مفهوم الق�ضاء والقدر
وخلق الأعمال يف كالم الإمام علي Q



رسول كاظم عبد السادة

املقدمة

الحمد لله رب العاملني وصىل الله عىل محمد وآله الطيبني الطاهرين.
سنحاول القيام بدراس ٍة جديد ٍة لبيان الخطوط العريضة للفكرالكالمي عند
اإلمام أمري املؤمنني  ...Qولكن بطو ٍر يستفاد من األخبار كأدل ٍة فوق دليل

العقل بل حاكمة عليه لبيان تابعيته للمعصوم  Qال حاكميته عليه ،كام
قال موالنا اإلمام الرضا  Qالبن السكيت حني سأله ماالحجة اليوم؟ فقال

 :Qالعقل يعرف به الصادق عىل الله فيصدقه والكاذب عىل الله فيكذبه،
إن مثل هذا املنهج اليعترب تجميدا ً لقدرات العقل ،وإمنا تصحيحا للمستقالت

العقلية عن االنحراف نحو القواعد الخاطئة ،فإن متابعة مظاهر العقل الكيل رسول

الله صىل الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعني ،أسلم يف تحقيق

نتائج البحث من اتباع غريهم ،إذ كل العقول رؤوس من ذلك العقل((( بحسب
إستعدادها لقبول الفيض ،قال أمري املؤمنني  :Qذهب من ذهب إىل غرينا
((( عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  Qأن النبي صىل الله عليه وآله ُس ِئلِ :م َّم خلق الله جل جالله
ولكل ٍ
ولكل
رأس وج ٌه ِّ
رؤوس بعدد الخالئق من خُلق ومن يخلق إىل يوم القيامة ِّ
العقل قال :خلقه ملك له ٌ
رأس من رؤوس العقل (الصدوق ،علل الرشائع.)98/1:
آدمي ٌ
ٍّ
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فمنتهى سري العقل يف املعرفة بيان الصادق من الكاذب يف اإلبالغ عن الله.
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إىل عيونٍ كدر ٍة يفرغ بعضها يف بعض وذهب من ذهب إلينا إىل عيونٍ صافي ٍة

تجري بأمر الله ال نفاذ لها(((.

الق�ضاء والقدر وخلق الأعمال

شطرت مسألة القضاء والقدر البرشية إىل ثالثة مذاهب:

املذهب األول :هو املذهب القائل بها وهم الجربية أو الحتميون.

املذهب الثاين :املنكر لها وهم القدرية دعاة اإلرادة الحرة (املفوضة).

املذهب الثالث :املذهب الوسط املخالف للمجربة والقدرية وهم أصحاب

األمر بني األمرين.

وقبل التعرف عىل مراد اإلمام أمري املؤمنني  Qيف هذه املسألة وقبل
الدخول فيها ال بد من مناقشة ثالث ٍ
نقاط:
حا.
األوىل :يف معنى القضاء والقدر لغ ًة وإصطال ً

الثانية :يف بيان املذهبني األوليني املجربة واملفوضة.

الثالثة :يف بيان املشكلة املتنازع عليها وهي األفعال اإلنسانية.

ثم بعد ذلك نعرض مراد اإلمام أمري املؤمنني  Qمع ملخص عن املذهب

الوسط وهو املذهب الرافض للجربية والقدرية.

ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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ٌ
ٌ
التمهيد :تعريفات أولية

�أو ًال :معنى الق�ضاء والقدر

(القدر) يفتح ثم فتح لغته هو الطاقة واملقدار والقضاء والحكم وهو ما يقدره

الله عز وجل من القضاء ويحكم به من األمور (((.

((( الكايف ،184 / 1 :قال الفيض الكاشاين يف بيان هذا الخرب :من اعتصم الناس به يعني ليس كل من اعتصم
الناس به سوا ًء يف الهداية وال سواء يف ما يسقيهم بل بعضهم يهديهم إىل الحق وإىل طريقٍ مستقيمٍ
ويسقيهم من عيونٍ صافي ٍة وبعضهم يذهب بهم إىل الباطل وإىل طريق الضالل ويسقيهم من عيونٍ كدر ٍة
يفرغ أي يصب بعضها يف بعض حتى يفرغ (الوايف.)87/2:
((( ابن منظور ،لسان العرب.97/1،

حا :تفصيل إرادة الفاعل وتخصيص إيجاد األشياء يف أزمانٍ وأماك َن
واصطال ً
وعىل أشكا ٍل معين ٍة فهو وجود الكائنات عىل حسب أحكام اإلرادة وتفصيل

جميع املوجودات يف اللوح املحفوظ بعد أن كانت مجمل ًة (((.
وبعبار ٍة أخرى :ملا كان القدر أحد مراتب فعل الله التي تبدأ باملشيئة ثم اإلرادة
ثم القدر ثم القضاء ثم اإلمضاء ،فاملشيئة هي أول ميل نفسك إىل وجهة اليشء
وإحداثه وإظهاره ،وأما اإلرادة فهي تصميم عزمك عىل مقتىض ذلك امليل،

والقدر هو تحديد نفسك له وتجزئة وتفصيل أحواله .وأما القضاء فهو إمتام ذلك

اليشء يف نفسك وتركيبه بأجزائه ،وأما اإلمضاء فهو إظهار ما أحكمته ودبرته يف
نفسك يف الوجود الخارجي الكوين.

إذًا فالقدر هو كام عرب عنه اإلمام الرضا  Qالهندسة وحدود األشياء.

أما القضاء لغ ًة فهو إمتام اليشء أو الحكم ،واستقىض فال ٌن أي جعل قاضيًا
يحكم بني الناس ،وقضاء اليشء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون مبعنى
الخلق(((.

واصطالحا :األجل أو فض الحكومة أو إصدار الحكم أو وجود جميع

املوجودات يف اللوح املحفوظ إجامال.

أما عند املتكلمني فهو الحكم الكيل اإلجاميل عىل أشخاص املوجودات

ويــؤخــذ عــى هــذا التعريف بــأن القضاء يطرأ عليه التغيري بطر ّو
قــانــون الــبــداء حيث قــالــوا  :Rإذا وقــع اإلمــضــاء فــا بـــداء(((،
(((
(((
(((
(((

البهايئ ،الكشكول ص.379
ابن منظور ،لسان العرب .186/15:
ظ :الباقالين ،أسباب الخالف ،ص ،166عبد الجبار ،متشابه القرآن .431/2:
عن معىل بن محمد قال :سئل العامل  :Qكيف علم الله؟ قال :علم وشاء وأراد وقدر وقىض وأمىض،
فأمىض ما قىض ،وقىض ما قدر ،وقدر ما أراد ،فبعلمه كانت املشيئة ،ومبشيئته كانت اإلرادة ،وبإرادته كان
التقدير،وبتقديره كان القضاء ،وبقضائه كان اإلمضاء ،والعلم متقد ٌم عىل املشيئة ،واملشيئة ثانيةٌ ،واإلرادة
ثالثةٌ ،والتقدير واق ٌع عىل القضاء باإلمضاء .فلله تبارك وتعاىل البداء يف ما علم متى شاء ،ويف ما أراد لتقدير
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كل ٍ
نفس ذائق ُة املوت(((.
حكم ال يتبدل من األزل إىل األبد كالحكم بأ ّن َّ
بأحوالها
ً
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مفصل.
ً
نعم يف أحــد مــراتــبــه ال يــطــرأ عليه الــبــداء كــا ســيــأيت

ٌ
مشمول
وملا كان القضاء يف سلسلة مراتب الفعل سابقًا عىل اإلمضاء فهو

بقانون البداء(((.

فال يصح وصفه بالال تبديل من األزل إىل األبد .نستنتج من هذا أن القضاء

والقدر مرتبطان وكالهام يجب الرضا به ألن مجموعهام فعل الله.

ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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األشياء ،فإذا وقع القضاء باإلمضاء فال بداء ،فالعلم يف املعلوم قبل كونه ،واملشيئة يف املنشأ قبل عينه،
واإلرادة يف املراد قبل قيامه ،والتقدير لهذه املعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عيانًا ووقتًا ،والقضاء باإلمضاء
هو املربم من املفعوالت ،ذوات األجسام املدركات بالحواس من ذوي لونٍ وري ٍح ووزنٍ وكيلٍ وما دب ودرج
من ٍ
إنس وج ٍّن وطريٍ وسبا ٍع وغري ذلك مام يُدرك بالحواس .فلله تبارك وتعاىل فيه البداء مام ال عني له ،فإذا
وقع العني املفهوم املدرك فال بداء ،والله يفعل ما يشاء ،فبالعلم علم األشياء قبل كونها ،وباملشيئة عرف
صفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارها ،وباإلرادة ميز أنفسها يف ألوانها وصفاتها ،وبالتقدير قدر أقواتها
وعرف أولها وآخرها ،وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلهم عليها ،وباإلمضاء رشح عللها وأبان أمرها وذلك
تقدير العزيز العليم (الكليني ،الكايف.)149/1:
((( البداء لغ ًة هو الظهور وهو إظهار حكم من األحكام الوجودية الكونية بعد انقضاء مدة الحكم السابق
ترشيعي فيسمى الحكم الثابت لليشء
وجودي كام أن النسخ بدا ٌء
تكويني
لتغري املوضوع ،فالبداء نس ٌخ
ٌّ
ٌّ
ٌّ
باعتبار وصفه الذايت أو العريض ويثبت الحاكم الثاين له ...قال الشيخ املفيد يف تصحيح اإلعتقاد واألصل يف
َّ َ َ
َ
ُ ُ ْ ََۡ
َ َ ّ
البداء هو الظهور قال الله تعاىل ﴿ َو َبدا ل ُهم م َِن ٱللِ ما ل ۡم يَكونوا يتس ُِبون﴾ وقد يطلق ويراد
منه تغري اإلرادة وتبديل العزم تبعا لتغري العلم (هاشم معروف الحسني الشيعة بني األشاعرة و املعتزلة ص
.)269
ٍ
ٌ
املقبول فذلك الذي َيكون مبعنى النسخ الذي
وقالوا هو عىل نوعني بدا ٌء مقبول وآخ ُر غ ُري مقبو َل أما
النوع َ ۡ
ۡ ٓ
َۡ ّۡ ٓ
َ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ
َ
ي مِن َها أ ۡو مِثل َِها ۗ﴾ البقرة.106/
ب
ت
أ
ن
ا
ِه
س
ن
قال فيه سبحانه وتعاىل ﴿ما ننسخ مِن ءاي ٍة أو ن
ِ ِ ٖ
يقول الشيخ املفيد يف هذا النوع :أقول يف معنى البداء ما يقوله املسلمون بأجمعهم يف النسخ وأمثاله من
اإلفقار بعد اإلغناء واإلمراض بعد اإلعفاء وهذا مذهب اإلمامية بأرسها فالبداء من الله ما كان مشرتطًا يف
التقدير وليس هو االنتقال من عزمي ٍة وال من تعقب الرأي تعاىل الله عام يقول املبطلون عل ًّوا كث ًريا (أوائل
املقاالت ص .)53
أما البداء غري املقبول فهو البداء الغايل والذي معناه جواز البداء عىل الله تعاىل وهو عدة معانٍ  ،البداء يف
صواب عىل خالف ما أراد وحكم.
العلم وهو أن يظهر له خالف ما علم والبداء يف اإلرادة وهو أن يظهر له
ٌ
والبداء يف األصل هو أن يأمر بيش ٍء ثم يأمر بعده بخالف ذلك (امللل والنحل.)49 / 1 :
وهذا التقسيم ال يصح فان البداء ال يصح تقسيمه إىل بداء مقبو ٍل وبدا ٍء غريِ مقبو ٍل فإنه خل ٌط يف املعرفة إذ
البداء إما الوهم والباطل والذي ابتدعه أهل الكالم فإن أطلق عندها عليه بداء فهو يف الحقيقة ليس بدا ًء
عىل الواقع أو يف نفس األمر.

ثانيا :معنى الق�ضاء والقدر يف القر�آن:

والقضاء والقدر يف القرآن لف ٌ
ظ يطلق ويراد به أحد معانٍ ثالث ٍة:
ََ

ََۡۡ
َ ُ َّ َ ۡ َ َ َ َ
ي﴾
األول :الخلق واإلمتام .ومنه قوله تعاىل ﴿فقضىٰهن سبع سمٰو ٖ
ات ِف يوم ِ
َ

ٓ َۡ َ

أي خلقهن وأمتهن .وقوله تعاىل ﴿ َوق َّد َر ف َ
ِيها أق َوٰت َها﴾((( أي خلق فيها أقواتها.
َ َّ َ

َ

ْ َّ ٓ

(((

الثاين :الحكم واإليجاب ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :وق َ ٰ
ض َر ُّب َك أل ت ۡع ُب ُد ٓوا إِل إِيَّاهُ﴾

(((

أي أوجب وحكم أال تعبدوا إال إياه.

َ
َ
الثالث :البيان واإلعالم ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :وقَ َض ۡي َنا ٓ إ ِ ٰل بَ ِ ٓ
ن إ ِ ۡس َرٰٓءِيل ِف
ۡٱلك َِتٰب﴾((( أي أعلمناهم وأخربناهم وقوله تعاىل﴿ :قَ َّد ۡر َنٰ َها م َِن ۡٱل َغٰب َ
ين﴾((( أي
ِ
ِِ

بينا أنها من الغابرين.

وسوف نناقش استناد القضاء والقدر إىل هذه املعاين الثالثة وأي املعاين

منها يوجب القول بالقضاء والقدر.

وقال أهل املعرفة أن أقسام القضاء عرشة:
َّ

ٗ

َۡ

ُ

َ

األول :العلم وهو قول الله عز وجل﴿ :إل َح َ
اجة ف نف ِس َي ۡعق َ
وب ق َضى ٰ َها ۚ﴾
ِ
ِ

(((

يعني علمها.

َ َ َ ۡ َ ٓ َ ٰ َ ٓ ۡ َ ٰٓ َ
ۡ َ
(((2
ٰ
ب﴾
ِت
ك
ٱل
ف
ِيل
الثاين :اإلعالم وهو قوله عز وجل ﴿وقضينا إِل ب ِن إِسرء
ِ
ِ
َۡ
ٓ َ َ
َ
وقوله عزوجل ﴿ َوق َض ۡي َنا إ ِ ۡلهِ ذٰل َِك ٱل ۡم َر﴾((( أي أعلمناه.
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(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

سورة فصلت ،اآلية .12
سورة فصلت ،اآلية .10
سورة اإلرساء ،اآلية .23
سورة اإلرساء ،اآلية .4
سورة النمل ،اآلية .57
سورة يوسف ،اآلية .68
سورة اإلرساء ،اآلية.4 /
سورة الحجر ،اآلية .66
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ۡ

ۡ

الثالث :الحكم وهو قوله عزوجل ﴿ َو َّ ُ
ٱلل َيق ِض ب َ
ٱل ّ ِقۖ﴾((( أي يحكم.
ِ

ََُۡ ُ ۡ
َّ َ َّ َ َ ۡ
ك ِمهِۦ َو ُه َو ۡٱل َعز ُ
يز
والرابع :القول وهو قوله عزوجل ﴿إِن ربك يق ِض بينهم ِب ۚ
ِ
ۡٱل َعل ُ
ِيم﴾((( أي يقول الحق.
ۡ
َ
ََ َ
والخامس :الحتم وهو قوله عزوجل﴿ :فل َّما ق َض ۡي َنا َعل ۡيهِ ٱل َم ۡو َت﴾((( يعني

حتمنا فهو القضاء الحتم.

ْ َّ ٓ
َ َّ َ
والسادس :األمر وهو قوله عز وجلَ ﴿ :وقَ َ ٰ
ض َر ُّب َك أل ت ۡع ُب ُد ٓوا إِل إِيَّاهُ﴾((( يعني

أمر ربك.

ََۡۡ
َ َ َ ُ َّ َ ۡ َ َ َ َ
(((
ي﴾
والسـابع :الخلق وهو قوله عز وجل﴿ :فقضىٰهن سبع سمٰو ٖ
ات ِف يوم ِ

يعني خلقها.

ََ َ َ ۡ
ََٓ َ َ
اض﴾((( أي إفعل ما
الثـامن :الفعل وهو قوله عزوجل ﴿فط َرناۖ فٱق ِض ما أنت ق ٍ ۖ

أنت فاعل.

َ َ َّ َ َ ٰ ُ َ ۡ َ َ
التـاسع :اإلمتام وهو قوله عزوجل ﴿فلما قض م
وس ٱل َجل﴾((( ،وقوله عز
َ
َ
ع ۖ َو َّ ُ
وجل حكاي ًة عن موىس َ ﴿ Qأ َّي َما ۡٱلَ َجلَ ۡي قَ َض ۡي ُ
ت فَ َل ُع ۡد َو ٰ َن َ َّ
ٱلل َ ٰ
ع َما
ِ
َُ ُ
ٞ
نقول َوك ِيل﴾(((.
َ ْ ُ َّ
َْ َْ َ
(((
العارش :الفراغ من اليشء وهو قوله عزوجل ﴿قُ ِ َ
ان﴾
ض األمر الِي فِيهِ تستفتِي ِ
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يعني فرغ لكام منه(.((1

((( سورة غافر ،اآلية .20
((( سورة النمل ،اآلية .78
((( سورة سبأ ،اآلية .14
((( سورة اإلرساء ،اآلية .23
((( سورة فصلت ،اآلية .12
((( سورة طه ،اآلية .72
((( سورة القصص ،اآلية .29
((( سورة القصص ،اآلية .28
((( سورة يوسف ،اآلية .41
( ((1الصدوق ،التوحيد ص .385

ثالثا :اجلرب والتفوي�ض:

إن مسألة الجرب والتفويض من أهم املسائل النظرية وأقدم املعتقدات التي

وقعت محالًّ ملعركة اآلراء وضلت لشدة غموضها العقول واألفكار ،وهي من أهم

أسباب تشعب املذاهب وتعدد الفرق ،املوجب لتكفري األمة بعضها البعض عىل
الرغم من الروابط الدينية التي تربطها من جه ٍة أخرى ،وقد مألت جانباً عظيامً
من كتب التأليف والتصنيف ،ونالت حظّاً وافرا ً من البحث وال ّدرس والجدل عند

الفالسفة والسالكني مسلكهم قبل اإلسالم وبعده (((.

المبحث االول
بيان الفرقتني املجربة واملفو�ضة

بعد أن ب ّي ّنا معنى القضاء والقدر نناقش اآلن نشوء الفرقتني الجربية والقدرية

وأعالمهام ،وهام فرقتان عقائديتان خرجتا عام عليه جمهور العلامء يف هذه
املسألة ولرنى أوال القائلني بالقدر وهم:

�أوال :املجربة:

ويصطلح عليهم الفالسفة املعارصون بالحتم ّيني وعىل مقالتهم بالحتمية

(((

املالحدة فإنهم يسندون اإلرادة إىل الطبيعة((( ،والذي يهمنا هنا هم مجربة أهل

((( مغنيه ،الشيعة يف امليزان ص .274
ٍ
ٍ
((( تدعي الحتمية عىل وجه اإلجامل :أن كل حادثة أينام كانت ليست حال ًة جزئي ًة من حاالت ينطبق عليها
أحد قوانني الطبيعة وليس من اليسري أن تقرر دعوى الحتمية عىل وجه الدقة فهي تقرر يف معظم األحيان
سبب أو إن الطبيعة مطّرد ٌة لكأ ّن كث ًريا ما تُفهم دعوى الحتمية عىل أنها
عىل النحو التايل :لكل حادث ٍة ٌ
باطل وأننا خاضعون للحتمية يف طرائق
تتضمن الدعوة القائلة بأن اإلرادة ليست حر ًة وأن االختيار وه ٌم ٌ
ٍ
حتمي كان من املألوف أن نفهم هذا الحديث عىل أنه يتضمن اإلشارة
فيلسوف
سلوكنا فإذا تحدثنا عن
ٍّ
إىل هذا املوقف الخاص (املوسوعة الفلسفية املخترصة ،نقلها عن االنكليزية :فؤاد كامل وجالل عرشي ،دار
القلم بريوت ص.)181
((( ظهرت األفكار الحتمية يف البداية يف الفلسفة القدمية وكان أكرث الذين سلموا بها بشكلٍ واض ٍح الذريون
القدماء وجرت الربهنة عىل مفهوم الحتمية وتطويرها عىل يد العلم الطبيعي والفلسفة املادية عند بيكون
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اإلسالم وهم طائفة ظهرت يف القرن األول الهجري عىل رأسها جهم بن صفوان
وتسمى أيضا بالجهمية نسبة إليه وهم ضد القدرية يقولون:

رب ال اختيار له وال قدرة.
 - 1إن اإلنسان مج ٌ

 - 2إن الله تعاىل ق ّدر األعامل أزلً وخلقها.

فعارضتهم املعتزلة ألنهم يعطلون الجزاء ويلغون املسؤولية(((.

وسميت هذه الطائفة باملجربة عند الكالمني والدافع لهذا القول زعمهم أن
هذا من لوازم قدرة الله تعاىل التامة لكل يش ٍء وإحاطته تعاىل بجميع املوجودات
وسلطانه عليها(((.

فلو أردنا أن نقول بحرية اإلرادة وتأثريها الحقيقي يف األفعال آلل األمر  -كام

يزعمون  -إىل خروج اإلنسان من سلطان الله تعاىل.

ومن سلبيات القول بهذا الرأي وهذه العقيدة أنها أعطت املغرضني ماد ًة خصب ًة

يف دفع الرشيعة عن مجالها ومستقرها وذلك عن طريق تجميد إرادة اإلنسان
والغاء دوره يف مامرسة أي عملٍ  ،ومام يؤكد ذلك ما ذهبت إليه الفرق الجربية

مبقاالتها .وقبل أن نطلع عىل هذه املقاالت ال بد من اإلشارة إىل أعالم هذه
الفرقة من اإلسالم ومنشئها ،وأولهم كام أكد عليه أغلب املؤرخني:
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 - 1الجعد بن درهم:

مول لبني مروان أو الحكم أو سواه وهو من خراسان وأخته كانت أم
وهو ً

مروان بن محمد((( وال تعرف سنة ومكان والدته ولكن يعرف أنه كان يقيم بدمشق
وغالييل وديكارت ونيوتن والبالس وسبينوزا ،وهناك كانت الحتمية بالرضورة آلي ًة ومحددةً ،هذا مفهوم
الحتمية عند املاديني أما اإللهيني فليست الحتمية هي مخالف ًة للعدل فقد طرأت عليها تعديالتٌ كثري ٌة عند
الالهوتيني املسيحيني ومتكلمي اإلسالم.
((( النشار ،عيل سامي ،نشاة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ،در السالم – القاهرة الطبعة االوىل سنة 2008
م.373/1،
((( الشهرستاين ،امللل والنحل ص .85املاتريدي ،التوحيد ،ص ،319النشار ،مرجع سابق.373/1 :
((( إبن نباته ،رسح العيون ص .203

ثم ذهب مؤدبًا البن مروان بن محمد عندما كان هذا األخري واليًا عىل الجزيرة،

سمي مروان بالجعدي لتأديبه ابن مروان ،نرش يف الجزيرة آراءه يف نفي الصفات
فنفي إىل البرصة والكوفة ،ويف الكوفة التقى بجهم بن صفوان ثم أمر هشام بن

عبد امللك عامله عىل العراق خالد بن عبد الله القرسي بقتله فقتله سنة  120هـ

وقال خالد ليلة خطبة العيد:

مضح بالجعد بن درهم فإنه يزعم
أيها الناس ضحوا قَبِل الله ضحاياكم فإين
ٍّ

كليم.
خليل وال موىس
ً
أن الله مل يتخذ إبراهيم
ً

ثم نزل وذبحه أسفل املنرب حوايل سنة  120هـ وهو أول من تكلم بخلق القرآن(((.

وقال بالتعطيل أي الصفات هي أ ّن الذات ثم قال بالحسم وعنه أخذ الجهم بن

صفوان وقد أخذ الجرب عن بعض آيات القرآن.

وعن أبان بن سمعان أخذ القول بخلق القرآن وهذا أخذه عن طالوت بن أخت

لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي صىل الله عليه وآله((( ،وكان يقول بخلق

القرآن((( ،ويسمى القائلون مبقالته بالجعدية وعنه أخذ:

 - 2جهم بن صفوان:

وهو من موايل األزد اليامنية وأصله من بلخ بخراسان ال تعرف سنة والدته

وأخذ عن الجعد القول بخلق القرآن ثم رجع إىل بلخ يناظر فيها مقاتل بن سلامن
املتهم بالتشبيه وإثبات الصفات الجسدية لله وكان مقاتل مق ّربًا من سلم بن أحوز

املازين قائد نرص بن سيار فاستطاع أن ينفي جهام إىل ترمذ وبقي فيها إىل أن
اِنض ّم إىل جيش الحارث بن رسيح(((.
(((
(((
(((
(((

العسيل ،جهم بن صفوان ص .48
مختلف فيها واإلمامية اليقرون ذلك كام هو املعروف من اعتقادهم.
مسألة تأث ّر النبي بالسحر
ٌ
ابن نباتة ،رسح العيون ص .203
سابق .373/1
ع
مرج
النشار،
،29
ص
غرايب ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية،
ٌ ٌ
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ويقال أنه يف ترمذ ناقش السمنية((( ،وهناك اتصل بالحارث الذي كانت تؤيده

القبائل اليامنية ،وكان مندوبه يف املفاوضات مع سلم بن أحوز املازين ،وملا

أخفقت ثورة الحارث قتل عىل يد الحارث هذا سنة 128هـ ،واألسباب سياسي ٌة
واضح ومن أبرز آرائِه يف مسألة الجرب قوله:
كام هو
ٌ

إن الله خالق جميع األفعال واألشياء وصفة الخلق مقترص ٌة عليه ال حرية وال
إرادة خارج إرادة الله ،واإلنسان أشبه يش ٍء بالريشة(((.
ويسمى الجامعة القائلني مبقالته «بالجهمية» وهم أشهر فرق ٍة قالت بالجرب
ويقال لهم مرجئة أهل خراسان(((.

بعض مقاالت أهل الجرب وآرائهم:

ٍ
ٍ
مقاالت
مقاالت ذكرها علامء الفرق ،فقد قالت الجهمية بعدة
للجهمية عد ُة
منها:
ري يش ٍء مام يجري عليهم فإنهم كلهم
أوالً :إن االختيار من الحيوانات غ ُ
مضطرون ال استطاعة لهم بحا ٍل.
فعل إىل ٍ
أحد غري الله فنسبته عىل سبيل املجاز وهو
ثانياً :إن كل ما ينسب ً
مبنـزلة قول القائل :سقط الجدار ودارت الرحى وجرى املاء وانخسفت الشمس(((.
ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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الصباحية((( فقد قالت أن الخلق واألمر من الله مل يزاال كام مل
ثالثاً :أما فرقة ّ

يزل الخالق ومثل ذلك بالنائم يرى أنه بالشام أو مبكة و يأكل أو يرشب من غري

أن يكون يش ٌء من ذلك.

((( السمنية :جامع ٌة أصلهم من أهل السند ينكرون العقل ويقولون بقدم العامل وال يعتقدون بيش ٍء غري
الحسيات وكان بعضهم يعيش يف خراسان ،ويف زمن هارون الرشيد أرسل بعض املتكلمني إىل ملك السند
ملناقشة ٍ
واحد من السمنية (املسعودي ،مروج الذهب.)64 /1:
((( األشعري ،مقاالت اإلسالميني.312 / 1:
((( البغدادي ،الفرق بني الفرق ،ص.211
((( األسفراييني ،التبصري يف الدين ص.99
((( الصباحية فرق ٌة من الجربية تفرعت عن الجهمية مؤسسها الصباح بن السمرقندي (املقديس ،البدء والتأريخ
.)20/3:

رابعاً :وكل هؤالء ُمجمعون عىل أن الكفر واملعايص بقضاء الله وقدرته وسعة

علمه وقدره(((.

ثانيا :القدرية:

وهم الذين مل يقولوا بالقضاء والقدر وهم جامعة من التابعني قالوا بحرية

خالق ألفعاله دون أن يكون لله عليه
اإلرادة((( وقدرة العبد عىل أعامله وأن العبد
ٌ

سلطا ٌن فيها(((.

رددوا هذا القول يف الشام والعراق وكان عىل رأسهم معبد الجهني وغيالن

الدمشقي وهم ضد الجربية ومهدت القدرية لظهور املعتزلة وتالشوا فيهم(((.

ٌ
أفعال حقيقي ٌة
ويسمى املعتزلة أحيانا بالقدرية فقد قالوا بأن أفعال اإلنسان هي

وهو مختا ٌر فيها له السلطان فيها إال أن إرادته هي السبب الحقيقي يف وجودها.

وقد أطلق عىل هذه الطائفة اسم (املفوضة) باعتبار أن الزم القول بحرية

اإلرادة تفويض العبد يف أفعاله ،والدافع لهذا القول هو اعتقادهم بأن دخول أفعال
اإلنسان يف سلطان الله ودخول إرادته بها يستلزم يف زعمهم أن يكون العقاب

ظلم وحسابهم جو ًرا ومن أبرز أعالمهم كام ذكرنا.
للمذنبني ً

 - 1معبد الجهني:

لخروجه مع إبن األشعث(((.

((( املقديس ،البدء والتأريخ.20/3 :
((( اصطالح اإلرادة الحرة مازال يطلق عىل الفالسفة الذين يرون أن الجربية منافي ٌة للحرية ،ينكرون ما تذهب
إليه الحتمية والذين يقللون من شأنه ،واملالحظ أن هؤالء الفالسفة مل يالقوا نجا ًحا ملحوظًا يف أن يفرسوا
معقول(.ظ :مراد وهبة ،املعجم
ً
الفعل اإلنساين تفس ًريا يجعل االختيار الذي تقع تبعته عىل أصحابه أم ًرا
الفلسفي ،دار املطبوعات االكادميية  -القاهرة ،سنة 1998م ،ص.)43
سابق ،ص  ،43الحفني ،موسوعة الفلسفة والفالسفة ،مكتبة مدبويل – القاهرة،
((( ظ :الشهرستاين ،مرج ٌع ٌ
الطبعة الثانية سنة  2010م.1074/2 ،
((( الذهبي ،ميزان اإلعتدال.183 /3 :
((( ابن نباتة ،رسح العيون ص .201
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وقال ابن نباتة :إنه أخذ هذا القول من رجلٍ من أهل العراق أسلم ثم تنرص(((.
وقال ابن قتيبة ،عن األوزاعي :إن معبدا ً الجهني هذا هو أول من تكلم بالقدر
ثم بعده غيالن الدمشقي(((.
وتذكر بعض املصادر أن معبدا كان يأيت الحسن البرصي ويقول له :يا أبا
سعيد هؤالء امللوك يسفكون دماء املسلمني ويأخذون أموالهم ويقولون إمنا
تجري أعاملنا عىل قدرة الله تعاىل(((.

 - 2غيالن الدمشقي:

يقول ابن قتيبة :إنه كان قبط ّيا قدريّا تكلم بالقدر بعد معبد الجهني وقد أخذه
عبد امللك وقتله((( وله مناقشاتٌ مع خصومه مثل ربيعة الرأي ،وعمر بن عبد
العزيز الذي سجنه ثم استدعاه مرة أخرى حيث مل يقلع عن مقالته فرتاجع غيالن
أمامه وله مناقش ٌة مع األوزاعي أمام هشام قبل أن يقتله((( وهو من تالمذة معبد
الجهني يف القول بحرية اإلرادة(((.

المبحث الثاني
الأفعال الإن�سانية وم�س�ألة الق�ضاء والقدر
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اختلف املسلمون يف األفعال فصاروا بني الجرب والتفويض ،فأما أهل الجرب
فاختلفوا بينهم أيضا عىل آراء:
األول :من قال أن العبد ال يقدر عىل يش ٍء من أفعاله وال يف ّرقون بني حركة
املرتعش وغريه فرقًا.
الثاين :من ف ّرق بني الحركتني.
((( ابن قتيبة ،املعارف ص .166
((( طاش كربي زادة ،مفتاح السعادة .32 / 2:
((( العقييل ،الضعفاء .404/3 :عبد الحي ،شذرات الذهب ،ص.138
((( ابن قتيبة ،املعارف ،ص .166
((( النشار ،نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم .373/1
((( األسفراييني ،التبصري يف الدين ،ص .99

الثالث :من قال بتأثري قدر العباد يف أفعالهم لكنها صادر ٌة عنهم وواجبه وداعيه

بالوجوب السابق من سلسلة علله املوجبة إىل الواجب.

الرابع :منهم من قال أن العبد هو العلة القريبة املبارشة والله هو العلة البعيدة.
أما أهل التفويض فقد قالوا باستقالل العباد يف األفعال.

ولكن مذهب أهل البيت  Rغري ذلك ،فإن الفعل ال يتحقق إال بحسب

هذا الرتتيب:

 .1املشيئة إىل إيجاد الفعل.
 .2اإلرادة.
 .3القدر.

 .4القضاء.

 .5اإلمضاء.

وهي منطبقة يف العامل الكبري والصغري باعتبار أن اإلنسان ُمنطَ ٍو فيه جميع

العوامل لقول أمري املؤمنني :Q

ر
وتـــحـــســـب أنــــــك جـــــــر ٌم صـــغـــ ٌ
(((
ر
وفــيــك انـــطـــوى الـــعـــالَـــ ُم األكــــــ ُ

أما املرتبة األوىل إليجاد الفعل ،فهي املشيئة ،إذ إن الفاعل ال يوجد فعله إال

قال اإلمام الرضا  Qليونس بن عبد الرحمن :أ تدري ما املشيئه؟ قال

يونس :قلت :ال .قال :هي الذكر األول(((.

((( يف ديوان أمري املؤمنني  :Qص :75
رص
دواؤك فــيــك ومـــا تشعر
وداؤك مــنــك ومـــا تب ُ
وفيك انطوى العامل األكـ ُر
وتــزعــم أنـــك جـــر ٌم صغ ٌري
بــأحــرفــه يــظــهــر املــضــمـ ُر
وأنــت الكتاب املبني الذي
((( ظ :الكليني ،الكايف .158/1
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حينام يتوجه إىل ذلك الفعل ليك يوجده وقبل التوجه فإن الفعل ليس له ذك ٌر يف
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وهنا يش ٌء مه ٌّم يجب االلتفات إليه وهو :هل إن الفاعل يعلم بهذه املشيئة

أم ال؟ جوابه نعم ،ألن مشيئة الفاعل قامئ ٌة بعلمه فكيف يشاء فعال يجهله .قال
اإلمام  :Qبعلمه كانت املشيئة (((.

املرتبة الثانية :هي عزمية الفاعل بعد ثبوت مشيئتة إليجاد ذلك الفعل وتسمى

اإلرادة فإذا شئت شيئاً أردت إيجاده.

املرتبة الثالثة :بعد ثبوت إرادة اإليجاد للفعل تحصل عند الفاعل تخطيطاتٌ

ونظ ٌم لذلك املراد ،ومواصفاتٌ وهيئاتٌ وأركا ٌن تسمى مقادير كام يقول اإلمام:

القدر هو الهندسة.

املرتبة الرابعة :القضاء وهو إمتام الفعل من جميع جهاته(((.

املرتبة الخامسة :هو اإلمضاء ،ومعناه إخراج ما شئت وأردت وقدرت وقضيت

إىل الخارج والتحقق ،وهذه املرتبة بعدها ال يحصل البداء لقوله ( :Qفإذا
وقع اإلمضاء فال بداء).

مفص ًل بحسب مراتبه الخمسة
هنا قد عرفت كيفية صدور الفعل عن الفاعل ّ

ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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َض َما قَ َّد َر
َض وق َ
ض َما ق َ
ض فَأَ ْم َ
َض وأَ ْم َ
((( ُس ِئ َل الْ َعالِ ُم  Qكَ ْي َف ِعلْ ُم اللَّه ق ََال َعلِ َم وشَ ا َء وأَ َرا َد وقَ َّد َر وق َ
وقَ َّد َر َما أَ َرا َد فَ ِب ِعلْ ِمه كَان َِت الْ َم ِشيئَ ُة وبِ َ ِشيئَ ِته كَان َِت ا ِإل َرا َد ُة و ِب ِإ َرا َدتِه كَا َن التَّق ِْدي ُر و ِبتَق ِْديرِه كَا َن الْقَضَ ا ُء
و ِبقَضَ ائِه كَا َن ا ِإل ْمضَ ا ُء والْ ِعلْ ُم ُمتَ َق ِّد ٌم َع َل الْ َم ِشيئَ ِة والْ َم ِشيئَ ُة ث َانِيَ ٌة وا ِإل َرا َد ُة ث َالِثَ ٌة والتَّق ِْدي ُر َوا ِق ٌع َع َل الْقَضَ ا ِء
يم أَ َرا َد لِتَق ِْدي ِر األَشْ َيا ِء فَ ِإذَا َوقَ َع الْقَضَ ا ُء بِا ِإل ْمضَ ا ِء
يم َعلِ َم َمتَى شَ ا َء و ِف َ
بِا ِإل ْمضَ ا ِء فَلِلَّه ت َ َبا َر َك وت َ َع َال الْ َبدَا ُء ِف َ
ِ
ف ََل بَدَا َء فَالْ ِعلْ ُم ِف الْ َم ْعلُومِ قَبْ َل كَ ْونِه والْ َم ِشيئَ ُة ِف الْ ُم ْنشَ أ قَبْ َل َعيْ ِنه وا ِإل َرا َد ُة ِف الْ ُم َرا ِد قَبْ َل ِقيَا ِمه والتَّق ِْدي ُر
ات قَ ْب َل تَف ِْصيلِ َها وت َ ْو ِصيلِ َها ِع َياناً و َوقْتاً والْقَضَ ا ُء بِا ِإل ْمضَ ا ِء ُه َو الْ ُم ْ َب ُم ِم َن الْ َم ْف ُع َول ِت َذ َو ِ
لِ َه ِذه الْ َم ْعلُو َم ِ
ات
اس ِم ْن َذوِي لَ ْونٍ ورِي ٍح و َوزْنٍ وكَ ْيلٍ و َما د ََّب و َد َر َج ِم ْن إِن ٍْس و ِج ٍّن وط ْ ٍَي ِ
األَ ْج َسامِ الْ ُم ْد َرك ِ
وس َبا ٍع
َات بِالْ َح َو ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس فَللَّه تَبَا َر َك وت َ َع َال فيه الْبَدَا ُء م َّم َل َع ْ َي لَه فَإذَا َوقَ َع الْ َع ْ ُي الْ َم ْف ُهو ُم الْ ُم ْد َر ُك ف ََل
وغ ْ َِي َذلِ َك ِم َّم يُ ْد َر ُك بِالْ َح َو ِّ
بَدَا َء واللَّه يَ ْف َع ُل َما يَشَ ا ُء فَبِالْ ِعلْمِ َعلِ َم األَشْ َيا َء قَ ْب َل كَ ْونِ َها وبِالْ َم ِشيئَ ِة َع َّر َف ِصفَاتِ َها و ُحدُو َد َها وأَنْشَ أَ َها قَ ْب َل
وصفَاتِ َها وبِالتَّق ِْدي ِر قَ َّد َر أَقْ َوات َ َها و َع َّر َف أَ َّولَ َها ِ
إِظْ َها ِر َها وبِا ِإل َرا َد ِة َميَّ َز أَنْف َُس َها ِف أَلْ َوانِ َها ِ
وآخ َر َها وبِالْقَضَ ا ِء أَبَا َن
لِل َّن ِ
ش َح ِعلَلَ َها وأَبَا َن أَ ْم َر َها و َذلِ َك تَق ِْدي ُر الْ َعزِي ِز الْ َعلِيمِ (الكايف .)149/1
اس أَ َماكِ َن َها و َدلَّ ُه ْم َعلَ ْي َها وبِا ِإل ْمضَ ا ِء َ َ
((( عن يونس بن عبد الرحمن قال :قال يل أبو الحسن الرضا  :Qيا يونس ..ال يكون إال ما شاء الله وأراد
وقدر وقىض ،يا يونس تعلم ما املشيئة؟ قلت :ال ،قال :هي الذكر األول ،فتعلم ما اإلرادة؟ قلت :ال ،قال:
هي العزمية عىل ما يشاء ،فتعلم ما القدر؟ قلت :ال ،قال :هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء،
قال :ثم قال :والقضاء هو االبرام وإقامة العني ،قال :فاستأذنته أن اقبل رأسه وقلت :فتحت يل شيئا كنت
عنه يف غفله( .الكايف .)158/1

فلنعد اآلن إىل مسألة الجرب واالختيار إذًا وكيفية تلقّي الفعل اإللهي .قد

علمت أن القضاء والقدر واقعان ضمن سلسلة الفعل ،فاألشياء قبل أن تكون
ري مشخص ٍة وكانت مجعول ًة بجعل الوجود وتابع ًة
كانت
ً
ري متاميز ٍة وغ َ
حصصا غ َ
لجعله كام هو املحقق فعال.

وهذه الحصص سألت كينوناتها ووجوداتها بلسان حالها من موجدها،

فأعطاها مقبوالتها وما سألت ،بحسب إجابتها ،فإن الله سبحانه وتعاىل ٌ
عدل
حق حقه ،ويسوق إىل كل مخلوقٍ رزقه ،وسؤالها وجودها،
يعطي إىل ِّ
كل ذي ٍّ
ري متاميز ٍة – كام ذكرنا – قابل ًة لكل صور ٍة
غري أنها قبل السؤال كانت
ً
حصصا غ َ
من ٍ
ملك أو شيطانٍ .

مثاله الخشب :وهو ماد ٌة قابل ٌة ألن يُصنع منها الرسير للملك والصندوق
للمصحف أو الصنم للعبادة أو التابوت ،فامدة الخشب هي القابل للصورة،
قابل لهذه الصور.
كذلك هذه الحصص الوجودية ٌ

وكان ال بد من أن يحصل نوع اختيا ٍر لهذه الحصص يك تحدد ماهياتها

وصورها ،وإال حصل الجرب املحذور منه ،فال يكون الله عادالً جل وعال ،ألنه

لو أعطى القابليات بال اختيا ٍر من القوابل ملا كان لله حج ٌة عىل الكافرين إذ
سيقولون ربنا إنك اخرتت لنا صورة الكفر واإلنكار واخرتت لغرينا صورة اإلميان
فلذلك أرسل سبحانه وتعاىل يف ذلك العامل – عامل الحصص غري املتاميزة –

رسول مذك ًرا وكان هذا الرسول أرشف الرسل وخامتهم محمد صىل الله عليه وآله
ً
َ َ َ

ُ

ُۡ َ

﴿هٰذا نذ ٞ
ِير ّم َِن ٱنلُّذرِ ٱل ٰٓ
ول﴾((( فقال لهم :يقول لكم ربكم ألست بربكم..؟ قالوا:

يل إمامكم؟ فأىب أكرث الخلق.
بىل .قال :ومحم ٌد نبيكم؟ قالوا :بىل .قال :وع ٌّ

فمنهم من أقر واعرتف ومنهم من أنكر ،فبحسب قبول تلك الحصص هذه
الصورة التي هي التكليف املحدد للقابليات تحددت قابلية كل حص ٍة فمن أنكر

((( سورة النجم ،اآلية .56
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والطاعة فام ذنبنا؟
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ََ َ ُ ْ
خلقه من صورة اإلنكار ومن أقّر خلقه من صورة اإلقرار وهي الطاعة ﴿فما كنوا
َ َّ ْ
ْ
َ ُ
ِلُ ۡؤم ُِنوا ب ِ َما كذبُوا مِن ق ۡبل ۚ﴾((( ،ولذلك خلقهم .ثم أرسلهم يف مراتب العوامل

النـزولية يف عامل الجربوت عقالنيني ،ويف امللكوت نفسانيني ،ويف امللك

َجسا ًما ناميةً ،واشرتط يف أهل اإلنكار البداء ،ليدل عىل أن فعل استجابتهم مل
ميض ،ومل يشرتط يف أهل اإلقرار ذلك حني قبض القبضتني وقال هذه إىل النار

وال أبايل وهذه إىل الجنة وال أبايل(((.

إذا عرفت ذلك فأين كان الجرب؟ أحني عرض عليك تكليفك وأنت اخرتت

ذلك أم حني أنزلك إىل هذا العامل وكلفك بالطاعة وأمدك بالعقل الذي به تعبد
الرحمن وتكتسب الجنان ،ومتى فوض إليك الفعل وأنت محد ٌد برشط التكليف
ََ ۡ ُ َّ ُ
ك ۖۡ
م
مبني عىل الخالف
والقدر
القضاء
مسألة
يف
فالخالف
ًا
ذ
إ
﴾،
ٌّ
﴿ألست بِرب ِ

عىل األعامل وخلقها.

أما القائلون بأن اإلنسان فاعل ألفعاله وهم املعتزلة وأسالفهم من القدرية

رضوري؟ قال باألول أبو
يل أم
ٌّ
فقد اختلفوا يف العلم بهذه الحقيقة هل هو استدال ٌّ

الحسن البرصي .وقال آخرون بالثاين .وأما جهم بن صفوان فإنه قال:

إن الله تعاىل هو املوجد ألفعال العباد وإضافته إليهم عىل سبيل املجاز ،فإذا

ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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قيل فال ٌن صىل وصام كان مبنزلة قولنا طال وغني.

((( سورة األعراف ،اآلية .101
ش ٗا ّمِن َص ۡل َصٰل ّم ِۡن َ َ
حإ َّم ۡس ُ
((( قال أمري املؤمنني  :Qقال الله للمالئكة﴿ :إ ِّن َخٰل ُ ِۢق ب َ َ
ون 28
ن
ِ
ٖ
ٖ
ٖ
ُّ ِ َ َ ُ ْ َ ُ َ
فَإ َذا َس َّو ۡي ُت ُهۥ َو َن َف ۡخ ُ
ٰ
جدِينَ﴾ قال :وكان ذلك من الله تقدم ًة
س
ۥ
ل
وا
ع
ق
ف
ت فِيهِ مِن روح
ِ
ِ

ليغي ما بقوم إال بعد الحجة عذ ًرا ونذ ًرا ،فاغرتف الله
منه إىل املالئكة احتجا ًجا منه عليهم ،وما كان الله ّ
غرف ًة بيمينه -وكلتا يديه ميني -من املاء العذب الفرات ،فصلصلها يف كفه فجمدت ،ثم قال :منك أخلق
النبيني واملرسلني وعبادي الصالحني ،األمئة املهديني ،الدعاة إىل الجنة ،وأتباعهم إىل يوم القيامة وال أبايل ،وال
أُسأل عام أفعل وهم يُسألون.ثم اغرتف الله غرف ًة بكفه األخرى من املاء امللح األجاج ،فصلصلها يف كفه
فجمدت ،ثم قال لها :منك أخلق الجبارين ،والفراعنة ،والعتاة ،وإخوان الشياطني ،وأمئة الكفر ،والدعاة إىل
النار ،وأتباعهم إىل يوم القيامة ،وال أبايل ،وال أُسأل عام أفعل وهم يُسألون .واشرتط يف ذلك البداء فيهم،
ومل يشرتط يف أصحاب اليمني البداء لله فيهم ،ثم خلط املاءين يف كفه جمي ًعا فصلصلهام ،ثم أكفأهام قدام
عرشه ،وهام بل ٌة من طنيٍ»( .العيايش ،تفسري الع ّيايش .)7 / 240 :2

وقال رضار بن عمرو النجار وحفص الفرد وأبو الحسن األشعري :إن الله

مكتسب ومل يجعل لقدرة العبد أث ًرا يف الفعل
تعاىل هو املحدث لها والعبد
ٌ
بل القدرة واملقدور واقعان بقدرة الله تعاىل وهذا االقرتان هو الكسب ومعنى

الكسب الذي قال به األشاعرة بأن ذات الفعل واق ٌع بقدرة الله وكونه طاع ًة ومعصي ًة
صفتان واقعتان بقدرة العبد(((.

أي إن الفعل بحد ذاته وكونه ووجوده من موجده ليس بطاع ٍة وال معصي ٍة ال هو

قبيح واملشخص له العبد ،وبطبيعة الحال هذه هي السفسطة بعينها،
حس ٌن وال ٌ
وجودي
يئ من ِقبل الله سبحانه وتعاىل ،ال يقع له كو ٌن
ٌّ
ألن اليشء والذي هو َم ِش ٌ
إال بتشخ ٍ
جا ومعنى
ُّص إذ كام مر علينا فإن التقدير يف الفعل قبل تحققه خار ً
التقدير هو تحديده يف كونه طاع ًة أو معصيةً ،وقال أبو الحسن من األشاعرة :إن

الفعل واقع مبجموع القدرتني(((.

�شبهات الأ�شاعرة حول قدرة العبد على الفعل

ٍ
شبهات حول استناد األفعال إىل اإلنسان من املفيد
أثار األشاعرة مجموعة

قسم منها مع أجوبة وردود تلك الشبهات.
لهذا البحث أن نذكر ً

وقدرة العبد عىل املقدور الواحد وهو الفعل فلو أراد الله إيجاد الفعل وأراد العبد
إعدامه فإن وقع املرادان أو أُ ِ
عدما لزم اجتامع النقيضني وإن وقع مراد أحدهام
ح.
دون األخر لزم الرتجيح من غري مرج ٍ
وجواب هذه الشبهة:

أوال :إن قدرة الله وقدرة العبد طوليتان ال تتعارضان وال تتعاكسان وكام قال

أهل البيت  :Rإذا شئنا شاء الله ويريد الله ما نريده.
((( العالمة الحيل ،كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد ،ص.424
((( كشف املراد ،ص .332
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الشبهة األوىل :قالوا أن العبد لو كان قادرا عىل الفعل لزم اجتامع قدرة الله
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وثانيا :إذا سلمنا بعد ذلك فإن الواقع مراد الله تعاىل ألن قدرته أقوى من قدرة

العبد(((.

والله قاد ٌر عىل منع العبد من فعل املعصية لكن من الحكمة أن ال يجرب الله

ٍ
مكلف…
العبد عىل عدم فعل املعصية ألنه ينايف التكليف إذ يكون العبد غري
فخىل الله بني العبد وبني املعصيه بعد إعطاء البيان والقدرة.

وكما قال �أبو احل�سن الر�ضا :Q

عزم ،نهى وهو يشاء ويأمر وهو ال
إن لله إرادتني ومشيئتني إرادة حتمٍ وإرادة ٍ

يشاء أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكال من الشجرة وشاء ذلك ولو مل يشأ
ملا غلبت مشيئتهام مشيئه الله تعاىل وأمر إبراهيم أن يذبح إسحق ومل يشأ أن
يذبحه ولو شاء ملا غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعاىل(((.

وسئل أمري املؤمنني  Qعن مش ّية الله وإرادته ،فقال : Qإ ّن لله
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((( املصدر نفسه.
((( الكليني ،الكايف  ،175/1:علق السيد الطباطبايئ عىل الخربقائال :للمشيئة واإلرادة انقسا ٌم إىل اإلرادة التكوينية
الحقيقية واإلرادة الترشيعية االعتبارية فان إرادة اإلنسان التي تتعلق بفعل نفسه نسبة حقيقي ٌة تكويني ٌة
تؤثر يف األعضاء االنبعاث إىل الفعل ويستحيل معها تخلفها عن املطاوعة إال ملانعٍ وأما اإلرادة التي تتعلق
منا بفعل الغري كام إذا أمرنا بيش ٍء أو نهينا عن يش ٍء فإنها إراد ٌة بحسب الوضع واالعتبار ،ال تتعلق بفعل
الغري تكوينيا ،فان إرادة كل ٍ
شخص إمنا تتعلق بفعل نفسه من طريق األعضاء والعضالت ومن هنا كانت
إرادة الفعل أو الرتك منا للغري ال تؤثر يف الفعل بااليجاد واإلعدام ،بل تتوقف عىل اإلرادة التكوينية من
الغري بفعل نفسه حتى يوجد أو يرتك عن اختيار فاعله ال عن اختيار آمره وناهيه ،إذا عرفت ذلك علمت
أن اإلرادتني ميكن أن تختلفا من غري مالزمة ،كام أن املعتاد بفعل القبيح رمبا ينهى نفسه عن الفعل
بالتلقني وهو يفعل من جهة إلزام ملكته الرذيلة الراسخة ،فهو يشاء الفعل بإرادة تكوينية وال يشاؤه
بإراد ٍة ترشيعي ٍة وال يقع إال ما تعلقت به اإلرادة التكوينية .واإلرادة التكوينية هي التي يسميها Q
بإرادة حتم والترشيعية هي التي يسميها بإرادة عزمٍ  .وإرادته تعاىل التكوينية تتعلق باليشء من حيث
هو موجو ٌد وال موجود إال وله نسبة اإليجاد إليه تعاىل بوجوده بنح ٍو يليق بساحة قدسه تعاىل .وإرادته
قبيح،
وصالح غري القبيح الفاسد فإذا تحقق ٌ
الترشيعية تتعلق بالفعل من حيث إنه حس ٌن
فعل موجو ٌد ٌ
ٌ
ٍ
كان منسوبًا إليه تعاىل من حيث اإلرادة التكوينية بوجه ولو مل يرده مل يوجد ،ومل يكن منسوبًا إليه تعاىل
من حيث اإلرادة الترشيعية ،فإن الله ال يأمر بالفحشاء .فقوله  :Qإن الله نهى آدم  Qعن األكل
وشاء ذلك وأمر إبراهيم  Qبالذبح ومل يشأه ،أراد باالمر والنهى الترشيعيني منهام وباملشيئة وعدمها
التكوينيني منهام.

عزم،
عزم ،وكذلك إ ّن لله إرادتني :إرادة حتمٍ وإرادة ٍ
مشيئتني :مشيّة حتمٍ ومشيّة ٍ
إرادة حتمٍ ال تخطئ وإرادة عزم تخطئ وتصيب ،وله مش ّيتان ،مش ّية يشاء ومش ّية

ال يشاء ،ينهى وهو يشاء ،ويأمر وهو ال يشاء ،معناه أراد من العباد وشاء ومل يرد
وكل يش ٍء بقضائه وقدره ،واالُمور تجري ما بينهام ،فإذا أخطأ
املعصية وشاءّ ،

القضاء مل يخطئ القدر ،وإذا مل يخطئ القدر مل يخطئ القضاء ،وإنّ ا الخلق من
القضاء إىل القدر ،وإذا يخطئ فمن القدر إىل القضاء(((.

الشبهة الثانية :قالوا :لو أنا فاعلون يف اإلحداث لصح منا إحداث الجسم

لوجود علة الحدوث.

وجواب هذه الشبهة:

أوال :إن الجسم ميتنع صدوره عنا ال إلجل الحدوث حتى يستلزم تعميم

اإلمتناع بل امتنع صدوره عنا ألننا أجسا ٌم والجسم ال يؤثر يف الجسم(((.
ثانيا :إن الجسم واق ٌع يف مرتب ٍة واحد ٍة مع غريه من األجسام فال ميكن أن يحدث

جسام إال أن يكون يف مرتب ٍة أعىل منه ألن املعلول يف مرتب ٍة أدىن من العلة وال
ِ
واملحدث ال يقع يف رتبة الحادث مطلقًا ،فإذا أردنا
ذكر للمعلول يف رتبة علته،
إحداث الجسم ونحن يف رتبته استحال ذلك ،نعم إذا ارتفعت رتبة اليشء عن غريه

ٌ
مخلوق.
جاز أن نقول أنه يحدثه ،كام أحدث الله األشياء بالفعل فإن الفعل يش ٌء
باملشيئة(((.

واإلحداث املقصود هنا هو تغيري الصور ،وإال فالخارج من خزائن اإلمكان

إىل الكون والعني ال يحدثه الحادث مطلقًا.

الشبهة الثالثة :قالوا :إن العبد لو كان موج ًدا ألفعال نفسه لكان عامل ًا بها.

((( سورة االرساء ،اآلية .4
((( كشف املراد،ص.333
((( الكليني ،الكايف .110/1
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وأجيب عنها بأن اإليجاد ال يستلزم العلم فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل

مبجرد الطبع كاإلحراق الصادر من النار من غري علمٍ فال يلزم من نفي العلم نفي
اإليجاد نعم اإليجاد مع القصد يستلزم ذلك(((.

فاعل لإلميان ملا وجب علينا شكر الله تعاىل:
ً
الشبهة الرابعة :لو كان العبد

وأجيب عنها :إن الشكر ليس عىل فعل اإلميان بل عىل مقدماته وتعريفنا إياه

ومتك ّننا منه وحضور أسبابه واالقتدار عىل رشائطه((( ،وقد استدلوا عىل بعض

وخالق لها من ذلك قوله تعاىل
فاعل لألفعال
ٌ
اآليات القرآنية بالجرب وأن الله
ٌ
َ

ُ َّ َ

ََ

َ

ُ َ

ُ َّ َ
ُ
﴿ َو َخل َق ك ۡ
ش ٖء﴾((( .وقوله تعاىل ﴿ َوٱلل خلق
ك ۡم َو َما ت ۡع َملون﴾((( وقوله تعاىل

ۡ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ َ ٰ َ ۡ ۡ َ َ َ ٰٓ َ َ
ع أبۡص ٰ ِره ِۡم﴾((( وقوله تعاىل ﴿ َو َمن يُ ِرد أن
﴿ختم ٱلل ع قلوب ِ ِهم وع سمعِ ِهمۖ و
ُ َّ ُ َ ۡ ۡ
ً
ي َعل َص ۡد َرهُۥ َض ّيِقا َح َر ٗجا﴾(((.
ضلهۥ
ي ِ

وقد أجيب عن استداللهم السمعي النقيل هذا بأن هذه اآليات :مؤ ّول ٌة معارض ٌة
لغريها من عرشة أوج ٍه من اآليات التي تنسب فيها األفعال والذنوب إىل اإلنسان،
فمن هذه الوجوه :اآليات الدالة عىل استغفار األنبياء ،واآليات الدالة عىل اعرتاف

الكفار بالذنوب ،وآيات التهديد والتخيري من الله .وآياتٌ تنـزه أفعاله تعاىل عن
مشابهة أفعالنا وآياتٌ دال ٌة عىل ندم العباد عىل الكفر واملعايص ،واآليات التي
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تضيف الفعل إىل العبد ،واآليات التي متدح املؤمنني عىل اإلميان وتذم الكفار

عىل الكفر ،واآليات التي حث الله بها عىل االستعانة به ،واآليات التي يتحرس بها
الكفار عىل عدم العمل ،واآليات التي تحث عىل املسارعة إىل العمل.

التوسع فلرياجعها
واألمثلة لكل هذه الوجوه واضح ٌة من القرآن الكريم ملن أراد
ّ

((( كشف املراد ص.333
((( املصدر نفسه.
((( سورة الفرقان ،اآلية .2
((( سورة الصافات ،اآلية .96
((( سورة البقرة ،اآلية .7
((( سورة األنعام ،اآلية .125

يف مظانّها ،نعم اآليات رصيح ٌة يف الخلق ولكن هذا الخلق مبقتىض قابلياتهم إذ

هم سألوه بلسان استعدادهم واختيارهم كام ب ّي ّنا سابقًا .فإن الله سبحانه وتعاىل
ٌ
عدل أعطى كل من سأله استحقاقه ،فقد خلق األرض الطيبة وأعطاها قابلية إنبات

الزرع ألنه من كاملها الذي سألته بنفسها ومنع األرض السبخة قابلية اإلنبات

ُ ّٗ ُّ ُّ َ ٰٓ ُ َ ٓ َ َ ٰٓ َ ٓ
َ ٓ
ه ُؤلءِ م ِۡن ع َطاءِ
ألنها طلبت ذلك بلسانها فأعطاها ما سألت ﴿ك ن ِمد هؤلءِ و
َّ َ ََ َ َ َ َ ُٓ َّ َ َۡ
م ُظ ً
ورا﴾((( وإمنا هي حددت قابلياتها باختيارها لكونها
ربِكۚ وما كن عطاء ربِك

عرضت عليها الوالية ،فمن قبلت طابت ومن رفضت خبثت.

وبنفس االعتبار خلق الحنطة وأعطاها قابلية اإلنبات يف األرض الطيبة

والنمو ،ألنها سألت بلسان استعدادها وباختيارها ذلك ،فلو أن الكافر رسق حنطة
املؤمن وبذرها يف أرض طيبة لنمت وأمثرت وليس الله سبحانه وتعاىل راض ًيا
بغصب حنطة املؤمن وال مان ًعا قابلية األرض والحنطة لإلنبات والنمو ،ألنه من

استحقاقها وجرى ذلك من نقص قابلية الكافر ،فهذا معنى الحديث القديس:

أنا أوىل بحسناتك منك ،أي ما دبرته من قابلية اإلنبات للحنطة وهذا خلق

الله ،وأنت أوىل بسيئاتك مني((( من غصب الكافر لحنطة املؤمن وهذا ﴿فَأَ ُ
ن
و
ر
ِ
َ َ
اذا َخلَ َق َّٱل َ
م
ِين مِن ُدونِهِۚۦ﴾((( ألنه مجتثٌّ ال أصل له.

عىل هذا يكون القضاء والقدر َمرض ًّيا عند الله ،مثابًا من يتعبد به ولكن هل
كل قضا ٍء وقد ٍر كذلك؟ قط ًعا ليس كل قضا ٍء وقد ٍر مرضيًّا؟ وقد دلت أخبار أهل
البيت  Rعىل الرضا بالقضاء والقدر ونذكر هنا منها بالخصوص ما ورد عىل
لسان سيد املوحدين أمري املؤمنني :Q
جهل إال مواضع العلم والعلم كله حج ٌة إال ما ُعمل به والعمل
•الدنيا كلها ٌ

((( سورة اإلرساء ،اآلية .17
((( الكليني ،الكايف .160/1
((( لقامن.31 /
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مخلصا واإلخالص عىل خط ٍر حتى ينظر العبد مبا
كله ريا ٌء إال ما كان
ً
يختم له(((.

•وعن األصبغ بن نباتة قال :قال أمري املؤمنني  Qلرجلٍ  :إن كنت
ال تطيع خالقك فال تأكل رزقه .وإن كنت واليت عدوه فاخرج عن ملكه.

وإن كنت غري قانعٍ بقضائه وقدره فاطلب ربَّا سواه(((.

•وعن األصبغ بن نباتة قال :قال أمري املؤمنني  :Qأما بعد فإن االهتامم
ري ٍ
ري
زائد يف املضمون وفيه تضييع الزاد واإلقبال عىل اآلخرة غ ُ
بالدنيا غ ُ

ٍ
ناقص من املقدور وفيه إحراز املعاد وأنشد:
لــو كـــان يف صــخــر ٍة يف الــبــحــر راســيــ ٍة

ٍ
مـــلـــس نــواحــيــهــا
صـــــا َء مــلــمــوســ ٍة

ٍ
ٌ
لــنــفــس بـــراهـــا الــلــه النفلقت
رزق

كـــــل مــــا فــيــهــا
ّ
عـــنـــه فــــــأدت إلـــيـــه

أو كـــان بـــن طــبــاق الــســبــع مجمعه

لــســ ّهــل الـــلـــه يف املـــرقـــى مــراقــيــهــا

حــتــى يـــوايف الـــذي يف الــلــوح خــط له
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إن هـــي أتـــتـــه وإال فــهــو يــأتــيــهــا

(((

قد يُقال أن هذه األخبار الداعية إىل الرضا بالقضاء يتبادر من مضمونها الجرب

الباطل ،لكننا قد ب ّي ّنا إن القضاء والقدر هام من جملة أسباب الفعل الذي هو
عزم ومشيئة حتمٍ  ،فأما مشيئة الحتم فهي ما كان من
املشيئة فلله مشيئتان ،مشيئة ٍ
إعطاء الوجود لليشء ،وأما مشيئة العزم فهي ما كان من إعطاء األوامر والتكاليف

الرشعية لذلك اليشء املوجود ،فأما مشيئة إعطاء الوجود الحتمية فهي بحسب
((( الصدوق ،التوحيد ،ص .371
((( املصدر نفسه.
((( التوحيد ص .272

َ َ َ َ َّ ٓ ٓ َ َ َ
َ
ٱلس َما ِء َما ٗء ف َسال ۡت أ ۡودِيَُۢة بِق َدرِ َها﴾((( ،وهذا كان يف
مقبولية القابل ﴿أنزل مِن

الخلق األول يف عامل الذر حني عرض التكاليف هناك فوافقت الخريات مشيئة

الحتم ،وكذلك مشيئة العزم.

أما الرشور فلام كانت صادر ًة من العبد ،خالفًا لألوامر الرشعية فقد وافقت

مشيئة العزم دون الحتم ،فالرضا بالقضاء هو ما كان قضاء حتمياً.

وخالصة القول :بعد أن م ّر بنا حديث املجربة واملفوضة واطلعنا عىل آرائهم

يف مسألة القضاء والقدر وخلق األعامل وعلمنا أن املجربة أقروا بأن األفعال منه

تعاىل وال حق لإلنسان يف أن ينسب إليه الفعل وإن طوروا مذهبهم يف ما بعد

كام يف مسألة الكسب عند األشاعرة وكانت حجتهم الوحيدة التي يدافعون عنها
بإرصارهم هذا هي :
جا عن إرادة الله حتى أن
إن نسبة األفعال إىل اإلنسان تجعل اإلنسان خار ً
الله سبحانه وتعاىل يصبح عند خصومهم القدرية لو قالوا بنسبة األفعال إىل
ٍ
حدوث
اإلنسان كإله أرسطو محركًا نهائيًّا فقط((( وإن الحاجة إىل الله هي حاجة
ال إمكانٍ (((.
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((( سورة الرعد ،اآلية .17
((( املحرك النهايئ أحد الحجج الكونية يف إثبات وجود الله قال بها أرسطو الحكيم اليوناين ولخصها شارحه بن
رشد وصاغها القديس توما األكويني وملخص صياغته كام ييل :من البني كام يشهد ذلك الحس أن بعض
ٌ
ٌ
متحرك بغريه ومن املحتمل أن يكون املوجود محركًا
متحرك فهو
األشياء من العامل متحرك ٌة وكل ما هو
ومتحركًا بنفس الطريقة واالعتبار أعني أن يحرك ذاته وأن ينتقل بذاته من القوة إىل الفعل ،وإذًا فإن كل
ٌ
ٌ
متحرك بغريه فإذا حدث بعد ذلك أن تحرك اليشء املتحرك بدوره فال بد أن
متحرك فيجب أن نقول أنه
يش ٍء
يكون متحركًا بغريه وهذا من ذلك أيضا إنه لن يكون ثم محركاتٌ أخرى ألن املحركات الوسطى ال تتحرك إال
محرك ُّ
إذا حركها ٌ
أول يحرك املحرك اآلخر وهذا املحرك األول هو الله (د .عبد الرحمن بدوي ،مدخل جديد
إىل الفلسفة ،منشورات مدين ،الطبعة االوىل 1428هـ ،ص .)223أقول :يؤخذ عىل هذه الحجة أنها تنسب
الحركة الفعلية إىل الله مبارش ًة وهو الذي وقع فيه أغلب الالهوتني من املسيحيني واملتكلمني من املسلمني..
بل جل العلامء ..وظهرت مشكلة ربط الحادث بالقديم والذي أزاح عنها الستار أهل البيت  Qحيث
قالوا يف صفة خلق الله تعاىل لألشياء أن الله خلق األشياء باملشيئة وخلق املشيئة بنفسها ثم وصفوا املشيئة
خلق ساك ٌن ال يدرك بالسكون وال يسع املقام بسط املقال يف هذا املطلب.
بأنها ٌ
خصوصا قبل القرن الخامس الهجري أن الحاجة إىل الله هي اإلمكان ال
واملتكلمني
الفالسفة
عند
((( املعلوم
ً
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ولكن هؤالء فروا من مشكل ٍة فوقعوا بأكرث منها إشكاال كاملستجري من الرمضاء
بالنار حني عجزوا عن تفسري جمل ٍة من اإلشكاالت والتي منها:
ريا.
األول :نسبة الظلم إىل الله تعاىل عن ذلك عل ًّوا كب ً
الثاين :إبطال الثواب والعقاب.
الثالث :نسبة فعل القبائح إليه تنـزه عن ذلك وتقدس.
الرابع :إبطال التكليف وعبث بعثة االنبياء.
رب
أما األول :فنسبة الظلم إىل الله سبحانه وتعاىل حيث قالوا أن اإلنسان مج ٌ
فاذا فعل ذنبًا فأل ّن الله سبحانه تعاىل هو الذي فعل ذلك ال قدرة وال فعل لإلنسان
عىل الحقيقة فكيف يحاسب عليه الفرد .إن الحساب عىل ما مل يفعل ظل ٌم فالله
إذًا ظاملٌ تعاىل عن ذلك وتقدس .وهذه النتيجة مطعونة يف كرباها بل إنها سالب ٌة
بانتفاء املوضوع فالله مل يحاسب عىل ما مل يفعل العبد وقد بني ذلك أمري
املؤمنني  Qيف حديثه يف القضاء والقدر قال  :Qلو كان الوزر يف
األصل محتو ًما لكان املوزور يف القصاص مظلو ًما.
أما الثاين :إنهم ملا الزموا أنفسهم القول بأن األفعال من الله فام الداعي بأن
يثاب اإلنسان عىل فعلٍ مل يفعله هو وفعله غريه وقد بني ذلك أمري املؤمنني
 Qيف حديثه املروي عن الشيخ الذي سأله بعد معركة صفني والذي سنذكره
بعد قليلٍ
كامل ،قال : Q
ً
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أنّه لو كان كذلك بطل الثواب والعقاب.

وأما الثالث :فالزم قولهم بأن األفعال كلها من الله سبحانه وتعاىل هو أ ّن

القبائح من األفعال هي منه أيضً ا(((.

الحدوث وذلك أن الحدوث يستلزم إحداث األشياء وعدم التدخل فيها فيام بعد الحدوث فهي تحتاجه ـ أي
األشياء ـ بإخراجها من العدم إىل الوجود يف الحدوث وأما اإلمكان فتحتاجه إىل دوام البقاء يف الوجود ،علق
ٍ
حدوث مستم ٍر وأمنا أثر ذلك هو
باطل ألن األشياء يف
عىل هذا الهامش أحد العلامء األعالم قائال :هذا الالزم ٌ
الحاجة إىل املوجد عىل الرغم من كونه أزليًّا.
((( النـزاع بني األشاعره واملعتزلة يف مسألة الحسن والقبيح العقليني معلو ٌم لدى الجميع ،فقد قالت املعتزلة
بواجب ،ونازع األشاعرة يف ذلك واسندوا القبائح لله تعاىل عن ذلك،
خل
أن الله تعاىل ال يفعل قبي ًحا وال يُ ّ
ٍ
والصواب هو ما قاله املعتزلة وتقرير قولهم :إن لله تعاىل داع ًيا إىل الفعل الحسن وليس له ٌ
صارف عنه

وقد بني أمري املؤمنني  Qأن أفعال اإلنسان القبيحة راجع ٌة إىل اإلنسان

وأن الله بري ٌء منها وال تجوز عليه ،وذلك بقوله « :Qإمنا الذي دهاك إمنا

دهاك أسفلك وأعالك والله بري ٌء من ذلك».

أي أنك أتيت الذنوب من فرجك (أسفلك) ولسانك (أعالك) ثم نفى يف

ٍ
وبي  Qأنه يف علم الله وإرادته ،وقد
حديث آخر التفويض يف هذه املسألة ّ

سئل  Qعن القضاء والقدر ،فقال :ال تقولوا وكّلهم الله إىل أنفسهم فتو ّهنوه،
رش
وال تقولوا أجربهم عىل املعايص فتظلّموه ،ولكن قولوا :الخري بتوفيق الله ،وال ّ
سابق يف علم الله(((.
وكل
بخذالن الله ٌّ
ٌ
ٌ
أفعال لإلنسان فام
وأما الرابع :فعبث التكليف والبعثة إذ لو مل تكن هناك
الداعي للتكليف وبعث الرسل واألنبياء .ونقول لهم إذا جحدتم إرادة اإلنسان

فضل عن وجود الرشيعة التي
ً
إىل هذا القدر إذًا فام الداعي لوجود اإلنسان أصال

ما جاءت إال من أجل اإلنسان وإمنا جاءت لتكون دليال يسرتشد بها اإلنسان يف
حياته الدنيا وآلخرته يعمل بها.

ََ
َ ۡ َ َ َ ٰ ٗ ّ َ َ َۡ ُ َٰ ُ ۡ
نث َوه َو ُمؤم ِٞن فل ُن ۡحي ِ َي َّن ُهۥ
قال سبحانه وتعاىل ﴿من ع ِمل صل ِحا مِن ذك ٍر أو أ
َ
َ
ٗ َ
َ ُ ْ
ُ َ
َح َي ٰو ٗة َط ّي ِ َبة ۖ َولَ ۡج ِز َي َّن ُه ۡم أ ۡج َر ُهم بِأ ۡح َس ِن َما كنوا َي ۡع َملون﴾(((.

بعد أن ثبت عجز املجربة عن حل اإلشكاالت السابقة التي طرحت عىل

مذهبهم ظهر أن اإلجبار ليس باملذهب الحق وال هو باملذهب الذي يجب عىل
املسلم اتباعه واالعتقاد به ألنه:

وله ٌ
صارف عن فعل القبيح وليس له دا ٍع إليه وهو قاد ٌر عىل كل مقدور ومع وجود القدرة والداعي يجب
غني يستحيل عليه الحاجة وهو عاملٌ بحسن الحسن وقبح القبيح ومن املعلوم بالرضورة
الفعل وذلك أنه ٌّ
قبيح وأن العامل بالحسن القادر عليه إذا خال من جهات املفسدة
أن العامل بالقبيح الغني عنه ال يصدر عنه ٌ
فإنه يوجده (كشف املراد بترصف ص  )328هذا تقرير دليل العقل اما النقل فكث ٌري.
((( الطربيس ،احتجاج  ;311 /1املجليس ،البحار .95 /5
((( سورة النحل ،اآلية .97
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كل عاج ٍز عن الرتقي إىل العامل النوراين والقرب من مقام
أوال :هو مذهب ّ

الرضوان.

مذهب يؤدي القائل به إىل الكفر بالله إذ ال فرق بني من يدعي
ثانيا :هو
ٌ
اإلجبار أو من يكفر بالله .و قدميا اعتذر املرشكون عن رشكهم بأنهم مجبورون

مبشيئة الله لرشكهم فأنكر الله عليهم وأعلمهم بأن حجته عليهم فإمنا مبا منحهم

َ َ ُ ُ َّ َ َ ۡ َ ُ ْ َ
شكوا ل ۡو
من عقل وأرسل إليهم من رسله وذلك يف قوله تعاىل﴿ :سيقول ٱلِين أ
َ ٓ َّ ُ َ
شءٖ ۚ َك َذٰل َِك َك َّذ َب َّٱل َ
ٱلل َما ٓ أ ۡ َ
ش ۡك َنا َو َلٓ َءابَا ٓ ُؤنَا َو َل َح َّر ۡم َنا مِن َ ۡ
ِين مِن َق ۡبل ِ ِه ۡم َح َّ ٰ
شا َء
ت
ۡ
َ
َ ُ ّ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ َ َ ٓ َ َّ ُ َ َّ َّ َّ ۡ ُ َّ
َ ُ ْ
ُۡ َۡ
نت ۡم إِل
ذاقوا بَأ َس َناۗ قل هل عِندكم مِن عِل ٖم فتخ ِرجوه لا ۖ إِن تتبِعون إِل ٱلظن ِإَون أ
َُۡ ُ َ
ون  148قُ ۡل فَل َِّلهِ ۡ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ ٓ َ َ ُ َ ۡ َ
جع َ
ني﴾(((.
ترص
ٱلجة ٱلبٰل ِغة ۖ فل ۡو شا َء ل َهدىٰك ۡم أ ِ

الإرادة احلرة مذهب املغرورين:

إذًا فهل يجب اتباع مذهب القدرية أصحاب اإلرادة الحرة؟ نحن وإن قلنا بأن

فاعل ألفعاله لكنه ليس مفوضً ا يف أن يفعل كل ما يريد فالله سبحانه
ٌ
اإلنسان

وتعاىل ال يطلب طاعة العبد له باإلجبار كام ال ميكن أن نصفه جل وعال بأنه

فعل ،وقد نسبنا األفعال إىل اإلنسان
مغلوب عىل أمره ألن العصيان ٌ
يعيص وهو
ٌ
حسب مذهب القدرية وهو الذي أشار إليه اإلمام أمري املؤمنني  Qبقوله مع
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عص مغلوبًا ومل يُط ْع
الشيخ والذي سوف يأتينا متامه( :إن الله تبارك وتعاىل مل يُ َ
مكر ًها ومل ميلك مفوضً ا).

جا عن سلطان القدرة اإللهية ،ومعه
فإن القول بحرية اإلرادة يجعل اإلنسان خار ً

مغلوب عىل أمره تنـزه عن ذلك ،ويصبح طرد
يصح القول بأن الله سبحانه وتعاىل
ٌ
إبليس المتناعه عن السجود آلدم فيه ظل ٌم ألنه عمل بإرادته الحرة ،وهذا القول
ينسب الظلم إىل الله تعاىل.
((( سورة األنعام ،اآلية .148

نعم اإلرادة حر ٌة بعد أن يبني الله سبحانه وتعاىل حسن األفعال وقبحها ،وبعد
أن يثبت التكليف بالعقل ولطف البعثة وبعد أن ﴿ َو َه َديۡ َنٰ ُه ٱنلَّ ۡج َديۡ ِن﴾((( نجد الخري
ونجد الرش وجعلنا له عينني ولسانا وشفتني يبرص ويتكلم ويفعل ويعقل بعدها:
﴿إ َّما َشاك ِٗرا َّ
ِإَوما َك ُف ً
ورا﴾((( ،ثم بعدها الحساب والثواب وهو املراد بقول أمري
ِ

املؤمنني ( :Qكل ما استغفرت الله منه فهو منك وكل ما حمدت الله عليه
فهو منه) ،وقوله ( :Qأيدلك عىل الطريق ويأخذ عليك باملضيق) فالظلم
ريا
واإلثم والجحود منك واللطف والهداية وأسبابها منه تعاىل ألنه (كلف تخي ً
ريا)( ،عبدي أنا أوىل بحسناتك منك وأنت
ونهى تحذي ًرا وأعطى عىل القليل كث ً
أوىل بسيئاتك مني) ،وكام قال سيد الساجدين( :فمن كان من أهل الطاعة فقد
سهلته لها ومن كان من أهل املعصية خذّلته لها)(((.
إذًا هذا هو املذهب الثاين هو مذهب القائلني بحرية اإلرادة وقد تهاوى
أمام اإليرادات التي أخذت عليه يف نسبة الظلم إىل الله سبحانه وتعاىل وتفسري
خروج اإلنسان عن سلطان خالقه ،مع أنهم ميوتون وال يستطيعون دفع املوت
عن أنفسهم بإرادتهم الحرة ،فهو بعد هذا ال يصح أن يكون مذه ًبا عقائديًّا يعتقده
املسلم ويسري يف ظل هديه وتفسريه ملسألة القضاء والقدر وخلق األعامل ال
يأخذه إىل اإلجبار املطلق وال يعود به إىل التفويض الكيل .فام هو هذا املذهب؟

بني اإلرادة الحرة واإلجبار يظهر املذهب الوسط املعتدل وكام يف الحديث

النبوي الرشيف( :خري األمور أوسطها)((( وهو مذهب أهل البيت  Rوهو
األمر بني األمرين وكلمتهم املشهورة فيه هي( :الجرب وال تفويض وإمنا هو أمر
بني األمرين)((( وهو يثبت أمو ًرا مهم ًة منها:

((( سورة البلد ،اآلية .10
((( سورة اإلنسان ،اآلية .2
((( الصحيفة السجادية الكاملة ،من دعائه  Qيف عيد الفطر ويوم الجمعة.
((( الكليني ،الكايف.18/1 :
((( عن اإلمام الصادق  Qقال :ال جرب وال تفويض ولكن أمر بني أمرين قال :قلت :وما أم ٌر بني أمرين؟
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أوال :السببية بني األشياء(((.

ثانيا :اإلرادة التكليفية ال التكوينية غالبا.

ثالثا :تفويض التكوين للخالق.

ولفهم مذهب أهل البيت  Rيف األمر بني األمرين ومعرفة مرادهم منه

مختص بأمري املؤمنني
عليك مبراجعة أخبارهم يف هذا الشأن ،وإمنا بحثنا هذا
ٌّ

 ،Qوالفصل الثاين بني اهتامم أمري املؤمنني مبثل هذه املسائل وتبيينه
للمسلمني بأتم بيانٍ .

المبحث الثالث
الإمام �أمري امل�ؤمنني وامل�سائل العقائدية

مكلف برشح
اإلمام أمري املؤمنني  Qباعتباره منصوبًا من الله إما ًما فهو
ٌ

السنة والداللة عىل النبوة ،ثم إن هذه املسائل مل تبلغ يف عرصه ذروتها وإن

كان العرص الذي عاش فيه يعج بالفنت واالضطرابات التي مهدت لظهور الفرق
والعقائد اإلسالمية املختلفة اآلراء.

يل Q
ومن أمهات املشاكل الكالمية التي أثريت يف عرص اإلمام ع ٍّ
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مشكلة القضاء والقدر واألفعال اإلنسانية ،فقد بني سالم الله عليه أن بعض األقدار

محتوم ٌة وبعضها ليس كذلك .يقول  Qلألشعث بن قيس ملا ع ّزاه بوفاة ابنٍ

قال :مثل ذلك رجل رأيته عىل معصي ٍة فنهيته فلم ينـته فرتكته ففعل املعصية ،فليس حيث مل يقبل منك
فرتكته كنت أنت الذي أمرته باملعصية (الكايف  .)160 / 1وعن أيب حمزة الثاميل قال :قال الباقر Q
للحسن البرصي :إياك أن تقول بالتفويض فإن الله مل يفوض األمر إىل خلقه وه ًنا منه وضعفًا وال جربهم
ظلم( .البحار .)17 / 5:
عىل معاصيه ً
((( السببية مقول ٌة فلسفي ٌة تدل عىل الروابط الرضورية بني الظواهر التي تحتم الواحدة منها الظاهرة األخرى،
ومشكلة السببية رصا ٌع حا ٌّد بني املادية واملثالية فاملادية يف بعض إتجاهاتها تؤمن مبوضوعية السببية وكليتها
دون بعض تياراتها ،وأما املثالية فهي إما تنكر السببية كلّ ًّيا وترى فيها مجرد نتيج ٍة لتتايل األحاسيس البرشية
كام عند هيوم وأنصاره أو تعترب السببية كعالق ٍة وجدت يف عامل الظواهر بواسطة الذات املدركة .وهناك
ٌ
اختالف بني السبب الكامل والسبب املحدد ال يسع املجال بسطه.

له :يا أشعث إن صربت جرى عليك القدر وأنت مأجو ٌر وإن جزعت جرى عليك
القدر وأنت مأزو ٌر(((.

فقد بني  Qأن املوت قضا ٌء وقد ٌر وأن فعل الصرب والجزع من أفعال اإلنسان
اإلرادية بداللة قوله  :Qجرى عليك ،أي باإلجبار وقوله  :Qجزعت،

أي باالختيار ،وله  Qكال ٌم يكرره عىل أصحابه بعدم القول باإلجبار وال
االختيار املطلقني.

محافل متفرق ٍة من أصحابه أخرجه
َ
ي قو ٍل يف هذه املسألة قاله  Qيف
وأبْ َ ُ

لنا أشد أعداء أمري املؤمنني  Qوهو الحجاج بن يوسف الثقفي ،عىل لسان

أعظم مد ّعي الكالم والفلسفة يف عرصه:

(عن جامعة من العلامء أن الحجاج بن يوسف الثقفي كتب إىل الحسن

البرصي وإىل عمرو بن عبيد وإىل واصل بن عطاء وإىل عامر الشعبي أن يذكروا
ما عندهم يف القضاء والقدر.

فكتب الحسن البرصي :أحسن ما وصل إلينا من أمري املؤمنني  Qأنه

قال :إن الذي دهاك إمنا دهاك أسفلك وأعالك والله بري ٌء من ذلك.

وكتب إليه عمرو بن عبيد :أحسن ما سمعت يف القضاء والقدر قول عيل بن

طالب  :Qلو كان الوزر يف األصل محتو ًما كان املوزور يف القضاء
أيب
ٍ

((( نهج البالغة ج 4ص .527
ومن طريف ما ينقل أن أبا متام الشاعر أخذ هذا املعنى فحكاه حكاية وقال:
وخـــاف عليه بعض تلك املآثم
وقـــال عــي يف الــتــعــازي ألشعث
فتؤجر أم تسلو سلو البهائم
أتــصــر للبلوى رجــــا ًء وحسب ًة
وتــلــك الـــغـــواين للبكا واملــآتــم
خلقنا رجــــاال للتجلد واألىس
(العسكري ،الصناعتني ص.)211
وقال  Qوقد عزى األشعث بن قيس عن ابن له :يا أشعث إن تحزن عىل إبنك فقد أستحقت منك ذلك
خلف ،يا أشعث إن صربت جرى عليك القدر وأنت مأجو ٌر وإن
الرحم ،وإن تصرب ففي الله من كل مصيبة ٌ
ٌ
ثواب ورحمةٌ.
وهو
نك
ز
ح
و
ة
وفتن
ء
بال
وهو
ك
س
ابنك
أشعث
جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزو ٌر ،يا
ََ
ٌ
ٌ
َ َّ
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وكتب إليه واصل بن عطاء :أحسن ما سمعت يف القضاء والقدر قول أمري

طالب  :Qأيدلك عىل الطريق ويأخذ عليك باملضيق.
املؤمنني عيل بن أيب
ٍ
وكتب إليه الشعبي :أحسن ما سمعت يف القضاء والقدر قول أمري املؤمنني

طالب  :Qكل ما استغفرت الله تعاىل منه فهو منك وكل ما
عيل بن أيب
ٍ
حمدت الله تعاىل عليه فهو منه .فلام وصلت كتبهم إىل الحجاج قال لقد أخذوها
من عني صافي ٍة)(((.

لقد كانت هذه املسالة مثار جدل بني املسلمني يف عرصه  ،Qفقد م ّر
أنصاري ،وهم
مهاجري وال
قوم من أخالط املسلمني ،ليس فيهم
 Qعىل ٍ
ٌّ
ٌّ

يوم من شعبان ،إذا هم يخوضون يف أمر القدر
قعو ٌد يف بعض املساجد ،يف أ ّول ٍ
حكُهم وجدالهم،
وغريه ّ
مم اختلف الناس فيه ،قد ارتفعت أصواتهم واشت ّد فيه َم َ

فوقف عليهم ،فسلّم ،فر ّدوا عليه وأوسعوا وقاموا إليه يسألونه القعود إليهم ،فلم

يحفل بهم ،ث ّم قال لهم وناداهم :يا معارش املتكلّمني فيام ال يعنيهم وال يَرِد
عي وال بكمٍ  ،وإنّهم
عليهم ،أمل تعلموا أ ّن لله عبادا ً قد أسكتتهم خشيته من غري ٍّ

الفصحاء العقالء األل ّباء ،العاملون بالله وأيامه .ولك ّنهم إذا ذكروا عظمة الله
انكرست ألسنتهم ،وانقطعت أفئدتهم ،وطاشت عقولهم ،وتاهت حلومهم ،إعزازا ً
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لله وإعظاماً وإجالال له .فإذا أفاقوا من ذلك استبقوا إىل الله باألعامل الزاكية،
املقصين واملفرطني ،إال
يع ّدون أنفسهم مع الظاملني والخاطئني ،وإنّهم برا ٌء من
ّ

إنّهم ال يرضون لله بالقليل ،وال يستكرثون لله الكثري ،وال يدلّون عليه باألعامل،

فهم متى ما رأيتهم مهمومون مر ّوعون خائفون مشفقون ،وجلون .فأين أنتم منهم
يا معرش املبتدعني ،أمل تعلموا أ ّن أعلم الناس بالقدر أسكتهم عنه ،وأ ّن أجهل

الناس به أنطقهم فيه(((.
((( البحراين ،الكشكول .30 /1
(((
.80

تفسري اإلمام العسكري Q 536؛ البحار  265/3مستدرك الوسائل  ;250 /12العاميل ،الفصول املهمة:

الإمام علي  Qوالقدرية:

ريا إىل أن اعتقاداتهم باطلةٌ ،وهم
وذم أمري املؤمنني القدرية يف أحاديثه مش ً

مر ِّوجو البدع يف الدين وحذّر املسلمني من أقوالهم الفاسدة مقر ًرا ما أعد الله لهم
من نكا ٍل ونفخ ٍة جزا ًء وِفاقًا ملا خالفوا به رصيح القرآن ،وعدلوا عن نهج الصواب.

دخل عليه مجاهد وعبد الله بن عباس فقال :يا أمري املؤمنني :ما تقول يف

كالم أهل القدر؟ ومعه جامعة من الناس ،فقال أمري املؤنني  :Qمعك أح ٌد

منهم أو يف البيت أح ٌد منهم؟ فقال :ما تصنع بهم يا أمري املؤمنني؟ قال :Q
أستتيبهم فإن تابوا وإال رضبت أعناقهم(((.

وقال  :Qما خال أح ٌد من القدرية إال خرج من اإلميان(((.
مجوس ومجوس هذه األمة الذين يقولون بالقدر(((.
وقال  :Qلكل أم ٍة
ٌ

وقال  :Qيجيء بأصحاب القدر يوم القيامة فرتى القدرية من بينهم

كالشامة البيضاء يف الثور األسود فيقول الله عز وجل ما أردتم؟ فيقولون ما أردنا
إال وجهك .فيقول قد أقلناكم عرثاتكم وغفرت لكم زالتكم إال القدرية فإنهم

دخلوا يف الرشك من حيث ال يعلمون(((.

وعن الحارث الهمداين قال عيل  :Qإن أرواح القدرية يعرضون عىل

النار غدو ًة وعش ًّيا حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة عذبوا مع أهل النار بألوان

�سريته الفعلية يف التعبد بالق�ضاء والقدر:

وكام قرأت عنه  Qيف سريته القولية ،كذلك يف سريته الفعلية فكان Q

((( الصدوق ،عقاب األعامل ص .213
((( الصدوق ،عقاب األعامل ص .213
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
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ُ ُ ْ
َ
العذاب فيقولون ياربنا عذبتنا خاص ًة وتعذبنا عامةً .فريد عليهم ﴿ذوقوا َم َّس َسق َر
َّ ُ َّ
َۡ
َ
ك َ ۡ
ش ٍء َخلق َنٰ ُه بِق َدرٖ﴾(((.
 48إِنا
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ٌ
أفعال ،يريد منها تنبيه أصحابه ،إىل أن
يتعبد يف القضاء والقدر ،فكانت تصدر منه

التسليم ألمر الله هو من متام إميان العبد املسلم املطيع لخالقه.

يل يوم صفني وفيام بعد ذلك قال:
عن أيب حيان التيمي عن أبيه :كان مع ع ٍّ

بينام عيل بن أيب طالب يعبئ الكتائب يوم صفني ومعاوية مستقبله عىل ٍ
فرس له
يل  Qعىل فرس رسول الله صىل الله عليه وآله املرتجز،
يتأكل تحته تأك ًُّل وع ٌّ
رجل
وبيده حربة رسول الله صىل الله عليه وآله وهو متقل ٌد سيفه ذو الفقار فقال ٌ

من أصحابه :احرتس يا أمري املؤمنني فإنا نخىش أن يغتالك هذا امللعون.

فقال  : Qلنئ قلت ذاك إنه غري مأمون عىل دينه وإنه ألشقى القاسطني

حارسا ،ليس أح ٌد من
وألعن الخارجني عىل األمئة املهتدين ،ولكن كفى باألجل
ً
الناس إال ومعه مالئك ٌة حفظ ٌة يحفظونه من أن يرتدى يف برئٍ أو يقع عليه حائ ٌ
ط

أو يصيبه سو ٌء فإذا كان أجله ،خلّوا بينه وبني ما يصيبه ،وكذلك أنا إذا حان أجيل
انبعث أشقاها ،فخضب هذه من هذه – وأشار إىل لحيته ورأسه – عه ًدا معهو ًدا

ري
مكذوب(((.
ٍ
ووع ًدا غ َ

ٍ
حائط مائلٍ
وعن األصبغ بن نباتة قال :إن أمري املؤمنني  Qعدل من عند

ٍ
حائط آخ َر فقيل له :أتف ّر من قضاء الله؟ فقال  :Qأفر من قضاء الله إىل
إىل
ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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قدر الله عز وجل(((.

ودخل الحسني بن عيل  Lعىل معاوية فقال له :ما حمل أباك عىل قتل

أهل البرصة ثم دار عشي ًة يف طرقهم يف ثوبني؟ فقال  :Qحمله عىل ذلك
علمه أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه .قال :صدقت(((.

وقيل ألمري املؤمنني  Qملا أراد قتال الخوارج :لو احرتزت يا أمري

املؤمنني! فقال :Q

((( الصدوق ،التوحيد ص  ;368 ،368املجليس ،البحار .113 /5
((( املصدر نفسه.
((( الصدوق ،التوحيد ص .375

يـــــومـــــي مـــــن املـــــــوت أفـــر
أي
ّ
يــــــوم مل يــــقــــدر أم يــــــوم قــــ ّدر
يـــــوم مــــا قـــــدر ال أخـــــى الـــــردى

وإذا قـــــ ّدر مل يُــــغْــــنِ الــــحــــذر

(((

وعن عيىس بن أيب كثري قال :قيل ألمري املؤمنني  :Qأال نحرسك؟ قال:

حرس كل امرئٍ أجله(((.

كل
ليل والصفان ينظر ُّ
وعن سعد بن وهب قال :كنا مع سعيد بن قيس بصفني ً
ٍ
واحد منهام إىل صاحبه حتى جاء أمري املؤمنني  Qفنـزلنا عىل فنائه فقال له

سعيد بن قيس :أيف هذه الساعة يا أمري املؤمنني؟ أما خفت شيئًا؟ قال وأي يشء
تخاف؟ إنه ليس من ٍ
أحد إال ومعه ملكان موكالن به أن يقع يف برئٍ أو ترضبه داب ٌة
أو يرتدى من جبلٍ حتى يأتيه القدر ،فإذا أىت القدر خلُّوا بينه وبينه(((.

يصل
ّ
يل Qيخرج بالليل إىل املسجد
وعن يعىل بن م ّرة ،قال :كان ع ٌّ

فلم فرغ أتانا فقال :ما يجلسكم؟ قلنا :نحرسك ،فقال:
تط ّوعاً ،فجئنا نحرسهّ ،
أمن أهل السامء تحرسون ،أم من أهل األرض؟ قلنا :بل من أهل األرض ،قال:
إنّه ال يكون يف األرض يش ٌء حتّى يقىض يف السامء ،وليس من ٍ
أحد إالّ وقد ُوكّل

خلَّيا بينه وبني
به ملكان يدفعان عنه ويكآلنه حتّى يجيء قدره ،فإذا جاء قدره َ
اإلميان حتّى يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،وما أخطأه مل يكن ليصيبه(((.
الحديث العمدة يف مسألة القضاء والقدر

يعترب أمري املؤمنني  Qـ كام أسلفنا ـ مشيد أساس معرفة القضاء والقدر

يف اإلسالم مع التحذير املسبق بعدم التوغل والدخول يف هذه املسالة ملن ال
((( التوحيد ص .379
((( التوحيد ص .379
((( املصدر نفسه.
((( املتقي الهندي ،كنز العامل  ;347 /1ح.1564
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ج ّن ًة حصين ًة فإذا جاء أجيل كشف ع ّني ،وإنّه ال يجد طعم
يل من الله ُ
قدره ،وإ ّن َع َّ

121
121

ري ..إذ هو البحر الذي
يجد املخرج منها فإن القضاء والقدر بح ٌر غرق فيه ٌ
خلق كث ٌ

ال يحق لغري آل محمد صىل الله عليه وآله أن يطلع فيه.

رجل إىل أمري املؤمنني  Qفقال :يا أمري املؤمنني أخربين عن القدر؟
جاء ٌ
ج ُه ،قال :يا أمري املؤمنني أخربين عن القدر؟ قال
فقال  :Qبَح ٌر
ٌ
عميق فال ت َ ِل ْ

طريق مظل ٌم فال تسلكه ،قال :يا أمري املؤمنني أخربين عن القدر؟ قال
:Q
ٌ
رس الله فال تتكلّفه ،قال :يا أمري املؤمنني أخربين عن القدر؟ فقال أمري
ّ :Q
فإن سائلك ،أخربين أكانت رحمة الله للعباد
املؤمنني  :Qأ ّما إذا أبيت ّ

قبل أعامل العباد ،أم كانت أعامل العباد قبل رحمة الله؟ قال :فقال له الرجل:

بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعامل العباد ،فقال أمري املؤمنني  :Qقوموا
فسلّموا عىل أخيكم فقد أسلم ،وقد كان كافرا ً ،قال :وانطلق الرجل غري ٍ
بعيد ث ّم

انرصف إليه فقال :يا أمري املؤمنني أباملشيّة األُوىل نقوم ونقعد ونقبض ونبسط؟
إن سائلك عن ثالث
فقال له أمري املؤمنني  :Qوإنّك لبعيد يف املش ّية ،أما ّ
ال يجعل الله لك يف يش ٍء منها مخرجاً؟ أخربين أخلق الله العباد كام شاء أو كام

شاؤوا؟ فقال :كام شاء ،قال  :Qفخلق الله العباد ملا شاء أو ملا شاؤوا؟
فقال  :Qملا شاء ،فقال :يأتونه يوم القيامة كام شاء أو كام شاءوا؟ قال :يأتونه
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كام شاء ،فقال  :Qقم فليس إليك من املش ّية يش ٌء(((.

وقد جاء هذا الخرب بعدة طُ ُرقٍ يتحد مضمونها وتختلف بعض ألفاظها ومنها
يل بن أيب طالب  ،Qفقال :يا أمري
ٌ
ما عن الحرث ،قال :جاء
رجل إىل ع ّ

((( توحيد الصدوق ،باب القضاء والقدر ;365 :البحار  ;110 /5كنز العامل  346 /1ح ;1561الصواعق املحرقة:
رس من رس الله وسرتٌ من سرت الله وحر ٌز من حرز
 .201قال أمري املؤمنني  Qيف القدر :أال إن القدر ٌّ
سابق يف علم الله وضع الله العباد من
الله مرفو ٌع يف حجاب الله
مطوي عن خلق الله مختو ٌم بخاتم الله ٌ
ٌّ
علمه ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم ألنهم ال ينالونه بحقيقة الربانية وال بقدرة الصمدية وال بعظم
خالص لله تعاىل عمقه ما بني السامء واألرض عرضه ما بني
النورانية وال بعزة الوحدانية ألنه بحر زاخ ٌر ٌ
شمس تضئ
قعره
يف
أخرى
ويسفل
ة
ً
مر
يعلو
والحيتان
الحيات
املرشق واملغرب أسو ُد كالليل الدامس كثري
ٌ
ال ينبغي أن يطلع إليها إال الله الواحد الفرد فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل يف حكمه ونازعه يف
بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس املصري (التوحيد ص .)391
سلطانه وكشف عن سرته ورسه وباء
ٍ

طريق مظل ٌم ال تسلكه ،قال :يا أمري املؤمنني
املؤمنني أخربين عن القدر؟ قال:
ٌ

عميق ال تلجه ،قال :يا أمري املؤمنني أخربين عن
أخربين عن القدر؟ قال :بح ٌر
ٌ
رس الله قد خفي عليك فال تفشه ،قال :يا أمري املؤمنني أخربين عن
القدر؟ قالّ :
القدر؟ قال :أيها السائل إذا ً الله خلقك ملا شاء أو ملا شئت؟ قال :بل ملا شاء،

قال :فيستعملك كام شاء أو كام شئت؟ قال :بل كام شاء ،قال :فيبعثك يوم

القيامة كام شاء أو كام شئت؟ قال :بل كام شاء ،قال :أيّها السائل ألست تسأل
أي يش ٍء تسأله العافية أمن البالء الذي ابتالك
ربّك العافية؟ قال :نعم ،قال :فمن ّ

به غريه؟ قال :من البالء الذي ابتالين به ،قال :أيّها السائل تقول ال حول وال ق ّوة
مم
يل العظيم ،قال :فتعلم ما تفسريها؟ قال :تعلمني ّ
إالّ مبَ ْن؟ قال :إالّ بالله الع ّ
علمك الله يا أمري املؤمنني ،قال :إ ّن تفسريها ال تقدر عىل طاعة الله ،وال يكون

لك ق ّوة يف معصيته يف األمرين جميعاً (كذا) إالّ بالله .أيّها السائل ألك مع الله
مش ّيةٌ ،أو فوق الله مش ّيةٌ ،أو دون الله مش ّية؟((( فإن قلت أ ّن لك دون الله مش ّي ٌة

فقد اكتفيت بها عن مشية الله ،وإن زعمت أ ّن لك فوق الله مشيّ ٌة فقد ا ّدعيت أ ّن

ق ّوتك ومش ّيتك غالبتان عىل ق ّوة الله ومش ّيته ،وإن زعمت أ ّن لك مع الله مش ّي ٌة فقد
يشج ويداوي (كذا) فمنه الداء
ا ّدعيت مع الله رشكاً يف مشيئته.أيّها السائل إ ّن الله ّ
ومنه الدواء ،أعقلت عن الله أمره؟ قال :نعم ،قال عيل :اآلن أسلم أخوكم فقوموا

أجأها حتّى أقطعها ،فإنّهم يهود هذه الُ ّمة ونصاراها ومجوسها(((.

((( عن أيب إبراهيم  Qقال :م ّر أمري املؤمنني  Qبجامع ٍة بالكوفة وهم يختصمون يف القدر ،فقال
ملتكلّمهم :أبالله تستطيع أم مع الله ،أم من دون الله تستطيع؟ فلم يدر ما ير ّد عليه ،فقال أمري املؤمنني
 :Qإنّك إن زعمت أنّك بالله تستطيع فليس لك من األمر يش ٌء ،وإن زعمت أنك مع الله تستطيع فقد
زعمت أنك ٌ
رشيك مع الله يف ملكه ،وإن زعمت أنك من دون الله تستطيع فقد ادّعيت الربوبيّة من دون
وجل ،فقال :يا أمري املؤمنني ال ،بالله أستطيع ،فقال :أما أنّك لو قلت غري هذا لرضبت عنقك (توحيد
الله ع ّز ّ
الصدوق ،باب االستطاعة ;352 :البحار .)39 /5
((( تاريخ ابن عساكر ،ترجمة اإلمام عيل .233 /3
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رجل من القدرية ألخذت برقبته ث ّم ال أزال
ً
يل :لو أ ّن عندي
فصافحوه ،ث ّم قال ع ٌّ
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حديث ال�شيخ عند من�صرفه من �صفني

خ فجثا
كان أمري املؤمنني جالساً بالكوفة بعد منرصفه من صفني ،إذ أقبل شي ٌ
بني يديه ،ث ّم قال له :يا أمري املؤمنني أخربنا عن مسرينا إىل أهل الشام أبقضاء من
الله وقدر؟ فقال أمري املؤمنني  :Qأجل يا شيخ ما علوتم تلع ًة وال هبطتم
بطن وا ٍد إالّ بقضا ٍء من الله وقدرٍ ،فقال له الشيخ :عند الله أحتسب عنايئ يا أمري
املؤمنني ،فقال له َ :Qمه يا شيخ! فوالله لقد عظّم الله لكم األجر يف مسريكم
وأنتم سائرون ،ويف مقامكم وأنتم مقيمون ،ويف منرصفكم وأنتم منرصفون ،ومل
تكونوا يف يش ٍء من حاالتكم مكرهني وال إليه مضط ّرين ،فقال له الشيخ :وكيف مل
نكن يف يش ٍء من حاالتنا مكرهني وال إليه مضط ّرين ،وكان بالقضاء والقدر مسرينا
ومنقلبنا ومنرصفنا ،فقال له  :Qوتظ ّن أنّه كان قضا ًء حتامً وقدرا ً الزماً؟ إنّه لو
كان كذلك لبطل الثواب والعقاب ،واألمر والنهي ،والزجر من الله ،وسقط معنى
الوعد والوعيد ،فلم تكن المئ ٌة للمذنب وال محمد ٌة للمحسن ،ولكان املذنب
أوىل باإلحسان من املحسن ،ولكان املحسن أوىل بالعقوبة من املذنب ،تلك
مقالة إخوان عبدة األوثان وخصامء الرحمن وحزب الشيطان ،وقدريّة هذه األُ ّمة
ومجوسها ((( ،إ ّن الله تبارك وتعاىل كلّف تخيريا ً ونهى تحذيرا ً وأعطى عىل القليل
ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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((( عن اإلمام الصادق  Qقال :إن القدرية مجوس هذه األمة وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله
ُ ُ ْ
َ
ََۡ ُۡ َ ُ َ
ون ِف ٱنلَّار َ َ ٰ
ع ُو ُجوهِ ِه ۡم ذوقوا َم َّس َسق َر 48
فأخرجوه من سلطانه وفيهم نزلت هذه األية ﴿يوم يسحب
ِ
َ
َّ ُ َّ
ك َ ۡ
ش ٍء َخل ۡق َنٰ ُه ب ِ َق َدرٖ﴾ أما وجه تسمية القدرية مبجوس األمة فقد قال أبو الحسن البرصي ومحمود
إِنا
Q
املجربة باملجوس من وجو ٍه:
الخوارزمي :وجه تسميته
ٍ
ٍ
واعتقادات واهي ٍة معلومة البطالن وكذلك املجربة.
مبقاالت سخيف ٍة
األول :إن املجوس اختصوا
الثاين :إن مذهب املجوس هو ان الله تعاىل يخلق فعله ثم يتربأ منه كام خلق إبليس ثم انتفى منه وكذلك
املجربة قالوا أنه تعاىل يفعل القبائح ثم يتربأ منها.
الثالث :إن املجوس قالوا أن نكاح األخوات واألمهات بقضاء الله وقدره وإرادته.
الرابع :إن املجوس قالوا إن القادر عىل الخري ال يقدر عىل الرش وبالعكس ،واملجربة قالوا بأن القدر موهب ٌة
للفعل غ ُري متقدم ٍة عليه ،فاإلنسان القادر عىل الخري ال يقدر عىل الرش وبالعكس (كشف املرادص .)342
وامنا أخذ املعتزلة كل هذه الوجوه ألنهم خصامء املجربة غري أن اإلمام شملهم بالقول فقال  :Qقدرية
هذه األمة ومجوسها .وأبو الحسن البرصي والخوارزمي من املعتزلة.
قال العالمة الطباطبايئ يف تعليقه عىل أصول الكايف :واعلم أيضا أن تسمية هؤالء بالقدرية مأخو ٌذ مام صح
عن النبي  Pأن القدرية مجوس هذه األمة فأخذت املجربة تسمى املفوضة بالقدرية ألنهم ينكرون القدر

عص مغلوباً ومل يُطَع مكرهاً ،ومل ُيلِّك مف ّوضاً ،ومل يخلق الساموات
كثريا ً ،ومل يُ َ
مبشين ومنذرين عبثاً ،ذلك ظ ّن
ً
واألرض وما بينهام
باطل ،ومل يبعث النبيني ّ

الذين كفروا ،فويل للذين كفروا من النار.
فأنشأ الشيخ يقول:

أنــــت اإلمـــــام الــــذي نــرجــو بطاعته

يــــوم الــنــجــاة مـــن الــرحــمــن غــفــرانــا

أوضــحــت مــن أمــرنــا مــا كـــان ملتبساً

جـــــزاك ربّـــــك بـــاإلحـــســـان إحــســانــا
ولـــيـــس مــــعــــذر ٌة يف فــعــل فــاحــشــ ٍة
قـــد كــنــت راكــبــهــا فــســقــاً وعــصــيــانــا

ال ال (كــــا) وال قــائــا نــاهــيــه أوقــعــه

فيها (فــيــه) عــبــدت إذا ً يــا قــوم شيطانا

أحـــــب وال شــــاء الــفــســوق وال
وال
ّ
يل لـــه ظـــلـــاً وعـــدوانـــا
قــتــل الــــــو ّ
حـــت عــزميــتــه
أن
ّ
يـــحـــب وقــــد صـــ ّ
ّ
(((
عــى الـــذي قـــال أعــلــن ذاك إعـــانـــا

ويتكلمون عنه أما املفوضة فتسمي املجربة بالقدرية ألنهم يثبتون القدر .والذي يستحصل من أخبار أهل
البيت  Qأنهم يسمون كلتا الفرقتني بالقدرية ويطبقون الحديث النبوي عليهام ،أما املجربة فألنهم
رش والطاعة واملعصية جميعا إىل غري اإلنسان ،كام أن املجوس قائلون بكون فاعل الخري
ينسبون الخري وال ّ
Q
مبني عىل هذا النظر ،وأما املف ّوضة فألنهم قائلون
الخرب
هذا
يف
وقوله
اإلنسان،
والرش جميعا غري
ٌّ
بخالقني يف العامل هام اإلنسان بالنسبة إىل أفعاله والله سبحانه بالنسبة إىل غريها ،كام أن املجوس قائلون
بإله الخري وإله الرش ،وقوله  Qيف الروايات التالية :ال جرب وال قدر ،ناظ ٌر إىل هذا االعتبار( .الطباطبايئ).
((( الكايف  ;155 :1االحتجاج  490 :1باب احتجاجه  Qعىل القضاء والقدر؛ توحيد الصدوق ،باب القضاء
الكل قضاء خري ;165 :روضة الواعظني ،باب القضاء والقدر40 :؛ كنز العامل
والقدر380 :؛ كشف الغمة ،باب أ ّن ّ
يل 231 :3؛ تحف العقول.349 :
ع
ترجمة
كتاب
عساكر،
ابن
تاريخ
185؛
 344 :1ح1560؛ السرية الحلبية :1
ّ
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و ُروي أ ّن رجلً قال :فام القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمري املؤمنني؟ قال :Q
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األمر بالطاعة والنهي عن املعصية ،والتمكني من فعل الحسنة وترك املعصية ،واملعونة

كل
عىل القربة إليه ،والخذالن ملن عصاه ،والوعد والوعيد والرتغيب والرتهيبّ ،

ذلك قضاء الله يف أفعالنا وقدره ألعاملنا ،وأ ّما غري ذلك فال تظ ّنه فإ ّن الظ ّن له محب ٌ
ط

لألعامل ،فقال الرجل :ف ّرجت ع ّني يا أمري املؤمنني ف ّرج الله عنك (((.

اخلامتة

هذا هو نص الحديث العمدة يف مسألة القضاء والقدر وخلق االعامل وقد

ورد يف أغلب كتب الحديث واألدب والعقائد ..واملستخلص من هذا الحديث

جملة من النتائج املهمة املتصلة مبسألة خلق األعامل والقضاء والقدر وهي
تعترب نتيجة بحثنا هذا.

األوىل :إن االفعال من خلق اإلنسان نفسه وعليها مدار الثواب والعقاب ألن

التكليف إمنا يتم بإضافة األفعال إلينا وكذا الوعد والوعيد والتخويف واإلنذار

وقول أمري املؤمنني ( :Qلعلك ظننت قضا ًء الز ًما) الخ ..يؤكد هذا املعنى
وهو املعنى األول يف القضاء والقدر الذي أرشنا إليه يف بداية البحث وقلنا أنه

مبعنى الخلق واإلمتام ،ومنه قول أمري املؤمنني  :Qاألعامل عىل ثالثة

ٍ
ومعاص فأما الفرائض فبأمر الله وبرىض الله وبقضاء الله
أحوا ٍل :فرائض وفضائل
ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم
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وتقديره ومشيته وعلمه عز وجل وأما الفضائل فليست بأمر الله ولكن برىض الله

وبقضاء الله وبقدر الله ومبشيته وعلمه وأما املعايص فليست بأمر الله وال برىض
الله ولكن بقضاء الله وبقدر الله ومبشيته وعلمه ثم يعاقب عليها(((.

الثانية :إن هناك نوعني من القضاء والقدر ،األول مبعنى الخلق واإلمتام وهو

الذي أرشنا إليه يف الفقرة األوىل والقضاء والقدر مبعنى األمر والحكم وهو ال
((( احتجاج الطربيس  ;311 :1أمايل السيد املرتىض  ;104 :1مصابيح األنوار  115 :1ح.22
((( خصال الصدوق ( ره) ص  78يف باب الثالثة ،قال الصدوق (رحمه الله) املعايص بقضاء الله معناه بنهي الله
ألن حكمه عز وجل فيها عىل عباده باالنتهاء عنها ومعنى قوله بقدر الله أي بعلم الله مببلغها ومقدارها
ومعنى قوله ومبشيته فإنه عز وجل شاء ّأل مينع العايص من املعايص إال بالزجر والقول والنهي والتحذير
دون الجرب واملنع بالقوة والدفع بالقدرة.

يصح يف الذوات ويصح يف األحكام وهو وار ٌد رش ًعا ويؤكده قول اإلمام Q

(هو األمر من الله والحكم ) أي :إن مسرينا إىل أهل الشام أم ٌر من الله ورسوله من
قتال الباغني وهم جامعة معاوية يف صفني ومل يتعرض اإلمام  Qللمعنى
الثالث للقضاء والقدر وهو الكتابة وأنه تعاىل كتب أعامل العباد ونقشها يف اللوح

متعني يف حقه تعاىل وهو القضاء والقدر الذي ندبنا إليه
املحفوظ((( وهذا املعنى
ٌ

أهل البيت  Rللرضا به فلم يتعرض له اإلمام  Qألن السائل كان يسأل

ري فنفى اإلمام الجرب واالختيار.
رب أم مخ ٌ
أهو مج ٌ

الثالثة :نفي الجربية من األفعال اإلنسانية وقد دل عليه قول اإلمام ( Qلو

كان كذلك بطل الثواب والعقاب).

الرابعة :نفي االرادة املطلقة لإلنسان وخروجه عن سلطان الله وإرادته مطلقًا

عص مغلوبًا ومل يُطع مكر ًها
أي نفي التفويض دل عليه قوله ( Qإن الله مل يُ َ
ومل ُيلِّك مفوضً ا).
الخامسة :القول باألمر بني األمرين وأنه الجرب وال تفويض وقد دل عليه قول
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((( مسألة انتقاش األعامل يف اللوح املحفوظ من املسائل الغيبية املهمة جدّا والتي فيها يظهر رس البداء يف
الكونيات ..ولو ال بيان أهل البيت  Rلبقينا منها يف عمياء مدلهمة ..وجاء يف تعريفه أنه جوهر ٌة نوراني ٌة
شفاف ٌة براق ٌة عليها متثال كل ما خلق الله يف عامل األكوان قد نقشها كاتب األزل بقلم االخرتاع الذي هو أول
ٍ
ورقات.
غصنٍ أخذ من شجرة الخلد من مداد بحر الصاد واللوح عىل ثالث
االوىل :فيها كتابة الذوات والحقائق واللطائف من األفئدة والعقول والنفوس والطبائع واملواد واألجسام.
الثانية :كتابة الصفات واالقتضاءات والنسب واإلضافات واألعامل التي تأيت بها الحفظة.
الثالثة :فيها كتابة األشباح والصور املنـتزعة من الورقة األوىل مام يف األذهان وسائر املدارك وكل من هذه
ٍ
صفحات:
الثالثة فيها ثالث
مكتوب األمور املحتومة التي ال ميكن تغيريها.
االوىل :فيها
ٌ
الثانية :فيها من األمور املحتومة التي ميكن تغيريها أي محوها وإثباتها ولكن الحكمة ال تقتيض ذلك من
جهة وعد الله.
مكتوب فيها من األمور املرشوطة فإذا تم الرتابط حتمت وإال ال يجوز وقوعها وعدمه.
الثالثة:
ٌ
ومجموع هذه األمور تسع ٌة وهي َمأخوذه من كتابني:
َ ٰ َ ُ َّ َ ُ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ٞ ُ ۡ َّ ٞ
ّ َ
َ ٓ ۡ َ
﴿و َما أد َرىٰك َما عِل ُِّيون  ١٩كِتب مرقوم  ٢٠يشهده ٱلمقرب
ون﴾.
األول :كتاب األبرار يف عليني
الثاين :كتاب الفجار يف سجني فيكون مجموع اللوح مثانية عرش وهذا هو اللوح املحفوظ عن التغري والتبدّل
والزوال ألن كل ما يتغري ويتبدل فإمنا هو يف نفسه محفوظٌ( .جواهر الحكم .)277 / 1
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ريا ونهى تحذي ًرا ،فاألمر بني األمرين هو بني
اإلمام  Qإن الله تعاىل كلف تخي ً
التحذير والتخيري.
إمنا نصب الله األمئة  Rلطفًا منه للناس ليسهل عليهم إدراك مقاصد
الرشيعة وأحكامها وأبوابها.
باب من دخله كان آمنا ،ليبينوا
يل ٌ
وكام قال خاتم األنبياء محمد  :Pع ٌّ

للناس ما يطرأ عليهم من مقاالت املبطلني وشبهات امللحدين وذلك أنهم
الوسائط بني الله وخلقه يف األداء والتبليغ وإيصال التكاليف أل ّن أح ًدا مل يصل
إىل األزل فيخرب عن مراده واألزل مل ينـزل إىل اإلمكان ليخرب عن مراده لذلك
ۡ
َ ٗ
َ َ َ
جعل الرسل واألمئة مبرشين ومنذرين ﴿ َو َج َعل َنا م ِۡن ُه ۡم أئ ِ َّمة َي ۡه ُدون بِأ ۡم ِرنا﴾(((.
ولو أن طوائف القدرية وغريهم التزموا مبا قال باب مدينة علم رسول الله
 Pالخترصوا الطريق وقللوا النـزاع الذي أثري بينهم سنني عديد ًة ال سيام يف

ريا وكفّر بعضهم
هذه املسألة (القضاء والقدر وخلق األعامل) فقد تنازعوا فيها كث ً
بعضً ا ورمبا كفّر بعضهم من غري أن يُكّفره أح ٌد ثم آلت املسألة بكامل حلولها
وفصولها إىل ما قاله اإلمام املنصوب من قبل الله – كام رآيت – وإمنا كان نصبه
إماما لهذه املسألة وأمثالها .وهذا ما نرمي إليه يف بحثنا هذا والذي نقصده هو
التمسك بوالية أهل البيت  Rبكل ما قالوا وما فعلوا وليس فقط بحفظ الرواية
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قليل)((( وحديث
ري ورعاته ٌ
عنهم ولكن بدراية أقوالهم وفهمها فإن (رواة العلم كث ٌ
ري من ٍ
ألف ترويه كام قال أمري املؤمنني  .Qفإنهم حجج الله عىل
تدريه خ ٌ
َ
َ
عباده وأمنا ُؤه عىل رسه يف بالده وحملة علوم أنبيائه ورسله ﴿ َول ۡو َر ُّدوهُ إل َّ
ٱلر ُسو ِل
ِ
َ ُ

َۡ

َ

َّ

َ

ِإَول أ ْول ٱل ۡمر م ِۡن ُه ۡم ل َعل َِم ُه ٱل َ
ِين ي َ ۡس َتۢنب ِ ُطون ُهۥ﴾(((.
ٰٓ ِ
ِ

والسالم عىل أمري املؤمنني ويص رسول رب العاملني وعىل أوالده الطاهرين

واللعنة الدامئة عىل أعدائهم أجمعني والحمد لله رب العاملني.
((( سورة السجدة ،اآلية .24
((( الكليني ،الكايف.389/1 :
((( سورة النساء ،اآلية .83

المصادر
 األسفراييني ،طاهر بن محمد أبو املظفر (املتوىف471 :هـ) التبصري يف الدين ومتييز الفرقةالناجية عن الفرق الهالكني ،املحقق :كامل يوسف الحوت ،عامل الكتب  -لبنان
الطبعة :األوىل1403 ،هـ 1983 -م.

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

 األشعري ،أبو الحسن عيل بن إسامعيل (ت324هـ) ،مقاالت اإلسالميني ،تحقيق هلموتريرت (ط ،3دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بال.ت).
مدخل جدي ٌد إىل الفلسفة ،منشورات مدين ،الطبعة األوىل 1428هـ.
ٌ
 بدوي ،عبد الرحمن، البغدادي :عبد القاهر بن طاهر (ت  429ﻫ) ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم  /دارالجيل ،بريوت1408 ،ﻫ.
 الحفني ،الدكتور عبد املنعم ،موسوعة الفلسفة والفالسفة ،مكتبة مدبويل – القاهرة ،الطبعةالثانية سنة  2010م
 الحسني :هاشم معروف ،الشيعة بني األشاعرة واملعتزلة  /دار النرش للجامعيني ،ط1964 ،1م. الحر العاميل ،محمد بن الحسن بن عيل (ت1104هـــ) ،الفصول املهمة( ،ط ،1إيران،1418هـ).
 الفصول املهمة يف أصول االمئة ،العاميل ،محمد بن الحسن ،تحقيق :محمد بن محمدالقائيني ،مؤسسة معارف إسالمي إمام رضا ،إيران ،مطبعة فكني ،قم 1418هـ ،ط.1
 الحنبيل ،أبو الفالح عبد الحي بن العامد (ت1098هـ 1686 /م) ،شذرات الذهب يف أخبارمن ذهب ،ط ،1دار الفكر (بريوت :بال.ت).
 الحيل العالمة :الحسن بن يوسف بن مطهر الحيل (ت  726هـ) ،كشف املراد يف رشح تجريداالعتقاد ،تحقيق حسن زاده اآلميل ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني قم
ط  1422 ،9هـ.
 الحلبي :عيل بن برهان الدين (1044هـ1634/م) ،السرية الحلبية يف سرية األمني املأمون.لبنان  -بريوت1400 ،هـ.1979/
 الحراين :أبو محمد الحسن بن عيل بن الحسني بن شعبة (من أعالم القرن الرابع الهجري):تحف العقول عن آل الرسول /مؤسسة األعلمي ،بريوت ،ط 1389 ،5ﻫ 1969 -م.
 ابن حجر ،شهاب الدين أحمد بن عيل العسقالين (ت 852ه 1448 /م) ،الصواعق املحرقة /املطبعة املينية ،مرص1312 ،ﻫ (وبهامشه كتاب تطهري الجنان واللسان).
 -الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثامن (ت748هـ  1347 /م) ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال،
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تحقيق :عيل محمد البجاوي ،دار املعرفة ،بريوت .1963
 الرشتي ،السيد كاظم الحسيني ،جواهر الحكم15-1( ،ج) ،مطبعة الغدير – الطبعة االوىل– البرصة.
 زين العابدين ،اإلمام عيل بن الحسني  ،Qالصحيفة السجادية ،تحقيق :سلامن جاسمالجبوري ،مطبعة الديواين ،بغداد ،ط1988 ،1م.
 الرشيف الريض ،السيد ،نهج البالغة :ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،Qتح:صبحي الصالح ،ط 1387 ،1ﻫ  1967 -م ،بريوت.
 الرشيف املرتىض :عيل بن الحسني املوسوي ( 436هـ1044/م) ،أمايل املرتىض ،تحقيق:محمد أيب الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية1954 ،م.

 الشهرستاين ،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم( ،ت584هـ) ،امللل والنحل ،تحقيق صدقيجميل العطار( ،ط ،2دار الفكر ،لبنان1422 ،هـ2002 -م).

 الصدوق :أبو جعفر محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه القمي (ت  381هـ) ،الخصال،تحقيق :عيل أكرب غفاري ،النارش جامعة املدرسني يف الحوزة العلمية ،ط ،6قم املرشفة.

 -معاين األخبار ،نرش جامعة املدرسني ،قم 1361 ،ﻫ ش.

 -علل الرشائع ،املكتبة الحيدرية للنرش ،النجف1386 ،هـ).

 -ثواب األعامل (ط ،2منشورات الريض ،قم ،بال.ت).

 132-التوحيد ،تحقيق هاشم الحسيني( ،جامعة املدرسني للنرش ،طهران1387،هـ).

 -طاش كربى زادة ،احمد بن مصطفى (ت969هـ1561/م) ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة،
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تحقيق :كامل كامل بكري وعبد الوهاب ابو النور ،دار الكتب الحديثة ،مرص ،بال .ت.

 الطربيس ،أبو منصور أحمد بن عيل بن أيب طالب (من أعالم القرن السادس) ،االحتجاج:تعليقات ومالحظات السيد محمد باقر املوسوي الخرسان ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات

 بريوت ،الطبعة الثانية  1341هـ 1983 /م. العقييل :أبو جعفر محمد بن عمر بن موىس بن حامد امليك(ت 322هـ933/م) ،كتاب الضعفاء الكبري ،تح :د .عبد املعطي أمني قلعجي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت1984 ،م.
 العيايش ،محمد بن مسعود (ت320هـ) ،تفسري العيايش ،تحقيق هاشم الرسويل (املكتبةالعلمية للنرش ،طهران ،بال ت).
 -العسكري ،الحسن بن عبد الله بن سهل ،أبو هالل (ت  395هـ) ،كتاب الصناعتني الكتابة

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

والشعر ،تحقيق محمد عيل البجاوي ،محمد أبو الفضل ابراهيم ،مطبعة عيىس البايب
الحلبي ورشكاه ،ط ،2د.ت.
 العسكري ،اإلمام أبو محمد بن الحسن بن عيل العسكري ( Qت 260هـ) ،تفسريالعسكري :تحقيق :عيل عاشور ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ـ لبنان1421 ،هـ
ـ 2001م.
 ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن الحسني بن هبة الله بن عبد الله الشافعي( ،ت571هـ1176/م)،تاريخ مدينة دمشق ،تحقيق :عيل شريي ،دار الفكر( ،بريوت 1995 -م).
 الفيض الكاشاين :محمد بن محسن بن مرتىض (ت 1071هـ)الوايف ،مطبعة الديوان ،إيران، 1324هـ ،498/1 .الصدوق :أبو جعفر محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه القمي (ت
 381ﻫ).
 فؤاد كامل وجالل عرشي ،املوسوعة الفلسفية املخترصة ،نقلها عن اإلنكليزية :دار القلمبريوت.
 ابن قتيبة :أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت276هـ889/م) ،املعارف ،تصـ :محمد إسامعيلعبد الله الهادي ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت1970 ،م.
 الكليني :أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحق (ت  329ﻫ) .الكايف (األصول والفروع) /دارالكتب العلمية ،طهران 1388 ،ﻫ  1391 -ﻫ.
 ابن منظور ،محمد بن مكرم اإلفريقي املرصي (711هــ1311م) لسان العرب ،ط 1دار صادر،بريوت( ،بال .ت).
 املجليس ،املوىل محمد باقر بن محمد تقي (1110-1037هـ) بحار األنوار ،دار الكتباإلسالمية ،طهران 1380 ،هـ.
 املقديس ،طاهر بن مطهر (ت507هـ  1113/م) ،البدء والتاريخ ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة،بال .ت 6( .أجزاء)
 املفيد ،أبو عبد الله بن محمد بن النعامن (ت 413ھ 1022/م) ،أوائل املقاالت يف املذاهباملختارات( ،ط ،2دار املفيد ،بريوت –لبنان1414 ،هـ1993 -م).
 مغنية ،محمد جواد ،الشيعة يف امليزان ،دار الرشوق ،بريوت ،لبنان املسعودي :أبو الحسن بن عيل الحسني (ت346هـ) ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،تحقيقمحمد محي الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة.
 النشار ،عيل سامي ،نشاة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ،دار السالم – القاهرة الطبعة االوىلسنة  2008م.
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 ابن نباته :جامل الدين (ت 768هـ 1366/م) ،رسح العيون يف رشح رسالة ابن زيدون ،تح:محمد أبو الفضل إبراهيم ،مطبعة املدين ،القاهرة1964 ،م.
 النوري ،املريزا حسني الطربيس ،ت(1320هـ) ،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،ط،2مؤسسة آل البيت  Rإلحياء الرتاث( ،بريوت 1408 ،هـ).
 النيسابوري ،الفتال النيسابوري (ت  508هـ) ،روضة الواعظني ،تصحيح وتعليق :الشيخحسني األعلمي ،الطبعة األوىل ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -بريوت  1406 -ه ـ 1986 /
م.
 الهندي ،املتقي عالء الدين عيل (ت975هـ) ،كنز العامل ،تحقيق محمود عمر الدمياطي،(ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1419،هـ1998 -م).
 -وهبة ،مراد املعجم الفلسفي ،دار املطبوعات االكادميية  -القاهرة ،سنة 1998م.

ةداسلا دبع مظاك لوسر /ردقلاو ءاضقلا موهفم

132
132

