع: 
 .(3)الذم ال يقبؿ مف العباد غيره  : ىك ديف االمعنى الخامس

 .(4)كاألئمة القائمكف مقامو، كىك المركم في كتب الشيعة ىك النبي المعنى السادس: 
مؿي اآلية عمى العمكـ حتى يدخؿ جميع ذلؾ فيو؛  قاؿ الطبرسي في مجمع البياف: " كاألكلى حى

ألف الصراط المستقيـ ىك الديف الذم أمر ا بو، مف التكحيد كالعدؿ ككالية مف أكجب ا 
 .(5)طاعتو"

 ثانيًا: عوامل الحصول عمى الُيدى إلى الصراط المستقيم عند الشيعة االثني عشرية:
ىك طريؽ الحصكؿ عمى ىداية الصراط المستقيـ في الدنيا   معرفة اإلماـ عميول: العامل األ 
كطمب اليداية إلى الدرجات العميا، أم: المعرفة كالكرع  كالطاعة، قاؿ القمي في ، (6) كاألخرة

، كقاؿ الصدكؽ: "ىيكى (7)تفسيره: ركل عف اإلماـ الصادؽ عميو السبلـ: "الطريؽ كمعرفة اإلماـ"
ًصرىاطه ًفي اآٍلًخرىًة، فىأى  ، كىىيمىا ًصرىاطىاًف، ًصرىاطه ًفي الدٍُّنيىا، كى ؿَّ ٍعًرفىًة المًَّو عىزَّ كىجى مَّا الطًَّريؽي ًإلىى مى

فىوي ًفي الدٍُّنيىا ًة، مىٍف عىرى كضي الطَّاعى ـي اٍلمىٍفري ا مى رىاطي الًَّذم ًفي الدٍُّنيىا فىييكى اإٍلً مىى  الصّْ كىاٍقتىدىل ًبييدىاهي مىرَّ عى
رىا لَّتي قىدىميوي عىًف الصّْ ـٍ يىٍعًرٍفوي ًفي الدٍُّنيىا زى ٍف لى مى ـى ًفي اآٍلًخرىًة، كى يىنَّ رىاًط الًَّذم ىيكى ًجٍسري جى ًط ًفي الصّْ

" ـى يىنَّ اآٍلًخرىًة فىتىرىدَّل ًفي نىاًر جى
سيدَّ عدة كصايا منيا ق ، كقد كرد عف اإلماـ الباقر (8) كلو: "كى

ةى اٍلبىدى  ًة التٍَّفًكيًض كىاٍطميٍب رىاحى ًة النٍَّفًس ًبًصحَّ مٍَّص ًإلىى رىاحى تىخى ٍعًرفىًة النٍَّفًس كى ًف سىًبيؿى اٍلعيٍجًب ًبمى
طىأ" اـً اٍلقىٍمًب ًبًقمًَّة اٍلخى مٍَّص ًإلىى ًإٍجمى تىخى اـً اٍلقىٍمًب كى ًبًإٍجمى
، كيجب عمى المرء أف يضع لنفسو (9)

بطان معرفيان كضابطان معنكيان؛ أما الضابط المعرفي ىك: الذم يمكف قياس مدخبلتو ضا
كمخرجاتو، فمف شكاخصو مثبلن أف يطالع يكميان عمى األقؿ آية، أك ركاية كاحدة في أصكؿ الديف 

                                                           

 (.1/66انظر: الطبرسي، مجمع البياف) (1)
 (.1/66انظر: الطبرسي، مجمع البياف) (2)
 (.1/66المرجع السابؽ) (3)
 (.1/66المرجع نفسو) (4)
 (.1/66الطبرسي، مجمع البياف) (5)
 (.4/384(، كالفيض الكاشاني، التفسير الصافي )1/28انظر: القمي، تفسير القمي) (6)

 (.1/28القمي، تفسير القمي)(7)  
 (.32الشيخ الصدكؽ، معاني األخبار)ص (8)
 (.284الحسف بف شعبة الحراني، تحؼ العقكؿ)ص (9)
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معاف كتفكر، كيمكنو أف يتخذ العقؿ مصدران أساسيان لو، أما الضابط المعنكم: فيك أف  بتدبر كا 
، فكـ مرة استحضر رقابة ا يراقب  ؟ كىؿ ازداد كؿ شخص نفسو كؿ يـك عميو في ىذا اليـك
ٌبان؟ كاالستمرار عمى ذلؾ صعب جدان فإف ىذه الحاالت  خكفان؟ كىؿ ازداد   مف ا  حي

لى دعاء  المعنكية ىي كالزئبؽ سريعة االنفبلت لذلؾ فيي تحتاج إلى رقابة دائمة مستمرة، كا 
فكذلؾ تككف  ليداية إلى الصراط المستقيـ، فكما أف أصؿ اليداية مف ا مستمر إلى ا

ككرمو، إال أف سعي الشخص لذلؾ ضركرم، كيؤكد  ذلؾ قكؿ  درجاتيا كمراتبيا بمطؼ منو 
عىؿى ًلكيؿّْ شىيٍ  عى  الكميني: "أىبىى المَّوي أىٍف ييٍجًرمى اأٍلىٍشيىاءى ًإالَّ ًبأىٍسبىابو فىجى ؿى ًلكيؿّْ سىبىبو شىٍرحان ءو سىبىبان كىجى

ًيمىوي ذىاؾى  ًيمىوي مىٍف جى فىوي كىجى فىوي مىٍف عىرى عىؿى ًلكيؿّْ ًعٍمـو بىابان نىاًطقان عىرى عىؿى ًلكيؿّْ شىٍرحو ًعٍممان كىجى رىسيكؿي المًَّو  كىجى
 " نىٍحفي كى

﴿عمى  ، كقد جرت سنتو (1)          ﴾ :[، 76]مريـ

إلى نكعو كمرتبةو كدرجةو أخرل، فإذا  فكمما اىتديت إلى مرتبةو كدرجةو كنكعو زادؾ كرفعؾ ا 
 .(2)أكثر فأكثر عرفت قيمة ىذه النعمة الجديدة كبذلت جيدان أكبر زادؾ ا 

: كىك طمب الديمكمة كاالستمرارية في (4)المبقية(3)مرحمة الًعمَّة: طمب اليداية في العامل الثاني
﴿البقاء عمى الصراط المستقيـ       ﴾:[، كتكضيح ذلؾ: إف 6]الفاتحة

في ىذا الكجكد مف الرزؽ كالعمر، مما تحتاج إلى اإلفاضة  اليداية كسائر مخمكقات ا 
كالتجديد مف حيف لحيف فيي كنير الماء المتجدّْد الذم في ظاىره أمر كاحدان كلكنو في الكاقع 
تمٌر عميو في كؿ لحظة قطرات جديدة كمياه جديدة، فاإلنساف الميتدل بأفعالو إلى الصراط 

اإليماف بعد شير أك حتى بعد أسبكع بؿ حتى بعد يكـ بؿ  المستقيـ ال يعمـ أنو سكؼ يبقى عمى
بعد ساعة بؿ حتى بعد لحظة، كيكضح ىذا: أنو كثيران ما نجد الشخص المؤمف يسقط سقكطان 
مدكيان في ثانية كاحدة مف خبلؿ امتحانو في ماؿو مثؿ: رشكة كاختبلس، أك ربا، أك منصب، أك 

                                                           

 (.1/183الكميني، الكافي) (1)
ثقافية، دركس كمحاضرات لمرتضي الشيرازم،)اٍىًدنىا الصّْرىاطى انظر: مرتضي الشيرازم، مؤسسة التقي ال (2)

(، اليداية اإلليية الكبرل إلى الدرجات العمى، األربعاء  ـى  ىػ.1439جمادم االكؿ  6اٍلميٍستىًقي
الًعمَّةي: "المرض، كحدثه يشغؿ صاحبو عف كجيو، كأفَّ تمؾ العمَّةى صارت شيغبلن ثانيان منىعىو شيغمو األكؿ،  (3)

، أم مرض، فيك عميؿ"، إسماعيؿ الفارابي، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية)  (.5/1773كاعتؿَّ
انظر: مرتضي الشيرازم، مؤسسة التقي الثقافية، دركس كمحاضرات لمرتضي الشيرازم،)اٍىًدنىا الصّْرىاطى  (4)

(، اليداية اإلليية الكبرل إلى الدرجات العمى، األربعاء  ـى  ىػ.1439مادم االكؿ ج 6اٍلميٍستىًقي
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 :﴿العسكرم ، يقكؿ اإلماـ (1)شيرة ،أك شيكة، أك نزكة       ﴾ 

تَّى نيًطيعىؾى كىذىًلؾى 6]الفاتحة: ـٍ لىنىا تىٍكًفيقىؾى الًَّذم ًبًو أىطىٍعنىاؾى ًفي مىاًضي أىيَّاًمنىا حى : أىًد : يىقيكؿي [، قىاؿى
اًرنىا" ًفي ميٍستىٍقبىًؿ أىٍعمى
ًلسىافي "قكلو:  ، كقاؿ الطكسي في التيذيب: " أنو كرد عف النبي األكـر (2)

مَّا ًإلىى النَّاًر" نًَّة كىاً  تَّى يىٍقًضيى بىٍيفى النَّاًس فىًإمَّا ًإلىى اٍلجى تىٍيًف ًمٍف نىارو حى ٍمرى ككذلؾ  ،(3)اٍلقىاًضي بىٍيفى جى
جريمة الزنا، أك عمؿ قكـ لكط حاؿ المعاصي كافة فإف الشخص إذا أغكاه الشيطاف فكقع في 

فإف ضميره يؤنبو بشدة، ثـ إذا تكرر منو نفس العمؿ زاؿ قبحو بالتدريج ثـ يزيف لو الشيطاف 
عممو حتى أنو قد يعكد ليرتكب السيئات كضميره مثؿ األمكات، ككذلؾ الرشكة كالربا كالغيبة 

فعؿ تمؾ السيئة، لكنو مع مركر  كالتيمة كالنميمة فإنو أكؿ األمر لعمو ال يكاد يناـ الميؿ إذا
﴿الزمف يتحكؿ إلى               ﴾  :الركـ[

 ﴿[، كيككف ممف 59               ﴾:[، كتتغير شاكمة 8] فاطر

الشر المتجٌسد فتراه ال يكاد يمكنو أف يعيش إال في حياة الشخص النفسية فيتحكؿ إلى كتمة مف 
السيئات ، ضركرة أف نككف في غاية الحساسية تجاه حيسف العاقبة أك سكء العاقبة، كال بد مف 

، (4)قياـ الدليؿ كالًعٌمة التامة لمديمكمة كالتي تتكقؼ فيما تتكقؼ عمى اإللحاح في الطمب كالدعاء
ًتيى كدليؿ ذلؾ:" أنو قد كرد ف اجى مى حى مىيَّ كىاٍقبىٍؿ تىٍكبىًتي يىا مىٍكالى ي دعاء يـك عرفة: "يىا تىكَّابي تيٍب عى

ا أىٍعطىٍيتىًني فىكىاؾى  ـٍ يىٍنفىٍعًني مى نىٍعتىًنييىا لى ٍف مى نىٍعتىًني كىاً  رًَّني مىا مى ـٍ يىضي قىبىًتي ًمفى الًَّتي ًإٍف أىٍعطىٍيتىًنييىا لى  رى
 .(5)النَّاًر"

بالتكفيؽ، كيؤكد ذلؾ: أف  : أم الدعاء إلى ا (6)طمب اليداية التككينية ث:العامل الثال
اليداية عمى قسميف: األكؿ: إراءة الطريؽ، كالثاني: االيصاؿ إلى المقصكد؛ كمثالو: أنو قد 
يسألؾ أعمى عف الطريؽ فتقكؿ لو اذىب إلى اليميف، ثـ كاصؿ المسير بمقدار ألؼ خطكة، ثـ 

                                                           

انظر: مرتضي الشيرازم، مؤسسة التقي الثقافية، دركس كمحاضرات لمرتضي الشيرازم،)اٍىًدنىا الصّْرىاطى  (1)
ـى (، اليداية اإلليية الكبرل إلى الدرجات العمى، األربعاء   ىػ.1439جمادل األكلى  6اٍلميٍستىًقي

 (.44()ص)المنسكب إلى اإلماـ العسكرم رم ، تفسير اإلماـ العسكاإلماـ الحسف العسكرم  (2)
 (.6/292الشيخ الطكسي، التيذيب) (3)
انظر: مرتضي الشيرازم، مؤسسة التقي الثقافية، دركس كمحاضرات لمرتضي الشيرازم،)اٍىًدنىا الصّْرىاطى  (4)

ـى (، اليداية اإلليية الكبرل إلى الدرجات العمى، األربعاء   ىػ.1439جمادل األكؿ  6اٍلميٍستىًقي
 (.194(، كالشيخ الطكسي، مصباح المتيجد)ص159الشيخ المفيد، كتاب المزار)ص (5)
انظر: مرتضي الشيرازم، مؤسسة التقي الثقافية، دركس كمحاضرات لمرتضي الشيرازم،)اٍىًدنىا الصّْرىاطى  (6)

(، اليداية اإلليية الكبرل إلى الدرجات العمى، األربعاء  ـى  ىػ.1439جمادم االكؿ  6اٍلميٍستىًقي
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كىكذا، فيذا ىك إراءة لمطريؽ، كقد تمسؾ بيده حتى تكصمو إلى المقصكد، انحرؼ يساران 
نزاؿ  كاإلنساف بحاجة إلى كبل القسميف مف اليداية، كالقسـ األكؿ قد تحقؽ بإرساؿ الرسؿ، كا 

فبمجرد كجكد القرآف ) الكتب، كبالقرآف الكريـ ككممات المعصكميف )األئمة االثني عشر
 ، فبذلؾ تككف قد تٌمت الحجة عمينا كجرل اإلببلغ، كلكف(1)جاديةالكريـ، ككجكد الصحيفة الس

ىؿ يكفي ذلؾ لكي نككف مف أكلياء ا؟ بؿ ىؿ يكفي ألف ييتدم بذلؾ أكثر الناس؟ كالجكاب  
معاف؟ بؿ أال تركف  كبل أال تركف أف أكثرنا لـ يقرأ الصحيفة السجادية كميا طكاؿ عمره بتدبر كا 

لكريـ بتبصر كتفيـ؟ فمع أننا متأكدكف بأف ىذه الكتب ىي أعظـ الكتب أكثرنا لـ يقرأ القرآف ا
المقدسة عمى اإلطبلؽ كنؤمف بأف فييا مفاتيح النجاح في الدنيا كمفاتيح الفبلح في اآلخرة، مع 
ذلؾ قد تمضي عمينا عشركف سنة أك خمسكف كنحف لـ نقرأىا ال ألننا ال نقدر عمى القراءة بؿ 

لى الزيارات الطكيمة غير لبلنشغاؿ بيكامش الحي اة الدنيا: مف مشاىدة البرامج التمفزيكنية، كا 
كـً الطًَّريًؽ اٍلميؤىدّْم ًإلىى  ، أىٍرًشٍدنىا ًلميزي رىاًط اٍلميٍستىًقيـً الضركرية، يقكؿ الصادؽ: "أىٍرًشٍدنىا ا ًإلىى الصّْ

اًنًع ًمٍف أىفٍ  بًَّتؾى كىاٍلميبىمًّْغ ًإلىى ًديًنؾى كىاٍلمى " مىحى ذى ًبآرىاًئنىا فىنىٍيًمؾى نىتًَّبعى أىٍىكىاءىنىا فىنىٍعطىبى أىٍك نىٍأخي
(2). 

كمما سبؽ يتضح لنا أف الشيعة االثني عشرية تختمؼ عف السمؼ الصالح في مفيكـ الصراط 
المستقيـ كما ذكرنا سابقان عف معاني الصراط المستقيـ عند كمييما، ككـ تختمؼ عف السمؼ 

الييدل إلى الصراط المستقيـ في الدنيا كاآلخرة؛ إذ إنيا قصرت العكامؿ عمى الصالح في عكامؿ 
اتباع اإلماـ كمعرفتو، كالدعاء بالثبات، كما يككف في القمب مف الكرع كالتقكم، كىذا مخالؼ 
لعقيدة السمؼ في أف عكامؿ الييدل كثيرة ال حصر ليا، فالقرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة 

د مف العكامؿ التي تزيد مف درجات الييدل لمعبد، كترفع منزلتو في الدنيا كاآلخرة؛ بٌينت العدي
مثؿ: التكحيد، كقراءة القرآف الكريـ، كاإليماف بالغيب، كاتباع الرسؿ، كالتسبيح كاالستغفار، 

 القرآف الكريـ كالسنة النبكية.  الصبر، كالثقة با... كغيرىا مف العكامؿ التي ذكرت في
 

                                                           

ابع عمي بف الحسيف الممقب بالسجاد ىك كتاب يضـ مجمكعة كبيرة مف األدعية ينسبو الشيعة إلماميـ الر (1)
كزيف العابديف، في بداية الكتاب كضع سند الصحيفة بشكؿ كامؿ، يبدأ السند مف "أبك الحسف محمد بف الحسف 
بف أحمد العمكم الحسيني" حتى يتصؿ السند بيحيى بف زيد بف عمي زيف العابديف انظر: عمي بف الحسيف، 

 (.2الصحيفة السجادية)ص
 (.33معاني األخبار)ص الصدكؽ، (2)
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 المطمب الثاني

 عوامل الُيدى إلى الصراط المستقيم عند السَّمف الصالح.
 أواًل: معنى الصراط المستقيم عند السمف الصالح: 

 اختمف السمف الصالح في معنى الصراط المستقيم؛ كما يمي:
أجمعت األمة مف أىؿ التأكيؿ جميعان : "قاؿ الطبرم في تفسيره :الطريؽ الكاضحالمعنى األول: 

 .(1)أف الصراط المستقيـ: ىك الطريؽ الكاضح الذم ال اعكجاج فيو" عمى
 .(2): القرآف الكريـ: كرد في الكشؼ كالبياف: "الصراط المستقيـ كتاب ا عٌز كجٌؿ"المعنى الثاني
ـى كىك اإلسبلـ" (3): اإلسبلـ: يقكؿ السمرقندمالمعنى الثالث راطى اٍلميٍستىًقي ، (4)في بحر العمكـ: "الصّْ

نما كاف الصراط المستقيـ اإلسبلـ  كقيؿ في ركاية أخرل: "كىك أكسع مما بيف السماء كاألرض، كا 
 .(5)ألف كؿ ديف كطريؽ غير اإلسبلـ فميس بمستقيـ"

راطى  : ىك الرسكؿ المعنى الرابع كأصحابو: يقكؿ السمرقندم في مكضع آخر: "اٍىًدنىا الصّْ
ـى ًصراطى الًَّذيفى أىٍنعى  ـٍ قاؿ: ىك النبي اٍلميٍستىًقي مىٍيًي كصاحباه مف بعده أبك بكر كعمر  ٍمتى عى

"(6). 
في تفسيره القيـ: " كىك معرفة الحؽ ابف القيـ)رحمو ا(ىك اتباع الحؽ، قاؿ  المعنى الخامس:

كالعمؿ بو، كىك أقرب الطرؽ المكصمة إلى المطمكب؛ فإف الخط المستقيـ: ىك أقرب خط 
 يعمـ إال مف جية الرسؿ؛ فتكقفو عمى الرسؿ ضركرم، أعظـ مف مكصؿ بيف نقطتيف، كذلؾ ال

 .(7)تكقؼ الطريؽ الحسي عمى سبلمة الحكاس"

                                                           

 (.1/170الطبرم، جامع البياف) (1)
 (.1/120الثعمبي، الكشؼ كالبياف) (2)
نىًفيُّ ، كيمقب بػ"إماـ اليدل" كالفق (3) ٍرقىٍنًدمُّ الحى ـى السَّمى ًد بًف ًإٍبرىاًىٍي مَّ يو، كقد اشتير ىك الفىًقٍيوي الزَّاًىدي ، نىٍصري بفي ميحى

بكنيتو " أبي المٍَّيًث " حتى طغت عمى اسمو، فبل يعرؼ إال بأبي الميث السمرقندم، ككاف مف كبار فقياء 
المتصكفيف، بمدتو : سمرقند ، مف ببلد ما كراء النير ، كتقع اآلف في جميكرية أكزبكستاف،  الحنفية، كمف الزىاد

ىػ، مؤلفاتو: لو مؤلفات عديدة ، منيا 375كفاتو: اختمؼ في تاريخ كفاتو ، كرجح الذىبي أنيا كانت عاـ 
 (.8/27المطبكع كمنيا المخطكط، انظر: الذىبي، األعبلـ)

 (.1/18ـ)السمرقندم، بحر العمك  (4)
 (.1/120الثعمبي، الكشؼ كالبياف) (5)
(6) (  (.1/19السمرقندم، بحر العمـك
 (.1/64ابف القيـ، التفسير القيـ) (7)
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الرأم الراجح في معنى الصراط المستقيـ: أف جميع ىذه المعاني ومما سبق يتضح أن: 
في تفسير القرآف العظيـ:" ككؿ ىذه األقكاؿ صحيحة،  ابف كثير )رحمو ا(صحيحة، يقكؿ 

، فقد اتبع ، كاقتدل بالذيف مف بعده أبي بكر كعمركىي متبلزمة، فإف مف اتبع النبي 
الحؽ، كمف اتبع الحؽ فقد اتبع اإلسبلـ، كمف اتبع اإلسبلـ فقد اتبع القرآف، كىك كتاب ا كحبمو 

، لذلؾ مف سار عمى منيج (1)ة يصدؽ بعضيا بعضا"المتيف، كصراطو المستقيـ، فكميا صحيح
القرآف الكريـ كالسنة النبكية دكف تحريؼ أك زيادة أك نقصاف أك تأكيؿ يخالؼ ما جاء بو الشرع؛ 
فإنو بذلؾ يككف قد كصمو إلى طريؽ الصراط المستقيـ الذم بو يسعد في الدنيا، كينجك في 

 اآلخرة مف العذاب.
 الصراط المستقيم عند السمف:  ثانيًا: عوامل الُيدى إلى

ىناك كثير من عوامل الُيدى إلى الصراط المستقيم التي وردت في القرآن الكريم والسنة 
 النبوية، ال سيبل لحصرىا، منيا:

﴿التكحيد : قاؿ تعالى:  العامل األول:                 

                  ﴾  :60]يس-

61]. 
 :﴿ : المداكمة عمى قراءة القرآف الكريـ: قاؿ العامل الثاني       

             ﴾ :[ ، كقكلو 52]األعراؼ:﴿      

                           

ٍمتيـٍ ًبًو، ًكتىابي اً  [، كقكؿ النبي 9]اإلسراء: ﴾ ا لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىهي ًإًف اٍعتىصى ـٍ مى قىٍد تىرىٍكتي ًفيكي :" كى
: "في بياف اشتماؿ الفاتحة عمى الشفاءيف: شفاء القمكب، كشفاء ابف القيـ)رحمو ا(، يقكؿ (2)"

ف مدار اعتبلؿ األبداف فأما اشتماليا عمى شفاء القمكب: فإنيا اشتممت عميو أتـ اشتماؿ؛ فإ
القمكب كأسقاميا عمى أصميف: فساد العمـ، كفساد القصد،  كيترتب عمييا داءاف قاتبلف، كىما 
الٌضبلؿ كالغضب، فالٌضبلؿ نتيجة فساد العمـ، كالغضب ينتجو فساد القصد، كىذاف المرضاف 
ىما مبلؾ أمراض القمكب جميعيا، فيداية الصراط المستقيـ: تتضمف الشفاء مف مرض 

                                                           

 (.1/139، تفسير القرآف العظيـ)ابف كثير )رحمو ا( (1)
ًة النًَّبيّْ مسمـ )رحمو ا(، صحيح مسمـ )رحمو ا(] (2) جَّ : رقـ الحديث ،2/886، كتاب الحج، بىابي حى

1218] 
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لٌضبلؿ، كلذلؾ كاف سؤاؿ ىذه اليداية أفرض دعاء عمى كؿ عبد، كأكجبو عميو كؿ يكـ كليمة. ا
 .(1)في كؿ صبلة، لشدة ضركرتو كفاقتو إلى اليداية المطمكبة، كال يقـك غير ىذا السؤاؿ مقامو"

: ﴿ : قاؿ اتباع سنة النبي  العامل الثالث:            

                           

                      

   ﴾:مَّدو 158]األعراؼ : قيٍؿ [ يقكؿ الطبرم:" يىقيكؿي تىعىالىى ًذٍكريهي ًلنىًبيًّْو ميحى

مَّدي ًلمنَّاًس كيمًّْيـٍ   ﴿:يىا ميحى          ﴾ :ـٍ 158]األعراؼ [ الى ًإلىى بىٍعًضكي

ـٍ  ، فىمىٍف كىافى ًمٍنيي ٍف قىٍبًمي ًمفى الرُّسيًؿ، ميٍرسىبلن ًإلىى بىٍعًض النَّاًس ديكفى بىٍعضو ، كىمىا كىافى مى ديكفى بىٍعضو
لىًكنَّيىا ًإلىى جى  ـٍ ديكفى بىٍعضو كى ، فىًإفَّ ًرسىالىًتي لىٍيسىٍت ًإلىى بىٍعًضكي دّْقيكا ًبرىسيكًلًو أيٍرًسؿى كىذىًلؾى ... كىصى ـٍ ًميًعكي

مَّدو  ، كىاٍعمىميكا ًبمىا ميحى ًتًو... فىاٍىتىديكا ًبًو أىيُّيىا النَّاسي طىاعى ٍمًقًو دىاعو ًإلىى تىٍكًحيًدًه كى ٍبعيكثه ًإلىى خى  أىنَّوي مى
ـٍ أىٍف تىٍعمىميكا ًبًو ًمٍف طىاعىًة المًَّو" كي أىمىرى
  :﴿  ، كقكلو (2)      

                    ﴾ 

في تفسيره القيـ: "ألف الطريؽ المكصؿ إلى ا كاحد. ابف القيـ)رحمو ا(قاؿ  153]األنعاـ : 
رسمو كأنزؿ بو كتبو. ال يصؿ إليو أحد إال مف ىذه الطريؽ. كلك أتى الناس مف كىك ما بعث بو 

كؿ طريؽ، كاستفتحكا مف كؿ باب، فالطرؽ عمييـ مسدكدة، كاألبكاب عمييـ مغمقة، إال مف ىذا 
 . (3)الطريؽ الكاحد. فإنو متصؿ با، مكصؿ إلى ا"

الدعاء: ألف اإلكثار مف الدعاء سبلح العبد المؤمف عند المصائب كالشدائد، عىًف  العامل الرابع:
ًف اً النًَّبيّْ  كىل عى ـٍ  ، ًفيمىا رى عىٍمتيوي بىٍينىكي مىى نىٍفًسي، كىجى ـى عى رٍَّمتي الظٍُّم : "يىا ًعبىاًدم ًإنّْي حى أىنَّوي قىاؿى

رَّمنا، فىبلى تىظىالىميكا، يىا ًعبىاًدم كي  "ميحى ـٍ اؿّّ ًإالَّ مىٍف ىىدىٍيتيوي، فىاٍستىٍيديكًني أىٍىًدكي ـٍ ضى مُّكي
(4). 

                                                           

 (.50-1/49ابف القيـ، التفسير القيـ) (1)
 (.10/498،500الطبرم، جامع البياف) (2)
 (. 1/19ابف القيـ، التفسير القيـ) (3)
،مسمـ )رحمو ا(، صحيح مسمـ )رحمو ا(] (4) مىًة كىاآٍلدىاًب، بىابي تىٍحًريـً الظٍُّمـً  :4/1994، كتاب اٍلًبرّْ كىالصّْ

 [2577رقـ الحديث 
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يتاء الزكاة: ككؿ ىذه العامل الخامس والسادس والسابع:  قامة الصبلة، كا  اإليماف بالغيب، كا 
 :﴿ العكامؿ مجتمعة في قكلو                  

                        

                               

             ﴾:[ فيذه اآليات اشتممت 5-1]البقرة

 :﴿ عمى اليقيف؛ ألف اليداية ال تحصؿ إال باليقيف قاؿ   ﴾  كاليدل: ىك ما

 .(1)تحصؿ بو اليداية مف الٌضبللة، كالحصكؿ عمى اليداية يككف باتباع الطرؽ النافعة
: ﴿العمـ: قاؿ  العامل الثامن:               

                           ﴾ 

: "كليعمـ الذيف أكتكا العمـ النافع الذم يفرقكف بو بيف ابف كثير )رحمو ا([، قاؿ 54]الحج: 
الحؽ كالباطؿ، المؤمنكف با كرسكلو، أف ما أكحيناه إليؾ ىك الحؽ مف ربؾ، الذم أنزلو بعممو 

﴿كحفظو كحرسو أف يختمط بو غيره، بؿ ىك كتاب حكيـ... كقكلو:     ﴾  :أم

﴿يصدقكه كينقادكا لو،          ﴾  ،أم: تخضع كتذؿ﴿      

     ﴾   أم: في الدنيا كاآلخرة، أما في الدنيا فيرشدىـ إلى الحؽ

كاتباعو، كيكفقيـ لمخالفة الباطؿ كاجتنابو، كفي اآلخرة ييدييـ إلى الصراط المستقيـ، المكصؿ 
 .(2)إلى درجات الجنات، كيزحزحيـ عف العذاب األليـ كالدركات"

 :﴿ عميو دائمان: قكؿ  : أف يشكر المؤمف نعـ ا العامل التاسع     

                        

   ﴾ :121-120النحؿ  في التفسير العظيـ: "  ابف كثير )رحمو ا(يقكؿ

                                                           

 (.40السعدم، تيسير الكريـ الرحمف)ص (1)
 (.5/446، تفسير القرآف العظيـ)ابف كثير )رحمو ا( (2)
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يمدح تعالى عبده كرسكلو كخميمو إبراىيـ إماـ الحنفاء ككالد األنبياء، كيبرئو مف المشركيف كمف 
الييكدية كالنصرانية، فقاؿ: إف إبراىيـ كاف أمة قانتا  حنيفا فأما األمة: فيك اإلماـ الذم يقتدل 

حيد، كليذا قاؿ: بو، كالقانت: ىك الخاشع المطيع، كالحنيؼ: المنحرؼ قصدا عف الشرؾ إلى التك 
عف األمة القانت، فقاؿ: "األمة معمـ   كلـ يؾ مف المشركيف... سأؿ عبد ا بف مسعكد

: األمة الذم يعمـ الناس  الخير، كالقانت: المطيع  كرسكلو، كعف مالؾ قاؿ: قاؿ ابف عمر
 .(1)دينيـ"

كمما سبؽ يتضح لنا أف الشيعة االثني عشرية تختمؼ عف السمؼ الصالح في مفيكـ الصراط 
المستقيـ كما ذكرنا سابقان عف معاني الصراط المستقيـ عند كمييما، ككـ تختمؼ عف السمؼ 
الصالح في عكامؿ الييدل إلى الصراط المستقيـ في الدنيا كاآلخرة؛ إذ إنيا قصرت العكامؿ عمى 

ماـ كمعرفتو، كالدعاء بالثبات، كما يككف في القمب مف الكرع كالتقكم، كىذا مخالؼ اتباع اإل
لعقيدة السمؼ في أف عكامؿ الييدل كثيرة ال حصر ليا، فالقرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة 
بٌينت العديد مف العكامؿ التي تزيد مف درجات الييدل لمعبد، كترفع منزلتو في الدنيا كاآلخرة؛ 

ثؿ: التكحيد، كقراءة القرآف الكريـ، كاإليماف بالغيب، كاتباع الرسؿ، كالتسبيح كاالستغفار، م
 الصبر، كالثقة با... كغيرىا مف العكامؿ التي ذكرت في القرآف الكريـ كالسنة النبكية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.525-4/524، تفسير القرآف العظيـ)ابف كثير )رحمو ا( (1)
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 المبحث الثالث

 ح.لسَّمف الصالاو العبد عند الشيعة االثني عشرية  أم من  نسبة الُيدى من اهلل

 المطمب األول

 أم من العبد عند الشيعة االثني عشرية.  نسبة الُيدى من اهلل
 اختمؼ الشيعة االثنا عشرية في نسبة الييدل مف ا أـ مف العبد إلى ثبلثة أقكاؿ:

 قسرًا:  قسرية، وىي فعل اهلل (1)القول األول: إنيا جبرية
ينسبكف بعض عمماء الشيعة االثني عشرية اليداية إلى ا كأف العبد ليس لديو أم فعؿ أك  

إرادة في ىدايتو، كيدؿ عمى ذلؾ قكؿ الكميني في الكافي: " اليداية فعؿ ا، كال يمكننا ىداية 
 أبدان بؿ ىي فعؿ ا قسران.؛ أم أف اليداية غير اختيارية (2)مف أراد ا ضبللتو"

ـٍ   ا لىكي ٍبًد المًَّو عميو السبلـ يىا ثىاًبتي مى كيركم الكميني أيضان: "عىٍف ثىاًبًت ٍبًف سىًعيدو قىاؿى "قىاؿى أىبيك عى
ـٍ فىكى المًَّو لىٍك أىفَّ أىٍىؿى السَّمىاكىاًت كىأىىٍ  دان ًإلىى أىٍمًركي ًلمنَّاًس كيفُّكا عىًف النَّاًس كىالى تىٍدعيكا أىحى فى ؿى اأٍلىرىًضيكى

لىٍك أىفَّ أىٍىؿى  مىى أىٍف يىٍيديكهي، كى ا اٍستىطىاعيكا عى مىى أىٍف يىٍيديكا عىٍبدان ييًريدي المَّوي ٌضبللتىوي مى اٍجتىمىعيكا عى
ٍبدان ييًريدي المَّوي ًىدىايىتىوي مىا اٍستىطىاعيكا أىفٍ  مىى أىٍف ييًضمُّكا عى ًضمُّكهي  يي السَّمىاكىاًت كىأىٍىؿى اأٍلىرىًضيفى اٍجتىمىعيكا عى
يٍ  اًرم فىًإفَّ المَّوى ًإذىا أىرىادى ًبعىٍبدو خى ده عىمّْي كىأىًخي كىاٍبفي عىمّْي كىجى ران طىيَّبى كيفُّكا عىًف النَّاًس كىالى يىقيكؿي أىحى

فىوي كىالى ميٍنكىران ًإالَّ أىٍنكىرىهي ثيَـّ يىٍقًذؼي المَّوي فً  كفان ًإالَّ عىرى وي فىبلى يىٍسمىعي مىٍعري كحى ي قىٍمًبًو كىًممىةن يىٍجمىعي ًبيىا ري
أىٍمرىهي"
(3). 

كيقكؿ جعفر السبحاني: "دٌلت اآليات القرآنية عمى أفَّ اليداية كالضبللة بيده سبحانو، فيك يضؿ 
مف يشاء كييدم مف يشاء، فإذا كاف أمر اليداية مرتبطان بمشيئتو، فبل يككف لمعبد دكر ال في 

يعصي ببل اختيار، كالميتدم يطيع كذلؾ...، قاؿ سبحانو: اليداية كال في الضبللة، فالضاؿ 
﴿                           

                                                           

ييٍسًنديكفى اأٍلىٍفعىاؿى ًإلىى المًَّو (1)  مىى أىٍفعىاًلنىا، كى كفى عى : ًإنَّا ميٍجبىري سّْطىةه(، الجبرية: "ىـ الًَّذيفى يىقيكليكفى : )ميتىكى ـٍ ، فىًمٍنيي
ةه(: الى تيٍثًبتي ًلٍمعىٍبدً  اًلصى ييٍثًبتيكفى ًلٍمعىٍبًد كىٍسبنا، )كىخى ٍيـً ٍبًف  ييٍسًنديكفى اٍلًفٍعؿى ًإلىى المًَّو، كى اًب اٍلجى ٍيًميًَّة أىٍصحى شىٍيئنا؛ كىاٍلجى

، كىالمَّوي  ، قىاليكا: الى قيٍدرىةى ًلٍمعىٍبًد أىٍصبلن ٍفكىافى قيكًعًو، كىًعٍمميوي  صى ـي الشٍَّيءى قىٍبؿى كي ، كىالى  الى يىٍعمى ؿٍّ اًدثه الى ًفي مىحى حى
ا ييكصىؼي ًبًو غىٍيريهي، كىاٍلًعٍمـً كىالٍ  نَّةي كىالنَّاري يىٍفنىيىاًف" السفاريني، لكامع األنكار البيية ييكصىؼي ًبمى رىادىًة، كىاٍلجى قيٍدرىًة كىاإٍلً

(1/90.) 
 (.1/165الكميني، الكافي) (2)
 (.1/165المرجع السابؽ) (3)
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             ﴾ :قاؿ سبحانو: ، ك [4] إبراىيـ﴿     

                             

 ﴾  :[، كقاؿ سبحانو: ۳۹] النحؿ﴿                 

                             

     ﴾:(1)["۸]فاطر. 

كيقكؿ السبحاني في مكضع آخر: " إفَّ اليداية العامة التي بيا تناط مسألة الجبر كاالختيار،  
عامة شاممة لجميع األفراد، ففي كسع كؿ إنساف أف ييتدم بيداىا، كأمَّا اليداية الخاصة كالًعناية 

المستدؿ مف  الزائدة فتختص بطائفة المنيبيف كالمستفيديف مف اليداية األكلى، فما جاء في كبلـ
اآليات مف تعميؽ اليداية كالٌضبللة عمى مشيئتو سبحانو ناظره إلى القسـ الثاني ال األٌكؿ؛ أما 
القسـ األٌكؿ؛ فؤلٌف المشيئة اإًلليية تعمقت عمى عمكميا بكؿ مكمؼ بؿ بكؿ إنساف، كأٌما اليداية 

افية، بؿ الًمبلؾ في فقد تعمقت مشيئتو بشمكليا لصنؼ دكف صنؼ، كلـ تكف مشيئتو، مشيئة جز 
شمكليا لصنؼ خاص ىك قابميتو ألف تنزؿ عميو تمؾ اليداية؛ ألنَّو قد استفاد مف كؿ مف اليداية 
التككينية ك التشريعية العامتيف، فاستحؽ بذلؾ الًعناية الزائدة، كما أفَّ عدـ شمكليا لصنؼ خاص 

 .(2)ًعناية الزائدة"ما ىك إال ألجؿ اتصافيـ بصفات رديئة ال يستحقكف معيا تمؾ ال
 :﴿: قكلو كقاؿ الطباطبائي في تفسيره: " كالدليؿ عمى أٌف اليداية مف الٌمو     

                      ﴾ [ :27إبراىيـ ...]

 .(3)إلى غير ذلؾ"
كيقكؿ السبحاني: "كبقي ىنا سؤاؿ، كىك أفَّ ىناؾ جممة مف اآليات تعرب عف عدـ تعمؽ  

 :﴿ مشيئتو سبحانو بيداية الكؿ، قاؿ             

                               

                                                           

 (.2/387جعفر السبحاني، اإللييات عمى ىدل الكتاب كالسٌنة كالعقؿ)(1) 
 (.394-2/393ل الكتاب كالسٌنة كالعقؿ)جعفر السبحاني، اإللييات عمى ىد (2)
 (.1/75الطباطبائي، تفسير البياف في المكافقة بيف الحديث كالقرآف) (3)
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           ﴾ :[، كقاؿ 35]سكرة األنعاـ: ﴿        

                   ﴾ [:كقاؿ 107األنعاـ ]: 

﴿                         

    ﴾ :[... كالجكاب : إفَّ ىذه اآليات ناظرة إلى اليداية الجبرية 99]يكنس

الطرؼ المقابؿ، كلٌما كاف مثؿ ىذه بحيث تسمب عف اإًلنساف االختيار، كالحرية فبل يقدر عمى 
اليداية الخارجة عف االختيار، منافيان لحكمتو سبحانو، كال يكجب رفع منزلة اإًلنساف، نفى تىعىمُّؽ 

نَّما ييقىدَّري اإًليماف الذم يستند إلى اختيار المرء، ال إلى الجبر كاإًللحاد" مشيئتو بيا، كا 
(1). 

اقر أنو قاؿ: "إف ا كتب في كتبو: إني أنا ا ال إلو إال يركل الكميني عف جعفر بف محمد الب 
أنا خمقت الخير كالشر، فطكبى لمف أجريت عمى يده الخير، ككيؿ لمف أجريت عمى يده 

 .(2)الشر"
كأيضان ما ركاه الكميني عف أبي عبد ا أنو كاف يقكؿ: "مما أكحى ا تعالى عمى مكسى كأنزؿ  

ا ال إلو إال أنا خمقت الخمؽ كخمقت الخير، كأجريتو عمى يد مف أحب،  عميو التكراة: أني أنا
فطكبى لمف أجريتو عمى يديو، كأنا ا ال إلو إال أنا خمقت الخمؽ كخمقت الشر كأجريتو عمى يد 

 .(3)مف أريد، ككيؿ لمف أجريت عمى يده الشر"
خمكه منو، ككؿ ما كقع عميو اسـ  كقد أقر بذلؾ الباقر حيث قاؿ: "إف ا خمكه مف خمقو، كخمقو

 .(4)شيء ما خبل ا فيك مخمكؽ، كا خالؽ كؿ شيء"
كمما سبؽ يتضح أف: الشيعة االثني عشرية يركف أف العباد مجبكركف عمى أفعاليـ، كال يمكف  

 ألحد أف ييدم نفسو، أك ييدم غيره، كما يقكؿ الكميني في الكافي: " اليداية فعؿ ا، كال يمكننا
أم أف اليداية غير اختيارية أبدان بؿ ىي فعؿ ا قسران عمى  (5)ىداية مف أراد ا ضبللتو"

 عباده.
 

                                                           

 (.395-2/394جعفر السبحاني، اإللييات عمى ىدل الكتاب كالسٌنة كالعقؿ) (1)
 (.1/154الكميني، أصكؿ الكافي) (2)
 (.1/154المصدر السابؽ) (3)
 (.81الحٌر العاممي، الفصكؿ الميمة)ص (4)
 (.1/165الكميني، الكافي) (5)
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 : القول الثاني: اليداية خمق العبد وليس خمق اهلل 
يقكؿ بعض عمماء الشيعة االثني عشرية أف العبد ىك الذم خمؽ اليداية في نفسو، كأف ا لـ 

تبرأ مف أفعاؿ العباد، كيدؿ عمى ذلؾ عندما سيئؿ اإلماـ عمي  يخمؽ اليداية في العبد؛ ألنو 
: "لك كاف خالقان ليا  عف أفعاؿ العباد: أىي مخمكقة لٌمو تعالى؟ فقاؿ بف مكسى الرضا 

  ﴿: ما تبٌرأ منيا، كقد قاؿ سبحانول      ﴾:كلـ يرد البراءة مف [3]النكر

ٌنما تبٌرأ مف شركيـ كقبائحيـ"  . (1)خمؽ ذكاتيـ، كا 
لو، كالضركرة قاضية بإسناد  إٌف اإلنساف ىك الذم يخمؽ ىدايتو بالقدرة التي منحيا الٌمو 

مذىب اإلمامية كالمعتزلة أٌف أفعاؿ العباد صادرة “قاؿ الشيخ الحٌر العاممي: ،  (2)اليداية إلينا
 .(3)عنيـ كىـ خالقكف ليا"

قاؿ ابف بابكيو القمي الممقب عندىـ بالصدكؽ:"اعتقادنا في أفعاؿ العباد أنيا مخمكقة خمؽ  
تقدير ال خمؽ تككيف، كمعنى ذلؾ أنو لـ يزؿ ا عالمنا بمقاديرىا"
(4). 

، كىك ال يقتضي أف بأعماؿ العباد فقط ال إثبات عمكـ مشيئتو  فيو إثبات عمـ ا  كىذا 
خالؽ أفعاؿ العباد، كمع ذلؾ فقد تعقبو شيخيـ المفيد فقاؿ: "الصحيح عف آؿ محمد  ا 

صمى ا عميو كسمـ أف أفعاؿ العباد غير مخمكقة ، كالذم ذكره أبك جعفر قد جاء بو حديث 
غير معمكؿ بو، كال مرضي اإلسناد، كاألخبار الصحيحة بخبلفو، كليس يعرؼ في لغة العرب 

 .(5)ء ىك خمؽ لو"أف العمـ بالشي
كمما سبؽ يتبيف: أف بعض الشيعة االثني عشرية يركف أف العباد ىـ خالقكف ألفعاليـ، كأنيـ 
غير مجبكريف عمى أفعاليـ، بؿ ىـ الخالقكف ليا، يؤكد عمى ذلؾ بعض ركايات، كأقكاؿ عمماء 

 الشيعة االثني عشرية التي ذيكرت سابقان. 
 
 
 

                                                           

(، المجمسي، 259-1/258(، الحر العاممي، الفصكؿ الميمة)5/44المفيد، تصحيح اعتقادات اإلمامية)(1) 
 (.5/20بحار األنكار)

 (.199انظر: الطكسي، تجريد االعتقاد)ص (2)
 (. 1/257الحر العاممي، الفصكؿ الميمة) (3)
 (.75القمي الممقب بالصدكؽ، عقائد الصدكؽ)ص (4)
 (.12المفيد، شرح عقائد الصدكؽ)ص (5)
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 تفويض بل األمر بين األمرين: القول الثالث: أنو ال جبر وال 
نفي أف العبد مجبكر عمى اليداية، كأف  يقكؿ بعض عمماء الشيعة االثني عشرية أف ا 

العبد يمتمؾ القدرة في ىدايتو مف خبلؿ أعمالو الصالحة، كيستدلكف عمى ذلؾ: قكؿ جعفر بف 
العبد عمى المعاصي فيذا محمد أف: "الناس في القدر عمى ثبلثة أكجو: رجؿ يزعـ أف ا أجبر 

قد ظمـ ا في حكمو فيك كافر، كرجؿ يزعـ أف ا فكض األمكر إلييـ فيذا كىف ا في 
سمطانو فيك كافر، كرجؿ يقكؿ: إف ا كمؼ العباد بما يطيقكف، كلـ يكمفيـ بما ال يطيقكف، فإذا 

ذا أساء استغفر ا فيذا   .(1)بالغ" مسمـ )رحمو ا(أحسف حمد ا، كا 
قاؿ الصدكؽ: "مف زعـ أف ا تعالى مف شيء أك في شيء أك عمى شيء فقد أشرؾ... قاؿ 
مف زعـ أف ا تعالى مف شيء فقد جعمو محدثان، كمف زعـ أنو في شيء فقد زعـ أنو محصكر، 

 :﴿ عف قكؿ ا  كمف زعـ أنو عمى شيء فقد جعمو محمكالن، كسئؿ   

       ﴾  :[ فقاؿ عميو السبلـ: عممو، كيجب أف يعتقد أف ا ِٓٓ]البقرة

تبارؾ كتعالى لـ يفكض األمر إلى العباد، كلـ يجبرىـ عمى المعاصي،كأنو لـ يكمؼ عباده إال 
 :﴿﴿   دكف ما يطيقكف، كما قاؿ ا     ﴾ :البقرة [ِٖٔ ]

 .(2)...ال جبر كال تفكيض بؿ أمر بيف أمريف"
لـ يجبر أحدان عمى  ىك نفي الجبر في التكميؼ يعني أٌف الٌمو  ومعنى األمر بين األمرين:

االلتزاـ باليداية، كنفي التفكيض في اليداية؛ يعني أٌنو تعالى لـ يفٌكض أمر اليداية لمعباد ، 
ليستمـز ذلؾ نفي اليداية، بؿ جعمو أمران بيف أمريف، كىك أٌف اإلنساف يمتمؾ االختيار في أداء 

ر الخمؽ عمى أفعاليـ، كمٌكنيـ مف ، قاؿ الشيخ المفيد: "إٌف الٌمو تعالى أقد(3)اليداية اإلليية
فمـ يكف بتمكينيـ مف األعماؿ مجبران ليـ عمييا، كلـ … أعماليـ ، كحٌد ليـ الحدكد في ذلؾ 

يفٌكض إلييـ األعماؿ لمنعيـ مف أكثرىا، ككضع الحدكد ليـ فييا كأمرىـ بحسنيا كنياىـ عف 
في ىداية العباد بإيجاد  الٌمو  ، كىك تدٌخؿ(4)قبيحيا ، فيذا ىك الفصؿ بيف الجبر كالتفكيض"

                                                           

 (.72، 71الحٌر العاممي، الفصكؿ الميمة)ص (1)
 (.18-17الصدكؽ، اليداية)ص (2)
 (.658- 654انظر: محمد الخراساني، ىداية األمة إلى معارؼ األئمة)ص (3)
 ( .47الشيخ المفيد )ص المفيد، تصحيح اعتقادات اإلمامية، (4)
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بعض مقدماتيا، كما في أكثر المقدمات الخارجية التي منيا تييئة األسباب، فحينئذ ال يككف 
 .(1)العبد مجبكران عمى اليداية كال مفٌكضان إلييا بمقدماتيا

ا: كذكر الصدكؽ في عقائده ركاية تفسر قكليـ باألمر بيف األمريف؛ حيث قاؿ: قيؿ ألبي عبد 
"ما أمر بيف األمريف؟ فقاؿ: ذلؾ مثؿ رجؿ رأيتو عمى المعصية فنييتو فمـ ينتو فتركتو ففعؿ تمؾ 

 .(2)المعصية فميس حيث ال يقبؿ منؾ فتركتو كنت أنت الذم أمرتو بالمعصية"
عند الشيعة االثني  : أف القكؿ الراجح في نسبة الييدل مف العبد أـ مف ا ومما سبق يتضح

ىك القكؿ الثالث أنو ال جبر كال تفكيض بؿ األمر بيف األمريف، كما يؤكد ذلؾ: قكؿ  عشرية:
: "ما استطعت أف تمكـ العبد عميو فيك منو، كما لـ تستطع اإلماـ جعفر بف محٌمد الصادؽ

، قاؿ ، كأيضان قكؿ اإلماـ جعفر بف محٌمد الصادؽ(3)أف تمـك العبد عميو فيك مف فعؿ الٌمو"
إٌما أف تككف مف  أّواًل:ألبي حنيفة عندما سألو عف مصدر المعصية فقاؿ: "ال تخمك مف ثبلث؛ 
ٌما أف تككف مف  ثانيًا:الٌمو كليس مف العبد شيء، فميس لمحكيـ أف يأخذ عبده بما لـ يفعمو،  كا 

صغر بذنبو، العبد كمف الٌمو، كالٌمو أقكل الشريكيف، فميس لمشريؾ األكبر أف يأخذ الشريؾ األ
ف شاء عاقب" ثالثًا: ما أف تككف مف العبد، كليس مف الٌمو شيء، فإف شاء عفا، كا   . (4)كا 

 : مناقشة أقوال الشيعة االثني عشرية في نسبتيم الُيدى إلى العبد أم من اهلل 
 قسرًا: أواًل:  مناقشة القول األول: في أن اليداية جبرية قسرية، وىي فعل اهلل 

فيك الذم ييدم مف يشاء كيضؿ مف يشاء، كأف العبد مجبر  يعتقدكف أف اليداية  بيد ا   
خمؽ لمعبد  عمى أعمالو غير مختار لما يعممو، كال قدرة لو، كىذا غير صحيح؛ ألف ا 

رادة بيا يختار أعمالو بما يريد، كخمؽ ا  ه لمعبد القدرة عمى فعؿ ما يريد فعمو، كيسر  مشيئة كا 
الكتب كأرسؿ لعباده الرسؿ كقطع  األعذار، لئبلن  لعمؿ ما يختاره بإرادتو كقدرتو، كأنزؿ ا 

: يا رسكؿ ا، (1)، قاؿ: قاؿ رجؿ(5)، عف عمراف بف حصيفيككف لمناس حجة عمى ا 

                                                           

 (.441-1/440انظر: محمد المظفر، دالئؿ الصدؽ) (1)
 (.75الصدكؽ، عقائد الصدكؽ)ص (2)
 (.5/59المجمسي، بحار األنكار) (3)
 (.5/27المرجع السابؽ) (4)
كىل عىنوي أى  (5) سمـ، رى مىٍيًو كى مَّى ا عى ٍيف أىبيك نجيد اٍلخيزىاًعٌي اأٍلىٍزًدٌم اٍلبىٍصًرٌم سمع النًَّبي صى بيك ىك: "عمرىاف بف حيصى

مَّد بف سعد كىاتب  ة قىاؿى ميحى بلى ٍيدىة كمطرؼ بف الشخير كزىدـ بف مضرب ًفي التَّيىمُّـ كىالصَّ اء العطاردم كىاٍبف بيرى رىجى
ث كىخمسيف" أبك نصر اٍلكىا تيكفّْي ًزيىاد سنة ثىبلى البخارم ًقًدٌم قىاؿى اٍليىٍيثـى بف عدم تكٌفي قبؿ ًزيىاد ًبسنة ًباٍلبىٍصرىًة كى

 (.572-2/571الكبلباذم، اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد))رحمو ا(
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ؽ أيعرؼ أىؿ الجنة مف أىؿ النار؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: فمـ يعمؿ العاممكف؟ قاؿ: " كؿ يعمؿ لما خم
عف العباد، أم: أف ]مجيكؿ[  ، كفي الحديث إشارة إلى أف الغيب محجكب(2)لو، أك: لما يسر لو"

بو، فإف  العباد ال يقدركف االطبلع عمى الغيب، فعمى العبد أف يجتيد في عمؿ ما أمره ا 
ف كاف بعضيـ قد يختـ لو بغير ذلؾ، لكف ال  اطبلع عممو إشارة إلى ما يؤكؿ إليو أمره غالبان كا 

لمعبد عمى ذلؾ، فعميو أف يبذؿ جيده كيجاىد نفسو في عمؿ الطاعات، كال يترؾ أعمالو إلى ما 
 .(3)يؤكؿ إليو أمره فيبلـ عمى ترؾ الطاعات كيستحؽ العقكبة عمى تركو

 :ثانيًا: مناقشة القول الثاني: في أن اليداية خمق العبد وليس خمق اهلل 
، فيذا شرؾ با؛ ألنيـ جعمكا يزعـ بعض الشيعة أف اليداية ىي خمؽ العبد كليس خمؽ ا  

 .(4)، كالقرآف الكريـ سمى العباد  فاعميف كعامميف كلـ يسمَّيـ خالقيف مع ا  ان العبد خالق
 ا تبرأ مف المشركيف؛ لعدـ رضا  كما يدؿ عمى أف العباد غير خالقيف ألفعاليـ أف ا  

 :﴿كمشيئتو الشاممة النافذة، قاؿ  عمى عمميـ، كىذا ال ينفي قدرة ا          

                 ﴾  :[، كىذا 107]األنعاـ

ىك الخالؽ ألفعاؿ العباد،  القكؿ يخالؼ أقكاؿ أغمب أئمة الشيعة االثني عشرية في أف ا 
جاء في ركاياتيـ ما يتفؽ مع الحؽ، حيث قاؿ الحٌر العاممي: "ما خبل ا فيك مخمكؽ، كا 

كالخمؼ يقكلكف: إف "فجميكر أىؿ السنة مف السمؼ  ، قاؿ شيخ اإلسبلـ:(5)خالؽ كؿ شيء"
رادة كفعؿ، كا خالؽ ذلؾ كمو كما ىك خالؽ كؿ شيء، كما دؿ عمى ذلؾ  العبد لو قدرة كا 

فقد قاؿ بجزء مف  ، كمما سبؽ يتبيف: أف مف قاؿ بنفي اليداية عف ا (6)الكتاب كالسنة"
مؿ بالجزء اآلخر األدلة كعطؿ الباقي، كمف قاؿ بأف العبد مجبكر عمى اليداية كال قدرة لو فقد ع

                                                                                                                                                                     

ٍعفىر البرجبلني]ا (1) ًحمَّة ببغداد،  280 - 271لكفاة: ىك: " أحمد بف الخميؿ بف ثابت، أبك جى ق[، كالبرجبلنية مى
ٍنوي: النجاد، كأبك  سىًمعى: أىبىا النضر ىاشـ ٍبف القاسـ، كالكاقدم، كاألسكد بف عامر شاذاف، كالحسف ابف األشيب، كىعى

فيات ٍعفىر ٍبف الييثـ األنبارم، كآخركف" الذىبي، تاريخ اإلسبلـ كىكى المشاىير  عمرك ابف السماؾ، كمحمد ٍبف جى
  (.6/480كىاألعبلـ)

 [6596: رقـ الحديث 8/122البخارم، صحيح البخارم، كتاب القدر، باب: جؼ القمـ عمى عمـ ا](2)
 (.11/493انظر: ابف حجر العسقبلني، فتح البارم) (3)

( 4 ـ، المكقع :الدرر 2019/ يكليك/21مكسكعة الفرؽ، الشيعة، عمكم السقاؼ،  انظر: (
 ق.www.dorar.net) ،)1436السَّنية

 (.35الحٌر العاممي، الفصكؿ الميمة)ص (5)
 (.21-1/20، منياج السنة)ابف تيمية )رحمو ا( (6)
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كعطؿ ما سكاه، كمف أخذ بالقكؿ الكسط كىك األمر بيف األمريف فقد أعمؿ األدلة كميا، كآيات 
: كمشيئتو، قاؿ  القرآف الكريـ أثبتت لمعبد فعبلن كقدرة كمشيئة، كلكنيا تابعة لقدرة ا 

﴿                      ﴾  :(1)[30]اإلنساف. 

 ثالثًا: مناقشة القول الثالث: في أنو ال جبر وال تفويض لمعبد بل األمر بين األمرين:
ذكر الصادؽ في عقائده ركاية تفسر قكليـ باألمر بيف األمريف؛ حيث ركل عف أبي عبد   

رأيتو عمى المعصية فنييتو [: "ما أمر بيف األمريف؟ فقاؿ: ذلؾ مثؿ رجؿ ا]اإلماـ الصادؽ 
فمـ ينتو فتركتو ففعؿ تمؾ المعصية، فميس حيث ال يقبؿ منؾ فتركتو كنت أنت الذم أمرتو 

، ىنا يفسر الصادؽ القدر باألمر كالنيي، كىذا غير صحيح؛ ألنو ىذا ال يكفي في (2)بالمعصية"
ال سمطاف لو عمى العبد إال بأمره أك نييو فقط،  بياف المذىب الحؽ في اليداية،  إذا كاف ا 

كلكف الصحيح أف باقي أقكاؿ الشيعة االثني عشرية في تعميـ القكؿ باألمر بيف األمريف ، كعدـ 
اقتصاره عمى األمر كالنيي، لذلؾ نجد مف شيكخيـ مف فسر ذلؾ بمقتضى مذىب السمؼ 

عما قالو طائفة مف شيكخ الشيعة  الصالح كقاؿ بما جاء في ركاياتيـ مف اإلثبات، كأعرض
أجبر الناس عمى اليداية، كأف مف قاؿ بذلؾ فقد أشرؾ مع ا  االثني عشرية مف أف ا 

غيره في الخمؽ كما ذكرنا ذلؾ سابقان في أقكاليـ، كاعتقدكا في ذلؾ تبعان لما جاء عف أئمتنا 
ف... فقد قاؿ إماميـ الصادؽ مف األمر بيف األمريف كالطريؽ الكسط بيف القكلي األطيار 

 "(3)لبياف الطريؽ الكسط كممتو المشيكرة: "ال جبر كال تفكيض، كلكف أمر بيف األمريف ،
في عقائد الشيعة اإلمامية: "أف أفعالنا مف جية ىي أفعالنا حقيقة كنحف أسبابيا  (4)يقكؿ المظفر

 تعالى كداخمة في سمطانو؛  الطبيعية كىي تحت قدرتنا كاختيارنا، كمف جية أخرل ىي مقدكرة
                                                           

( 1 ـ، المكقع :الدرر السَّنية 2019/ يكليك/21انظر: مكسكعة الفرؽ، الشيعة، عمكم السقاؼ،  (
www.dorar.net) ،)1436.ق 

 (. 75الصدكؽ، عقائد الصدكؽ)ص (2)
  (.18-17الصدكؽ، اليداية)ص (3)

ىك: "الشيخ محمد رضا المظفر مف عمماء الشيعة في القرف الرابع عشر اليجرم، كالمعركؼ بالمجدد؛ (4) 
كذلؾ لؤلعماؿ التجديدية التي قاـ بيا عمى مستكل الدراسات الدينية، كالقضايا االجتماعية كالثقافية، كلد الشيخ 

ىػ، كقد تكفي أبكه محمد عبد 1322في الخامس مف شعباف مف سنة  محمد رضا المظفر في النجؼ األشرؼ
ىػ، كبعد كفاة الشيخ 1337ا المظفر قبؿ خمسة أشير مف كالدتو، فتكفمو أخكه األكبر عبد النبي المظفر ت

ىػ، كتكفي الشيخ المظفر في ليمة الخامس 1375عبد النبي تكفمو أخكه اآلخر الشيخ محمد حسف المظفر ت
ق، كدفف في مقبرة آؿ المظفر في النجؼ األشرؼ"، عقائد المظفر، 1383ير رمضاف المبارؾ سنة عشر مف ش

 (.8/451(، كالخاقاني، شعراء الغرم)2عقائد اإلمامية)ص
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ألنو ىك مفيض الكجكد كمعطيو، فمـ يجبرنا عمى أفعالنا حتى يككف قد ظممنا عمى المعاصي؛ 
ألف لنا القدرة كاالختيار فيما نفعؿ، كلـ يفكض إلينا خمؽ أفعالنا حتى يككف قد أخرجيا عف 

، كقكلو مكافؽ لما ذكره (1)"سمطانو، بؿ لو الخمؽ كاألمر كىك قادر عمى كؿ شيء كمحيط بالعباد
 في عقائد الشيعة اإلمامية. (2)الزنجاني

كمما سبؽ يتبيف لنا: أف القكؿ الراجح كاألصكب ىك القكؿ الثالث، كالذم يتكافؽ مع آيات القرآف 
، كيتكافؽ مع الحس كالفطرة أيضان؛ كما يتكافؽ مع آيات القرآف الكريـ، الكريـ، كأحاديث النبي 

 :﴿ مثؿ قكلو                       

  ﴾ :[، كيتكافؽ مع أحاديث رسكؿ ا 29-28]التككير مثؿ قكلو: "كؿ يعمؿ ،

تيمية ابف ، كيتكافؽ مع أقكاؿ العمماء: مثؿ قكؿ شيخ اإلسبلـ (3)لما خمؽ لو، أك: لما يسر لو"
، )رحمو ا( ، كىاٍلبىرُّ ، كىاٍلكىاًفري : اٍلميٍؤًمفي مىؽى أٍفعىالىييـ، كىاٍلعىٍبدي ىيكى ًقيقىةن، كىالمَّوي خى : "كىاٍلًعبىادي فىاًعميكفى حى

ـٍ ًإرىادىةه، كىاي  لىيي ، كى ـٍ اًلًي مىى أىٍعمى ـي، ًكًلٍمًعبىاًد قيٍدرىةه عى اًئ مّْي، كىالصَّ ، كىاٍلميصى ـٍ  كىاٍلفىاًجري تىيي قيٍدرى ـٍ كى اًلقييي خى
ا قىاؿى  ؛ كىمى ـٍ رىادىتىيي  :﴿كىاً                       

    ﴾ :كأما ما يتكافؽ مع الفطرة: أف العبد يسعى جاىدان (4)["29-28]التككير ،

، كلكنو لمحصكؿ عمى رزقو، كيسافر مف بمد لبمد لمحصكؿ عميو، مع أف رزقو مقدر عند ا 
يأخذ بأسباب الرزؽ، دكف الجمكس في بيتو، كانتظار رزقو؛ ألنو يعمـ أنو إذا جمس في بيتو مع 

شيء، كسيمكت جكعان، ككذلؾ اليدل فإف العبد يسعى عدـ أخذه بأسباب الرزؽ؛ فإنو ال يستفيد 
، كالفكز ، كاألخذ بأسباب اليدل؛ لمحصكؿ عمى اليداية مف ا جاىدان إلى إرضاء ا 

 في الدنيا كاآلخرة. بالجنة، كاألجر الكبير مف ا 

                                                           

-3/175(، كينظر: الزنجاني، عقائد الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية)68-67المظفر، عقائد اإلمامية)ص (1)
176.) 
ىػ(، ىك رجؿ ديف كمؤلؼ كفيمسكؼ شيعي إيراني 1351ىيـ بف أبي الفتح الزنجاني )ت ىك: "الميرزا إبرا (2)

كاف يعرؼ بمقب مسگر، قرأ سنيف كثيرة في طيراف عمى محمد حسف اآلشتياني الذم كاف مف تبلمذة مرتضى 
مسفية األنصارم، كفي العقميات درس بطيراف عمى أبي الحسف جمكة الذم كاف أحد أعبلـ أساتذة العمـك الف

قامة الجماعة"، محسف األميف العاممي، أعياف  بإيراف؛ ثـ رجع إلى زنجاف، كاشتغؿ فييا بالتدريس كالتصنيؼ كا 
 (.1/73(، كعمر كحالة، معجـ المؤلفيف)2/109الشيعة)

 [.6596: رقـ الحديث 8/122] البخارم، صحيح البخارم، كتاب القدر، باب: جؼ القمـ عمى عمـ ا(3)
 (.23، العقيدة الكاسطية)صتيمية )رحمو ا(ابف  (4)
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الحة، كأف ، كالسبب في اليداية كدخكؿ الجنة ىك مف العبد بأعمالو الصأف اليداية مف ا  
أف يؤمف بالقضاء كالقدر، كأنيما مرتبطاف بأعماؿ العبد، كأف  مسمـ )رحمو ا(عمى العبد ال

شقاكتو كسعادتو كىدايتو مرتبطة بمسبباتيا، فاليداية كالفكز بالجنة سببيا األعماؿ الصالحة التي 

 : ﴿يعمميا العبد، كقاؿ                   

        ﴾ :[، كعندما يعمؿ العبد أعمالو الصالحة، كال  32]النحؿ

حؽ تككمو، كيأخذ باألسباب في كؿ  يضيع أم عمؿ خير يقدر عمى فعمو، كيتككؿ عمى ا 
لو في الدنيا كاألخرة، كأنو  كؿ شيء؛ فحينئذ سيجد تكفيؽ ا  أعمالو، كيثؽ أف ا بيده 

أف يكتب لنا اليداية في  ، كنسأؿ ا سيدخؿ الجنة بأعمالو الصالحة، كتككمو عمى ا 
 الدنيا، كالجنة في اآلخرة، كأف يكفقنا لكؿ خير دائمان، إنو حسبنا كنعـ الككيؿ.
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 المطمب الثاني

 السَّمف الصالح. العبد عند من أم  الُيدى من اهلل نسبة

ىك خالؽ كؿ شيء، كجعؿ لمعبد إرادة كقدرة عمى ىداية نفسو مف خبلؿ أعمالو  إف ا 
في القرآف الكريـ، كنيى بو رسكلو، كسيتـ تكضيح ذلؾ  الصالحة، كالبعد عف ما نيى بو ا 

 في عدة نقاط أىميا: 

صدؽ دعاء العبد بأف ييديو  كحده يعمـ ما في نفكس عباده، أم إذا عمـ ا   اى  فَّ إ  -1
لىكٍ :سييديو إلى الحؽ، قاؿ  ا، كأنو يريد سماع الحؽ كحرصو عميو، فإف ا  ـى  كى ًم  اي  عى

ٍيرنا ًفٍيًيـٍ  ٍسمىعىييـٍ  خى لىكٍ  ألى لٍَّكا أىٍسمىعىييـٍ  كى ٍكفى  كىىيـٍ  لىتىكى ، كىذه اليداية ىي فضؿ (23:فىاؿاألىنٍ ) ميٍعًرضي
جعميا لنفسو  كمٌنو كرحمة مف ا 

(1). 

كلكف  عمى عباده، كقدر ا  كىذا قضاء يشاء، مف كيضؿ يشاء، مف ييدم   كا  -2
 ا فإف عمييا، كييقبؿ اليداية طمب عمى يحرص كمف لميداية، يصمح أنو يعمـ مف ييدم ا 
 ا  فيضؿ كالخير، اليداية طمب عف إعراض العبد بسبب يشاء؛ مف كيضؿ لميسرل، ييسره

 أىٍعطىى مىفٍ  فىأىمَّا  :قاؿ  الخير كاليداية، في رغبتو كعدـ إعراضو عمى لو عقكبة العبد
دَّؽى  ٍسنىى* فىسىنييىسّْريهي  كىاتَّقىى* كىصى  العبد، اليداية مف فصار سبب[ 7-5: الميؿ] ًلٍمييٍسرىل ًباٍلحي

كىذَّبى  * كىاٍستىٍغنىى بىًخؿى  مىفٍ  كىأىمَّا :، قاؿ  ا جية مف كالقدر ٍسنىى كى  فىسىنييىسّْريهي  * ًباٍلحي
 ا قدره كلكف ، ا مف العبد، كالقدر مف سبب اإلعراض فصار[ 10-8: الميؿ] ًلٍمعيٍسرىل
 الخير يريد العبد الذم عمى كتكـر ، ا مف فضبلن كمٌنة اليداية  ا لو، فقدر عقكبة

 .(2)  مصمحة ال لمصمحة العبد، كىذا لفعؿ اليداية،  ا فييسره كاليداية،

 إليو، الناس أحب مف كاف كلك أحد، ىداية عمى أنو ال يقدر  رسكلنا محمد  كأخبر ا -3
نما القمب، في اإليماف كخمؽ التكفيؽ، ىداية عمى(3)مقدكريف غير فإف الخمؽ  ، ا بيد ذلؾ كا 

                                                           

 (.473لشبيات)ص بالتفنيد المذيؿ التكحيد شرح في الرشيد انظر: خمدكف الحقكم، التكضيح (1)
 (.52الطحاكية)ص العقيدة متف عمى المختصرة انظر: صالح بف الفكزاف، التعميقات (2)
 أم: غير قادريف عمى اليداية. (3)
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 عمى فيبقيو لميداية يصمح ال مفك  فييديو، لميداية يصمح بمف أعمـ كا  يشاء، مف ييدم
نَّؾى  : قكلو في لمرسكؿ  اليداية إثبات كأماٌضبللو،   ًصرىاطو  ًإلىى لىتىٍيًدم كىاً 
 كيرغب المستقيـ، الصراط يبيف فالرسكؿ  ،بياف كاالرشادال ىداية فتمؾ [56]القصص:ميٍستىًقيـو 
 بالفعؿ، كيكفقيـ اإليماف، قمكبيـ في يخمؽ ككنو كأما لو، الخمؽ سمكؾ في جيده كيبذؿ فيو،

 كمنعو كنصره إحسانو، إليو كصؿ مف ليدل عمى اليداية، قادران  كاف الرسكؿ  لك ككبل، فحاشا
 ىك ما التاـ لو، كالنصح لمديف بالدعكة اإلحساف مف إليو أكصؿ كلكنو طالب، أبا عمو قكمو، مف

 .(1) ا بيد يعرؼ أف اليداية كلكف الرسكؿ  عمو أبك طالب، فعمو معو ما أعظـ

 المستقيـ أم أف ا  صراطو إلى المؤمف ييدم أنو اآليات مف كثير في  ا كذكر  -4
نفسو كأسبابو؛ ألف سبب اليداية مف العبد  الٌضبلؿ مف الحماية تستمـز ىك اليادم، كاليداية
 المستقيـ الصراط إلى اليداية عمى مقٌدـ ،الٌضبلؿ ظممات مف اإلخراج إف بؿ بأعمالو الصالحة،

؛ فإف ا الستمرارىا، ألنو عندما يبتعد العبد عف المعاصي كيتقرب إلى ا  الـز كاستمراره
 ،ذلؾ بٌيف ييدم العبد إلى الصراط المستقيـ  بقكلو : ٍـٍ  قىد اءىكي ًكتىابه  نيكره  المَّوً  ًمفى  جى  ميًبيفه  كى

ييـٍ  السَّبلـً  سيبيؿى  ًرٍضكىانىوي  اتَّبىعى  مىفً  المَّوي  ًبوً  يىٍيًدم ييٍخًرجي يىٍيًديًيـٍ  ًبًإٍذًنوً  النُّكرً  ًإلىى الظُّميمىاتً  ًمفى  كى  ًإلىى كى
 . (2)[16 ،15:المائدة] ميٍستىًقيـو  ًصرىاطو 

 ، كأف يأخذ بأسباب اليداية حتى يحبو ا كالعبد يجب عميو أف يتككؿ عمى ا   -5
 في عميو تككؿ :أحدىما نكعاف: ا عمى في الفكائد: "كالتككؿ)رحمو ا( كييديو، قاؿ ابف القيـ 

 في عميو التككؿ :والثانيالدنيكية،  مصائبو دفع أك الدنيكية، العبد كحظكظو حكائج جمب
 الفضؿ مف النكعيف كبيف إليو، كالدعكة كالجياد كاليقيف اإليماف مف كيرضاه ىك يحبو ما حصكؿ

 تماـ األكؿ النكع كفاه تككمو حؽ الثاني النكع في العبد عميو تككؿ فمتى ا إال يحصيو ال ما
 المتككؿ عاقبة لو يككف ال لكف أيضان؛ كفاه الثاني دكف األكؿ النكع في عميو تككؿ كمتى الكفاية،

                                                           

 (.620تفسير السعدم)صانظر: السعدم،  (1)
 (.1/254اليدامة) األفكار ضد اإلسبلمية األمة تحصيف في اإليماف انظر: عبد ا الجربكع، األثر (2)
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 كمتابعة التكحيد، كتجريد اليداية، في التككؿ عميو التككؿ فأعظـ كيرضاه، يحبو فيما عميو
 .(1)أتباعيـ" كخاصة الرسؿ تككؿ فيذا الباطؿ أىؿ كجياد الرسكؿ،

ىدايتو  أسباب أف  ا فبيف لميداية... أىبلن  العباد مف كاف مف ييدل إنما  ا فإ  -6
 ال لو؛ ألنو  ا قدر ما يدرل ال كالعبد نفسو، العبد مف بسبب ىك إنما اتبع الييدل لمف لمعبد
 فالعبد ؟ميتديان  يككف لو أف ا  قدر ىؿ يدرل ال فالعبد المقدكر،  كقكع بعد إال بالقدر يعمـ
 أبكاب مف كأخفي الرزؽ باب مف بأخفي اليداية باب كليس اختيار، كلو قدرة، الحقيقة لو في

 الرزؽ أسباب في يسعى ىك ذلؾ كمع الرزؽ؛ مف قدر ما ا  لو قدر قد كالعبد العمـ، طمب
 يأتيني، سكؼ نوفإ رزؽ لي قدر فإ كيقكؿ بيتو في يجمس ال كشماالن  يمينان  بمده كخارج بمده في
 ، قاؿ: عف ابف مسعكد  بالعمؿ، مقركف نفسو الرزؽ أف مع الزرؽ أسباب في العبد يسعى بؿ

 يكما أربعيف أمو بطف في يجمع أحدكـ خمؽ أف: " المصدكؽ الصادؽ كىك  ا رسكؿ حدثنا
 بأربع فيؤذف الممؾ إليو يبعث ثـ مثمو، مضغة يككف ثـ مثمو، عمقة يككف ثـ ليمة، أربعيف أك

 ليعمؿ أحدكـ فإف الركح، فيو ينفخ ثـ سعيد، أـ كشقي كعممو، كأجمو، رزقو،: فيكتب كممات،
 أىؿ بعمؿ فيعمؿ الكتاب، عميو فيسبؽ ذراع، إال كبينو بينيا يككف ال حتى الجنة أىؿ بعمؿ
ف النار، فيدخؿ النار  ذراع، إال كبينو بينيا يككف ما حتى النار، أىؿ بعمؿ ليعمؿ أحدكـ كا 
 .(2)فيدخميا"  الجنة أىؿ عمؿ فيعمؿ الكتاب، عميو فيسبؽ

 تابعاف كاختياره رادتوإ كلكف يريد كما يقكؿ كأنو باختياره يفعؿ العبد أف كالسمؼ الصالح قالكا -7
 ليس  كأنو لحكمتو تابعة  ا مشيئة بأف السمؼ الصالح يؤمف ثـ ، كمشيئتو  ا إلرادة
 كالحكيـ الحكيـ؛  ا أسماء مف ألف ؛لحكمتو  تابعة مشيئة كلكنيا مجردة مطمقة مشيئتو
 يقدر بحكمتو  كا صنعان، عمبلن  كيحكميا كشرعان  ككنان  األشياء يحكـ الذم المحكـ الحاكـ :ىك

 كيقدر ا  االستقامة، عمى قمبو كأف الحؽ، يريد أف العبد  يعمـ لمف أرادىا لمف اليداية
 يصعد كأنما صدره ينشرح اإلسبلـ عميو عرض إذا يكف مف عباده كذلؾ، كلمف لـ لمف ةالٌضبلل

                                                           

  (.86ابف القيـ، الفكائد)ص (1)
لىقىدٍ   : قكلو التكحيد، باب البخارم، كتاب صحيح البخارم، ] (2) تينا سىبىقىتٍ  كى  ًلًعباًدنىا كىًممى

ًميفى   [7454 الحديث رقـ: 9/135، ،[171: الصافات]اٍلميٍرسى



109 

 

لمعبد  ا  يجدد أف إال الميتديف مف ىذا يككف أف تأبى  ا حكمة فإف السماء؛ في
ا  حكمة كلكف قدير شيء كؿ عمى  كا عزمان كصبران عمى الطاعة كفعؿ الخير، المؤمف
 (1)بمسبباتيا مربكطة األسباب تككف أف إال تأبى 

العبد  مف ، كالسبب في اليداية كدخكؿ الجنة ىكأف اليداية مف ا  ومما سبق يتبين:
كأنيما مرتبطاف  ،أف يؤمف بالقضاء كالقدر مسمـ )رحمو ا(العبد الأف عمى بأعمالو الصالحة، ك 

 سببيا بالجنة فاليداية كالفكز ، كأف شقاكتو كسعادتو كىدايتو مرتبطة بمسبباتيا،بأعماؿ العبد
ميكا   :كقاؿ  ،التي يعمميا العبد األعماؿ الصالحة نَّةى  اٍدخي ا اٍلجى  32]النحؿ: تىٍعمىميكفى  كيٍنتيـٍ  ًبمى

الصالحة، كال يضيع أم عمؿ خير يقدر عمى فعمو، كيتككؿ عمى  وعمالد أ[، كعندما يعمؿ العب
كؿ شيء؛ فحينئذ   ، كيثؽ أف ا بيدهفي كؿ أعمالو ، كيأخذ باألسبابحؽ تككمو ا 

أنو سيدخؿ الجنة بأعمالو الصالحة، كتككمو عمى ا ، ك كاألخرة لو في الدنيا ؽ ا يفسيجد تك 
ا ، كنسأؿ  مان دائ خير لكؿ يكفقنا كأف في الدنيا، كالجنة في اآلخرة، اليداية يكتب لنا أف ،

 إنو حسبنا كنعـ الككيؿ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.21-14كالقدر)ص القضاء في انظر: ابف العثيميف، رسالة (1)



110 

 

 
 
 
 

 

 
 لثالفصل الثا

الشيعة االثني عشرية  عندالّضالل أحكام 
 والسمف.
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 المبحث األول

 .الصالح السمففي ضوء عقيدة الشيعة االثني عشرية  عندأنواع الّضالل 

 المطمب األول

 أنواع الّضالل عند الشيعة االثني عشرية .
 اختمؼ الشيعة االثني عشرية في أنكاع الٌضبلؿ، منيا:

 عند الشيعة االثني عشرية:  أنواع الّضالل -أوالً 
يبتعد عف عبادة ىك مف يضؿ ك كىك يقابؿ ضبلؿ السمكؾ كالعبادة،  ضالل االعتقاد: -1

: ﴿كيعبد الطاغكت، قاؿ  ا              

                    ﴾ 

[ كالطاغكت صيغة مف الطغياف تشمؿ كؿ ما يطغى عمى كعي 256]البقرة:
اإلنساف، كيجكر عمى الحؽ كيتجاكز حدكد العدؿ التي رسميا خالؽ الككف لو، ككؿ 

 فيك طاغكت فمف يكفر بيذا كمو كيؤمف با  منيج غير مستمد مف ا 
كحده العكف فقد نجا كفاز، كتتمثؿ نجاتو في  كحده ال شريؾ لو، كيستمد مف ا 

استمساكو بالعركة الكثقى ال انفصاـ ليا، كأما الذيف كفركا أكلياؤىـ الطاغكت 
 .(1)يقكدكنيـ إلى الكفر با كالطغياف

الٌضبلؿ المبيف كغير المبيف، أم الشديد الكضكح  األول: :(2)أنواعو بحسب ذاتو  -2
ٌضبلؿ الخفي الذم ال يعممو إال القمة، أك الذم ال كاألقؿ كضكحان، حتى يصؿ إلى ال

يعممو إال ا 
، كىذا يخالؼ السمؼ الصالح أف الضبلؿ كمو كاضح المعاني، (3)

 : :﴿كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو                

       ﴾ :كاضح ال غمكض فيو.، أم [98-97]الشعراء 

                                                           

 (.191-2/190انظر: محمد العاممي، تفسير البياف الصافي لكبلـ ا الكافي) (1)
 (.1/16انظر: عمي الككراني العاممي، جكاىر التاريخ) (2)
 (.1/16انظر: المرجع السابؽ) (3)
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، حتى يصؿ إلى ] أم البعيد عف الصراط المستقيـ[الٌضبلؿ البعيد كاألقؿ بعدان  الثاني:   
 :﴿األقرب إلى الصراط المستقيـ، قاؿ           

       ﴾ :(1)[98-97]الشعراء. 

، كىك سمككية كأفكار كأعماؿا عقائدية : مف قضاي(2)بحسب موضوعوأنواع الّضالل  -3
، لقرآف، كالٌضبلؿ العقمي، كالنفسيبيذا االعتبار أنكاع كرد ذكرىا بنحك كآخر في ا

 :﴿قاؿ                       

      ﴾  : أنكاعو ك  ، كىذا ضبلؿ نفسي،(3)[ 8] سكرة يكسؼ

: مثؿ: ٌضبلؿ الظالميف، كٌضبلؿ المجرميف، (4)بحسب مكضكعو مف األشخاص
 :﴿كٌضبلؿ المسرفيف المرتابيف، كالفاسقيف، كالكافريف، قاؿ       

                             

      ﴾:كىنا يضؿ ا الفاسقيف؛ ألنيـ كفركا بآيات ا، (5)[26]البقرة ،
 .كضمكا عف الحؽ كبما جاء بو رسكلو

الٌضاليف مف إىبلؾ كتعذيب كتدمير؛ ألنيـ أعرضكا عٌما دعا بو رسكؿ  بو ا  تكعدكىك ما 
: ﴿ ، قاؿ ا        ﴾  :مف (6)[، قاؿ الكاشاني47]القمر" :

                                                           

 (.1/16ي العاممي، جكاىر التاريخ)عمي الككران(1)
 (.1/16)المرجع السابؽانظر:  (2)
 (.1/16)نفسوانظر: المرجع   (3)
 (.1/17انظر: المرجع نفسو) (4)
 (.1/17انظر: المرجع نفسو) (5)
 ق(، محدث كمفسر شيعي إيراني مف عمماء الشيعة988ىك: المكلى فتح ا بف شكر ا الكاشاني)ت (6)

اإلثني عشريَّة في العيد الصفكم، كبالتحديد في عيد الشاه طيماسب الصفكم، كالكاشاني ىك مف تبلمذة عمي 
لزاـ المخالفيف. تفسير فارسي، زبدة  بف الحسف الزكارم، مف مؤلفاتو: منيج الصادقيف في تفسير القرآف المبيف كا 

شرح فارسي عمى كتاب نيج الببلغة، شرح احتجاج   التفاسير، ترجمة القرآف، تنبيو الغافميف كتذكرة العارفيف،
الطبرسي، شرح عمى كتاب االحتجاج ألحمد بف أبي طالب الطبرسي، مبلذ الفقياء، انظر: محسف األميف، 

، 12/23، 4/447،7/233(، كآغا بزرؾى الطيراني، الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة)8/393أعياف الشيعة)
23/193.) 
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ه،  أعرض عٌما دعا إليو الرسكؿ عنادان كانيماكان في الجحكد، مع كضكح الحٌؽ عميو، فخذلو كخبلَّ
، (1)الٌضبللة كلزمتو، أك حٌقت عميو عقكبة الٌضبللة، فسٌمى المَّو العقاب ضبلالن" فثبتت عميو

اليبلؾ، كالتدمير، كالعذاب فسٌمى العذاب كاليبلؾ  ةالٌضبلؿ في ىذه اآلييتريب عمى ك 
 .(2)ضبلالن 

بأف المجرميف الذيف ارتكبكا معاصي ا  كقاؿ الطكسي في التبياف: "ىذا إخبار مف ا 
، في الدنيا كا طاعاتو في ضبلؿ كسعر، كمعناه في ضبلؿ عف الحؽ كعدكؿ عنوكترك
نما جمع بيف  في اآلخرة تسعرىـ ريعني في عذاب النا سيعيركفي كمعناه إنيـ يصيركف إليو، كا 

ف كاف الٌضبلؿ بعصيانيـ كالسعر بالعقاب عمى  الٌضبلؿ كالسعر؛ ألنو الـز ليـ كمنعقد بحاليـ كا 
 .(3)الٌضبلؿ، ككأنيـ قد حصمكا فيو بحصكليـ في سببو الذم يستحؽ بو"

   :﴿كقكلو                        

  ﴾ :(4)[،أم: إذا ىمكنا في األرض10] السجدة. 

 :﴿كقكلو              ﴾  :[ أم: لف ييبطؿ 4] محمد

ييمؾ   ىذا يككف المعنى: إف ا ، كيصمح باليـ، فعمىأعماليـ، بؿ سييدييـ ا  ا 
، كٌضبلؿ الكفر (5) كيعذب بالكفر بو كثيران، بأف يضميـ عف الثكاب، كطريؽ الجنة بسببو فييمككا

﴿ظممات كثيرة               ﴾ :ذ لـ ييتدكا 257]البقرة [، كا 

﴿،(6)المصير بسبب ضبلليـ عف الحؽبالحؽ بالنكر فميخمدكا في النار كبئس     

        ﴾[:أم إف الذيف كفركا كصدكا1محمد ]  أنفسيـ

، كتضميبلن لمكاصميف كيبل ، منعان لمناس عف االتصاؿ برسكؿ المَّو كغيرىـ عف سيبؿ ا 
، كىـ يأممكف النجاح بما يعممكف إىتداء إلى بغيتيـ في ضبلليـ كفي يكاصمكا سيرىـ إلى المَّو 

فأعماليـ  إضبلؿ عباد المَّو؛ ىؤالء أضؿ ا أعماليـ بما أضؿ كفرىـ كصدىـ عف سبيؿ المَّو 
                                                           

 (.3/563شاني، زبدة التفاسير)المبل فتح ا الكا (1)
 (.1/137(، كالطبرسي، تفسير مجمع البياف)17انظر: المفيد، تفسير القرآف المجيد)ص(2) 
 (.9/460الطكسي، التبياف في تفسير القرآف) (3)

 (.52انظر: المفيد، تصحيح اعتقادات اإلمامية)ص(4) 
 (.1/137انظر: الطبرسي، تفسير مجمع البياف) (5)
 (.2/191انظر: محمد حسف العاممي، تفسير البياف الصافي لكبلـ ا الكافي) (6)
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في كفرىـ كصدىـ ال تيدم إلى آماليـ، فيـ مع أعماليـ كآماليـ ىكاء ىباء، ال ينتيكف كتنتيي 
 .(1)عأعماليـ إال إلى ضيا

فمف حٌقت عمييـ الضبللة لزمتيـ  األول:: (2)أنواعو بحسب لزومو وقابميتو لمزوال  -4
كلـ تغادرىـ؛ فقد ارتكبكا إدِّا كجاكؤا بالمستنكر القبيح الذم ال حد لنكارتو كقبحو؛ فقد 
جعمكا  أندادان، كعبدكا طكاغيت بشرية كحجرية، فالضبللة تركح معيـ كتجيء، قاؿ 

 :﴿                    

                       

                ﴾  :النحؿ[

36](3). 
: مف استحقكا الضبلؿ؛ فيـ المٌصركف عمى تعاطي أسبابو كبائر أك تكرار الثانيأما  

 :﴿ صغائر دكف أف يؤكبكا كيتكبكا، كدكف أف تككف عندىـ أدكات الرجكع لمحؽ، قاؿ 

            ﴾ :(4)[33]الرعد  . 

حجاـ، كمٌد كجزر، فيـ كما  والثالث: قداـ كا  منيـ المذبذبكف بيف حالي تقدـ كتأخر، كا 
، كىذا قابؿ لمزكاؿ بسرعة أك ببطء قاؿ  : يصرعكف مف ىكل أك تصرعيـ مف معاصو

﴿                            

             ﴾  :األنعاـ[

، كىذا مكافؽ لمسمؼ الصالح؛ حيث أنو يكجد ضبلؿ قابؿ لمزكاؿ إذا تاب العبد (5)[125
 كعاد إلى ا.

                                                           

 (.236-2/235انظر: محمد الصادقي، التفسير المكضكعي لمقرآف الكريـ)(1) 
 (.1/17انظر: عمي الككراني، جكاىر التاريخ) (2)
 (.1/17انظر: المرجع  السابؽ) (3)
 (.1/17انظر: المرجع نفسو) (4)
 (.1/17انظر: المرجع نفسو) (5)
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ما يككف بفعؿ الشخص مباشرة  فاألول:: (1)]سببو[أنواعو بحسب عمتو وفاعمو  -5
 :﴿  باتباع اليكل كالشيكات، قاؿ             

                       

  ﴾ :[26]ص. 

 :﴿كقد يككف بفعؿ الشيطاف ككيده كمكره قاؿ  والثاني:        

               ﴾  :[.4]الحج 

: كمنيـ ما يككف بفعؿ الرؤساء كالشخصيات الضالة عف الحؽ قاؿ  الثالث: 
﴿                      ﴾  :[ 67]األحزاب

 :﴿ أك غيرىـ مف الناس قاؿ         

                   ﴾ :(2)[116]األنعاـ. 

 :﴿ ما يككف بتأثير األصناـ كالمجسمات المعبكدة قاؿ  والرابع:    

     ﴾  :(3)[36]إبراىيـ. 

منيا ما يؤثر  :(4)أنواعو بحسب تأثيره عمى صاحبو وعمى المجتمع الذي حولو  -6
عمى فكر كقمب العبد فيضمو عف الحؽ، كأيضان يؤثر عمى المجتمع بالطمع كحب 
الماؿ كاالستيبلء، كقد ذكر القرآف عدة تأثيرات ألنكاع الٌضبلؿ؛ منيا: ركحية، 

 :﴿كفكرية، كعممية، فردية، كاجتماعية، قاؿ             

                   ﴾ :[، كقكلو 16]البقرة :

                                                           

 (.1/17الككراني، جكاىر التاريخ) عمي انظر: (1)
 (.1/17انظر: المرجع نفسو) (2)

 (.1/17)المرجع نفسوانظر: (3) 
 (.1/17انظر: المرجع السابؽ)(4) 
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﴿                         

      ﴾  :(1)[175]البقرة. 

: كالٌضبلؿ عف سبيؿ ا؛ كالٌضبلؿ عف (2)المضمول عنوأنواعو بحسب الصراط   -7
سكاء السبيؿ، كالٌضبلؿ عف السبيؿ، كالٌضبلؿ عف الذكر، كٌضبلؿ األعماؿ عف 

ضبلليا عف اليدؼ منيا، قاؿ  :﴿ الصراط المستقيـ، أك ضبلليا كا     

                      

 ﴾ :[، قكلو 44]النساء :﴿       

                       

                   ﴾ 

 .(3)[ 117-116]األنعاـ:
: " (5)، قاؿ الطبرسي(4)ىك التحيير كالتشكيؾ بالٌضبلؿ لتعدؿ عنو ضالل القموب: -8

﴿قكلو:          ﴾ :[؛ألنو ال يخمك مف أف يككف 26]البقرة

أراد بو العقكبة عمى التكذيب...،أك يككف أراد بو التحيير كالتشكيؾ؛ فإف أراد الحيرة، 

                                                           

 (.1/17الككراني، جكاىر التاريخ) انظر: عمي(1)
 (.1/17)السابؽانظر: المرجع  (2)
 (.1/17انظر: المرجع نفسو) (3)
 (.55انظر: ابف إدريس الحمي، إكماؿ النقصاف مف تفسير منتخب التبياف)ص (4)
ىك أبك الفضؿ عمي بف الحسف بف الفضؿ الطبرسي، لـ تذكر المصادر معمكمات عف كالدتو ككفاتو، كرٌجح  (5)

سير مجمع البياف الذم تكفي سنة  البعض أف عمي بف الحسف قد أدرؾ جٌده أميف اإلسبلـ: الطبرسي صاحب تف
ىػ(، كما أف آغا بزرؾ الطيراني عٌد الطبرسي مف عمماء  600ىػ(، كعمى ىذا اعتقد بأنو تكفي حكالي) 548)

القرف السابع، لـ تذكر المصادر الرجالية كالحديثية مشايخ عمي بف الحسف كأساتذتو غير السيد جبلؿ الديف بف 
لطبرسي حديثا في كتابو مشكاة األنكار، انظر: األميف، أعياف حمزة المكسكم كالذم ركم عنو ا

(، المحٌدث النكرم، 22/147(، آغا بزرگ الطيراني، الذريعة)6(، الطبرسي، مشكاة األنكار)ص2/399الشيعة)
 (.1/327خاتمة مستدرؾ الكسائؿ)
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ال يفعؿ إال بالفاسؽ المتحير الشاؾ، فيجب أف ال تككف الحيرة  فقد ذكر أنو 
 المتقدمة

التي بيا صاركا فساقان مف فعمو، إال إذا كجدت حيرة قبميا أيضان، كىذا يكجب كجكد  
ما ال نياية لو مف حيرة قبؿ حيرة، ال إلى أكؿ، أك ثبكت إضبلؿ ال إضبلؿ قبمو، 

ذا كاف ذلؾ مف فعمو، فقد أضؿ مف لـ يكف فاسقان، كىك خبلؼ قكلو:  ﴿كا   

       ﴾ كعمى ىذا الكجو فيجكز أف يككف حكـ ا ، 

 .(1)عمييـ بالكفر، كبراءتو منيـ، كلعنتو عمييـ، إىبلكان ليـ، كيككف إىبلكو، إضبلالن"
 ﴿ يقكؿ الكاشاني في زبدة التفاسير: "كذلؾضالل الجيل ومنع األلطاف:  -9

          ﴾  :[ ال يطمبكف العمـ، 59]الركـ

كيصٌركف عمى خرافات اعتقدكىا، فإٌف الجيؿ المرٌكب يمنع إدراؾ الحٌؽ، كيكجب 
تكذيب المحٌؽ، كمعنى طبع المَّو: منع األلطاؼ الَّتي ينشرح ليا الصدكر حٌتى تقبؿ 
ٌنما يمنعيا مف عمـ أٌنيا ال تجدم عميو، كال تغني عنو كما يمنع الكاعظ  الحٌؽ؛ كا 
المكعظة مف يتبٌيف لو أٌف المكعظة تمغك كال تنجع فيو، فكقع ذلؾ كناية عف قسكة 
قمكبيـ، كرككب الصدأ كالريف إٌياىا، فكأٌنو قاؿ: كذلؾ تقسك كتصدأ قمكب الجيمة، 

، فيككف معنى (2)حٌتى يسٌمكا المحٌقيف مبطميف، كىـ أعرؽ خمؽ المَّو في تمؾ الصفة"
ؼ الخاصة؛ مف اإلحساف، التعاكف، كالمحبة، اإلضبلؿ ىك منعيـ مف األلطا

كخذالنيـ في الحياة الدنيا مف األلطاؼ؛ ألنيـ ىـ الذيف منعكا مف كصكليا إلييـ 
نتيجة تركيـ العمؿ باليداية العامة، كلك عممكا العباد بيا ألفاض عمييـ مف ألطاؼ 

كراـ ا  كا 
(3). 

قكؿ السبحاني: "عٌمؽ] ا ي ضالل العباد عن اليداية الخاصة والحرمان منيا: -10
]  ]الٌضبللة في كثير مف اآليات عمى صفات تشعر باستحقاقو ]العبد الٌضاؿ

  :﴿   الٌضبلؿ كبمعنى الحرماف مف اليداية الخاصة، قاؿ     

                                                           

 (.1/137الطبرسي، تفسير مجمع البياف) (1)
 (.5/281الكاشاني، زبدة التفاسير)(2) 
 (.2/145انظر: مقاتؿ بف عطية، أبيى المداد في شرح مؤتمر عمماء بغداد) (3)



118 

 

  ﴾ :[ ...كقاؿ 5]الجمعة  :﴿            

                        

         ﴾ :[... فالمراد مف اإلٌضبلؿ ىك 169-168] النساء

عدـ اليداية ألجؿ عدـ استحقاؽ العناية كالتكفيؽ الخاص؛ ألٌنيـ كانكا ظالميف 
 كفاسقيف، كافريف كمنحرفيف عف الحٌؽ، كبالمراجعة] بالعكدة[ إلى اآليات]السابقة[ 

لـ ينسب في كبلمو إلى نفسو إضبلال إاٌل ما  الكاردة حكؿ اليداية كالٌضبللة يظير أٌنو 
كاف مسبكقان بظمـ مف العبد، أك فسؽ، أك كفر، أك تكذيب، كنظائرىا التي استكجبت 

 .(1)قطع العناية الخاصة كحرمانو منيا"
كالكافر، كالظالـ، كالفاسؽ، كالخائف، كالمسرؼ، كؿ ىؤالء الٌضاليف يستحقكف الحرماف مف  

 .(2)يـ ترككا العمؿ باليداية العامةاليداية الخاصة؛ ألن
مما  سبؽ يتضح: أف أنكاع الضبلؿ عند السمؼ مكافقة لما جاء في القرآف الكريـ كالسنة 

 النبكية المطيرة، كىذا سيتـ بيانو في المطمب التالي إف شاء ا.
األنكاع ىك نكاع الضبلؿ عند الشيعة االثني عشرية كثيرة كمتنكعة، كلكف مصدر جميع ىذه كأ 

 :﴿ ، قاؿ (3)الغفمة عف يـك القيامة أك نسياف يـك القيامة           

                      ﴾ :[، قاؿ 26]ص
عف اتباع اليكل بأنو يبلـز نسياف يكـ الحساب كفي نسيانو عذاب  الطباطبائي: "تعميؿ لمنيي

شديد كالمراد بنسيانو عدـ االعتناء بأمره، كفي اآلية داللة عمى أف كؿ ضبلؿ عف سبيؿ ا 
 ،(4)سبحانو بمعصية مف المعاصي ال ينفؾ عف نسياف يـك الحساب"

كالسنف اإلليية في اليداية كالٌضبلؿ ىك بسبب الظمـ الذم كقع  عمى أىؿ البيت (5)كالقكانيف 
، عمى يد زعماء قريش، كىذا يتكقؼ عمى فيـ عدد مف كشيعتيـ بعد النبي  النبكم 

                                                           

 (.3/87السبحاني، اإلنصاؼ في مسائؿ داـ فييا الخبلؼ) (1)
 (.2/146انظر: مقاتؿ بف عطية، أبيى المداد في شرح مؤتمر عمماء بغداد) (2)
 (.5/15انظر: ناصر الشيرازم، نفحات القرآف) (3)

 (.196-17/195فسير الميزاف)الطباطبائي، ت(4) 
كمف قكانيف اليداية كالٌضبلؿ: قانكف تقارف كؿ نبكة مع مضميف، قانكف الٌضبلؿ، قانكف اإلٌضبلؿ، قانكف  (5)

اإلحباط، قانكف الفتنة الفردية كاالجتماعية، قانكف االبتبلء كاالختبار، سنة ا في اقتتاؿ األمـ بعد رسميا!، 
عمى أعقابيا بعد رسكليا!، فتنة ىذه األمة باألئمة المضميف عمى سنة مف قبميا!، فتنة التحذير مف انقبلب األمة 
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في كتابو، كبٌينيا النبي  كالسنف اإلليية في ىداية البشر كٌضبلليـ، كبٌينيا ا  القكانيف
  (1)خطبو كعممو، كحذر األمة منيالؤلمة في أحاديثو ك. 

أنكاع الضبلؿ عند السمؼ تتنكع عمى حسب قربو أك بعده عف منيج الكتاب، كالسنة النبكية، ك  
، كالكفر، اليبلؾ، كضبلؿ عمى ؛ مثؿ: الشرؾفالضبلؿ عند السمؼ منو ما ىك ضبلؿ أكبر

كالٌضبلؿ عمى غير عمد، عمد، كٌضبلؿ الخسراف، كمنو ما ىك ضبلؿ أصغر؛ مثؿ: النسياف، 
ٍربىاًف، (2)قاؿ المرتضى الزبيدم رى ضى  : "كالٌضبلؿ ًمٍف كىٍجوو آخى

كالٌضبلؿ ًفي معرفىًة كىٍحدىاًنيًَّتًو تىعالى، كمعًرفىًة النُّبيكًَّة، كنحًكىما،  ٌضبلؿ ًفي العيميكـً النَّظىًريًَّة،
﴿الميشاًر إلٍيًيما بقكًلًو تىعالىى:                      

 ﴿[، ًإلىى قىٍكًلًو: 136]النساء:﴾     ﴾ :كٌضبلؿ ًفي العيميكـً  [،136]النساء

 ، مىٍمتى ، ضى مىيًّْة، كىمعًرفىًة األىٍحكاـً الشٍَّرًعيًَّة، الًَّتي ًىيى الًعبادىاتي ، كتىًزؿُّ العىمى ، تىًضؿُّ لىٍمتى  .(3)"كزى
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                     

ىذه األمة بالشجرة الممعكنة في القرآف!، ما اختمفت أمة بعد نبييا إال غمب أىؿ باطميا عمى أىؿ حقيا!، انظر: 
 (.1/13عمي الككراني العاممي، جكاىر التاريخ)

 (.1/13، جكاىر التاريخ)انظر: عمي الككراني العاممي (1)
ىك: " محمد بف محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني، الزبيدم، الممقب بمرتضى )أبك الفيض( لغكم،  (2)

، أصمو مف كاسط في العراؽ،  نحكم، محدث أصكلي، أديب، ناظـ، ناثر، مؤرخ نسابة، مشارؾ في عدة عمـك
شأه في زبيد باليمف، رحؿ إلى الحجاز، كأقاـ بمصر، كمكلده في بمجراـ في الشماؿ الغربي مف اليند، كمن

فاشتير فضمو، ككاتبو ممكؾ الحجاز كاليند كاليمف كالشاـ كالعراؽ كالمغرب االقصى كالترؾ كالسكداف كالجزائر، 
كتكفي بالطاعكف في مصر في شعباف، مف تصانيفو الكثيرة: تاج العركس في شرح القامكس في عشر مجمدات، 

في نسب السادة آؿ جعفر الطيار، اتحاؼ السادة المتقيف في شرح أحياء العمـك لمغزالي، بمغة  الركض المعطار
الغريب في مصطمح آثار الحبيب، كعقد الجكاىر المنيفة في أدلة مذىب اإلماـ أبي حنيفة"، عمر كحالة، معجـ 

 (.11/282المؤلفيف)
 (.344/29مرتضى الزبيدم، تاج العركس) (3)
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 المبحث الثاني

 .الصالح السمففي ضوء عقيدة لّضالل عند الشيعة االثني عشرية عوامل ا

 المطمب األول
 عوامل الّضالل عند الشيعة االثني عشرية. 

منيا ما يكافؽ السمؼ كمنيا ما يخالؼ السمؼ  لمٌضبلؿ عند الشيعة االثني عشرية عكامؿ عدة 
 ، منيا:  الصالح

"إف الكىـ ىك سبب الضبلؿ ألنو ىك الذم يعارض  قاؿ الحٌر العاممي:: (1)العامل األول: الوىم
العقؿ  العقؿ في كثير مف المقدمات كغمبة الشيكات، كسببيا البعيد القكة الشيكانية، فخمؽ ا 

كمؼ مف إبطاؿ قضايا الكىـ الباطمة كمقتضى الشيكات كالقكل لممكمؼ؛ بحيث يتمكف الم
ذا قايسنا المطيع  الغضبية قد نراىا في كثير مف الناس يقير عقمو كيذعف ليا أكثر كأعظـ، كا 
لقكاه الشيكية كالغضبية كالكىمية المرجح ليا عمى القكة العقمية إلى مرجح القكة العقمية كجدنا 

ؼ مضاعفة ككؿ ذلؾ سبب عدـ العصمة فمك لـ يكجد رئيس األكؿ أكثر مف الثاني بأضعا
، كىذا (2)معصكـ يردع المطيع لقكتو الشيكية كيمـز كؿ مكمؼ في كؿ كقت بالحؽ لـز الضبلؿ"
كغضبو، يكافؽ السمؼ الصالح؛ ألنو كىـ اإلنساف كبعده عف الحؽ ىك سبب ضبللو، كشيكاتو 

األئمة االثنا عشر ىـ فقط المعصكميف مف كلكف الشيعة االثني عشرية يريدكف أف يصمكا أف 
الخطأ كالكىـ، كىذا مخالؼ لما جاء في القرأف الكريـ كالسنة النبكية أف األنبياء فقط ىـ 

 المعصكميف مف الكىـ كالخطأ.
مف فعمو  ]األئمة االثنا عشر[يقكؿ الحر العاممي: "إف المعصكـ :(3)العامل الثاني: عدم العصمة

  كىك سبب رككب طريؽ الصكاب كالصحة، فمك لـ يكجده ا ؛ كاف ا  سببان لعدـ
، كعدـ المعصكـ ىك سبب الضبلؿ فيمـز أف يككف ا سببان لمضبلؿ تعالى ا   المعصـك

ذا تقرر ذلؾ فنقكؿ لك لـ يكف المعصكـ مكجكدان في كؿ  ]األئمة االثنا عشر[كتقدس عف ذلؾ، كا 
ث ال يخمك كقت منو لـز ضبلؿ المكمفيف لتحقؽ عمة ضبلليـ كيككف المضؿ زماف كعصر بحي

مامة غير المعصكـ كيمـز أف ال  ىك ا  فيمـز أف يككف ليـ ىاد فيمـز انتفاء فائدة البعثة، كا 

                                                           

 (.391ينظر: الحر العاممي، األلفيف)ص (1)
 (.  391المرجع السابؽ)ص (2)
 (.  392ينظر: المرجع نفسو)ص (3)
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كالعصمة عند الشيعة  .(1)يككف غير المعصكـ إمامان فتبطؿ إمامة غير المعصكـ كىك المطمكب"
االثني عشرية تككف لؤلئمة االثنا عشر حسب زعميـ، كىذا مخالؼ لمسمؼ الصالح أف العصمة 

 فقط لؤلنبياء.
  :﴿ قاؿ : (2)العامل الثالث: اتباع اليوى                

                       ﴾  سكرة[

، فيستحؽ بذلؾ العذاب مف اليكل، لئبل يضؿ بو عف سبيؿ ا  [، حذر نبيو 26ص:
 ﴿"، قاؿ الكاشاني: (3)الشديد؛ ألف اتباع اليكل ىك سبب الٌضبلؿ    ﴾  ما تيكل

ما قيؿ: إٌف زلَّتو المبادرة إلى تصديؽ المٌدعي، كتظميـ األنفس مف مخالفة الحٌؽ، كىك يؤٌيد 
﴿اآلخر قبؿ مسألتو  ﴾ أم: إف اتٌبعت اليكل فيعدؿ اليكل بؾ﴿    ﴾  عف

اإلنساف،  ، كلقد أكجد ا (4)دالئمو الَّتي نصبيا في العقكؿ أك في شرائعو بالكحي عمى الحٌؽ"
كرٌكب فيو غرائز كشيكات يميؿ إلييا حسب رغبتو بيا، كىذه الشيكات إذا تيركت دكف ضابط 

ذا كاف ا  قد حـر  شرعٌي كلف تيٌذب؛ فإنيا تسكؽ العبد إلى المعاصي كالكفر كالضبلؿ، كا 
 .(5)عمى عباده بعض الشيكات كالممذات المفسدة ففي المقابؿ أباح ليـ الطيبى منيا

 :﴿: قال (6)مل الرابع: ليو الحديثالعا              

                     ﴾ :[ أم  6] لقماف

 يأخذ الحديث كيحٌصمو كيضبطو ليضٌؿ بو الناس، كليك الحديث ىك ما يميي عف ذكر المَّو 
 .(7)كيمنع عف اتباع سبيمو كيككف ىذا سبب الضبلؿ كاالنحراؼ

                                                           

 (.  392المرجع نفسو)ص (1)
 (.720ينظر: المفيد، المقنعة)ص (2)
 (.720انظر: المرجع نفسو)ص (3)

 (. 6/23الكاشاني، زبدة التفاسير)(4) 
ئ الضبلؿ كمباعث االنحراؼ نماذج مف الصكفية كمنتحمي انظر: مرتضى الحسيني الشيرازم،  مناش (5)

 (.7الميدكية كالفرؽ المبتدعة مثاالن)ص
 (.6/23ينظر: الكاشاني، زبدة التفاسير) (6)
 (.55-6/54انظر: الشيخ حسف المصطفكم، التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ) (7)
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  كىذا بسبب غفمة الناس عف عبادة ا، كالغفمة عف أسماء ا: (1)العامل الخامس: الغفمة
:﴿ قاؿ                      

        ﴾ :ـٌ لٌما بٌيف الٌمو 180]األعراؼ ، كأف أٌف الٌضبلؿ بخذالنو [، ث

بأف يأمر  نبٌيو  سبب الٌضبلؿ كالخذالف الغفمة عنو كعف سكء عاقبة عمميـ، كأمر ا 
العباد بأف يذكركه في جميع األحكاؿ، كاألكقات، كاألماكف، كأف يتضٌرعكا إليو فقط كيسألكه 

ٍسنى كالٌصفاًت العميا، لى كٌؿ خير؛ ألف ًلمًَّو اأٍلىٍسماءى اٍلحي  عف الصادؽ  اليداية إلى الحٌؽ كا 
، فىاٍدعيكهي (3)، كعف القٌمي: قاؿ: "الٌرحمف الٌرحيـ"(2)أٌنو سئؿ عف االسـ، فقاؿ:" صفة لمكصكؼ"

ذا : "إ كسٌمكه أك اسألكه ًبيا كال تسٌمكه أك ال تسألكه بغيرىا، كال تذكركا بيا غيره ،عف الرضا 
 ﴿عمى الٌمو ، كىك قكؿ الٌمو: ]األئمة االثنا عشر[نزلت بكـ شٌدة فاستعينكا بنا    

          ﴾  قاؿ:" قاؿ أبك عبد الٌمو ، نحف كالٌمو األسماء الحسنى التي ال :

)كىذا مخالؼ لمسمؼ الصالح في أف ،(4)تقبؿ مف أحد  طاعة إاٌل بمعرفتنا، قاؿ: فادعكه بيا"
الجاـز بأف ا ىك خالؽ كؿ شيء كليس كما قالكا الشيعة ىك معرفة االيماف يككف باالعتقاد 

  ﴿ األئمة عندىـ(،        ﴾  كاترككا مف يميمكف فييا

كيعدلكف بيا عٌما ىي عميو، بأف يسٌمكا بيا غيره كما سٌمى المشرككف أصناميـ آلية، كأيضان 
بما ال يميؽ بو، كيسٌمكنو بما ال يجكز تسميتو بو، كفي الكافي: عف  ذركا اٌلذيف يصفكف الٌمو 

يكصؼ الذم تعجز الحكاٌس : "أٌف الخالؽ ال يكصؼ إاٌل بما كصؼ بو نفسو، كأٌنى الرضا 
أف تدركو، كاألكىاـ أف تنالو، كالخطرات أف تحٌده، كاألبصار عف اإلحاطة بو، جٌؿ عٌما يصفو 

ٍسنى التي ال ، كعف الصادؽ (5)الكاصفكف، كتعالى عٌما ينعتو الٌناعتكف" ًلمًَّو اأٍلىٍسماءي اٍلحي : "كى
كا الًَّذيفى ييٍمًحديكفى ًفي أىٍسماًئًو يسٌمى بيا غيره، كىي التي كصفيا في الكتاب فقاؿ: فى  ذىري اٍدعيكهي ًبيا كى

جيبلن بغير عمـ، فالذم يمحد في أسمائو بغير عمـ يشرؾ كىك ال يعمـ، كيكفر بو كىك يظٌف أنو 

                                                           

 كما بعدىا(. 3/37ينظر: محمد النياكندم، نفحات الرحمف في تفسير القرآف) (1)
 (.2/254(، كالكاشاني، تفسير الصافي)1/6،88الكميني، الكافي) (2)
 (.2/254(، كالكاشاني، تفسير الصافي)1/249القمي، تفسير القمي) (3)

 (.2/254( ، كالكاشاني، تفسير الصافي)1166-2/176محمد بف مسعكد العياشي، تفسير العياشي)(4) 
 (.2/255كالكاشاني، تفسير الصافي)(، 1/3،107الكميني، الكافي) (5)
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﴿يحسف، فمذلؾ قاؿ:            ﴾ :[، كىـ 106]يكسؼ

ـٌ ىٌدد ا (1)بغير عمـ، فيضعكنيا في غير مكضعيا" الذيف يمحدكف في أسماء ا   ، ث
ٍكفى ﴿: المشركيف الممحديف فقاؿ  مف اإللحاد  ﴾يىٍعمىميكفى ﴿العذاب كالنار عمى ما كانيكا  ﴾سىييٍجزى

أف الغفمة كالخذالف ، كىذا مكافؽ لمسمؼ الصالح ؼ (2)في أسمائو كصفاتو كىذا سبب ضبلليـ
 ىك سبب الضبلؿ كما سياتي في المطمب التالي..

إف سبب الٌضبلؿ يتسع بالجيؿ كقمة المعرفة، كما إف استنارة : (3)العامل السادس: الجيل  
كمبدأ المبادئ  سبيؿ اليداية تحصؿ بالعمـ كالتدبر كالتركم، كأعظـ الجيؿ ىك الجيؿ بالخالؽ 

كىك أكؿ انحراؼ كضبلؿ يأخذ بيد اإلنساف إلى مياكم الميالؾ كالعذاب الشديد، كىك أيضان 
:﴿أكعر المسالؾ، لقكؿ ا               

                     ﴾ 

 :﴿[، كقكلو 67]الزمر:                

                   ﴾ :(4)[28]فاطر. 

كىما يحرماف صاحبيما مف سماع الحؽ الذم جاء بو ديف  :(5)االستكبار والعنادالعامل السابع: 
اإلسبلـ كعدـ اإلنصات إليو، كمعاداة الحؽ مع عممو بو في طيات نفسو؛ ألف سطكة الكبر 

 .(6)كالعناد تطغى عمى صاحبيما
 :﴿قاؿ : (7)العامل الثامن: كيد الشيطان                

                         

                                                           

 (.2/255(، كالكاشاني، تفسير الصافي)1/324الصدكؽ، التكحيد)(1) 
 (.38-3/37انظر: محمد النياكندم، نفحات الرحمف في تفسير القرآف) (2)
 (.6ينظر: مرتضى الشيرازم، مناشىء الضبلؿ)ص  (3)
االنحراؼ نماذج مف الصكفية كمنتحمي  مناشئ الضبلؿ كمباعثمرتضى الحسيني الشيرازم، انظر:  (4)

 (.6الميدكية كالفرؽ المبتدعة مثاالن)ص
 كما بعدىا(. 6)صالمرجع السابؽينظر:  (5)
 (.7-6)صنفسوانظر: المرجع  (6)
 (.7ينظر: المرجع نفسو)ص (7)
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[؛ألنيا تؤدم إلى الضبلؿ كاالنحراؼ عف الحؽ، فإف الشيطاف ال ميمة لو فيما بقي 21]النكر:﴾
إلى نار جينـ كالعياذ با، كبيذا أصبح كيد مف الحياة في الدنيا إال إضبلؿ العباد كسكقيـ 

ضبلؿ أجياؿ كثيرة عمى مر التاريخ ، قاؿ عبد األعمى (1)الشيطاف بابان كاسعان لغكاية كا 
: "إٌف ذـ التقميد كالتشنيع عمى مف يقمد اآلباء ليس ألجؿ نفس التقميد كالمتابعة بؿ (2)السبزكارم

لكريـ فيو، فيرجع إلى متابعة الشيطاف كالنفس ألجؿ عدـ تكفر الشركط التي حددىا القرآف ا
 .(3)األمارة كمتابعة اليكل التي ىي مف أىـ أسباب الضبلؿ كاالبتعاد عف الحؽ"

يتأثر اإلنساف سمبان كاف أك إيجابان بالبيئة االجتماعية  : قد(4)العامل التاسع: البيئُة االجتماعية
ف كانت البيئة  التي حكلو؛ فإف كانت البيئة صالحة، قادتو إلى الصبلح، كالحؽ، كاإليماف، كا 
االجتماعية فاسدةن قادتو إلى الفساد، كالكفر، كالٌضبلؿ، كقد ال يككف لمعبد دخؿ في اختيار بيئتو 

ا تفرض عميو إال أف ذلؾ اليعفيو مف التحكؿ إلى بيئة أخرل مناسبة االجتماعية؛ ألنيا عادةن م
لعباده اليجرة إذا خافكا عمى أنفسيـ مف  لتكجياتو الصالحة كالمناسبة لو، كمف ىنا أكجب ا 

 .(5)الٌضبلؿ كالٌضياع، كالكفر، كالفساد
، يمكف جمعيا كبعد ىذا السرد كالعرض يتضح أف عكامؿ الضبلؿ عند الشيعة االثني عشرية 

تحت عكامؿ ثبلثة: فأكالىا عكامؿ نفسية؛ كاتباع اليكل، كاالستكبار كالعناد، كىي عكامؿ تجعمو 
معتٌدا بنفسو]كاثؽ بنفسو[ ذا أحكاـ مسبقة فيضؿ كينحرؼ تمقائيان، كثانييا عكامؿ متعمقة بطبيعة 

يؿ، فيك ألنو غير الخمقة؛ كعدـ العصمة، كالغفمة التي يندرج في سياقيا ليك الحديث كالج
ذا غفؿ عف الصكاب انحراؼ كصار يمتطي]عىبلى كيتبختر[  ، كا  معصكـ يرد منو أخطاء كمعاصو
كؿ ما يمييو عف ذكر ا، كمثؿ ذلؾ الجيؿ، عابد ا عمى غير معرفة يضؿ كيحبط مع 

                                                           

 (.7انظر: مرتضى الحسيني الشيرازم،  مناشئ الضبلؿ )ص (1)
ىػ(، مرجع  1414 -ىػ 1329بف عبد العمي المكسكم السبزكارم )ىك السيد عبد األعمى بف عمي رضا  (2)

كميفٌسر كفقيو شيعي إيراني يعد مف كبار فقياء كعمماء اإلمامية المشيكريف، ككاف يعيش بالنجؼ العراقية، تكلى 
داف المرجعية العميا بعد كفاة أبي القاسـ الخكئي، ككؿ الشيعة في العراؽ كالكثير منيـ في إيراف كباقي البم

اإلسبلمية يرجعكف إليو في تقميدىـ؛ كلكف ذلؾ لـ يدـ طكيبلن لكفاتو بعد فترة قميمة سنو كشير، كقد ساىـ 
السبزكارم خبلؿ فترة مرجعيتو القصيرة في نشاطات سياسية كاجتماعية كاقتصادية، كاضطمع في تمؾ الفترة 

بكبيف جدا لدل الشيعة، مف مؤلفاتو: رفض بنشاط إصبلحي بمدينة النجؼ أكاخر أياـ حياتو كمف المراجع المح
الفضكؿ عف عمـ األصكؿ، ك لباب المعارؼ، ك حاشية عمى تفسير الصافي،انظر: آغا برزؾ الطيراني، 

 (.7-1/5(، كالسبزكارم، مكاىب الرحمف)11/242،18/281الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة)
 (.2/265القرآف)عبد األعمى السبزكارم، مكاىب الرحمف في تفسير  (3)
 كما بعدىا(. 7ينظر: مرتضى الشيرازم، مناشىء الضبلؿ)ص (4)
 (.8-7انظر: مرتضى الحسيني الشيرازم،  مناشئ الضبلؿ كمباعث االنحراؼ)ص (5)
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مع  التكرار، كثالثيا عكامؿ خارجية؛ كىي كيد الشيطاف كالبيئة االجتماعية، فالمرء في صراع
 كافؽ بيئة خبلفيا حرفتو كأضٌمتو.الشيطاف فإذا صرعو أضٌمو، كىك مكلكد عمى الفطرة فإذا ما 

 المطمب الثاني

 عوامل الّضالل عند السمف الصالح.
مف أعظـ أسباب الضبلؿ عف الحؽ، يقكؿ الحافظ ابف  كىي: (1)العامل األول: الكبائر والذنوب

راط يمنة كيىسرة سكراف، كىما حدكدي ا، ككما أفَّ السُّكرى يمنع مف (2)رجب : "كعمى جنبتي الصّْ
كاف داخمو ًمف تعدّْيو كمجاكزتو، فكذلؾ اإلسبلـي يمنع مف دخمو مف الخيركج عف حدكده 

الحافظيفى  كمجاكزتيا، كليس كراءى ما حدَّ ا مف المأذكًف فيو إاٌل ما نيى عنو؛ كليذا مدح 
 :﴿ ، قكلو (3)لحدكده، كذَـّ مف ال يعرؼ حدَّ الحبلؿ مف الحراـ"           

              ﴾ :[.31]النساء 

فيما يخمؽ كييقىدٍّْر، ثيَـّ  أحد أسباب الٌضبلؿ ىك الجيؿ بحكمة ا : (4)العامل الثاني: الجيل
 :ابف تيمية )رحمو ا(الخكض في القضاء كالقدر، قاؿ شيخ اإلسبلـ 

 كأصؿُّ ضبلًؿ الخٍمًؽ ًمٍف كيؿّْ ًفرقىًة ** ىك الخكضي في فٍعًؿ اإللًو بعمَّةً 
فإنَّيـي لـ يىٍفيىميكا ًحٍكمىةن لىوي        **   فصاركا عمى نىٍكعو ًمفى الجاىميَّةً                

(5) 
عىؿى ا   يً  كىذا حؽ؛ ألفَّ ًحٍكمىةى ا غير معمكمة؛ بؿ جى ؿى حكمتو في أنَّوي مثاالن لكؿ مف جى

ًرـ العمـ، ؾ كالنكاؿ مما يعاب بو كالجيؿ ىك أحد أسباب الضبلؿ كطريؽ العذاب كاليبلحي
 .(6)اإلنساف كييشاف بو، كأىؿ البدع كالعصياف ىـ أعظـ الناس جيبلن كضبلالن 

                                                           

 (.830/2ينظر: ابف رجب، جامع العمـك كالحكـ) (1)
ىك: "اإلماـ الحافظ المحدث الفقيو الكاعظ زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف بف محمد  (2)

لد في بغداد في ربيع األكؿ سنة ست كسبعمائة، كسمع  بف مسعكد السبلمي البغدادم، ثـ الدمشقي الحنبمي، كي
م، كشرح عمؿ الترمذم، كشرح مف أبي الفتح الميدكمي كعدة كأكثر االشتغاؿ حتى مير كصنؼ شرح الترمذ

قطعة مف البخارم، كطبقات الحنابمة كغيرىا، مات في رجب سنة خمس كتسعيف كسبعمائة" الذىبي، تذكرة 
 (.1/243الحفاظ)

 (.830/2ابف رجب، جامع العمـك كالحكـ) (3)
 (.68ينظر: صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ، شرح العقيدة الطحاكية)ص (4)
 (.111،114، القصيدة التائية في القدر)صو ا(ابف تيمية )رحم (5)
 (.525انظر: أبك المعالى محمكد األلكسي، صب العذاب عمى مف سب األصحاب)ص (6)
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 : أك أف يجعؿ ميزاف تقدير ا (1)عمى أفعال المخموقين : قياس أفعال اهلل ثالثالعامل ال
عمى كجو الكماؿ كالصحة ىك ميزاف تقدير المخمكقيف؛ فإفَّ العبد إذا نظر في ًفٍعًمو كفي تقديره 
كتصرفاتو فإنو يجعؿ الصكاب كالكماؿ في حقو عمى نحكو ما، فإذا قاس فعمو ىذا الذم أدرؾ في 

يران مف أبكاب فإنو أتى بابان كبيران مف أبكاب الضبلؿ  يعني حٌصؿ بابان كب نفسو إلى ًفٍعًؿ ا 
بأفعاؿ العباد،  الٌضبلؿ، كما حصؿ لمقدرية مف المعتزلة كأشباىيـ، فإنيـ قاسكا أفعاؿ ا 

العدؿ كنفكا  فعؿ األصمح بما عيدكه مف فعؿ اإلنساف، كأكجبكا عمى ا  فأكجبكا عمى ا 
عؿ األصمح، كأنو يىحسيفي يجب عميو ف عنو الظمـ بما عيدكه مف فعؿ العبد، كليذا قالكا إفَّ ا 

سَّنيكهي في فعؿ ا  ، كما في فعؿ ا كذا، كيقبح كذا، فما حسَّنىٍتوي عقكليـ بما رأكه في العباد حى
كهي في فعؿ ا  ٍتوي عقكليـ مف أفعاؿ العباد قىبَّحي   .قبَّحى

أصكؿ الديف، ال قاؿ الفخر الرازم: "ال يجكز التقميد في : (2): التقميد األعمىرابعالعامل ال
، ككثير مف الناس  يأخذ الديف عمى كجو التقميًد األعمى مف غير معرفة (3)لممجتيد، كال لمعكاـ"

دليميا، كمعرفة مدل صحتيا، كما ىك الكاقعي مف الفرًؽ المخالفة لمديف اإلسبلمي؛ ألنيـ قمدكا 
افان كبيران عف االعتقاد الذيف مف قبميـ مف أئمة الضبلؿ؛ فضمكا ضبلالن بعيدان كانحرفكا انحر 

الصحيح الذم جاء بو الديف اإلسبلمي، كالتقميد ىك قبكؿ قكؿ القائؿ مف غير معرفة دليمو؛ ككما 
، (4)قاؿ ابف القيـ: "كال خبلؼ بيف الناس أف التقميد ليس بعمـ كأف المقمد ال يطمؽ عميو اسـ عالـ"

فيـ الديف فيمان صحيحان  كما جاءت بو  كالتقميد في أصكؿ الديف كالتكحيد ال يجكز فيو، بؿ يجب
 . (5)الرسؿ عمى الكجو الصحيح، أما في فركع الديف فيجكز تقميد أم مذىب مف المذاىب السنية

ىك أصؿ الضبلؿ كالكفر، كمعمكـ أف ذلؾ يتفاكت تفاكتان  : (6): اتباع اليوىخامسالعامل ال
ك االعتماد عمى الظف الذم ال يغني عظيمان، ككؿ مف خالؼ الحؽ ال يخرج عف اتباعو لميكل، أ

مف الحؽ شيئان، كمف يتبع اليكل البد أف يضؿ؛ سكاء كاف عف عمـ، أك عف جيؿ؛ فإف مف يتبع 
اليكل كثيران ما يترؾ العمـ اتباعان ليكاه، كالبد أف يظمـ نفسو كغيره إما بالقكؿ، أك بالفعؿ؛ ألف 

ؼ مف مجالسة مف ىذه صفتو، كال يصح ىكاه قد أعماه عف الحؽ كأضمو، كلذلؾ قد حذر السم

                                                           

 كما بعدىا(.  68ينظر: المرجع السابؽ)ص (1)
 (.1/45(، كابف القيـ، أعبلـ المكقعيف)2/125ينظر: الفخر الرازم، المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو) (2)
 (.2/125فخر الرازم، المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو)ال (3)
 (. 1/45ابف القيـ، أعبلـ المكقعيف) (4)
 (.73انظر: الدكسرم، األجكبة المفيدة لمشيخ الدكسرم)ص (5)
 كما بعدىا(. 8ينظر: الغنيماف، اليكل)ص (6)
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مجالسة مف يتبع اليكل كال مجادلتيـ؛ ألنيـ يغمسكف الناس في ضبللتيـ أك يمبسكف عمييـ ما 
 .(1)يعرفكف

(4)، عف أبي أمامة(3)كىك أحد أسباب الٌضبلؿ: (2): الجدلسادسالعامل ال
  مرفكعان: "ما ضؿ

 :﴿قـك بعد ىدل كانكا عميو إال أكتكا الجدؿ" ثـ تبل قكلو               

             ﴾  :(5)[58]الزخرؼ. 

لمف لـ يعممكا أف ما أنزؿ  كمما سبؽ يتبيف أف أسباب الٌضبلؿ متعددة، كىذا تحذير مف ا  
ىك الحؽ مف ربو، كأما السبب األكبر في الٌضبلؿ ىك اإلعراض عف القرآف  عمى محمد 

الكريـ كالسنة النبكية المطيرة، كمعارضتيما بضدىما مف الضبلؿ كاتباع األىكاء كالشيكات 
لعياذ با، كىؤالء قد أعرضكا عف مصدر النكر كاليداية؛ أال كىك القرآف الكريـ كالسنة كالكفر كا

عمى ذلؾ بأنو حرميـ مف اليداية، فمف يقعكا في  النبكية المطيرة، ككذبكا بيما، كجازاىـ المَّو 
ليـ مف سعييـ عمى مصدر آخر ييتدكف بو؛ ألنيـ ترككا القرآف الكريـ كالسنة النبكية، كلـ يجدكا 

﴿بقكلو:  الظممات مخرجان، فيـ كما كصفيـ المَّو              

                          

          ﴾ :(6)[122]األنعاـ. 

                                                           

 (.8،13انظر: المرجع السابؽ)ص (1)
 (.162ينظر: محمد التميمي النجدم، أصكؿ اإليماف)ص (2)
 (.162انظر: المرجع نفسو)ص (3)
ةي، اسٍ  (4) ، الحيجَّ ، الفىًقٍيوي، الميعىمَّري دىًنيُّ ، المى ، األىٍكًسيُّ اًرمُّ نىٍيؼو األىٍنصى ميوي: أىٍسعىدي ًباٍسـً ىك: "أىبيك أيمىامىةى بفي سىٍيًؿ بًف حي

ًو، النًَّقي دًّْه أليمّْ يىاًة النًَّبيّْ جى ًلدى: ًفي حى رىارىةى، كي ، السَّيّْدي، أىسىٍعدي بفي زي ا ًقٍيؿى  -كىرىآهي  بي ، -ًفيمى ٍف: أىًبٍيًو، كىعيمىرى دَّثى عى ، كىحى
سىٍعدي  ، كى ٍنوي: الزٍُّىًرمُّ دَّثى عى طىاًئفىةو، حى ميعىاًكيىةى، كى ، كى ، كىاٍبًف عىبَّاسو ٍيًد بًف ثىاًبتو زى ، كى اًزـو كىعيٍثمىافى ، كىأىبيك حى ـى بفي ًإٍبرىاًىٍي

يىٍحيىى بفي سىعً  ، كى ٍبًد اً بًف األىشىجّْ يىٍعقيٍكبي بفي عى نىاًد، كى مَّدي بفي الميٍنكىًدًر، كىأىبيك الزّْ ميحى ، كى ، كىاٍبنىاهي؛ األىٍعرىجي اًرمُّ ٍيدو األىٍنصى
" الذىبي، ٍكفى ري سىٍيؿه اٍبنىا أىًبي أيمىامىةى، كىآخى مَّده كى  (.518/3سير أعبلـ النببلء) ميحى

ًمٍف سيكرىًة الزٍُّخريًؼ،]الترمذم، سنف الترمذم، أىٍبكىابي تىٍفًسيًر اٍلقيٍرآًف عىٍف رىسيكًؿ المًَّو (5) : كى : رقـ 378/5، بىابه
اًج ٍبفً 3253الحديث  جَّ ًديًث حى ا نىٍعًرفيوي ًمٍف حى ًحيحه ًإنَّمى سىفه صى ًديثه حى اجه ًثقىةه  ، قاؿ الترمذم: " ىىذىا حى جَّ ًدينىارو كىحى

." كَّري زى اًلبو اٍسميوي: حى ًديًث، كىأىبيك غى  ميقىاًربي الحى
 (.3/30انظر: د. عبد ا الجربكع، األمثاؿ القرآنية القياسية المضركبة لئليماف با) (6)
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 المبحث الثالث

 عند الشيعة االثني عشرية والسمف. أم من اهللعبد الّضالل من النسبة 

 المطمب األول

 عند الشيعة االثني عشرية . أم من اهلل لعبدّضالل من اال
ضبلؿ العبد ىؿ مف ا أـ مف العبد؟ فأحيانان ينسبكف ؼ الشيعة االثنا عشرية في نسبة اختم 

 ، كأحيانان إلى العبد:الٌضبلؿ إلى ا 
]أم أنو  مجازان  ينسب الٌضبلؿ إلى ا مجازيًا:  القول األول:  الّضالل ينسب إلى اهلل 

يمنع الكاممة؛ بمعنى أنو لك أراد أف  ليبرىف عف قدرتو  مف باب أف ا ىك خالؽ كؿ شيء[
الٌضاليف الذيف أرادكا الٌضبلؿ؛ لمنعيـ بإرادتو، كحكمتو، كقدرتو التككينية، كلـ يكف كصكليـ 

تركيـ ينفذكف ما أرادكا ليزدادكا طغيانان  ؛ كلكنو لمٌضبلؿ الذم أرادكه عف عجز مف ا 
 .(1)كضبلالن ثـ يأخذىـ أخذ عزيز مقتدر ذم انتقاـ

فيما ينسب بمعنى عدـ ىدايتو لمضاؿ، أم عدـ  إليو  قاؿ الطباطبائي: "ينسب الٌضبلؿ 
  ﴿إيجاده اليدل في نفسو، كمع ذلؾ فالذم ينسب إليو مف الٌضبلؿ كما في قكلو : 

            ﴾ :[ كقكلو8]فاطر  :﴿       

                :(2)["26]البقرة. 

كيقكؿ الطكسي: "نسب الٌضبلؿ إلى ا؛ ألنيـ ضٌمكا عند أمره كامتحانو، كما أضيفت زيادة 
  ﴿:الرجس إلى السكرة في قكلو      ﴾:ف كانكا ىـ 125]التكبة [ كا 

تختبر بالمحنة مف تشاء لينتقؿ صاحبو عف الٌضبللة، كتيدم مف الذيف ازدادكا عندىا، كالمعنى 
 .(3)تشاء معناه تبصره بداللة المحنة ليثبت صاحبيا عمى اليداية مف تشاء"

حتى أفعاؿ  ؛ ألف كؿ شيء يقع في الككف يصح نسبتو إليو كينسب الٌضبلؿ إلى الٌمو   
 : ، قاؿ بلؿ كما أشبو ذلؾ إليو كلذا يصح نسبة الضٌ  العباد، إذ أف األسباب كميا منو 

                                                           

 (.2/350انظر: محمد حسف العاممي، تفسير البياف الصافي لکبلـ ا الكافي) (1)
 (.12/214طبائي، تفسير الميزاف)الطبا (2)
 (.557-4/556الطكسي، التبياف في تفسير القرآف) (3)
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﴿      ﴾:(1)[8]فاطر. 

في تفسيره الكاشؼ: " نسبة الٌضبلؿ إلى المَّو مجازان؛ ألنو ىك الذم أباف  (2)كيقكؿ محمد مغنية
الحجة الدامغة كأعمنيا، كترتب عمى إعبلنيا مخالفة المبطؿ كضبللو، كلك سكت المَّو عف بياف 

 .(3)الحجة النتفى مكضكع الطاعة كالعصياف، كلـ يكف ىناؾ ضاؿ كميتد"
إف الٌضبلؿ ينسب إلى العبد كال يصح نسبتو إلى ا القول الثاني: ينسب الّضالل إلى العبد: 

 :ال لغةن، كال عقبلن 
 فيك مف كجكه عدة منيا: أما لغًة: 

إٌنو ال يصٌح مف طريؽ المغة أف يقاؿ: لمف منع غيره مف سمكؾ الطريؽ كرىان  الوجو األول: 
ٌنما يقكلكف إٌنو أضٌمو عف كجبران إٌنو أضٌمو، بؿ يقاؿ: من عو مف الشيء، أك صرفو عف الشيء؛ كا 

 .(4)الطريؽ إذا لٌبس عميو الطريؽ، كأكرد مف الٌشبو ما يمبس عميو الطريؽ فبل ييتدم لمطريؽ
بميس ما   إف ا  الوجو الثاني: كصؼ إبميس كفرعكف بككنيما مضٌميف، مع أٌف فرعكف كا 

مستجيبيف ليما باالتفاؽ، كأٌما عند الجبرٌية: فؤلٌف العبد ال يقدر كانا خالقيف لمٌضبلؿ في قمكب ال
عمى اإليجاد، كأٌما عند القدرٌية: فؤلٌف العبد ال يقدر عمى ىذا النكع مف اإليجاد؛ فمٌما حصؿ اسـ 
المضٌؿ حقيقتو مع نفي الخالقٌية باالتفاؽ عممنا أٌف اسـ المضٌؿ غير مكضكع في المغة لخالؽ 

 .(5)الٌضبلؿ
إٌف الٌضبلؿ في مقابؿ الييدل، فكما صٌح أف يقاؿ ىديتو فما اىتدل، كجب أيضان  لوجو الثالث:ا

 .(6)صٌحة أف يقاؿ أضممتو فما ضؿٌ 

                                                           

 (.4/268انظر: محمد الحسيني الشاىركدم، الكصكؿ إلى كفاية األصكؿ) (1)
ىك: محمد بف محمكد بف محمد آؿ مغنية العاممي، كىك فقيو كمفٌسر كعالـ شيعي، جده محمد بف ميدم (2) 

بف عمي بف حسف بف حسيف بف محمكد بف محمد آؿ مغنية العاممي، كجده صاحب كتاب الجكاىر، كلد سنة 
لعكائؿ الياشمية ـ في جبؿ عامؿ في قرية طيردبا قضاء صكر، مف عائمة عممية معركفة، كالدتو مف ا 1904

ىػ بعد تعرضو لنكبة قمبية قكية كىك في السادسة  1400محـر  19النسب مف آؿ شرؼ الديف، تكفي مغنية في 
في النجؼ، كصٌمى عميو أبك القاسـ  كالسبعيف مف عمره، كدفف مغنية في إحدل غرؼ حـر اإلماـ عمي 

-31ية، تجارب جكاد مغنية)ص(، كمحمد مغن69-10/68الخكئي، انظر: األميف، أعياف الشيعة)
32،544،549.) 

 (.1/72محمد جكاد مغنية، التفسير الكاشؼ) (3)
 (.3/263انظر: ذبيح ا المحبلتي، مآثر الكبراء تاريخ سامراء) (4)
 (.3/263انظر: ذبيح ا المحبلتي، مآثر الكبراء تاريخ سامراء) (5)
 (.3/263انظر: المرجع السابؽ) (6)
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 : فيك مف عدة كجكه منيا: أما عقالً 
ـٌ كٌمفو باإليماف؛ لكاف قد كٌمفو بالجمع بيف  إف ا الوجو األول:  لك خمؽ الٌضبلؿ في العبد ث

:﴿، قاؿ مكان كبيران تعاؿ ا ع الضٌديف؛ كىك سفو كظمـ مف ا       

 ﴾ :[، كقكلو 46]فصمت ﴿          ﴾:[، كقكلو 286]البقرة

 :﴿              ﴾:(1)[78]الحج . 

خالقان لمجيؿ، كممٌبسان عمى المكٌمفيف؛ لما كاف مبٌينان لما كٌمؼ  أنو لك كاف ا   الوجو الثاني:
 .(2)مبٌينان لمناس العبد بو مف التكاليؼ، كقد أجمعت كؿ األٌمة عمى ككنو 

لك كاف قد خمؽ في العباد الٌضبلؿ، كصٌدىـ عف اإليماف؛ لـ يكف   إف ا   الوجو الثالث:
إلنزاؿ الكتب كبعثة الرسؿ إلى الناس فائدة كضركرة؛ ألٌف الشيء الذم ال يككف ممكف الحصكؿ 

كاف السعي في تحصيمو عبثان كسفيان، كمعمكـ أف السفو كالعبث محاؿ عمى ا 
(3). 

  :﴿ذكر في أكثر مف آية الضبلؿى منسكبان إلى العصاة، قاؿ    إٌف ا الوجو الرابع:   

       ﴾ :[، كقكلو 26] البقرة :﴿      ﴾ 

:﴿ [، كقكلو 27]إبراىيـ:          ﴾ :[، فيذا يدؿ أف 67]المائدة

 . (4)الضبلؿ الذم ينسب إلى العبد؛ ىك نتيجة لفعمو المعاصي كالذنكب
ذـٌ إبميس كحزبو، كمف سمؾ سبيمو في إضبلؿ الناس عف الديف  إٌف ا الوجو الخامس: 

   :﴿ عباده كرسكلو باالستعاذة مف إبميس كحزبو، قاؿ  كصرفيـ عف الحٌؽ، كأمر ا 

      ﴾  إلى قكلو :﴿          ﴾[:كقكلو: 4-1الناس ،]

﴿      ﴾[:كقكلو: 1الفمؽ ،]﴿        

  ﴾:[، كقكلو: 97]المؤمنكف﴿                 

                                                           

 (.264-3/263انظر: المرجع نفسو) (1)
 (.3/264انظر: المرجع نفسو) (2)
 (.3/266انظر: المرجع نفسو) (3)
 (.3/264انظر: المرجع نفسو) (4)
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 ﴾ :[، فمك كاف الٌمو 98]النحؿ  يضٌؿ عباده عف الديف كما تضٌؿ الشياطيف الستحٌؽ

كما كجب منيـ لكجب أف يٌتخذكه  مف المذٌمة مثؿ ما استحٌقكه، كلك كجب االستعاذة منو 
أكثر خمقو، كما كجب اٌتخاذ إبميس عدٌكان، ألجؿ ذلؾ قالكا: بؿ  عدٌكان؛ مف حيث أضٌؿ ا 

في ذلؾ أكثر؛ إذ إف تضميؿ إبميس سكاء كجكده أك عدمو فيما يرجع إلى  خٌصيصٌية الٌمو 
حصكؿ الٌضبلؿ، بخبلؼ تضميؿ الٌمو؛ فإٌنو ىك المؤٌثر في الٌضبلؿ؛ فيمـز مف ىذا تنزيو إبميس 

حالتيا كمٌ  فيككف الذـٌ كالٌضبلؿ منقطعان بالكٌمٌية عف إبميس  يا عمى الٌمو عف جميع القبائح، كا 
 .(1)تعالى ا عمى قكليـ كحزبو، كعائد إلى الٌمو 

، وفي بعض الحاالت ينسب القول الثالث: أنو ينسب الّضالل في بعض حاالت إلى اهلل  
 :أما الحاالت التي ينسب الٌضبلؿ فييا إلى ا إلى العبد:  

 :﴿اليداية الخاصة، قاؿ  الحالة األولى:          ﴾[ :27الرعد  ،]

﴿ كقكلو:        ﴾ :[ كا  4] إبراىيـ  ،يحـر الناس مف اليداية الخاصة

 .(2)يضؿ الناس عف ىدايتو الخاصة كبذلؾ إف ا 
يضؿ الكافريف، كالفاسقيف، كالظالميف، كالمسرفيف، كالمستكبريف، كمف  أف ا  الحالة الثانية:

 :﴿   ينحرؼ عف الحؽ، قاؿ         ﴾ :[، كقكلو: 51]المائدة

﴿            ﴾[ :كقكلو26البقرة ،] :﴿         

    ﴾:كقكلو:34غافر ،] ﴿        ﴾:[، كقكلو 5]الصؼ

:﴿                 ﴾ :(3)[35]غافر. 

 أما الحاالت التي ينسب الّضالل فييا إلى العبد:
:﴿ اإلغكاء كالتكجيو نحك الباطؿ، قاؿ الحالة األولى:          

                         

                                                           

 (.3/265انظر: ذبيح ا المحبلتي، مآثر الكبراء تاريخ سامراء) (1)
 (.360انظر: عبلء الحٌسكف، العدؿ)ص (2)

 (.361انظر: المرجع نفسو)ص(3) 
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               ﴾ :[، كقكلو: 71]األنعاـ﴿      

                     ﴾:[، أم: إٌنو مف يتٌبع 3]الحٌج

كيسمؾ طريقو؛ فإٌف الشيطاف يضٌمو، أم: يغكيو كيبعده عف الحؽ، كيصٌكر لو الباطؿ الشيطاف 
بصكرة الحٌؽ، كيزٌيف لو االنحراؼ، كالٌضبلؿ عف المنيج المستقيـ، كيزٌيف لو الشيطاف طريؽ 

 .(1)الٌضبلؿ، كيكصمو إلى عذاب النار عف طريؽ ما يكسكس لو مف االنحرافات
ىك أف اإلنساف ليس مجبران عمى الٌضبلؿ، أم: أنو مخير، كمثاؿ ذلؾ: أف   الحالة الثانية:

اإلنساف العاقؿ لو القدرة عمى التفريؽ يفٌرؽ بيف الفعؿ االختيارم الذم يصدر عنو كتحريؾ يده، 
كبيف أفعالو االضطرارية: كحركة يد المرتعش، كحركة الدـ في العركؽ كالجسـ، كعممية اليضـ 

فر   .(2)ازات الغدد كغيرىا مف األفعاؿ التي ال اختيار لو في صدكرىافي المعدة، كا 
أف الضبلؿ  كمما سبؽ: يتبف أف القكؿ الراجح عند الشيعة االثني عشرية ىك القكؿ الثالث 

لى العبد في حاالت  :﴿، قاؿ ينسب إلى ا كا              

                           

                  ﴾ :[، 125]األنعاـ

جعؿ صدر العبد ضيقان؛ كىذا إنما ىك مف جية أف الكافر لـ يؤمف  فيي قرينة عمى أف ا 
باختياره، فيككف سبيؿ اآلية الكريمة سبيؿ النصكص الكثيرة الدالة عمى أف العبد ربما يككف 

؛ بسبب ارتكابو بعض المعاصي كالذنكب، كما أف مخذكالن كمحركمان مف عناية كىداية الٌمو 
نات، كالخيرات، كالطاعات؛ ألنو التزاـ بالخيرات كالطاعات العبد ربما يككف مكفقان بالحس

يكفقو لمرضاتو، كالقرآف  كالحسنات، فبعضيا يككف معدان لآلخر، كيعطي القابمية؛ ألف الٌمو 
يككف ىاديان، كاإلنساف يككف متمكنان مف اليدل إلى اتباع الحؽ بكاسطة القرآف، كلكف الٌضاليف ال 

لك شاء أف يجبر الٌضاليف  اختيارىـ، فيي قرينة تدؿ عمى أف الٌمو يشاؤكف ىذه اليداية بسكء 

                                                           

 (.1/189(، كسديد الديف الحمصي، المنقذ مف التقميد)435انظر: العبلمة الحٌمي، كشؼ المراد)ص (1)
 (.102انظر: الحٌمي، نيج الحٌؽ)ص (2)
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لـ يشأ ذلؾ؛ ألف دار الدنيا دار  ذلؾ؛ كلكنو  عمى أف يتخذكا إلى ربيـ سبيبٌل كاف  
 .(1)األسباب كاالختيار، بؿ جعؿ ذلؾ تحت اختيارىـ كمشيئتيـ

، ألنيا مشيئة عادلة ال ظمـ فييا، التي ىي ال سمطاف ألحد عمى مشيئة ا  كمشيئة ا   
ضبلؿ ا  كأٌف ىداية ا  ـٌ؛ إاٌل حسب الحاالت التى تـ ذكرىا  لعباده ، كا  لعباده ال تت

ال يضٌؿ أحدان؛ إاٌل إذا  الكمالية، كأٌف ا   سابقان، كىذا الحاالت تنسجـ مع صفات ا 
ذا استحؽ اليداية كالنعيـ بيدايتو الخاصة؛ إال إأحدان  استحؽ الٌضبلؿ كالعذاب، كال ييدم ا 

 .كالجنة

 المطمب الثاني

 عند السمف. أم من اهلل لعبدالّضالل من انسبة 
يضل من يشاء من عباده، وذلك بعد إقامة  الضالل عند عمماء السمف الصالح ىو أن اهلل 

 الحجة عميو، وسيتم توضيح ذلك في أمور عدة منيا: 
 :﴿، قاؿ  ، كمف شاء أف يضمو أضمو ا الٌضبلؿ بيد ا  -1     

                   ﴾:[ ، كقاؿ 73]الزمر :

﴿                   ﴾ : [، يقكؿ 39]اأٍلىٍنعىاـً

ؿي ضرباف:  : أف يككف سببو الٌضبلؿ، كذلؾ عمى أحدىماالراغب األصفياني: " كاإًلٍضبلى
ٌما أف  ؿَّ عٌني، كا  ، أم: ضى كجييف: إٌما بأف يىًضؿَّ عنؾ الشيءي كقكلؾ: أىٍضمىٍمتي البعيرى

ًؿ، كالٌضرب ا ًلًو، كالٌضبلؿ في ىذيف سبب اإًلٍضبلى بلى أف يككف : لثانيتحكـ ًبضى
ًؿ، كىك أف يزٌيف لئلنساف الباطؿ ليضٌؿ كقكلو:  ؿي سببا ًلمضَّبلى  ﴿اإًلٍضبلى  

                        

  :فبل يحصؿ مف  [،أم يتحٌركف أفعاالن يقصدكف بيا أف تىًضؿَّ،113]النساء

ؿي أنفًسًيـ، كقاؿ عف الشيطاف: بلى  ﴿فعميـ ذلؾ إاٌل ما فيو ضى       

 ﴿[، كقاؿ في الٌشيطاف: 119]النساء:﴾          

                                                           

 (. 1/374،376انظر: محمد صادؽ الركحاني، زبدة األصكؿ)(1) 
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   ﴾ :[، 62]يس﴿              ﴾ 

 ﴿[، 60]النساء:              ﴾ :(1)["26]ص ،

ؿي اً تعالى لئلنساف عمى أحد كجييف ٍضبلى "أف يككف سببيوي الٌضبلؿ،  أحدىما:: (2)كاً 
كىك أف يىًضؿَّ اإلنسافي فيحكـ ا عميو بذلؾ في الٌدنيا، كيعدؿ بو عف طريؽ الجٌنة إلى 
ًلًو كالعدكؿ بو  بلى اؿّْ بضى ، فالحكـ عمى الضَّ ؿه ىك حؽّّ كعدؿه النار في اآلخرة، كذلؾ ًإٍضبلى

 عف طريؽ الجٌنة إلى النار عدؿ كحٌؽ. 
ؿً  الثانيك اً: ىك أٌف ا تعالى كضع جبٌمة اإلنساف عمى ىيئة إذا راعى طريقان،  مف ًإٍضبلى

محمكدان كاف أك مذمكمان، ألفو كاستطابو كلزمو، كتعٌذر صرفو كانصرافو عنو، كيصير ذلؾ 
ذا كاف كذلؾ كقد ذكر  -كالٌطبع الذم يأبى عمى الناقؿ... كىذه القٌكة في اإلنساف فعؿ إليٌي، كا 

صٌح نسبة ذلؾ الفعؿ إليو، فصٌح  -ضع أٌف كٌؿ شيء يككف سببان في كقكع فعؿفي غير ىذا المك 
مَّوي اي ال عمى الكجو الذم يتصٌكره  أف ينسب ضبلؿ العبد إلى ا مف ىذا الكجو، فيقاؿ: أىضى
ؿى المنسكب إلى نفسو لمكافر كالفاسؽ دكف المؤمف، بؿ نفى عف  الجيمة، كلما قمناه جعؿ اإًلٍضبلى

ؿى المؤمًف فقاؿ:نفسو إً  ﴿ ٍضبلى                  ﴾  :التكبة[

115"](3). 
العبد، كيقدره  كالٌضبلؿ ىك قمب أبكاب كمسائؿ القدر؛ فإف أعظـ ما يبتمي بو ا  -2

عميو ىك الٌضبلؿ، ككؿ مصيبة دكف مصيبة الٌضبلؿ، لذا فإف الضبلؿ أعظـ  
ىك الذم يضؿ مف يشاء، كأنو مف يضمو  المصائب، كقد اتفقت الرسؿ جمعيان أف ا 

، ال بيد العبد؛ ألف العبد ىك الضاؿ،  فبل ىادم لو، كأف اإلضبلؿ بيد ا  ا 
 .(4)، كالٌضبلؿ فعؿ ككسب العبد كاإلضبلؿ فعؿ كقدر ا

                                                           

 (.511األصفياني، المفردات)ص (1)
 (.511المرجع السابؽ)ص(2) 
 

 (.511ت)صاألصفياني، المفردا(3) 
 (.65انظر: ابف القيـ، شفاء العميؿ)ص (4)
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يقكؿ اإلماـ ابف القيـ: "ىداىـ ىدل البياف كالداللة فمـ ييتدكا، فأضميـ عقكبة ليـ عمى  -3
ترؾ االىتداء أكالن، بعد أف عرفكا اليدل فأعرضكا عنو، فأعماىـ عنو بعد أف 

 .(1)أراىمكه"
أف ما ىـ عميو مف الٌضبلؿ فبل يككف اإلضبلؿ مف ا لعباده؛ إال بعد أف يتبيف ليـ  -4

:﴿كيجتنبكه، قاؿ  ىك باطؿ، يمزميـ أف يتقكا ا          

                               

    ﴾:(2)[115]النساء. 

كحده فقط، فحركات العباد ال تككف؛ إال بإرادة كمشيئة  كأفعاؿ العباد كميا خمؽ ا  -5
،  كيضؿ مف يشاء مف ييدم مف يشاء فضبلن كمنةن منو  ، كا كقدرة ا 

ذا كاف ىك الذم ييدم كيضؿ؛ فإف العبد مع ذلؾ ال حجة لو، كال  عباده عدالن منو، كا 
: ﴿   حجة لو في ارتكاب المعاصي كالذنكب كال عذر لو، قاؿ    

            ﴾:[، أخبر بأف حجة ا أقكل مف 149]األنعاـ

﴿كمشيئتو بقكليـ حجتيـ، كرد عمى المشركيف احتجاجيـ بقدرة ا     

                          

                     

                  ﴾ 

   ﴿[، ثـ مع ذلؾ قاؿ:148]األنعاـ:                

  ﴾ :[، كقاؿ 149]األنعاـ:﴿            

                       

                                                           

 (.80-79المرجع السابؽ)ص (1)
 (.142انظر: عبد ا بف محمد القرني، ضكابط التكفير عند أىؿ السنة كالجماعة)ص (2)
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    ﴾ :[، قاؿ 30-29]األعراؼ :﴿     

         ﴾ :[، فالذيف حؽ عمييـ الٌضبلؿ فيـ 30]األعراؼ

األشقياء، كالفاسقكف، كالكفرة، كىـ أيضان المحركمكف الذيف حقت عمييـ الٌضبللة، كا 
  ىك الذم أضميـ، كصرؼ قمكبيـ عف الحؽ، كحاؿ بينيـ كبيف اليداية عدالن كحكمة

منو 
ـٍ ًفي ، ككرد في حديث الرسكؿ (1) ـٍ لىيىا كىىي مىقىيي ، خى نًَّة أىٍىبلن مىؽى ًلٍمجى : " اى خى

" ـٍ ًب آبىاًئًي ـٍ ًفي أىٍصبلى ـٍ لىيىا كىىي مىقىيي ، خى مىؽى ًلمنَّاًر أىٍىبلن ، كىخى ـٍ ًب آبىاًئًي  .(2)أىٍصبلى
د إقامة الحجة عندما يضؿ مف يضؿ مف خمقو؛ يككف ىذا بع كمما سبؽ يتبيف: أف ا 

عمييـ، كذلؾ بتبييف طرؽ اليدل كالٌضبلؿ، كبمنحيـ القدرة الكفاية التي تمكنيـ مف السير عمى 
ىذه الطرؽ،  فإذا قدـ العبد بعد العمـ الٌضبلؿ عمى اليدل كاله ا ما تكلى، ككاف ذلؾ بمحض 

 :﴿ال ظمـ فيو قاؿ  عدلو                   

             ﴾  :[، إف مف يتأثر في 115]التكبة

الٌضبللة، كيرغب فييا، كيسعى إلييا جاىدان في طمبيا، كيعمؿ باألسباب التي تكصمو إلييا، تمت 
في عباده كحسف تدبيره  لو فمـ يجد مف ا تعالى صارفان، كال دافعان عنيا، كىذا مف عدؿ ا 
 ، كيقكؿ إذا كاف ا ليـ، كمع ذلؾ فإنو ليس لعبد مف عباد ا أف يعترض عمى ا 

يضؿ فميس لي حرية اإلختيار، فالصحيح أف اليداية كاإلضبلؿ نتائج لمقدمات كمسببات عمى 
يأخذ بأسباب  العبد أف يفعؿ ما يكصمو إلى اليداية، كأف يبتعد كؿ البعد عف الٌضبللة، كأف

 . (3)اليدل، كيسعى جاىدان في تحصيميا
ضبللو كخذالنو ىك عدؿ منو، لعباده فضؿ كتكفيؽ منو  فالحاصؿ أف ىداية ا   ، كا 

 ﴿ عف أىؿ الجنة أنيـ يقكلكف بعدما دخمكا الجنة: كليذا حكى ا       

                        ﴾:[، يعني: 43]األعراؼ

ىك الذم كفقيـ، كسددىـ، كساندىـ، كأعانيـ،  عمييـ، كبأنو  يعترفكف بفضؿ ككـر ا 

                                                           

 (.4/7انظر: عبد ا ابف جبريف، شرح كتاب اعتقاد أىؿ السنة) (1)
ٍكـً (مسمـ )رحمو ا، صحيح مسمـ )رحمو ا(] (2) مىى اٍلًفٍطرىًة كىحي ٍكليكدو ييكلىدي عى ، كتاب القدر، بىابي مىٍعنىى كيؿّْ مى

 [. 2662: رقـ الحديث 2050/4يفى مسمـ )رحمو ا(مىٍكًت أىٍطفىاًؿ اٍلكيفَّاًر كىأىٍطفىاًؿ الٍ 
 (.535انظر: ناصر الشيخ، مباحث العقيدة في سكرة الزمر)ص  (3)
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 :﴿ ، قاؿ كأعطاىـ، كمنحيـ ما يتميزكف بو عف أىؿ النار فضبلن ككرمان منو    

                       ﴾ :[، 43]األعراؼ

 :﴿قاؿ   ،ككذلؾ عمكـ مشيئة كقدرة كحكمة ا               

                     

              ﴾[:فمك شاء 119-118ىكد ،] 

: ﴿أمة كاحدة كما في قكلو  لجعميـ ا                 

                                  

   ﴾ :[، فمك شاء لجعميـ أمة كاحدة كميـ ميتدكف]األصح: ميتديف[، كلكف 8-7]الشكرل

صرؼ قمكب ىؤالء عدالن كحكمة منو، كىدل قمكب ىؤالء فضبلن ككرمان منو 
(1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 (.4/7انظر: عبد ا ابف جبريف، شرح كتاب اعتقاد أىؿ السنة) (1)
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 المبحث الرابع

 الشيعة االثني عشرية والسمف. عند العصمة من الّضالل

 المطمب األول

 من الّضالل عند الشيعة االثني عشرية. (1)العصمة
 كالعصمة مف الٌضبلؿ عند الشيعة االثني عشرية تككف: 

فالمعصكـ عند األئمة االثني عشرية، كاتباعيـ سبب مف باتباع القرآن الكريم وآل البيت: 
أسباب عصمة العبد مف الضبلؿ، كيستدؿ الشيعة االثني عشرية عمى ذلؾ مف القرآف كالسنة 

 كأقكاؿ األئمة عندىـ: 
:﴿قاؿ  أواًل: من القرآن الكريم:                

                      ﴾ :[، 37]النكر

بالرجكع إلييـ، كىـ  كآؿ بيتو ىـ أىؿ الذكر كىـ الذيف أمرنا ا  كىذه اآلية تبيف أف محمد 
كىـ األعمـ بو؛ لذلؾ ىـ معصكمكف ، عدؿ القرآف، كالثقؿ الثاني مع ا  مف جعميـ ا 

مف الٌضبلؿ، كمف يتقرب منيـ يعتصـ مف الٌضبلؿ كالشرؾ كالكفر، كىـ أيضان العدكؿ الذيف 
 .(2)يردُّكف عف الديف تحريؼ الضاليف لمديف، كتأكيؿ الجاىميف في كؿ مكاف كزماف

ًبيًب ٍبًف أىًبي ثىاًبتو ثانيًا: من السنة النبوية:  ـى ، عى (3)ركم عىٍف حى ٍيًد ٍبًف أىٍرقى ٍف زى
: قىاؿى رىسيكؿي  (4) قىاالى

ديىي  ا ًإٍف تىمىسٍَّكتيـٍ ًبًو لىٍف تىًضمُّكا بىٍعًدم أىحى ـٍ مى : "ًإنّْي تىاًرؾه ًفيكي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـي ًمفى المًَّو صى مىا أىٍعظى
اًء ًإلىى ٍبؿه مىٍمديكده ًمفى السَّمى ًر: ًكتىابي المًَّو حى تَّى يىًردىا  اآلخى لىٍف يىتىفىرَّقىا حى ًتي أىٍىؿي بىٍيًتي، كى األىٍرًض، كىًعٍترى

                                                           

 ( مف ىذه الرسالة.14انظر: الفصؿ التمييدم، المطمب األكؿ)ص (1)
 (. 345-344انظر: د. زىير بيطار، اإلمامة تمؾ الحقيقة القرآنية)ص (2)
ا (3) ، اإًلمى ًبٍيبي بفي أىًبي ثىاًبتو أىبيك يىٍحيىى القيرىًشيُّ ، األىسىًدمُّ ىك: " حى اًفظي، فىًقٍيوي الكيٍكفىًة، أىبيك يىٍحيىى القيرىًشيُّ ، الحى ـي

" الذىبي، سير أعبلـ النببلء) ـي أىًبٍيًو: قىٍيسي بفي ًدٍينىارو  (.291-5/288مىٍكالىىيـ، كىاٍس
تمؼ في " زيد بف أرقـ بف زيد: بف قيس بف النعماف بف مالؾ بف األغٌر بف ثعمبة بف كعب بف الخزرج، مخ (4)

كنيتو، قيؿ أبك عمر، كقيؿ أبك عامر، كاستصغر يـك أحد" ابف حجر العسقبلني، اإلصابة في تمييز 
 (.2/488الصحابة)
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كا كىٍيؼى تىٍخميفيكًني ًفيًيما" ٍكضى فىاٍنظيري مىيَّ الحى ، كىذا الحديث يسمى عند الشيعة حديث الثقميف؛ (1)عى
صمة أىؿ كىـ كتاب ا، كعترة آؿ البيت، كحديث الثقميف عند الشيعة االثني عشرية آية عمى ع

عممٌيان كعممٌيان؛ كأٌنو مف يتمٌسؾ بيـ؛ فإنو يعصـ مف الٌضبلؿ، كلف تتحٌقؽ عصمة  البيت 
كنيف مف الخطأ كالٌضبلؿ، كمحاؿ أف  الناس مف الٌضبلؿ؛ إال بأف يككنكا أىؿ البيت ميدٌييف مىصي

عمو ا ييدم الناس إلى اليدل مف ىك غير معصكـ مف الخطأ في العمـ كالعمؿ، أم أٌف مف يج
في ظٌؿ تربيتو كتعميمو الديف  ىاديان لؤليٌمة، كمطٌيران مف الرجس كالٌضبلؿ، كيتعيده رسكؿ ا 

اإلسبلمي منذ البداية، كينقؿ إليو عمكمو، كيجعمو كارثان لمعمكـ اإلليٌية، كيثني عميو بعناكيف 
مٌي، كعمٌي مع الحٌؽ كالحٌؽ مختمفة منيا: إٍف أخذتـ بو لف تضٌمكا، كعمٌي مع القرآف كالقرآف مع ع

معو، ىذا الصٌديؽ األكبر، كىذا فاركؽ األيٌمة، يفٌرؽ بيف الحٌؽ كالباطؿ، ال يمكف قطعان أف يككف 
المعصكـ مجتيدان رٌبما يصيب كرٌبما ييخطئ، بؿ إف لو ركحان مطٌيرة كقمبان مستنيران باليداية 

شريؾ في نشر القرآف، كحميؼ مع الحٌؽ،  الرٌبانٌية، كلف يخطك في طريؽ الٌضبلؿ أبدان؛ ألٌنو
 .(2)كتفسيره لمديف حٌجة قاطعة

نو كاجب كفرض عمى الناس إمامة آؿ البيت، ككاجب عمييـ اتباعيـ، كمف يفعؿ ذلؾ يعتصـ   كا 
 . (3)مف الٌضبلؿ كالكفر

عترتو بالقرآف الكريـ، كجعؿ التقرب منيـ، كالتمسؾ بيـ  ففي حديث الثقميف قرف النبي   
ال يعصـ العباد  عصمة مف الٌضبلؿ، بمعنى أف التمسؾ بالقرآف الكريـ دكف عترة رسكؿ ا 

ف مسألة تبلـز  مف الٌضبلؿ، بؿ يؤدم لمكقكع في التفرؽ، كالٌضبلؿ، كاالنحراؼ كاالختبلؼ،  كا 
أف يحافظ عمييا، كذلؾ  لمسائؿ التي حاكؿ الرسكؿ مف ا القرآف الكريـ مع عترة رسكؿ 

لصيانة الشريعة اإلسبلمية مف الٌضبلؿ، كاالختبلؼ، كالتمٌزؽ، كلكف المنيجية التي اتخذىا 
، كرفع شعار حسبنا كتاب ا، كعزؿ عترة رسكؿ ا  الحكاـ الذيف استكلكا عمى زماـ الحكـ اليـك

  ،جعمت المجتمع عرضة لمضبلؿ، كاالختبلفات، كبيذا عف مكاقعيـ التي عٌينيا ا ليـ
: تتبلعب بو أمكاج الفتف كالٌضبللة، نتيجة ترؾ السفينة المنيجية التي عينيا ليـ رسكؿ ا 

                                                           

نىاًقًب أىٍىًؿ بىٍيًت النًَّبيّْ  (1) [ قاؿ 3788:رقـ الحديث 663/5]الترمذم، سنف الترمذم، أبكاب المناقب، بىابي مى
سىفه غى  ًديثه حى ".الترمذم: " ىىذىا حى  ًريبه

 (.2/249في الكتاب كالسنة كالتاريخ) انظر: محمد الريشيرم، مكسكعة اإلماـ عمي بف أبي طالب  (2)
( 3 انظر: سيد محمد باقر الجبللي، فدؾ كالعكالي أك الحكائط السبعة في الكتاب كالسنة كالتاريخ  (

 (.299كاألدب)ص
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ٍنيىا غىًرؽى " مَّؼى عى مىٍف تىخى ا، كى ًكبىيىا نىجى ثىؿي سىًفينىًة نيكحو مىٍف رى ثىؿي أىٍىًؿ بىٍيًتي مى "مى
ذا كاف ال بد (1) ، كا 

كالقرآف  يف أف يبتعدكا عف الٌضبلؿ، كجب عمييـ أٌف يتمسككا بأىؿ البيت مسمـ )رحمو ا(لم
الكريـ معان، ألٌف األمة اإلسبلمية ال يمكنيا أف تصؿ إلى اليداية، كبمكغ السبلـ، كالعٌز، كالسداد، 

 . (2)كالكصكؿ إلى المنازؿ العالية الرفيعة إاٌل بالتمسؾ بيما
ف أٌف اإلنساف يعتصـ مف الٌضبلؿ؛ إذا تمٌسؾ بالقرآف الكريـ كأىؿ البيت كحديث الثقميف بيٌ  

 المطٌيريف، كمف أخٌؿ بأحدىـ فقد كقع في الٌضبلؿ، كالقرآف الكريـ المقصكد بو كتاب الٌمو 
،كالسٌنة النبكٌية المطٌيرة التي ىي شارحة كمٌفسرة لمقرآف الكريـ، ركم عىًف اٍلًمٍقدىاـً ٍبًف مىٍعًدم كىًربى 

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  (3)اٍلًكٍنًدمّْ  ؿه شىٍبعىافي قىاؿى ًمٍثمىوي مىعىوي أىالى ييكًشؾي رىجي ، كى : " أىالى ًإنّْي أيكًتيتي اٍلًكتىابى
مىى أىًريكىًتوً  رىاـو  عى ٍدتيـٍ ًفيًو ًمٍف حى مىا كىجى ؿو فىأىًحمُّكهي، كى بلى ٍدتيـٍ ًفيًو ًمٍف حى ـٍ ًبيىذىا اٍلقيٍرآًف فىمىا كىجى مىٍيكي يىقيكؿي عى

، كىالى كيؿُّ ًذم نىابو ًمفى السَّبيًع، كىالى ليقىطىةي مي  اًر اأٍلىٍىًميّْ ـي اٍلًحمى ـٍ لىٍح رّْميكهي، أىالى الى يىًحؿُّ لىكي ، ًإالَّ عىاىً فىحى دو
كهي فىمىوي أىٍف يي  ـٍ يىٍقري كهي فىًإٍف لى ـٍ أىٍف يىٍقري مىٍف نىزىؿى ًبقىٍكـو فىعىمىٍيًي اًحبييىا، كى ـٍ ًبًمٍثًؿ أىٍف يىٍستىٍغًنيى عىٍنيىا صى  ٍعًقبىيي

ًقرىاهي"
كحديث الثقميف ىك الذم جعؿ لمناس ميزانان لمضبللة، كاليدل؛ ألنو أيمرنا فيو بالتمٌسؾ ، (4)
كىـ أىؿ البيت  ء صامت كىك كتاب الٌمو، كبشيء ناطؽ كىـ عترة رسكؿ ا بشي

المطيركف؛ ىـ الذم يرجع إلييـ عند  المطيركف، إذ إٌف الناطؽ كىـ أىؿ بيت رسكؿ ا 

                                                           

ًف الرًَّحيـً قىٍد بىدىٍأنىا ًفي ىى  (1) ذىا ]الحاكـ النيسابكرم ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، ًكتىابي التٍَّفًسيًر "ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمى
مىعيكا  ابىًة الًَّذيفى جى حى ًذٍكًر الصَّ ًكمى ًفي اٍلميٍسنىًد ًمفى اٍلًقرىاءىاًت، كى كًؿ اٍلقيٍرآًف، ًفي مىا ري ًفظيكهي، ىىذىا قىٍبؿى ااٍلًكتىاًب ًبنيزي ٍلقيٍرآفى كىحى

، ًف الرًَّحيـً ًر"، باب تىٍفًسيري سيكرىًة ىيكدو ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمى [ قاؿ الحاكـ: "ىىذىا 3312: رقـ الحديث 2/373تىٍفًسيًر السُّكى
مىى شىٍرًط  ًحيحه عى ًديثه صى اهي". مسمـ )رحمو ا(حى ـٍ ييٍخًرجى لى  كى

 (.144-1/143العقائدية، مكسكعة مف حياة المستبصريف) انظر: مركز األبحاث (2)
: أىبيك صى  (3) ًقٍيؿى : أىبيك يىًزٍيدى، كى ًقٍيؿى ٍعًد ٍيكىًربى بًف عىٍمًرك بًف يىًزٍيدى، أىبيك كىًرٍيمىةى، كى ـي بفي مى : أىبيك ىك: " الًمٍقدىا ييقىاؿي ، كى اًلحو

، صى  : أىبيك يىٍحيىى، نىًزٍيؿي ًحٍمصى ييقىاؿي ، كى ،  اًحبي رىسيٍكًؿ اً ًبٍشرو بىٍيري بفي نيفىٍيرو ٍنوي: جي دَّثى عى ، حى اًدٍيثى كىل: ًعدَّةى أىحى ، رى
يىٍحيىى اٍبنىا  سىفي كى ، كىالحى ًنيُّ اًمرو اليىٍكزى ، كىأىبيك عى ٍيحي بفي عيبىٍيدو شيرى ، كى اًلدي بفي مىٍعدىافى ، كىخى ًف بفي كىالشٍَّعًبيُّ ٍبدي الرٍَّحمى ، كىعى اًبرو جى

ًفيديهي؛ صى أىبً  ، كىحى ، كىاٍبنيوي؛ يىٍحيىى بفي الًمٍقدىاـً مَّدي بفي ًزيىادو األىٍليىاًنيُّ ميحى ، كى اًمرو ـي بفي عى مىٍي سي ، كى اًلحي بفي يىٍحيىى، ي عىٍكؼو
فّْيى سىنىةى ثى  : تيكي ٍبًد اً التًَّمٍيًميُّ ًميُّ بفي عى قىاؿى عى ، كى : قىٍبريهي ًبًحٍمصى ًقٍيؿى ... كى ٍكفى ري اًنٍيفى كىآخى ثىمى " الذىبي، سير أعبلـ مىافو كى

 (.3/428النببلء)
[  قاؿ األلباني: 4604:رقـ الحديث4/200]أبي داكد، سنف أبي داكد، كتاب السنة، باب في لزـك السنة  (4)

 "صحيح".
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كشرعو؛ ألٌنيـ ىـ الجزء الثاني مف ميزاف اليداية، كالبعد عف  االختبلؼ في حكـ الٌمو 
 .(1)الثقميفالٌضبلؿ المبٌيف في حديث 

جماع قاؿ المجمسي: " ثالثًا: من أقوال أئمة الشيعة االثني عشرية: اإلماـ أف يككف معصكمان، كا 
كآلو معصكـ مف أكؿ عمره إلى آخر عمره مف  اإلمامية منعقد عمى أف اإلماـ مثؿ النبٌي 

 .(2)جميع الذنكب الصغائر كالكبائر كاألحاديث المتكاترة عمى ىذا المضمكف كاردة" 
إف ا فرض كاليتنا كأكجب مكدتنا، كا ما نقكؿ بأىكائنا، كال "كركل أيضان عف القمي أنو قاؿ:  

 .(3)نعمؿ بآرائنا، كال نقكؿ إال ما قاؿ ربنا عز كجؿ" 
كيستدلكف عمى ذلؾ أيضان بما ركم عف اإلماـ عمي أنو نفسو أثبت العصمة لنفسو كلؤلئمة مف 

كف كأنى تؤفككف؟ كاألعبلـ قائمة كاآليات كاضحة، كالمنار منصكبة كلده عندما قاؿ: "فأيف تذىب
ة الحؽ، كأعبلـ الديف، كألسنة ئمعميكف كبينكـ عترة نبيكـ كىـ أفأيف يتاه بكـ، بؿ كيؼ ت

الصدؽ، فأنزلكىـ بأحسف منازؿ القرآف كردكىـ كركد الييـ العطاش، أييا الناس خذكىا مف خاتـ 
منا كليس بميت، كيبمى مف بمي منا كليس بباؿ، فبل تقكلكا بما ال إنو يمكت مف مات  النبييف 

تعرفكف فإف أكثر الحؽ فيما تنكركف، كاعذركا مف ال حجة لكـ عميو كأنا ىك، ألـ أعمؿ فيكـ 
 .(4)بالثقؿ األكبر كأترؾ فيكـ الثقؿ األصغر، كركزت فيكـ راية اإليماف"

األئمة االثني عشر مف الٌضبلؿ، كأف  كىذه بعض أدلة الشيعة االثني عشرية عمى عصمة 
االقتداء بآؿ البيت، كىـ األئمة االثنا عشر ىك طريؽ اليداية كالسعادة، كعدـ طاعتيـ كاتباعيـ 

 ىك طريؽ  الٌضبلؿ؛ ألنيـ ىما فقط المعصكمكف مف الٌضبلؿ عند الشيعة االثني عشرية.
ة االثني عشرية عميو اتباع كمما سبؽ يتضح: أنو مف يريد العصمة مف الٌضبلؿ عند الشيع

، كىـ آؿ البيت، أم األئمة االثنا عشر عند الشيعة؛ ألنيـ ىـ ، كعترة رسكؿ ا كتاب ا 
أعمـ الناس بالقرآف الكريـ، كالتأكيؿ، كألنيـ معصكمكف مف الخطأ كالمعاصي، قاؿ الصدكؽ: 

أنيـ معصكمكف مطيركف مف كؿ دنس،  "اعتقادنا في األنبياء كالرسؿ كاألئمة كالمبلئكة 
كأنيـ ال يذنبكف ذنبان صغيران كال كبيران، كال يعصكف ما أمرىـ، كيفعمكف ما يؤمركف، كمف نفى 
عنيـ العصمة في شيء مف أحكاليـ فقد جيميـ، كمف جيميـ فيك كافر، كاعتقادنا فييـ أنيـ 

                                                           

  (، كالمنقكؿ أعبله مف كبلـ محققي الكتاب، كىـ:212انظر: د. محمد التيجاني، الشيعة ىـ أىؿ السنة)ص (1)
.  مركز األبحاث العقائدية بقـٌ

 (.39المجمسي، حؽ اليقيف)ص (2)
 (.60-59المفيد، األمالي)ص (3)
 (.1/155الشريؼ الرضي، نيج الببلغة ) (4)
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كأكاخرىا، ال يكصفكف في شيء معصكمكف مكصكفكف بالكماؿ كالتماـ كالعمـ مف أكائؿ أمكرىـ 
 . (1)مف أحكاليـ بنقص كال عصياف كال جيؿ"

مناقشة رأي الشيعة االثني عشرية في أن من يريد أن يعتصم من الّضالل فعميو التمسك بآل 
البيت واتباعيم؛ ألنيم حسب اعتقادىم ىم معصومون من الّضالل والخطأ، وعمينا الرجوع ليم 

 في المنازعات:   
 :﴿قاؿ                          

                                

      ﴾ :[، فاآلية لـ تأمرنا عند التنازع في الديف أف نذىب ألحدو إال 59]النساء

؛ فاآلية لـ تثبت أف ىناؾ شخصان معصكمان مف الخطأ غير رسكؿ ا كالرسكؿ  إلى ا 
 كيجب رد ما تنازع فيو الناس إلى رسكؿ ا ، ؛ ألف ما عند الرسكؿ  ىك الحؽ، كأف ما

تٌدعيو الشيعة االثنا عشرية عف عصمة األئمة االثني عشر؛ فيذا بالتأكيد خبلؼ القرآف، كىذه 
معصـك مف الٌضبلؿ، كىك  ؛ ألف القرآف أثبت أف النبي المخالفة تستحؽ الكعيد مف ا 

 :﴿، قاؿ في حؽ الرسكؿ  الذم أثبتو ا              

                           

                     

   ﴾ :[، كقاؿ أيضان:69]النساء ﴿              

        ﴾ :[، فيذه اآليات كغيرىا مف آيات القرآف في أكثر مف 23]الجف

كاف مف أىؿ اليداية كالسعادة، كمف عصى  مكضع  دلت عمى أنو مف أطاع  ا كرسكلو 
لـ  كاف مف أىؿ الكعيد كالٌضبلؿ كالشقاء كمصيره النار كالعياذ با، كأنو  ا كرسكلو 

نو إف قدر أنو أطاع مف ظف أنو معصكـ مف يشترط طاعة معصكـ آخر غير الرسكؿ  ، كا 
ؿ، كأىؿ الجنة كأىؿ النار، كبيف ىك الذم فًرؽ ا بو بيف اليدل كالٌضبل الٌضبلؿ، فالرسكؿ 

ىك القسيـ الذم  الرسكؿ  األبرار كالفجار، كبيف الحؽ كالباطؿ، كالغي كالرشاد، كجعؿ ا 
قسـ بو عباده إلى ميتدو كضاؿ، كشقي كسعيد، فمف اتبعو فيك الميتدم كالسعيد، كمف خالفو 

                                                           

 (.108الصدكؽ، اعتقادات الصدكؽ)ص (1)
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، كليذا اتفؽ السمؼ الصالح فيك الضاؿ كالشقي، كليست ىذه المرتبة ألحد غير رسكؿ ا 
؛ فإنو يؤخذ مف قكلو كفعمو، كيترؾ أقكالو كأفعالو إال رسكؿ عمى أف أم شخص سكل الرسكؿ 

؛ فإنو يجب تصديقو، كاألخذ بأقكالو كأفعالو في كؿ ما أخبر بو، كطاعتو حؽ الطاعة، ا 
كل إف ىك إال كحي كاالقتداء بو في كؿ ما أمر بو؛ ألنو المعصكـ الذم ال ينطؽ عف الي

 . (1)يكحى

 المطمب الثاني

 من الّضالل عند السمف الصالح. (2)العصمة
 كالعصمة مف الٌضبلؿ عند السمؼ تككف بأمكر عدة منيا:  

ال شؾ أف االعتصاـ بكتاب ا كسنة : أواًل: التمسك واالعتصام بكتاب اهلل وسنة رسولو 
، كاالعتصاـ: ىك (3)ىك أساس كأصؿ اليداية، كالنجاة مف الٌضبلؿ في الدنيا رسكلو 

 :﴿، قاؿ (4)االستمساؾ بديف ا           ﴾[ آؿ

[، كاالعتصاـ بحبؿ ا، أك بعيد ا ىك: القرآف الكريـ؛ لحديث أبي شريح الخزاعي 103عمراف:

فقاؿ: "أبشركا، أبشركا، أليس تشيدكف أف ال إلو إال ا،  قاؿ: خرج عمينا رسكؿ ا  (5)

                                                           

 (.175 -174، منياج السنة)صابف تيمية )رحمو ا(انظر:  (1)
العصمة: "ىي ممكة اجتناب المعاصي مع التمكف منيا" زيف الديف العابديف، التكقيؼ عمى ميمات  (2)

 (.242التعاريؼ)ص
انظر: د. سعيد القحطاني، االعتصاـ بالكتاب كالسنة أصؿ السعادة في الدنيا كاآلخرة كنجاة مف مضبلت  (3)

 (.5الفتف)ص
 (.569انظر: األصفياني، مفردات ألفاظ القرآف)ص (4)
ٍبد الرحمف ٍبف  (5) ىك: "أىبيك شريح الخزاعي العدكم الكعبي، لو صحبة. قيؿ: اسمو خكيمد ٍبف عىٍمرك، كقيؿ: عى

عىٍمرك، كقيؿ: عىٍمرك ٍبف خكيمد، كالمشيكر خكيمد ٍبف عىٍمرك ٍبف صخر بف عبد العزل ٍبف معاكية ٍبف المحترش 
ة أخكة بني كعب ٍبف عىٍمرك ٍبف ربيعة، أسمـ يـك فتح مكة، ٍبف عىٍمرك بف زماف، اٍبف عدم ٍبف عىٍمرك ٍبف ربيع

كىل عىف: النًَّبٌي  ، رى كىل عىنو: سىًعيد  ككاف يحمؿ أحد ألكية بني كعب الثبلثة يكمئذو ، كعف عىبد ا ٍبف مسعكد، رى
ٍقبي  ٍقبيًرٌم ، كسفياف ٍبف أىبي العكجاء ، كنافع ٍبف جبير ٍبف مطعـ، كأبك سىًعيد اٍلمى مَّد ٍبف سعد: مات اٍلمى ًرٌم، قاؿ ميحى

مَّـى أحاديث، ركل لو الجماعة"  ألبي  مىٍيًو كسى مَّى المَّوي عى بالمدينة سنة ثماف كستيف، كقد ركل عف رىسيكًؿ المًَّو صى
 (. 401-33/400الحجاج يكسؼ المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)
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كأني رسكؿ ا؟" قالكا: بمى، قاؿ: "إف ىذا القرآف سبب طرفو بيد ا، كطرفو بأيديكـ، فتمسككا 
  .(1)بو فإنكـ لف تضمكا، كلف تيمككا بعده أبدان"

 :﴿قاؿ               ﴾ :[، كا 101]آؿ عمراف

 (2)أمر الناس باالعتصاـ بحبؿ ا كىك كتاب ا في آيات كثيرة. 
عباده باألخذ بالقرآف الكريـ، كرٌد كؿ ما يحتاجو الناس ككؿ ما تنازعكا فيو إلى  كأمر ا  

 :﴿  كتاب ا، قاؿ                    

                   ﴾  :ابف كثير )رحمو [، يقكؿ 59]النساء

في تفسيره القرآف العظيـ: "قاؿ مجاىد كغير كاحد مف السمؼ: أم إلى كتاب ا كسنة  ا(
بأف كؿ شيء تنازع الناس فيو مف أصكؿ الديف كفركعو أف يرد  ، كىذا أمر مف ا رسكلو 

:﴿التنازع في ذلؾ إلى الكتاب كالسنة، كما قاؿ              

              ﴾[:10الشكرم"](3). 

، كاالنتياء عف كؿ ما نيى عنو؛ كذلؾ كالقرآف الكريـ أىمىرى باألخذ بكؿ ما جاء بو الرسكؿ  
: ﴿إلبعادىـ عف الٌضبلؿ كالكفر، قاؿ ا             

   ﴾:(4)[7]الحشر. 

كال شٌؾ أٌف األخذ بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة مف أىـ الكاجبات كأعظـ القربات؛ ألنيا  
تكصؿ إلى اليداية، كاالبتعاد عف الٌضبلؿ، كألف األخذ بالرأم المجٌرد مف كبلـ الناس عف الدليؿ 

الشرعي ييكصؿ إلى الميالؾ كالٌضبلؿ؛ كليذا قاؿ سيؿ بف حنيؼ 
، فىمىقىٍد : " اتًَّيمي (5) كا الرٍَّأمى

                                                           

[ 122: رقـ الحديث1/329ٍفًي الٌضبلؿ عىًف اآٍلًخًذ ًباٍلقيٍرآًف ]ابف حباف، صحيح ابف حباف، العمـ،  ًذٍكري نى  (1)
 (.713قاؿ األلباني: "صحيح"، األلباني، السمسمة الصحيحة)ص

 (. 63/60، ك83-19/76، الفتاكل)ابف تيمية )رحمو ا(انظر:  (2)
 (.5/193، تفسير القرآف العظيـ)ابف كثير )رحمو ا( (3)
ني، االعتصاـ بالكتاب كالسنة أصؿ السعادة في الدنيا كاآلخرة كنجاة مف مضبلت انظر: د. سعيد القحطا (4)

 (.7الفتف)ص
"ىك سيؿ بف حنيؼ بف كاىب .... األنصارٌم األكسٌي،  يكنى أبا سعد كأبا عبد المَّو، مف أىؿ بدر...  (5)

لمشاىد كٌميا، كاستخمفو كثبت يـك أحد حيف انكشؼ الناس، كبايع يكمئذ عمى المكت... كشيد أيضان الخندؽ كا
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مىى رىسيكًؿ المًَّو  لىٍك أىٍستىًطيعي أىٍف أىريدَّ عى ٍندىؿو كى ـي،  رىأىٍيتيًني يىٍكـى أىًبي جى ، كىالمَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمى أىٍمرىهي لىرىدىٍدتي
مىى عىكىاًتًقنىا أًلىٍمرو ييٍفًظعينىا ًإالَّ أىٍسيىٍمفى بً  ٍعنىا أىٍسيىافىنىا عى مىا كىضى نىا ًإلىى أىٍمرو نىٍعًرفيوي قىٍبؿى ىىذىا األىٍمًر، مىا كى

ا نىٍدًرم كىٍيؼى نىٍأًتي لىوي" ٍصـه مى مىٍينىا خي رى عى ا ًإالَّ اٍنفىجى ٍصمن نىسيدُّ ًمٍنيىا خي
، كىذا يؤٌكد أف الرأم ال يعتمد (1)

نما المعتمد عمى الكتاب كالسنة الم طيرة؛ ألنيما عميو؛ ألنو ال يقيف فيو، كال يكصؿ لميداية، كا 
:﴿تكصبلف إلى اليداية، كالبعد عف الٌضبلؿ، قاؿ ا           

                          

                     ﴾ :(2)[59]النساء. 

: "فالتمسؾ بحبؿ ا يتضمف اتباع اليدل، كاتباع اليدل كقاؿ صاحب جامع المنظكمة الحائية  
يتضمف التمسؾ بحبؿ ا؛ لكف اتباع اليدل فيو معنى النجاة مف الٌضبلؿ، كالتمسؾ بالحبؿ 
يتضمف النجاة مف اليبلؾ، ككؿ إنساف أحكج ما يككف إلى ىذيف األمريف: إلى اليدل الذم 

لى النجاة كالفبلح الذ  :﴿م بو النجاة مف الشقاء....، تأممكا قكلو يعصـ مف الٌضبلؿ، كا   

                           

      ﴾ :[ ال يضؿ في الدنيا كال في اآلخرة، كال يشقى في 123]طو

كال في اآلخرة، فيناؾ تبلـز بيف التمسؾ بحبؿ ا كاتباع اليدل، كؿ منيما يتضمف الدنيا 
اآلخر، كؿ منيما يستمـز اآلخر، لكف كؿ منيما لو داللة، تمسؾ بحبؿ ا، فمف تمسؾ بحبؿ 
[ مف السقكط في  ا نجا مف اليمكة، كما ينجك مف تمسؾ بالحبؿ الحسي لينجكا ]كاألصح لينجكى

اتباع اليدل فيو السبلمة مف الٌضبلؿ، فمف تحقؽ مف األمريف فاز بماذا؟ فاز باليدل الياكية، ك 

                                                                                                                                                                     

عمٌي عمى البصرة بعد الجمؿ، ثـ شيد معو صٌفيف، كيقاؿ: آخى النبٌي صٌمى المَّو عميو كسمـ بينو كبيف عمي بف 
أبي طالب، كمات سنة ثماف كثبلثيف، قاؿ الكاقدٌم: حٌدثني عبد الٌرحمف بف عبد العزيز اإلمامٌي، عف محمد بف 

مات سيؿ بالككفة كصٌمى عميو عمٌي، كقاؿ المدائنٌي: مات سنة ثماف  أبي أمامة بف سيؿ عف أبيو، قاؿ:
كثبلثيف. كقاؿ عبد المَّو بف مغٌفؿ: صٌمى عميو عمٌي فكبر سٌتا، كفي ركاية خمسان، ثـ قاؿ: إنو بدرٌم" ابف حجر 

 (.166-3/165العسقبلني، اإلصابة في تمييز الصحابة)
دىٍيًبيىًة ]البخارم، صحيح البخارم، ًكتىابي المى  (1)  [.4189: رقـ الحديث 5/128غىاًزم، بىابي غىٍزكىًة الحي
انظر: د. سعيد القحطاني، االعتصاـ بالكتاب كالسنة أصؿ السعادة في الدنيا كاآلخرة كنجاة مف مضبلت  (2)

 (.7الفتف)ص
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 ﴿كالفبلح،       ﴾ :[... فإف اتباع اليدل ىك: اتباع ما جاء 5]البقرة

، كاتباع اليدل كالتمسؾ بكتاب ا فيو العصمة مف الٌضبلؿ، مف البدع، كالبدع بو الرسكؿ 
يجمع في كتابو بيف األمر  ضبلالت؛ لكف أيضان كما ذكرت أف ىذه الكصية ....تحذير، كا 

 .(1)بالشيء كالنيي عف ضده"
الحسنة، كدعكة بالحكمة كالمكعظة  كىي الدعكة إلى ا  ثانيًا: الحكمة والموعظة الحسنة: 

أىؿ البدع كاألىكاء كالتحزبات كالييكد كالنصارل كغيرىـ، إلى ا بالحكمة كالمكعظة الحسنة 
، ركل كبالحجة كالبرىاف؛ لمحصكؿ عمى اليداية، كاالبتعاد عف الٌضبلؿ ككؿ ما يغضب ا 

عف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو 
ٍيبى ، أنو سىًمعى النًَّبٌي (2) يٍعًطيىفَّ الرَّايىةى رىجيبلن يىٍفتىحي المَّوي ، يىقيكؿي يىٍكـى خى : "ألى رى

: "أىٍيفى  ك أىٍف ييٍعطىى، فىقىاؿى ـٍ يىٍرجي كيمُّيي ـٍ ييٍعطىى، فىغىدىٍكا كى مىى يىدىٍيًو"، فىقىاميكا يىٍرجيكفى ًلذىًلؾى أىيُّيي ؟"،  عى ًميّّ عى
ؽى  ، فىديًعيى لىوي، فىبىصى ٍينىٍيًو، فىأىمىرى : يىٍشتىًكي عى ـٍ يىكيٍف ًبًو شىٍيءه،  فىًقيؿى تَّى كىأىنَّوي لى ٍينىٍيًو، فىبىرىأى مىكىانىوي حى ًفي عى

، ثيَـّ اٍدعيييـٍ إً  ـٍ ًتًي تَّى تىٍنًزؿى ًبسىاحى ، حى مىى ًرٍسًمؾى : "عى تَّى يىكيكنيكا ًمٍثمىنىا؟ فىقىاؿى ـٍ حى : نيقىاًتمييي ، فىقىاؿى لىى اإًلٍسبلىـً
مىيٍ  ا يىًجبي عى ـٍ ًبمى ، كىأىٍخًبٍرىي ـٍ ، لذا عمى (3)"َفَوالمَِّو أَلَْن ُيْيَدى ِبَك َرُجٌل َواِحٌد َخْيٌر َلَك ِمْن ُحْمِر النََّعمِ ًي

في التعامؿ مع الفرؽ كاألدياف المخالفة بالميف  يف أف يقتدكا برسكؿ ا مسمـ )رحمو ا(ال
بعادىـ عف طرؽ الٌضبلؿ  .(4)كالمكعظة الحسنة ليدايتيـ إلى طريؽ الخير، كا 

أما مجالسة أىؿ الٌضبلؿ كالبدع؛  فيك لتبييف الحؽ ليـ كتحذيرىـ مف الٌضبلؿ كالبدع فبل بأس  
 :﴿ مف مجالستيـ، كربما يككف ذلؾ مطمكبنا لقكلو          

                                

            ﴾  :[، كذلؾ قد يككف بالمجالسة كالمشافية كقد 125]النحؿ

يككف بالمراسمة كالمكاتبة، كمف ىجر أىؿ البدع ترؾ النَّظر في كتبيـ خكفنا مف الفتنة بيا أك 
                                                           

 (.4-5/3أبي عبد ا ريداف األثرم، جامع شركح المنظكمة الحائية) (1)
بف سعد بف مالؾ .... الساعدم األنصارم، يكنى أبا العباس... كىاختمؼ في كقت ]كفاتو[، فقيؿ:  ىك"سيؿ (2)

تكفي سنة ثماف كثمانيف، كىك ابف ست كتسعيف سنة، كقيؿ: تكفي سنة إحدل كتسعيف، كقد بمغ مائة سنة، 
: إنو آخر مف بقي بالمدينة مف أصحاب رىسيكؿ المًَّو  الستيعاب في معرفة األصحاب " ابف عبد البٌر، اكيقىاؿى

(2/664-665.) 
اًء النًَّبيّْ  (3) النَّاسى ًإلىى اإًلٍسبلىـً كىالنُّبيكًَّة، كىأىٍف الى  ]البخارم، صحيح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسّْيىًر، بىابي ديعى

ا أىٍربىابنا ًمٍف ديكًف المًَّو  ـٍ بىٍعضن يي  [.2942: رقـ الحديث 4/47يىتًَّخذى بىٍعضي
 (.279 -278انظر: ربيع بف ىادم عمير المدخمي، المباب مف مجمكع نصائح كتكجييات )ص  (4)
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اءً  : سىًمٍعتي (1)تركيجيا بيف الناس فاالبتعاد عف مكاطف الٌضبلؿ كاجب، ركم عىٍف أىًبي الدٍَّىمى ، قىاؿى
ٍيفو ًعٍمرىافى ٍبفى  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو (2)حيصى دّْثي قىاؿى ٍنوي، فىكىالمًَّو ًإفَّ ، ييحى اًؿ فىٍميىٍنأى عى : "مىٍف سىًمعى ًبالدَّجَّ

ا يى  ؿى لىيىٍأًتيًو كىىيكى يىٍحًسبي أىنَّوي ميٍؤًمفه فىيىتًَّبعيوي، ًممَّا يىٍبعىثي ًبًو ًمفى الشُّبييىاًت"، أىٍك "ًلمى ًمفى ٍبعىثي ًبًو الرَّجي
" الشُّبييىاًت" ىىكىذىا قىاؿى
، لكف إف كاف الغرض مف النظر في كتبيـ معرفة ضبلالتيـ لمرد عمييا؛ (3)

فبل بأس بذلؾ، لمف كاف عنده مف العقيدة الصحيحة ما يتحصف بو، ككاف قادرنا عمى الرد عمييـ 
 .(4)فيك كاجب بؿ ربما كاجبنا؛ ألف رد البدعة كالٌضبلالت كاجب كما ال يتـ الكاجب إال بو

القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة ىما المذاف يعصماف الناس مف  ومما سبق يتبين أن :
مف حٌث األٌمة عمى التمسؾ بيذا  الٌضبلؿ كاليبلؾ؛ كىذا لمف تمسؾ بيما، كقد أكثر الرسكؿ 

كٍف رىًضيى أٍف يطاعى الكتاب، ففي إحدل خطبو قاؿ: " "إٌف الشيطافى قد يىئسى أف ييعبدى بأرًضكـ، كل
فيما سكل ذلؾ مما تىحاقىركف مف أعماًلكـ، فاحذىركا، إني قد تركتي فيكـ ما إٍف اعتصمتـي بو فمف 

كتعصؼ باألمة  مسمـ )رحمو ا(، كالفتف التي تمرُّ بال(5)تضٌمكا أبدان، كتابى ا، كسنةى نبيو"
آف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة لمكقاية لمضبلؿ كاليبلؾ ال سبيؿ لمخبلص منيا إال باألخذ بالقر 

 .(6)مف الٌضبلالت كالشبيات كغيرىا مف المعاصي التي تيمؾ الفرد كالمجتمع كاألمة
فيو العصمة مف الٌضبلؿ، كأف ظاىره حؽ كال  كيجب عمى الناس أف يعممكا أف كبلـ ا  

يدؿ إال عمى الحؽ، كأف أقكالو كأخباره  كميا صدؽ، فيجب االعتقاد بذلؾ تماـ االعتقاد، كال 

                                                           

ىك: " قرفة بف بييس العدكم أبك الدىماء البصرم.... لو صحبة،... كييقاؿ: ابف بييس" أبك حجر  (1)
 (.8/369العسقبلني، تيذيب التيذيب)

اًحبي رىسيٍكًؿ اً  (2) اـي، صى مىؼو الخيزىاًعٌي، القيٍدكىةي، اإًلمى ٍيًف بًف عيبىٍيًد بًف خى ٍيدو  ىك: " ًعٍمرىافي بفي حيصى أىبيك نيجى
ًليى قىضى  ، كىكى اًدٍيثى لىوي ًعدَّةي أىحى ، كى ، سىنىةى سىٍبعو ٍقتو ٍيرىةى ًفي كى ، أىٍسمىـى ىيكى كىأىبيٍكهي كىأىبيك ىيرى زىاًعيُّ كىافى عيمىري الخي اءى البىٍصرىًة، كى
ٍيره لىييـ مً  ـي البىٍصرىةى خى مىٍيًي ـى عى ا قىًد : مى سىفي يىٍحًمؼي ؛ فىكىافى الحى ـٍ ٍيًف... بىعىثىوي ًإلىى أىٍىًؿ البىٍصرىًة ًلييفىقّْيىيي ٍف ًعٍمرىافى بًف الحيصى

ٍمًسٍيفى  : سىنىةى اٍثنىتىٍيًف كىخى فّْيى ًعٍمرىافي  (.2/508،511عبلـ النببلء)" الذىبي، سير أتيكي
اؿً  (3) كًج الدَّجَّ ري ًحـً ، بىابي خي [، قاؿ 4319: رقـ الحديث 4/116]أبي داكد، سنف أبي داكد، ًكتىاب اٍلمىبلى

 األلباني: "صحيح".
 (. 160-159انظر: ابف العثيميف، تعميؽ مختصر عمى كتاب لمعة االعتقاد اليادم إلى سبيؿ الرشاد)ص (4)
ٍبًد المًَّو ٍبًف نيمىٍيرو  (5) ًديثي عى : رقـ 1/171]الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب العمـ، فىأىمَّا حى

بأبي أكيس عبد ا  مسمـ )رحمو ا(بعكرمة كاحتج البخارم )رحمو ا([، قاؿ الحاكـ: " احتج 318الحديث 
 كلو أصؿ في الصحيح" .

 (.232الرسؿ كالرساالت)ص انظر: عمر العتيبي، (6)



148 

 

يجب أف ينحرفكا عنو قيد أنممة؛ ألنيـ إذا انحرفكا عف كبلـ ا؛ فإف النتيجة ىي الٌضبلؿ كالكفر 
 .(1)كالشرؾ با كالعياذ با

 الخامس المبحث

 أىل الّضالل عند الشيعة االثني عشرية والسمف.

 المطمب األول

 أىل الّضالل عند الشيعة االثني عشرية.
 اختمؼ الشيعة االثنا عشرية في أىؿ الٌضبلؿ إلى ثبلثة أقكاؿ:

القول األول: ىم المنحرفون من الييود والنصارى: يختمف الشيعة االثنا عشرية عمى من ىم 
قاؿ  عمى النصارل، كأحيانان عمى الييكد كالنصارل معان،أىل الّضالل؟ فأحيانًا يطمقون الّضالل 

"   القمي:              

:اب7]الفاتحة ]كيسمكف الناصبة كالناصبية[، كالضاليف الييكد (2)[ قاؿ: المغضكب عمييـ النُّصَّ
 .(3)كالنصارل"

عباده أف يسألكه  : أمر ا أنو قاؿ: "قاؿ أمير المؤمنيف  كركل عف اإلماـ العسكرم  
طريؽ المنعـ عمييـ، كىـ: النبيكف كالصديقكف كالشيداء كالصالحكف كأف يستعيذكا بو مف طريؽ 

        ﴿فييـ:  المغضكب عمييـ كىـ الييكد الذيف قاؿ ا

                        

                  ﴾:[ كأف يستعيذكا بو مف طريؽ 60]المائدة

﴿الضاليف، كىـ الذيف قاؿ ا تعالى فييـ                 

                             

                                                           

 (.31/8انظر: عبد ا الغنيماف، شرح العقيدة الكاسطية) (1)
اب ىـ: الذيف نصبكا العداء لمحمدو كآؿ محمد (2) ، كاألئمة االثنا عشر، انظر: القمي، تفسير   النُّصَّ

 (.1/26القمي)
 (.26القمي، تفسير القمي)ص (3)
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 ﴾ :كىـ النصارل، ثـ قاؿ أمير المؤمنيف  [77]المائدة كؿ مف كفر با فيك :

كذلؾ، كزاد فيو، فقاؿ: كمف تجاكز  ، كقاؿ الرضا مغضكب عميو، كضاؿ عف سبيؿ ا 
 .(1)بأمير المؤمنيف عميو السبلـ العبكدية فيك مف المغضكب عمييـ كمف الضاليف"

كالضاليف ىـ التائيكف العاديكف المنحرفكف مف النصارل، كىـ الذيف ال يصركف عمى تضميؿ  
 .(3)، كالضالكف في الديف ىك البعيدكف عف الحٌؽ مف النصارل(2)اآلخريف

ىـ الذيف أفرطكا كاتبعكا كغمكا في حٌبيـ كطاعتيـ حٌتى اتٌبعكا بغمٌكىـ أىكاء النصارل الَّذيف قد ك  
 .(4)ضمَّكا مف قبؿ كأضمَّكا كثيران كضمَّكا كثيران عف سكاء السبيؿ

كأىؿ الكتاب ىـ أىؿ الغمك كالٌضبلؿ، الغمك؛ ألنيـ كانكا قبؿ ذلؾ مف الضاليف، ثـ لما أضمكا  
اكاىـ كقعكا في ضبلؿ آخر، كمف يسعى لتضميؿ اآلخريف يككف أضؿ منيـ في اآلخريف بدع

الحقيقة؛ ألنو يككف قد استيمؾ قكاه لدفع نفسو كدفع اآلخريف إلى طريؽ التعاسة كلحمؿ آثاـ 
السائر عمى الطريؽ  مسمـ )رحمو ا(اآلخريف أيضان عمى كاىمو كعاتقو، كىؿ يرتضي المرء ال

، كالضاليف ىـ كؿ (5)ؼ إلى آثامو آثاـ غيره مثؿ ما تفعؿ النصارل اليكـالمستقيـ الحؽ أف يضي
ف كاف عمى جيؿ مثؿ النصارل؛ عندما غمت في عيسى  مف أفرط كغبل ]مف الغمك[ كا 

(6) . 
" قاؿ القمي: ويبغضونو: القول الثاني: ىم الذين ال يعرفون اإلمام عمي    

                 :[ قاؿ: المغضكب 7]الفاتحة

 .(7)عمييـ: النصاب، كالضاليف: الشُّكَّاؾ الذيف ال يعرفكف اإلماـ"
؛ أم ىـ الذيف ال يؤمنكف بإمامة اإلماـ عمي  كالٌضاليف أيضان ىـ الٌشٌكاككف في إمامة عمي  

(8). 

                                                           

 ( 1 (، 1/30(، كشرؼ الديف الحسيني، تأكيؿ اآليات)50سكرم )صاإلماـ العسكرم، تفسير اإلماـ الع(
 (.2/233كالطبرسي، االحتجاج)

 (. 61-1/60انظر: الشيخ ناصر الشيرازم، األمثؿ في تفسير كتاب ا المنزؿ) (2)
 (.6/197انظر: حيدر اآلممي، تفسير المحيط األعظـ كالبحر الخضـ في تأكيؿ كتاب ا العزيز المحكـ) (3)
 (.3/659نظر: حسيف البركجردم، تفسير الصراط المستقيـ)ا (4)
 (. 4/116انظر: ناصر الشيرازم، األمثؿ في تفسير كتاب ا المنزؿ) (5)
 (.1/29انظر: الفيض الكاشاني، التفسير األصفى) (6)
 (.26القمي، تفسير القمي)ص (7)
 (.1/22انظر: محمكد العياشي، تفسير العياشي) (8)
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، كىـ بذلؾ يحسبكف ؛ ألنيـ لـ يعرفكا اإلماـ عمي كالضاليف ىـ مف ضمكا عف سيبؿ ا  
عندما سأؿ  ، كفيما ما ركل عف االماـ عمي (1)أنيـ بعدـ معرفتيـ إماميـ أنيـ يحسنكف صنعان 

، كىما صراطاف: صراط في الدنيا، كصراط عف الصراط قاؿ: "ىك الطريؽ إلى معرفة ا 
مف عرفو في الدنيا اإلمام المفترض الطاعة، ة؛ فأما الصراط الذم في الدنيا، فيك في اآلخر 

كاقتدل بيداه، مر عمى الصراط الذم ىك جسر جينـ في اآلخرة، كمف لـ يعرفو في الدنيا، زلت 
 .(2)قدمو عف الصراط في اآلخرة، فتردل في نار جينـ"

يحبو، كيدخمو الجنة، كأيضان ىك مف الميتديف، كأما مف  ؛ فإف ا  إف مف  يحب عمي  
النار لبغضو لعمي  ، كىك مف الضاليف، كيدخمو ا  ؛ فإنو يبغض ا يبغض عمي 

 ركل عف اإلماـ عمي ،  أنو سمع رسكؿ ا  يقكؿ: "كذب مف زعـ أٌنو يحٌبني كيبغض
ا عٌز كجٌؿ جعؿ أىؿ حٌبي كحٌبؾ يا عمٌي  عمٌيان؛ ال يجتمع حٌبي كحٌبو إال في قمب مؤمف، إفٌ 

في أٌكؿ زمرة السابقيف إلى الجٌنة، كجعؿ أىؿ بغضي كبغضؾ في أٌكؿ زمرة الضاٌليف مف أيٌمتي 
 .(3)إلى النار"

ؿُّ ًممًَّف اتَّبىعى ىىكاهي ًبغىٍيًر ىيدلن ًمفى المَّوً  :قاؿ   مىٍف أىضى [ كيدؿ ىذا عمى أنو 50]القصص:كى
 .(4)دينو رأيو بغير إماـ مف أئٌمة اليدل فإنو أضؿ الضاؿٌ  مف اٌتخذ

، النحرافو عف أصؿ الحٌؽ في اتباع اإلماـ عمي كيطمؽ الضاٌؿ عمى المخالؼ لئلماـ عمي  
 كما يطمؽ عمى المنافؽ الذم قٌصر في معرفة عمي ، كلـ يعرفو كما ىك المطمكب، فمف ،

إذ المطمكب مف كٌؿ شيعي إمامي اثني عشرم أف  تكٌقؼ عف معرفة األئمة؛ فإٌنو ضاٌؿ مضؿ،
، كمعرفة األئمة األطيار كخاصة اإلماـ عمي يزداد عممان كفيمان في معرفة رٌبو، كمعرفة رسكلو 

 فمك تكٌقؼ أك انحرؼ عف الصكاب كعف معرفة اإلماـ؛ فإٌنو ضاٌؿ مضؿ؛ ألٌف الحٌؽ يدعكه ،
ٌنو إلى رٌبؾ المنتيى، فالحٌؽ يستمزمو الفناء كمتابعتو كمشاي إلى االلتحاؽ باإلماـ عمي  عتو، كا 

ف في ا، فمف كاف سائران كسالكان إلى ا  لى اإلماـ كاألئمة األطيار فيك مف الميتديف، كا  ، كا 
كاألئمة األطيار،  تحٌير في مسيره كسمككو كتكٌقؼ كلـ يزدد ىدلن كمعرفة عف اإلماـ عمي 

ف أكقؼ اآل  .(5)فيك المضؿٌ  خريف عف معرفة اإلماـ فإٌنو ضاٌؿ مضؿ ، كا 
                                                           

 (. 928، 1/203انظر: الصدكؽ، مف ال يحضره الفقيو) (1)
 (.1/32الصدكؽ، معاني األخبار) (2)
 (.8/241في الكتاب كالسنة كالتاريخ ) محمد الريشيرم، مكسكعة اإلماـ عمي بف أبي طالب  (3)
 (.1/437انظر: الكميني، األصكؿ مف الكافي) (4)
(، كعادؿ العمكم، اليدل كالٌضبلؿ 4/50صارم، المكاسب)(، كالشيخ األن2/375انظر: الكميني، الكافي) (5)

 (.36-35عمى ضكء الثقميف)ص
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فىمىمَّا رىأىل اٍلقىمىرى باًزغان قاؿى :قاؿ القول الثالث: ىم التائيون عن اتباع الحق ومعرفة ربيم: 
الّْيفى  ىكيكنىفَّ ًمفى اٍلقىٍكـً الضَّ ـٍ يىٍيًدًني رىبّْي ألى بّْي فىمىمَّا أىفىؿى قاؿى لىًئٍف لى [ ىذا ىك شأف 77]األنعاـ:ىذا رى

المتحرم عف ربو الذم عرفو بفطرتو كعقميتو، كأنو الكجكد الطميؽ الذم لـ يزؿ كال يزاؿ؛ ألنو 
ـٍ يىٍيًدًني رىبّْي  يعرؼ ربو يسألو ممتمسان في تحريو حتى ال يضؿ ضبلالن كبيران فيقكؿ لىًئٍف لى

الّْيفى  ىكيكنىفَّ ًمفى اٍلقىٍكـً الضَّ ، (1)مكا عف ربيـ في التيو، ضبلالن عف ميثاؽ الفطرةأم الذيف ض ألى
 .(2)أمر فطرم ألف معرفة ا 

كمما سبؽ يتضح أف الرأم الراجح  الذم يذىب إليو الشيعة االثنا عشرية اليكـ ىك جميع ىذه  
األقكاؿ الثبلثة؛ لقكة األدلة في زعميـ، كألف عقائدىـ تدكر جميعيا عف اإلمامة، كاتباع األئمة 

، االثني عشر، كأف مف يخالفيـ في زعميـ فيك ضاؿ مضؿ با؛ ألنو لـ يتبع اإلماـ عمي 
كاألئمة االثنا عشر في كؿ ما يختص الديف كالحياة، ككؿ ما يأتكف بو؛ ألف الذم يأتكف بو ىك 
الحؽ، كاتباعيـ كاجب؛ فيك بذلؾ ضاؿ مضؿ سكاء كاف مف الييكد، أك النصارل، أك مف 

 تباع األئمة األطيار االثني عشر، كما جاؤكا بو مف الديف.يخالفيـ في ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.1/736انظر: العياشي، تفسير العياشي) (1)
 (.10/105انظر: محمد الصادقي، الفرقاف في تفسير القرآف بالقرآف كالسنة) (2)
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 المطمب الثاني

 أىل الّضالل عند السمف الصالح.
 كأىؿ الٌضبلؿ عند السمؼ الصالح ىـ أصناؼ منيـ: 

مف ضؿ عف اتباع ما جاء في القرآف الكريـ، كالسنة النبكية المطيرة، كمف  الصنف األول: 
: ﴿  ضؿ عف اتباع الصراط المستقيـ، قاؿ          

                      ﴾ 

[، كىذا الٌضبلؿ عاـ في كؿ ضاؿ، سكاء كاف ضبللو شركان أك نفاقان، أك اتباع 153]األنعاـ: 
 .(1)الفرؽ البعيدة عف منيج ا

ىـ الذيف ضمكا كآثركا الٌضبلؿ، كاكتسبكه؛ كليذا استحقكا العقكبة عمى ضبلليـ  الصنف الثاني:
 . (2)لذلؾ سمكا بالضاليف

مف يتبعكف أىؿ األىكاء كالبدع، قاؿ ابف العثيميف: "فالعكاـ المتبعكف ألئمة  الصنف الثالث:
البدع الذم حمميـ عمى الخركج عف الحؽ شبية ألف العامي ال يدرم، فظف أف ىذا ىك الحؽ، 
كأئمة البدع الضالكف ىؤالء عرض ليـ شيكة؛ ألف الغالب عمييـ أنيـ يعرفكف الحؽ، لكف أصركا 

أجؿ البقاء عمى رئاستيـ كعمى قيادتيـ كالعياذ با؛ مثؿ ما صنع أئمة  عمى ما ىـ عميو مف
الكفر في الجاىمية كأبي جيؿ كغيره، حيف بقكا عمى الٌضبلؿ مع عمميـ بالحؽ، ككما فعؿ 
فرعكف، حيث كاف يعمـ أنو عمى باطؿ، كأف الحؽ فيما جاء بو مكسى، كمع ذلؾ بقي عمى 

لثبلث كالسبعيف كؿ كاحدة منيا تعتقد أنيا عمى صكاب كعمى باطمو، إذا نقكؿ: إف ىذه الفرؽ ا
كأصحابو ىؤالء عمى الحؽ كال شؾ، كالذيف خالفكه  الحؽ، فالذيف أصابكا ما عميو الرسكؿ 

ما شيكة" ، لذلؾ يجب اتباع ما جاء بو القرآف كالسنة، كعدـ اتباع (3)عرضت ليـ إما شبية كا 
عمـ؛ ألنو بذلؾ سكؼ يزداد ضبلالن كبيران؛ ألنو سمع ممف أىؿ األىكاء كالبدع في ما ليس لنا بو 

ليس لو بو عمـ؛ كىدفو مف ذلؾ إضبلؿ الناس عف الحؽ، كعف ما جاء بو السمؼ الصالح الذم 
 .  ىك الحؽ مف عند ا 

                                                           

 (.1/185انظر: الشاطبي، االعتصاـ) (1)
 (.2/442ئد)انظر: ابف القيـ، بدائع الفكا (2)
 (.93ابف العثيميف، شرح العقيدة السفارينية )ص (3)
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فيك ضاؿ، مثؿ: أىؿ الفجكر كالبدع الذيف ال  مف خرج عف شريعة محمد  الصنف الرابع:
، كال يحرمكف ما حـر ا كرسكلو، فيؤالء قد تسمط عمييـ بعض ىؤالء يصمكف الصمكات الخمس

بذنكبيـ كخطاياىـ كأعماليـ السيئة، فيؤالء مف أىؿ الٌضبلؿ كالغي الذيف يجب نيييـ عف 
، كيجب استتابتيـ، كأيضان منعيـ مف طاعة الشيطاف كالشرؾ أفعاليـ التي ال ترضى ا 

كأمرىـ بما أمر ا بو كرسكلو، كاتباع منيج الكتاب كالسنة  كالكفر با، كالبدع، كالفجكر،
 .(1)النبكية؛ حتى ال يككف ضاؿ مضؿ، مصيره جينـ كالعياذ با

 :﴿ قىاؿ                       ﴾ أم

ـٍ ىىاًئميكفى ًفي الٌضبللًة الى يىٍيتىديكفى ًإلىى  كال تيًدنى ، فىيي ـى ـي الًَّذيفى فىقىديكا اٍلًعٍم الّْيفى كىىي إلى "ًصرىاًط الضَّ
ٍسمىكىٍيًف فىاًسدىٍيًف كىما: طريقة الييكد، كطريقة  مىى أىفَّ ثىَـّ مى ( ًليىديؿَّ عى ـى ًب )الى ؽّْ، كىأىكَّدى اٍلكىبلى اٍلحى

ا، فىًإفَّ طىًريقىةى النصارل، فجيء ب)ال ( لتأكيد النفي كلمفرؽ بيف الطريقتيف ليجتنب كؿ كاحدو ًمٍنييمى
ارىل فىقىدي  ، كىالنَّصى ؽّْ كىاٍلعىمىًؿ ًبًو، كالييكدي فىقىديكا اٍلعىمىؿى مىى اٍلًعٍمـً ًباٍلحى يمىاًف ميٍشتىًممىةه عى ـى، أىٍىًؿ اإٍلً كا اٍلًعٍم

ًليىذىا كىافى اٍلغىضىبي ًلٍميىييك   ًد، كالٌضبلؿ لمنصارل... كأخص أكصاؼ النصارل الٌضبلؿ كما قاؿكى
﴿:عنيـ                           

                     ﴾:أم أف 77المائدة،"]

 .(2)الضاليف ىـ النصارل
ىـ المغضكب عمييـ المشرككف، كالضالكف أيضان المنافقكف، كالمغضكب  الصنف الخامس:

عمييـ الييكد، كالنصارل الضالكف كىـ سائر الكفار، كالٌضبلؿ ىك نقيض اليدل كأصمو مف 
 الضياع كاليبلؾ في اآلخرة؛ بسبب ضبلليـ في الدنيا، كعدـ اتباعيـ ما أنزؿ مف عند ا 

(3). 
نما عممكا األعماؿ عمى جيؿ كضبلؿ، ـ يتعممكا ديف ا ىـ الذيف ل الصنف السادس: ، كا 

كليس عمى بصيرة مف ا، كالشيعة الذيف يتخبطكف في الظممات مف دكف بصيرة كال عمـ في 
أف ندعكه في كؿ ركعة مف ركعات  ضبلؿ مف لـ يتبع األئمة االثني عشر، كقد أمرنا ا 

كأف يجنبنا طريؽ المغضكب عمييـ كطريؽ الضاليف، الصبلة بأف ييدينا صراط المنعـ عمييـ، 

                                                           

 (.105انظر: يكسؼ بف إبراىيـ الساجر، الزىكر العطرة في رياض المغفرة)ص (1)
 (.1/24)ابف كثير )رحمو ا(انظر: محمد عمي الصابكني، مختصر تفسير  (2)
 (.53انظر: ابف اليائـ، التبياف في تفسير غريب القرآف)ص (3)
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 :﴿  كما جاء في سكرة الفاتحة التي ىي ركف في كؿ ركعة مف ركعات الصبلة قاؿ   

                      

    ﴾:[، كىذا أنفع كأعظـ كأجمع الدعاء؛ ألف حاجة العبد إلى ىذا الدعاء 7 - 6]الفاتحة

أعظـ مف حاجتو إلى الطعاـ كالشراب، بؿ أعظـ مف حاجتو إلى النفس الذم يتردد بيف جنبيو؛ 
ألنو إذا فقد الطعاـ كالشراب كالنفس مات؛ ألنو ال بد مف المكت، كال يضر اإلنساف ككنو يمكت 

ستقيمان عمى صراط ا كدينو، لكف إذا فقد اليداية مات قمبو كركحو فصار إلى النار إذا كاف م
الناس إلى ثبلثة أقساـ:  كالعياذ با، فأييما أشد مكت القمب أك مكت الجسـ؟ كقد قسـ ا 

التباع سبيمو، كأف  منعـ عمييـ، كمغضكب عمييـ، كضالكف، كىذا الدعاء ليـ أف يكفقيـ ا 
يـ عمى طاعتو، كأف يجعميـ معتصميف بحبمو، ميتديف لصراطو، كأف يجنبيـ طريؽ أىؿ يعين

الٌضبلؿ؛ حتى يككنكا ممف أعظـ ا عمييـ المنة بمتابعة الكتاب كالسنة، كىذا فيو دليؿ عمى أف 
في  قد أعظـ عميو المنة كالفضؿ، كما قاؿ  مف اتبع الكتاب كالسنة فإف ا 

﴿:المؤمنيف                          

                               

                  ﴾ :7]الحجرات 

[، فيي منة كفضؿ مف ا ليس لؾ حكؿ كال قكة، فمست أنت الذم ىديت نفسؾ كما تزعـ 8 -
بعض الشيعة االثني عشرية أف اإلنساف ىك الذم ىدل نفسو كخمؽ اليداية في نفسو، كىك الذم 
أضؿ نفسو، كىذا مف أبطؿ الباطؿ فمف اتبع الكتاب كالسنة فإف ا قد أعظـ عميو المنة 

كرسكلو  الفضؿ، كأنعـ عميو بنعمة دينية خصو بيا دكف غيره ممف خذلو، كمف عصى ا ك 
 .(1)فيك مف أىؿ الٌضبلؿ

 :﴿فيك ضاؿ، قاؿ  مف يقنط مف رحمة ا كعدؿ ا  الصنف السابع:     

         ﴾ :[ كىذا استفياـ إنكارم مف ا 56]الحجر كىك ،

                                                           

 (.1/7)بف تيمية )رحمو ا(انظر: عبد العزيز الراجحي،  شرح الكصية الكبرل ال (1)
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إال الضالكف، كالقنكط بمعنى: استبعاد الفرج،  بمعنى النفي، أم: ال أحد يقنط مف رحمة ا 
 . (1)كاليأس مف ا 

: كيقكؿ يقنط معصية عمؿ إذا اإلنساف أف: كىك ،مف رحمة ا األمؿ كفقد اليأس ىك: القنكط
 قد القنكط بيذا فيككف عميو، كيتكب لو ا يغفر أف كيستبعد لي، يغفر كلف لممغفرة، أىبلن  لست
 .الشيطاف يريده الذم ىك كىذا منو، أكبر ىك ما إلى ذنب مف انتقؿ
 كأف عميو، يتكب  ا فإف صادقان  تاب إذا أنو يعمـ أف ذنبو كاف ميما اإلنساف عمى فيجب
 يجب عبدال أف عمى يدلنا كىذا ، ربو برحمة كيتعمؽ ذنبو مف فيخاؼ شيء، كؿ كسعت رحمتو

 اآليات مف كثير في كعبل جؿ ا كتاب ذلؾ إلى أرشد كما كالرجاء، الخكؼ بيف دائمان  يككف أف
 ﴿: كعبل جؿ ا قاؿ                   

  ﴾[50-49:الحجر]، أليـ، عذابه  عذابو أف ذكر ثـ رحيـ، غفكر كأنو بالمغفرة أكالن  فبدأ 

﴿: كعبل جؿ ا كقاؿ                 ﴾[8:التحريـ]، 

 كيعـز معصية،ال في كقكعو عمى كيندـ فييا فيصدؽ الصدؽ، تتضمف التي ىي: النصكح كالتكبة
 يتكب أف فعميو ذنب إلى عاد أنو قدر لك ثـ ،مرة آخرل الذنب يعاكد ال أف عمى صادقان  عزمان 

 ذنكبي كثرت: كيقكؿ ا رحمة مف يقنط أف يجكز فبل اليكـ في ذلؾ تكرر كلك ،إلى ا
 ىذه إلى اإلنساف يكصؿ أف عمى حريص الشيطاف فإف لي، ا يغفر أف أستحؽ ال كأصبحت
 . (2) ىالكان  يجعمو حتى المرحمة

الفرؽ الكاضح بيف أىؿ الٌضبلؿ عند الشيعة االثني عشرية كالسمؼ الصالح؛ ومما سبق يتبين: 
إذ إف السمؼ الصالح يعتمدكف عمى إطبلؽ لفظ الٌضبلؿ عمى ما جاء في القرآف الكريـ، كالسنة 
النبكية المطيرة، أما الشيعة فيـ يؤكلكف اآليات تأكيبلن بعيدان عف ما جاء بو السمؼ الصالح؛ 

جاؤكا بو مف ضبلالت كعقائد جديدة غير مذككرة في القرآف الكريـ، كال السنة  كذلؾ ليخدمكا ما
النبكية المطيرة، كليخدـ قكليـ بإمامة األئمة االثني عشر؛ ألنيـ في نظرىـ معصكميف مف كؿ 
الكبائر كالذنكب، كىذا مخالؼ لنصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية عند السمؼ الصالح في أنو 

بكاسطة  ، كلذا فإف الشيعة االثني عشرية يتقربكف إلى ا غير األنبياء  ال أحد معصكـ
 األئمة االثني عشر؛ كذلؾ لمكصكؿ إلى اليدل كالفكز بالجنة في حد زعميـ، ككؿ مف يخالؼ

                                                           

(، كعبد الرحمف بف حسف آؿ الشيخ، 2/72انظر: صالح بف الفكزاف، إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد) (1)
 (.359فتح المجيد شرح كتاب التكحيد)ص

 (.7/91التكحيد)، شرح كتاب الغنيماف محمد بف ا عبد انظر:  (2)
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في زعـ الشيعة االثني عشرية؛ فإنيا تعٌد ضالة عف المنيج السميـ الصحيح  األئمة االثنا عشرية
 ، كال اضطراب.الذم ال نقص فيو

كأساؿ ا العمي العظيـ أف يبعد عنا كؿ سكء ككؿ ضبلؿ، كيديـ عمينا البقاء كالثبات في طريؽ 
الحؽ كاليدل، كيتقبؿ ثناءنا كدعاءنا كييدينا إلى الصراط المستقيـ، كيحفظنا مف الضبلؿ كالبدع 

 كالفتف ما ظير منيا كما بطف.
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 الخاتمة
كفي الخاتمة أجمؿ ما فصمتو في ثنايا ىذه الرسالة، كما تكصمت إليو مف نتائج ليذه الرسالة في 

 النقاط التالية: 

 أواًل: النتائج. 
، منيا: البياف، كالتكفيؽ، كاإليماف، كاإلرشاد،  -1 جاء لفظ اليدل في القرآف بعدة معافو

 كالقرآف، كالعمؿ الصالح، كغيرىا مف المعاني.
جاء لفظ الٌضبلؿ في القرآف الكريـ بعدة معاني،منيا: البطبلف، كاليبلؾ، كالخسراف،  -2

 .كالنسياف، كالغكاية، كالجيؿ، كالخطأ، كغيرىا مف المعاني
اليدل أك لو  ؿ، فمف أراد ا ضٌ المسمؼ الصالح أف ا ىك اليادم ك اعتقاد ال -3

منيا. كيبتعد عف  بالييدل كيتقر يأخذ بأسباب لذلؾ فالعبد الذم الضبلؿ خمقيا فيو؛ ك 
 ، فيك ميتدم، كمف يأخذ يأسباب الضبلؿ كيتقرب منيا، فيك ضاؿ.أسباب الٌضبلؿ

 : حكاـلى ا أـ لمعبد إلى ثبلثة أتنقسـ الشيعة االثنا عشرية في نسبة اليدل إ -4
سكاء اعتمد عمى  بر عمى اليدل، كال دخؿ لمعبد فيومنيـ مف يقكلكف إف العبد مج . أ

 أسباب اليدل أك لـ يعتمد عمييا. 
 كمنيـ مف يقكلكف إف العبد ىك خالؽ اليداية في نفسو، أم ال دخؿ  فييا.  . ب
كمنيـ مف يقكلكف إنو ال جبر كال تفكيض بؿ األمر بيف األمريف: أم نفي الجبر في  . ت

كنفي التفكيض في لـ يجبر أحدان عمى االلتزاـ باليداية،  التكميؼ يعني أٌف الٌمو 
اليداية؛ يعني أٌنو تعالى لـ يفٌكض أمر اليداية لمعباد ، ليستمـز ذلؾ نفي اليداية، 
بؿ جعمو أمران بيف أمريف؛ كىك أٌف اإلنساف يمتمؾ االختيار في أداء اليداية اإلليية، 
كىذا القكؿ قريب مف قكؿ السمؼ الصالح؛ في أف ا ىك خالؽ كؿ شيء، كأف 

 عف مشيئة، كأف عمى اإلنساف األخذ بأسباب اليداية، كاالبتعادرة ك العبد لو قد
 . الٌضبلؿ أسباب

كاألعماؿ الصالحة، اإليماف  ،كطاعة الرسكؿ  اإليماف با، مف أسباب اليدل: -5
 الرسؿ. تصيؽبالقضاء كالقدر خيره كشره، ك 

كاإلعراض عف الديف الحؽ، كعدـ  بلؿ: الكفر با، كتكذيب الرسؿ،مف أسباب الض -6
 ، كقسكة القمب، كاتباع الشيطاف. اتباع الرسكؿ 

أف عقائد الشيعة االثني عشرية كميا تدكر حكؿ اإلمامة، كأف اتباع األئمة االثني عشر  -7
سبب مف أسباب اليدل في زعميـ؛ بؿ ىك السبب الرئيس كاألساسي في اليدل، كأف 
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ؿ با؛ ألنو لـ يتبع األئمة االثني عشر، في مف يخالفيـ في زعميـ فيك ضاؿ مض
 أمكر الديف كالحياة؛ ألف كؿ ما يأتكف بو ىك الحؽ، كبذلؾ يككف اتباعيـ كاجب.

أف اليدل كالضبلؿ ىما قمب كجكىر مسائؿ كأبكاب القدر، فإف أفضؿ ما يقدر ا لعبده  -8
عمى  ىك اليدل، كأعظـ ما يبتميو بو كيقدره عميو ىك الضبلؿ، كقد اتفقت الرسؿ 

 أنو سبحانو يضؿ مف يشاء كييدم مف يشاء.

 ثانيًا: التوصيات. 
رؽ األخرل لقضية اليدل كالضبلؿ دارسة آراء كاعتقادات الفأكصى زمبلئي الباحثيف ب -1

فرؽ المتكمميف، كمقارنتيا مع معتقد السمؼ  ـ كاألشاعرة كالجيمية كغيرىا مفعندى
 الصالح. 

س العقيدة الصحيحة في نفكس العمؿ عمى غر أكصى القائميف عمى أمر الدعك إلى ا  -2
ظيار خطر الفرؽ األخرل في غرس العقائد الفاسدة في صفكؼ ناسال المكحديف، ، كا 

كخاصة فيما يتعمؽ في جانب التكحيد؛ مثؿ: قضية اليدل كالضبلؿ، كنسبة اليدل 
 كالضبلؿ إلى ا أـ إلى العبد.

كضع مادة مستقمة خاصة بالفرؽ الكبلمية كخطرىا عمى األمة، ألنو ذلؾ يقمؿ خطر  -3
زارة التعميـ التأثير بيذه الفرؽ المنحرفة عف المنيج الحؽ في المناىج الدراسية مف قبؿ ك 

 كالقائميف عمى كضع المناىج الدراسية.
عمؿ أبحاث تختص بقضايا الخبلفات بيف السمؼ الصالح كالفرؽ الكبلمية، كخاصة  -4

االثني عشرية؛ لخطكرتيـ كانتشارىـ بيف المكحديف؛ مثؿ: مف ىـ الٌضالكف؟ كغيرىا مف 
 قضايا التكحيد.

ييا خبلؿ ىذه الدارسة، فما كاف فيو صكابان ىذه ىي أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إل 
 ، كما كاف فيو خطأ فيك مف نفسي كمف الشيطاف. فيك مف ا 

كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف، كصؿ الميـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو 
 كمف اتبعو بإحساف إلى يكـ الديف.

 
﴿                               

     ﴾ :[.10]يونس 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

ابف األثير، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد  .1
. النياية في غريب الحديث كاألثرىػ(. 606الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )المتكفى: 

ىػ 1399تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم كمحمكد محمد الطناحي. بيركت. المكتبة العممية.)د. ط()
 ـ(.1979 -
زاد ىػ(. 597ابف الجكزم، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد)المتكفى:  .2

تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم. بيركت. دار الكتاب العربي.  .المسير في عمـ التفسير
 ىػ(. 1422)1ط

تعميؽ مختصر عمى كتاب ىػ(. 1421ابف العثيميف، محمد بف صالح بف محمد)المتكفى:  .3
تحقيؽ: أشرؼ بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ. لمعة االعتقاد اليادم إلى سبيؿ الرشاد. 

 ـ(.1995 -ىػ1415)3القاىرة. مكتبة أضكاء السمؼ. ط
 -(. شرح العقيدة السفارينية ػى1421ابف العثيميف، محمد بف صالح بف محمد)المتكفى:  .4

 ىػ(. 1426)1. الرياض. دار الكطف لمنشر.طالدرة المضية في عقد أىؿ الفرقة المرضية
. بيركت. إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيدصالح بف فكزاف بف عبد ا.  ابف الفكزاف، .5

 ـ(.2002ىػ 1423)3مؤسسة الرسالة. ط
ابف القيـ، المؤلؼ: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف)المتكفى:  .6

تحقيؽ: مكتب الدراسات كالبحكث العربية تفسير القرآف الكريـ )ابف القيـ(. ىػ(. 751
 ىػ(. 1410)1بيركت. دار كمكتبة اليبلؿ. ط. كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ إبراىيـ رمضاف

ىػ(. 751يكب بف سعد شمس الديف الجكزية)المتكفى: ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أ .7
. تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ. بيركت. دار الكتب إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف

 ـ(.1991 -ىػ 1411)1العممية. ط
مدارج ىػ(. 751ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف)المتكفى:  .8

ياؾ نستعيف. السالكيف بيف منازؿ إياؾ نع . تحقيؽ: محمد المعتصـ با البغدادمبد كا 
 ـ(.1996 -ىػ  1416)3بيركت. دار الكتاب العربي. ط

ىػ(. 751ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف)المتكفى:  .9
. تحقيؽ: عمي بف محمد الدخيؿ ا. الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة

 ىػ(.1408)1ار العاصمة. طالرياض. د
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ابف النديـ، محمد بف إسحاؽ بف محمد الكراؽ البغدادم المعتزلي الشيعي)المتكفى:  .10
 -ىػ  1417)2. تحقيؽ: إبراىيـ رمضاف. بيركت. دار المعرفة. طالفيرستىػ(. 438
 ـ(.1997
ابف اليائـ، أحمد بف محمد بف عماد الديف بف عمي، أبك العباس، شياب الديف)المتكفى:  .11
. تحقيؽ: د. ضاحي عبد الباقي محمد. بيركت. دار التبياف في تفسير غريب القرآفىػ(. 815

 ىػ(. 1423)1الغرب اإلسبلمي. ط
ديس في تفسير ابف باىػ(. 1359ابف باديس، عبد الحميد محمد الصنياجي )المتكفى:  .12

تحقيؽ كعمؽ عميو كخرج آياتو كأحاديثو: أحمد شمس مجالس التذكير مف كبلـ الحكيـ الخبير. 
 ـ(. 1995 -ىػ 1416)1الديف. بيركت. دار الكتب العممية. ط

الزاىر في ىػ(. 328ابف بشار. محمد بف القاسـ بف محمد، أبك بكر األنبارم)المتكفى:  .13
 1412)1صالح الضامف. بيركت. مؤسسة الرسالة. ط. تحقيؽ: د. حاتـ معاني كممات الناس

 (. 1992-ىػ 
، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ الحراني )المتكفى: ابف تيمية )رحمو ا( .14
. تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ. المممكة العربية السعكدية. مجمكع الفتاكلىػ(. 728

 ـ(.1995-ىػ1416)د.ط() مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ.
، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف ابف تيمية )رحمو ا( .15

منياج السنة  ىػ(.728عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
جامعة اإلماـ . تحقيؽ: محمد رشاد سالـ. السعكدية. النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية

 ـ(. 1986 -ىػ  1406)1محمد بف سعكد اإلسبلمية. ط
، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف ابف تيمية )رحمو ا( .16

قاعدة في ىػ(. 728عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد الحراني الحنبمي الدمشقي)المتكفى: 
 رة. مكتبة التراث اإلسبلمي.)د. ط()د.ت(. . تحقيؽ: محمد رشاد سالـ. القاىالمحبة
، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف ابف تيمية )رحمو ا( .17

العقيدة ىػ(. 728عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
تحقيؽ: أبك الكاسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصكرة إلى قياـ الساعة أىؿ السنة كالجماعة. 

 ـ(.1999 -ىػ1420)2أضكاء السمؼ. ط محمد أشرؼ بف عبد المقصكد. الرياض.
، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف ابف تيمية )رحمو ا( .18

القصيدة التائية ىػ(. 728ي القاسـ بف محمد الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: عبد ا بف أب
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-ق1424)1. شرح كتحقيؽ: محمد بف إبراىيـ الحمد. الرياض. دار ابف خزيمة. طفي القدر
 ـ(.2003
، تقي الديف أبك العىباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف ابف تيمية )رحمو ا( .19

الحراني الحنبمي الدمشقي )رحمو ا( ابف تيمية )رحمو ا(القاسـ بف محمد  عبد ا بف أبي
. تحقيؽ : د. محمد رشاد سالـ. الرياض. دار العطاء. جامع الرسائؿىػ(. 728)المتكفى : 

 ـ(.2001 -ىػ 1422)1ط
. دركس صكتية اعتقاد أىؿ السنةابف جبريف، عبد ا بف عبد الرحمف بف عبد ا.   .20

 .  http://www.islamweb.netفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية قاـ بت
ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي،  .21 ابف حباف، محمد بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

. تحقيؽ: شعيب األرنؤكط. صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمبافىػ(. 354البيستي)المتكفى: 
 ـ(. 1993 – 1414)2ركت. مؤسسة الرسالة. طبي

. تحقيؽ: مقدمة ابف خمدكفابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف كلي الديف.  .22
 (.2004 – 1425)1عبد ا محمد الدركيش.)د. ـ(. دار يعرب. ط

. بيركت. دار جامع العمكـ كالحكـابف رجب، عبد الرحمف بف أحمد الحنبمي أبك الفرج.  .23
 ق(.1408)1ط المعرفة.

دالئؿ ابف رستـ الطبرم، محمد بف جرير) الشيعي()تكفي في القرف الرابع ىجرم(.  .24
 ق(.ُُّْ)1إيراف. مؤسسة البعثة.ط -. تحقيؽ: قسـ الدراسات اإلسبلمية، قـاالمامة

. المحكـ كالمحيط األعظـىػ[. 458ابف سيده، عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ]ت:  .25
 ـ(. 2000-ىػ  1421)1اكم. بيركت. دار الكتب العممية. طتحقيؽ: عبد الحميد ىند

. تحقيؽ كتصحيح كتعميؽ: عمي أكبر الغفارم.)د. تحؼ العقكؿابف شعبة الحراني.  .26
 (.1363 – 1404)2ـ()د. ف(. ط

. تحقيؽ: الشيخ محٌمد أبيى المداد في شرح مؤتمر عمماء بغدادابف عطية، مقاتؿ.  .27
 )د. ت(. 1األعممي لممطبكعات. طجميؿ حٌمكد. )د. ـ(. مؤسسة 

شفاء العميؿ في مسائؿ ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا.  .28
. تحقيؽ : محمد بدر الديف أبك فراس النعساني الحمبي. القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ

 ـ(.1978 – 1398بيركت. دار الفكر)د. ط() 

http://www.islamweb.net/


163 

 

ىػ(. 751بي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف)المتكفى: ابف قيـ الجكزية، محمد بف أ .29
 – 1416)1. تحقيؽ: عطا كآخركف. مكة المكرمة. مكتبة نزار مصطفى الباز. طبدائع الفكائد

1996.) 
، إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي ابف كثير )رحمو ا( .30

 ـ(. 1986 -ىػ  1407فكر.)د. ط(). بيركت. دار الالبداية كالنيايةىػ(. 774)المتكفى: 
ٍك بف درع ابف كثير )رحمو ا( .31 ، عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف ضى

ٍصمي، البيصركم،  . تحقيؽ: تفسير القرآف العظيـ، ثـ الدمشقي. الشافعي )رحمو ا(القرشي الحى
ر كالتكزيع. أبك إسحاؽ الحكيني. المممكة العربية السعكدية. دار ابف الجكزم لمنش

 ق(.1431)1ط
ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمى. أبك الفضؿ. جماؿ الديف األنصارم الركيفعى  .32

 ىػ(. 1414)3. بيركت. دار صادر. طلساف العرباإلفريقى. 
ىػ(. 1094أبك البقاء الحنفي، أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم)المتكفى:  .33

تحقيؽ: عدناف دركيش ك محمد المصرم.  مغكية.الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ ال
 بيركت. مؤسسة الرسالة.)د. ط()د.ت(.

أبك داكد، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم  .34
. تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني. الرياض. سنف أبي داكدىػ(. 275السًّْجٍستاني)المتكفى: 

 ق(.  1417)1مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع. ط
 .)د. ـ()د. ف(.)د. ط(.جامع شركح المنظكمة الحائيةاألثرم، ريداف أبي عبد ا.  .35
الكجيز في عقيدة السمؼ الصالح )أىؿ السنة األثرم، عبد ا بف عبد الحميد.  .36

يـ: صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ. المممكة العربية السعكدية. كزارة . مراجعة كتقدكالجماعة(
 ىػ(.1422)1الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد. ط

.)د. جامع الركاةق(. 1101األردبيمي، محمد عمي األردبيمي )المتكفي: .37
 ـ()د.ف()د.ط()د.ت(.

. تحقيؽ: جميرة المغة. ىػ(321األزدم. محمد بف الحسف بف دريد األزدم )المتكفى:  .38
 ـ(.1987)1رمزم منير بعمبكي. بيركت. دار العمـ لممبلييف. ط

األشعرم، عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد ا بف مكسى  .39
مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ ىػ(. 324بف أبي بردة بف أبي مكسى األشعرم )المتكفى: 

 ـ(.2005 -ىػ 1426)1ركت. المكتبة العصرية. ط. تحقيؽ: نعيـ زرزكر، بيالمصميف
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. األردف. دار النفائس القضاء كالقدراألشقر، عمر بف سميماف بف عبد ا العتيبي.  .40
 ـ(. 2005 -ىػ  1425)13لمنشر كالتكزيع. ط

 13. الرياض.)د. ف(.)د. ط()شرح العقيدة الطحاكيةآؿ الشيخ، صالح بف عبد العزيز.  .41
 ق(.1417ذم القعدة 

. المممكة فتح المجيد شرح كتاب التكحيدالشيخ، عبد الرحمف بف حسف آؿ الشيخ. آؿ  .42
 ىػ(.1421)5العربية السعكدية. كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد. ط

. الرياض. مختصر معارج القبكؿآؿ عقدة، أبك عاصـ ىشاـ بف عبد القادر بف محمد.  .43
 ىػ(. 1418)5مكتبة الككثر. ط

األلكسي، محمكد شكرم بف عبد ا بف محمد بف أبي الثناء. أبك المعالي)المتكفى:  .44
دراسة كتحقيؽ: عبد ا البخارم. الرياض. صب العذاب عمى مف سب األصحاب. ىػ(. 1342

 ـ(. 1997 -ىػ  1417)1أضكاء السمؼ. ط
لعزيز تفسير المحيط األعظـ كالبحر الخضـ في تأكيؿ كتاب ا ااآلممي، حيدر.  .45

 .)د. ـ(.المعيد الثقافي نكر عمى نكر.)د. ط(.المحكـ
. تحقيؽ: تحقيؽ كتخريج : أعياف الشيعة(. 1371األميف، محسف العاممي)المتكفي: .46

 حسف األميف.)د. ـ()د. ف()د. ط(.
. تحقيؽ: لجنة تحقيؽ تراث الشيخ األعظـ.)د. المكاسب(. 1281األنصارم)المتكفي: .47

 (.ُُْٓ)جمادم األكؿ 1ظـ. طـ(. مؤسسة تراث الشيخ األع
. بيركت. تبسيط العقائد اإلسبلميةىػ(. 1429أيكب، المؤلؼ: حسف محمد)المتكفى:  .48

 ـ(. 1983 -ىػ  1403)5دار الندكة الجديدة، ط
.)د. ـ()مكسكعة المعارؼ حديث حكؿ الجبر كالتفكيضالبحراني، عبد ا المكسكم.  .49

 اإلسبلمية(.)د. ط()د. ت(. 
الجامع المسند الجعفي. البخارم )رحمو ا(ف إسماعيؿ أبك عبدا البخارم، محمد ب .50

 الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كسننو كأيامو = صحيح البخارم.
 ىػ(.1422)1تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر.)د.ـ(. دار طكؽ النجاة. ط

. تحقيؽ: تصحيح كتعميؽ : محاسفال(. 274البرقي، أحمد بف محمد بف خالد)المتكفي: .51
 (.1330 – 1370السيد جبلؿ الديف الحسيني.)د. ـ()د. ف(. )د. ط()

. تحقيؽ: غبلـ رضا بف عمي أكبر مكالنا تفسير الصراط المستقيـالبركجردم، حسيف.  .52
 ـ(.1999البركجردم. بيركت. مؤسسة المعارؼ اإلسبلمية.)د. ط()
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ىػ(. 463مد بف ميدم الخطيب)المتكفى : البغدادم، أحمد بف عمي بف ثابت بف أح .53
 2002 -ىػ 1422)1. تحقيؽ: الدكتكر بشار عكاد)د. ـ(. دار الغرب اإلسبلمي.طتاريخ بغداد

 ـ(.
الكفاية في عمـ (.  ى 463البغدادم، اإلماـ الحافظ المحدث أبى احمد بف عمي)المتكفى: .54

ث بجامعة االزىر كعميد كمية . تحقيؽ كتعميؽ: الدكتكر أحمد عمر ىاشـ أستاد الحديالركاية
 ـ(. 1985 -  ى 1405)1أصكؿ الديف بالزقازيؽ. بيركت. دار الكتاب العربي. ط

البغدادم، عبد القاىر بف طاىر بف محمد بف عبد ا التميمي األسفراييني، أبك منصكر  .55
ة. دار اآلفاؽ الجديد . بيركت.الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجيىػ(. 429)المتكفى: 

 ـ(.1977)2ط
 ق(.ُِِْ)1.)د. ـ()د. ف(. طاإلمامة تمؾ الحقيقة القرآنيةبيطار، د. زىير.  .56
ريحانة األدب في تراجـ المعركفيف بالكنية كالمقب : يا التبريزم، محمد عمي خياباني.  .57

 ـ(.1995، )د. ـ(. انتشارات خياـ.)د. ط() كني ك لقب
. تحقيؽ: محمد سنف الترمذمالترمذم، محمد بف عيسى بف سكرة أبك عيسى السممي.  .58

 ق(.1417)1ناصر الديف األلباني. الرياض. مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع. ط
 تفسير الشيخ المفيد المستخرج مف تراثو . .59
معتقد أىؿ السنة التميمي، محمد بف خميفة بف عمي. المممكة العربية السعكدية.  .60

 ـ(.1999-ىػ1419)1. أضكاء السمؼ. طكالجماعة في تكحيد األسماء كالصفات
التيانكم، محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف محٌمد صابر الفاركقي  .61

.ىػ(. 1158الحنفي)المتكفى: بعد  تحقيؽ: د. عمي دحركج.  كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك
 ـ(.1996)1بيركت. مكتبة لبناف ناشركف. ط

 ق(. 1427)1إيراف. ستارة. ط -. قـالشيعة ىـ أىؿ السنةني، د. محٌمد السماكم. التيجا .62
الكشؼ كالبياف ىػ(. 427الثعمبي، أحمد بف محمد بف إبراىيـ، أبك إسحاؽ )المتكفى:  .63

. تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر. بيركت. دار إحياء التراث العربي، عف تفسير القرآف
 ـ(. 2002 -، ىػ 1422)1بيركت. ط

. األمثاؿ القرآنية القياسية المضركبة لئليماف باالجربكع، د. عبد ا بف عبد الرحمف.  .64
 ـ(. 2003ىػ/1424)1المممكة العربية السعكدية. عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية. ط
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أثر اإليماف في تحصيف األمة اإلسبلمية ضد الجربكع، عبد ا بف عبد الرحمف.  .65
. المممكة العربية السعكدية. عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية. اليدامةاألفكار 

 ـ(.2003ىػ/1423)1ط
التعريفات. ىػ(. 816الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ)المتكفى:  .66

تحقيؽ: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر. بيركت. دار الكتب العممية 
 ـ(.1983-ىػ 1403 )1بيركت. ط

. تحقيؽ: السيد ميدم نكر البراىيف(.  1112الجزائرم، السيد نعمة ا)المتكفي: .67
 (. ُُْٕ)1الرجائي.)د. ـ()د. ف(. ط

فدؾ كالعكالي أك الحكائط السبعة في الكتاب كالسنة الجبللي، سيد محمد باقر الحسيني.  .68
.)د.  زىراء عمييا السبلـ)د.ـ(. مؤتمر التراث العممي كالمعنكم لفاطمة الكالتاريخ كاألدب.

 ق(.1426ط()
المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب الجيني، د. مانع بف حماد.  .69

 ىػ(. 1424)5. الرياض. دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع. طالمعاصرة
ضبي الحاكـ النيسابكرم، محمد بف عبد ا بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ ال .70

. المستدرؾ عمى الصحيحيفىػ(. 405الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 
 (.1990 – 1411)1تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا. بيركت. دار الكتب العممية. ط

الفصكؿ الميمة في (. 1104الحر العاممي، محمد بف الشيخ الحسف بف عمي)المتكفي: .71
شراؼ : محمد بف محمد الحسيف القائيني.)د. ـ()د. ف(. . تحقيؽ: تحقيؽ ك أصكؿ األئمة ا 

 (.1376 – 1418)1ط
كسائؿ الشيعة )آؿ (. 1104الحر العاممي، محمد بف الشيخ الحسف بف عمي)المتكفي: .72

. تحقيؽ: مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ إلحياء التراث. )د. ـ(. مؤسسة آؿ البيت. البيت(
 ق(.ُُْْ)2ط
، )د. ـ(. العدؿ عند مذىب أىؿ البيت)عمييـ السبلـ((. الحٌسكف، عبلء)تبريزياف .73

 ىػ(. 1429)1المعاكنية الثقافية لممجمع العالمي ألىؿ البيت)عمييـ السبلـ(. ط
. تحقيؽ: مدرسة اإلماـ تأكيؿ اآليات(. 965الحسيني، شرؼ الديف)المتكفي: .74

 .(ُّٔٔ – َُْٕ)رمضاف المبارؾ 1الميدم.)د. ـ(. مدرسة اإلماـ الميدم. ط
. التكضيح الرشيد في شرح التكحيد المذيؿ بالتفنيد الحقكم، خمدكف بف محمكد بف نغكم .75

 .)د. ـ()د. ف(.)د. ط()د. ت(.لشبيات العنيد
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نيج الحؽ ككشؼ ق(. 726الحٌمي، الحسف بف يكسؼ بف المطير األسدم)المتكفي: .76
األرمكم.)د.  . تحقيؽ كتقديـ : السيد رضا الصدر. تعميؽ: الشيخ عيف ا الحسنيالصدؽ

 ق(. ُُِْـ()د. ف(.)د. ط()ذم الحجة 
.)د. األلفيف(. 726الحمي، جماؿ الديف الحسف بف يكسؼ بف عمي بف المطير)المتكفي: .77

 ـ(. ُٖٓٗ - َُْٓـ()د. ف(. )د. ط()
كشؼ (. 726الحمي، جماؿ الديف الحسف بف يكسؼ بف عمي بف المطير)المتكفي: .78

 (.1417)7ؽ: آية ا حسف زاده اآلممي.)د. ـ()د. ف(.ط. تحقيالمراد في شرح تجريد االعتقاد
مختصر بصائر الحمي، حسف بف سميماف الحمي)المتكفي في القرف التاسع(.  .79

 ـ(. 1950 - 1370)1)د. ـ()د. ف(. طالدرجات.
. تحقيؽ: إكماؿ النقصاف مف تفسير منتحب التبيافالحمي، محمد ابف احمد بف ادريس.  .80

 السيد محمد ميدم المكسكم الخرساف.)د. ـ(. مكتبة الركضة الحيدرية.)د. ط()د. ت(.
التخمي عف التقميد »التكحيد المسمى بػ ىػ(. 1405الحمبلكم، عمر العرباكم)المتكفى:  .81

 ـ(. 1984 -ىػ  1404. )د. ـ(. مطبعة الكراقة العصرية.)د. ط()«كالتحمي باألصؿ المفيد
الحنبمي، محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد ا بف عبد الرحمف بف محمد بف  .82

 . )د. ـ()د. ف(.)د. ط(.آؿ رسكؿ ا كأكلياؤهىػ(. 1421قاسـ العاصمي)المتكفى: 
. القاىرة. دار السبلـ. األساس في التفسيرىػ(.  1409حٌكل، سعيد)المتكفى  .83
 ىػ(. 1424)6ط
. )د.ـ(. المطبعة الحيدرية.)د. أك النجفيات شعراء الغرمالخاقاني، عمي.  .84
 ـ(.1954ط()
.)د. ـ(. مؤسسة البعثة.)د. ىداية األمة إلى معارؼ األئمةالخراساني، محمد جكاد.  .85
 ـ(.1995ط()
.)د. أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السَّمؼ كعند المبتدعةالخمؼ، سعكد بف عبد العزيز.  .86

 ىػ(.1421-ىػ1420ـ()د. ف(.)د. ط() 
معجـ المغة العربية ىػ( )د.ـ(. 1424مختار عبد الحميد عمر )المتكفى:  د. أحمد .87

 ـ(. 2008-ىػ 1429)1دار عالـ الكتب. ط المعاصرة.
حققو كعمؽ مختصر التحفة االثني عشرية. الدىمكم، شاه عبد العزيز غبلـ حكيـ.  .88

 ىػ(. 1373حكاشيو: محب الديف الخطيب. القاىرة. المطبعة السمفية. )د. ط()
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األجكبة ىػ(. 1399كسرم، عبد الرحمف بف محمد بف خمؼ بف عبد ا)المتكفى: الد .89
 ـ(. 1982 -ىػ  1402)1. الككيت. مكتبة دار األرقـ. طالمفيدة لميمات العقيدة

الذىبي. المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف  .90
. تحقيؽ: عمي محمد البجاكم. رجاؿميزاف االعتداؿ في نقد الىػ(. 748قىاٍيماز)المتكفى: 

 ـ(. 1963 -ىػ  1382)1بيركت. دار المعرفة لمطباعة كالنشر. ط
الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز)المتكفى :  .91
. تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط. سير أعبلـ النببلءىػ(. 748

 ـ(.1985-ىػ 1405)3ة الرسالة. طبيركت. مؤسس
الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز)المتكفى:  .92
 ـ(.1998 -ىػ1419)1. بيركت. دار الكتب العممية. طتذكرة الحفاظىػ(. 748
بف تيمية شرح الكصية الكبرل الالراجحي، عبد العزيز بف عبد ا بف عبد الرحمف.  .93

. دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة ()رحمو ا
 (. http://www.islamweb.netاإلسبلمية)

بف شرح كتاب اإليماف األكسط الالراجحي، عبد العزيز بف عبد ا بف عبد الرحمف.  .94
. دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية تيمية )رحمو ا(

http://www.islamweb.net . 
. تحقيؽ: معجـ مقاييس المغةالرازم، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني. أبك الحسيف.  .95

 ـ(.1979 -ىػ 1399عبد السبلـ محمد ىاركف. بيركت. دار الفكر)د.ط( )
الرازم، زيف الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي)المتكفى:  .96
الدار  -.  تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد. بيركت. المكتبة العصرية مختار الصحاحىػ(. 666

 ـ(.1999ىػ / 1420)5النمكذجية. ط
نشر إيرف. مؤسسة ال -. قـالمنقذ مف التقميدالرازم، سديد الديف محمكد الحمصي.  .97

  (.1412)1. ط اإلسبلمي
اعتقادات فرؽ ىػ(. 606الرازم، محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي)المتكفى:  .98
. تحقيؽ: عمي سامي النشار. بيركت. دار الكتب العممية)د. يف كالمشركيفمسمـ )رحمو ا(ال

 ط()د. ت(.

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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المفردات في  ىػ(.502الراغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد)المتكفى:  .99
 1412)1. تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم. دمشؽ. دار القمـ، الدار الشامية. طغريب القرآف

 ىػ(. 
 (. ُُِْ)ربيع األكؿ 1. )د. /()د. ف(. طزبدة األصكؿالركحاني، محمد صادؽ.  .100
في الكتاب كالسنة  مكسكعة اإلماـ عمي بف أبي طالب الريشيرم، محمد.  .101

.)د. ـ(. مركز بحكث دار الحديث كبمساعدة: السيد محمد كاظـ الطباطبائي، السيد كالتاريخ
 ق(.ُِْٓ)2محمكد الطباطبائي. ط

مايك  -)أيار 5.)د. ـ()د. ف(.طاألعبلـ(. 1410الزركمي، خير الديف الزركمي)المتكفي: .102
َُٖٗ.) 
. ي عشريةعقائد اإلمامية االثنىػ(. 1351الزنجاني، إبراىيـ بف أبي الفتح)المتكفي: .103

 (.1967بيركت. مؤسسة األعممي لممطبكعات.)د. ط()
زيف الديف العابديف، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف  .104

. التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼىػ(. 1031زيف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )المتكفى: 
 ـ(.1990-ىػ1410)1عبد الخالؽ ثركت. ط 38القاىرة. عالـ الكتب 

. تحقيؽ: حاج عبد الرحيـ الصحيفة السجادية الكاممة(. 94زيف العابديف)المتكفي: .105
 (.1363 – 1404أفشارم زنجاني.)د. ـ()د. ف(.)د. ط()

.)د. ـ()د. الزىكر العطرة في رياض المغفرةالساجر، يكسؼ بف إبراىيـ الساجر.  .106
 ف(.)د. ط(. 

 (.ُّٖٗ.)د. ـ()د. ف()د. ط()األزىارنخبة (. 1361السبحاني، جعفر)المتكفي: .107
. )د. ـ()د. ف(. اإللييات عمى ىدل الكتاب كالسنة كالعقؿ السبحاني، جعفر.  .108
 ـ(. ُٖٗٗ - َُْٗ)1ط

.)د. ـ(. دار القمـ،)د. اإلنصاؼ في مسائؿ داـ فييا الخبلؼالسبحاني، جعفر.  .109
 ـ(.2004ط()
 ـ()د. ف(.)د. ط()د.ت(..)د. مفاىيـ القرآف )العدؿ كاإلمامة(السبحاني، جعفر.  .110
.)د. ـ(. مطبعة مكاىب الرحمف في تفسير القرآفالسبزكارم، عبد األعمي المكسكم.  .111

 ـ(.2010-ىػ1421. )د. ط()نكيف 
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تيسير الكريـ الرحمف ىػ(. 1376السعدم، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا)المتكفى:  .112
ؽ. بيركت. مؤسسة الرسالة. . تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحفي تفسير كبلـ المناف

 ـ(. 2000-ىػ 1420)1ط
السفاريني، شمس الديف أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ الحنبمي )المتكفى:  .113
لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة ىػ(. 1188
 ـ(. 1982 -ىػ  1402) 2. دمشؽ. مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا. طالمرضية
السفاريني، شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ الحنبمي)المتكفى:  .114
لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة ىػ(. 1188
 ـ(. 1982 -ىػ  1402)2. دمشؽ. مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا. طالمرضية
مكسكعة الفرؽ المنتسبة لئلسبلـ، الدرر (. ـ2019السقاؼ، عمكم بف عبد القادر) .115

 ىػ(. 1433. )ربيع األكؿ (https://dorar.net/aqadiaالسنية )
ىػ(. 1422السمماف، عبد العزيز بف محمد بف عبد الرحمف بف عبد المحسف)المتكفى:  .116

ىػ  1418) 12.)د. ـ( )د. ف(. طالكاسطيةمختصر األسئمة كاألجكبة األصكلية عمى العقيدة 
 ـ(. 1997 -

. تحقيؽ: د. محمكد بحر العمكـالسمرقندم، نصر بف محمد بف إبراىيـ الفقيو الحنفي.  .117
 مطرجي. بيركت. دار الفكر.)د. ط()د. ت(.

السمعاني، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل التميمي الحنفي ثـ  .118
. تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف تفسير القرآفىػ(. 489)المتكفى:  الشافعي )رحمو ا(

 ـ(. 1997 -ىػ1418)1عباس بف غنيـ. الرياض. دار الكطف، ط
. بيركت. دار الكتاب العربي.)د. العقائد اإلسبلميةىػ(. 1420سيد سابؽ)المتكفى:  .119

 ط()د.ت(. 
بغية ىػ(. 911متكفى: السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ال .120

. تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ. صيدا. المكتبة الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة
 العصرية.)د. ط()د. ت(. 

. االعتصاـىػ(. 790الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي)المتكفى:  .121
 ـ(.1992 -ىػ 1412)1تحقيؽ: سميـ بف عيد اليبللي. السعكدية. دار ابف عفاف. ط

https://dorar.net/aqadia
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، يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني. أبك الشافعي )رحمو ا( .122
. تحقيؽ: سعكد بف االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرارىػ(. 558الحسيف)المتكفى: 

 ـ(. 1999ىػ/1419)1عبد العزيز الخمؼ. الرياض. أضكاء السمؼ، الرياض، ط
. )د. ـ(. دار الحكمة.)د. الكصكؿ إلى كفاية األصكؿي. الشاىركدم، محمد الحسين .123
 ق(.1426ط()
.)د. ـ()د. المفصؿ في شرح حديث مف بدؿ دينو فاقتمكهالشحكد، عمي بف نايؼ.  .124

 ف(.)د. ط()د. ت(.
. تحقيؽ كشرح : الشيخ محمد عبده. )د. نيج الببلغة(. 40الشريؼ الرضي)المتكفي: .125

 (.1370 – 1412)1ـ()د. ف(. ط
 ابف تيمية )رحمو ا(مكقؼ شيخ اإلسبلـ ، عبد ا بف إبراىيـ بف عبد ا. الشمساف .126

 (.2004 – 1425)1. الرياض. دار الفضيمة. طمف الرافضة)رحمو ا(
.  تحقيؽ : محمد الممؿ كالنحؿالشيرستاني، محمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد.  .127

 ق(.1404سيد كيبلني. بيركت. دار المعرفة. )د. ط() 
 -. الرياضمباحث العقيدة في سكرة الزمرالشيخ، ناصر بف عمي عايض حسف.  .128

 ـ(.1995-ىػ1415)1المممكة العربية السعكدية. مكتبة الرشد. ط
مناشئ الضبلؿ كمباعث االنحراؼ نماذج مف الصكفية الشيرازم، مرتضى الحسيني.  .129

ىػ ػػػ  1437)1التقى الثقافية. ط. النجؼ. مؤسسة كمنتحمي الميدكية كالفرؽ المبتدعة مثاالن 
 ـ(. 2016
دركس كمحاضرات  اليداية اإلليية الكبرل إلى الدرجات العمىالشيرازم، مرتضي.  .130

(. مؤسسة التقي الثقافية. )األربعاء  ـى رىاطى اٍلميٍستىًقي جمادم االكؿ  6لمرتضي الشيرازم)اٍىًدنىا الصّْ
 ىػ(.1439
. تحقيؽ: محمد كاظـ الفكائد الرجالية(. 1293)المتكفي: الشيرازم، ميدم الكجكرم .131

 (.1382 – 1424)1رحماف ستايش.)د. ـ()د. ف(. ط
132.  . .)د. ـ()د. ف()د. ط()د. األمثؿ في تفسير كتاب ا المنزؿالشيرازم، ناصر مكاـر
 ت(.
133.  . نفحات القرآف أسمكب جديد في التفسير المكضكعي لمقرآف الشيرازم، ناصر مكاـر
 )د. ـ(. مؤسسة الفكر.)د. ط(.)د. ت(. .الكريـ
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بيركت. دار القرآف . ابف كثير )رحمو ا(مختصر تفسير الصابكني، محمد عمي.  .134
 ـ(. 1981 -ىػ  1402)7الكريـ. ط

الفرقاف في تفسير القرآف بالقرآف ك السنٌة "التفسير الصادقي، محمد الطيراني.  .135
 (. 1311)1ة لمطبع كالنشر كالتكزيع. ط.)د. ـ(. مؤسسة األمير المكضكعي لمقرآف الكريـ"

مىمة بف  .136 تحقيؽ: خميفة اإلبانة في المغة العربية. العىٍكتبي.  مسمـ )رحمو ا(الصيحارم، سى
 ـ(. 1999 -ىػ  1420)1كآخركف. سمطنة عماف. كزارة التراث القكمي كالثقافة. ط

. ه الفقيومف ال يحضر (.  381الصدكؽ، محمد بف عمي بف بابكيو القمي)المتكفي: .137
 )د. ت(.2تحقيؽ كتصحيح كتعميؽ: عمي أكبر الغفارم.)د. ـ()د. ف(. ط

االعتقادات في ديف (. 381محمد بف عمي بف بابكيو القمي)المتكفي: الصدكؽ، .138
 ـ(. 1993 - 1414)2. تحقيؽ: عصاـ عبد السيد.)د. ـ()د. ف(. طاإلمامية
. تحقيؽ: تصحيح التكحيد(. 381الصدكؽ، محمد بف عمي بف بابكيو القمي)المتكفي: .139

 كتعميؽ: السيد ىاشـ الحسيني الطيراني.)د. ـ()د. ف()د. ط(.
. تحقيؽ: مؤسسة اليداية(. 381الصدكؽ، محمد بف عمي بف بابكيو القمي)المتكفي: .140

 (.1418)رجب المرحب 1اإلماـ اليادم)عميو السبلـ(.)د. ـ()د. ف(. ط
. تحقيؽ معاني األخبار(. 381الصدكؽ، محمد بف عمي بف بابكيو القمي)المتكفي: .141

 (.ُّّٖ – ُّٕٗكتصحيح كتعميؽ: عمي أكبر الغفارم.)د. ـ()د. ف(.)د. ط()
دار  . )د. ـ(. تفسير البياف في المكافقة بيف الحديث كالقرآفالطباطبائي، محمد حسيف.  .142

 ـ(.2006) التعارؼ لممطبكعات.)د. ط(
. )د. بياف أصكؿ الديف مجالس المكحديف فيالطباطبائي، محمد صادؽ بف محمد.  .143

 ق(.1394ـ()د. ف(.)د. ط()
. تحقيؽ: تحقيؽ تفسير مجمع البياف(. 548الطبرسي، إبراىيـ شمس الديف)المتكفي: .144

 ـ(.ُٓٗٗ – ُُْٓ)1كتعميؽ: لجنة مف العمماء كالمحققيف األخصائييف. )د. ـ()د. ف(. ط
قيؽ كتعميؽ . تحاالحتجاجق(. 548الطبرسي، الفضؿ بف الحسف أبك عمي)المتكفي: .145

 ـ(. ُٔٔٗ - ُّٖٔكمبلحظات: السيد محمد باقر الخرساف.)د. ـ()د. ف(.)د. ط()
. تحقيؽ تفسير مجمع البيافق(. 548الطبرسي، الفضؿ بف الحسف أبك عمي)المتكفي: .146

 ـ(. ُٓٗٗ - ُُْٓ)1كتعميؽ: لجنة مف العمماء كالمحققيف األخصائييف. )د. ـ()د. ف(. ط
يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر)المتكفى: الطبرم، محمد بف جرير بف  .147
تحقيؽ: الدكتكر عبد ا بف عبد (. تفسير الطبرم = جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف. ىػ310
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بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات اإلسبلمية بدار ىجر الدكتكر عبد السند  المحسف التركي
 -ىػ  1422)1نشر كالتكزيع كاإلعبلف. ط)د. ـ(. دار ىجر لمطباعة كال، حسف يمامة

 ـ(.2001
اإلعبلـ بتكضيح نكاقض اإلسبلـ لشيخ اإلسبلـ محمد الٌطريفي، عبدالعزيز بف مرزكؽ.  .148

 ىػ(. 1424) 1.)د. ـ(. مكتبة الرشد لمتكزيع كالنشر. طبف عبدالكىاب
. الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة.)د. ـ(. دار األضكاء.)د. ط .149 ()د. الطيراني، آغا بزرؾى
 ت(.
. الفيرست(. 460الطكسي، أبك جعفر محمد بف الحسف بف عمي بف الحسف)المتكفي: .150

 ق(.ُُْٕ)شعباف المعظـ 1تحقيؽ: الشيخ جكاد القيكمي.)د. ـ()د. ف(.ط
مصباح (. 460الطكسي، أبك جعفر محمد بف الحسف بف عمي بف الحسف)المتكفي: .151

 ـ(. 1991 - 1411)1. )د. ـ()د. ف(. ط المتيجد
. تحقيؽ كتعميؽ: السيد حسف تيذيب األحكاـسي، محمد بف الحسف أبك جعفر، الطك  .152

 (.1264)3المكسكم الخرساف.)د. ـ()د. ف(. ط
. تحقيؽ كتصحيح : التبياف(. 460الطكسي، نصير الديف محمد ابف محمد)المتكفي: .153

 (.َُْٗ)رمضاف المبارؾ 1أحمد حبيب قصير العاممي.)د. ـ()د. ف(. ط
. إيراف. المكتبة تجريد االعتقاد(. 460الطكسي، نصير الديف محمد ابف محمد)المتكفي: .154

 ـ(.1972اإلسبلمية.)د. ط()
فرؽ  -الشيعة كالتشيع ىػ(، 1407ظيير، إحساف إليي ظيير الباكستاني )المتكفى:  .155
 ـ(. 1995 -ىػ  1415)10. باكستاف. إدارة ترجماف السنة. طكتاريخ
 ـ(.ََِْ - ُِْٓ)1.)د. ـ()د. ف(. طجكاىر التاريخالعاممي، عمي الككراني.  .156
.)د. ـ(. دار تفسير البياف الصافي لكبلـ ا الكافيالعاممي، محمد حسف القبيسي.  .157

 ـ(.1995الببلغ لمصحافة كالطباعة كالنشر.)د. ط()
. قطر. كريـكما يصكرىا القرآف ال مسمـ )رحمو ا(شخصية العبد الكاحد، مصطفى.  .158

 -ىػ 1401)غرة شعباف 4بإدارة الشؤكف الدينية خادـ العمـ: عبد ا بف إبراىيـ األنصارم. ط
 ـ(.1981حزيراف  3

.)د. ـ(. مكتبة النبكة كاألنبياء في الييكدية كالمسيحية كاإلسبلـعبد الكىاب، أحمد.  .159
 كىبة.)د. ط()د. ت(.
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ا يحدث عباده ىػ(. 1433لمتكفى: العتيبي، عمر بف سميماف بف عبد ا األشقر)ا .160
 ـ(. 2014 -ىػ  1435)1. األردف. دار النفائس لمنشر كالتكزيع. طعف نفسو

. الككيت. مكتبة الفبلح الرسؿ كالرساالتالعتيبي، عمر بف سميماف بف عبد ا األشقر.  .161
 ـ(. 1989 -ىػ  1410)4لمنشر كالتكزيع، كدار النفائس لمنشر كالتكزيع، الككيت. ط

ىػ(، 852العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر)المتكفى:  .162
. تحقيؽ: دائرة المعرؼ النظامية في اليند. بيركت. مؤسسة األعممي لممطبكعات. لساف الميزاف

 ـ(.1971-ىػ 1390)2ط
فتح البارم شرح  .الشافعي )رحمو ا(العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ  .163
رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي. بيركت. دار المعرفة.)د. ح البخارم. صحي
 (.1379ط()
. ىدم السارم مقدمة فتح البارمالعسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني،  .164

 تحقيؽ: قتيبة نظر ممد الفاريابي. )د. ـ( دار طيبة.)د. ط(.
ىػ(. 852د بف حجر العسقبلني )المتكفى: العسقبلني، أحمد بف عمي بف محمد بف أحم .165

 ىػ(. 1326)1. اليند. مطبعة دائرة المعارؼ النظامية. طتيذيب التيذيب
ىػ(. اإلصابة في 852العسقبلني، أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر)المتكفى:  .166

تمييز الصحابة. تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض. بيركت. دار الكتب 
 ق(.1415)1ممية. طالع

. تحقيؽ: مدرسة تفسير اإلماـ العسكرم)عميو السبلـ((. 260العسكرم. الحسف)المتكفي: .167
 (.1409)ربيع األكؿ 1اإلماـ الميدم)عميو السبلـ(. )د. ـ()د. ف(. ط

العسكرم، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف  .168
حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ. القاىرة. الفركؽ المغكية. ىػ(. 395ميراف)المتكفى: نحك 

 دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع.)د. ط()د. ت(.
. المممكة العربية مذكرة التكحيدىػ(. 1415عبد الرزاؽ عفيفي )المتكفى:  عفيفي، .169

 ق(.1420)1السعكدية. كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد. ط
. دركس صكتية قاـ مجمؿ أصكؿ أىؿ السنةقؿ، ناصر بف عبد الكريـ العمي العقؿ. الع .170

 . http://www.islamweb.netبتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية 

http://www.islamweb.net/


175 

 

ابف تيمية شرح باب تكحيد الربكبية مف فتاكل  .العقؿ، ناصر بف عبد الكريـ العمي .171
دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية  .)رحمو ا(

http://www.islamweb.net . 
. اليدل كالٌضبلؿ عمى ضكء الثقميفالعمكم، عادؿ بف الحسيف بف مرز بف أبي القاسـ.  .172
 إيراف. المؤسسة اإلسبلمية العامة لمتبميغ كاإلرشاد.)د.ط(.  -قـ

فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ ، د. غالب بف عمي. عكاجي .173
 ـ(.2001 -ىػ  1422)4. جدة. المكتبة العصرية الذىبية لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ. طمنيا
. تحقيؽ: الحاج تفسير العياشي(. 320العياشي، محمد بف مسعكد العياشي)المتكفي: .174

 . ف(.)د. ط()د. ت(. السيد ىاشـ الرسكلي المحبلتي.)د. ـ()د
. القاىرة. دار القمـ لمتراث. منيج القرآف في القضاء كالقدرغريب، محمكد محمد.  .175
 ـ(. 1998 -ىػ  1419)2ط

 .)د. ـ()د. ف(.)د. ط(.اليكل كأثره في الخبلؼالغنيماف، عبد ا.  .176
الصحاح تاج المغة كصحاح ىػ(. 393الفارابي، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم)المتكفى:  .177
 1987- ىػ 1407)4. تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار. بيركت. دار العمـ لممبلييف. طالعربية
 ـ(.

فخر الديف الرازم، محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي أبك عبد ا. الممقب:  .178
. دراسة كتحقيؽ: الدكتكر طو جابر فياض المحصكؿىػ(. 606بخطيب الرم )المتكفى: 

 ـ(. 1997 -ىػ  1418)3سسة الرسالة. طالعمكاني. بيركت. مؤ 
. تحقيؽ : نجاتى كآخركف. مصر. دار معاني القرآف الفراء، أبك زكريا يحيى بف زياد. .179

 المصرية لمتأليؼ كالترجمة. )د. ط(.
التعميقات المختصرة عمى متف العقيدة الفكزاف، صالح بف فكزاف بف عبد ا.  .180

 كزيع.)د. ط()د. ت(..)د. ـ(. دار العاصمة لمنشر كالتالطحاكية
القامكس ىػ(. 817الفيركزآبادل، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب)المتكفى:  .181

تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي.  المحيط.
 ـ(. 2005 -ىػ  1426)8بيركت. مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع. ط

. تحقيؽ: مركز األبحاث كالدراسات التفسير األصفى(. 1091الفيض الكاشاني)المتكفي: .182
 (.ُّٕٔ – ُُْٖ)1اإلسبلمية.)د. ـ()د. ف(. ط
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)رمضاف 2. )د. ـ()د. ف(. طالتفسير الصافي(. 1091الفيض الكاشاني)المتكفي: .183
ُُْٔ – ُّْٕ.) 
أصؿ السعادة في  االعتصاـ بالكتاب كالسنةالقحطاني، د. سعيد بف عمي بف كىؼ.  .184

 مطبعة سفير.)د. ط(. الرياض. الدنيا كاآلخرة كنجاة مف مضبلت الفتف.
القرطبي، يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم. أبك  .185

. تحقيؽ: عمي محمد البجاكم. االستيعاب في معرفة األصحاب ىػ(.463عمر)المتكفى: 
 ـ(. 1992 -ىػ  1412)1بيركت. دار الجيؿ. ط

. بيركت. مؤسسة ضكابط التكفير عند أىؿ السنة كالجماعةالقرني، عبد ا بف محمد.  .186
 ـ(.1992)1الرسالة. ط

 -أصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية القفارم، ناصر بف عبد ا بف عمي.  .187
 ق(. 1414) 1.)د. ـ()د. ف(.ط-عرض كنقد

. عمؽ عميو: محمد جكاد االت كالفرؽالمقالقمي، سعد بف عبد ا أبي خمؼ األشعرم.  .188
 ق(.1321مشككر. طيراف. مطبعة حيدرل.)د.ط()

 .)د. ـ()د. ف()د. ط()د.ت(.الكنى كاأللقاب(. 1359القمي، عباس القمي)المكفي: .189
. تحقيؽ: تصحيح كتعميؽ كتقديـ: تفسير القمي(. 329القمي، عمي بف إبراىيـ)المتكفي: .190

 ق(.َُْْ)صفر 3د. ف(. طالسيد طيب المكسكم الجزائرم.)د. ـ()
الديف الخالص مف ىػ(.  1307القنكجي، محمد صديؽ حسف خاف بيادر)المتكفي:  .191

بداية باب فى ذكر الصحابة ك أىؿ البيت إلى نياية باب فى ذكر بدعات القبكر : دراسة ك 
 ـ(.2010. السعكدية. الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.)د. ط()تحقيقان 
. الرياض. مؤسسة المعارؼ زبدة التٌفاسير بف شكر ا الشريؼ. الكاشاني، فتح ا .192

 )د. ت(. 1اإلسبلمٌية. ط
 . بيركت. دار إحياء التراث العربي.)د.ط()د.ت(.معجـ المؤلفيفكحالة، عمر رضا.  .193
الكبلباذم، أحمد بف محمد بف الحسيف بف الحسف، أبك نصر البخارم)المتكفى:  .194
. تحقيؽ: عبد ا الميثي. بيركت. دار اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد ىػ(.398

 (. 1407)1المعرفة. ط
الكميني، محمد بف يعقكب بف اسحاؽ الرازم. األصكؿ مف الكافي.)د. ـ()د. ف(.)د.  .195
 ط(.
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. تحقيؽ: تصحيح كتعميؽ أصكؿ الكافيىػ(.  329الكميني، محمد بف يعقكب)المتكفي:  .196
 (.1363)5مي أكبر الغفارم. )د. ـ()د. ف(. ط: ع
 1403)2.)د. ـ()د. ف(. طبحار األنكارىػ(.  1111-ىػ 1037المجمسي، محمد باقر) .197
 ـ(. 1983 -

المجمسي، محمد باقر. حؽ اليقيف كاعتقادات كمعارؼ إسبلمي.)د. ـ(. انتشارات  .198
 إسبلمية.)د. ط(.

(. 676حسف بف سعيد)المتكفي:المحقؽ الحمي، نجـ الديف أبي القاسـ جعفر بف ال .199
 (.1379 – 1421)2. تحقيؽ: رضا األستادم.)د. ـ()د. ف(. طالمسمؾ في أصكؿ الديف

.)د. ـ(. انتشارات المكتبة الحيدرٌية. مآثر الكبراء في تأريخ سامرٌاء المحبلتي، ذبيح ا. .200
 ق(.1426)1ط

ىػ( كجبلؿ 864المحمي كالسيكطي، جبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )المتكفى:  .201
. القاىرة. دار تفسير الجبلليفىػ(. 911الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي )المتكفى: 

 )د. ت(.1الحديث. ط
. القاىرة. دار المباب مف مجمكع نصائح كتكجيياتالمدخمي، ربيع بف ىادم عمير.  .202

 ـ(.1900)1أضكاء السمؼ المصرية لمنشر كالتكزيع. ط
مرتضي الزبيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني. أبك الفيض)المتكفى:  .203
. تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف. )د. ـ(. دار تاج العركس مف جكاىر القامكسىػ(. 1205

 اليداية.)د. ط()د.ت(.
الدخيؿ فى تفسير "الصافى فى تفسير القراف" لمعبلمة  مرزكؽ، مختار عبدالرحيـ. .204

نى مف أكؿ قكلو تعالى "كاذا ابتمى ابراىيـ ربو بكممات فأتميف" مف سكرة البقرة الفيض الكاشا
 ـ(.2008، رسالة دكتكاره، مصر. مكتبة جامعة األزىر،)د. ط()الى اخر السكرة الكريمة

إيراف. ستارة.  -. قـمكسكعة مف حياة المستبصريفمركز األبحاث العقائدية.  .205
 ق(.1424)1ط

. قطر. مركز التعريؼ باإلسبلــ، إدارة: إلياس شرادم. مركز قطر لمتعريؼ باإلسبل .206
 قطر كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية.)د. ط()د. ت(.

المزم، يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي  .207
(. 401-33/400)تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿىػ(. 742محمد القضاعي الكمبي)المتكفى: 

 ـ(.1980 – 1400)1: د. بشار عكاد معركؼ. بيركت. مؤسسة الرسالة. طتحقيؽ
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، تحقيؽ: التنبيو كاإلشراؼىػ(. 346المسعكدم، عمى بف الحسيف بف عمى)المتكفى:  .208
 عبد ا إسماعيؿ الصاكم. القاىرة. دار الصاكم.)د. ط()د. ت(.

النيسابكرم  بف الحجاج أبك الحسف القشيرم مسمـ )رحمو ا(، مسمـ )رحمو ا( .209
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا صمى ا ىػ(.261)المتكفى: 
 . تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. بيركت. دار إحياء التراث العربي.)د.ط()د.ت(.عميو كسمـ

. تحقيؽ التحقيؽ في كممات القرآف الكريـق(. 1426المصطفكم، حسف)المتكفي: .210
رشاد إسبلميكمصحح: ندار   ق(.1368)1. ط د. طيراف. كزارة فرىنگ كا 

.)د. ـ(. مؤسسة آؿ البيت إحياء دالئؿ الصدؽ لنيج الحؽالمظفر، محمد حسف.   .211
 التراث.)د. ط()د. ت(.

. تحقيؽ كتقديـ: الدكتكر حامد عقائد اإلمامية(. 1381المظفر، محمد رضا)المتكفي: .212
 حفني داكد.)د. ـ()د. ف()د. ط()د.ت(.

 – ُّٗٗ)4. )د. ـ()د. ف(. طالشيعة في الميزاف(. 1400مغنية، محمد جكاد)المتكفي: .213
 ـ(.ُٕٗٗ
-ىػ1426.)د. ـ(. دار الكتاب اإلسبلمي.)د. ط()التفسير الكاشؼمغنية، محمد جكاد.  .214
 ـ(.2005
إيراف. أنكار –. تحقيؽ: رياض الصباغ. قـ تجارب جكاد مغنيةمغنية، محمد جكاد.  .215

 )د. ت(.1اليدل، ط
المفيد، محمَّد بف محمَّد بف النعماف بف عبد السَّبلـ الحارثي المذحجي  .216

. تحقيؽ: حسيف درگاىي.)د. ـ()د. ف(. تصحيح اعتقادات اإلمامية(. 413العكبرم)المتكفي:
 ـ(.ُّٗٗ –قُُْْ)2ط

المفيد، محمَّد بف محمَّد بف النعماف بف عبد السَّبلـ الحارثي المذحجي  .217
. تحقيؽ: الشيخ إبراىيـ األنصارم.)د. ـ()د. أكائؿ المقاالت(. 413العكبرم)المتكفي:

 ـ(. 1993 - 1414)2ف(.ط
المفيد، محمَّد بف محمَّد بف النعماف بف عبد السَّبلـ الحارثي المذحجي  .218

 ق(.1371)2. تبريز.)د. ف(.طشرح عقائد الصدكؽ(. 413العكبرم)المتكفي:
بلـ الحارثي المذحجي المفيد، محمَّد بف محمَّد بف النعماف بف عبد السَّ  .219

. تحقيؽ: السيد محمد باقر األبطحي.)د. ـ()د. ف(. المزار(. 413العكبرم)المتكفي:
 ـ(. 1993 – 1414)2ط
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المفيد، محمَّد بف محمَّد بف النعماف بف عبد السَّبلـ الحارثي المذحجي  .220
ـ()د. ف(. . تحقيؽ: الشيخ إبراىيـ األنصارم.)د. أكائؿ المقاالت(. 413العكبرم)المتكفي:

 ـ(.1993 -1414)2ط
المفيد، محمَّد بف محمَّد بف النعماف بف عبد السَّبلـ الحارثي المذحجي  .221

تحقيؽ: مؤسسة النشر اإلسبلمي.)د. ـ(. مؤسسة النشر  المقنعة.(. 413العكبرم)المتكفي:
 (.َُُْ)2اإلسبلمي. ط

مذحجي المفيد، محمَّد بف محمَّد بف النعماف بف عبد السَّبلـ الحارثي ال .222
. تحقيؽ: حسيف األستاد كلي، عمي أكبر الغفارم.)د. ـ()د. األمالي(. 413العكبرم)المتكفي:

 ـ(. 1993 - 1414)2ف(. ط
. تحقيؽ: تفسير القرآف المجيدق(. 413المفيد، محمد بف محمد بف النعماف)المتكفي: .223

ؼ القرآف قـ. مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي مركز الثقافة كالمعار  -محمد عمي ايازم. إيراف
 ـ(.1994 -ىػ 1415الكريـ.)د. ط()

محمد ميدم بف السيد حسف بف السيد أحمد الحسيني النجفي الحمي.  ميدم القزكيني،  .224
 ـ(.2006.)د. ـ(. دار الرافديف.)د. ط()قبلئد الخرائد في أصكؿ العقائد

 . بيركت. دارالتيسير في أحاديث التفسيرىػ(. 1414الناصرم، محمد المكي)المتكفى:  .225
 ـ(. 1985 -ىػ  1405)1الغرب اإلسبلمي. ط

أصكؿ ىػ(. 1206النجدم، محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي)المتكفى:  .226
. تحقيؽ: باسـ فيصؿ الجكابرة. المممكة العربية السعكدية. كزارة الشؤكف اإلسبلمية اإليماف

 ىػ(.1420)5كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد. ط
نفحات الرحمف في تفسير  (. ى 1371 - 1291الرحيـ)النياكندم، محمد بف عبد  .227
 قـ. مؤسسة البعثة. )د. ط()د. ت(.  -. تحقيؽ: قسـ الدراسات اإلسبلمية. إيرافالقرآف
 . بيركت. دار األضكاء.)د.ط(. فرؽ الشيعةالنكبختي، الحسف بف مكسى النكبختي .228
 . ـ(1984 -ىػ1404 )  .229
تحقيؽ: مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ  .خاتمة المستدرؾق(. 1320النكرم، )المتكفي: .230

 (.ُُْٓ)رجب 1إلحياء التراث.)د.ـ(. مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ إلحياء التراث. ط
النيسابكرم، أبك عبد ا الحاكـ محمد بف عبد ا بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف  .231

تحقيؽ:  عمـك الحديث. (. معرفةىػ405الحكـ الضبي الطيماني المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 
 ـ(.1977 -ىػ 1397)2السيد معظـ حسيف. بيركت. دار الكتب العممية. ط
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. )د. ابف تيمية )رحمو ا(شرح العقيدة الكاسطية لشيخ اإلسبلـ اليراس، محمد خميؿ.  .232
 -ىػ 1413)1ـ(. الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد. ط

 ـ(.1992
. الغريبيف في القرآف كالحديثىػ(.  401ركم، أحمد بف محمد اليركم)المتكفى الي .233

تحقيؽ كدراسة: أحمد فريد المزيدم. قدـ لو كراجعو: أ. د. فتحي حجازم. المممكة العربية 
 ـ(. 1999 -ىػ  1419)1السعكدية. مكتبة نزار مصطفى الباز. ط

عمكـ القرآف عند العبلمة آية ا السٌيٌد محمد ىنديجاني فرد.  ىنديجني، الشيخ عارؼ .234
ـ(.2013ىػ 1434)1. بيركت. جمعية القرآف الكريـ. ط«دراسة مقارنة»حسيف الطٌباطبائٌي 
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            ﴾ 

116- 117 108 

52. 
﴿                  

                

                    

 ﴾ 

122 128 

53. 
﴿                 

                       

                

           ﴾ 

125 28 

54. 
﴿                   

                 

                   

              

148 124 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

           ﴾ 

55. 
﴿                  

 ﴾ 

148 140 

56. 
﴿                   

                 

    ﴾ 

153 86 

57. 
﴿                  

                     

 ﴾ 

159 12 

 سىرة األعزاف

58. 
﴿               

                

                 

                  

          ﴾ 

29-30 41 

59. 
﴿              

                     

                       

43 32 



196 

 

رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

                 

9          

60. 
﴿              

       ﴾ 

52 85 

61. 
﴿                     

   ﴾ 

89 43 

62. 
﴿                   

               

                  

              

      ﴾ 

158 86 

63. 
﴿             

                  

                     

                  ﴾ 

179 40 

64. 
﴿                    

               

180 118 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

  ﴾ 

 سىرة األَفال

65. 
﴿               

      ﴾ 

23 170 

66. 
﴿                  

               

                ﴾ 

24 54 

68. 
﴿                

                   

   ﴾ 

53 69 

 سىرة انخىبت

69. 
﴿                   

                   

                   

                

 ﴾ 

3 51 

70. 
﴿               

               

47 73 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

            ﴾ 

71. 
﴿                     

             ﴾ 

51 55 

72 . 
﴿                

  ﴾ 

82 126 

73. 
﴿              

                   

               ﴾ 

95 126 

74. 
﴿             

              

                    

                    ﴾ 

100 23 

75. 
﴿                  

                   

﴾ 

115 54 

76. 
﴿                 

         

126 129 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

 ﴾ 

 سىرة يىَس

77. 
﴿                

                   

   ﴾ 

9 62 

78. 
﴿                 

                

   ﴾ 

10 161 

79. 
﴿                 

                

 ﴾ 

99 91 

80. 
﴿                   

               

                  ﴾ 

108 36 

 سىرة هىد

81. 
﴿                   

              

                

118-119 61 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

            ﴾ 

 سىرة يىسف

82. 
﴿                     

             ﴾ 

8 105 

83. 
﴿              ﴾ 

106 119 

 سىرة انزعد

84. 
﴿      ﴾ 

7 27 

85. 
﴿                

                   

     ﴾ 

23 107 

86. 
﴿                

                 

   ﴾ 

27 65 

 سىرة إبزاهيى

87. 
﴿                

                

          ﴾ 

4 71 

88. 
﴿       ﴾ 

27 90 

89. 
﴿             ﴾ 

36 35 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

 سىرة انحجز

90. 
﴿              

   ﴾ 

56 157 

 سىرة انُحم

91. 
﴿                 

              ﴾ 

32 102 

92. 
﴿                     

                  

                     

                

                 

                    

              

             ﴾ 

35-36 32 

93. 
﴿                

          ﴾ 

37 77 

94. 
﴿                  

                   

68-69 63 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

                     

                   

              ﴾ 

95. 
﴿                

                   

  ﴾ 

93 38 

96. 
﴿                   

 ﴾ 

98 132 

97. 
﴿                  

             

       ﴾ 

120-121 31 

98. 
﴿                 

                     

                 

    ﴾ 

125 74 

 سىرة اإلسزاء

99. 
﴿                

                     

15 70 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

          ﴾ 

100. 
﴿                    

                      

                       

     ﴾ 

23 42 

101. 
﴿             

        ﴾ 

91 63 

 سىرة انكهف

102. 
﴿                    

                     

                    

             

  ﴾ 

29 56 

103. 
﴿              

                  

                   

             ﴾ 

49 54 

104. 
﴿                    

55 28 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

              

        ﴾ 

105. 
﴿                  

       ﴾ 

78 123 

106. 
﴿                 

         ﴾ 

104 34 

 سىرة يزيى

107. 
﴿              

     ﴾ 

69 12 

108. 
﴿                

              ﴾ 

76 81 

 سىرة طه

109. 
﴿                  

                 

 ﴾ 

10 27 

110. 
﴿                

 ﴾ 

50 30 

111. 
﴿                    

52 34 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

 ﴾ 

112. 
﴿                    

                   

       ﴾ 

72 42 

113. 
﴿             ﴾ 

79 111 

114. 
﴿                

       ﴾ 

112 52 

115. 
﴿                   

                 

    ﴾ 

123 147 

 سىرة األَبياء

116. 
﴿              

      ﴾ 

2 72 

117. 
﴿                   

                   

      ﴾ 

73 64 

 سىرة انحج

118. 
﴿                     

3 133 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

      ﴾ 

119. 
﴿                       

      ﴾ 

4 108 

120. 
﴿             ﴾ 

54 65 

121. 
﴿                    

                   

                 

                

                      

                    

   ﴾ 

78 131 

 سىرة انًؤيُىٌ

122. 
﴿              ﴾ 

97 131 

 سىرة انُىر

123. 
﴿                 

                

           ﴾ 

19 13 

124. 
﴿                     

21 120 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

                

                  

                   

            ﴾ 

125. 
﴿                    

                      

     ﴾ 

37 140 

 سىرة انشعزاء

126. 
﴿                ﴾ 

20 114 

127. 
﴿                

     ﴾ 

97-98 104 

 سىرة انًُم

128. 
﴿                 

            ﴾ 

14 69 

 سىرة انمظض

129. 
﴿                     

                  

             ﴾ 

7 68 

129. 
﴿                   

15 12 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

                    

              

                    

                   

 ﴾ 

130. 
﴿                

                  

               ﴾ 

50 55 

131. 
﴿                  

            ﴾ 

56 65 

 سىرة انعُكبىث

132. 
﴿                

     ﴾ 

69 65 

 سىرة انزوو

133. 
﴿                   

                 

            

  ﴾ 

30 61 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

134. 
﴿                  

     ﴾ 

52 72 

135. 
﴿              

 ﴾ 

59 82 

 سىرة نمًاٌ

136. 
﴿                   

                    

    ﴾ 

6 118 

 انسجدةسىرة 

137. 
﴿                     

              ﴾ 

10 34 

138. 
﴿              

  ﴾ 

28 42 

 سىرة فاطز

139. 
﴿                ﴾ 

8 82 

140. 
﴿          ﴾ 

19 72 

141. 
﴿            

                  

          ﴾ 

28 120 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

 سىرة يس

142. 
﴿                 

                    

    ﴾ 

60-61 85 

143. 
﴿                

 ﴾ 

62 111 

 سىرة  ص

144. 
﴿                

                

         ﴾ 

26 108 

145. 
﴿                       

                   

  ﴾ 

27 46 

 سىرة انزيز

146. 
﴿          ﴾ 

3 37 

147. 
﴿                 

                     

         ﴾ 

23 68 

148. 
﴿               

67 120 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

                  

              ﴾ 

149. 
﴿                  

            ﴾ 

73 135 

 سىرة غافز

150. 
﴿                

   ﴾ 

14 103 

151. 
﴿                

                 

    ﴾ 

26 115 

152. 
﴿                  

                   

               

             ﴾ 

34 105 

153. 
﴿               

               

                  ﴾ 

35 132 

 سىرة فظهج
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

154. 
﴿                 

                        

             ﴾ 

12 42 

155. 
﴿                   

                  

     ﴾ 

17 69 

156. 
﴿         ﴾ 

46 131 

 سىرة انشىري

157. 
﴿                    

                       

                     

                

                ﴾ 

7-8 139 

158. 
﴿                   

              ﴾ 

10 43 

159. 
﴿              

                    

                ﴾ 

11 126 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

160. 
﴿               

                     

                     

                    

           ﴾ 

13 66 

161. 
﴿                  

                   

        ﴾ 

51 75 

162. 
﴿                     

               

                  

       ﴾ 

52 69 

 سىرة انزخزف

163. 
﴿               ﴾ 

4 79 

164. 
﴿         ﴾ 

56 8 

165. 
﴿                       

          ﴾ 

58 128 

 سىرة يحًد



214 

 

رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

166. 
﴿               

  ﴾ 

1 106 

167. 
﴿              ﴾ 

4 35 

168. 
﴿                

                  

  ﴾ 

8-9 35 

169. 
﴿                 

  ﴾ 

16 72 

170. 
﴿          

   ﴾ 

17 54 

171. 
﴿               

                   

 ﴾ 

25 27 

 سىرة انفخح

172. 
﴿              

                  

                  

                        

29 11 
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

              

                

             

             ﴾ 

 سىرة انحجزاث

173. 
﴿                  

                

                    

              

         ﴾ 

7-8 156 

 سىرة انذارياث

174. 
﴿            ﴾ 

56 61 

 سىرة انمًز

175. 
﴿          ﴾ 

47 105 

176. 
﴿          ﴾ 

49 53 

177. 
﴿               ﴾ 

50 35 

178. 
﴿              ﴾ 

51 12 

 سىرة انىالعت

180. 
﴿             ﴾ 

92 114 

 سىرة انحديد
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رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

181. 
﴿              

                 

       ﴾ 

22 53 

182. 
﴿                 

             ﴾ 

23 55 

 سىرة انظف

183. 
﴿                

       ﴾ 

5 70 

 سىرة انجًعت

184. 
﴿           ﴾ 

5 110 

 سىرة انًُافمىٌ

185. 
﴿                     

    ﴾ 

3 54 

 سىرة انخغابٍ

186. 
﴿                    

             ﴾ 

11 28 

 سىرة انجٍ

187. 
﴿                   

                      

           ﴾ 

1-2 72 



217 

 

رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

188. 
﴿                 

      ﴾ 

23 144 

 سىرة انخكىيز

189. 
﴿                 

         ﴾ 

28-29 97 

 سىرة االَشماق

190. 
﴿                     

 ﴾ 

6 61 

 سىرة األعهً

191. 
﴿                 

       ﴾ 

1-3 60 

 سىرة انبهد

192. 
﴿        ﴾ 

8 61 

193. 
﴿      ﴾ 

10 31 

 سىرة انشًس

194. 
﴿                   

   ﴾ 

7-8 61 

 سىرة انهيم

195. 
﴿                   

  ﴾ 

5-7 99 



218 

 

رلى  رلى اآليت اآليت و.

 انظفحت

196. 
﴿      ﴾ 

6 99 

197. 
﴿                  

  ﴾ 

8-10 56 

 انمدرسىرة 

198. 
﴿            ﴾ 

1 43 

 سىرة انزنزنت

199. 
﴿                 

         ﴾ 

7-8 52 

 سىرة انُظز

200. 
﴿          ﴾ 

1 76 

 سىرة انفهك

201. 
﴿       ﴾ 

1 131 
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 فيرس األحاديث
 رقم الصفحة الحديث 

 8 "خيركم قرني، ثم الذين يمونيم، ثم الذين يمونيم"

َتْبُدُر َشَياَدةُ "َقْرِني، ُثمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيْم، ُثمَّ َيِجيُء َقْوٌم 
 َأَحِدِىْم َيِميَنُو، َوَتْبُدُر َيِميُنُو َشَياَدَتُو"

8 

"ال تزال طائفة من أمتي ظاىرين عمى الحق ال يضرىم من خذليم، 
 حتى يأتي أمر اهلل وىم كذلك"

01 

َذا َتَقرَّ  َب ِمنِّي ِذرَاًعا " ِإَذا َتَقرََّب الَعْبُد ِإَليَّ ِشْبرًا َتَقرَّْبُت ِإَلْيِو ِذرَاًعا، َواِ 
َذا َأتَاِني َمْشًيا َأَتْيُتُو َىْرَوَلًة"  َتَقرَّْبُت ِمْنُو َباًعا، َواِ 

44 

ِعيِف، َوِفي ُكلٍّ  ، َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى اهلِل ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ "اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ
ْن َأَصاَبَك  َخْيٌر اْحِرْص َعَمى َما َيْنَفُعَك، َواْسَتِعْن ِباهلِل َواَل  َتْعَجْز، َواِ 

َشْيٌء، َفاَل َتُقْل َلْو َأنِّي َفَعْمُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلِكْن ُقْل َقَدُر اهلِل َوَما َشاَء 
 َفَعَل، َفِإنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّْيَطاِن"

45 

ْن ِفي ُأمَِّتي ِمْنُيْم " َقْد َكاَن َيُكوُن ِفي اأْلَُمِم َقْبَمُكْم ُمَحدَُّثوَن، َفِإْن َيكُ 
 َأَحٌد، َفِإنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب ِمْنُيْم"

64-65 

 66 "رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة"

" ِإَذا اْقَتَرَب الزََّماُن َلْم َتَكْد ُرْؤَيا اْلُمْؤِمِن َأْن َتْكِذَب، َوَأْصَدُقُيْم ُرْؤَيا 
اِلَحُة ُبْشَرى ِمَن المَِّو،  َأْصَدُقُيْم َحِديثًا، ْؤَيا الصَّ ْؤَيا َثاَلٌث: َفالرُّ َوالرُّ

ْؤَيا َتْحِزيٌن ِمَن الشَّْيَطاِن، َوُرْؤَيا ِممَّا ُيَحدُِّث ِبِو اْلَمْرُء َنْفَسُو، َفِإَذا  َوالرُّ
َس"، َقاَل: "َوُأِحبُّ رََأى َأَحُدُكْم َما َيْكَرُه، َفْمَيُقْم، َفْمُيَصلِّ َواَل ُيَحدِّْث ِبَيا النَّا

، َواْلَقْيُد َثَباٌت ِفي الدِّيِن"، َقاَل َأُبو َداُوَد: "ِإَذا اْقَتَرَب  اْلَقْيَد َوَأْكَرُه اْلُغلَّ
 َياُر َيْعِني َيْسَتِوَياِن"الزََّماُن َيْعِني ِإَذا اْقَتَرَب المَّْيُل َوالنَّ 

66 

 74 َبْعَدُه ِإِن اْعَتَصْمُتْم ِبِو، ِكتَاُب اهلِل " " َوَقْد َتَرْكُت ِفيُكْم َما َلْن َتِضمُّوا

"َيا ِعَباِدي ِإنِّي َحرَّْمُت الظُّْمَم َعَمى َنْفِسي، َوَجَعْمُتُو َبْيَنُكْم ُمَحرًَّما، َفاَل 
 َتَظاَلُموا، َيا ِعَباِدي ُكمُُّكْم َضالٌّ ِإالَّ َمْن َىَدْيُتُو، َفاْسَتْيُدوِني َأْىِدُكْم"

75 

 84 يعمل لما خمق لو، أو: لما يسر لو" " كل

" أن خمق أحدكم يجمع في بطن أمو أربعين يوما أو أربعين ليمة، ثم 
يكون عمقة مثمو، ثم يكون مضغة مثمو، ثم يبعث إليو الممك فيؤذن 

010 
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 رقم الصفحة الحديث 
بأربع كممات، فيكتب: رزقو، وأجمو، وعممو، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ 

ل الجنة حتى ال يكون بينيا فيو الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أى
وبينو إال ذراع، فيسبق عميو الكتاب، فيعمل بعمل أىل النار فيدخل 
ن أحدكم ليعمل بعمل أىل النار، حتى ما يكون بينيا وبينو إال  النار، وا 

 ذراع، فيسبق عميو الكتاب، فيعمل عمل أىل الجنة فيدخميا"
 097 الجدل""ما ّضل قوم بعد ىدى كانوا عميو إال أوتوا 

"ِإنِّي تَاِرٌك ِفيُكْم َما ِإْن َتَمسَّْكُتْم ِبِو َلْن َتِضمُّوا َبْعِدي َأَحُدُىَما َأْعَظُم ِمَن 
اآلَخِر: ِكتَاُب المَِّو َحْبٌل َمْمُدوٌد ِمَن السََّماِء ِإَلى اأَلْرِض، َوِعْتَرِتي َأْىُل 

الَحْوَض َفاْنُظُروا َكْيَف َتْخُمُفوِني  َبْيِتي، َوَلْن َيَتَفرََّقا َحتَّى َيِرَدا َعَميَّ 
 ِفيِيما"

041 

" َأاَل ِإنِّي ُأوِتيُت اْلِكتَاَب، َوِمْثَمُو َمَعُو َأاَل ُيوِشُك َرُجٌل َشْبَعاُن َعَمى َأِريَكِتِو 
َجْدُتْم َيُقوُل َعَمْيُكْم ِبَيَذا اْلُقْرآِن َفَما َوَجْدُتْم ِفيِو ِمْن َحاَلٍل َفَأِحمُّوُه، َوَما وَ 

، َواَل ُكلُّ ِذي  ِفيِو ِمْن َحرَاٍم َفَحرُِّموُه، َأاَل اَل َيِحلُّ َلُكْم َلْحُم اْلِحَماِر اأْلَْىِميِّ
َناٍب ِمَن السَُّبِع، َواَل ُلَقَطُة ُمَعاِىٍد، ِإالَّ َأْن َيْسَتْغِنَي َعْنَيا َصاِحُبَيا، َوَمْن 

 ُه َفِإْن َلْم َيْقُروُه َفَمُو َأْن ُيْعِقَبُيْم ِبِمْثِل ِقرَاهُ"َنَزَل ِبَقْوٍم َفَعَمْيِيْم َأْن َيْقُرو 

049 

"أبشروا، أبشروا، أليس تشيدون أن ال إلو إال اهلل، وأني رسول اهلل؟" 
قالوا: بمى، قال: "إن ىذا القرآن سبب طرفو بيد اهلل، وطرفو بأيديكم، 

 فتمسكوا بو فإنكم لن تضموا، ولن تيمكوا بعده أبداً"

044 

" اتَِّيُموا الرَّْأَي، َفَمَقْد رََأْيُتِني َيْوَم َأِبي َجْنَدٍل َوَلْو َأْسَتِطيُع َأْن َأُردَّ َعَمى 
َأْمَرُه َلَرَدْدُت، َوالمَُّو َوَرُسوُلُو َأْعَمُم، َوَما َوَضْعَنا َأْسَياَفَنا  َرُسوِل المَِّو 

َأْسَيْمَن ِبَنا ِإَلى َأْمٍر َنْعِرُفُو َقْبَل َىَذا اأَلْمِر،  َعَمى َعَواِتِقَنا أِلَْمٍر ُيْفِظُعَنا ِإالَّ 
 َما َنُسدُّ ِمْنَيا ُخْصًما ِإالَّ اْنَفَجَر َعَمْيَنا ُخْصٌم َما َنْدِري َكْيَف َنْأِتي َلُو"

045 

ِلَك َأيُُّيْم "أَلُْعِطَينَّ الرَّاَيَة َرُجاًل َيْفَتُح المَُّو َعَمى َيَدْيِو"، َفَقاُموا َيْرُجوَن ِلذَ 
؟"، َفِقيَل: َيْشَتِكي  ُيْعَطى، َفَغَدْوا َوُكمُُّيْم َيْرُجو َأْن ُيْعَطى، َفَقاَل: "َأْيَن َعِميٌّ
َعْيَنْيِو، َفَأَمَر، َفُدِعَي َلُو، َفَبَصَق ِفي َعْيَنْيِو، َفَبرََأ َمَكاَنُو َحتَّى َكَأنَُّو َلْم 

ُيْم َحتَّى َيُكوُنوا ِمْثَمَنا؟ َفَقاَل: "َعَمى ِرْسِمَك، َيُكْن ِبِو َشْيٌء، َفَقاَل: ُنَقاِتمُ 
َحتَّى َتْنِزَل ِبَساَحِتِيْم، ثُمَّ اْدُعُيْم ِإَلى اإِلْساَلِم، َوَأْخِبْرُىْم ِبَما َيِجُب 

047 
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 رقم الصفحة الحديث 
 َعَمْيِيْم، َفَوالمَِّو أَلَْن ُيْيَدى ِبَك َرُجٌل َواِحٌد َخْيٌر َلَك ِمْن ُحْمِر النََّعِم"

اِل َفْمَيْنَأ َعْنُو، َفَوالمَِّو ِإنَّ الرَُّجَل َلَيْأِتيِو َوُىَو َيْحِسُب َأنَُّو  "َمْن َسِمَع ِبالدَّجَّ
 ُمْؤِمٌن َفَيتَِّبُعُو، ِممَّا َيْبَعُث ِبِو ِمَن الشُُّبَياِت"، َأْو "ِلَما َيْبَعُث ِبِو ِمَن 

048 

 الشُُّبَياِت"
ُيعبَد بأرِضكم، ولكْن َرِضَي أْن يطاَع فيما "إّن الشيطاَن قد َيئَس أن 

سوى ذلك مما َتحاَقرون من أعماِلكم، فاحَذروا، إني قد تركُت فيكم ما 
 إْن اعتصمُتم بو فمن تضّموا أبدًا، كتاَب اهلل، وسنَة نبيو"

048 
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 فهرس االعالم المترجم لهم 

 رقم الصفحة االسم 

 08 األثيرابن 

 004 ابن الجوزي

 07 ابن خمدون

 99 ابن رستم الطبري

 01 أبو الحسن األشعري

 097 َأُبو ُأَماَمةَ 

 048 َأِبي الدَّْىَماءِ 

 044 أبي شريح الخزاعي

 84 أحمد بن الخميل بن ثابت

 94 أخت اإلمام اليادي

 01 الجرجاني

 55 جعفر السبحاني

 099 الحافظ ابن رجب

 041 َحِبيِب ْبِن َأِبي ثَاِبٍت،

 44 الحّمي

 44 الرضا

 86 الزنجاني

 041 َزْيِد ْبِن َأْرَقم

 74 السمرقندي

 045 سيل بن حنيف

 047 َسْيِل ْبِن َسْعدٍ 

 04 الشيرستاني

 018 الطبرسي

 41 الطبطبائي

 44 الطوسي
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 رقم الصفحة االسم 

 091 عبد األعمى السبزواري

 90 عبد القاىر البغدادي

 84 بن حصينعمران 

 04  القمي

 014 الكاشاني

 94 الكميني

 41 المجمسي

 011 محمد مغنية

 005 المرتضى الزبيدي

 90 المسعودي

 86 المظفر

 04 المفيد

 049 اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب اْلِكْنِديِّ 

 04 النوبختي

 

 

 


