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  العتبة العباسية المقدسة
  المركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية

  يعنى باالستراتيجية الدينية والمعرفية

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢/ أجوبة الشبهات الكالمية 
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  :أهمية التحقيق وضرورته

إنسان إىل حتقيقها  متثل العدالة مفردة إنسانية مثالية، يطمح كلّ
اهللا سبحانه وتعاىل  ثبت يف الفلسفة وعلم الكالم أنّقد وجتسيدها يف اتمع.  و

يتصف جبميع الصفات الكمالية املطلقة، والزم ذلك أن يتصف اهللا بصفة العدل 
د وصفه املؤمنون ذه الصفة، وعبدوا اهللا العادل وأحبوه. وقد أيضاً. وبالفعل فق

ال يتجزأ من  جزءاً »العدل اإلهلي«مجيع املفكرين والعلماء املسلمني  دع
   تعاليمهم الدينية.

وهو هذه الصفة قد تعرضت ملختلف الشبهات واإلشكاالت،  بيد أنّ
ة البلوى. وقد انسحبت األحباث واالن أمرت من الدوائر اتقادجعلها عام

واألروقة العلمية وانتقلت إىل اتمعات العرفية أيضاً، وبذلك تضاعفت أمهية 
هذا البحث وضرورته. ولذلك فإننا حناول من خالل هذا التحقيق أن نعمل 

  على دفع هذه الشبهات واإلشكاالت.
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  : الجذور التاريخية للتحقيق

ديان السماوية واإلهلية، إن البحث يف العدل اإلهلي قائم يف مجيع األ
من الصفات الكمالية. بل حىت الفالسفة قد وصفوا واجب الوجود بصفة  بوصفه

الكمال يف البحث عن احلكمة والنظام األحسن يف الفلسفة، وأشبعوا هذه 
املسألة حبثاً وحتليالً. كما قام علماء اإلمامية واملعتزلة بشرح مفهوم العدل 

شرحاً مسهباً، وأثبتوا ضرورة اتصاف اهللا ذه الصفة اإلهلي يف كتبهم الكالمية 
الكمالية، وجعلوها واحدة من أصول مذهبهم. وبسب االهتمام الكبري الذي 

، أما األشاعرة فحيث »العدلية«أواله علماء اإلمامية واملعتزلة للعدل عرفوا بـ 
ضمونه أنكروا احلسن والقبح العقلي، فقد قدموا تعريفهم اخلاص عن العدل، وم

أن العدل هو ما يقرره اهللا سبحانه وتعاىل، فاحلَسن ما يحسنه اهللا، والقبيح ما 
  يقبحه اهللا.

أهم مؤلف حتقيقي يف هذا اال هو كتاب  دويف العقود األخرية يع
الذي كتبه األستاذ الشهيد مرتضى مطهري، حيث عاجل مفهوم  »العدل اإلهلي«

ليل عقلي أنيق. مث ظهرت بعد ذلك كثري من العدل اإلهلي ببيان رشيق وحت
  األعمال يف هذا اال، وكلها يستحق الثناء والتقدير. 

إن مسألة العدل من بني املسائل الكالمية اليت شغلت حيزاً كبرياً من 
ساقين إىل االشتغال يف هذا احلقل، ومتخض ذلك  أمروهو تفكريي واهتمامي، 

»ة الشروراهللا ومسأل«عن كتاب حتت عنوان 
، وقد مضى على ذلك عشر ���

                                                             

، طبعته مؤسسة انتشارات كتاب، يف �خدا ومسأله شر�عنوانه األصلي يف اللغة الفارسية  ��١
  قم املقدسة.
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سنوات، وقد سعيت يف هذا الكتاب إىل بيان احللول املطروحة حول مسألة 
الشرور من قبل الفالسفة، والعمل على حتليلها وبيان نقاط ضعفها وقوا. ويف 
احلقيقة فإن الكتاب املذكور قد متّ تنظيمه على أساس االجتاه الفلسفي 

ي، وهو لذلك يتناسب بشكل أكثر مع مزاج احملققني التحليلي واالنتقاد
  والباحثني.
  

  :سؤال التحقيق وفرضيته

يتمحور هذا التحقيق حول الشبهات اليت حتوم حول العدل اإلهلي، ال 
توجد فيه أسئلة رئيسة وأخرى فرعية وثانوية، بل الذي ميثل جمموع 

هان خمتلف األفراد، التساؤالت فيه هو تلك الشبهات املثارة واليت تدور يف أذ
واليت تتجه إىل صفة العدل اإلهلي من خمتلف الزوايا، ورمبا مثلت تلك الشبهات 
حتدياً أمام إثبات اتصاف اهللا ذه الصفة. وبطبيعة احلال ميكن بيان سؤال 
البحث على النحو اآليت: مع وجود كل هذه الشرور يف العامل، هل ميكن الدفاع 

  عن العدل اإلهلي؟

جابة عن هذا السؤال باإلجياب هي اليت متثل فرضية هذا إن اإل
التحقيق. مبعىن أن العدل اإلهلي قابل لإلثبات، وإن باإلمكان اإلجابة عن 
الشبهات والتساؤالت املثارة حول مفهوم العدل اإلهلي، واتصاف اهللا سبحانه 
 وتعاىل ذه الصفة، وتنطلق اإلجابة عن تلك الشبهات من االجتاه العقلي

  والنقلي.
  

  أسلوب التحقيق:

يقوم أسلوب التحقيق يف هذا الكتاب على املنهج املكتيب الشامل 



 �

للكتب اازية وخمتلف الربامج اإللكترونية واملصادر املتوفّرة على الشبكة 
العنكبوتية أيضاً. وقد سعيت يف هذا التحقيق إىل الدفاع عن العدل اإلهلي من 

لتحليلي. واجلدير بالذكر أين يف البدء قمت يف خالل اتباع االجتاه الوصفي ا
معرض اإلجابة العامة عن الشبهات املثارة جتاه العدل اإلهلي يف الفصل األول 

  . ���بإثبات وبيان العدل اإلهلي من خالل الربهان اللمي

ويف هذا الفصل عمدنا إلثبات العدل اإلهلي قبل كلّ شيء إىل حتليل 
وهي: تعريف العدل، وتعريف اخلري والشر، �ة، وتقرير ثالثة أمور متهيدي

. وبعد ذلك نثبت العدل اإلهلي بالربهان �وحاكمية قانون العلية على أمور العامل
اللمي مبختلف تقريراته. من هنا جيب دراسة هذا الفصل بوصفه مقدمة وقاعدة 

  لإلجابة عن الشبهات، ولذلك ننصح القارئ الكرمي بقراءته.
  

  :التحقيق مزايا وإبداعات

ـ اإلبداع يف أصل املوضوع: لقد حبث العلماء من اإلمامية واملعتزلة  ١
يف مؤلفام مسألة العدل اإلهلي بالتفصيل، وقد متّت اإلشارة فيها إىل بعض 
الشبهات أيضاً. ولكن ميكن القول بكل ثقة: إن كتابة حتقيق مستقل وجامع 

ل اإلهلي أمر غري مسبوق. حيلل وينتقد خمتلف الشبهات املثارة حول العد
وعليه فإن هذا الكتاب هو أول مؤلف يتناول العدل اإلهلي بشكل جيعل 

  الشبهات املثارة ضد هذا املفهوم حموراً للبحث والنقاش.

ـ استيعاب الشبهات: متّ يف هذا التحقيق رصد ما يربو على اخلمسني  ٢

                                                             

الربهان اللمي هو الذي يستدل فيه بالعلة على املعلول، ويقابله الربهان اإلين الذي  ��١
ستدل فيه باملعلول على العلة.ي  
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ديثة، وكذلك الشبهات شبهة من خمتلف املصادر ـ األعم من الكتب القدمية واحل
الكثرية املنشورة على مواقع التواصل االجتماعي وغريها ـ وقد متّ مجعها، 

  واإلجابة عنها.

ـ تنوع اإلجابات: لقد عمدنا إىل اإلجابة عن الشبهات من خالل  ٣
اآليات �، والنقلي �الكالمي والفلسفي والعرفاين والعلمي�اعتماد املنهج العقلي 

احلقيقة رصدنا لكلّ شبهة أكثر من جواب واحد، ولرمبا كانت . ويف �والروايات
األجوبة تنتمي إىل خمتلف املناهج، كي تناسب مزاج خمتلف القراء. ولذلك فإننا 
يف معرض اإلجابة عن شبهات من قبيل: أسباب الزالزل والرعود والربوق، 

مراجعة وأنواع األمراض والتشوهات اخللقية، عمدنا يف حدود اإلمكان إىل 
العلوم ذات الصلة ذه األمور، لكي يتم بيان الشبهة وحتليلها من خالل قواعد 

  وأسس تلك العلوم.

ـ اإلبداع يف طرح ونقد بعض الشبهات: رغم أن بعض الشبهات كان  ٤
دون أن ترقى إىل مرحلة من يقتصر يف تداوهلا على املستوى الشفهي فقط، 

إال أننا قمنا بتناوهلا بالنقد والتحليل يف هذا  التداول والنقد يف كتب احملققني،
الكتاب. وميكن اإلشارة هنا إىل شبهة فلسفة خلق الضواري واألفاعي السامة، 
وافتراس احليوانات الكاسرة للحيوانات الضعيفة، والسر يف خلق أمثال نريون 
 وصدام، وأسباب الشيخوخة، والتفريق يف توزيع اجلمال والثروة والذكاء بني

  الناس.

كما عمدنا إىل الشبهات اليت سبق أن أجيب عنها قدمياً، وأجبنا عنها 
، وقمنا بتصنيفها وتبويبها ليغدو حلها ونقدها أيسر. ينبأسلوب وبيان جديد

  عالوة على أن نقد بعض الشبهات جاء بعد إعمال التأمل من قبلنا.
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اً لبعض ـ التوثيق: إن من بني مزايا هذا التحقيق هو أننا ـ خالف ٥
التحقيقات اليت متّ االكتفاء فيها بذكر الشبهة واإلجابة عنها ـ سعينا فيه 
جاهدين إىل ذكر مصادر الشبهات وأمساء أصحاا والتصريح بأمساء العلماء 
الذين أجابوا عنها، وذلك حلصول مزيد من االطمئنان باألجوبة، مضافاً إىل ما 

باحثني يف التعرف على أمهات املصادر، يف ذلك من الفوائد اجلمة للمحققني وال
  بغية االستفادة منها واالنتفاع ا يف املستقبل.

  
  هيكلية التحقيق:

إن هذا الكتاب عبارة عن كتاب ضمن سلسلة من ستة أجزاء حتمل 
، وقد اشتمل على إجابات عن مخسني »أجوبة الشبهات الكالمية«عنوان 

تألف هذا الكتاب من ستة فصول  إشكال وشبهة يف حقل العدل اإلهلي. وقد
  على النحو اآليت:

:
�� ����ويشتمل على بيان وتقرير أسس  »املدخل«حتت عنوان  
، وقد شرحنا فيه مفاهيم من قبيل: العدل، واخلري، والشر، وأُصوله لعدل اإلهليا

والنظام األحسن، وكذلك أصل العلية، وإثبات العدل اإلهلي من طريق الربهان 
  .اللمي

:���� ����العدالة واحلكمة يف عامل الطبيعة والكوارث �حتت عنوان  
، يتناول بالبحث والنقد شبهات من قبيل: أسباب انتشار الشرور يف �الطبيعية

العامل املادي، وعلة عدم خلق العامل خالياً من الشرور والنقص، وفلسفة الشرور 
ات واألفاعي السامة، وخلق والباليا الطبيعية، وفلسفة خلق الضواري واحلشر

  الشيطان.
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:����� ����يتكفل ببيان الشرور يف عامل احليوانات، وجييب عن  
شبهة فلسفة خلق الضواري والكواسر، وتغذية بعض احليوانات على بعضها 

  .�الرتاع من أجل البقاء�اآلخر، أو ما يسمى بـ 

:���� ����طاء املهلة يتحدث عن شبهة فلسفة خلق الشيطان، وإع 
  له يف إغواء الناس وإضالهلم.

:���� ����فلسفة الشرور والظلم يف العامل �حتت عنوان  
. عرض فيه الكاتب دراسة ونقد شبهة الشرور يف الرقعة اإلنسانية �اإلنساين

  ضمن ثالثة حبوث. 

البحث األول: الشرور األخالقية، واالستفسار عن سبب قيام اهللا ـ 
ريد للخري ـ خبلق اإلنسان الذي مييل إىل ارتكاب الشر؟ وفيه وهو احلكيم وامل

نستعرض شبهة فلسفة خلق اإلنسان الشرير، وفلسفة خلق أمثال نريون 
واحلجاج وصدام، وإمكان خلق اإلنسان املختار الذي ال يرتع إىل الشر، 

  والعلة يف عدم السيطرة على إرادة األشرار.

ويتعرض للبحث يف الشبهات الطبيعية البحث الثاين: الكوارث الطبيعية 
اليت تضر باإلنسان. وميكن اإلشارة هنا إىل املكروبات واألمراض واألمل والعناء 
والشقاء، ووالدة املعاقني جسدياً أو عقلياً، والشيخوخة واملوت، مما ينشأ بفعل 

  ا وفسادها.هلالطبيعة واختال

 يفن حيث التفاوت البحث الثالث: ينظر إىل آفات اإلنسان وشروره م
، االختالف يف �ذكر وأنثى�املزايا والقدرات، من قبيل االختالف يف اجلنس 

اجلمال والقبح، والغىن والفقر، والوالدة يف أجواء تربوية صاحلة أو فاسدة، 
  .نيوالسعادة والشقاء الذاتي
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الفصل الرابع واألخري: نتعرض فيه إىل دراسة وحتليل الشبهة القائلة 
اسب التعاليم األخروية يف الدين مع العدالة اإلهلية. وفيه نستعرض عدم بعدم تن

التناسب بني العقوبة مع أصل املعصية، وتعارض الشفاعة، واالحباط والتكفري 
مع العدالة، وكذلك إبطال أعمال اخلري وعبادات الكفار، وعذاب الكافر 

  اجلاهل، وخلود الكفار يف العذاب، وعقاب أوالد الكفار.

 اخلتام أشكر املقومني املفكرين: حجة اإلسالم عبدالرمحن سليماين ويف
بهاين، وحممد تقي سهرايب فر على إسهامهما يف رفع نواقص هذا التحقيق من 

  خالل قراءما له قراءة دقيقة ومتأنية.

، ما يقرب »أجوبة الشبهات الكالمية«لقد استغرق تأليف هذه السلسلة 
من  �الدفاع عن التعاليم الدينية�هلدف من ورائها هو سنوات، وكان ا من مثاين

خالل االجتاه الكالمي، وإن إمتامها واستكماهلا رهن بتوفيق اهللا وتسديده هلذا 
العبد الضعيف، الذي يرى من واجبه هنا أن يشكر اهللا على ما ناله من التوفيق، 

�  (وكلي أمل يف أن تنفعين هذه البضاعة املزجاة يوم حشري ونشري � ��  ! �" 
 �#!$% �� �� �� &
� �� $� �� % �" (���.  

'()��* #+,-* ./0 -12 

*** 

                                                             

 .٨٨الشعراء:  ���



 �3

!+@ @@ @@ @@ @
�†½a���Ý 



 �4

  

  

  

  

  



 ��

  

  

  

  

  

  

  :أوالً: تعريف العدل

قالت كتب اللغة يف تعريف العدل: إنه القصد يف األمور وهو خالف 
اجلور. التعادل والتساوي والتسوية بني الشيئني. واألمر املتوسط بني طريف 

. وألجل االختالف يف ���يط. واالستقامة والتقصيد على السواءاالفراط والتفر
بيان تعريف العدل يف التفسري، وجب حلاظ معناه الدقيق أيضاً. فمثالً قيل يف 

العدالة تتحقق  موضع: إن العدالة تتحقق مبجرد املساواة. وقيل يف موضع آخر:
اء ما يكفي ه. توضيح ذلك: لو كان عندنا من املحقّ بإعطاء كلّ ذي حق

لشخصني فقط، وكان هناك ستة أشخاص حباجة إىل املاء بنسب متفاوتة، كأن 
 يكون هناك اثنان من هؤالء الستة مشرفني على اإلغماء بسبب العطش. فإنّ
العدل هنا اليتحقق بتقسيم املاء على هؤالء الستة بالسوية، بل البد من إعطائه 

ال فإن اإلثنني املشرفني على ملن هو أحوج من غريه إليه. ويف فرض املث
التلف أحق بكمية املاء املتوفر عندنا من غريهم. وبسبب اختالف املعىن 
اللغوي للعدل، وكذلك االختالف يف مالك حقيقة العدل، قدم العلماء بدورهم 

   آراء خمتلفة يف تعريف العدل، نشري إليها على النحو اآليت:
                                                             

؛ سعيد اخلوري الشرتوين، أقرب ٥١، ص ١انظر: أبو العباس الفيومي، املصباح املنري، ج  ��١
  .٣٢٥؛ الراغب اإلصفهاين، املفردات، ص ٧٥٣، ص ٢املوارد، ج 
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أجزاء جمموعة ما على التناسب واالنسجام الالزم للوصول لو توفّرت 

إىل اهلدف احملدد، حتقق العدل واالعتدال والتوازن والتناسب واالستقامة. 
وميكن هلذه اموعة والكل املتكامل أن تكون جمموعة حقيقية وتكوينية، من 

ما حيتوي قبيل: الطائرة واجلسم، أو جمموعة اعتبارية، من قبيل: اتمع، أو 
عليه اتمع من الفئات والطبقات، مثل: طبقة املهندسني، وطبقة التجار، وطبقة 

  املثقفني وما إىل ذلك.

إن املالك الرئيس يف اتصاف جمموعة ما بالعدل واالعتدال هو حتقيق 
االنسجام بني مجيع أجزائها من أجل حتقيق الغاية واهلدف املنشود هلذه 

موضوعة يف وعناصرها : إذا كانت أجزاء الطائرة اموعة. من باب املثال
أماكنها وقامت بالدور املطلوب منها على خري وجه، اتصف ذلك الكل 
باالعتدال والتوازن. وإن حصل خلل ما يف عناصر أو أجزاء ذلك الكل، سلب 
عنه وصف االعتدال، واتصف مبا يقابله من عدم التناسب وعدم التوازن. قال 

 ل مستعد مستحقه، ووفر كلّ ذي حقالعدل بأن وفر على ك« الفيض الكاشاين:
»حقه، حىت انتظم أمر العامل واستقام كماله

���.  

واملراد أن خلق اإلنسان سواء يف بعده اجلسماين أو بعده الروحي، 
  واتصافه بصفات الكمال، كائن على حد االعتدال واالستقامة.

ذلك معىن العدل، وفسروا وقد استفاد علماء األخالق والعرفان من 
، وحتقق الصفات الكمالية حبد �الشهوية والغضبية والشيطانية�اعتدال القوى 

                                                             

  .١٠٧، ص ٥املال حمسن الفيض الكاشاين، تفسري الصايف، ج  ��١



 ��

  .���االعتدال واالتزان

أن يكون  »وضع الشيء يف موضعه«للعدل بأنه  هموميكن لتعريف بعض
ود ناظراً إىل املعىن املتقدم، وأما إذا كانت الدائرة اإلنسانية مرادة أيضاً؛ فإنه يع
  على ما يبدو إىل رعاية احلقوق واالستحقاق، وهو مضمون التعريف الثالث.

� ;���<= '�>� ?��/7� :: 
إن هذا املعىن من العدل أشبه مبعناه اللغوي، ولكن علينا أن نلتفت ـ 

دون من كما تقدمت اإلشارة يف املعىن اللغوي ـ إىل أن جمرد رعاية التساوي 
تحقاق، ال ينسجم مع روح العدالة، وأما إذا أخذنا االلتفات إىل عنصر االس

عنصر االستحقاق بنظر االعتبار يف هذا التعبري، فإنه سيعود إىل التعريف 
  .���التايل

3 @<7/= @0 A�BCD� 5"�C, :: 
إن جلميع األفراد على خمتلف اجلهات حقوقاً جيب رعايتها. من باب 

ية يف العيش واالنتقال من مكان املثال: إن لكل شخص احلق يف احلياة، واحلر
إىل آخر، وما إىل ذلك من احلريات، من قبيل: احلرية السياسية واالجتماعية 
واملدنية؛ فيجب احترام هذه احلقوق، وإن متّ تقييد هذه احلريات بشكل غري 
مربر، فإن حق صاحب احلق سيتعرض للهضم، ويقال يف حقه إنه تعرض 

  للظلم واجلور.

                                                             

  .٣، ص �العدل اإلهلي�يد روح اهللا اخلميين، عدل إهلي انظر: الس ��١
؛ ناصر ٨٦ـ  ٨٢، ص ١، ج �األعمال الكاملة�انظر: مرتضى مطهري، جمموعه آثار  ��٢

  .٦١٧، ص ١، ج �فلسفة احلقوق�كاتوزيان، فلسفه حقوق 



 ��

الظلم يف االعتداء على حقوق اآلخرين، من هنا كان وحيث يصدق 
شرط حتقق هذا املعىن من العدالة هو امتالك االستحقاق، وبعبارة أخرى: احلق 
السابق الذي يكون إعطاؤه عدالً، وعدم إعطائه ظلماً وجوراً. فمثالً: جيب 
 تقسيم األرباح على الشركاء يف املضاربة بنسبة رؤوس أمواهلم، وبذلك تتحقق

هم به أسدون أخذ مقدار ما من العدالة، وأما تقسيم األرباح بينهم بالتساوي 
هم أسكل واحد منهم يف جمموع رأس املال، فإنه يستتبع وقوع الظلم على من 

بنسبة أكرب من األموال. قال القاضي عبداجلبار املعتزيل يف تعريف العدل: 
»توفري حق الغري، واستيفاء احلق منه«

���.  

  :مالزمة ترك العدل للظلم ـ ٣/  ١

قد يشكل على هذا التعريف بالقول: إن ترك العدل يف بعض األحيان 
  ال يالزم فعل القبيح وارتكاب الظلم. 

من باب املثال: إن معاقبة ارم واملذنب ـ سواء من قبل املظلوم يف 
صوص الدنيا، أو من قبل اهللا يف اآلخرة ـ يعد من العدل، وقد ورد يف بعض الن

�EF «الدينية وصف العقوبة اإلهلية بالعدل، والصفح اإلهلي بالتفضل:  $" � .� �"
G�-C �D H� $I �� ,G)KL �D«

. وأما الصفح والعفو عن املذنب وارم من ���
قبل اهللا أو من وقع عليه الظلم، فهو حسن وممدوح، وال يعد ظلماً أو أمراً 

  قبيحاً.
                                                             

 . كما عرف األستاذ الشهيد١٣١القاضي عبد اجلبار املعتزيل، شرح األصول اخلمسة، ص  ��١
رعاية االستحقاق، ورعاية �مرتضى مطهري العدل يف بعض كتبه على النحو اآليت: 

  .٢١٢، ص ٢١، ج �األعمال الكاملة�، انظر: جمموعه آثار �احلقوق
  .٣٧٦؛ إبراهيم الكفعمي، ص ١٠٧، ص ٩١حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٢



 ��

قاقات يف منح الوجود والكمال بنظر إن أخذ الظرفيات واالستح
االعتبار ميكن وضعه يف إطار التعريف السابق. من باب املثال: إن سقي 
النباتات ال يكون بشكل متساو، وإمنا يتم سقيها مبقدار حاجتها. فهناك من 
النباتات ما حيتاج إىل مزيد من املاء، وبعضها ال حيتاج إال ملقدار قليل من 

ر بالنسبة إىل العفو والصفح عن ارمني، فإنه يتوقف على املاء. وهكذا األم
  استحقاقهم وحجم توبتهم.

يف اإلجابة عن هذا اإلشكال ـ كما تقدم أن ذكرنا ـ جيب القول إن 
رعايته هي اليت حتقق  نّإحتقيق معىن العدل رهن بوجود احلق السابق، إذ 
إال إذا عفا صاحب احلق  العدل، وإن انتهاك هذا احلق هو الظلم واجلور بعينه.

أو تنازل عن حقه لصاحل فرد آخر أو نقله إىل موضع آخر. فمثالً لو أن 
املضارب يف مشروع جتاري مشترك، صرح بتنازله عن حقه إىل شخص آخر، 
أو إىل املضاربني اآلخرين، ففي هذا الفرض ال يكون إعطاء حقه ملن تنازل له 

وإعطاء ذي احلق حقه؛ ألنه قد تنازل عن عنه عمالً جائراً، بل هو عني العدل 
  حقه لصاحل غريه، ولذلك يكون العمل بذلك رعاية حلقه ورغبته.

وفيما يتعلق بالعفو عن العقوبة ميكن القول أيضاً: إن أصل العقوبة على 
الذنب أمر عادل، وهو حق ملن وقع عليه الظلم. ومن ناحية أخرى، إن احلق 

اجلناية والعقوبة وبالعكس، مبعىن أن العقوبة جيب  الثاين يتمثل يف التناسب بني
أن تتناسب وحجم املعصية، فإذا كانت العقوبة أشد من املعصية، كان يف ذلك 
ظلم يرتكب يف حق املدان، وإذا كانت العقوبة أخف من املعصية واجلرم، كان 

  ه.يف ذلك جور على املظلوم وهضم حلقّ

  عقوبة:ميكن تصور مخس فرضيات يف مسألة ال



 ��

١  ـ تناسب العقوبة واملعصية: مسألة عقالنية وعادلة ومبنائية، وال يتم
  حتديدها من قبل املظلوم.

  ـ شدة العقوبة: فيها ظلم للمذنب. ٢
ـ ترك العقوبة أو ختفيفها: الزمها حكم العقل ضم حق املظلوم،  ٤و ٣

  وهو أمر خمالف للعدل.
ازل املظلوم عن حقه أو يرضى ـ العفو من قبل املظلوم: عندما يتن ٥

بتخفيف العقوبة، كان املناط هو العمل على وفق رغبته؛ ألن ذلك من مجلة 
  حقوقه.

 إن املالك يف وصف الفرضيات املتقدمة بالعدل، هو إعطاء احلق
. ففي الفرض األول حيث التناسب بني احلق والعقوبة، فإن العدل تهوممارس

الية، حيث يهضم حق أحد الطرفني ـ األعم من قائم. ويف الفرضيات الثالثة الت
املظلوم والظامل ـ نكون قد استبدلنا العدل بالظلم. ويف الفرض اخلامس جيب 

عقوبة ارم ليست حكماً تكليفياً، وال إلزاماً عقلياً أو شرعياً،  نّإالقول: حيث 
لك يف ذ بل هو جمرد حق ثابت للمظلوم، فله أن يتنازل عنه وأن يعفو، بل إنّ

  أمراً ممدوحاً ويستحق فاعله الثناء. دكثري من املوارد يع

وبعبارة أخرى: إن املالك يف اتصاف الفعل باحلُسن والثواب هو العدل. 
بيد أن ترك العدل ال ميكنه أن يكون موضوعاً ومالكاً التصاف الفعل بالقبح 

لم والعدوان على موجباً للعقاب؛ ألن ترك العدل أعم من الظ من ثَموالظلم، و
حقوق اآلخرين. وإن مالك املعصية واجلناية هو العدوان على حقوق اآلخرين 
وارتكاب الظلم. وأما على فرض العفو عن املذنب، فإنه ال يكون من العدوان، 
وإمنا هو عفو وتنازل طوعي من قبل املظلوم عن حق من حقوقه. وهكذا 



 ��

اهللا أو الشفاعة يف يوم القيامة، حيث األمر بالنسبة إىل العفو والغفران من قبل 
   .���يتنازل الباري تعاىل عن حق من حقوقه

  : ـ اجلود خيتلف عن العدل ٣/  ٢

  هناك اختالف بني العدل واإلحسان، نشري إليه على النحو اآليت:

ـ يقوم حتقق معىن العدل على وجود حق سابق، يؤدي عدم رعايته  ١
فضالً لشخص نعمة وامثّة موارد يعطى فيها  إىل ارتكاب اجلور والظلم. ولكن

  سابق. دون أن يكون هناك حقمن 

ربع يتماله و حر املثال: أن يبادر شخص إىل إخراج مقدار من من باب
به إىل حمتاج. يف هذا املثال ال يتصف فعله بالعدل، بل هو فوق التفضل؛ إذ هو 

تصف تركه له بالظلم من اجلود واإلحسان، وإنه إذا ترك هذا اإلحسان ال ي
وعدم العدل، وإمنا غاية ما يقال يف حقه إنه ترك فعل اخلري. ويف ذلك يقول 

إن العدل يساوق احلُسن ويالزمه؛ إذ ال نعين «العالمة حممد حسني الطباطبائي: 
باحلسن إال ما من طبعه أن متيل إليه النفس، وتنجذب حنوه، وإقرار الشيء يف 

ر عليه من حيث هو كذلك مما مييل إليه اإلنسان موضعه الذي ينبغي أن يق
ويعترف حبسنه ويقدم العذر لو خالفه إىل من يقرعه باللوم، ال خيتلف يف ذلك 

»اثنان، وإن اختلف الناس يف مصاديقه كثرياً باختالف مسالكهم يف احلياة
���.  

                                                             

مع القول باعتبارية العقوبة األخروية ال خيفى على القارئ الكرمي أن هذا الفرض ينسجم  ��١
وقد تقدم البحث التفصيلي حول تكوينية أو اعتبارية العذاب األخروي يف كتاب املعاد �

، الفصل �مفهوم اجلحيم�من هذه السلسلة. انظر أيضاً: حممد حسن قدر دان قراملكي 
  األول والثاين.

  .٣٣٢، ص ١٢القرآن، ج العالمة حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري  ��٢



 ��

يبدو أن هذا الفارق موضع تأييد النصوص الدينية املقدسة، فقد روي 
  أنه قال يف جوابه عندما سئل عن أفضلية العدل أو اجلود: 7اإلمام علي عن

»  �� ,� �M �N OP �! �� �,! $��  � $� �K�" $
  - �N �: $
  - �N � �� ,� �MO7 �M OF  . �C � �M $F O� $I $+! $Q
  � �� , R�� �C &�OS� �8: �T $M$) �K L�U �� �T $M $L �  V�U $
  - �N �� �L , RW� �X &Y,� �C $+! $Q«

���.  

  األستاذ الشهيد مرتضى مطهري يف شرح هذا احلديث:وقال 
. »العدل أفضل أم اجلود؟«: 7سأل أحد األذكياء أمرياملؤمنني علي «

ويبدو أن اإلجابة عن هذا السؤال يف غاية البساطة؛ فاجلواب الذي يبدو 
العدل يعين رعاية  للوهلة األوىل هو: إن اجلود والكرم أفضل من العدل؛ ألنّ

ن وعدم العدوان على حقوقهم، [وهذا أمر طبيعي]. أما اجلود حقوق اآلخري
فيعين أن يتربع املرء حبقوقه الطبيعية ويقدمها لآلخرين عن طيب نفس، ففي 
العدل أداء لواجب، ويف اجلود تضحية طوعية، وعليه ال شك يف أن اجلود 

                                                             

؛ ٣٥٧ـ  ٣٥٠، ص٧٢؛ حممد باقر السي، حبار األنوار، ج٤٣٧ج البالغة، احلكمة رقم: ��١
. وقد يذهب التصور ٤٣٦، ص١٦، ج �األعمال الكاملة�مرتضى مطهري، جمموعه آثار 

إىل القول بأن احلكم السابق بتفضيل اجلود على العدل يتناىف مع مضمون هذه  همببعض
واية واحلكمة العلوية. ولكننا نقول يف اجلواب: إن جهات البحث ختتلف. فإن أفضلية الر

اجلود على العدل إمنا تكون من زاوية النظرة اجلزئية والشخصية واألخالقية، واليت 
من الشخص العادل. وأما إذا ذهبنا إىل ما هو  اًيكون فيها الشخص الكرمي واجلواد خري

، وقمنا باملقارنة بني هذين املفهومني على املستوى أبعد من األخالق الشخصية
االجتماعي والعام، وقلنا: هل العدل هو األفضل على مستوى الواقع االجتماعي أم 
اجلود؟ وجب القول: حيث يدار اتمع على أساس القوانني العامة، فإنه يفتقر إىل 

ة على مجيع املستويات يغين حتقيق العدالة أكثر من افتقاره إىل اجلود. إن حتقيق العدال
ملزيد من �عن اجلود والترحم واإلحسان الشخصي الذي يلعب دور املسكّن فحسب. 

  .�٤٣٦، ص ١٦، ج�األعمال الكاملة�التوضيح، انظر: مرتضى مطهري، جمموعه آثار 
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ة أفضل. وهذا هو اجلواب الصحيح إذا قصرنا النظر على املعايري األخالقي
والفردية. مبعىن أن اجلود يعبر عن كمال النفس ومسو الروح أكثر من تعبري 

جييب بعكس ذلك متاماً، ويقول إن  7العدل عن ذلك. إال أن اإلمام علي 
  العدل أفضل من اجلود، ويقيم على ذلك دليلني:

�  � الدليل األول:� ,� �M �N OP �! �� �,! $��  � $� �K�" $
  - �N �: O�  $I $+! $Q  . �C � �M $F
� �MO7 �M OF� مبعىن أن العدل يضع مسار األمور يف جماريها الطبيعية، أما اجلود فإنه .

خيرج األمور عن جماريها الطبيعية؛ ألن مفهوم العدالة هو أن تؤخذ 
االستعدادات الطبيعية والواقعية بنظر االعتبار، وأن يعطى كل فرد ما يتناسب 

اتمع مبثابة السيارة اليت يؤدي كل جزء مع نشاطه واستعداده وكفاءته. إن 
منها وظيفته اخلاصة، وأما اجلود، فصحيح أنه على مستوى شخص الكرمي ـ 

ت الذي جيود مباله على غريه ـ يعد أمراً يستحق ثناًء كبرياً، ولكن جيب االلتفا
، فهو مثل اجلسم الذي يشتكي بعض أعضائه من إىل أنه يبقى أمراً غري طبيعي

فيضطر سائر األعضاء األخرى إىل ترك وظائفها، والتفرغ إلصالحه. من  علة،
األفضل للمجتمع أن يكون مجيع أعضائه أصحاء [بفعل العدل]، على أن يكون 

عضو مريض، فيحتاج إىل من يسعفه باملساعدة والتكرم عليه [بسبب ه في
  غياب العدل].

�الدليل الثاين:  �� , R�� �C &�OS� �8 $
  - �N �  �: RW� �X &Y,� �C $+! $Q� مبعىن أن .
العدل قانون عام، وإدارة شاملة تعم مجيع أفراد اتمع. وأما اجلود والكرم فهو 
حالة خاصة واستثنائية غري عامة، وعليه ال ميكن التعويل واالعتماد عليها. 
ويف األساس إذا حتول اجلود إىل حالة قانونية عامة، وأضحى أمراً شامالً، فإنه 

فَالْعدلُ «ال يعود جوداً. ومن هنا يصل أمرياملؤمنني إىل النتيجة اآلتية: 
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»أَشْرفُهما وأَفْضَلُهما
���.  

وصف عفو اهللا  7وقد جاء يف الدعاء املروي عن أمرياملؤمنني علي
  بالفضل، وعذابه بالعدل، إذ يقول:

» �Z!�C #D '[D  �\� ]̂ C #D� ,_)K�`L EF�$" � .� �aL b_�-N`L  ,G)KL �D
G�-C �D H� $I ��«

���.   
ـ إن األمر الذي يبدو من خالل حتليل مثل هذا الفعل هو أنه رغم  ٢

أن ترك اإلحسان واجلود، وعدم رفع حاجة احملتاج عند اإلمكان، ال يعد فعالً 
ظاملاً وغري عادل؛ لعدم حصول ظلم وعدوان على حق أحد. بيد أننا هنا ال 

من العدل، الذي هو التوازن واالعتدال يف الشخص  نشاهد املعىن األول
املذكور؛ إذ إمنا يطلق وصف العادل على فرد إذا كان من ناحية االتصاف 
بالصفات الكمالية األخالقية ـ من قبيل: الصرب والصدق والشجاعة ومساعدة 
اآلخرين ـ قد بلغ ذه الصفات مرحلة الفعلية واالزدهار يف حدود االعتدال 

تناسب مع مواضع احلاجة. من هنا فإن عدم اإلحسان وعدم تقدمي العون ومبا ي
عدم �للشخص احملتاج مع فرض اإلمكان، وإن كان من بعض النواحي ـ 

، وبعبارة أخرى: من الناحية احلقوقية ـ ال يكون �ارتكاب فعل جائر وقبيح
احية الن�مرتكباً لعمل إجرامي، فال يعد غري عادل. إال أنه من ناحية أخرى 

، ال من حيث الفعل، بل من حيث فاعله، �األخالقية واملعىن األول للعدل
وليس يف حمكمة احلقوق، بل يف حمكمة الضمري والوجدان، حيكم عليه بعدم 

  االتصاف بصفة العدل.
                                                             

 .٤٣٧ـ  ٤٣٦، ص ١٦، ج �األعمال الكاملة�مرتضى مطهري، جمموعه آثار  ��١
  .٣٨٦و ١٠٧، ص ٩١سي، حبار األنوار، ج حممد باقر ال ��٢
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بعبارة أخرى: ميكن تقسيم العدل من زاوية إىل قسمني: العدل الفعلي، 
ء األصول لبحث احلسن والقبح إىل والعدل الفاعلي. على غرار تقسيم علما

. مبعىن أن ترك فعل ���قسمني: حسن وقبح فعلي، وحسن وقبح فاعلي
اإلحسان واجلود وإن كان من الناحية الفعلية ال يعد ظلماً، وال يتصف بعدم 
العدل، إال أنه يعبر عن عدم االعتدال وعدم استقامة الصفات الكمالية 

  وميكن وصفه بأنه ليس عادالً. واألخالقية لدى مثل هذا الفرد،

ـ رغم أن اإلحسان واجلود أفضل من العدل، بيد أنه جيب يف  ٣
اإلحسان رعاية القواعد األخالقية، حبيث ال يؤدي إىل إيذاء اآلخرين وإثارة 

  أحزام. 

من باب املثال: أن جيلب الوالد ألحد ولديه الصغريين لعبة، ويترك 
؛ فينظرالطفل احملروم إىل لعبة أخيه من خالل اآلخر دون أن يشتري له شيئاً

. فهنا ال ميكن تربير فعل األب بالقول: إنه جمرد جود ���دموعه املنهمرة
  وتفضل وإحسان، وله أن يفعل حبر ماله ما يشاء.

                                                             

الفعل الذي يرتكبه الفاعل ظناً منه أنه حسن ـ من قبيل حكم القاضي لصاحل املظلوم ـ  ��١
مثّ يتبين أنه مل يكن مظلوماً، وإمنا كان ظاملاً. إن مثل هذا الفعل يشتمل على حسن 

بتصور أنه معصية  فاعلي، ال على حسن فعلي. وبعكس ذلك الفاعل الذي يرتكب فعالً
أو فعل قبيح، من قبيل: مساعدة الظامل، مثّ يتبين أنه مظلوم. إن مثل هذا الفعل قد 
يتصف باحلسن والصالح، ولكن حيث أن نية وسريرة الفاعل كانت سيئة وقبيحة، 

 الميكن أن يتصف باحلسن الفاعلي. 
لروعة. من قبيل الروايات حلسن احلظ مثّة يف هذا اخلصوص روايات غاية يف الدقة وا ��٢

الواردة مبضمون أن الوالد قد ختتلف حمبته ألوالده شدة وضعفاً، ولكنه جيب أن يساوي 
  بينهم يف إبرازها، وال يفرق بينهم من هذه الناحية. 
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ت، إن املعىن واملرتبة األخرى للعدل، هي رعاية الكفاءات والقابليا

  رعاية االستحقاق. له، حيث قلنا: إن العدل يعود إىل سبق أن أشرناوقد 

  :ـ تقييم ٤/  ١
ـ بعد التأمل يف التعاريف اآلنفة، نستنتج من سعة رقعة املوارد اليت  ١

حيتويها العدل، ومشوله للفعل والفاعل والتكوينيات واالعتباريات، صعوبة إبداء 
ثالً: إن االعتدال والعدل يف السيارة تعريف واحد جامع حلدود العدل. فم

خيتلف عن العدل واالعتدال يف اإلنسان. من هنا يتم التعبري عن العدل يف 
األمور التكوينية ـ األعم من احلدوث واالستمرار ـ باالتزان واالعتدال 

، وعن العدل يف شخص اإلنسان باالعتدال يف »العدالة التكوينية«واالستقامة و
، وعلى حد »العدل الفاعلي«ية واألخالقية والقوى النفسانية والصفات الكمال

فالعدل وإن كان منقسماً «، إذ قال: »العدل الفردي«تعبري العالمة الطباطبائي بـ 
إىل عدل اإلنسان يف نفسه، وإىل عدله بالنسبة إىل غريه، ومها العدل الفردي 

»والعدل االجتماعي
���.  

 �التساوي واملساواة ونفي احملاباة�ــ إن التعريف الثاين للعدل ب ٢
  الميكن أن يكون مالكاً للعدل دون دعوة إىل رعاية احلقوق واالستحقاقات.

يعود إىل العدل  �رعاية احلقوق واالستحقاقات�ـ التعريف الثالث  ٣
يف أفعال اإلنسان الذي حيتاج إىل اآلخرين وإىل اتمع، والذي يعبر عنه 

»العدل االجتماعي«العالمة الطباطبائي بـ
���.  
                                                             

 .٣٣٢، ص ١٢العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  ��١
  املصدر أعاله. ��٢
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:
!6� 5efX  جيب أن حنصل على تعريف جامع للعدل كي يشمل
إن العدل عبارة عن االتزان «مجيع أقسامها وأنواعها. من هنا ميكن القول: 

واالستقامة، وإعطاء اآلخرين حقوقهم، أو إفاضة الفيض عليهم حبسب 
  .»ظرفيام وكفاءام

الطباطبائي يف تعريف العدل؛ إذ قال: وعلى هذا االجتاه سار العالمة 
فإن حقيقة العدل هي إقامة املساواة واملوازنة بني األمور بأن يعطى كل من «

السهم ما ينبغي أن يعطاه، فيتساوى يف أن كالً منها واقع موضعه الذي 
يستحقه، فالعدل يف االعتقاد أن يؤمن مبا هو احلق، والعدل يف فعل اإلنسان يف 

عل ما فيه سعادته، ويتحرز مما فيه شقاؤه باتباع هوى النفس، نفسه أن يف
والعدل يف الناس وبينهم أن يوضع كل موضعه الذي يستحقه يف العقل أو يف 
الشرع أو يف العرف؛ فيثاب احملسن بإحسانه، ويعاقب املسيء على إساءته، 

  .���»ىنض يف إقامة القانون وال يستثعوال يب وينتصف للمظلوم من الظامل،

  :ـ بيان العدل اإلهلي ٤/  ٢

بعد اتضاح املعاين املختلفة للعدل، ندخل اآلن يف تعريف وبيان مرادنا 
  من العدل اإلهلي.

  :ـ تناسب واستقامة مقام الذات واألمساء والصفات اإلهلية ٤/  ٢/  ١

املعىن األول للعدل هو التناسب واالستقامة، وإن هذا املعىن يف  إنّ :قلنا
يبلغ حد الكمال املطلق. مبعىن أن الذات اإلهلية  �مقام األحدية�ت اإلهلية الذا

تتصف بالوجود التام وصرف الوجود الشامل جلميع الكماالت على حنو 

                                                             

  .٣٣٢، ص ١٢عالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج ال��١
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  بسيط، ويهب الوجود لسائر الكائنات.

، فإن اهللا سبحانه وتعاىل �مقام األحدية�وباإلضافة إىل مقام الذات 
ـ بأكمل الصفات  �مقام األحدية�واألمساء  يتصف أيضاً ـ بلحاظ الصفات

واألمساء الكمالية بشكل موزون ومتناسب وعلى حنو بسيط. ولذلك فإن 
صفات من قبيل: القدرة والعلم واخلري واحلكمة موجودة يف ذات اهللا على 

أن  من خالله النحو األمسى ومن خالل املبىن وهذا التعريف للعدل ميكن لنا
  الشرور.جنيب عن أكثر شبهات 

  :ـ التناسب واالتزان يف إفاضة الفيض ٤/  ٢/  ٢

إن املراد من أن اهللا يفيض الفيض على املمكنات، هو أنه يراعي 
التناسب والتوازن ال يف جمموعة واحدة، بل يراعي التوازن والقابلية يف كل 

  ظواهر الوجود.

لعدل يرى بعض الفالسفة، من أمثال صدر املتأهلني أن معىن خاصاً من ا
خيتص به اهللا سبحانه وتعاىل، وهو إعطاء الوجود إىل العوامل املمكنة يف بداية 
اخللق، ومن مث استمرار الفيض إىل الوجودات املمكنة حبسب استعدادها 

  . ���وقابليتها؛ إذ حيصل للمادة من طريق حدوث الصور املختلفة

عدل شرط امتالك احلق السابق يف حتقق وصف ال ويف احلقيقة فإنّ
منتفياً؛ إذ ليس هناك كائن له حق سابق  دبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل يعبالنس

                                                             

؛ عبد اهللا الزنوزي، ملعات ١٩٢ـ  ١٩١، ص ٥انظر: صدر املتأهلني، األسفار األربعة، ج  ��١
؛ السبزواري، جمموعة رسائل ٤٣٩؛ السبزواري، أسرار احلكم، ص ٤٥٦إهلية، ص 

 .٢٦٧، ص �رسائل احلكيم السبزواري�
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، كي يكون اهللا ملزماً �املعىن الثالث املساوي إلعطاء احلق للمستحق�على اهللا 
  بأدائه وإعطائه له.

  قال األستاذ الشهيد مرتضى مطهري يف هذا الشأن:

هلذه النظرية يعين حصول كل إن العدل اإلهلي يف نظام التكوين طبقاً «
كائن الدرجة والكمال الوجودي الذي يستحقه. ويف رؤية احلكماء اإلهليني إن 

صفة كمال، تثبت لذات  عدهاصفة العدل كما تليق بذات الباري تعاىل ب
األحدية ذا املعىن. وهكذا تسلب عنه صفة الظلم الذي هو نقص، ذا املعىن 

  أيضاً.
لكائن أي حق على اهللا، حىت يكون إعطاؤه  يرى احلكماء أن ليس

ما يتصف . وإن اهللا إن»تسديداً لدين«، أو »أداء للتكليف«وفاء بذلك احلق و
عادالً؛ ألنه يقوم جبميع أعماله جتاه اآلخرين بدقة كاملة واتقان  دبالعدل ويع

 تام. وإن عدل اهللا هو عني فضله وجوده. مبعىن أن عدل اهللا عبارة عن أن اهللا
ال يبخل بفضله عن أي كائن وموجود، ميكن له تقبل الفضل املفاض عليه من 

»اهللا
���.  

إن حتقيق هذا املعىن من العدل ونسبته إىل اهللا يف الدنيا مع اقترانه 
بالشرور الطبيعية، من قبيل: الزالزل أو خلق األطفال املشوهني، يقع موضعاً 

حد تعبري األستاذ الشهيد مرتضى لالستفهام ويكون مثاراً للتساؤل. وعلى 
  مطهري:

لو أردنا القياس ذا املقياس ـ الذي هو وحده املقياس الصحيح ـ «

                                                             

  .٨٢، ص ١، ج �األعمال الكاملة�مرتضى مطهري، جمموعه آثار  ��١
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وما  »ظلم«و »حماباة«و »شر«وجب علينا أن نرى من بني مجيع األشياء اليت هي 
إىل ذلك، هل هناك كائن من الكائنات كان له إمكان الوجود يف نظام الوجود 

؟ أو كان له إمكان الكمال الوجودي يف النظام العام، وسلب برمته، ومل يوجد
منه ذلك؟ وهل أعطي كائن شيئاً، مل يكن ينبغي أن يعطى له؟ مبعىن هل صدر 
عن ذات اهللا بدالً من اخلري والرمحة واإلفاضة، ما ليس خرياً وال رمحة، بل 

»شراً ونقمة، وليس كماالً، بل عني النقص؟
���.  

  :ناسب والتوازن يف اخللقـ الت ٤/  ٢/  ٣

إن اتصاف اهللا بالصفات الكمالية، من قبيل: اجلود واخلري والقدرة على 
حنو الكمال والتوازن، يستوجب أن يكون صنعه وخلقه كامالً ومتناسباً مع 
مقامه املفيض للوجود. بعبارة أخرى: إن مقتضى أصل السنخية والتناسب بني 

  على حنو كامل ومتناسب مع قابلياا. العلة واملعلول هو خلق املخلوقات

وميكن هلذا املعىن أن يكون أحد معاين العدل الذي ينسب إىل اهللا يف 

 *��\ « قال: 9خلق العامل. فقد ورد يف احلديث النبوي الشريف، أنه -N���

Y,�� Z�T/�«
���.   

مبعىن أن خلق اهللا وتدبري العامل يتم بالعدل ومالحظة التناسب بني 
األجزاء من حيث الكميات والكيفيات والغايات. وقد نسب هذا املعىن من 

  العدل يف القرآن الكرمي إىل خلق اإلنسان أيضاً؛ إذ قال تعاىل:

)  �_�� �- �N �L �g h! �/ �L �_�6�) �X ? Ô h� (�	�.   
                                                             

  .٨٢، ص ١، ج �األعمال الكاملة�مرتضى مطهري، جمموعه آثار  ��١
  .١٠٢، ص ٤ابن أيب مجهور األحسائي، عوايل الآليل، ج  ��٢
 .٧االنفطار:  ��٣
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إن هذا املعىن من العدل ليس يف قبال الظلم واجلور، بل يف قبال انعدام 
الكوارث الطبيعية مثل الزالزل والرباكني. مبعىن أنه من املمكن النظم والشرور و

لشخص أن يسأل: إذا كان اهللا عادالً، وكان العامل الذي خلقه متوازناً ومتعادالً. 
فما معىن كل هذه الكوارث والشرور الطبيعية، مثل الزالزل والسيول 

  ؟واعتداله لقمور مع توازن نظام اخلوالعواصف املدمرة؟ وهل تنسجم هذه اُأل

  :ـ رعاية التساوي وحقوق األفراد ٤/  ٢/  ٤

تقدم أن ذكرنا أن اإلنسان حيث حيصل على أصل وجوده وحقوقه 
الطبيعية والفطرية مثل حق احلياة والصحة، وكونه مديناً إىل اهللا سبحانه وتعاىل 
يف ذلك، وأن استمراره يف احلياة ـ الفتقاره الوجودي واحتياجه ـ رهن بنعم 
اهللا، من قبيل: اهلواء واملاء والطعام، وكذلك إفاضة الفيض، لذلك تكون النسبة 
يف احلق بني اهللا وعبده ذات طرف واحد؛ حيث تفاض مجيع احلقوق من قبل 
اهللا على العبد. وليس للعبد أي حق على اهللا، وعليه فإنه بإزاء مجيع هذه 

ليس للمكلف أي حق على  احلقوق ال يكون العبد أمام اهللا إال مكلفاً. وحيث
  . ���اهللا، لذلك ال يكون اهللا سبحانه وتعاىل مكلفاً جتاه العبد

                                                             

ملقدسة اليت هي إن ذات احلق ا�قال األستاذ الشهيد مرتضى املطهري يف هذا الشأن:  ��١
كمال مطلق، وخري مطلق، وفيض مطلق، تعطي الوجود لكل كائن مبا يستحقه 
ويستوعبه من كمال الوجود، وال ميسكه عنه. إن العدل اإلهلي يف نظام التكوين ـ طبقاً 
هلذه النظرية ـ يعين أن ينال كل موجود أي درجة من الوجود والكمال الوجودي الذي 

. والظلم يعين منع الفيض وإمساك اجلود عن الوجود املستحق. يستحقه حبدود إمكانه
ويرى احلكماء اإلهليني أن صفة العدل كما تليق بذات اخلالق ـ بوصفها نعت كمال ـ 

  =            تثبت لذات األحدية، وذا املعىن يسلب عنه وصف الظلم الذي هو نقص.
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  بقوله: 7وهذا ما أشار إليه اإلمام علي 
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إذن فاملراد من عدل اهللا أنه ال يبخل بفيضه على املستحق الذي لديه 
ذا املعىن هو عني القابلية واالستعداد لتقب ل الفيض. ويف احلقيقة فإن العدل

اجلود والفضل واإلحسان، الذي يكون منشؤه ومصدره هو العدل واالعتدال يف 
  ذات اهللا وصفاته.

إن فيض اهللا مبثابة نور الشمس الذي يسطع على النباتات بالتساوي. 
للذوات اليت وبطبيعة احلال فإن هذا ال ينايف أن يصل مقدار أكرب من النور 

تتمتع بقابلية واستعداد أوسع، فتستلم من النور ما يتناسب وقابليتها. من قبيل 
إعداد اإلمكانات الدراسية اخلاصة للكفاءات الالمعة من قبل الدولة أو 

   األسرة.
عن تنوع واختالف الفيض واإلمكانات حبسب اختالف  يتم التعبري

اليت يكون فيها إعمال  »احملاباة«خالفاً لـ وهو أمر مقبول، »التفاوت«القابليات بـ
                                                             

امتثاالً �حبيث يعد أداء ذلك احلق  �على اهللا�يرى احلكماء أن ليس ملوجود أي حق   =
. وإن اهللا إمنا يعد عادالً؛ ألنه يقوم بعمله جتاه اخللق على أدق �أداء للدين�و �للتكليف

الوجوه وأمتّها. إن عدل اهللا هو عني الفضل وعني اجلود. مبعىن أن اهللا عبارة عن أن ال 
، انظر: مرتضى �لتفضل عليهيبخل بفضله على أي كائن يف أي حد من حدود إمكان ا

 .٨٢، ص ١، ج �األعمال الكاملة�مطهري، 
، ص ٨؛ احملدث الكليين، الكايف، ج ٢١٦الشريف الرضي، ج البالغة، اخلطبة رقم:  ��١

 .١٥١، ص ٢٧؛ حممد باقر السي، حبار األنوار، ج ٣٥٣
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  دون رعاية االستحقاق واجلدارة.من التفاوت وإعطاء املزايا أو احلد منها، 

  ـ املكافأة والثواب اإلهلي، هل هو استحقاق أو تفضل؟ ٤/  ٣

أما البحث اآلخر فيدور حول إمكان العدل وصحة نسبته ـ باملعىن 
العقاب، بل يف األعمال احلسنة وإعطاء الثواب  املتقدم ـ إىل اهللا، ال يف

واملكافأة، مبعىن: هل عدل اهللا يعين إعطاء الثواب للمحسن بوصفه حقاً له، 
حبيث لو منعه اتصف ـ والعياذ باهللا ـ بالظلم وعدم العدل؟ بعبارة أخرى: هل 

م إعطاء الثواب واملكافأة من قبل اهللا للعبد يوم القيامة من باب االستحقاق أ
  هو من باب التفضل؟

:
u/� ^v .C w7��FD AT)N� � ]-* 

: هناك من يذهب إىل االعتقاد بأن اهللا حيث هو املالك املطلق األوىل
وواهب النعم واحلقوق، فهو مالك لإلنسان وهو الذي وهبه حىت احلقوق، من 

ملزماً  قبيل: حق احلياة، من هنا اليكون لإلنسان أي حق على اهللا؛ ليكون اهللا
برعايته وإعطائه، كي يتحقق العدل، ويف صورة عدم ذلك يكون هنالك ظلم 
وجور. إن عموم األشاعرة الذين ينكرون احلسن والقبح العقلي، ال جيوزون 
أي إلزام على اهللا حىت على املستوى العقلي، ومن هنا فقد ذهبوا إىل إنكار 

جتاهه من األعمال  استحقاق العبد ألي ثواب على اهللا فيما يقوم به
  .���والعبادات

: هناك من ذهب إىل االعتقاد بأن اإلنسان يف مرحلة اخللق ةالثاني
                                                             

األعمال �طهري، ؛ مرتضى م٢٠٥و ١٨٣، ص ٨انظر: القاضي اإلجيي، شرح املواقف، ج  ��١
  .٨١، ص ١، ج �الكاملة
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واحلياة ال ميتلك أي حق على اهللا سبحانه وتعاىل، ولكن حيث يكلّفه اهللا جبملة 
من األمور، ويتكلف اإلنسان يف أدائها ويبذل مشقة يف القيام ا على أحسن 

ق على اهللا فيجب على اهللا أن يثيبه، وإن استنكف العبد عن وجه، يترتب له ح
  الطاعة وآثر العصيان كان مستحقاً للعقاب.

وهذا البحث مطروح يف علم الكالم حتت عنوان: هل الثواب األخروي 
يأيت من باب االستحقاق أو هو من باب التفضل، وقد دافع عنه املعتزلة 

  .���ومجاعة من اإلمامية

م امتالك العبد أي حق على اهللا إمنا خيص أولئك الذين يبدو أن عد
توفّرت هلم كل الظروف واملستلزمات اإلجيابية يف احلياة وحصلوا على مجيع أو 
أكثر احلقوق والنعم اإلهلية، من قبيل: إعطائه الروح واجلسم السليم واحلياة 

ألمراض الوراثية أو الدنيوية املقبولة يف اجلملة. أما أولئك الذين ابتالهم اهللا با
الذين تعرضوا حلادثة أصابتهم بإعاقة أو عاهة أقعدم عن التمتع باحلياة 
وأخذوا يعانون من أنواع العذابات الروحية واجلسدية حبيث أخذوا يؤثرون 
املوت على احلياة، أو الطفل الذي ولد مشوهاً يف قرية نائية من قرى الصني 

مثانني سنة جاهالً قاصراً ال ميكنه اختيار  الشيوعية، وعاش على هذه احلالة
  الدين احلق والصحيح. 

                                                             

؛ العالمة ١٢٨و ١١٩ـ  ١١١الطوسي، االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد، ص  الشيخانظر:  ��١
؛ حممد ١٧٠؛ العالمة احللي، أنوار امللكوت، ص ٢١٥احللي، الباب احلادي عشر، ص 

ارج الفهم يف ؛ العالمة احللي، مع٢٢٤، ص ٤باقر األسترآبادي، الرباهني القاطعة، ج 
؛ الشيخ احلر العاملي، ٢١٦؛ احملقق الكراجكي، كرت الفوائد، ص ٥٨٣شرح النظم، ص 

  .٤٩اجلواهر السنية، ص 
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فهل هناك حق ملثل هؤالء على اهللا سبحانه وتعاىل؟ كأن يطالبوه 
بالتعويض عن كل األمل الذي كابدوه واحملن اليت قاسوها؟ إن القول بأن مثل 

اً، ليس هؤالء ال يذهبون إىل جهنم، أو إن اهللا يدخلهم اجلنة تفضالً وإحسان
  جواباً مناسباً عن السؤال املتقدم.

بعبارة أخرى: إن حتقيق العدل يقتضي على اهللا أن يعوض عن اآلالم 
اليت تنتج عن مصائب ال دخل للفرد يف حصوهلا، وإمنا هي حصيلة النظام 
 املادي والدنيوي اليت تنتهي سلسله العلل فيه إىل العلة األوىل املتمثلة باهللا عز

  .وجلّ

  :ـ أصل االنتصاف والتعويض ٤/  ٤

»االنتصاف«ذكر املتكلمون املسلمون أصالً باسم 
، ويعين أن كل ���

ظلم يتعرض له الفرد من قبل ظامل، جيب على اهللا أن ينتقم وينتصف له من 
الظامل، ويكون هذا االنتصاف يف يوم القيامة على شكل تبادل الذنوب أو 

احلسنات، فإن اهللا سيعطي املظلوم حسنات من احلسنات. وإذا افتقر الظامل إىل 
  عنده حىت يرضيه.

، مبعىن أن الفرد إذا »األعواض«كما ذكر املتكلمون أصالً آخر باسم 
أصيب يف الدنيا بعاهة ال دخل له فيها، وجب على اهللا أن يثيبه عليها من باب 

  ، حىت يرضيه.�التعويض واألعواض�

                                                             

سيأيت البحث التفصيلي يف االنتصاف على هامش شبهة التكفري يف فصل آخر، وسيأيت  ��١
إن  البحث عن األعواض يف فصل الكوارث الطبيعية على هامش اإلجابة عن التعويض

  شاء اهللا تعاىل.
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  : : تعريف الخير والشراً ثاني

اك كثري من التعقيدات فيما يتعلق بتحليل وتعريف اخلري والشر على هن
املفاهيم البديهية، من  بعض تعريف يستحيل حيث املستوى املفهومي واملنطقي.

قبيل: مفهوم الوجود والعلم، حيث يكتفى يف تعريفها بالتعريف اللفظي أو ما 
هذين املفهومني  يعرف بشرح االسم فقط. ومع ذلك بادر أهل الفن إىل تعريف

التعريف املاهوي، �اجلوهريني من خالل نوعني من أنواع التعريف، ومها: 
  ، حيث خنتصر تعريفهما على النحو اآليت:�والتعريف املصداقي

� x�� yz)� ?!v�= {"�N7� :: 
عمد احلكماء املتقدمون، وتبعهم الفالسفة  أ ـ تساوق اخلري والوجود:

خلري والشر بالوجود والعدم، ببيان أن الوجود مساوق املسلمون إىل تعريف ا
  للخري، أما الشر فهو عدم حمض.

مطلوب  وجود هأنب عرف اخلري هناك من ـ اخلري وجود مطلوب: ب
دون من خرياً  ديتمناه الناس. فإن أنصار هذه الرؤية اليعتربون ذات الوجو

وجود رهن باملطلوبية أخذ مصلحة اإلنسان بنظر االعتبار، بل يرون أن خري ال
دون حلاظ اقترانه من خرياً  الوجود ذات داليت تع األوىل خالفاً للرؤية والرغبة.

   بأي أمر آخر. وميكن لنا أن نتوصل إىل هذه الرؤية من خالل التعاريف اآلتية:
كل الفنون، وكل األحباث العقلية املرتبة ومجيع «قال أرسطوطاليس: 

األخالقية يظهر أن غرضها شيء من اخلري يرغب يف  أفعالنا ومجيع مقاصدنا
بلوغه، وهذا هو ما جيعل تعريفهم للخري تاماً؛ إذ قالوا: إنه هو موضوع مجيع 

»اآلمال
���.  

                                                             

، اهليئة املصرية ١٦٨ـ  ١٦٧، ص ١أرسطوطاليس، علم األخالق إىل نيقوماخوس، ج  ��١
  .٢٠٠٨العامة للكتاب، 
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فاخلري يف اجلملة هو ما يتشوقه كل شيء يف حده، «وقال ابن سينا: 
ح حلال ويتم به وجوده، والشر ال ذات له، بل هو إما عدم جوهر أو عدم صال

»اجلوهر، فالوجود خريية، وكمال الوجود خريية الوجود
���.  

إن اخلري ما يتشوقه كل شيء ويتوخاه، ويتم به «وقال صدر املتأهلني: 
قسطه من الكمال املمكن يف حقّه ... والشر أمر عدمي؛ ... وألجل ذلك قالت 

و عدم كمال احلكماء: إن الشر ال ذات له، بل هو أمر عدمي، إما عدم ذات أ
»ذات

���.  

ويف احلقيقة فإن نفس الوجود مع مالحظة النفع الذي يوصله إىل 
  ، يقع مطلوباً، ويتصف باخلري.�اإلنسان�اآلخرين  

طبقاً للنظريتني اآلنفتني، كان  ج ـ اخلري والشر املعقول الثاين الفلسفي:
، غاية ما ضمن عنوان الوجوديف بإمكاننا يف األقل أن نعثر على مصداق اخلري 

هنالك أننا يف النظرية األوىل جند صرف الوجود اخلارجي كافياً يف العثور على 
اخلري. وأما يف النظرية الثانية، فإن وجود اخلري يكون منوطاً بالطلب، واشتياق 
الطالب ورغبته. وأما طبقاً للنظرية الثالثة، فليس ألي واحد من مفاهيم اخلري 

زاء يف العامل اخلارجي. وإمنا إ، وليس هلما ما بوالشر من مصداق يف اخلارج
غاية ما ميكن لنا احلصول عليه هو العثور على منشأ اتصافهما يف اخلارج، مثل 
سائر املعقوالت الفلسفية، من قبيل: اإلمكان والوجوب والعلية. وعليه فإن 

                                                             

ابن سينا، اإلهليات من كتاب الشفاء، املقالة الثامنة، الفصل السادس؛ أبو نصر الفارايب،  ��١
  .٢٢٩؛ ابن سينا، النجاة، ص ٧٧و ٢٧التعليقات، ص 

، دار احملجة البيضاء؛ ٥٨، ص ٧در املتأهلني، احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة، ج ص ��٢
  .٤٢٨املريداماد، القبسات، ص 
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  .���ال تتصف باخلري أو الشر »الوجود مبا هو وجود«رؤية 

 y� w� ����?�v�|� x�� y�� 'N*!� x��: 
يف هذه الدراسة، هو الوجود املطلوب والنافع  »اخلري«إن املراد من 

هو األمر املضر بالنسبة إىل اإلنسان  »الشر«واملالئم للمصلحة الواقعية. و
ومصلحته الواقعية. وبعبارة أخرى: علينا أن حنذر من اخللط بني اخلري الواقعي 

ري، كما يتعين علينا أن ال خنلط بني الشر الواقعي والشر واخلري الظاه
الظاهري. فقد يبدو الشيء يف الوهلة األوىل خرياً ومرغوباً وحمبوباً، ولكنه 
يثبت بعد التأمل والرؤية الواقعية أن العكس هو الصحيح، وكما يقول حافظ 

  الشريازي يف افتتاحية ديوانه:
»تاد مشكل هاكه عشق آسان منود أول، ويل أف«

���  

من باب املثال: الشخص املريض الذي يبدي رغبة عارمة يف تناول 
طعام ال يناسبه، يف النظرة األوىل قد يبدو أكله لذلك الطعام أمراً مطلوباً ومن 
اخلري، وذلك بالنظر إىل رغبة املريض يف تناول هذا الطعام، ولكن عندما ندقق 

                                                             

. مل ٢٢٤، ص ٢، ج �دروس يف الفلسفة�انظر: حممد تقي مصباح يزدي، آموزش فلسفه  ��١
كمة بعد أن اعترب يقدم مساحته تعريفاً دقيقاً للخري والشر، فإنه يف تعليقته على اية احل

اخلري والشر معلوالن للقياس ونسبة األشياء إىل بعضها ومطابقتها أو عدم مطابقتها 
لرغبة واشتياق اإلنسان، إال أنه يف اية املطاف يعيد اخلري والشر إىل مالك األمر 
الوجودي والعدمي، ويستنتج من ذلك أن اخلري ال خيتص بالكائنات الشاعرة، بل يشمل 

لكائنات، وهذا التعريف ال يتطابق مع اعتبار الشر من املعقول الثاين الفلسفي. جيع ا
  .�٤٥٤انظر: حممد تقي مصباح يزدي، تعليقة على اية احلكمة، رقم: �

إن العشق بدا هيناً للوهلة األوىل، ولكنه تسبب يف الكثري من �ويعين بالعربية:  ��٢
  ول من القصيدة األوىل.، انظر: ديوان حافظ، البيت األ�األزمات
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سوف تترتب على تناول الطعام من تفاقم يف التبعات واآلثار السلبية اليت 
املرض، سيتحول هذا اخلري الظاهري إىل شر واقعي. وكذلك العكس أيضاً، 
مبعىن أن األمر قد يبدو شراً يف الوهلة األوىل، من قبيل تناول الدواء املر، بيد 
أنه عندما يتم التدقيق يف آثاره اإلجيابية على املريض، لن يشك عاقل عند 

يف أن هذا الدواء املر هو اخلري الواقعي واحلقيقي. من هنا فإن املناط يف ذلك 
اتصاف الفعل باخلري أو الشر، إمنا يكون بلحاظ واعتبار مجيع جوانب الفعل 

  وأبعاده، وعليه ال ينبغي االستعجال يف وصف الفعل باخلري أو الشر.

 الشر وبعبارة أخرى: جيب الفصل بني اخلري واألمر املناسب، وبني
ما يكون األمر مناسباً، ولكنه ال يكون خرياً حقيقياً، واألمر غري املناسب؛ إذ رب

كما قد يبدو األمر غري مناسب، ولكنه يكون خرياً حقيقياً. وعليه ميكن القول 
إن اخلري هو األمر الذي يكون يف مآله خرياً على «يف تعريف اخلري والشر: 

ومنفعته، والشر هو األمر الذي يعود على  اإلنسان، وينتهي ملصلحة اإلنسان
. ولكن جيب »اإلنسان بالضرر، حبيث يكون ضرره أكثر من منافعه الظاهرية

اعتبار الشر من خالل الرؤية الفلسفية الثاقبة من خالل الضرر املترتب عليه، 
إال أن املنفعة الظاهرية اليت توجب ظهور الشر، ال تكون شراً يف نفسها، وإمنا 

  شراً؛ ألا متهد األرضية للشر. تكون

أو  »مطلوب«وبعبارة أخرى: إن النظرية الثانية مع إمعان النظر يف كلمة 
قابلة للقبول، مبعىن أن اخلري هو األمر الوجودي املطلوب يف ظرف  »مبغوض«

الواقع، حبيث أنه رغم عدم رغبة املرء به يف املرحلة الظاهرية، ولرمبا كان 
أنه عند انكشاف الواقع والعلم باحلقيقة سيغدو مطلوباً وحمبوباً  مبغوضاً له، إال

ومرغوباً لذلك الفرد، وهكذا األمر بالنسبة إىل الشر أيضاً. وبذلك خترج 
اخلريات والشرور الظاهرية عن تعريف اخلري والشر. وهناك آيات تدلّ على 
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�  (هذا التعريف أيضاً، من قبيل قوله تعاىل: �  (�p  #�U E/ �C �� &  y �X �! $v �� � m}  a �~ ! $v
 m} a �~ !�̀ O $�  #�U E �/ �C ��  � $(�� $l ��  � $(�� R �V �! $v �� �  �#! $1�)  N �p ��  �$7  > �U �� $� �)  N �، وقوله ���) "

�  (تعاىل: �  (�p  #�U E �/ �N �L$l ���N  �k �� �m} a �~ ! $v  myO� �i  m  y �X OGaOL (���.  

� x)� '*-�= {"�N7� :: 
شتمل التعريف املاهوي للخري والشر على بعض النواقص، فقد صار ا

أكثر الفالسفة الغربيني إىل االستغناء عن التعريف املاهوي، واستبداله بالتعريف 
  املصداقي.

ال خيفى على أهل الفن أننا يف التعريف املصداقي ملفهومٍ ما، بدالً من 
حد ورسمٍ هلا، نعمل على  العمل على ضم عدد من املفاهيم إىل بعضها، ووضع

  توظيف مصداق املفهوم، وذلك من خالل هذين الطريقني:

  .�التعريف اإلشاري�ـ اإلشارة إىل املصاديق  ١
  .�التعريف االمسي�ـ تسمية املصاديق  ٢

من باب املثال: ميكن لنا تعريف الشخص الذي مل يسبق له أن رأى 
أن نسمي البلدان الواقعة ضمن الثلج، من خالل اإلشارة إىل نفس الثلج، أو 

الشرق األوسط أو الشرق األدىن أو الشرق األقصى للشخص الذي ال يعلم 
  ضمن هذه احلدود اجلغرافية.يف البلدان الواقعة 

  نشري إىل بعض مصاديق الشر، وذلك على النحو اآليت:أيت وفيما ي

                                                             

 .٢١٦البقرة:  ��١
 .١٩النساء:  ��٢
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إلمكاين ر الذي يشمل مجيع أجزاء العامل اـ: الش ـ الشر امليتافيزيقي ١
ـ األعم من عامل املادة واردات ـ وسبب هذا الشر هو احملدودية يف عامل 
اإلمكان بالقياس إىل عدم حمدودية اهللا. وقد عبر الفالسفة املسلمون عن هذا 

هذا النوع من الشر يف عامل املادة  النوع من الشر بعدم الكمال املطلق. إنّ
 نّإفقدان مزيد من الكمال، حبيث ثَم من يتحقق بسبب احملدودية الكبرية، و

 »الشر«بعض الفالسفة يذهبون إىل القول بتركّب املادة من جزئني، ومها: 
، إذ يكون الشر على شكل هيوىل، واخلري على شكل صورة »اخلري«و

  .���املادة
ـ الشر الطبيعي: يطلق هذا النوع من الشر على الشرور الطبيعية يف  ٢

  الزالزل والرباكني واألمراض واآلالم وما إىل ذلك.العامل، من قبيل: 
ـ الشر األخالقي: وهو عبارة عن الشرور اليت تصدر عن اإلنسان  ٣

  بإرادته واختياره، من قبيل: الذنوب واألفعال القبيحة.
وقد ذكر صدر املتأهلني يف شرح أصول الكايف أربعة مصاديق للشر، 

  وهي:
  فقر واملوت.ـ األمور العدمية، من قبيل: ال ١
  ـ الشر اإلدراكي، من قبيل: األمل واحلزن واجلهل املركّب. ٢
ـ الشرور األخالقية واألفعال القبيحة والسيئة، من قبيل: القتل  ٣

   والزنا.

                                                             

، الفصل العاشر، الكتاب الثاين عشر، ص �امليتافيزيقا�انظر: أرسطوطاليس، متافزيك  ��١
، نقله إىل الفارسية: شرف الدين خراساين؛ حممد بن أمحد بن رشد، تفسري ما بعد ٤١١

  .١٧٢١الطبيعة، ص 
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ـ مبادئ الشرور األخالقية اليت هي عبارة عن امللكات الرذيلة، من  ٤
  .���قبيل: الشهوة والغضب والبخل واملكر

  
�aa67�: 

خالل التعمق والتدقيق يف مصاديق الشرور الطبيعية، من قبيل: من 
السيول والزالزل والرباكني واجلروح اليت تصيب أجساد الناس، ندرك أن مجيع 
هذه الشرور تعود يف حقيقتها إىل أا تؤدي إىل احلزن واألمل واالستياء الذي 

راً من قبيل: أمويصيب الناس بفعل تداعيات هذه األمور. من باب املثال: إن 
شراً؛ ألنه حيطم املمتلكات ويقضي أحياناً على األحبة من  دالسيل إمنا يع

الناس، وإال فإن السيول والزالزل والرباكني إذا مل تؤد إىل هذه األمور 
ا اإلنسان من الشرور املنافية للعدالة ـهداملأساوية وهذه الكوارث، ملا ع

  اإلهلية.

تخلف ذهنياً أو مات له عزيز، فإن ذلك وإذا ولد للشخص طفل م
سيؤدي به إىل احلزن واألمل، وذلك ألن اإلنسان بطبيعته عندما ينظر إىل ولده 
املريض أو يفقد شخصاً أثرياً على قلبه، فإنه سيقع حتت وطأة احلزن ويستشعر 
األمل بكل وجوده، ولوال هذا الشعور ملا أحس باألمل أبداً ولتجاوز املسألة بكل 
بساطة، وملا وصف هذه األمور بالشر. إذن فالشر احلقيقي يف هذا النوع من 
األمور هو احلزن واألمل النابع من جبلّة اإلنسان وفطرته. وبعبارة أخرى: لو مل 
يشعر اإلنسان باألمل واحلزن عند رؤيته شخصاً يصارع املرض أو عند وفاة 

                                                             

رح أصول الكايف، إعداد وتصحيح: حممد خواجوي، كتاب العقل انظر: صدر املتأهلني، ش ��١
  .�الطبعة القدمية� ٤١٤واجلهل، ص 
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باملرض وال يطال عزيز عليه، فإن الشر هنا سوف يقتصر على املبتلى 
اآلخرين، إال أن مالك الشرور عند املريض أو املشرف على املوت هو الشعور 
باألمل والوجع اجلسمي والروحي، ويبدو أن هذا األمر لبداهته ال حيتاج إىل 

  مزيد من الشرح والتوضيح.

وعليه فإن مالك مجيع الشرور يعود إىل الشعور باحلزن واألمل، وأما 
، ال »الشر«يت تتصف بالشر، فإا يف احلقيقة تشكل موجبات سائر األمور ال

  أا تكون شراً يف واقعها، وإمنا يكون شرها تبعياً وبالعرض.

اعلم أن «وقد أدرك الفخر الرازي هذه احلقيقة بشكل دقيق، إذ يقول: 
الناس ال يريدون بلفظ الشر يف العرف املشهور، إال األمل أو ما يكون مؤدياً 

»إليه
���.  

أما يف الشر األخالقي، فال تكون شرور النفس وذات األعمال شراً يف 
  ذاا، بل إمنا يطلق عليها الشر العتبارات وجهات أخرى.

أما الشر امليتافيزيقي، فيعود إىل عدم وجود الكمال املطلق واخلالص، 
ه، وكما تقدم أن ذكرنا فإن هذا الشر مطبق على عامل اإلمكان من مجيع أحنائ

وإن عدم هذا الشر يف العامل مساوق لعدم خلق عامل اإلمكان من األساس. 
وعليه فإن هذا النوع من الشر خارج عن دائرة البحث، ومل يتعرض له أحد 
حىت اآلن، حيث مل يستشكل على ذلك أحد بالقول: ملاذا خلق عامل اإلمكان 

  حمدوداً ومتناهياً.

يف العدل اإلهلي تدور حول الشر  من هنا فإن النواة املركزية للشبهات

                                                             

  .٨٠، ص ٢الفخر الرازي، شرح اإلشارات، ج  ��١
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الطبيعي والشر األخالقي. وهذا ما سنحاول اإلجابة عنه يف تضاعيف فصول 
  هذا الكتاب.

  
  :على أساس نظام العليةوإدارته : تدبير العالم اًثالث

 ر إىل القول بأن عامل املادة ال يقوم على أيهناك من يذهب به التصو
بداً، وإن مجيع األمور جتري وفقاً ملشيئة اهللا قانون أو أصل عقلي أو تكويين أ

  دون دخل للقوانني التكوينية. فهل هذا التصور عن العامل صحيح؟من مباشرة 

هناك رؤيتان بني املؤمنني بشأن مسار احلوادث يف عامل الطبيعة؛ إذ 
يذهب الفالسفة واملفكرون من اإلمامية واملعتزلة إىل القول بأصل العلية، حيث 

ظام العامل يف هذه الرؤية من بدايته وحدوثه إىل استمراره وبقائه على يقوم ن
. وقد متّ التأكيد على هذه الرؤية �العلة واملعلول�أساس العالقة التكوينية بني 

  وإثباا باألدلة العقلية والنقلية، وفيما يلي نكتفي بإيضاحها على حنو اإلمجال.

د بأن اهللا سبحانه وتعاىل ـ يذهب القائلون بأصل العلية إىل االعتقا
بوصفه خالقاً جلميع عوامل اإلمكان ـ يقف على رأس اهلرم يف سلسلة العلل، 

العقل األول أو �، وإنه يدير العامل بواسطة خلق املعلول األول »علة العلل«وإنه 
، ومن العقل األول تصدر سائر العقول �ما يعبر عنه العرفاء باحلقيقة احملمدية

، حيث يكون عامل الطبيعة �العقل الفعال�الً إىل العقل األخري األخرى وصو
معلوالً هلذا العقل األخري. ويف احلقيقة فإن دور اهللا سبحانه يف العامل دور غري 
مباشر، وإمنا يأيت من طريق سلسلة العلل الطولية، وهو املعبر عنه يف الفلسفة 

  طهري يف هذا الشأن:. قال األستاذ الشهيد مرتضى امل»الواحد«بقاعدة 

إن إرادة الباري تعاىل لوجود كل شيء إمنا تكون من طريق إرادة «
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وجود سبب ذلك الشيء، وإن إرادة وجود ذلك السبب تكون من طريق إرادة 
وجود السبب، وغري ذلك حمال. إن املوجودات يف النظام الطويل تنتهي إىل 

دة الباري تعاىل لوجود ذلك السبب الذي تعلقت به إرادة اهللا مباشرة، وإن إرا
السبب هي عني إرادته لوجود مجيع األشياء ومجيع النظُم، قال تعاىل يف حمكم 

O  (كتابه الكرمي:  ���̀  ��O� ��  1�) �i &; �- O0 �� h�OD � �> $�  ��U � �� �� (���
«

���.  
  وقال مساحته يف بيان النظام الطويل الذي حيكم العامل:

 والعلية واملعلولية هو الترتيب يف خلق إن املراد من النظام الطويل«
األشياء، أو ما يصطلح عليه بالترتيب يف فاعلية اهللا جتاه األشياء، وصدور 
األشياء عنه. إن علو ذات الباري تعاىل وقدوسيته تقتضي وجود األشياء 
بشكل رتيب وتعاقيب، بأن يكون هناك صادر أول، وصادر ثان وثالث وهكذا، 

ر معلوالً للصادر قبله. وبطبيعة احلال فإن املراد من الترتب ويكون كل صاد
بني األول والثاين والثالث هنا، ليس ترتباً زمنياً، بل ال جمال للحديث عن 
الزمان هنا؛ ألن الزمان يف حد ذاته واحد من املخلوقات. وكذلك املالئكة 

»يدخلون بدورهم يف سلسلة العلل واملعاليل التكوينية أيضاً
�	�.  

  ومما ورد شعراً بالفارسية يف هذا الشأن:
چون شاه است اين جهان يك فكرت است از عقل كل . عقل �


��رسلوصورت ها �.  

                                                             

 .٥٠القمر:  ��١
 .١٢٣، ص ١، ج �األعمال الكاملة�مرتضى مطهري، جمموعه آثار  ��٢
  .١٢٨املصدر أعاله، ص  ��٣
امل إال فكرة واحدة صادرة عن العقل الكل، فالعقل ملك والصور ما الع�ويعين بالعربية:  ��٤

 ، املعرب.�رسلٌ لذلك امللك
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إىل اعتبار قاعدة الواحد قاعدة  ���يذهب أكثر الفالسفة والعرفاء
بديهية أو مربهنة وقطعية، وميكن اإلشارة من بني هؤالء الفالسفة إىل: 

، ���، وابن سينا���، والفارايب�
�، والكندي�	�وطني، وإفل���أرسطوطاليس
، واحملقق ����، والقونوي���، وابن عريب���، وابن رشد��ومنيار
  ... ،�	��، واملريداماد����، وشيخ اإلشراق السهروردي����الطوسي

                                                             

يذهب الفالسفة إىل اعتبار الصادر األول هو العقل األول، بينما يذهب العرفاء إىل  ��١
انظر: القونوي، رسالة النصوص، �اعتباره الوجود املنبسط الساري يف مجيع املوجودات 

؛ املال نعيما الطالقاين، أصل ٤٢ـ  ٤٠الرمحن اجلامي، الدرة الفاخرة، ص ؛ عبد ٧٤ص 
 .�٩٤األصول، تعليق السيد جالل الدين اآلشتياين، ص 

 .٧، ص �يف جمموعة رسائل الفارايب�انظر: رسالة زنون  ��٢
  .١٣٤انظر: إفلوطني عند العرب، حتقيق وتقدمي: عبد الرمحن بدوي، ص  ��٣
 ؛ ابن رشد، افت التهافت، املسألة الثالثة.١٦٠، ما بعد الطبيعة، ص انظر: ابن رشد ��٤
، �من سلسلة فالسفة العرب�انظر: الكندي، رسالة يف وحدانية اهللا وتناهي جرم العامل  ��٥

، أبو نصر ٤؛ أبو نصر الفارايب، رسالة الدعاوى القلبية، من جمموعة الرسائل، ص ٨ص 
 .٢٦فاضلة، ص الفارايب، آراء أهل املدينة ال

  .١٢٢، ص ٣انظر: ابن سينا، اإلشارات، ج  ��٦
 .٣٤١انظر: منيار، التحصيل، ص  ��٧
 .٢٩٠؛ افت التهافت، ص ١٦٠انظر: ابن رشد، ما بعد الطبيعة، ص  ��٨
 ، الطبعة اجلديدة.٣٧٩، ص ١٠؛ وج ٤٣٤، ص ٢انظر: ابن عريب، الفتوحات املكية، ج  ��٩
؛ حممد بن محزة ٧٤و ٢٨ـ  ٢٣ونوي، نصوص احلكم، ص انظر: صدر الدين الق ��١٠

 .٦٩ـ  ٣٠الفناري، مصباح األنس، ص 
؛ نقد التحصيل، ١٢٢، ص ٣انظر: اخلواجة نصري الدين الطوسي، شرح اإلشارات، ج  ��١١

 .١١٦؛ كشف املراد، ص ٢٣٧ص 
؛ قطب الدين الشريازي؛ شرح حكمة ٣٨٥انظر: السهروردي، املطارحات، ص  ��١٢

  ، رسالة پرتونامه.٣١٤، ص اإلشراق
 .٤١٠و ٣٥١انظر: مريداماد، قبسات، ص  ��١٣
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، واملال �	�، واملال هادي السبزواري���، واحملقق الالهيجي���وصدر املتأهلني
، ���، وأيب احلسن األشعراين���، واملال نعيما عريف طالقاين�
�يعبد اهللا الزنوز

، ���، والعالمة الطباطبائي���، واإلمام اخلميين��واملريزا مهدي اآلشتياين
  .����وحسن زادة اآلملي
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إن قانون العلية، باإلضافة إىل العلل الطولية ـ اليت تقدم شرحها آنفاً ـ 
، مبعىن أن عالقة األشياء ببعضها هو تكويين جيري ويسري يف عامل املادة أيضاً

أيضاً ومن سنخ التأثري والتأثر املتبادل. ويف احلقيقة فإن كل فعل وانفعال يف 
العامل املادي تابع لقانون عام باسم قانون العلية، مبعىن أن حتقق كل حادثة أو 
فعل أو أثر يتوقف على وجود علة تكوينية مساخنة له، وبشكل خاص فإن 

جسم يف عامل الطبيعة، بل كل عنصر له خواص وخصائص ينفرد ا، من  كل
باب املثال: قانون اجلاذبية، ووجود أنواع الطاقة يف أجسام من قبيل: الطاقة 
احلركية يف املاء وخبار املاء وحتوله إىل سحاب إثر كثافة اهلواء، وحتوله ثانية 

ألخرى اليت تترتب عليها آثار إىل ماء إثر اخنفاض درجات اهلواء، والقوانني ا
  خمتلفة لصاحل اإلنسان أو يف ضرره.

  

5]a)N� �eU 5a1i�0 Z�aBN�: 
يف عامل املمكنات، ويف عامل املادة وسيادته يف ضوء وجود أصل العلية 

  بشكل خاص، حنصل على األمور اآلتية:

� 5"+�= �)N��� 5Na`B� s ;��u= �)N� ,��<> :: 
خية والعلية ـ الذي أثبت فلسفياً بالدليل والربهان ـ طبقاً ألصل السن

جيب لكلّ تأثري وفعل وانفعال يف العامل املادي أن يتحقق لعلة وسبب مادي. 
أما ارد احملض فال ميكنه التأثري يف عامل املادة، وال ميكن أن يقع علة له. 

. من ���ديبعبارة أخرى: إن األمر الطبيعي حيتاج إىل علة وفاعل طبيعي وما
                                                             

هناك يف عامل املادة واألحداث املادية، علل �قال العالمة الطباطبائي يف هذا الشأن:  ��١
، �وأسباب مادية، يتوقف على حتققها حتقق كل حادث، وال يكون هناك أي ختلف أبداً

  =            .١٥، ص �اإلعجاز من زاوية العقل والقرآن�جاز از نظر عقل وقرآن اع
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ـ وهو ارد احملض ـ املباشرة، من وعلّيته هنا فإن فاعلية اهللا سبحانه وتعاىل 
  .���احملال

وقال صدر املتأهلني يف معرض إنكار ما ذهبت إليه األشاعرة من 
إسناد األفعال الطبيعية واجلزئية إىل اهللا مباشرة، حملالً ذلك بعدم سنخية ارد 

  لعامل املادة:

ل حمال بالرباهني القطعية واألدلة النقلية؛ ألن ذاته أجل أن يفعل واألو«
فعالً جزئياً متغيراً مستحيالً كائناً فاسداً، ومن نسب إليه تعاىل هذه االنفعاالت 

»واملتجددات، فهو من الذين مل يعرفوا حق الربوبية ومعىن اإلهلية
���.  

بيعية هو القوى وقال يف موضع آخر إن الفاعل املباشر لألفعال الط
  .�	�اجلسمانية

                                                             

العقل واملثال �وقال يف موضع آخر، بعد تقسيم عامل اخللق إىل ثالث مراتب وهو:    =
إن ظواهر كل واحدة من هذه العوامل معلولة لعلل من سنخها. فاحلادث �: �واملادة

لكائن املثايل معلول للكائن املثايل، واملوجود العقلي املادي معلول للعلل املادية، وا
أصول الفلسفة واملذهب �، اصول فلسفه وروش رئاليسم �معلول ملوجود من سنخه

 .١٩٩، ص ٥، ج �الواقعي
وبطبيعة احلال هناك دراسات هامة بشأن كيفية الصلة بني عامل املادة وعامل اردات يف  ��١

، وعلى القارئ �ربط احلادث بالقدمي�، و�تغيرات بالثابتاتربط امل�الفلسفة حتت عنوان 
الكرمي مراجعتها يف مظاا يف الكتب الفلسفية. والرأي املشهور هو أن العلة والفاعل 
ارد قد خلق العامل املادي على شكل مادة متغيرة، وبعدها أخذت إدارة العامل وتأثري 

ادية، انظر: مرتضى مطهري، جمموعه آثار املاديات يف بعضها تقوم على األسباب امل
 .٢٣٩، ص ١١؛ ج ٣٧٦، ص ٨، ج �األعمال الكاملة�

  .١١٨، ص ٨صدر املتأهلني، األسفار األربعة، ج  ��٢
  .١٠٩انظر: املصدر أعاله، ص  ��٣
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وقال احملقق الالهيجي بعد بيان اإلعجاز من طريق النفس النبوية يف 
  تعليل عدم استنادها املباشر إىل اهللا:

حدوث األمور املذكورة يفتقر إىل حتريك املادة والتصرف يف  نّإحيث «
قدسي وال الطبائع، ومباشرة التحريك والتصرف املذكور ال يليق حبق الوجود ال

»يتناسب مع كربيائه الذايت
���.  

  وقال العالمة الطباطبائي يف هذا الشأن:

فاألمور مجيعاً ـ سواء كانت عادية أو خارقة للعادة، وسواء كان «
 خارق العادة يف جانب اخلري والسعادة كاملعجزة والكرامة، أو يف جانب الشر

»يعيةكالسحر والكهانة ـ مستندة يف حتققها إىل أسباب طب
���.  

كما ذهب مساحته يف موضع آخر إىل القول باستناد هذا األصل إىل 
وأما القرآن الكرمي فإنه ... يثبت لكل حادث مادي «القرآن الكرمي، حيث قال: 

سبباً مادياً بإذن اهللا. وبعبارة أخرى: يثبت لكل حادث مادي مستند يف وجوده 
مادياً وطريقاً طبيعياً به جيري  جمرى �والكلّ مستند [إليه]�إىل اهللا سبحانه 

»فيض الوجود منه تعاىل إليه
�	�.   

  أيضاً: 1كما قال اإلمام اخلميين 

فلو صدر املتجددات املتصرمات عنه من غري وسط باملباشرة واملزاولة «

                                                             

  .٣٣٤عبد الرزاق الالهيجي، گوهر مراد، ص  ��١
  .٨٢ـ  ٨١، ص ١فسري القرآن، ج العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف ت ��٢
تصديق القرآن �، حتت عنوان ٢٥إىل  ٢١، تفسري اآليات من ٦٨املصدر أعاله، ص  ��٣

  .٢٠٠٦، بريوت، ١، مؤسسة التاريخ العريب، ط �لقانون العلية العامة
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»يلزم منه التصرم والتغير يف ذاته وصفاته اليت هي ذاته
���.  

املعاصرين من أمثال: جعفر  وقد ذهب إىل هذا الرأي بعض املفكرين
انتساب احلوادث اجلزئية املتجددة املقتضية بال واسطة علل «سبحاين، إذ قال: 

وأسباب إىل اهللا تعاىل املرته عن التجدد واحلدوث، مما ال تقبله األصول 
»الفلسفية

إن املعجزة إذا كانت أمراً «. وعبد اهللا جوادي آملي، إذ يقول: ���
ملادة حنواً من التعلق ـ بأن كان فيها كالصورة أو عليها كالعرض مادياً متعلقاً با

أو معها كالنفس املتحدة مع البدن ـ فال بد له من سبب قريب مادي، وإن كان 
له سبب بعيد غري مادي. فال يمكن أن حيدث موجود مادي بدون سبب 

»مادي
�	�.  

� 5aNa`B� w>!6� {)� �-C :: 

قوانني تكوينية،  �العالقة العلية واملعلولية�يعية ملا كانت القوانني الطب
، من قبيل إحراق النار، حتدث بشكل علّي ولوازمها آثار القوانني الطبيعية فإنّ

أن يضع اإلنسان يده يف النار وال  عتياديةوتلقائي، فال ميكن يف الظروف اال
ر حتترق، أو أن يرمي بنفسه من شاهق وال يسقط إىل األرض. وهكذا األم

بالنسبة إىل الطاقة املتحركة املوجودة يف املاء اليت توجب سيالنه وحركته مما 
ضمن املخازن والسدود لسقي يف يسهل عملية التحكم به وحفظه وحصره 

قد تطغى أحياناً نفسها احلقول الزراعية وانتاج الطاقة، بيد أن هذه احلالة 
                                                             

، �رسالة الطلب واإلرادة�السيد اإلمام روح اهللا املوسوي اخلميين، رساله طلب واراده  ��١
  .٦٤وشرح أمحد الفهري، ص  ترمجة

  ، اهلامش.٧٦، ص ٣جعفر سبحاين، اإلهليات، ج  ��٢
  .١٣٩، ص 7عبد اهللا جوادي آملي، علي بن موسى الرضا  ��٣
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ائر يف األموال فتحدث السيول اجلارفة اليت حتدث ما حتدثه من اخلس
ا أن يتدخل اهللا يف تغيري جمرى القوانني الطبيعية عندما ال أم .���واألرواح

تعمل ملصلحة اإلنسان، بأن يغير عمل القوانني الطبيعية لصاحله، فهو أمر غري 
  وارد، وذلك لألسباب اآلتية:

أوالً: بااللتفات إىل تكوينية العالقات يف عامل الطبيعة، ال ميكن لشخص 
 ـ مثالً ـ أن يرمي الفرد بنفسه من أعلى اجلبل إىل الوادي، أو أن يتناول السم

دون أن يصيبه أي ضرر. وثانياً: إذا قلنا بإمكان ذلك، سيحدث من القاتل 
اختالل يف عامل التكوين، فمثالً إذا أيقن الفرد بعدم الضرر إن هو تسور جدران 

شوارع السريعة املزدمحة بالسيارات البيوت أو قفز من فوقها، أو إذا اجتاز ال
دون أن يأخذ احليطة واحلذر، حبجة أن اهللا سوف يغير القوانني الطبيعية من 

ملصلحته؛ سيعرض األمور التكوينية واألخالقية إىل مشكلة. وقد بين بعض 
املنايف خلالف «الفالسفة الغربيني هذه املسألة يف إطار فرضية حتت عنوان 

»الواقع
مهية هذه الفرضية جند من الضروري أن نشري إليها يف هذا ، وأل���
  البحث.

�*!� Hf� s�%= 5aP�L: 
إن الصورة العامة واإلمجالية هلذه النظرية طرحت من قبل إيرناؤوس، 
مث عمد أتباعه إىل شرحها بالتفصيل، وقد قام جون هيك ببياا على النحو 

   اآليت:

                                                             

قد تثار هنا شبهة على هذا املبىن بشأن وقوع املعجزات وكيفية تفسريها. ولتوضيح هذه  ��١
كي، معجزه در قلمرو عقل الشبهة واإلجابة عنها، انظر: حممد حسن قدردان قرامل

   ، القسم الثالث.�املعجزة يف الدائرة العقلية والدينية�ودين 
(2) Counter fatual hypothesis. 
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إىل جنة على خالف واقعه، حىت مل نعد  هذا العامل قد حتول لنقل إنّ«
نتصور فيه وجود أي نوع من أنواع احلزن واألمل. إن تبعات هذه املسألة 
ستكون أبعد مما نتصور. فمثالً لن يكون هناك شخص بإمكانه أن يصيب 
شخصاً آخر باألذى أبداً، وسوف تتحول مدية القاتل إىل قطعة ورقية، 

رماد تذروه الرياح، وعندما يسرق النشال حقيبة  وتستحيل الطلقة النارية إىل
نسائية حتتوي على مليون دينار، سوف متتلئ بقدرة قادر مباليني الدنانري 
األخرى! ومهما حصلت من أحداث خداع أو تزوير أو تآمر أو خيانة، فإن 
ذلك لن حيدث أي ضرر يف النسيج االجتماعي، ولن يصيب السوء شخصاً إن 

ة دهس أو ما شاكلها، وإن متسلق اجلبال والذي يبين املنائر هو تعرض حلادث
واملراهق املشاكس لن يصاب بالضرر إن هو سقط من مكان مرتفع نتيجة 
إلمهاله أو وره، ألن قانون اجلاذبية سيتعطّل وسيرتل إىل األرض كما يفعل 

ى املظلي بانسيابية وهدوء وسوف تتلقاه األرض بكل حنان وحمبة، ولن خيش
السائق اازف وقوع حادثة اصطدام عنيف نتيجة حلركاته اإلكروباتية اليت 
سيبالغ يف القيام ا. ولن جيد اإلنسان ضرورة للعمل وكسب الرزق؛ ألن 
االمتناع عن العمل لن تترتب عليه آثار سيئة. ولن يكون هناك من مربر لتفقد 

ق من عدم ترتب حال اآلخرين عند وقوع احلوادث؛ ألننا على يقني مسب
  اآلثار السيئة، وإن القوانني الطبيعية يف هذا العامل سوف تتخلف.

ولكي تستمر سلسلة هذه النتائج احلسنة يف عامل الطبيعة، جيب تنظيم 
، ال على القوانني العامة »املشيئات اخلاصة«وفق على عامل الطبيعة حبيث يعمل 

 باملوت أحياناً. مبعىن أن اليت حتاسبنا على أخطائنا بالعذاب واألمل وحىت
القوانني الطبيعية جيب أن تكون يف غاية املرونة، بأن يكون قانون اجلاذبية 
مؤثراً أحياناً وعدمي التأثري يف أحيان أخرى، وأن يكون الشيء سائالً ومرناً 
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»تارة وجامداً وصلباً تارة أخرى
���.  

تلقائياً على مث أشار جون هيك إىل التبعات السيئة اليت سوف تترتب 
   مثل هذا العامل، فقال:

يف هذه احلالة لن تكون هناك من حاجة إىل تأسيس العلوم؛ إذ ال «
يكون هناك قواعد بنيوية ثابتة يف هذا العامل حىت يكون خاضعاً لدراسته. ومن 
أجل رفع املشاكل والصعاب املوجودة يف حميطنا الواقعي من خالل القوانني 

حلياة إىل ما يشبه احللم الذي نشعر فيه بسعادة غامرة اخلاصة، سوف تتحول ا
»ولكنها غري هادفة، ولذلك نسري داخل دائرة هذا احللم يف كافة االجتاهات

���.  

واستطرد جون هيك يف بيان تبعات هذا العامل قائالً: إن هذا العامل 
امة سيؤدي إىل احنطاط املفاهيم األخالقية الفاضلة من قبيل: الشجاعة واالستق

   والكرم والصفح واإليثار والتواضع، وخرج من ذلك بالنتيجة اآلتية:

إن هذا العامل رغم أنه يوفر لنا احلياة السعيدة، ولكنه ال يناسب «
هو أراد الوصول إىل الرقي والكمال على مستوى األخالق  اإلنسان إنْ

»اال الشخصية. بل قد يكون هذا العامل من أسوأ العوامل املتصورة يف هذا
�	�.  

  
  :رابعاً: إثبات العدل اإللهي من طريق البرهان اللمي

إن املتأهلني ـ األعم من املتكلمني والفالسفة ـ يعمدون بعد إثبات 
واجب الوجود باألدلة العقلية إىل اخلوض يف إثبات العدل اإلهلي من طريق 

                                                             

  ، ترمجه إىل الفارسية: رام راد.١٠٢ـ  ١٠١ص �فلسفة الدين�جون هيك، فلسفه دين  ��١
  املصدر أعاله. ��٢
  .١٠٣املصدر أعاله، ص  ��٣



 ��

املطلقة هللا،  الربهان اللمي بصيغ متعددة، على قاعدة إثبات الصفات الكمالية
  ولذلك جند ضرورة إىل بيان الصفات الكمالية املطلقة هللا عز وجل باختصار:

ال يتسع نطاق هذه الدراسة الستيعاب مجيع صيغ إثبات الصفات 
املذكورة، ولذلك سنقتصر على بيان أربع من الصفات املذكورة، وهي: القدرة 

الصفات يثبت اتصاف  والغىن والعلم واخلري اإلهلي، ومن خالل إثبات هذه
  األفعال اإلهلية بالعدل بالربهان اللمي.

� 56)B= ;,-6� Z�`�D :: 

قام الفالسفة وبعض املتكلمني من خالل حتليل مفهوم واجب الوجود 
إىل إثبات الصفات الكمالية هللا سبحانه وتعاىل، ومن بني تلك الصفات: القدرة 

القدرة اليت تعين التمكن من القيام . مبعىن أن ���واحلكمة وطلب اخلري املطلق
الوجودات  نّإ، وحيث ���بالفعل، وبعبارة أدق: مبدأ الفعل عن علم واختيار

األخرى هي ممكنة الوجود يف قبال واجب الوجود، وإا أخذت أصل 
تعريف ممكن �وجودها منه، وإن بقاءها واستمرارها يف الوجود متقوم بوجوده 

؛ من هنا فإن نفس خلق ممكن �= احلدوث الذايت الوجود يف احلدوث والبقاء
الوجود يدلّ على اتصاف واجب الوجود بالقدرة؛ إذ صدر عنه فعل باسم 

   .�إثبات أصل قدرة اهللا�ممكن الوجود 

مجيع الوجودات  فإنّ األوىل، العلة ينتهي إىل وجود املمكنات نّإ إذ
                                                             

؛ العالمة احللي، أنوار امللكوت يف ٢٨١ين الطوسي، كشف املراد، ص اخلواجة نصري الد ��١
  .٩٩و ٨٠ـ  ٧٦شرح الياقوت، ص 

؛ السيد حممد حسني ٣٠٧، ص ٦صدر املتأهلني، األسفار األربعة يف احلكمة املتعالية، ج  ��٢
 .٢٩٧الطباطبائي، اية احلكمة، املرحلة الثانية عشرة، الفصل الثالث عشر، ص 
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وإن حكم املعلول  املمكنة الوجود تعد من فعل واجب الوجود ومعلولة له،
بالنسبة إىل العلة من قبيل الظل إىل صاحب الظل؛ وعليه فإن العلة الفاعلية 

اهللا ميكنه أن يقوم بأي نوع من أنواع الدخل والتصرف يف فعله  :احلقيقية، أي
ومعلوله؛ وذلك لوجود املقتضي ـ الذي هو العلة الفاعلية ـ يف ناحية واجب 

تام الوجود الذي ال تتطرق إليه حالة القوة الوجود؛ ألنه واحد الوجود و
واالنفعال، إال أن املانع من فعل اهللا مفقود أيضاً؛ ألن كل ما سوى اهللا هو ممكن 
الوجود، ومعلول ومتقوم بالباري تعاىل، وإن ممكن الوجود يف ذاته الوجودية 

وعليه ال ميكنه أن يشكل مانعاً أمام واجب الوجود الذي هو علته الفاعلية؛ 
  فإن اهللا قادر مطلق.

وعلى حد تعبري احلكمة املتعالية: إن واجب الوجود هو صرف 
الوجود، وإن سائر الوجودات عبارة عن جتلٍّ وشأن وظهور، ويف احلقيقة فإن 

. ومن الواضح أن ���ذات وجودها إمنا هو علقة ورابط وتبعية لواجب الوجود
جود بقطع النظر عن إفاضة واجب مثل هذه الوجودات ـ اليت ال يكون هلا و

  .الوجود هلا ـ ال ميكنها أن تشكل مانعاً أمام واجب الوجود

� ,�67L� �-C� E%�� Z�`�D :: 
إن نفس عنوان واجب الوجود يدلّ على عنوان الوجود الكامل والغين 

الوجود  حالة االفتقار واحلاجة يلزم أن اليكون ذلك املطلق وغري املفتقر؛ إذ يف
وخالصاً وواجباً للوجود، وهذا يف حد ذاته ال ينسجم مع افتراض أنه  حبتاً
   .»واجب الوجود«

                                                             

 ١٣العالمة حممد حسني الطباطبائي، اية احلكمة، املرحلة الثانية عشرة، الفصل:  انظر: ��١
  .٢٧٣ـ  ٢٥٩، ص ١٤ـ 
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الدليل اآلخر على نفي احلاجة واالفتقار، هو أن اهللا لو كان فاقداً لصفة 
كمال حيتاج إليها، لزم من ذلك أن يكون اهللا يف ذاته فاقداً هلا، وهذا يستوجب 

  تركّب الذات من الوجود والعدم.
باإلضافة إىل ذلك فإن وجود االفتقار دليل على وجود الترقّب و

والتحول والتكامل، وهذا يستلزم وجود حالة اإلمكان االستعدادي، وإمكان 
التغيري والتحول يف ذات الباري تعاىل، وهذا أيضاً ال ينسجم مع عنوان واجب 

عدادي الوجود والوجود التجردي؛ إذ ثبت يف الفلسفة أن اإلمكان االست
وعروض التكامل والتغيري من خصائص الوجود املادي دون الوجود ارد. 

إن «وإن الفالسفة رفضوا اللوازم والتوايل املتقدمة يف هذه العبارة املختصرة: 
»واجب الوجود بالذات واجب الوجود من مجيع اجلهات

���.   

3 @)B= �)N� Z�`�D :: 

ات املمكنة هي فعل واجب كما تقدم أن أشرنا فإن مجيع الوجود
الوجود ومعلولة له، بل هي طبقاً للرؤية العرفانية واحلكمة املتعالية شعاع 

ومعلوله  هوبارقة من بوارق الوجود اإلهلي. ومن الواضح أن علم الفاعل بفعل
هو علم حضوري سابق يشمل مجيع أبعاده وجوانبه؛ ألن مجيع األمور املمكنة 

، وإن علم اهللا بذاته إمنا هو يف الواقع علم مبعاليله تنشأ عن ذات اهللا البسيطة
إن كل موجود سواه ممكن ـ على ما يأيت يف باب «وأفعاله. قال الطوسي: 

الوحدانية ـ وكل ممكن فإنه مستند إىل الواجب، إما ابتداء أو بوسائط ـ على 

                                                             

، ١؛ صدر املتأهلني، األسفار األربعة يف احلكمة املتعالية، ج ٢٢٨ابن سينا، النجاة، ص  ��١
الفصل ؛ العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، اية احلكمة، املرحلة الرابعة، ١٢٢ص 

  .٥٥الرابع، ص 
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عامل  ما تقدم ـ وقد سلف أن العلم بالعلة يستلزم العلم باملعلول، واهللا تعاىل
  .���»هبذاته ـ على ما تقدم ـ فهو عامل بغري

وبعد أن أثبتنا الصفات الكمالية املطلقة هللا باختصار، خنوض اآلن يف 
  بيان عدالة اهللا بالربهان اللمي.

'[d �N�� s 5<a`6� �L�-� �-N> :
�� �"�67�: 
لعدل، جيب أن إنسان وفاعل عندما يرتكب فعالً قبيحاً وخمالفاً ل إن كلّ

يكون فعله ـ طبقاً لقانون العلية ـ معلوالً لعلة، وإن تلك العلة أو العلل هي 
  اليت تسوقه حنو فعل القبيح.

ومن ناحية أخرى، عندما حنلل وندرس الدوافع والدواعي إىل 
ارتكاب األفعال القبيحة واجلائرة، فإننا سنصل إىل دافعني، ومها: االفتقار 

الفاعل عندما يرتكب الفعل القبيح واملستهجن، فإن فعله واجلهل. مبعىن أن 
  يستند بالضرورة إىل واحد من هذين الدافعني. 

 نّإفمثالً: إن الذي يسرق إمنا يريد رفع احتياجه بسبب افتقاره، أو 
الذي يغضب ويضرب شخصاً أو يدميه، إمنا يريد أن يشفي غليله ويطفئ نار 

دون علم منه، من أو رمبا يقوم بظلم شخص غضبه الذي جيد نفسه حباجة إليه، 
أو أن يرتكب القبيح عن غري وعي. من هنا فإن دوافع الفاعل إىل فعل القبيح 

  يعود إىل أحد هذين األمرين.
                                                             

اخلواجة نصري الدين الطوسي، كشف املراد، حبث صفات اهللا، املسألة الثانية يف أنه تعاىل  ��١
عامل؛ وانظر أيضاً: السيد حممد حسني الطباطبائي، اية احلكمة، املرحلة الثانية عشرة، 

  .٢٨٨الفصل احلادي عشر، ص 
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من خالل هاتني املقدمتني نصل إىل النتيجة اآلتية، وهي أن اهللا الميكن 
تصور أياً من هذين  ؛ إذ ال ميكن���أن يكون فاعالً لألفعال القبيحة والشائنة

الدافعني يف حق اهللا سبحانه وتعاىل. والدليل على ذلك هو أن اهللا سبحانه 
  . ���وتعاىل حبسب الرباهني يتصف بأنه غين وقادر وعامل مطلق

من هنا ال يوجد أي دافع أو مربر يربر قيام اهللا سبحانه وتعاىل بفعل 
سان منها. وإن ما يبدو شراً القبيح والظلم يف حق خملوقاته وال سيما اإلن

 أن ينطوي على خري ومصلحة ال نعلمها.من وظلماً يف حق العباد، البد  

وطبقاً لتقرير الفالسفة فإن الوجود خري حمض، وإن الشر أمر عدمي، 
وإن اهللا معطي الوجود مبعىن اخلري. أما الشر وعدم الكمال فال حيتاج إىل علة 

  عامل املادة الذي ينشأ من احملدوديات واألضداد.  فاعلية، وإمنا هو من لوازم

أما أن يقوم اهللا بالقضاء على كمال ـ كما تقدم أن أشرنا إليه ـ فهو 
يف حق الوجود اإلهلي املتصف  فتمعلول لوجود االفتقار واحلاجة، وهو من

                                                             

دة احلسن والقبح العقلي ـ أن اهللا إمنا يقوم ال خيفى على القارئ الفطن ـ طبقاً لقاع ��١
بأعمال اخلري والكمال من باب اقتضاء ذاته وصفاته الكمالية. وإن مقامه الكربيائي 

جتنب فعل �واالمتناع  �القيام بأفعال اخلري�مرته عن فعل القبيح. إن هذا الوجوب 
ذا الوجوب يف املصطلح إمنا ينطلق مبقتضى صفاته الكمالية، ويتم التعبري عن ه �القبيح

الذي  �جيب عليه�، يف قبال الوجوب الفقهي الذي يعبر عنه بـ �جيب عنه�الكالمي بـ 
يطلق يف حق املكلفني؛ وعليه ال ترد شبهة اجلرب، كأن يقال: جيب على حامت الطائي أن 

 يتصدق على املسكني بدرهم.
. وقد ورد هذا الدليل يف ٩٧٨، ص ٢انظر: حممد حسني املظفر، دالئل الصدق، ج  ��٢

يف االستدالل على  9الروايات إمجاالً. وعلى سبيل املثال ما ورد عن النيب األكرم 
، �لعلمه بقبحه واستغنائه عنها�العدل اإلهلي يف معرض جوابه عن سؤال احلرب اليهودي: 

  .١٠٦، ص ١انظر: السيد املرتضى، أمايل املرتضى، ج 
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  .���بالغىن والبساطة

  وميكن بيان هذا االستدالل من خالل التقريرين اآلتيني:

<78l .C ��|� �N�� ,�-e 5��: 

وبتقرير آخر فإن ارتكاب الشر والظلم واجلور معلول لواحد من العلل 
  األربع اآلتية:

  أ ـ االحتياج واالفتقار.

  ب ـ عجز الفاعل وعدم قدرته على فعل اخلري.

  ج ـ جهل الفاعل بفعل اخلري.

  د ـ خبل الفاعل يف فعل اخلري.

و املوجب لفعل الظلم على ما يتضح لنا وجود أحد هذه األمور ه فإنّ
أضداد هذه  نّإ إذمن حتليل األفعال الظاملة واجلائرة الصادرة عن جممل البشر. 

الصفات من القدرة املطلقة، والغىن املطلق، وإرادة اخلري املطلق من الصفات 
الثابتة هللا عز وجل، يثبت بالربهان اللمي أن مجيع أفعال اهللا هي خري حمض 

  يصدر عنه أي نوع من أنواع الشرور واجلور أبداً.وال 

ويستنتج املتكلمون التقرير املتقدم من حتليل مفهوم واجب الوجود 
واتصافه بالغىن والقدرة املطلقة، كما يستنتجون علمه الشامل؛ إذ لو كانت 

، وهو »واجب الوجود«صفات الكمال اإلهلية حمدودة مل يصدق عليه وصفه بـ 
  عليه يثبت أن اهللا غين وعامل بشكل مطلق.خالف الفرض، و

                                                             

  .١١٤ـ  ١١٣، ص ١، ج �األعمال الكاملة�عه آثار انظر: مرتضى مطهري، جممو ��١
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  قال احملقق الطوسي يف هذا الشأن:

وجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد واحلاجة، وعلى «
»ثبوت اجلود والتمام وفوقه واخلريية واحلكمة والتجرب

���.  

�C���� �N�� w� 5az%/� ���� :���� �"�67�: 
بالصفات الكمالية املطلقة، من قبيل: اجلود ذات اهللا تعاىل تتصف  نّإ إذ

والفيض والرمحة واحلكمة والكرامة وغريها، وال يتصف بأي صفة من صفات 
النقص، مثل: البخل واحلسد والتشفي وما إىل ذلك، فإن كل ما يصدر عن 

، سيكون بأمجعه  اينـدر النور، وينعكس على صفحة مرآة الوجود اإلمكـمص
  .���ية ـ نورانياً ومجيالً وحسناً ومريداً للخري وحكيماًـ مبقتضى قاعدة السنخ

OGO7  (قال تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي:  �)Oi� �~ �o �C $� �1  N �" R� $i  �$* (�	�.  


«وقد ورد يف احلديث الشريف: T� c� �a� l #D«
�
�.  

 

                                                             

تعود جذور هذا الدليل إىل أحاديث املعصومني من النيب األكرم واألئمة األطهار من  ��١
، أنه قال يف استدالله على عدل اهللا 9، فقد روي عن النيب األكرم :أهل بيته 

، انظر: السيد �غنائه عنهلعلمه بقبحه واست�ونفي الظلم عنه يف جواب أحد أحبار اليهود: 
  .١٠٦، ص ١املرتضى، أمايل املرتضى، ج 

ونرى هذا االستدالل يف بعض آثار إفالطون بشكل بديع للغاية، انظر: اجلمهورية، رقم:  ��٢
٩٧٣.  

 .٨٤اإلسراء:  ��٣
 .٤٣٨، ص ٦انظر: احملدث الكليين، الكايف، ج  ��٤
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النظام «تقاد بأن العامل الراهن قائم على يذهب الفالسفة إىل االع

. وقد متسكوا ���من بني مجيع االحتماالت اليت كان ميكن أن توجد »األحسن
، وعدم �الصفات الكمالية املطلقة�إلثبات هذه الدعوى بوجود العلة التامة 

اتصاف اهللا بالصفات املانعة. مبعىن أن املقتضي للقيام بأحسن األعمال 
ود يف اهللا، وحيث ينحصر الوجود باهللا، ال ميكن أن نتصور ما والوجودات موج

مينع اهللا من القيام باألحسن واألفضل. وعلى هذا األساس فإن أول فعل 
  وصادر عن اهللا هو أكمل الوجودات املمكنة. 

ويف الوجودات املمكنة اردة ـ حيث ال وجود للمادة واالستعداد ـ 
الشر امليتافيزيقي الذي ينشأ عن ذات وجود ال ميكن للشر أن ينفذ فيها غري 

املمكنات وماهيتها وحمدوديتها. إن دليل أنصار هذه الرؤية يتلخص يف البيان 
للخري بشكل مطلق، فإنه الميتلك  حكيم وعامل وقادر ومريد اهللا نّإ إذاآليت: 

أي داع أو دافع إلجياد الشرور، وإن كل ما يصدر ويفاض من الالمتناهي هو 
  وحسن.خري 

الرتويل إىل الوجود  قوسها عندما تنتهي يف املمكنة أجل، إن الوجودات
املادي، فإا بسبب وجودها املادي ـ املركب من كثري من احملدوديات 
واالستعدادات واألعدام املتعددة ـ تتصارع وتتنافس فيما بينها من أجل حتقيق 

بفعل هذا الصراع تزدهر ذاا والوصول إىل فعلية استعداداا وقابلياا. و
ت وتنمو، بينما ينعدم البعض اآلخر. فمثالً جند األشجار ابعض االستعداد

                                                             

(1) The best of possible worlds. 
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والنباتات يف الغابات تتنازع فيما بينها من أجل احلصول على املزيد من نور 
بعض األزهار  فإنّمن ثَم الشمس أو اجتذاب املواد الغذائية من التربة، و

  وتنمو، وميوت وينعدم بعضها اآلخر.واألشجار سوف تزدهر وتتفتح 

بعبارة أخرى: إن مجيع الشرور يف العامل معلولة للتضاد القائم يف عامل 
املادة، والذي يؤدي تلقائياً إىل تعريض بعضها البعض للخطر، ويلحق ا 
األذى والضرر، ولكن ال مناص من هذه الشرور من أجل احلصول على املنافع 

 هذا العامل؛ وذلك ألن أمور هذا العامل جتري ـ بناء اليت ال حتصى لكثرا يف
اليت تقضي باستناد مجيع اآلثار واملعاليل  »قاعدة العلية«على مشيئة اهللا ـ على 

إىل ذات األشياء وطبيعتها وعللها الفاعلية، وإن صدور اآلثار عن فواعلها ـ 
. ويف مثال النار فإن أمر ال ميكن اجتنابه »ضرورة العلية واملعلولية«طبقاً لقانون 

دون إحراق من قبيل من احلرارة واإلحراق يستند إىل طبيعتها. وإن تصور نار 
  دون الزوجية، وهو حمال.من تصور األربعة 

. ونكتفي هنا مبا ���وقد دافع الفالسفة عن هذا األصل بتقريرات خمتلفة
  قاله صدر املتأهلني يف هذا الشأن:

ق حسبما جييء شرحه يف أن نظام العامل ال شبهة ألحد من أهل التحقي«

                                                             

، ص ١اي سعادت، ج ي؛ الغزايل، كيم١٥٧، وص ٤٦ن سينا، التعليقات، ص انظر: اب ��١
؛ منيار، التحصيل، ص ١٧١٥؛ حممد بن أمحد بن رشد، تفسري ما بعد الطبيعة، ص ٢٨

؛ قطب الدين الشريازي، شرح ٤٧٢، ص ١؛ شيخ اإلشراق، جمموعة مصنفات، ج ٥٧٧
ومن اجلدير ذكره أن ؛ ٤٢٥؛ املريداماد، القبسات، ص ٥٢١حكمة اإلشراق، ص 

أيضاً،  �إمكان األشرف�الفالسفة اإلسالميني قد بينوا هذا الدليل بصيغة أخرى، وهي 
 كما ال خيفى على أرباب املعرفة.
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على هذا الوجه أشرف النظامات املمكنة وأكملها وأفضلها حبيث ال يتصور 
، واحلكيم واملتكلم متفقان  ذا ثابت حمقق عند الكلـ، وه فوقه نظام آخر

»فيه
���.  

 
UIO  

                                                             

  .١٠٦و ٩١، ص ٧صدر املتأهلني، األسفار األربعة يف احلكمة املتعالية، ج  ��١
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الشبهة األولى: علة عدم خلق العالم خالياً من الشرور   ■

  :واأللموالحزن 

إن العامل املادي مقرون بأنواع الشرور والنواقص، وهنا يطرح هذا 
التساؤل نفسه: ملاذا مل خيلق اهللا العامل جمرداً من أي نوع من أنواع الشر، وملاذا مل 

  جيعله خرياً حمضاً ال مكان فيه لألمل واحلزن والعناء؟

��<= y� ��C :Z+ ]�Q= ��C� 58,+� �a)�: 
جابة عن هذا السؤال جيب القول: إن خلق اهللا ال ينحصر بعاملنا، بل لإل

هناك الكثري من العوامل املختلفة غري عاملنا، وإن جنس تلك العوامل ليس من 
جنس املادة، بل وجودها وجود جمرد، ولعدم تكوا من املادة فهي ختلو من 

ئكة. يقوم الفالسفة بتقسيم الشر واحلزن واألمل. ومن بني تلك العوامل عامل املال
العوامل ونظام اخللق اإلهلي بشكل عام إىل: العامل األول، وهو عامل اردات 
والعقول. والعامل الثاين، وهو عامل املثال والربزخ الرتويل. والعامل الثالث، وهو 
عامل املادة. وعليه ال ميكن لشخص أن يشكل ويقول: ملاذا مل خيلق اهللا عاملاً 

خرياً حمضاً، ال وجود للشر فيه؛ ألن هذا السؤال ناشئ عن عدم العلم  يكون
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  بوجود العوامل السابقة.

ورمبا متّ طرح الشبهة اآلتية، وهي: إننا ال نتحدث عن اخلري احملض 
املوجود يف العوامل األخرى، وإمنا املهم بالنسبة لنا هو أن خيلو عاملنا اإلنساين 

  من هذه الشرور.

إلجابة عن هذا الكالم، علينا أن نتساءل: إذا كان السؤال ويف معرض ا
عن سبب وجود الشر يف عامل املادة، وجب القول: إن الشر مالزم لوجود 
املادة، وهو ما سيأيت توضيحه وبيانه يف معرض اإلجابة عن الشبهات القادمة. 

؛ إذن ملاذا مل يكتف وأما إذا كان املراد هو القول: ما دام الشر مالزماً لعامل املادة
اهللا خبلق العوامل اردة وتلك اليت تشتمل على اخلري احملض من العوامل املتقدمة، 
وخلق عامل املادة املالزم للشرور، فإن اإلجابة عن ذلك ستأيت ضمن اإلجابة 

   عن الشبهة الثالثة أيضاً.

  

  :الشبهة الثانية: أسباب وجود الشرور في العالم المادي  ■

مبا كان أول سؤال يطرح بشأن عامل املادة، ومالزمته وابتالئه بأنواع ر
الشرور واحلزن واألمل، هو القول: ملاذا مل خيلق اهللا العامل حبيث ال يتسلل إليه 
أي نوع من أنواع الشر؟  عامل ال جتتاحه األمراض، وال تضربه الزالزل، وال 

 ذلك من الباليا والكوارث، جترفه السيول، وال تنتشر فيه احلرائق وما إىل
  ليعيش اإلنسان فيه ناعم البال يف ظل حياة معمورة باألمن والطمأنينة.

�Z�L�� ,�x)� �9f� ?+�= +!F!�� 58,+� �a)�: 

نقطة تستدعي الدقة منا، هي أن الوجود املادي حيث يتألّف  أهم إنّ
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تغير، فإنه ممتزج بأنواع وال ���، وكونه مالزماً للحركة���من القوة والصورة
الشرور واحملدوديات، ومعجون ا حىت ال ميكن الفصل بينهما. فوجود القوة 
يعين وجود جسم فاقد للفعلية والصورة اخلاصة، ومن هذه الناحية يكون 

. من �الصورة�ناقصاً، غاية ما هنالك لديه قابلية الوصول إىل الكمال التايل 
يكمن يف التحول إىل شجرة مثمرة، وإن هذا  باب املثال: إن كمال النواة

من قبيل: وجود التربة الصاحلة، �الكمال سيتحقق عند توفر الظروف املالئمة 
، فإذا مل يكن هناك ماء أو مل يكن هناك شيء من نور �واملاء، والضوء الكايف

الشمس وضيائها لن يكتب لتلك النواة أن تبلغ كماهلا، وهذا من لوازم احلياة 
  دية.املا

وفيما يتعلق باجلمادات ـ من قبيل النار ـ جيب القول: إن حقيقة النار 
وذاا هي اإلحراق، وال ميكن سلب هذه اخلاصية عنها. فإذا كانت حرارة 
النار ذات منافع كبرية للبشرية، فإن األضرار املترتبة عليها ـ من قبيل 

كن سلبها عنها. وبعبارة اإلحراق ـ تعترب جزءاً من آثارها التكوينية اليت ال مي
أخرى: إننا إذا أردنا النار يف حياتنا، وجب علينا أن نتقبل آثارها التكوينية 

                                                             

 �القوة واملادة أو اهليوىل�ويف املصطلح الفلسفي فإن اجلسم يتألف من جزئني، ومها:  ��١
، وإن اجلسم يف ضوء االستعداد احملض يف األشياء يتحول إىل صور خمتلفة. �الصورة�و

على سبيل املثال: إن نواة الزهرة أو الشجرة تتحول مبرور الوقت من حالة النواة إىل 
لجسم، هي الفعلية والوجود اخلاص واملتعين ل �الصورة�صورة الزنبقة أو الشجرة. إن 

انظر: العالمة السيد حممد حسني �ويف املثال تكون فعلية النواة هي الوجود اخلاص 
 .�الطباطبائي، اية احلكمة، املرحلة السادسة، من الفصل الرابع إىل السادس

بشكل تدرجيي،  �الصورة�وحبسب املصطلح: يسمى خروج الشيء من القوة إىل الفعلية  ��٢
 .�ه، املرحلة التاسعة، من الفصل األول إىل الفصل الثاينانظر: املصدر أعال�حركة 
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العامة، اليت قد تتسبب باألضرار أحياناً. وهكذا األمر بالنسبة إىل املاء أيضاً، 
فهو مادة سائلة ميكن أن تترسب يف التربة بسهولة، فنحصل على اآلبار 

نا ذلك يف سقاية األراضي الزراعية، وهذه نعمة كربى، بيد والينابيع، ويساعد
أن ذات هذه اخلاصية تؤدي أحياناً إىل حدوث السيول وتسبب أضراراً تطال 

  األموال واألرواح.

 وهكذا األمر بالنسبة إىل الشعور باألمل، أو ما يعرب عنه فلسفياً بالشر
ه الفرد. ولكن لو افترضنا اإلدراكي، فعلى الرغم من األمل والعذاب الذي يقاسي

عدم شعور اإلنسان باألمل عند إصابته جبرح أو مرض يف أحد أعضائه مثل: 
القلب والكلى واألسنان والرأس وما إىل ذلك. فإن هذا وإن اشتمل على منفعة 
مؤقتة، بسبب عدم استشعاره األمل، ولكن هذا قد يؤدي به على املدى الطويل 

دقاً لناقوس اخلطر  دن الشعور باألمل يف حد ذاته يعإىل املوت والفناء؛ وذلك أل
الذي ينبه اإلنسان إىل وجود فساد، وإن هذا الفساد إذا مل يسارع إىل القضاء 
عليه، ومل تتم معاجلته يف الوقت املناسب، فإن ذلك قد ال يتوقف عند فساد 

قلب وما األسنان كلها، بل قد تسري العفونة إىل سائر أعضاء اجلسد، مثل ال
  إىل ذلك.

لو مل يكن هناك شعور باألمل، فإن اإلنسان قد يتعرض أثناء النوم 
والغفلة لقرص وعض من كافة أنواع احلشرات والقوارض والزواحف، من 

ه حبسب الفرض سوف ال يشعر نإقبيل: النمل والفئران واألفاعي والعقارب، إذ 
قد فات األوان، ولن يكون  ا، ولذلك عندما يطلع عليها بعد االستيقاظ يكون

باستطاعته إنقاذ نفسه من اخلطر. أو إذا أدخل شخص يده يف النار، أو أدخل 
الطفل يده يف مفرمة اللحم، ففي مثل هذه املوارد وغريها إذا مل يشعر اإلنسان 

  باألمل، سيعرض صحته وحياته إىل اخلطر.
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رم إذا مل يكن كما تكمن فلسفة األمل يف معاقبة ارمني أيضاً، فإن ا
يشعر باألمل، فإن معاقبته لن تكون جمدية. وعليه فإن شعور اإلنسان باألمل 

ال شيء  األضرار املوجودة فيه تعد نّإذ إينطوي على الكثري من الفوائد، 
  بالقياس إىل املصاحل اجلمة املترتبة عليه.

بعبارة أخرى: إذا كان الفرض قائماً على خلق العامل املادي 
وأضراره لوجودات املادية، فإن منافع هذا النوع من الوجودات املادية وا

ستكون ممتزجة ببعضها، وإن سلب أي منهما سيعين سلباً لآلخر بالضرورة، من 
باب املثال: لو مل تكن السكني حادة، ومل تكن النار حارقة، ومل يكن املاء 

وسيأيت �ماء أصالً، سائال، فإن هذا يعين عدم امتالكنا لسكني أو نار أو 
  .�توضيح هذا الدليل بتفصيل أكثر يف الصفحات القادمة إن شاء اهللا

#�a�/)L #��!F: 
لقد قدم الفالسفة إجابات متعددة عن إشكال الشر يف العامل املادي، 

  وهنا سنقتصر على بيان إجابتني من تلك اإلجابات على حنو اإلمجال:

� 78 �9!� .� ,�x�� +�K7� :�a�� ,�1: 

لو ال التضاد، ملا «تقوم اإلجابة األوىل على القاعدة الفلسفية القائلة: 
نشري إىل هذه القاعدة باختصار على النحو  أيت، وفيما ي»صح دوام الفيض

لو مل تكن احلدود وأنواع التضاد قائمة يف هذا العامل املادي، للزم من ذلك  اآليت:
هلي، وحيرم منه عدد آخر؛ ألن احلركة أن يستفيد عدد خاص من الفيض اإل

والتضاد يف األجسام الطبيعية وإن كانت تؤدي إىل حمو الصورة الراهنة، ولكنها 
تؤدي يف الوقت نفسها إىل ظهور صورة أخرى أيضاً. من باب املثال: إن أكل 
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البهائم للنباتات واألعالف، وإن كان يؤدي إىل زوال صورها النباتية، إال أا 
ذا يف بدن البهيمة تتحول إىل نوع أمسى وأشرف من صورا السابقة. بعد ج

وهكذا األمر بالنسبة إىل حنر احليوان على يد اإلنسان، واختاذ حلمه طعاماً له، 
  فإنه سيتحلل يف جسم اإلنسان ويكتسب استعداد وقابلية النفس اإلنسانية.

ليست شراً وهذا يثبت أن احلركة والتضاد وزوال الصورة الراهنة 
  حقيقياً، بل إا تؤدي إىل التكامل أيضاً.

� ;+�= ��C �9!� .� ,�x� :: 

إن الشرور اليت تنشأ من الوجودات املادية هي من لوازم التضاد، 
والتضاد من لوازم احلركة، واحلركة من لوازم العامل املادي. فإذا كنا نروم عدم 

ركة ـ فعلينا أن نتخلى عن وجود وجود الشر ـ الذي هو معلول للتضاد واحل
اخلري يف العامل املادي أيضاً، وهذا يستلزم القول بترك اخلري الكثري من أجل 

  اخلالص من الشر القليل. 

فإنه لوال التضاد ما «وقد عبر صدر املتأهلني عن هذه احلقيقة بقوله: 
ما صح صح حدوث احلادثات اليت بسبب االستحاالت الباعثة لالستعدادات، ف

وجود نفوس غري متناهية وأشخاص كذلك والنفوس ال حتصل إال عند 
حصول األبدان واستعداد مادا؛ لتعلق النفس ا. وذلك ال حيصل إال بتفاعل 

»الكيفيات املتضادة. فالتضاد احلاصل يف هذا العامل سبب دوام الفيض
��� .  

  ثالث إن شاء اهللا.وسيأيت التوضيح التفصيلي هلذه اإلجابة يف الفصل ال
                                                             

؛ ٥٢ـ  ٥١، الفصل الرابع، ص ٧صدر املتأهلني، احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة، ج  ��١
  .٤٦٧، ص ١وانظر أيضاً: جمموعة مصنفات شيخ اإلشراق، ج 
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  :الشبهة الثالثة: فلسفة خلق عالم المادة مالزماً للشرور  ■

كما تقدم أن أشرنا فإن عامل املادة واملاديات، وبسبب ماديته ـ حيث 
يالزم احملدودية وغريها من اللوازم الذاتية اليت ال ميكن أن تنفصل عن الطبيعة 

  املادية ـ يواجه الشرور املتعددة.

تطرح هذه الشبهة نفسها: إذا كان عاملنا مالزماً للشرور، ومن  وعليه
جهة أخرى فإن اهللا قد خلق العامل خرياً حمضاً، فلماذا خلق مثل هذا العامل 

  أصالً؟

�a)�� 5�*�%�: 
� Zy� ;��i� ,�x� 5])* :: 

يف معرض اإلجابة عن هذه الشبهة، جيب القول: إن اشتمال العامل 
رور، مبعىن اآلالم وانعدام الراحة املطلقة، هو أمر ال يقبل املادي على الش

اإلنكار. بيد أننا إذا أمعنا النظر يف العامل املادي من حيث الكلّ واموع، 
سنجد أنه اليساوي الشر، بل إن اخلري فيه هو الغالب، وأما الشرور فال تشغل 

دعاء، فإن كل فرد منا غري حيز ضيق من هذه احلياة املادية. وهذا ليس جمرد ا
عندما يتأمل يف حياته ومن يلوذ به، سيدرك أن أكثر الناس راضني وسعداء يف 

   حيام.

أن املصابني باألمراض والشرور واآلالم �والشاهد على ذلك هو 
، وإن النسبة املئوية من حاالت االنتحار يف اتمعات �والبائسني هم قلة قليلة

واحدة. ولو كانت اآلالم واحملن هي الغالبة على ال تتجاوز أصابع اليد ال
اخلريات؛ آلثر كل الناس االنتحار للخالص من هذه الدنيا، ولكن األمر على 
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  خالف ذلك.

وطبعاً فإن هذا ال يعين حتقق الرضا والقناعة املطلقة يف األمور الدنيوية 
أمنية من  واملادية؛ ألن طموح اإلنسان ال يقف عند حد، وإنه مبجرد أن حيقق

ليك، ولذلك ال ميكن لنا ان ندعي بأن اأمنياته، تربز له أمنية أخرى، وهكذا دو
  االنسان املادي يستطيع الوصول إىل حتقيق آخر أمنياته ورغباته.

أما املسألة األخرى اليت تدعم غلبة اخلري على الشر يف عامل املادة، 
ال حنصر احلياة وحقيقة اإلنسان  فهي النظرة اليت تتجاوز عامل املادة، مبعىن أن

ببضعة أيام من السعادة أو الشقاء الذي يصيبه اإلنسان يف العامل املادي. بل 
نعتقد بوجود العامل اآلخر ويوم القيامة الذي يصل فيه أكثر الناس إىل السعادة 
 واخللود. ويف احلقيقة فإن آالم الدنيا ال تعد شيئاً بالقياس إىل السعادة األبدية

يف اآلخرة، بل هي من مقدمات الكمال والتكامل وحتصيل الثواب يوم القيامة. 
وسيأيت يف الصفحات القادمة تفصيل أن اهللا سيثيب اإلنسان ويعوضه يف العامل 

  اآلخر عن كل أمل أو حزن أصابه بسبب تداعيات النظام املادي.

الدنيا  وعالوة على ذلك وعلى الرغم من أن أكثر الناس يبتلون يف هذه
حيام ال تنحصر يف هذه الدنيا الفانية، وإن ملّا كانت بالشرور واحملن، ولكن 

احلياة األبدية ستكون أمامهم يوم البعث والنشور، فإم سينالون السعادة 
  اخلالدة يوم القيامة.

بعبارة أخرى: للحكم بشأن قلة أو كثرة الشرور واخلريات، جيب النظر 
وعدم االقتصار على مالحظة جانب وإغفال اجلانب إىل كال وجهي العملة، 

اآلخر. من هنا ميكن لنا أن ندعي بضرس قاطع أن كفّة اخلريات يف عامل الدنيا 
  على الشرور. ةواآلخرة غالب
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ات من وحىت لو افترضنا حماالً غلبة الشرور يف العامل املادي على اخلري

 نّإالناحية الكمية، أمكن لنا مع ذلك وصف خلق مثل هذا العامل باحلكمة؛ إذ 
الذي حيظى باألمهية بني العقالء هو ترجيح الكيفية على الكمية. ففي عملية 
خلق العامل املادي، وإن كان الغالب على املستوى الكمي ـ حبسب الفرض ـ 

بات يف هذا العامل من الكمال ومسو هو الشرور على اخلريات، إال أن بعض البوا
املرتلة على املستوى الكيفي حبيث أن هذا التكامل الكيفي يكفي يف تربير هذا 
العدد الكبري من أنواع الشرور. فمثالً إن النظام الدنيوي وإن كان مفعماً 
بالظاملني من أمثال احلجاج وجنكيز خان وموسوليين وصدام وأمثال هؤالء، 

عامل املادي قد شهد يف املقابل وجود األنبياء واألئمة وسائر إال أن هذا ال
الصلحاء واألحرار يف هذا العامل من الذين ترجح كفتهم الكيفية على كفة أولئك 

  األشرار رغم كثرم.

وعلى سبيل املثال: لو كانت لدينا مدرسة تضم ثالثني طالباً كسوالً 
، وكان هناك بني الطالب مخسة ومشاغباً ومزعجاً ال يرجى من تعليمهم خرياً

يف غاية الذكاء والعبقرية، وكان تعليمهم ضرورياً خلري اتمع، فإنه يف اموع 
سيكون هذا اخلري الكيفي راجحاً على ذلك الشر الكمي. وميكن أن منثل أيضاً 
مبصنع ينتج الكثري من املواد الضارة، إال أنه ينتج يف الوقت نفسه منتوجات 

ولكنها حيوية ومصريية بالنسبة إىل استمرار حياة الناس حبيث أن قليلة 
أمهيتها تطغى على تلك األضرار. إن العقل والعقالء يف هذين املثالني حيكمان 
ال حبسن تأسيس مثل هذه املدرسة واملصنع فحسب، بل حيكمان بوجوب 

ملنا، فعلى تأسيسهما أيضاً. وهكذا األمر بالنسبة إىل واقع احلياة الدنيا يف عا
فرض التسليم بكثرة الشرور وغلبتها على اخلريات من الناحية الكمية، إال أن 
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  كفّة اخلريات الكيفية فيها ترجح على كفّة الشرور.
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غلبة اخلريات ـ األعم من الكمية �بالنظر إىل الفرضية املتقدمة 

، فإن اهللا سبحانه وتعاىل إذا ختلى عن خلق عامل �ـ على الشروروالكيفية 
املادة رد وجود القليل من الشر فيه، لزم من ذلك ترك اخلري الكثري. من قبيل 
أن تتوقف مصانع السيارات والطائرات عن اإلنتاج، حبجة أا تؤدي إىل 

و أن يترك اإلنسان ، أ���وقوع احلوادث اليت يذهب بسببها الكثري من الضحايا
االستفادة من النار والغاز؛ ألن النار تؤدي إىل احلرائق، والغاز يؤدي أحياناً 

  .�املوت األبيض�إىل االختناق أو ما يسمى بـ

عدم االستفادة من هذه الوسائل والنعم حبجة الذرائع املتقدمة  فكما أنّ
املادة للذريعة ق عامل ال يعد أمراً حكيماً، كذلك احلال بالنسبة إىل ترك خل

لخري الكثري، وعمالً ال يتصف باحلكمة، وال ينسجم مع لتركاً  داملتقدمة، يع
  اجلود وإفاضة اخلري من قبل اهللا سبحانه وتعاىل.

  

  :الشبهة الرابعة: التفاوت في خلق الجماد والنبات والحيوان  ■

جلمادات، من ا�تنقسم الوجودات املادية إىل أربعة أقسام عامة، وهي: 
                                                             

 البالد عن إحصائية عند كتابيت هلذه السطور أعلن رئيس املنظمة الطبية والقانونية يف ��١
للهجرة الشمسية [املوافق لعام  ١٣٨٨تفيد بأن عدد ضحايا حوادث السري يف عام 

، ويف األشهر الثالثة األوىل ��٢٢٩٧٣ضحية  ألف م]، قارب الثالثة وعشرين ٢٠٠٩
قتيل،  ٥٨٢٦م]، بلغ عدد القتلى  ٢٠١٠للهجرة الشمسية [املوافق لعام  ١٣٨٩من عام 

بة! .. ومع ذلك مل يعترض أي عاقل على صنع هذه الوسائط النقلية وهي إحصائية مرع
  الفتاكة!
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قبيل: احلجر والتراب. والنباتات، من قبيل: األشجار واألزهار. واحليوانات، 
  .�من قبيل: اخليل والبغال. والبشر، من قبيل: زيد وبكر وخالد

ونقطة الشبه بني هذه األقسام األربعة هو اشتراكها يف أصل الوجود 
باسم النفس، وهو  ماز بوجود خاصناملادي. أما الوجودات الثالثة األخرية فت

عنصر منائها ومالك الكمال والسمو فيها، وأما اجلمادات فحيث تفتقر إىل 
النفس فإا حرمت من هذا الكمال من األساس. كما أن النبات رغم امتالكه 
للنفس إال أن النفس اليت ميتلكها هي نفس نباتية، ال ترقى يف كماهلا إىل 

هكذا األمر بالنسبة إىل النفس احليوانية النفس احليوانية، وإمنا هي دوا. و
  بالقياس إىل النفس اإلنسانية، حيث ال ميكن املقارنة بينهما.

ويف هذه السلسة من حلقات الوجود املختلفة ميكن للجماد أن يعترض 
على اهللا ويقول: مل خلقتين أخس وأدىن من سائر املخلوقات األخرى؟! كما 

حليوان واإلنسان عليه، وميكن للحيوان حيق للنبات أن يعترض على تفضيل ا
أن يعترض على تفضيل اإلنسان عليه، ويقول: لو خلقتين مثل اإلنسان ألمكن 
يل أن أطوي طريق السعادة والكمال. وباختصار فإن اإلشكال يقول: هل مثل 

  هذا التفاوت واحملاباة والتفضيل ينسجم مع االعتقاد بعدالة اهللا سبحانه وتعاىل؟
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كما تقدم يف نص السؤال فإن املراتب الوجودية األربعة املتقدمة تبدأ 
من النقصان وتأخذ طريقها إىل التكامل. وذلك بأن حتظى بعض الوجودات 
اجلامدة مثل التراب عند توفر الظروف بفرصة التحول إىل نبات. وميكن هلذا 
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والتكامل أن يستمر ويتواصل عرب حتول النبات إىل طعام يغتذي عليه  التحول
احليوان، مثّ يغدو احليوان بدوره طعاماً لإلنسان. أو طبقاً لنظرية صدر املتأهلني 
حيث تتحول الذات اجلامدة من قبيل اجلنني البشري ـ يف سياق احلركة 

إىل حيوان ميتلك  وبطبيعة احلال�اجلوهرية ـ إىل النفس والوجود ارد 
  .�استعداد النفس اإلنسانية

وجود األقسام الثالثة األخرية رهن بالوجودات  بعبارة أخرى: إنّ
السابقة، وإن بعضها مرتبط يف وجوده بالبعض اآلخر. على سبيل املثال: إن 

من قبيل: التراب والنور �وجود النبات متوقّف على وجود عدد من اجلمادات 
هللا استجاب العتراض اجلماد وحوله إىل نبات، لكان ذلك . ولو أن ا�واملاء

 يعين حتول مجيع اجلمادات إىل نباتات، والزم ذلك زوال مجيع األشياء
؛ ألنه إذا مل يكن هناك تراب وماء، ملا أمكن للنبات أن يوجد! وعليه وانعدامها

فإن عدم خلق اجلمادات ال يؤدي فقط إىل عدم حتول اجلماد إىل نبات 
اع دائرة النباتات فحسب، بل يؤدي إىل عدم خلق عامل املادة من رأس واتس

أيضاً؛ إذ مع انعدام األجسام اجلامدة، من قبيل: املاء والتراب والنور، الستحال 
وجود جسم النباتات، من قبيل: األشجار واألزهار، والستحالت حياة احليوان 

  واإلنسان أيضاً.

ت العظمى، من قبيل: اجلبال مضافاً إىل ذلك فإن وجود اجلمادا
الرواسي، والنواة املركزية لألرض على اتساع حجمها املذهل يعد أمراً ضرورياً 

بني الكواكب السيارة وارات  اًسيار اًألصل وجود األرض بوصفها كوكب
الكثرية مع ما هلا من سرعة وحركات خمتلفة، وإذا مل تكن هذه اجلمادات 

  هناك من وجود للنبات واحليوان واإلنسان أيضاً. العظمى موجودة، ملا كان
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من هنا يتضح أن اعتراض النباتات على أا مل ختلق على شكل 
احليوانات، ال يكون وارداً أيضاً؛ ألن األرض إذا كانت خالية من النباتات، 

  وغذائه؟فكيف يتسىن للحيوان أن يعثر على طعامه 

وهكذا اعتراض احليوان على أنه مل يخلق مثل اإلنسان، ال يكون وارداً 
اإلنسان سوف  أيضاً؛ إذ لو مل خيلق اهللا النبات واحليوان رد اعتراضهما فإنّ

الجيد طعامه، وبذلك يستحيل عليه االستمرار يف احلياة، ألن جانباً من املواد 
ات والفيتامينات حيصل عليه من الثمار الضرورية جلسم اإلنسان من الربوتين

  وحلم احليوان.
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يف معرض اإلجابة عن السؤال القائل: ملاذا مل خيلق اهللا اجلماد نباتاً، 

ملاذا مل خيلق احليوان على صورة  من ثَموملاذا مل خيلق النبات حيواناً، و
سان؟ جيب القول: من الناحية العقلية ال يمكن أن خيلق الشيء املوجود اإلن

واملتحقق مثل احلصان على صورة وجود آخر مثل اإلنسان؛ وذلك ألن ماهية 
احلصان هي احليوانية والصاهلية املتحققة أمامنا. ويف احلقيقة فإن اهللا مل حيدث 

، وذلك ألن احلصان تغيرياً يف خلق احلصان، كي خيلقه على صورة اإلنسان
قبل خلقه مل يكن موجوداً أصالً حىت يتمىن ـ يف تلك املرحلة ـ على اهللا أن 

على صورة اإلنسان! وإن اهللا سيستجيب له وحيوله إىل  �حني خيلقه�خيلقه 
  إنسان. بل إن اهللا يف هذا الفرض سيخلق إنساناً آخر بدالً من خلق احلصان.
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، إمنا ميكن �حتول خلق احليوان إىل إنسان�إن فرض السؤال املتقدم 
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تصوره يف صورة واحدة فقط، وذلك بأن يعمد اهللا سبحانه وتعاىل بعد خلق 
احليوان يف رحم األنثى، إىل التدخل والتصرف وحتويل اجلنني احليواين إىل 

  صورة إنسان.

فرض وإن كان يبدو معقوالً للوهلة األوىل، ولكن تترتب إن هذا ال
  عليه إشكاالت ولوازم باطلة، نشري إليها على النحو اآليت:

، )تدخل اهللا املباشر(إن هذا الفرض  أ ـ عدم االنسجام مع أصل العلية:
يستلزم خرق قانون العلية، كما تقدم أن ذكرنا يف املقدمة فإن نظام عامل الدنيا 

القانون املذكور، وإن أعمال اهللا سبحانه وتعاىل تأيت يف إطار هذا يقوم على 
  القانون.

لو فرض أننا سلمنا بإمكان أن يولد اإلنسان من  ب ـ احلياة البهيمية:
احليوان، إال أن ذلك لن جيدي هذا اإلنسان نفعاً، بل سيؤدي ذلك إىل لوازم 

اإلنسان سيقبله، وهل  فاسدة. فعلى سبيل املثال: هل احليوان الذي أولد هذا
سريضعه ويغذّيه؟ وكيف سيكون مصري هذا الكائن الذي ينشأ يف أحضان 
احليوان ويترعرع يف األدغال والغابات؟ إن غاية ما سيكون عليه هذا اإلنسان 
ـ كما أثبتت احلاالت املشاة حيث متّ العثور بعد سنوات على أفراد ضاعوا 

مع احليوانات ـ هو أن يعيش حياة مشاة يف الغابات صغاراً ونشأوا وكربوا 
حلياة احليوانات. فما الذي سيجنيه احليوان من خلقه على صورة اإلنسان يف 

  مثل هذه احلالة؟

إن ج ـ الغموض يف اختيار احليوان الذي خيلق على شاكلة اإلنسان: 
اختيار الناس من نسل احليوانات ال خيلو من إحدى فرضيتني؛ فإما أن 

 سبحانه وتعاىل يف املادة األولية خللق احليوان يف أجنة مجيع يتصرف اهللا
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  احليوانات، أو أنه سيقتصر يف ذلك على بعضها فقط.

والفرضية األوىل يلزم منها انقطاع نسل مجيع احليوانات وانقراضها، 
ليظهر إىل الوجود بدالً منها أوالد على شاكلة البشر ولكن على طباع 

 ذلك أي نفع ملثل هذه الكائنات. وعالوة على ذلك احليوانات، ولن يكون يف
لو كان البناء على عدم إجياد حيوان على األرض، واختص وجود الكائن 
احلي باإلنسان فقط، ملا خلق اهللا حيواناً منذ البداية، وقام بدالً من ذلك برفع 

  عديد البشر.
بق ا يف الفرضية الثانية، فسوف يتكرر جانب من اإلشكال الساوأم

أيضاً. وعالوة على ذلك لنا أن نتساءل ونقول: ما  �ظهور اإلنسان احليواين�
هو جنس أو نوع احليوان الذي سيتم اختيار اإلنسان منه؟ وهل هو من الطيور 

  أو الزواحف أو من احليوانات الداجنة أم غريها؟

اإلشكال اآلخر الذي يرد على هذه الفرضية، هو أنه حيق لألنواع 
ألخرى من سائر احليوانات اليت ال يخلق اإلنسان من نسلها، واألجناس ا

وتقول: ملاذا مل يقع االختيار يف ذلك علينا؟ وملاذا حرمنا اهللا من هذه النعمة 
  واختص ا غرينا؟

لو صرفنا  د ـ ضرورة فصل اإلنسان بني الصنف الشريف والوضيع:
لد اإلنسان العاقل النظر عن اإلشكاالت السابقة، وقلنا بوجود إمكان أن يو

، وجب القول: إن �كما هو احلال يف نظرية دارون�واملفكر من نسل احليوانات 
هذه الفرضية ستنتهي إىل تفاقم العنصرية بني الناس؛ حيث سيظهر صنفان من 
الناس؛ صنف منحدر من اإلنسان األول وهو آدم، وصنف منحدر من خمتلف 

إىل الكثري من التبعات السلبية، احليونات األخرى. وهذا االختالف سيفضي 
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وإن أول تلك التبعات هو ظهور نظام الفصل العنصري حيث يدعي الصنف 
املنحدر من آدم أفضليته على الصنف املنحدر من احليوانات، وهذا ال ينسجم 
مع عدالة اهللا، هذا وميكن أن تكون املزايا والكفاءات الذاتية للصنف األول 

ثاين. وعلى كال احلالتني سيعترض الصنف الثاين على أكثر وأكمل من الصنف ال
اهللا ويقول: ملاذا خلقتنا من ساللة احليوانات، وجعلت كفاءتنا دون كفاءة 
الصنف األول؟ وعندها ال يعود اجلواب بأنكم يف األصل حيوانات، وإن اهللا 
حولكم إىل بشر ـ من باب الرمحة واللطف بكم، بعد أن تصرف يف خلقكم ـ 

  اً مقنعاً.جواب
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أشرنا إىل أن إحدى الفرضيات يف مورد اعتراض النباتات وخاصة 
من الناس بدالً من  اًاحليوانات معقولة، وهي فرضية أن اهللا خيلق منذ البدء عدد

ملاذا مل خيلق اهللا أناساً  خلق احليوانات. وميكن طرح الشبهة على النحو اآليت:
  أخرين بدالً من خلق احليوانات؟

يف معرض اإلجابة عن هذه الشبهة، ال بد من اإلشارة إىل األمور 
  اآلتية:

من خلق اإلنسان خالصاً  إنّ أ ـ منافع احليوانات الكثرية لإلنسان:
 دون تأمني مصادر غذائه من النباتات واحليوانات، لن يكون ذا فائدة، بل ال

ينسجم مع احلكمة والعقالنية. وعالوة على املنافع الغذائية اليت توفرها 
احليوانات لإلنسان، فإن بعضها كان منذ القدم وال يزال يف خدمة اإلنسان يف 
أمور أخرى غري الطعام، من قبيل: احلمل واالنتقال من مكان إىل آخر، كما 

  .سواهامال واألبقار وما هو احلال بالنسبة إىل اخليول والبغال واحلمري واجل
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كما تكمن احلكمة األخرى من خلق احليوانات يف تنويع الطبيعة 
واختالف ألواا. فإنك إذا دخلت حديقة غناء وفيها كثري من األشجار 
الباسقة واألزهار واألقاحي، جتد أن الذي يكمل روعة هذا املشهد ويزيده 

املتنقلة عرب األفنان، وتشنيفها جة هو وجود أنواع الطيور امللونة والصادحة 
  املسامع بتغريداا العذبة.

لو متّ اإلصرار على أن  تات وعدم االستفادة منها:اب ـ إمهال النب
الخيلق اهللا غري النباتات والبشر، ففي هذه الفرضية ستنتشر النباتات واألشجار 

حد، فيد منها أدون أن يمن على كامل الكرة األرضية، مع بقائها مهملة 
وعندها سينبثق اعتراض من نوع آخر يقول: ما هي احلكمة من خلق كل هذه 

  النباتات واألشجار عدمية الفائدة؟ وهل ينسجم ذلك مع احلكمة اإلهلية؟

إن للحيوانات أمهية  ج ـ الدور اهلام الذي تلعبه احليوانات يف البيئة:
هو احلال مثالً بالنسبة  بالغة وكبرية يف استمرار احلياة وتدوير الطاقة فيها، كما

إىل اخلنازير الربية اليت تلعب دوراً فاعالً وهاماً يف حراثة األرض، وطمر 
  احلبوب يف بطنها.

عدم خلق (إن هذا اإلشكال  د ـ عدم االنسجام مع احلكمة واجلود:
ال يرتب أي  �احليوانات، وخلق العديد من الناس بدالً من خلق احليوانات

الكمالية من قبيل: العدل اإلهلي؛ وذلك ألننا من جهة جند  إشكال على الصفات
أن خلق احليوانات يدخل يف حيز اخلري، واجلود وإفاضة الوجود على العدم، 
وهو يالئم الصفات اإلهلية متاماً، ومن جهة أخرى فيما يتعلق بعدم خلق املزيد 

م، جيب القول إن الذي ي من من الناس بعد استبدال خلق احليوانات عد
إفاضة اجلود واللطف هو خلق اإلنسان وإعداد األرضية الصاحلة له يف تكامله 
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أي: عدم خلق �ومنوه على املستوى املادي واملعنوي. يف الفرض املذكور 
، ال يتم إعداد األرضية الالزمة لنمو اإلنسان وسعادته يف الدنيا، بل �احليوانات

خلل وايار يف املنظومة الطبيعية إن عدم خلق احليوانات يؤدي إىل حدوث 
ودورة احلياة. وعليه فإن خلق الناس اآلخرين يف ظلّ هذه األجواء ال ينسجم 

  مع اتصاف اهللا باحلكمة واجلود.

حليوانات قد اإن عدم خلق اهللا  هـ ـ احملاباة يف اخللق وإفاضة الفيض:
قه وإفاضة لطفه يؤدي بدوره إىل إشكال آخر، وهو القول بأن اهللا يف عملية خل

ملاذا كان انتقائياً، واقتصر يف إفاضة اللطف والفيض على اإلنسان فقط، وحرم 
  احليوانات من نعمة الوجود؟!

  

  :الشبهة الخامسة: الشرور والكوارث الطبيعية  ■

تتسبب الكوارث الطبيعية، من قبيل: الزالزل والسيول والرباكني 
لصقيع واآلفات النباتية أو احليوانية، والرعود والربوق واألعاصري واجلفاف وا

وااليارات اجلبلية واالياالت اجلليدية، مبقتل أو جرح املئات أو اآلالف من 
البشر. تصور مزرعة أو قطيعاً من اخلراف يبيد يف حلظة واحدة بسبب آفة 
مساوية أو موجة برد قاتلة، األمر الذي تضر مبالك هذه املزرعة أو ذلك القطيع، 

  يتسبب األمر من جراء ذلك مبجاعة تفتك بالناس أيضاً. وقد

وهنا يطرح هذا التساؤل: ملاذا مل خيلق اهللا العامل بشكل ال يشهد مثل 
  هذه الكوارث الطبيعية املدمرة والفتاكة؟

والسؤال اآلخر: بعد أن خلق اهللا الطبيعة مصحوبة ذه الكوارث 
ن جترب كسر الضحايا الذين تضرروا والشرور، فما هي املرتلة اليت ميكن هلا أ
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من جراء هذه الكوارث الطبيعية فتعرضوا للجراحات والكسور واملوت وهدم 
  بيوم وإتالف ممتلكام؟

�a)�� 5�*�%�: 
فيما يتعلق بنقد وحتليل الشبهة اآلنفة جند األمور اآلتية جديرة باألمهية 

كان إبداء جوابني بشكل عام والتأمل؛ فاملسألة اجلديرة بالذكر هي أن باإلم
على أصل هذه الشبهة. وأحد اجلوابني ناظر إىل العلة الفاعلية للشرور 

ميكن لنا  �اجلواب األول�. ومن خالل القول بعدمية الشر �اجلوابان األوالن�
أن نثبت أنه ال وجود يف األساس لشيء يف عامل الواقع باسم الشر كي يكون 

وصفة العدل واحلكمة. أو القول بأن الشرور يف عامل متعارضاً مع أصل التوحيد 
  . �اإلجابة الثانية�املادة من لوازم املادة 

 :؛ فتأيت بعد القول بالشر ـ أي�سائر اإلجابات�أما اإلجابة األخرى 
القول بوجود الشر واآلفات اليت تصيب اإلنسان ـ حيث نقول بأننا بعد حتليل 

وهي أن الشرور ذا املعىن تكون  احلقيقة، فوائد ومصاحل الشرور نصل إىل هذه
  من ضروريات حياة اإلنسان من أجل أن تتجه حياته وروحه حنو الكمال.

عدم اتصاف الكوارث الطبيعية بأنها شرور  اإلجابة األولى:

  :بالذات

هو  »اخلري«تقدم أن ذكرنا يف املقدمة عند تعريف اخلري والشر، أن 
هو األمر العدمي، أو األمر  »الشر«نسان. وأن الوجود املطلوب واملالئم لإل

الوجودي ـ بناًء على القول بوجود الشر اإلدراكي ـ غري املالئم الذي ينفر 
اإلنسان منه. من هنا فإن  الباليا والشرور الطبيعية اليت حتدث يف الطبيعة، 
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تضح . وعليه ي»البالء«و »الشر«واليتضرر الناس منها، ال يطلق عليها مصطلح 
أن نفس وقوع الكوارث الطبيعية ال تالزم الشر، ولكن ما أن تصل هذه األمور 
إىل دائرة اإلنسان وتؤدي إىل اإلضرار به على املستوى الروحي واجلسدي أو 
املادي، حىت يبدأ اإلنسان بإطالق صفة الشرور عليها. إذن الشر مل خيلق يف 

متها احلقيقية، بل هو اتفاق ذوات هذه األمور، ومل يدخل يف تركيبتها ومنظو
طارئ يعرض عليها، واملالك يف ذلك هو تضرر اإلنسان. ولذلك ميكن لإلنسان 
أن ميارس السيطرة على هذه احلوادث الطبيعية، كأن حيصن بناءه وجيعله 
مقاوماً للزالزل، أو تطوير معلوماته حبيث يتكهن أو يتنبأ بوقت حدوثها 

  التخفيف من حدا وأضرارها.فيعمل على الوقاية منها، أو 
ولكن على الرغم من عدم اتصاف الكوارث الطبيعية، من قبيل: 

ي إىل اإلضرار قد تؤد نتيجةكوا شرور ذاتية، ولكنها بالالزالزل والرباكني ب
باإلنسان يف بعض املوارد؛ فيبقى السؤال ماثالً: ملاذا مل خيلق اهللا العامل خالياً من 

  ؤدي إىل اخلراب يف بعض نواحي احلياة؟هذه األمور اليت ت
واجلواب عن هذه الشبهة هو أن الكوارث الطبيعية ـ من قبيل: الزالزل 
والرباكني ـ جزء ال يتجزأ من منظومة خلق األرض، ومن لوازم الطبيعة اليت 
ال ميكن أن تنفك عنها. ومن أراد املزيد من التوضيح يف هذا الشأن، جيده يف 

  ن هذه السلسلة إن شاء اهللا تعاىل.العدد التايل م

  :الكوارث الطبيعية من لوازم عالم المادة اإلجابة الثانية:

وهنا ندخل يف بيان وحتليل أهم وأبرز مصاديق الشرور، كي يتضح أن 
 العامل املادي ما هو إىل مزيج من هذه الشرور، وأن هذه الشرور ما هي إال

  عنصر من عناصر تكوين عاملنا املادي.
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من النظريات حول منشأ وجود العوامل والكائنات، ومن  جمموعةهناك 

»اإلنفجار العظيم«أشهرها نظرية 
، اليت تقول بأن الكائنات قد تكونت إثر ���

انفجار ذري هائل كان حيتوي على جمموعة من املادة والطاقة. إال أن املقطوع 
ض قد انفصلت عن الشمس قبل ما يقرب من أربعة به حىت اآلن هو أن األر

مليارات ونصف املليار من السنني، وقد كانت يف بدايتها عبارة عن كتلة ملتهبة 
من النار والعناصر السائلة. وعلى مر األزمنة حتولت العناصر السائلة إىل 
عناصر ثقيلة ترسبت داخل املركز لتكون النواة، وطفت على سطحها العناصر 

. وال تزال ����القشرة اخلارجية من األرض�لسائلة األقل ثقالً مشكلة بذلك ا
حىت اآلن يف عمق مئات الكيلو مترات من باطن األرض مواد سائلة وملتهبة، 
وبفعل حرارا اهلائلة تذوب املواد الثقيلة املترسبة يف قعرها، وتبدأ باالرتفاع 

امدة والباردة من األعلى إىل إىل األعلى، ويف املقابل ترتل األجسام اجل
األسفل. وهذه احلركة املتبادلة حتدث أحياناً بعض الصدامات بفعل احلركة 

. وأحياناً تؤدي �	�املتضادة، وهذا االصطدام هو الذي يتم التعبري عنه بالزلزلة
                                                             

�1� Big bang. 

  انظر: فريوز فطورتشي، مسئله آغاز. ��٢
يعود أهم سبب لوقوع الزلزلة إىل حركة الطبقات األرضية. علينا أن نعلم بأن الزلزلة  ��٣

حلديثة يقع ما يقرب من ثالثة يومياً. فطبقاً للدراسات ا يةظاهرة حتدث يف الكرة األرض
حدى إماليني زلزلة سنوياً، مبعدل مثانية آالف زلزلة يومياً، أو زلزلة واحدة يف كل 

عشرة ثانية. إذ حيدث اصطدام نتيجة حلركة الطبقات يف االجتاهات املخالفة واالبتعاد 
السائلة  من بينهما محم من احلجارة عن بعضهما تنبثق عن بعضها، فعندما تنفصل طبقتان

، وعندما تربد هذه احلمم تغدو صلدة �وحتدث هذه الظاهرة عادة يف قعر احمليطات�
  =     وتتحول إىل قشرة أو طبقة جديدة متأل الفراغ احلاصل بني الطبقتني املتباعدتني. 



 ��

املواد السائلة ـ بفعل احلركة واحلرارة واالصطكاك ـ بالطبقات الداخلية من 
ل الطاقة الكامنة إىل طاقة ثورية خترج على شكل براكني األرض إىل حتوي

  تنطلق من أعماق احمليطات أو قمم اجلبال.

وبذلك يتضح بطالن التصور القدمي الذي كان سائداً بني العامة، حيث 
يتخيل أن األرض يف بدايتها كانت هادئة وساكنة، وأن اهللا هو  همكان بعض

قع بذلك خسائر فادحة يف األرواح واألموال. الذي يثريها بالزالزل أحياناً، فيو
  ومن هنا يتم التشكيك يف العدل اإلهلي.
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ذكرنا أن وجود األرض قد اقترن بانفصاهلا عن الشمس، وكانت حينها 

  ضيتني:كتلة ملتهبة من احلمم السائلة، ويف هذه احلالة نكون أمام فر
                                                             

وأما إذا كانت الطبقتان تتحركان يف اجتاه بعضهما، فإن إحدى الطبقتني ستدخل يف العادة    =
لطبقة األخرى، وأما إذا حصل وكانت الطبقتان متوازيتني متاماً حبيث ال ترتلق أي حتت ا

منهما حتت األخرى، فعدها سوف ينبعج الطرفان امللتقيان إىل األعلى، وبذلك تتكون 
سلسلة جبلية. وحيصل أحياناً عندما متر طبقتان جبانب بعضهما أن حيدث ضغط بينهما، 

قة متجهة حنو اجلنوب وأخرى حنو الشمال، إن هاتني فعلى سبيل املثال ختيل طب
الطبقتني سيضغطان على بعضهما يف موضع االصطدام، فيحدث إنكسار، ويف احلقيقة 
فإن اإلنكسار عبارة عن تشققات يف قشرة األرض تشاهد على طريف الطبقات العائمة 

لالنكسارات يف حركة متخالفة. ويف هذه املواضع يكثر احتمال وقوع الزالزل. وإن 
أنواعاً خمتلفة يتم تقسيمها على أساس موقع خط االنكسار وكيفية حركة الطبقتني. ويف 

حيدث اصطدام شديد،  من ثَممجيع أنواع االنكسارات تضغط الطبقات على بعضها، و
وأحياناً تؤدي شدة االصطدام إىل انكسار الصخور، وهناك حتدث الزالزل، وقد يؤدي 

دوث إنكسارات صخرية أخرى تنتج زالزل أو هزات أرضية ذلك بدوره إىل ح
 ارتدادية، وهلذا قد حتدث زالزل كثرية يف منطقة صغرية ويف فترات متقاربة.
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الفرضية األوىل: أن تستمر عناصر األرض امللتهبة عند انفصاهلا عن 
لن تكون  من ثَمالشمس. ويف هذه الصورة لن تكون هناك إمكانية للحياة، و

  هناك شكوى من الزالزل وتفجر الرباكني.

الفرضية الثانية: أن تتحول العناصر النارية املذابة والسائلة يف الكرة 
ر األزمنة املتطاولة إىل النواة، كيما تربد قشرا اخلارجية، وتتوفّر األرضية مبرو

إمكانية احلياة عليها. وعلى الرغم من برودة القشرة اخلارجية، حتدث هناك 
بعض الزالزل نتيجة لوجود التفاعالت الربكانية يف نواة األرض، وقد تقدم 

ا من وصفهبيعية بشرح ذلك. إن هذه الزالزل واالهتزازات وإن كانت نتيجة ط
اللوازم اليت ال تنفك عن طبيعة األرض، وهي لذلك تلحق األضرار املادية 

  واجلسدية وتؤدي إىل خسائر باملمتلكات واألرواح.

وفيما يتعلق ببداية اخللق على هذه الفرضية، هناك مشهدان ميكن 
  تصورمها:

أن املشهد األول: أن يتريث اهللا وال خيلق سكان األرض، إىل حني 
تربد نواة األرض بشكل كامل، وال يكون هناك من أثر للزالزل والرباكني، 
ويف هذه الصورة لن يتوجه أي ضرر إىل سكان األرض؛ إذ ليس هناك من 
سكان فيها من األساس! ألن القضية ـ على حد تعبري املناطقة ـ ستكون 

لق الكائنات سالبة بانتفاء املوضوع. ولكن يف املقابل سيكون هناك إرجاء خل
ومنها اإلنسان ملدة تقدر مباليني السنني، وبعبارة أدق: سيتم تعطيل احلياة طوال 
هذه الفترة. يف احلقيقة منذ ماليني السنني حيث بدأت عملية اخللق إىل مرحلة 
مخود النواة ـ واليت سوف تستغرق ماليني السنني أيضاً ـ كان يتعين على اهللا 

، وال خيلق أسالفنا وال خيلقنا وال خيلق آالف أن ال خيلق سكان األرض
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األنواع األخرى! كل ذلك حتت ذريعة أن بعض الكوارث الطبيعية قد تعرض 
  بعض الكائنات لألضرار!

وهذه الفرضية هي ذاا املعبر عنها بترك اخلري الكثري بسبب وجود 
الفيض  القليل من الشرور، وهي تنايف اتصاف اهللا باجلود وحب اخلري وبسط

  على الكون. وإن العقل والعقالء ال يويدون ذلك.
املشهد الثاين: بعد توفّر األرضية خللق سكان األرض حبيث حيصل 
أكثر السكان على اخلري الكثري، يباشر اهللا عملية خلق الكائنات والناس، رغم 

  وجود الضرر الذي سينال بعضهم. 

زول أسباب الكوارث مباشرة اخللق بعد أن ت�املشهد األول  نّإ إذ
ال يناسب الصفات الكمالية اليت يتصف ا اهللا سبحانه وتعاىل، يبدو  �الطبيعية

هو  �مباشرة اخللق عند توفر شروط احلياة ألكثر الكائنات�املشهد الثاين 
املطابق التصاف اهللا حبب اخلري والفيض اإلهلي؛ وعليه فإن خلق الكائنات 

طبيعية ينطوي على خري كثري، وإن ترك هذا على الرغم من وجود الكوارث ال
اخلري مساوق لترك اخلري الكثري، وهو ال ينسجم مع اتصاف اهللا بالصفات 

  الكمالية.

3 �Y,� ;!> -"�p s '%"!(7� l H ]�p� 
�(~D .C 5��FD :: 
يف اإلجابة عن اإلشكال القائل: ملاذا مل يتصرف اهللا بعد انفصال األرض 

عناصرها امللتهبة السائلة واملذابة، وأن يعمل على تربيد  عن الشمس يف
قشرا اخلارجية، وكذلك نواا يف فترة قصرية، حبيث تكون الظروف مؤاتية 

دون أن يكون هناك من خطر أو ضرر يلحق به من حلياة اإلنسان عليها 
  بسبب الكوارث الطبيعية؟ جيب القول:
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اخللق يقوم على أساس نظام  كما أشرنا يف مقدمة الكتاب، فإن نظام
العلية، وإن التصرف التكويين املباشر من قبل اهللا من خالل تربيد األرض 
امللتهبة، هو من قبيل القول بأن اهللا يتعين عليه تربيد النار مبجرد أن تنشب 

  بأذيال الشخص، وأن جيرد النار من لوازمها.

4 
!a/� �a)� :: 
الثانية من بني الكوارث الطبيعية اليت رمبا تأيت السيول يف الدرجة 

نستعرض  أيتتلحق األضرار واخلسائر الكبرية باألرواح واألموال. وفيما ي
  حتليل هذه الظاهرة الطبيعية.

عنصر حياة لإلنسان، بل هو عنصر حياة جلميع النباتات  ميثل املاء
واحليوانات، حيث يرتل من السماء إىل األرض، وينبع من باطن األرض 

يضاً. ال شك وال شبهة يف الفوائد الكثرية املوجودة يف املاء رغم األضرار اليت أ
يتسبب ا أحياناً حيث يؤدي إىل غرق كثريين. والسيول ليست شيئاً آخر 

  غري كميات كبرية من هذا املاء الذي يتحول إىل قوة جارفة ومدمرة.

  :ـ السيول عبارة عن تيارات مائية طاغية وجبارة ٤/  ١

إذا قيل: لو مل يكن املاء جارياً، ملا حتول إىل سيول جارفة، وملا أدى 
إىل األضرار. جيب القول: إن مجادات مثل احلجارة تكون ثابتة يف أماكنها، بيد 
أن السوائل جارية، واحلركة من لوازمها الذاتية اليت ال تنفك عنها. فحيث كان 

وإن القول بضرورة أن ال يكون  املاء سائالً، فإنه سيكون متحركاً بالضرورة.
املاء جارياً كي ال يتحول إىل سيول جارفة، يعود يف حقيقته إىل إنكار حقيقة 

  املاء وماهيته، كما لو قيل: جيب أن ال تكون النار حارة.

هذا مضافاً إىل أن الفائدة الرئيسة اليت حنصل عليها من املاء، إمنا تأيت 
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ن. فإن هذه الصفة هي اليت جتعل املاء قادراً من قابليته على احلركة واجلريا
على الغور يف بطن األرض، أو جريان املاء من الثلوج املتراكمة يف قممم 

دون من اجلبال ونزوهلا إىل السفوح ليستفيد منها الناس بكل سهولة 
اضطرارهم إىل تسلق اجلبال للحصول على املاء، وهذه الصفة هي اليت تساعد 

املياه خلف السدود، واألخذ منه مبقدار احلاجة، كما أن  املزارعني يف مجع
استمتاع اإلنسان بشرب املاء العذب يعود إىل صفة السيولة املالزمة له، حىت 

  أن اإلنسان يستفيد منه يف دفع الطعام اجلامد إذا غص به.

  :ـ السيول نتيجة زيادة منسوب األمطار ٤/  ٢

الغزيرة، ولو أن األمطار هطلت رمبا قيل: إن السيول معلولة لألمطار 
  بشكل قليل وعلى فترات متباعدة ملا حدث سيل!

  يف اجلواب عن هذا اإلشكال، نشري إىل األمور اآلتية:

ـ حاجة الناس إىل املزيد من املطر: فعلى الرغم من األمطار  ١
الكثرية، جند أكثر مناطق العامل تعاين من شح يف املطر، ولذلك ال جيدر بنا 

لبة خبفض منسوب املطر، بل علينا باألحرى أن نطالب بكميات أكرب من املطا
املوجودة حالياً. بعبارة أخرى: إن دورة احلياة على األرض، وحياة النباتات 
واحليوانات واإلنسان متوقفة على املاء الذي حنصل عليه بشكل رئيس من 

معرض  األمطار. وإذا اخنفض منسوب هذه األمطار فإن احلياة ستكون يف
   الزوال، وهذا املقدار من املاء يأيت من خالل ارتفاع منسوب املطر.

ولو قيل: من املمكن أن حنصل على كميات كافية من املاء من خالل 
دون انقطاع، فنشهد هطوالً من هطول املطر على شكل رذاذ خفيف ولكن 

  دون أن تكون هناك سيول مدمرة.من متوصالً لألمطار اخلفيفة، 
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قول يف اإلجابة عن هذا الكالم: إن هذه احلالة سيترتب عليها جيب ال
آفات ولوازم سلبية أخرى أيضاً؛ ألن استمرار املطر يعين أن تتلبد السماء 
بالغيوم والسحب بشكل متواصل، األمر الذي سيحجب وصول أشعة الشمس 
والضياء إىل األرض باملقادير الكافية، وهذا بدوره سيعرض النباتات إىل 

نتكاسة يف النمو، أو عدم اإلمثار أبداً، وبذلك لن حيصل احليوان وال اإلنسان ا
  على طعامه باملقادير الكافية، وهكذا تتعطل احلياة على األرض.

ـ إن هطول املطر تابع لقانون العلية: إن هطول املطر القليل أو الكثري  ٢
الئكة، ليرتل بأمر ليس أمراً اعتبارياً أو هو تابع إلرادة أو رغبة ملك من امل

منه دون رعاية لألسباب والقوانني الطبيعية، فمىت رغب ذلك امللك ال يرتل 
املطر، أو يرتل مبقادير كبرية أو ضئيلة. بل إن هطول األمطار تابع للمناخ 
والظروف اجلوية، من قبيل: حركة السحب، وبرودة اهلواء وما إىل ذلك. 

  العلية يف العامل. وبعبارة أخرى: إن املطر تابع لقانون

ـ قصور اإلنسان: يف بعض املوارد أو يف أكثر املوارد اليت يتعرض  ٣
اإلنسان فيها إىل الضرر بسبب السيول، إمنا يكون هو السبب يف ذلك لقصوره 
أو تقصريه، وبذلك تقع أعباء املسؤولية وتبعاا على عاتقه. فعلى سبيل املثال: 

على قوة التيار املائي اجلاري، أو أن يبين بيته يف أن ال يبين سداً كي يسيطر به 
  موضع جريان املاء. إذن جيب أن ال نضع كل اللوم على اهللا وعدالته.

� ���� -C�� �a)� :: 
إن من بني الكوارث والشرور الطبيعية وجود الرعود والربق 

ن والصواعق اليت ترتل من السماء؛ فتقتل الناس واحليوانات، وحترق املخاز
والبيادر واحلقول والغابات أحياناً. وبذلك يتضرر اإلنسان كثرياً بسبب هذه 
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  اآلفات السماوية.

  ويف معرض حتليل هذا اإلشكال، جيب التدبر يف األمور اآلتية: 

  :ـ الرعد والربق تابع لقانون العلية ٥/  ١

كان الناس يف العصور املاضية يعتقدون بأن الصواعق هي من غضب 
و بسبب غضب السماء على الناس. أما اليوم فقد اتضح أن هذا اآلهلة أ

االعتقاد ليس سوى توهم باطل ال أساس له من الصحة، حيث أثبت العلم 
احلديث أن الرعد والربق ناتج عن التصادم بني شحنة كهربائية سالبة بشحنة 
موجبة، وإن الشحنة املوجبة هي اليت تتكون بفعل التصادم بني تيار هوائي 
حار وتيار هوائي بارد، والشحنة السالبة قد تصدر عن اإلنسان أو النبات أو 
األرض أو كل شيء ميكن أن تالقيه. وإذا كان تولد الشحنتني السالبة واملوجبة 
نتيجة لتصادم سحابتني مسي ذلك رعداً، وهو أشد من الربق االعتيادي، وهو 

ة واآلخر حيمل الشحنة حيدث عند اتصال سلكني أحدمها حيمل الشحنة املوجب
  السالبة، وأما إذا اصطدمت باألرض فتسمى صاعقة، وهي أشد من الرعد.

وإن حقيقة الرعد هي تفريغ الشحنة اإللكترونية إثر تصادم سحابتني 
أو بني سحابة وبني األرض، وتصادم طبقة هواء باردة وطبقة هواء حارة، 

  ع.وحيدث من جراء ذلك صوت مدو وهدير يصك األمسا

  :ـ فوائد الرعد والربق ٥/  ٢

إن اإلنسان ينظر إىل ظاهرة الرعد والربق يف الوهلة األوىل باعتبارها 
شر مهلك، بيد أن العلماء واملختصني يف جمال العلوم التجريبية قد ذكروا للرعد 

  :أيتد كثرية، نشري إىل بعضها فيما يوالربق فوائ
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ق يولدان عادة حرارة هائلة إن الرعد والرب ـ تكوين املطر: ٥/  ٢/  ١
قد تصل حىت إىل مخسة عشر ألف درجة مئوية، وهذا املقدار من احلرارة 
يكفي إلحراق كميات كبرية من األوكسجني، األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض 
مفاجئ يف ضغط اجلو، ويف الضغط املنخفض متطر السحب، ولذلك غالباً ما 

  مباشرة.نشهد هطول األمطار بعد الرعد والربق 

عندما حيدث الرعد والربق  ـ القضاء على املكروبات: ٥/  ٢/  ٢
بذلك املقدار من احلرارة املرتفعة، تتركب قطرات املطر مع مقادير من 
األوكسجني اإلضايف، حيث يتكاثف املاء، مبعىن أنه ينتج ماء مؤكسجاً، ومن 

يف اآلفات النباتية بني فوائد املاء املؤكسج قتل املكروبات، ولذلك نشهد زيادة 
  يف السنوات اليت ينخفض فيه الرعد والربق.

إن قطرات املطر ـ اليت تكتسب بفعل  ـ تسميد التربة: ٥/  ٢/  ٣
احلرارة الشديدة حالة مركبة من األسيد الكربوين ـ عندما طل إىل األرض 

  ومتتزج بالتربة تشكل مساداً مؤثراً يف منو النباتات.

�  5MF!� #�(�D :5aNa`B� �,!(� �N�: 
أما اإلجابة األخرى بشأن الشرور والكوارث الطبيعية فهي أن 
باستطاعة اإلنسان أن يوظف قدراته العقلية للحد من أضرار بعض الكوارث 
واآلفات الطبيعية، من قبيل: الزالزل والسيول. كأن تسلّح األبنية والعمارات، 

بذلك يستطيع اإلنسان احلفاظ على نفسه ويتم تدعيمها مبواد مقاومة للزالزل، و
ت بالقياس إىل ضوأمواله من التلف. واليوم نشاهد أن أضرار الزالزل قد اخنف

األزمنة املاضية اليت مل يتم فيها تسليح األبنية مبا جيعلها مقاومة للزالزل. فمثالً 
درجة على  ٨/٩عند كتابيت هلذه السطور حدث زلزال يف اليابان بلغت قوته 
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ئة نسمة، وكان هناك زالزل امقياس رخيتر، ومل يتجاوز عدد الضحايا اخلمسم
درجة. وقيل إن هذه الزلزلة مل يسبق هلا مثيل  ٨/٦ارتدادية بلغت قوة بعضها 

طوال مئة وأربعني سنة خلت. ولو قدر هلذه الزلزلة أن حتدث يف املناطق 
دن الواقعة يف البلدان الفاقدة لألبنية املقاومة للزالزل، من قبيل: أكثر امل

  .���األفريقية وآسيا الغربية والوسطى، لشهدنا آالف الضحايا ورمبا املاليني

أو ميكن لإلنسان أن ينتهج خمتلف السبل ملنع أضرار السيول، من قبيل: 
  بناء السدود، أو بناء الوحدات السكنية يف املناطق اآلمنة مثالً.

جيب على اإلنسان أن يتحمل  وعليه فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية
  قسطاً من اللوم، وعدم االقتصار يف إلقاء اللوم على الطبيعة وعلى اهللا فقط.

  

  :��� الشر وسيلة للسمو الروحي لإلنسان اإلجابة الثالثة:

على الرغم من أن الشرور والكوارث الطبيعية قد تتسبب أحياناً 
ا يف املقابل تشتمل على منافع باألضرار واخلسائر باألرواح واألموال، إال أ

  نشري إىل بعض هذه الفوائد. أيتلإلنسان، ولكنه جيهلها. وفيما يوفوائد 

ولكن قبل بيان هذه احللول، جيب من باب املقدمة تنقيح هذه املسألة 
وهي: هل كان هللا سبحانه وتعاىل هدف من وراء خلق الكائنات وخاصة 

                                                             

ومن امللفت أن نعلم أن زلزال مدينة مب يف إيران والذي راح ضحيته عشرات اآلالف من  ��١
جلت للزالزل درجة، وهي نفسها الدرجة اليت س ٦/  ٨األشخاص، بلغت قوته 

  االرتدادية يف اليابان ومل تسجل أي إصابة.
�2  � Soul – Making. 
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مور عبثاً، ومن دون غاية أو هدف؟ اإلنسان منها؟ أو أنه قد خلق هذه األ
اتفقت كلمة املتأهلني على ضرورة أن تكون هناك غاية وهدف من اخللق، ويف 

�  (ذلك يقول اهللا سبحانه وتعاىل: C  � $i��%  6 �) �X �Th> �U  �$7 ̀ O/ �< �L�U �� ��%  a ��OD  � $( h> �U �� �m��̀ 
 �#! $N �F  � $p (���.  

ن ماهية هذا اهلدف والغاية ولكن هناك آراء ومشارب خمتلفة يف بيا
وكيفية الوصول إليها. هناك من يرى أن اهلدف والغاية من خلق أصل العامل 

ـ  ���ليست سوى ألغاز يف تاريخ البشرية، وأما بعض املتأهلني ـ وهم األكثرية
فيذهبون إىل االعتقاد بأن السعادة احلقيقية اخلالية من العناء واألمل ال ميكن 

هذه الدنيا، بل إن هذه الدنيا قنطرة وسلم للتكامل، ووصول  احلصول عليها يف
اإلنسان إىل السعادة األبدية يف عامل آخر، وذلك من خالل امتثال التكاليف 
اإلهلية واألعمال احلسنة والصاحلة، حيث تتسامى النفس، وبذلك متهد األرضية 

للتكامل والرقي�	�.  

                                                             

 .١١٥املؤمنون:  ��١
إن القول بأن الدنيا خلقت لتكامل اإلنسان يعود جبذوره إىل ما قبل اإلسالم واملسيحية.  ��٢

وكان خريسيبوس ـ وهو على رأس الفالسفة الرواقيني ـ هو أول من قال هذا الكالم. 
إن الفئران والرباغيث قد خلقت لتكاملنا، ألن الفئران تعلمنا الذكاء، �كان يقول: إذ 

. نقالً عن: حممد حسن قدر دان �والرباغيث حتثنا على عدم االستغراق يف النوم
 .٤٠شر، ص  هقراملكي، خدا ومسأل

فصيل، لقد حتدث املتكلمون اإلسالميون بشأن اعتبار التكاليف واألحكام اإلهلية بالت ��٣
وقالوا: إن احلصول على الغاية من التكاليف ـ أي السعادة األبدية واحلصول على اجلنة 
والرضوان اإلهلي ـ ال يكون من دون وضع التكاليف وامتثاهلا يف عامل الدنيا، واليت 

انظر: املصادر والكتب الكالمية، حبوث اللطف �تكون مصحوبة باملشقة واحلرج أيضاً. 
  .�والتكليف



 ��

يه مجيع الناس راحة وسعادة وأما لو كان العامل الراهن عاملاً يعيش ف
مطلقة من دون عناء وأمل، ويكون اهللا قد خلق الناس على حنو خلق املالئكة 
يف طاعتهم احملضة هللا وقيامهم بأفعال اخلري واإلحسان مكرهني، ملا كان هناك 
من فرصة للسمو والتكامل؛ ألن اإلنسان إذا مل يتعرض للبالء، ملا جتلى فيه 

بقضاء اهللا. ولو مل ير اإلنسان فقرياً وحمتاجاً، ملا جتلّت فيه  عنصر الصرب والرضا
صفة التعاطف مع اآلخرين وحب إيصال اخلري هلم واإليثار والتضحية من 

  أجلهم.

إن ازدهار امللكات والسجايا واخلصال احلسنة اليت أودعها اهللا يف جبلّة 
فتح وتزدهر تلك اإلنسان وفطرته، رهن بوجود املصائب واالبتالءات، كيما تت

اجلوهرة اليت باهى اهللا بعد خلقها، وتفاخر ا على املالئكة، وقال يف خلقها: 
) $l �g �,��̀ �7 �L   � $. �/  0�U: �w O6O�� �z (���.  

  

  :الشرور والكوارث مبدأ الخيرات اإلجابة الرابعة:

إن النظرية السابقة كانت تدعي أن الشرور والكوارث تلعب دوراً 
حمورياً يف تكامل النفس ورقيها، وتؤدي إىل حتقق اخلريات األفضل جوهرياً و

يف اآلخرة. وهذه النظرية تدعي ذات التأثري أيضاً، مع فارق  �السعادة األبدية�
أن الشرور اليت هي مبدأ اخلريات األمسى، هي متحققة بالفعل يف العامل الراهن 

  ويف هذه الدنيا.

هبون يف تأييد مدعاهم إىل أنصار هذه النظرية واحلل يذ وإنّ
االستشهاد بالنخب والعلماء والعباقرة الذين متكنوا من بلوغ املراتب العالية من 

                                                             

 .١٤املؤمنون:  ��١



 ��

  السمو والفضل والتكامل بعد اجتياز كثري من الصعاب واآلالم واحملن.

إن الذين يتعرضون للظلم واجلور وذاقوا مرارة الفقر والفاقة، ميكنهم 
  اع عنهم بشكل أفضل.إدراك أوجاع الفقراء والدف

املصائب أم «وقال األستاذ الشهيد مرتضى املطهري حتت عنوان 
إن القبح مقدمة لوجود اجلمال، وهو اخلالق واملوجد له. ويف « :»السعادات

صلب املصائب والباليا تكمن السعادة والرخاء؛ كما ميكن أن تشتمل السعادة 
يف طبيعة العامل التكوينية، قال أحياناً على البؤس، وهذه هي املعادلة القائمة 

O� a  (تعاىل:  h)� Os �,� �Mh%� $�O�! $" �� O,� �Mh%� Os �� a h)� $�O�! $" (���
«

���.  

النصوص الدينية وعلى سبيل  هذه املعادلة يف بعض وقد متّ التأكيد على
بضرورة حتمل املصائب، وأن  9املثال: قال تعاىل بعد تذكري النيب األكرم 

 (اآلالم ستنتهي يوماً ما:  مجيع m  � $" O  � $N � �� �� h#OD *  m  �$" O  � $N � �� �� h#O� �L (�	�.  

إىل هذا القانون الطبيعي من خالل املقارنة  7وقد نبه اإلمام علي 
بني األشجار الربية والنباتات اليت تنمو برعاية املزارعني، فتجدها مفتقرة إىل 

  ف تلك اليت تتحمل قسوة الصحراء، فقال:االستحكام والصالبة خبال

»  � ��OS �� h� � �� ,m+! $C $c�)  e�U �5 h" r �� � �; �� �Q h�� h#OD �� ���U: ,m+!$) $F �� �,�U �; � O� �z
                                                             

 .١٣؛ فاطر: ٢٩؛ لقمان: ٦١؛ احلج: ٦احلديد:  ��١
 .١٥٤؛ العدل اإلهلي، ص ١٧٤، ص ١مرتضى املطهري، األعمال الكاملة، ج  ��٢
إن اهللا مل يقل: إن بعد العسر �. وقال الشهيد املطهري يف تفسري هذه اآلية: ٦ـ  ٥الشرح:  ��٣

عىن أن اليسر موجود يف أحشاء العسر. وكما يسراً، وإمنا قال: فإن مع العسر يسراً، مب
، ص ١، مرتضى املطهري، األعمال الكاملة، ج �يقول املولوي: إن الضد حيمل ضده

١٧٥. 



 ���

 m+!$ $  $¡�B � �U �� ,m+! $* �� j �!  *�U �5 �"  ̂ ON� OZ��7O��h%� ��«
���.  

a>-� ,�x� oC 5"��X� ;+�N/� {*!p ¢�`8U5"!: 
هنا ويقول: مل يكن من الضروري فرض حتمل كل  همرمبا يشكل بعض

هذه اآلالم واملصائب واحملن والشرور يف الدنيا على اإلنسان من أجل احلصول 
على اجلنة والسعادة األبدية؛ وذلك ألن اهللا قادر مطلق، وعليه كان بإمكانه 

نة اخللد. وبعبارة منذ اليوم األول من اخللق أن يقيم حياة اإلنسان يف ج
أخرى: إن املكافأة األخروية كانت ممكنة أيضاً حىت قبل وضع األوامر 

   والنواهي اإلهلية.
وقد التفت املتكلمون إىل هذا اإلشكال منذ قرون، وقالوا: ال شك 
والريب يف أن اهللا كان باستطاعته القيام بذلك، بيد أنه على هذا الفرض يبطل 

ستحقاق الثواب، واألهم من ذلك إحراز مقام تكامل النفس وتساميها وا
  .���اخلالفة اإلهلية من خالل اجتياز عامل التكليف واالبتالء واحملن

اإلنسان قد أسكن اجلنة من اليوم األول، ومتكن من احلصول  فلو أنّ
على النعم اإلهلية باان، ملا استحق هذه املكانة واملرتلة أبداً، وإمنا سيكون 

ل وتكرم ولطف من اهللا عز وجل، ولن يتجلى خطابه سبحانه ذلك جمرد تفض
�   (وتعاىل على أرض الواقع إذ يقول:  $�  �h%� � �M$7 h"�U � �": �£OD 'ON OF  , * $5h%O} �1 B $1

'O7h% �F O� $X  + �� * ?O+��̀ OC Os O� $X  +� �L * m5ha OP  � �� m5�a OP �, O_r� �؛ إذ سيقوم الفرض �	�) ,
                                                             

  .٤٥ج البالغة، الكتاب رقم:  ��١
سوف نستعرض آراء املتكلمني حول هذه املقولة يف حملها. وجيب التذكري هنا بأن بعض  ��٢

  اإلنسان للثواب األخروي.املتكلمني أنكر استحقاق 
 .٣٠ـ  ٢٧الفجر:  ��٣



 ���

الك اإلنسان لنفس، حىت تتمكن هذه النفس من الوصول إىل على عدم امت
. يف حني إذا متكن اإلنسان من بلوغ مرتبة اخلالفة اإلهلية، أو »الطمأنينة«مرتبة 

متكن يف احلد األدىن من استحقاق الثواب األخروي بسبب قيامه باألعمال 
نه من احلسنة واألفعال الصاحلة، سيكون له الفخر واملباهاة من جهتني؛ أل

، وإن اهللا »فادخلي«خالل حتمل املصائب واحملن جيعل نفسه مستحقاً لنداء 
بدوره سيباهي بفعله وخلقه ملثل هذا اإلنسان، وسيعبر عن بديع صنعه حبسن 

m5  (مطلع مثل قوله:  ��aO) �X OY  ,�� Os &� OC� �F r�OD (���  :وحسن ختام مثل قوله
) $l �g �,��̀ �7 �L   � $. �/  0�U: �wO6O�� �z (��� ،؛ وأما إذا مل يقترن العامل الراهن بالشرور

لن يعود من موضع حلسن هذا املطلع، وال حلسن ذلك اخلتام، وما كان هناك 
  من موضع للركون إىل استحقاق اإلنسان أبداً.

  

  :انالشرور والكوارث اختبار وامتحان إلهي اإلجابة الخامسة:

وامتحان لإلنسان، كيما يتم التعرف إن الدنيا ساحة اختبار وابتالء 
على اإلنسان احلقيقي يف حضرة اهللا سبحانه وتعاىل. ولالختبار طرق شىت، 
ومن بينها ابتالء اإلنسان بأنواع اآلالم والبؤس، وبكلمة واحدة: إن الشرور 

  ار القرآن الكرمي إىل ذلك بقوله:والكوارث واحدة منها. وقد أش

r  (ـ  hx��O�  � $i!$) ̀ �> ��  � �� : �#! $N �F  � $p ��%  a ��OD �� m5�% 7OL O  y �z (�	�.  

                                                             

 .٣٠البقرة:  ��١
 .١٤املؤمنون:  ��٢
 .٣٥األنبياء:  ��٣
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�   (ـ   . O� �A  �¤O�  � $(h> �! $) ̀ �%�� ��:  � �� OH  ! �z: O O�$�>�� �� O
!  ���  . O� �¥ 6 �> �� O¦! $Q
 �." O�O�� h��  rx�� �� OZ �� �1h�� �� (���.  

6�  (ـ �� ��: �> �� �wO% r/��O� �#  ! �C  �OL �
§ ��>  ̂ �X�U  -  6: O� �¥: h��  .:  � $Mh) �N�� OZ �� �1
 �#� $� hi ĥ �" (���.  

يف هذه اآليات يقدم اهللا نفسه على أنه هو علة ظهور بعض أنواع 
الشرور، من قبيل: اجلفاف، وأنواع األمراض، والفقر االقتصادي، واالبتالء 
بأنواع البالء املادي واجلسدي، وذكر أن الدافع إىل ذلك يكمن يف اختبار 

أي: «اإلنسان وامتحانه. قال العالمة الطباطبائي يف تفسري االمتحان بالشر: 
»ومنتحنكم مبا تكرهونه من مرض وفقر وغريه

�	�.  

وقد جاء يف بعض الروايات أن يف االبتالء تأديباّ للظامل، واختباراً 
ن البالء للظامل أدب، وللمؤم«وامتحاناً للمؤمن، وامتيازاً وعلو مرتبة لألنبياء: 

»امتحان، ولألنبياء درجة
�
�.  

  

  :الشرور عقاب على الذنوب اإلجابة السادسة:

ذكر القرآن الكرمي بعض الشرور والباليا بوصفها عقاباً على سوء 
أعمال الناس، وانتقاماً وغضباً إهلياً. وقد صب يف التاريخ على أمم، من قبيل: 

ود. وفيما يلي نشري قوم عاد، ولوط، وفرعون، وأصحاب األيكة، واحلجر، ومث
                                                             

 .١٥٥البقرة:  ��١
  .٣٠األعراف:  ��٢
  .٢٨٢، ص ١٤العالمة حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  ��٣
 .٤٩٣، ص �بالء�: ، مادة١انظر: حممد حممدي ري شهري، ميزان احلكمة، ج  ��٤
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  إىل بعض تلك اآليات:
��r  (ـ a  � Os  � $v��%  * ��  ̈ �¡ �L  � $M % O� ��%  1 �6�7>� �L (���.  

تشري هذه اآلية إىل قوم فرعون الذين أغرقوا يف البحر، بسبب طغيام 
  ونقضهم للعهود.

�  (ـ F hT�) �L: �N �F � �> $�  ��U �A�:  ��B  ��U �� � �M�)OL� �8 � �M�aO�� �C ��%  )  . O� m; �,� �Q O0 � �M a �) �C � �>
 ��a rQ O8 (���.  

هذه اآلية ناظرة إىل إحدى العقوبات املهولة اليت حاقت ببعض  إنّ
األمم السابقة، وهم قوم لوط، وذلك بسبب ابتالئهم بالشرور واملفاسد 
األخالقية. كما متّت اإلشارة بعد هذه اآلية إىل قصة أصحاب األيكة واحلجر 

  أيضاً.
هتمام القرآن الكرمي مبسألة معاقبة ارمني واملذنبني، أن اهللا ويكفي يف ا

، وقد تكرر هذا الوصف يف »ذو انتقام«سبحانه وتعاىل قد وصف نفسه باملنتقم 
   القرآن الكرمي ألكثر من ثالث عشرة مرة.

  

  :اإلجابة السابعة: الشرور جرس إنذار وتحذير للفطرة

األمل والبالء واحلزن والعناء، قد  لو كان اإلنسان مبأمن من مجيع أنواع
يها ستكون دائمة ومستمرة، يستويل عليه تصور أن هذه احلالة اليت هو عل

جواحنه لذلك بروح التكبر والغرور. وقد يواجه اهللا عز وجل بنفس  ئفتمتل
هذا التصور والشعور، فريى نفسه فوق عبادة اهللا، ويبتلى بآفة النسيان والغفلة 

                                                             

 .١٣٦األعراف:  ��١
 .٨٢هود:  ��٢
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انه وتعاىل. يف حني أن االبتالء بالشرور ميثل جرس إنذار يعيد عن اهللا سبح
اإلنسان إىل الواقع، ويذكره بوجود إله وراء أسرار الوجود. وهناك آية تشري 

�h  (إىل وجود هذا التصور اخلاطئ لدى اإلنسان؛ إذ يقول تعاىل:  ��  �nOD ��
 h� $� OG a��OD �m̀ aO% $� $G h� �, � �C �+ R $© �#� �/> Od   a��OD ! $C  - �" �#� �i � �� � Oª�> $G % O� m5 �1  NO> $G�� h! �X  �nOD $�  ̀ �*  . O� OG

Ol ���N �F ��  m+ �-  > �U (���.  

بيد أن هذا اإلنسان عندما يستويل عليه األمل واملرض والشرور، أو 
حيدث نقصان يف ثروته وممتلكاته، ينتبه إىل أن أصل حياته ليست دائمة، بل 

البالء، وإن صحته عرضة لالنتكاسة، وإن ثروته ـ اليت هي عرضة ألنواع 
يباهي ا، وبسببها يبتعد عن اهللا وعباد اهللا ـ آيلة للنقصان والضياع بسبب 
صاعقة أو زلزال أو طوفان أو إفالس أو سرقة وما إىل ذلك. وعند جتربة هذه 
احلقيقة على املستوى الشخصي أو من خالل الوقوف على جتارب اآلخرين، 

ستفيق املرء وينتبه إىل واقعه وحقيقته، حيث يدرك عندها أنه كائن عاجز ي
وضعيف، وعليه ال يكون هناك من مربر للتكبر يف حضرة اهللا ويف التعامل مع 
اآلخرين. وال جيدر بصحته املؤقته أو ثروته الزائلة أن تبعده عن اهللا، أو تدعوه 

اذة باهللا على الدوام. وحبسب إىل ظلم نظرائه يف اإلنسانية، بل عليه االستع
   التعبري القرآين جيب على اإلنسان أن يتضرع إىل اهللا ويتذكره ويرجع إليه:

6�  (ـ �� ��: �X�U  -: OL �
§ � �>  ̂:  6 �> �� �wO% r/��O� �#  ! �C  �: O� �¥:  � $M h) �N�� OZ �� �1h��  .
 �#� $� hi ĥ �" (���.  

                                                             

 .٨الزمر:  ��١
 .٣٠األعراف:  ��٢
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األمر الذي يعكس الدور الذي تلعبه هذه األسباب فيما يتعلق مبسألة 
  الشرور.

أن من بني أسباب ابتالء اإلنسان بأنواع  7وقد بين اإلمام علي 
البالء هو إخراج بذرة التكبر من قلبه، وغرس بذرة التواضع بدالً منها؛ إذ 

�  «قول: ي O¢� $ $�O�  � OMaO)�7 ̀ �" ��: Os O��� �̂ h7)O� m�>� �(  8OD �� ,  �O O!$) $*  . O� O �� �(h7)O� m�F ��  XOD ,Ot O,� �( �1
  �M O8! $� $>«

���.   
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 .٤٢األنعام:  ��٢
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  .٤١الروم:  ��٤
 .٢١السجدة:  ��٥
 .�القاصعة�، املعروفة بـ ١٩٢ج البالغة، اخلطبة رقم:  ��٦



 ���

 ]�(7� .C -N`�� �P!7�: 
إن اإلنسان حيمل يف ذاته أرضية خصبة للتكبر والغرور، فإذا كان 

هات املالية والصحية واالجتماعية واملهنية الوضع العام لإلنسان من مجيع اجل
وما إىل ذلك جيدة وحسنة للغاية، أمكن القول بأن التوهم قد يستويل على 

، أو أنه أفضل من كثري يف احلد األدىن، غريهاإلنسان فيتصور أنه أفضل من 
فيبتلي بداء التكبر والغرور والعجب بالنفس. فإن الشخص الذي ميتلك ثروات 

، وقصوراً فارهة، وتكون لديه أسر وأوالد منعمون، وحيتل منصباً طائلة
اجتماعياً مرموقاً، ويشغل وظيفة كبرية، ويستقل سيارة حديثة مثالً، يكون 
احتمال ابتالئه بالتكرب والعجب كبرياً. ويكون هذا الشخص أحوج من غريه 

هذا الشخص إىل مساع جرس اإلنذار الذي يوقظه من نوم الغفلة. وإن ابتالء 
باملرض أو أي نوع من أنواع الشرور ميكنه أن يعيده إىل حقيقته، ويذكره بأنه 
كائن ضعيف وعاجز، وأن كل ممتلكاته وحىت صحته، عرضة للضياع والتلف 
يف كل حلظة؛ وعليه ال يبقى عنده للتكرب والغرور واإلعجاب بالنفس من 

رداء التواضع، والظهور موضع لإلعراب أبداً، بل جيب على املرء أن يلبس 
مبظهر العجز واالفتقار أمام اهللا، واإلحسان إىل عباده، وأن يشكر اهللا على النعم 

   اليت من ا عليه.
أن هذه احلقائق هي اليت متثل فلسفة وجود  7وقد ذكر اإلمام علي 

   الشرور والكوارث يف عامل الطبيعة، إذ يقول:
»  � O¢� $ $�O�  � OMaO)�7 ̀ �" ��: �( �1 O��� �̂ h7)O� m�>� �(  8OD �� ,  �O O!$) $*  . O� O �� �(h7)O� m�F ��  XOD ,Ot O,�
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  :الشر معلول للجهل اإلجابة الثامنة:

إن الشر احلقيقي هو ذلك األمر الذي يكون مبجموعه شراً وبلحاظ 
مجيع أبعاده وجوانبه، وليس ببعض جهاته وأجزائه، حبيث ال يكون فيه أي 

ال شيء بالقياس إىل أضراره. نوع من أنواع اخلري لصاحبه، أو أن يكون نفعه 
فمثالً ليس هناك من شك يف أن الدواء املر أو مبضع اجلراح يتسبب بالكثري 
من األمل، ولكن حيث يترتب على هذا األمل منفعة للمريض، فإنه ال يعد شراً 
أبداً، بل هو عني اخلري واحلُسن أيضاً. من هنا فإن كل ما يبدو شراً  وأملاً 

األوىل، ويتسرع املرء يف وصفه بالشر، إمنا هو ناشئ عن اجلهل  وحزناً للوهلة
وعدم العلم جبميع أبعاده وجوانبه واألسرار اليت تكتنفه وحتيط به. ولو كشفت 
مجيع حجب اجلهل وأغطية الغفلة، لظهرت الوقائع على حقيقتها، وملا تعجل 

  اإلنسان يف إصدار احلكم عليها بالشر.
الوجود، وخاصة فيما يتعلق مبقولة الشر، تقوم إن نظرة اإلنسان إىل 

، اليت ال يبصر فيها املرء أبعد من أنفه، وجيعل من هذه ���على النظرة اجلزئية
  النظرة الضيقة مالكاً إلصدار األحكام وتعميمها وإطالقها على حنو شامل.

خذ بنظر االعتبار رجالً معصوب العينني يهدى إىل فندق من مخسة 
ه يوضع يف غرفة خمصصة للنظافة يف سرداب الفندق، وهناك تفتح جنوم، ولكن
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العصابة من عينيه ليشاهد غرفة مفعمة بالغبار والرطوبة والظلمة، وبعد أن 
يجرب على اإلقامة يف هذه الغرفة ليلة واحدة، يسمح له باخلروج من الفندق 

الفخم. دون أن يقف على حقيقة الغرف والطبقات األخرى يف هذا الفندق من 
فإذا كان هذا الشخص سطحياً يف تفكريه، فإنه سيحكم على مجيع غرف 
الفندق بأا ال تليق بكرامة اإلنسان، وأما إذا كان واقعياً وأدرك أن الغرفة اليت 
حبس فيها ومل يسمح له برؤية غريها ليست سوى خمزن أو قبو صغري حلفظ 

  معدات تنظيف الفندق، لكان له حكم آخر. 
ألمر بالنسبة إىل اإلنسان الذي ينظر إىل هذا الكون الفسيح وهكذا ا

أيضاً، فإنه إذا نظر إىل العامل برؤية مشولية، ألعاد النظر يف أحكامه الصادرة 
عن نظرته الضيقة؛ وذلك ألننا حنن البشر نقيم مالكات اخلري والشر على 

عامل من زاويتنا أساس من مصاحلنا العابرة واملالزمة ألنانيتنا، والنظر إىل ال
، حبيث نفسر �وإذا مت ظمآناً فال نزل القطر�احملدودة، حىت يقول قائلنا: 

األمور على وفق منفعتنا الشخصية احملدودة، وإن كل ما يصيب مصاحلنا بأدىن 
ضرر ـ وخاصة مصاحلنا اآلنية والظاهرية ـ حنكم عليه بأنه شر، ونسلبه حق 

يف قتل الكائنات وخاصة احلشرات اليت احلياة، ومن هنا فإننا ال نتردد 
تزعجنا، بل وقد يعترض بعضنا أحياناً على خلقها من األساس، وكأن حق 

  احلياة حكر علينا فقط، وأن ليس للكائنات مثل هذا احلق يف احلياة.

رؤيتنا إىل اهللا تبدأ من األسفل إىل األعلى،  ملّا كانتوبعبارة أخرى: 
دون رؤيتنا إىل اهللا من ا نقص وخطأ، حيول ذلك وتفهم األمور السفلى على أ

وصفاته الكمالية. وإن هذا النوع من النظر يشوبه الغموض ويفتقر إىل الواقعية، 
فإننا من قبيل النظر إىل الصورة املنعكسة على صفحة املرآة الصدئة أو املغربة، 
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ب بصيغة ال نرى إال صورة غامضة. وقد متّ تقرير هذا احلل بني فالسفة الغر
  أخرى، وسوف نشري إىل هذا التقرير يف الصفحات الالحقة إن شاء اهللا.

وقد تعرض القرآن الكرمي يف العديد من آياته إىل جهل اإلنسان وعدم 
معرفته حبقائق األمور، وإن هذا اجلهل يكون هو منشأ أخطائه يف حكمه على 

  األشياء باخلري والشر، ومن ذلك قوله تعاىل: 

/ (ـ  �C �� �� � m} a �~ !�̀ O $�  #�U E �/ �C ��  � $(�� &  y �X �! $v �� �m} a �~ ! $v ��  (�p  #�U E R �V �! $v
$l ��  � $(��  �#! $1�)  N �p ��  �$7  > �U �� $��)  N �" (���.  

�  (ـ �  (�p  #�U E �/ �N �L$l �� �N  �k �� �m} a �~ ! $v  myO� �i  m  y �X OGaOL (���.  

وجود أنواع النعم والبالء يف الدنيا، إىل  7كما أشار اإلمام علي 
   فقال:

» , OA �T  Nh%�  . O� OG  a �) �C $l � �M�) �N �F � �� �o �C h�OD h� O6�7  /�7O�  . $(�p  �� ��a  > �-� h#�U bb  � �)  C ��
  � �� , OA�fO7  � O  � ��:  � Os OA �� �Q: �(  ~�U  #O� �L , $��)  Np �� �h O° �A� �~� ��  ��U ,O+� �N �1  . O� &A  �± �_ a �) �C ��
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من هنا فإن على اإلنسان أن ال يسارع يف احلكم على كل أمر يصيبه 
ه حلقة يف سلسلة طويلة من دمن جهة الطبيعة ويصفه بالشر، بل عليه أن يع

 إال بعد حلقات الظواهر الكونية. وأن ال يبادر إىل وصف شيء بالشر أو اخلري
النظر يف الدور الذي يلعبه ذلك الشيء اجلزئي يف العامل والكون بوصفه كالً 
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شامالً؟ وقد سبق أن شرحنا هذه املسألة، حيث قلنا: إن بعض األمور، من 
قبيل: حرارة النار، وسيولة املاء، من لوازم عامل املادة، أو أن اهللا من خالل 

مل على حتويلها إىل نوع من اخلري، التعويض عن بعض الشرور يف اآلخرة يع
  وهو ما سوف نتعرض له يف العدد القادم من هذه السلسلة إن شاء اهللا.

  
  :الموت، انقطاع اللطف اإللهي اإلجابة التاسعة:

وعلى الرغم من عدم وجود الشر بالذات، وعلى الرغم من أن 
تبقى تصيب  الكوارث الطبيعية هي من لوازم العامل املادي، فإن هذه األمور

عدداً ـ قليالً أو كثرياً ـ من الناس باألذى والضرر، وتتسبب هلم خبسائر يف 
األموال واألرواح، وخاصة قد يفقد اإلنسان حياته أو يصاب بعاهة أو نقص 
يف أعضائه. وال ميكن للحلني واإلجابتني السابقتني أن تقنع هؤالء. ويف اإلجابة 

    بالتعاليم الدينية، والقول:عن هذه الشبهة ميكن لنا أن نستعني

لو أدت كارثة طبيعية، من قبيل: الزلزلة أو الربكان أو الطوفان، إىل 
موت شخص أو عدد من األشخاص، علينا أن نتساءل: ما هو االعتراض أو 

  اإلشكال الذي يوجه إىل اهللا سبحانه وتعاىل يف مثل هذه احلالة؟

شخاص؟ وجب علينا التذكري لو قيل: ملاذا تسبب اهللا مبوت عدد من األ
بأن اهللا حيث كان هو اخلالق واملالك والواهب لوجود اإلنسان، فإن استمراره 
يف إفاضته الوجود واحلياة يف كل حلظة إىل عبده اململوك له، يعد لطفاً ومنة 
وتفضالً منه؛ ألن العبد مدين جبميع وجوده إىل اهللا تعاىل، وعليه أن يشكر اهللا 

ة من حلظات وجوده، وإن اإلنسان يف هذه احلالة أشبه باملدين على كل حلظ
  الذي يتعين عليه تسديد الدين إىل صاحبه يف كل حلظة.
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وإذ عمد اهللا إىل قطع هذا الفيض واللطف، ال يكون هناك أي جمال 
العتراض العبد، إذ الفرض أن ال حق لإلنسان أصالً يف هذا الفيض ليطالب 

رى: ليس له على اهللا حق، حىت يقال إن اهللا مل يقم مبا باستمراره، وبعبارة أخ
  هو عدل إذ جتاهل حق عبده عليه.

  
  :الموت، انتقال إلى حياة أخرى اإلجابة العاشرة:

لو ألقينا نظرة على موت األشخاص بسبب الزالزل أو السيول ذه 
قلنا  ماالعني الظاهرية، لوجدنا أن هذا املوت يعين خسارة حلياة مرحية، بل رب

بأن املوت يعين ضياع حلياة مرفّهة، وعندما نبصر األجساد احملترقة واملهشمة 
يف مثل هذه احلالة سوف نغرق يف احلزن واألسى على أصحاا. إن منشأ هذه 
 الشبهة يأيت من أننا نقصر النظر على هذه احلياة الدنيا، حبيث أننا ننكر أو

  نتجاهل حقيقة احلياة يف اآلخرة.
ذا غيرنا نظرتنا، وأمعنا النظر ودرسنا حقيقة اإلنسانية وظاهرة وأما إ

املوت، سندرك بوضوح أن حقيقة اإلنسان تتقوم بروحه، وما اجلسد سوى 
وعاء، أو على حد تعبري العرفاء: إن اجلسد قفص والروح يف داخله مبرتلة 

ارث الطائر احلبيس. من هنا فإن مطلق املوت، مبا يف ذلك املوت بسبب الكو
الطبيعية ال يعترب فناًء، بل هو انتقال من حياة وعامل إىل حياة وعامل آخر. وإن 
الواقع باملوت يف احلقيقة إمنا هو سفر وانتقال من موضع آلخر. وإن ما نشاهده 
من األجساد املتهالكة، إمنا هي جمرد أقفاص حمطمة متكنت الطيور اليت كانت 

أن يصيبها اي ضرر بتحطم هذه األقفاص،  دونمن ر منها يف داخلها من التحر
وهكذا األمر بالنسبة إىل ظاهرة موت اإلنسان أيضاً، فالعطب الذي يصيب 

  اجلسد، ال يصيب الروح بسوء أبداً.
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وعلى هذا األساس ال يكون هناك أي شر يف موت شخص أو آالف 
فر األشخاص يف الكوارث الطبيعية، ألن احلاصل بفعل هذا املوت إمنا هو س

 جيب على اجلميع أن يذهبوا إليه يف يومٍ ما، غاية ما هنالك أن هناك من يشد
  وض هذا السفر قبل غريه.خيالرحال و

w7M`~ .C 5��FD: 
  هناك شبهتان مطروحتان بشأن ظاهرة املوت، ومها كاآليت:

�  $� ¢^N� �aQNp �%C ,Z!= :?��X: 
تقال من مكان إىل آخر، قد يؤمن البعض بأن املوت عبارة عن سفر وان

املوت يؤدي باملذنبني والعصاة إىل  ملّا كانولكنه مع ذلك قد يشكل ويقول: 
العذاب، ويعجل عليهم العقوبة، وعليه فإنه ال ميكن أن يكون إال شراً يف مثل 

   هذه احلالة.
ويف اجلواب عن هذه الشبهة جيب القول: أوالً إن أصل املوت بسبب 

س هو الشر، وإمنا يعود اإلشكال إىل الشرور يف عامل اآلخرة، الزلزلة مثالً لي
وهو ما سنبحثه يف اية الكتاب. وثانياً: إن عنصر العذاب ليس هو املوت، بل 
أعمال املذنبني وأفعاهلم القبيحة. وثالثاً: إن املوت بسبب الكوارث الطبيعية 

هذا ما سيأيت يوجب رفع العذاب األخروي أو التخفيف من وطأته وشدته ، و
   توضيحه وشرحه الحقاً إن شاء اهللا تعاىل.

� #�/>d ���(p 
�9 �%C ,Z!= :: 
قد يتم طرح اإلشكال ذه الصيغة: إن املوت بفعل الكوارث الطبيعية، 
يقضي على أرضية التكامل واحلصول على مراتب الرقي أو يقضي على فرصة 

  اإلنسان املذنب للتوبة.
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  هذه الشبهة، نسترعي انتباه القارئ إىل األمور اآلتية:ويف اإلجابة عن 

ـ املوت معلول للعلل الطبيعية: إن املوت بسبب الكوارث الطبيعية  ١
الكوارث «اليستند إىل اهللا بشكل مباشر، بل كما يبدو من تسميتها بـ 

، إمنا تعود إىل العوامل واألسباب الطبيعية ونظام العلية، وكما ذكرنا »الطبيعية
  راراً وتكراراً فإن نظام العلية من لوازم عامل الطبيعة.م

ـ املوت انقطاع للفيض واللطف اإلهلي: لو قيل إن استناد املوت إىل  ٢
قانون العلية، ال يستوجب عدم استناده إىل اهللا؛ إذ ال شك يف استناد األسباب 

إلجابة عن والكوارث الطبيعية يف اية املطاف إىل القدرة اإلهلية. ونقول يف ا
هذا اإلشكال: إن احلياة، بل وجود اإلنسان برمته، إمنا هو نعمة وتفضل من اهللا 
على اإلنسان. إن اإلنسان يف حياته يسري حنو التكامل من خالل فعل 
اخلريات، وهذا منوط بدوره بتوفيق اهللا واستمرار فيضه أيضاً. ويف احلقيقة فإن 

ه دزيد من تكامل الفرد، وال ميكن عاملوت هو سلب هلذا التوفيق وانقطاع مل
ظلماً وجوراً منافياً للعدل اإلهلي، فال يكون هناك مورد هلذا اإلشكال. 

وسيأيت مزيد من التوضيح ذا الشأن يف الصفحات القادمة إن شاء اهللا �
  .�تعاىل

ـ جواب نقضي: إن تقرير هذا اإلشكال يلزم منه عدم وجود املوت  ٣
اإلنسان ال خيلو من إحدى حالتني، فهو إما أن  ؛ ذلك ألنّيف عامل الدنيا أصالً

يكون مذنباً أو ال، ويف احلالة األوىل هناك متسع للتوبة، ويف احلالة الثانية هناك 
متسع للكمال واملزيد من التكامل. وإن املوت يف كل وقت ويف مجيع األحوال 

د ألرضية يقضي على إحدى هاتني احلالتني، ولذلك جيب من أجل اإلعدا
عدم �التوبة أو التكامل أن ال يكون هناك موت أبداً. بيد أن هذا االفتراض 
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 ال ينسجم مع فلسفة اخللق. بعبارة أخرى: إنّ �املوت واخللود يف احلياة املادية
هذا اإلشكال  على الكوارث الطبيعية اليت تؤدي إىل املوت وسلب التكامل 

طبيعية، وإمنا يأيت على مجيع أنواع عن اإلنسان، ال يقتصر على الكوارث ال
  املوت أيضاً.

  
  :جبران الشرور واألضرار اإلجابة الحادية عشرة:

املوت بوصفه قطعاً للطف اإلهلي، واملوت �إن اإلجابتني األخريتني 
ال تأتيان يف تربير املوت بسبب  �بوصفه عنصر انتقال من عامل إىل آخر

سائر يف األموال واألرواح وبتر الكوارث الطبيعية، وحصول األضرار واخل
األعضاء فقط. ولكن هناك نظرية كالمية تعمل على تربير مطلق املوت 
واخلسائر املادية واإلصابة بالعاهات أيضاً، وهذا ما سنوضحه على النحو 

  اآليت:
إن مفهوم املوت على الرغم من كونه انقطاعا للفيض واللطف اإلهلي، 

عىن استرجاع الوديعة واألمانة، إال أن اهللا سبحانه التويف من االستيفاء مب ألنّ
وتعاىل سيأخذ بنظر االعتبار حال العبد عند موته بسبب الكوارث الطبيعية، 
كما يف حال موت األم أثناء الوضع والوالدة، أو موت الطفل يف حادث غرق 
أو ما إىل ذلك، وإنه لذلك سيعوضهم عن ذلك سعادة يف اجلنة مبا يتناسب 

  لتهم، أو أنه سيخفف عنهم العذاب يف احلد األدىن. ومرت

جيهد بعض املتأهلني ـ ومن بينهم املتكلمون يف العامل اإلسالمي ـ بعد 
اعترافهم بوجود اآلالم واملصائب وأنواع األضرار املادية واجلسدية والروحية 
 املترتبة على الكوارث الطبيعية يف عامل الدنيا مما يصدق عليه عنوان الشر
امجاالً، ويسعون من أجل التوفيق بني هذه الشرور وبني اتصاف اهللا بالعدل 
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من واحلكمة. حيث عمد املتكلمون اإلسالميون من أجل إثبات مدعاهم ـ 
دون إنكار وجود الشر، كما كان أكثر الفالسفة يعتربونه حالً للشرور ـ من 

 جدار الشر، وهو كي حيدثوا نقباً يف »االنتصاف«، و»التعويض«خالل بيان أصل 
  ما سنقوم ببيانه وشرحه الحقاً.

إن الذي يبدو من تضاعيف نظريات املتكلمني، تقسيم اآلالم والشرور 
  إىل األقسام الثالثة اآلتية:

أ ـ اآلالم واملكاره اليت يكون اإلنسان هو السبب يف إجيادها. كأن 
حلاق الضرر يتعمد الفرد يف إدخال يده يف النار والتسبب جبرح نفسه أو إ

جبسده من خالل تناول أنواع األمور الضارة رغم علمه بضررها، من قبيل 
  اإلدمان على التدخني أو أنواع الكحول مثالً.

ويف هذا القسم ليس هناك ـ على ما يبدو ـ من يلقي بالالئمة على 
  الدين والتعاليم الدينية، سواء من املوافقني أو املخالفني.

اليت يتسبب ا إنسان يف حق إخوته يف  ب ـ اآلالم واملعاناة
اإلنسانية، كأن يقوم ظامل بضرب شخص ضعيف مظلوم أو جيرحه أو يسلبه 
أمواله وممتلكاته، أو أن يتسبب شخص مثل نريون أو صدام أو احلجاج بقتل 

  آالف األبرياء.
ويف هذا القسم من الشرور يذهب املتكلمون إىل االعتقاد بأن اإلنسان 

املسؤول عن هذه اآلالم واملصائب بشكل مباشر، إال أن هذه  وإن كان هو
اجلرائم حيث تصدر عنهم بتمكني اهللا هلم وإقدارهم على ذلك، فإن السؤال 
عن هذه الشرور سيتجه يف اية املطاف ـ شئنا أو أبينا ـ إىل اهللا أيضاً. وعليه 

األمور إىل جيب االنتصاف للمظلوم من الظامل وأخذ احلق من اجلائر وإعادة 
  نصاا الطبيعي.
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اهللا تعاىل إما أن ينتصف للمظلوم من الظامل، ويعيد كيد الظامل إىل  وإنّ
حنره يف هذه احلياة الدنيا، أو أنه سيؤجل ذلك إىل يوم البعث والنشور، وهذا 

. وأما يف كيفية حصول ذلك، »أصل االنتصاف«األمر هو الذي يعبر عنه بـ
ثالً هناك من يرى أن اهللا سيجمع حسنات الظامل هناك أقوال خمتلفة. فمف

ويضعها يف ميزان حسنات املظلوم، أو أن جيمع سيئات املظلوم ويضعها يف 
ميزان سيئات الظامل، أو أن اهللا يبادر إىل زيادة حسنات املظلوم وجيزيه من 
فضله، وعندها لن يتغاضى املظلوم عن الظلم الذي حلق به من الظامل، وإمنا 

  مبا يعطيه اهللا تعويضاً عما حلقه من ظلم، ويرضى بفضل اهللا.سيسعد 

ج ـ اآلالم واملصائب اليت تتسبب ا القوانني الطبيعية، وتستند إىل اهللا 
سبحانه وتعاىل. من قبيل: أن يفقد اإلنسان حياته بفعل هزة أرضية أو غرق يف 

فة أو البحر أو سقوط من شاهق، أو أن يتعرض جلروح عميقة أو يصاب بآ
مرض عضال يبتليه اهللا به مباشرة ألسباب وعلل كثرية من قبيل االختبار 

   .���واالمتحان مثالً

�"!N7� 5�¡/�: 
يف هذا النوع من الشرور واآلالم اليت ال تكون هناك واسطة بينها وبني 
اهللا، قال املتكلمون اإلسالميون بوجود التعويض واجلربان من باب أوىل، حيث 

                                                             

كما أن هذا القسم، ينقسم بدوره إىل اآلالم االبتدائية واآلالم االستحقاقية. حيث يعبر  ��١
اآلالم �ب اليت يرتهلا اهللا على العباد عقوبة هلم أو انتقاماً منهم بـعن اآلالم واملصائ

دون حاجة إىل تربير أو تعويض، من ، وال نقاش يف حسن هذه اآلالم �االستحقاقية
ولذلك أحجمنا عن بياا يف النص، خالفاً لالالم االبتدائية اليت يكون باب النقاش 

  مفتوحاً أمامها.



 ���

على اهللا أن يكافئ الناس يف هذه الدنيا أو يف اآلخرة تعويضاً عن يعتقدون أن 
مجيع اآلالم واألحزان اليت أصابتهم. ويتم التعبري عن هذا األصل يف املصطلح 

  .»األعواض«أو  »التعويض«الكالم بـ 
وال تزال هناك حبوث دقيقة أخرى، من قبيل: هل يستطيع اهللا سبحانه 

ولو أضعافاً  »التعويض«األمل واملصائب من باب وتعاىل أن يبتلي اإلنسان ب
أن يكون هناك غاية أخرى، من  »التعويض«مضاعفة، أم جيب باإلضافة إىل 

  مثالً؟ ميكن العثور على تفصيل ذلك يف الكتب الكالمية. »اللطف«قبيل: 

نفهم من خالل قراءتنا ودراستنا آلراء املتكلمني أم يسلمون بوجود 
 ملّا كانتور يف عامل الطبيعة، ولكنهم يربرون ذلك بالقول: بعض النواقص والشر

الميكن عدها شروراً حقيقية يف واقع فاية هذه الشرور ستكون لصاحل الناس، 
األمر، بل هي جمرد أمور ضرورية لإلنسان من أجل اختبار صربه على البالء، 

  والرخاء.كيما يرتقي على درجات سلّم الكمال، ويصل إىل حببوحة السعادة 

#�q�N=: 
هناك إشارة من قبل بعض املفكرين املعاصرين إىل هذه الرؤية 

ينقل أن األستاذ الشهيد مرتضى مطهري قال يف جوابه عن  إذالكالمية. 
إذا مل تقرن �إشكال طرحه أحد تالميذه عندما استعاد نظرية املتكلمني القائلة: 

لدنيا مبسألة اآلخرة، لن نستطيع مسألة احملاباة والفوارق املوجودة يف هذه ا
تربير هذه املظامل، وعليه جيب علينا إما اإلقرار بوجود مقدار من الظلم واجلور 
يف عامل الطبيعة، وقد أراده صانع الطبيعة وخالقها، وإما أن نقول بأن هذه 

؛ فقال مساحته يف معرض اجلواب عن �األمور سيتم التعويض عنها يوم القيامة
  بب عدم إشارته إىل نظرية املتكلمني:ذلك وبيان س
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إن سبب عدم ذكري هلذه املسألة يعود إىل أن املتكلمني يفكرون «
وكأن اهللا قد خلق القيامة كي يعوض عن هذه النواقص يف ذلك اليوم. كما لو 
قام بلد ببناء منظومة جزائية وحمكمة قضائية لتعديل هذه النواقص والثغرات... 

هذه النواقص والثغرات يتم ضماا يف يوم القيامة دون أن ميكن القول إن مجيع 
نعترب القيامة حالة طفيلية. والسبب الذي يدفعين إىل قول ذلك هو أنين ال أريد 

»هنا أن أتبىن منطق املتكلمني
���.  

يبدو أن األستاذ الشهيد مرتضى مطهري يسلم بنظرية املتكلمني القائمة 
ظلم إذا مل يتم التعويض عنه يف اآلخرة، وال على عدم تربير بعض النواقص وال

  يشري إىل أي واحد من احللول األخرى.
  أما األستاذ العالمة حممد تقي جعفري، فيقول:

فيما يتعلق حبل إشكال الشرور، ميكن القول: هناك خطأ يف استعمال «
ن كلمة الشر فيما حنن فيه. ولو أننا استبدلنا كلمة الشر باألمل وعدم الراحة، ل

نكون قد تفوهنا مبا خيالف الواقع واحلقيقة بالنظر إىل مسار الظواهر والشؤون 
اإلنسانية، بل نكون منسجمني مع الضرورة املنطقية أيضاً. فإن كلمة الشر حتمل 
يف أحشائها نقيض اخلري، وهو مفهوم مساوق للظلم واجلور [تعاىل اهللا عن ذلك 

»علواً كبرياً]
���.  

�"��� s +,� ��Z���%=� ,�x� ¦!>U .C �"!N7� .� Z: 
 9متّ التأكيد كثرياً يف الروايات املتواترة واملأثورة عن النيب األكرم 

                                                             

  .٣٢١ـ  ٣٢٠، ص �حيدالتو�مرتضى مطهري،  ��١
؛ وانظر أيضاً: علي رباين كلبايكاين، جزوه ٢٦٩حممد تقي جعفري، جرب واختيار، ص  ��٢

  .٣٧عدل وحكمت اهلي، ص 



 ���

. ويف »االنتصاف«و »التعويض«على مسألة الشرور وأصل  :وأئمة اهلدى 
هذا اال تتم اإلشارة إىل العناوين اهلامة وجوهر مسألة الشر كما ينظر إليها 

  الناس:

� 5aNa`B� �,!(� .C ³~�%� A�%��� Z!= :: 
إن من بني املصاديق البارزة للشر هو موت األبرياء بسبب الكوارث 
الطبيعية، من قبيل: اهلزات األرضية، والرباكني، وتفشي األمراض واألوبة وما 
إىل ذلك. يقول أئمة الدين: صحيح أن الشرور والباليا قد تطال بعض األفراد، 

مبا بلغوا املراتب الروحية العالية لو قدر هلم البقاء على قيد احلياة، إال الذين ر
أن اخلالق املنان سيعوض يف اآلخرة عن هذا النقص واألمل الناجم عن هذه 
الكوارث الطبيعية بشكل أفضل وأحسن، حبيث أن الذين يبتلون ذه املصائب 

  لن تكون هلم أي شكوى من جراء ما أصام.
من الروايات إىل املوت الناجم عن األمراض  كثريإلشارة يف متّت ا

هذه الروايات الذين يفقدون أرواحهم  عدتاملختلفة والكوارث الطبيعية، وقد 
 9. ففي بعض الروايات يسأل النيب األكرم »الشهداء«يف هذه احلاالت حبكم 

يل اهللا بعض أصحابه: من هو الشهيد؟ فقالوا: إن الشهيد هو الذي يقتل يف سب
. وقد متّ على أرض املعركة؛ فقال النيب: إذن سيكون عدد الشهداء قليالً

التصريح يف هذه الرواية الشريفة بأن الذي ميوت بسبب الطاعون، أو البطَن 
[نوع من األمراض اليت تصيب البطن]، والغرق، والذي يسقط عليه سقف أو 

  جدار، فله أجر الشهيد.
»اعون شهادة لكل مسلمالط«وجاء يف رواية أخرى: 

���.  
                                                             

  .١٩٨، ص ٥انظر: حممد حممدي ري شهري، ميزان احلكمة، ج  ��١
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ما حتدثنا عنه حىت اآلن من أنواع املوت والوفيات يرتبط بالوفيات 
ا فيما يتعلق باملوت الذي يتسبب به الظلمة النامجة عن الكوارث الطبيعية، أم

الشرور والظلم يف �وارمون يف العامل، فسيأيت احلديث عنه يف الفصل اخلامس 
ني اإلجابات عنه، هو القول بنظرية التعويض وإعطاء . ومن ب�العامل اإلنساين

الثواب. فطبقاً لكثري من الروايات: إن الذي يقتل دفاعاً عن نفسه أو أهله أو 
  ماله أو حقه، كان له أجر الشهيد، وإليك بعضاً من هذه الروايات:

  .»6L �p�6L ;@0 y�� G��� -",U .�-aM~ !ML ,�7$ «ـ 

  .»~+ �7-aM�ML ,G)vU #! �. *$ «ـ 

  .»+ �7�aM~ !ML ,G��� #-�. *$ «ـ 

»+ �7�aM~ !ML ,G71)|� #-�. *$ «ـ 
���.  

� Y��� ¦!>U :: 
إن من بني املنافذ اليت يتسلل الشر من خالهلا إىل احلياة البشرية، هو 
ابتالء الفرد بأنواع األمراض املؤقتة أو الدائمة. وأحياناً يعاين اإلنسان بسبب 

عدمية «مربحة، أو رمبا ال تطاق أبداً. وإن االستدالل بـ  هذه األمراض آالماً
وما إىل ذلك قد ال يقنع  »الشر من لوازم إدراك اخلري«أو القول بأن  »الشر

هؤالء األفراد؛ إذ ميكن هلم االعتراض والقول: ملاذا يتعين علينا حنن بالذات 
التضحية بأنفسنا  أن نتحمل هذه اآلالم دون غرينا، وملاذا يتعين علينا حنن

لصاحل األكثرية، أو أن نكون وسيلة إلدراك اآلخرين للخري الذي حنرم منه؟ إال 

                                                             

 .١٩٦انظر: املصدر أعاله، ص  ��١
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أن اإلجابة اليت يقدمها املتكلمون واليت تقوم على أن اهللا سيعوض هؤالء 
األفراد عن مجيع املصائب واآلالم اليت نزلت م، ويثيبهم عليها أضعافاً 

متّ التصريح ذه احلقيقة يف الروايات املأثورة مضاعفة تبدو معقولة. من هنا 
، وهي أن اهللا سيضاعف األجر والثواب ملن يتحمل :عن األئمة املعصومني 

اآلالم النامجة عن أمراض من قبيل: الصداع واحلمى والتخلف الذهين واإلعاقة 
  ذلك. سوىاجلسدية، بل وحىت احلزن والكآبة وما 

يف تربير العاهات اجلسدية،  7الصادق  قال اإلمام أبو عبد اهللا جعفر
من قبيل: العمى والصمم: إن اهللا سيعطي هؤالء من األجر والثواب يوم القيامة 
إذا صربوا وحتملوا، حبيث أم لو خريوا بني العود إىل الدنيا وحتمل العناء 
 بسبب ذات األمراض ثانية، أو البقاء يف نعيم اجلنة؛ الختاروا العودة إىل الدنيا

  وحتمل اآلالم ملا جيدونه من مضاعفة األجر على البالء، وإليك نص احلديث:

» !��>U� ��(~ #D Z!= -N� ¢!�� .� �"f`� t^v � 
�%p ."^)� #D ��
 � ]+�" #U �,�7X� ;Z!= -N� � ]y $X !� �µU E70 b�M%� �[�%" �� GN� #����7/" ��

¢!�� .� �++�a� ,�"f`� £D«
���.  

أنه قال يف بيان الفلسفة الوجودية ألنواع  7وروي عن اإلمام الرضا 
  األمراض:

» 
�" � Y�= #D� ,5%N�� c"^Np �L�()�� ,5²,� yMBp .�u1)� Y�=
c>n Ga)C #!(" � E70 .�u=��«

���.  

                                                             

  .٧١، ص ٣حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��١
  .٤٢٩الشيخ الصدوق، ثواب األعمال وعقاب األعمال، ص  ��٢
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  ومما ورد يف الروايات بشأن احلمى:

»i G%� ¢!>^� Z���%p ;-0� ' ] $² nD .�u= #D oC ]#U #�L ,�Q�� �,!
 s G�a/� ¢�" .1i G~�L oC G`)6p� ,�a)¶ G0�ae� ,�a`/p G%a>¡L ,G~�L

l �a`8«
���.  

  :7ومما ورد يف الصداع، قوله 
»�S�`(� �D ,5}aBX ]�i ]·� 5)a� ¦-e«

���.  

وعلى هذا األساس عندما ننظر إىل اآلالم والشرور من الزاوية 
ه النتيجة وهي أن الشرور تتضمن املعاين العميقة العرشية، نصل إىل هذ

، حتكي عن عدم معرفة »الدين«واملربرة، وإن نسبة عبثية الشرور إىل 
  .�	�الدين

3 5*���� �6�� :: 
إن الفقر والفاقة من اآلفات اليت تصيب اتع البشري. وإن وجود 

من الشبهات  اًالتفاوت الطبقي الواسع بني خمتلف فئات اتمع، يثري كثري
  واألسئلة بشأن اتصاف اهللا بالصفات الكمالية. 

وعلله وهنا لسنا بصدد حتليل ومناقشة أسباب الفقر االقتصادي 

                                                             

  .٤٢٧املصدر أعاله، ص  ��١
  .٤٣٠املصدر أعاله، ص  ��٢
يصادف املؤمنون يف حيام اليومية �. ١٩٤انظر: حسني بشرية، دولت عقل، ص  ��٣

حوادث تعد اعتباطية يف الرؤية الدينية وفاقدة للتوضيح، من قبيل: مسألة الشر واألمل 
  .�واحلزن الذي يصيب املؤمنني احلقيقيني
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واملسائل ذات الصلة ذه الظاهرة، ولكننا نقول: ليس هناك من شك يف أن 
تطال الفقراء واملعوزين وتتركهم فريسة  اًوآالم اًهناك يف العامل الراهن شرور

  لعذابات الروحية واجلسدية.ل

لّ هذه ـة يف حـوال ميكن االستناد إىل احللول الفلسفية املتقدم
تقدم بيان ضعف أدلتها، وإمنا يبدو أن باإلمكان أيضاً حل عقدة  إذة، ـالشبه

 »التعويض«هذا اإلشكال من خالل التمسك بالروايات اليت فتحت باب قاعدة 
   .»االنتصاف«و

هذه الروايات للفقراء واملساكني الذين تقصر أيديهم  فقد ورد الوعد يف
عن بلوغ منافع الدنيا واالستمتاع مبلذاا، بأن يتم تعويضهم وجربان ما فام 
يوم القيامة، وقد اشتملت هذه الروايات على ثناء ومديح للفقراء، وسنقدم 

 توزيع الفقر احملاباة والتفريق يف«تقريراً كامالً ا يف معرض اإلجابة عن شبهة 
   يف الفصل القادم إن شاء اهللا تعاىل. »والثروة

  
UIO 
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الشبهة األولى: افتراس البهائم القوية والكاسرة للبهائم 

   :الضعيفة

الصراع من أجل «حيكم عامل احليوانات والبهائم قانون يعرف بقانون 
تراس احليوان الضعيف ، وطبقاً هلذا القانون يقوم احليوان القوي باف»البقاء

وجعله طعاماً له. وقد شاهدنا يف كثري من األفالم الوثائقية مشاهد يقوم ا 
العقاب بافتراس أرنب، أو األسد بافتراس ظيب، ويقومان بنهش حلمهما 

  وأكلهما!

وعليه أال حيق للحيوان الضعيف أن يعترض ويقول: ملاذا خلق العامل 
ملن هو أقوى مين؟ وهل ينسجم هذا مع  بشكل جيعل مين أنا الضعيف طعاماً

  مفهوم العدل؟

إن هذه الشبهة شائعة بني عامة الناس، وقد سعى بعض الفالسفة إىل 
  .���اإلجابة عنها

                                                             

لقد وصف صدر املتأهلني هذه الشبهة قائالً بأا الشبهة اليت حتيرت فيها العقول. مث  ��١
  =الشر   استعرض إجابات بعض املذاهب والنحل، من قبيل: نسبة هذه الشرور إىل إله
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5�*�%�� �a)�: 
على الرغم من أن غريزة أكل احليوانات للحوم قد تبدو للوهلة األوىل 

ل على كثري من الفوائد قاسية بالنسبة إىل املشاهد، إال أن هذه الغريزة تشتم
  نشري إىل هذه الفوائد على النحو اآليت: أيتيوان واإلنسان والبيئة، وفيما يللح

� �v-S!L� �S�M`� ;�a0 ;,�+ oC ;�Ba/� :: 
إن وجود احليوانات بشكل متعادل نافع للطبيعة واإلنسان وحىت 

يف دورة  احليوان نفسه، بل إنه ضروري. وإن من بني عناصر إجياد التوازن
حياة احليوان هو غريزة االفتراس لدى بعض احليوانات وتوفري الغذاء لنفسها 
من خالل توظيف هذه الغريزة. مبعىن أن تكاثر نوع واحد من أنواع احليوانات 
مبا يزيد عن احلد، مضر بالطبيعة واحليوانات األخرى واإلنسان. على سبيل 

شرات من قبيل: اجلراد، تعمل على املثال: إن الفئران من خالل اصطيادها حل
دون من ضبط إيقاع تكاثرها، وبذلك يكون هلا دور غري مباشر يف احليلولة 

إضرار هذه احلشرات باحلقول واحملاصيل الزراعية؛ وعليه فإن وجود الفئران 
يف احلدود الطبيعية والكافية مهم للبيئة والطبيعة واإلنسان، كأمهية السيطرة 

جلراد واحلشرات األخرى. كما أن ارتفاع أعداد الفئران فوق على دورة حياة ا

                                                             

والكواكب، أو معاقبة احليوان  ، أو نسبتها إىل النجوم�يف الديانات الثنوية�[أهرميان]    =
جواب القائلني بتناسخ �الضعيف على ظلم صدر عنه حبق احليوانات األخرى 

، وإقرار البعض بالعجز واجلهل، مث بادر إىل حلّ هذه الشبهة بنفسه من خالل �األرواح
ـ حسن استفادة املوجود األعلى  ٢ـ املنفعة واملصلحة العامة.  �١تقدمي إجابتني، ومها: 

انظر: �، وسوف نتعرض إىل ذلك يف الصفحات القادمة إن شاء اهللا. �من املوجود األدىن
  .�١٠١ـ  ٩٨، ص ٧صدر املتأهلني الشريازي، احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة، ج 
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املستوى الطبيعي سيضر بدوره على مزارعنا، وسيؤدي أيضاً إىل انقراض أنواع 
احليوانات، مثل اجلراد واحلشرات األخرى. ولذلك كان ال بد ـ إلعادة التوازن 

وى من إىل الطبيعة وتنظيم دورة حياة الكائنات ـ من خلق حيوانات أق
  الفئران، مثل: العقبان واألفاعي والقطط.

وميكن إدراك املغزى املتقدم يف احليوانات البحرية بشكل أفضل، وذلك 
ألن احلياة النباتية يف البحار قليلة ونادرة جداً، وال ميكن أن تقارن بأعداد 
األمساك املوجودة يف البحار، فإذا مل تكن أكثر األمساك المحة، فإا ستواجه 

سينتهي إىل فناء  أمروهو أزمة غذائية، وسينقرض نسلها بعد فترة قصرية، 
اجلزء األعظم من احليوانات البحرية، وتبعاً لذلك سيحرم اإلنسان من أهم 
مصادره الغذائية. وعليه فإن اإلشكال املتقدم يف الوقت الذي كان يسعى إىل 

بق اإلشكال الذي يدعو الدفاع عن احليوانات، إال أن الالزم من العمل على ط
، سيؤدي إىل فناء الكثري من احليوانات �عدم خلق احليوانات الالمحة�إىل 

وانقراضها. وبعبارة أخرى: إن املستشكل من خالل إشكاله سيكون كالذي 
حياول اهلرب من املطر، فيلجأ إىل امليزاب. وعليه ال بد من وجود غريزة أكل 

ة على التوازن، والسيطرة على أعداد اللحوم عند بعض احليوانات للمحافظ
  احليوانات.

� 5"x`� ;�a�� Z�p�`%� ;�a0 ;,�+ oC ;�Ba/� :: 
لو أصبح النبات هو مصدر الغذاء الوحيد جلميع احليوانات، فإن هجوم 
مجيع احليوانات على أكل النباتات قد يعرض أصل وجودها يف بعض املناطق 

ا تكون النباتات واألشجار يف بداية منوها، إذا إىل خطر االنقراض. فمثالً عندم
شرعت مجيع احليوانات بأكلها فإن ذلك سيعيق منوها. وإن استمرار مثل هذه 
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احلالة سيؤدي إىل القضاء على النباتات، أو يف احلد األدىن عدم توفّرها يف 
 احلد الكايف، وهذا بدوره سيؤدي إىل موت أعداد كبرية من احليوانات. ولكن

ارتفاع عدد احليوانات، واخنفاض النباتات �جيب التدقيق يف أن كلتا احلالتني 
لن  �أو وجودها القليل جداً، وعكس ذلك، الذي يعين انقراض احليوانات

يكون يف مصلحة اإلنسان؛ وذلك ألن اإلنسان حيتاج يف حياته الطبيعية إىل كال 
يخلق مشاكل مجة األمرين، وعليه فإن اخنفاض عديد كل واحد منهما، س

وينغص عليه حياته. وإن أفضل الطرق وأسلمها هو احلفاظ على التوازن 
  واالعتدال فيما بينهما.

وإن اخلالق احلكيم لكي يقيم التوازن يف دورة احلياة، جعل بعض 
احليوانات المحاً والبعض اآلخر نباتياً، حىت إذا اخنفض عدد احليوانات الالمحة، 

دل فيما بينها. وبطبيعة احلال فإن هذه العالقة يف بعض حلّ التوازن والتعا
املوارد ـ كما هو احلال يف املناطق الصحراوية أو يف بعض فصول السنة 
كالصيف مثالً ـ عالقة عكسية. مبعىن أنه مع ازدياد نسبة النباتات، سترتفع 

ة أعداد احليوانات بالتدريج، حىت تتجاوز احلدود مبرور األيام، وهذه الوتري
تؤدي ـ بطبيعة احلال ـ إىل اخنفاض يف نسبة النباتات، وإن هذا االخنفاض 
يؤدي بدوره إىل موت كثري من احليوانات. وبعد مرور فترة تنعكس النسبة، 
مبعىن أنه بعد اخنفاض عدد احليوانات تبدأ النباتات باالزدياد، وهكذا دواليك 

كذا ميكن تشبيه دورة حيث ميكن أن تستمر هذه الدورة بشكل متسلسل. وه
احلياة على األرض بني احليوانات والنباتات بكفيت ميزان، فإن ارتفاع إحدى 
الكفتني يعين بالضرورة اخنفاض الكفة األخرى، وإن هاتني الكفتني يف حالة 

  تأرجح مستمر.
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3 5}a`� � ]!)p #�+ 5�!)a� :: 
ار حلوم لو مل تغتذ احليوانات على حلوم بعضها، للزم من ذلك إهد

وأجساد احليوانات اليت تنفق باملوت الطبيعي، واألهم من ذلك أن بقاءها على 
األرض وعدم أكلها سيؤدي إىل تفسخها وتلويث البيئة، وهذا يعرض سالمة 

  احليوانات األخرى واإلنسان إىل اخلطر.

ا إذا كان هناك من احليوانات ما يعيش على أكل حلوم احليوانات وأم
هناك من جسد على األرض حليوان نافق،  ىلن يبقف، �ة أو ميتةحي�األخرى 

إذ هناك من احليوانات ما يفترس احليوانات احلية األخرى، وتأكل بعضها، 
وتترك بقاياها للضباع والعقبان اليت تعيش على أكل اجليف؛ لتقوم بتنظيفها. إن 

ثة شيء من وفق آلية دقيقة حبيث ال يبقى على اجلعلى نظام الطبيعة يعمل 
اللحم، حيث تتولّى الديدان الصغرية عملية جتريد العظام مما يعلق يف ثناياها 
من اللحوم. وبعبارة أخرى: إن بعض احليوانات تلعب دور الدفان أو عمال 
النظافة، حبيث أنكم لو دخلتم غابة مليئة باحليوانات، ال جتدون منها جسداً 

  .���العظاممرمياً على األرض سوى ما كان من بعض 

4 U!8� �"-`� !v 'Na`B� Z!= :: 
يف مناقشة اإلشكال املتقدم جيب القول: لو مل حيدث موت احليوان 
بسبب افتراسه من قبل حيوان آخر، لن جيديه ذلك نفعاً، ولن يكون له مناص 
من املوت. وإمنا يبقى أمام احليوان خيار واحد فقط، وهو أن يقضي بعد بضعة 

وات بفعل املرض أو الشيخوخة وتفتت خاليا جسده! ولكن جيب أشهر أو سن

                                                             

  .١٠١، ص ٧انظر: صدر املتأهلني، احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة، ج  ��١
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االلتفات إىل أن هذا النوع من املوت من حيث حتمل األمل والعذاب أسوأ 
عامل احليوانات ـ  نّإوأقسى بكثري من املوت افتراساً من قبل حيوان آخر؛ إذ 

عى أو خالفاً للعامل اإلنساين ـ ال يرغب فيه احليوان أو ال يستطيع أن ير
يداري احليوان اآلخر املريض والعاجز عن إعداد طعامه؛ وعليه فإن مثل هذا 
احليوان سيبقى يصارع اجلوع والعزلة واألمل، وقد يبقى على هذه احلالة أياماً 
طويلة، وقد متتد ألشهر! وأما يف عامل البشر، فحيث تسود مشاعر احملبة والقرابة 

ض من جهة أخرى، سيكون وضع اإلنسان من جهة، والقدرة على رعاية املري
خمتلفاً عن وضع احليوان اختالفاً شاسعاً. وعلى هذا األساس سيكون حتمل أمل 
املوت لدقائق معدودات يف حلظات االفتراس من قبل حيوان أقوى، أهون 

  .���بكثري من املوت الطبيعي

وعلى هذا األساس فإن مقتل احليوان الضعيف وأكله من قبل احليوان 
لقوي إمنا يؤدي إىل التعجيل يف موته، ومن هذه الناحية ال يكون هناك ما ا

يقوض العدالة؛ ألن واهب الوجود واحلياة للحيوان هو اهللا، ومن حقه أن ميتنع 
عن إفاضة احلياة يف كل حلظة، وإمنا الشبهة كانت تركز على حتمل األمل عند 

أمل ومعاناة أكرب وأشد من أمل االفتراس، وقلنا: إن األجل الطبيعي ينطوي على 
  املوت افتراساً.

� 
 ]!<7�� ]'*�)� 5�-6� #�� �`* Z!=  :: 
إن املوت املفاجئ يكون بسبب العوامل غري الطبيعية، كما لو كان 

                                                             

السطور، كان أحد أوالدي قد اشترى جمموعة من صغار الدجاج، يف أثناء كتابيت هلذه  ��١
وقد أصيب واحد منها باملرض وقضى أيامه األخرية وحيداً ومقعداً وضعيفا، وحيتمل 

  اره وموته قد اقترنت بكثري من املعاناة واألمل.ضأن فترة احت
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متوسط عمر احليوان يقدر خبمس سنوات؛ فيموت يف عامه الثالث بسبب 
وت املفاجئ يكون يف قبال افتراسه من قبل حيوان أقوى منه؛ وعليه فإن امل

  املوت الطبيعي.
من خالل نظرة إىل الروح، أو النفس حبسب تعبري الفالسفة ـ األعم 
من النفس النباتية أو احليوانية أو اإلنسانية ـ يتضح أن نظام الطبيعة يقوم على 
قتل النفس أو سلب غضارة الشباب! من باب املثال: يتم قطف النباتات حالة 

قبل احليوانات أو اإلنسان باعتبار أن هذه املرحلة هي املرحلة  إيناعها من
املثالية ألكلها. فاملزارع يقوم حبصد احملاصيل الزراعية يف ذروة اخضرارها 
وحياا النباتية، ويقطف األزهار يف قمة تفتحها ومجاهلا، وجيين الثمار والفواكه 

ا مواصلة الطريق يف من أغصان األشجار وهي يف ذروة إيناعها، ويقطع عليه
  حياا ونفسها النباتية.

كما تقوم النباتات بدورها يف بداية منوها باحلصول على كثري من 
  القرابني واألضاحي، من قبيل: األمالح وخمتلف املواد املعدنية من التربة واملياه.

يبدو أن هذا القانون يعد من كماالت النظام يف العامل املادي والطبيعي، 
فإن النبات لو واصل املضي بنفسه النباتية وتقدم يف عمره الطبيعي بشكل  وإال

منه سائر الكائنات  تنتفعدون أن من كامل، فإن مصريه سيكون هو الذبول، 
واملوجودات األخرى، من باب املثال: إن العلف إذا مل يؤكل من قبل املاشية، 

زهار والفاكهة. فإنه سيصفر  وجيف ويذبل، وهكذا احلال بالنسبة إىل األ
لالنتباه يف هذا املسار هي أن التضحية بالوجود  الفتةالالدقيقة واملسألة 

الضعيف لصاحل القوي، ستعين أن الضعيف سيطوي مسريته التكاملية من خالل 
الوجود القوي. فمثالً إن األمالح يف التربة واملاء ستخرج من احلالة اجلمادية 

إن النباتات ستخرج من احلالة النباتية وترتقي وترتقي إىل احلالة النباتية، و
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  .���اإلنسانية وترتقي إىل احلالة احليوانية من ستخرج إىل احليوانية، واحليوانات

احليوانات عندما متوت باملوت الطبيعي، ستظلّ أجسادها مرمية  كما أنّ
دون فائدة، وتكون مثل الثمرة اليت تنضج وتسقط على من على األرض 

 ومنائه تزج بالتراب؛ وعليه فإن من لوازم احلياة تطور عامل الطبيعةاألرض ومت
من خالل التبدل والتحول عرب املراحل، حيث يفقد املوجود األدىن جزءاً من 
وجوده السابق وحيصل على وجود أكمل. وأما إذا صار البناء على توقف هذه 

بيعة بأسره سيتوقف. العملية، ومل يعد القوي يغتذي على الضعيف، فإن عامل الط
من باب املثال: أن ميتنع احليوان ـ بسبب امتالكه للنفس احليوانية ـ عن أكل 
النباتات بسبب امتالكها للنفس النباتية، حىت ميوت من اجلوع، وكذلك ميتنع 

امتالك النباتات واحليوانات للنفس النباتية �اإلنسان ـ لذات األسباب وهي 
  !���على النباتات واحليوانات، حىت ميوت جوعاًـ من التغذية  �واحليوانية

واضح جداً أن االلتزام ذه اللوازم يعين توقف نظام عامل الطبيعة 
  برمته، وانقراض مجيع الكائنات احلية عليها، النعدام ما تغتذي عليه.

                                                             

كامل عرب اجتذاب ال خيفى أن هذا الكالم ال خيلو من مناقشة؛ ألننا لو سلمنا دورة الت ��١
عناصر الضعيف من قبل القوي واالنتقال من اجلماد إىل النبات، ومن النبات إىل 
احليوان، ومن احليوان إىل اإلنسان، جند يف املقابل حاالت يكون فيها اإلنسان طعاماً 
للحيوان، وهناك بعض النباتات اليت تتغذى على احلشرات، وإن مآل مجيع األجساد إىل 

حول إىل أمالح يف التربة، ويف مثل هذه احلالة تتحول النفس اإلنسانية إىل التراب لتت
تتحول النفس النباتية واحليوانية  من ثَمحيوانية، والنفس احليوانية إىل نباتية، و

واإلنسانية إىل مجاد عندما تدفن يف التراب وتتحول إىل أمالح ومعادن، ويف هذا 
فالصحيح أن التكامل ال يكون عرب هذه األمور اليت احنطاط طبقاً لرأي املصنف! وعليه 

  ختلو من عنصر اإلرادة. املعرب.
  .١٠١، ص ٧انظر: صدر املتأهلني، احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة، ج  ��٢
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انات الالمحة، فإن ذلك سيلزم لو قام االفتراض على عدم خلق احليو

منه ارتفاع عدد احليوانات، مبعىن زيادة أعداد حيوانات من قبيل: اجلراد 
والفئران واجلعالن والضفادع واألرانب، وكذلك احليوانات القاتلة والسامة، 
مثل: الذئاب والسباع والدببة واألفاعي والعقارب والعناكب، حبيث تزاحم 

عامها، وبذلك تتلف املزارع وتعرض حياة اإلنسان اإلنسان يف احلصول على ط
وعيشه على األرض إىل خماطر مجة، وهذا ال ينسجم مع فلسفة خلق اإلنسان 
واعتباره أشرف املخلوقات. وعليه فإن االعتراض على خلق احليوانات 

، إمنا �قانون الصراع من أجل البقاء�املفترسة، وتغذية بعضها على حلوم بعضها 
  عدم إدراك التبعات واآلثار السلبية املترتبة على هذه الفرضية.ينشأ من 

�  m�²� G/�%� #�/>d #!i :: 
هي أن اإلنسان يقوم  هماملسألة األخرى اليت تثري اإلشكال لدى بعض

يومياً بإزهاق أرواح املئات بل اآلالف من احليوانات الداجنة وغريها، حيث 
فإذا كان القرار على االعتراض، أمكن متثل بالنسبة له مصدر رئيس للطعام. 

  للحيوان أيضاً أن يشكو اإلنسان عند اهللا.

وبعبارة أخرى: إذا قام األصل على عدم وجود غريزة أكل اللحم ، 
فهل يقتصر ذلك على احليوان فقط؟ أم يشمل اإلنسان أيضاً؟ يف احلالة األوىل 

الثانية تأيت اللوازم  يأيت البحث عن احملاباة وشكاية احليوانات، ويف احلالة
املتقدمة بزخم أكرب؛ وذلك ألن اإلنسان سوف يفقد أكثر مصادر تغذيته، 

مئات فضالً عن وسيغزو التلوث البيئي احمليط الذي يعيش فيه اإلنسان، 
  املشاكل واألزمات األخرى اليت ال ميكن أخذها باحلسبان.
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ض له تق باألمل والعذاب الذي يما يتعلّا املسألة األخرية فأمتعر

احليوانات، فإن هناك من املفكرين املسلمني من يذهب إىل القول بأن كل أمل 
أو عذاب ينال احليوان من قبل الطبيعة أو من قبل حيوان آخر أو من جانب 
البشر يف الدنيا، فإن اهللا سيعوضه بعد نشره وإحيائه يوم القيامة، ويعطيه بدل 

حتمله من العناء واألمل نعمة تناسبه. وهناك من اآليات القرآنية الكرمية ما ما 
  يصرح حبشر البهائم واحليوانات، من قبيل قوله تعاىل:

Z   (ـ  � Ox $0 $̧ ! $0 $! �  �nOD �� (���.  
�� (ـ �  ��U &� ��$U h�OD OG a �0��% �QO� $yOB �" ��OS� �� �� �� OY  ,�� Os �5 h� �+  . O� � �� �� � ��  � $($�
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وقد ورد التصريح يف بعض الروايات بدخول بعض احليوانات إىل 
اجلنة أو النار، والذي سيدخل إىل اجلنة من احليوانات على سبيل املثال: كلب 

نعام اليت ترافق احلجيج إىل ، أو األ7أصحاب الكهف، وناقة النيب صاحل 
  .�	�مكة لثالث سنوات أو سبع، واحليوانات اليت حلقها ظلم يف الدنيا

وإن اهللا سينتصر للحيوانات اليت تتعرض للظلم، من قبيل: احليوانات 
الداجنة، واحليوانات اليت ال متتلك وسيلة دفاعية مثل القرون، وينتصف هلا ممن 

                                                             

 .٥التكوير:  ��١
 .٣٨األنعام:  ��٢
د الربقي، ؛ أمح٧٤انظر: الشيخ الصدوق، ثواب األعمال وعقاب األعمال، باب نادر، ص  ��٣

؛ وانظر أيضاً: العالمة حممد حسني الطباطبائي، ١٥٧، ح ٦٤١، ص ٢حماسن الربقي، ج 
  .٣٥٥و ٢١١انسان از آغاز تا اجنام، ص 
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  .���اناً مفترساً أم كان من البشرظلمها سواء أكان الظامل حيو

الطوسي ـ احلشر باإلحياء واجلمع  الشيخ أمثال وقد فسر آخرون ـ من
يف يوم القيامة، وأنه يشمل اإلنسان يف الدرجة األوىل مثّ احليوان، وذلك دف 

احلشر أيضاً لكلّ «رفع الظلم الذي تعرض له يف الدنيا كتعويض له، حيث قال: 
»ألمل الذي دخل عليه، فإنه تعاىل ال بد أن يعوضهحيوان له على ا

���.  

وقد عمم العالمة الطباطبائي احلشر على مجيع املوجودات، وأن حشر 
احليوانات سيكون مثل حشر الناس؛ أي لالنتصاف منها وهلا، وأضاف أن 
احلشر يأيت يف سياق إيصال النعيم إىل املستحق، واالنتقام من الظامل، وإن هذا 

أما السؤال «ك موجود يف أفعال احليوانات وحشرها أيضاً، ويف ذلك يقول: املال
الثاين: وهو أنه هل يماثل حشره حشر اإلنسان؛ فيبعث وحتضر أعماله 
ويحاسب عليها؛ فينعم أو يعذّب ا؟ فجوابه: أن ذلك يعطيه كالمه تعاىل يف 

باإلزعاج ... على أن  حشر الناس، مبعىن: اجلمع بني األفراد وسوقهم إىل أمر
املالك الذي يعطيه كالمه تعاىل يف حشر الناس هو القضاء الفصل بينهم فيما 

�  (اختلفوا فيه من احلق، قال تعاىل: TaOL O5 ����a O6 � ��  ! �"  � $M�% a �� $� O�  � �" �! $v �_h� �, h#OD
 �#! $�O)�7  �I OGaOL !$>� �i (�	� :وقوله ،)  $N OF  � �� h �¹OD h�$� OGaOL  �$7 % $i �TaOL  � $(�% a �� $� $(  0�¡ �L  � $(

 �#! $�O)�7  �� (�
، وغري ذلك من اآليات. ومرجع اجلميع إىل إنعام احملسن �

                                                             

، ٢؛ الشيخ الصدوق، من ال حيضره الفقيه، ج٤٣٣، ص ٢انظر احملدث الكليين، الكايف، ج  ��١
  .٢٤٩٠، ح ٢٩٢ص 

  .٣١٣الشيخ الطوسي، الرسائل العشر، ص  ��٢
 .٢٥السجدة:  ��٣
  .٥٥آل عمران:  ��٤
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أعين: اإلحسان والظلم، موجودان  بظلمه... وهذان الوصفان، الظامل من واالنتقام
»يف أعمال احليوانات يف اجلملة

���.   

:
!6� 5efX ض له احليوان بسبب اصطياده إن كل أمل أو عذاب يتعر
من قبل حيوان آخر، أو باملوت الطبيعي، أو أي نوع من أنواع الظلم الذي 
يطاله من جانب اإلنسان، فإن اهللا سيعوضه عن مجيع ذلك يوم القيامة، من 

  خالل إعطاء الثواب، وبذلك ال تبقى هناك شبهة بشأن العدل اإلهلي.

يوانات وسائر املوجودات من وجهة نظر ونترك بيان كيفية حشر احل
  .���الفالسفة، وشرح ذلك إىل فرصة أخرى إن شاء اهللا تعاىل

  

  : الشبهة الثانية: فلسفة خلق الحيوانات الضارية والسامة

على الرغم من اشتمال عامل اخللق اإلهلي على مجيع أسباب الراحة 
ان، من قبل خملوقات والعيش الرغيد، حتدث هناك أحياناً بعض الشرور لإلنس

اهللا، مثل احليوانات السامة، من قبيل: األفاعي والعقارب، واحليوانات املفترسة، 
مثل: الذئاب والضباع والسباع. وعندما ميوت اإلنسان بسبب لسعة من عقرب، 
أو بسبب افتراس أسد له، يرتفع صراخ اإلنسان بالتذمر والشكوى والقول بأن 

اإلهلي! فهل هذه الشبهة واردة على منظومة اخللق هذا ال ينسجم مع العدل 
  اإلهلي حقاً؟

                                                             

  .٧٦، ص ٧العالمة حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري امليزان، ج  ��١
انظر: حممد حسن قدردان قراملكي، پاسخ به شبهات كالمي، قسم املعاد، الفصل الرابع،  ��٢

  الشبهات املتعلقة بالقيامة واحلشر.
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  :يأيتتقدمة، جيدر االلتفات إىل ما فيما يتعلق بدفع الشبهة امل
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إن اإلنسان هو سيد املخلوقات، مبعىن أن مسار املخلوقات جيب أن 

. فالعامل املادي ـ املؤلف من العناصر واألجزاء يكون يف اجتاه خدمة اإلنسان
املترابطة اليت ال تعد وال حتصى ـ هي مبجملها يف خدمة اإلنسان، وقد خلقت 

  لضمان رفاهيته وسعادته. وهذا ما صرح به اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله: 

� (ـ  mNaO �� OY  ,�� Os � ��  � $(�� �@�) �X ? Ô h� �! $v (���.  
hz  (ـ  �8 OY  ,�� Os � �� �� OZ �� �T h/� Os � ��  � $(�� �� (���.  

مضمون كلتا هاتني اآليتني يشري إىل حمورية اإلنسان يف منظومة  إنّ
اخللق الرباين. ولكن جيب االلتفات إىل هذه احلقيقة الدقيقة، وهي أن الدور 

وان ـ يف والتأثري الذي تلعبه عناصر العامل ـ األعم من اجلماد والنبات واحلي
خدمة اإلنسان، تارة يكون مباشراً، من قبيل: أن يأكل اإلنسان من حلم الضأن 

فاد من الطبيعة ومنظومة اخللق مباشرة. وتارة أأو يشرب من املاء، فيكون قد 
يتم ذلك عرب وسائط، من قبيل ما تقوم به التربة بوصفها مهداً لنمو النباتات 

الل جذب املواد والغازات السامة من قبيل: من خ�اليت تعمل على تنقية اهلواء 
، وبذلك تساعد على حتسني �ثاين أوكسيد الكاربون، وإطالق األوكسجني

  حياة اإلنسان وسعادته املادية.
                                                             

 .٢٩البقرة:  ��١
 .١٣اجلاثية:  ؛٢٠لقمان:  ��٢



 �4�

وبعبارة أخرى: إن الذي يفهم من النصوص الدينية هو أن انتفاع مجيع 
ادة املباشرة الناس من كافة املوجودات السماوية واألرضية ـ األعم من االستف

وغري املباشرة ـ حبيث يكون هذا االنتفاع ليس شامالً جلميع الناس فرداً فرداً، 
ا أكثرهم، وبذلك قد تؤدي هذه النعم إىل اإلضرار ببعض األفراد ليتنعم وإمنا 

أحياناً، من قبيل املاء والنار اللذين ال يشك أحد يف ضرورما، ولكنهما مع 
مبوت بعض الناس وتدمري ممتلكام، وذلك فيما لو  ذلك قد يتسببان أحياناً

  حدث سيل جارف أو شب حريق هائل.

فبااللتفات إىل هذه احلقيقة فيما يتعلق خبلق الضواري وغريها من 
املوارد األخرى، جيب أن ننظر إليها ال بوصفها وجوداً مستقالً وفردياً ومنفصالً 

فها جزءاً من كل، وأا متارس عن سائر الوجودات، بل جيب النظر إليها بوص
دورها وتأثريها اإلجيايب يف إطار الوجود الكلي للكون. وبعبارة أخرى: جيب 

  أن تكون لدينا نظرة عامة ومشولية، ال نظرة جزئية وضيقة.
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وانات ـ املسالة األخرى هي أن عامل الطبيعة ـ األعم من النباتات واحلي

عبارة عن دورة وحركة مترابطة، حبيث يكون وجود الكل وبقاؤه رهن بوجود 
األجزاء األخرى. من باب املثال: إن بقاء كائن مثل األرنب، يتوقف على 
وجود نباتات مثل: اجلزر واللفت والكرفس وحلاء بعض األشجار اليافعة 

ليه حياة اإلنسان. ومن واجلوز والبندق، ومن هنا فإنه يتلف جانباً مما تتوقف ع
جهة أخرى فإن بقاء كائنات أخرى مثل األفاعي يتوقف على وجود األرانب 
والقوارض األخرى. وإن بعض الطيور مثل العقبان تتوقف حياا على أكل 
األفاعي واألرانب. وهكذا تستمر هذه الدورة بني مجيع احليوانات والنباتات. 
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عنصر تعديل أعدادها والسيطرة عليها. إن وجود احليوانات بشكل طبيعي هو 
 لـما كانتمن باب املثال: على الرغم من أن األرانب تضر مبزارعنا، ولكن 

أعدادها قليلة، فإن األضرار اليت تتسبب ا ال تكون كبرية. بيد أن أعداء 
األرانب ـ من األفاعي والطيور اجلارحة والذئاب ـ إذا مل تكن موجودة، أو 

بأعداد قليلة، فإن عدد األرانب والكائنات األخرى مثل اجلراد كانت موجودة 
سريتفع، وستشكل خطراً على حياة اإلنسان. غري أن الطبيعة ـ وبعبارة أدق 

ـ يعمل على تدبري دورة الطبيعة حبيث يتم احلفاظ على  »اخلالق احلكيم«
غذائياً تعادهلا والسيطرة على األنواع فيها. إن وجود األرانب يشكل مصدراً 

لألفاعي والطيور اجلارحة مثل العقبان، وكذلك الضواري مثل الذئاب 
والثعالب، وهذه احليوانات بدورها توفر الطعام حليوانات أخرى أكرب وأقوى 

   منها.

3 #�/>¯� ;V�`= Z�>!a� -S!L :: 
إن احليوانات الضارية والسامة، وإن كانت تشكل يف بعض األحيان 

ناس، وتكبدهم خسائر يف األموال واألرواح، ولكن كما تقدمت ضرراً على ال
اإلشارة إىل أن وجودها ضروري يف عامل الطبيعة من أجل احلفاظ على دورة 
احلياة فيها، ويعود نفع ذلك على اإلنسان بشكل غري مباشر. ولكن مع تقدم 

ويلها العلوم يستطيع اإلنسان أن يعمل على توظيف هذه العناصر السلبية وحت
إىل عناصر إجيابية، مبعىن أنه يتمكن من حتويل مسومها القاتلة إىل عقاقري 
وأدوية ومضادات حيوية. وحلسن احلظ فإن العلم قد متكن إىل حد ما ـ وإن 
كان يف حدود قليلة ـ من حتقيق جناحات يف هذا اال. فحالياً يتوقف عالج 

لبية وبعض السرطانات، على بعض األمراض املستعصية من قبيل: األمراض الق
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 أيتهذه السموم أو أجزاء أخرى من جسد وأنسجة بعض احليوانات. وفيما ي
نكتفي خبالصة لكالم رئيس قسم احليوانات السامة وإعداد املضادات من 
مسومها وهو الدكتور عباس زارع مريك آبادي  يف مؤسسة الرازي املختص 

  مبعرفة السموم.
ؤسسة تصنيع اللقاحات واملضادات احليوية لقد متكن احملققون يف م

واألمصال املغذية يف مؤسسة الرازي من استخراج مادة من مسوم األفاعي 
وتستطيع هذه املادة احليلولة دون منو اخلاليا  »ICD5«والعقارب باسم 
%، وأدت إىل موت هذه اخلاليا موتاً طبيعياً. إن هذه املادة ٢٠السرطانية مبقدار 

  واقع األمر من حتويل األورام اخلبيثة إىل أورام محيدة.قد متكنت يف 

وباإلضافة إىل ذلك فقد بدأنا منذ العام املنصرم إجراء حتقيقات واسعة 
بشأن إمكان عالج بعض األمراض املستعصية مثل السرطان بواسطة الذرات 
 واجلزيئات الربوتينية املتوفّرة يف مسوم األفاعي والعقارب، ومتّ التوصل إىل

، »ICD58«نتائج فذّة، وجنحنا يف تصنيع مضاد من مسوم حيوان حتت عنوان 
ربية من القضاء على اخلاليا السرطانية وحتجيم توقد متكنا يف التجارب املخ

%، حيث أدى ذلك إىل موت هذه اخلاليا بشكل طبيعي. وقال ٢٠منوها بنسبة 
بصدد إجياد مناذج  الدكتور زارع يف شرح اخلطط واملشاريع املستقبلية: حنن

والتعرف على تأثري مسوم األفاعي والعقارب على هذا  MSحيوانية ملرض 
  .���املرض

 ���وقال الدكتور أمري جاليل ـ األستاذ املساعد يف قسم علم العقاقري

                                                             

  نقالً عن: موقع مؤسسة حتقيقات واكسن وسرم سازي رازي. ��١
�2  � pharmacology. 
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ـ يف حوار أجرته  خوزستانومعرفة السموم يف جامعة جنديشابور يف حمافظة 
املتخصصون يف جامعة جنديشابور يف لقد متكّن «: �خراسان�معه صحيفة 
، من فصل جزء )١(حتقيقام العلمية على سم العقارب اجلرارةاألهواز يف 

) من سم العقرب، ونوعان من أنواع التكسني OD1بايولوجي فعال  باسم (
) من هذا النوع من أنواع العقارب. ويف ODK2) و(ODK1والسموم باسم: (

 ) سم خاصODK2ققون اإليرانيون تبين أن (هذا التحقيق الذي أجراه احمل
. وهلذه القناة دور ثابت يف »۰۳/۱KV« ���البوتاسيوميترك تأثرياً على قناة 

). وبااللتفات إىل املعطيات اليت توصل إليها احملققون MSظهور مرض الـ (
) دوراً يف التحكم ذه القناة. ميكن التحكم بشكل ODK2أن لـ (اإليرانيون من 

ر على هذا املرض. وإن هذه املسألة ميكن هلا أن تشكل قاعدة إلجراء مؤث
هذا السم يف عالجه. وإن هذا السم  ) وتأثريMS(اختبارات على مرض الـ 

سيوم الثالثي الفُلطية. واستطرد يف الواقع هو أول سم خاص بقنوات البوتا
يف االت قائالً: لقد نشرت حىت اآلن ثالث مقاالت بشأن العقارب اجلرارة 

  .�	�العلمية العاملية املعتربة

هذا الكتاب،  عند االنتهاء من تأليف وردتين هذا اال خر معلومة يفآو
وقد حتدثت عن دور الضفادع يف عالج أمراض اإلنسان، ننقلها من مصادرها 

   االفتراضية يف مواقع الشبكة العنكبوتية.

                                                             

عقرب أصفر اللون كبري احلجم، جير ذنبه على األرض جراً [ويبد أنه قد أخذ امسه من  ��١
  هذه الصفة]، وهو ميتلك مساً قاتالً، يكثر وجوده يف مدينة األهواز. املعرب.

�2  � potassium channel. 

  نقالً عن: أطباء بال حدود. ��٣
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أن باإلمكان االستفادة  توصل العلماء يف جامعة كوئني يف بلفاست إىل
من الربوتني املوجود يف جلد الضفدع لعالج السرطان والنوبات القلبية ومرض 
السكري واملرضى الذين تتم هلم عمليات ربط أنسجة وأطراف وأعضاء حيوية 
لكبح منو األوردة الدموية. إن هذه النتيجة اليت متّ التوصل إليها من قبل فريق 

، تثبت وجود نوعني �كريس شو�ستاذ يف كلية الصيدلة من احملققني برئاسة األ
من الربوتني املؤثر يف جلد الضفادع، ميكن االستفادة منهما يف عملية السيطرة 

الديلي �دون منو األوعية الدموية. طبقاً لتقرير من اهلادفة للعروق واحليلولة 
نوعاً من  ميكن هلذين الربوتينني أن يعاجلا ما يربو على سبعني ����ساينس

األمراض اليت يعاين منها أكثر من مليار نسمة على الكرة األرضية. وإن هذين 
الربوتينني يتواجدان يف إفرازات تظهر على جلد نوع خاص من الضفادع 
الكبرية احلجم. إن أحد هذين الربوتينني حيول دون تضخم ومنو األوعية 

احليلولة دون منو األوعية الدموية وحتوهلا إىل أورام سرطانية. ومن خالل 
الدموية متنع من وصول األوكسجني والدماء الكافية إىل األورام السرطانية، 

األورام اخلبيثة بالتدريج. أما الربوتني اآلخر الذي  بوبذلك تزول وتذو
يستخرج من الوزغ، فإنه يساعد على زيادة ضخ الدم إىل املناطق املتضررة يف 

ج جروح املصابني بداء السكري، ومعاجلة املرضى موضع ربط األطراف، وعال
  .���بعد إصابتهم باجللطة الدماغية أو القلبية، وترميم العروق الدموية

وحيتمل أن يتوصل العلم يوماً إىل درجة من التقدم حبيث يتمكن من 
معاجلة مجيع األمراض أو أكثرها بسموم احليوانات أو أعضائها األخرى، 

                                                             

�1  � Daily science. 

  .��wwws.shabfa.comنقالً عن موقع األخبار الطبية  ��٢
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العتراض على أصل خلقها، سيكون االعتراض على ندرا وعندها بدالً من ا
يف عامل الطبيعة، ولرمبا قام اإلنسان باحملافظة عليها واختاذ اإلجراءات الضرورية 

  .���لتكثريها
ـ القضاء على بعض الحيوانات يؤدي إلى اختالل أو تعطيل  ٤

  :دورة الحياة
ى احليوانات لو اعترض كائن منتفع مثل اإلنسان، وطالب بالقضاء عل

املضرة له، من قبيل: األرانب واألفاعي والقوارض، وإزالتها من دورة حياة 
احليوان، فإن نتيجة االستجابة هلذا الطلب ستؤدي إىل اإلخالل الكبري بدورة 
حياة احليوانات والنباتات وحىت اإلنسان نفسه. فلو متّ إزالة حلقة واحدة أو 

كما لو متّ القضاء ـ يف املثال األول ـ على قات يف هذه السلسلة، لعدد من احل
مجيع األرانب وسائر القوارض مثل الفئران بسبب إضرارها املباشر حبقولنا 
ومزارعنا، فإن ذلك سوف خيلق أزمة يف طعام حيوانات أخرى مثل األفاعي، 
وإذا انقرضت األفاعي، سيؤدي ذلك إىل تعرض احليوانات اليت تعيش على 

من قبيل العقبان إىل خطر االنقراض، وهكذا تنتقل املشكلة اصطياد األفاعي 
من حيوان إىل آخر حىت نصل إىل احللقة األخرية من السلسلة. وتكون 
النتيجة احلاصلة من ذلك هو أن يتخلى اهللا عن خلق مجيع احليوانات ابتداًء؛ إذ 

إىل سيؤدي  أمروهو أكثر احليوانات يف دورة احلياة تتغذى على بعضها،  نّإ
  صدور االعتراض عن احليوانات الضعيفة واملأكولة.

                                                             

للميالد،  ٢٠١١ورمبا كان من املفيد للقارئ أن حيصل على هذه املعلومة: يف صيف عام  ��١
دوا محلة واسعة تناقلت مواقع األنترنت خرباً مفاده أن سكان منطقة يف الفيتنام قا

من أجل حلومها أو استخراج الدواء منها. وحدث نتيجة لذلك وقتلها الصطياد األفاعي 
  ارتفاع يف أعداد القوارض، وأدى ذلك إىل إبادة ثالثة أرباع حماصيلهم الزراعية.
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  :ـ عدم خلق احليوانات الضارة يساوق تعطيل الفيض ٥

لو كان املالك يف استئصال احليوانات من عملية اخللق هو األضرار اليت 
كثري من احليوانات تتسبب لـما كان تلحقها هذه احليوانات، وجب القول: 

بالضرر على اإلنسان جسدياً أو روحياً، ومن بني هذه أحياناً ـ وليس دائماً ـ 
احليوانات: اخليل والبغال والبقر والفيلة، حيث تبادر هذه احليوانات أحياناً إىل 
التسبب جبرح اإلنسان وحىت قتله عندما حترن، وهكذا األمر بالنسبة إىل 

ذلك النحل والذباب واألفاعي والعقارب، إذ قد تضر باإلنسان أيضاً؛ فإن 
سيؤدي إىل أن يعمد اهللا سبحانه وتعاىل إىل تعطيل عملية اخللق بسبب هذه 
األضرار اجلزئية أو أن ميتنع من خلق أكثر احليوانات. وهنا يطرح هذا التساؤل 
نفسه: أال يتعارض منع إفاضة الوجود واخلري على عدد من املستحقني 

هلي؟ ألن تعترض للوجود بسبب الضرر القليل مع وصف اجلود واخلري اإل
احليوانات ـ اليت تقدم ذكرها ـ وتقول: ملاذا حرمنا من اخللق بسبب الضرر 

  القليل الذي يتسبب به عدد قليل من بعض أفرادنا؟!

لو كان اجلواب هو: إن اهللا حيول بذلك دون خلق بعض األنواع املضرة، 
لقه؟ فلو حال يرد السؤال اآليت: أي نوع من أنواع احليوانات حيول اهللا دون خ

دون خلق بعض األنواع، حق هلذا البعض أن يعترض ويقول: ملاذا يحرم هذا 
  البعض من نعمة الوجود والفيض؟ أال يلزم من ذلك الترجيح بال مرجح؟

لو أن اهللا قد امتنع عن خلق بعض الكائنات، من قبيل: األفاعي 
زم من ذلك ـ والعقارب بسبب األضرار اجلزئية اليت تلحقها باإلنسان، لل

باإلضافة إىل املنع من اجلود واإلفاضة ـ حرمان البشر، وخاصة العلماء من 
  منافع هذه احليوانات. 
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ومع تطور العلوم متكن اإلنسان يف العصر الراهن من االنتفاع بسموم 
األفاعي والعقارب الستخراج أنواع العقاقري واللقاحات اليت تعمل على تعدليل 

ة على ختثر الدم داخل أوعية القلب واملخ. ولرمبا سيتمكن ضغط الدم، والسيطر
اإلنسان يف املستقبل القريب من اكتشاف مزيد من املنافع والفوائد يف خلق 

  أنواع احليوانات، وإن اإلنسان سوف يشكر اهللا على خلق هذه املوجودات.

وقد تعاد هذه الشبهة هنا، فيقال: ملاذا مل خيلق اهللا مجيع احليوانات 
  باتية، حىت ال يكون بقاء احليوانات مترابط احللقات مثل السلسلة؟ن

 �كون مجيع احليوانات نباتية�جيب القول يف اجلواب: إن هذه الفرضية 
بذاا يترتب عليها أضرار حياتية، وقد تقدم الكالم عنها يف معرض اإلجابة 

و ارتفاع عن الشبهة األوىل. ومن بني األضرار املترتبة على هذه الفرضية ه
أعداد احليوانات مبا فيها احليوانات اليت تضر باإلنسان، من مثل: الفئران 
واألرانب واجلراد والضفادع والذئاب والدببة والسباع، وتتعرض مصاحل 
اإلنسان االقتصادية ـ مثل املزارع والبساتني، وحىت اإلنسان نفسه ـ إىل 

لى السيطرة وتعديل أعداد اخلطر. يف حني أن كون احليوانات المحة يعمل ع
  احليوانات بشكل تلقائي.

  :ـ السم وسيلة دفاعية للحيوان ٦

تشكّل النباتات مصدر غذاء لبعض احليوانات اليت مل يودع اهللا فيها 
غريزة االفتراس، ومل يزودها مبادة قاتلة مثل السم. من قبيل: احليوانات 

لفيل والزرافة، ويطلق على الداجنة واألليفة وبعض احليوانات األخرى مثل ا
هذا النوع من احليوانات اسم احليوانات النباتية. إال أن مصدر غذاء النوع 
اآلخر من احليوانات هو اللحم، والذي حتصل عليه عادة من طريق افتراس 
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احليوانات األضعف منها، ويطلق على هذا النوع من احليوانات اسم احليوانات 
ه عندما يشعر باجلوع يفترس حيواناً ضعيفاً وجيعله الالمحة. من قبيل األسد فإن

طعاماً لنفسه وألشباله كي ينجوا من  املوت احملتم، وما يفضل من فريسته 
يكون طعاماً حليوانات أخرى مثل الضباع والعقبان. أو األفعى اليت تلدغ 

  حيواناً آخر مثّ تبتلعه.

سم، وسيلة ويف بعض األحيان تكون غريزة االفتراس أو امتالك ال
جهة األعداء، كما هو احلال بالنسبة إىل النحل والعقارب، حيث ادفاعية ملو

  يشكل السم أهم وسيلة دفاعية هلا للدفاع عن نفسها يف مواجهة األعداء.

من هنا يتضح أن طبيعة االفتراس لدى بعض احليوانات أو امتالكها 
ضها. مبعىن أن هذه للسم إمنا هو يف األصل للحفاظ على بقائها وعدم انقرا

احليوانات لو جردت من صفة االفتراس وأضحت وديعة يف تعاملها مع 
احليوانات األخرى، ألدى ذلك ا إىل املوت والفناء جوعاً. وبعبارة أخرى: 
إن صفة االفتراس مالزمة للحيوانات الالمحة، وعليه فإن جتريدها من هذه 

  رارة.الصفة مستحيل كاستحالة جتريد النار من احل

ورمبا طرح هنا السؤال اآليت: صحيح أن صفة االفتراس مالزمة لكون 
احليوان المحاً، بيد أن االعتراض يقول: ملاذا خلق اهللا احليوانات الالمحة 
أساساً؟ أفلم يكن باإلمكان خلق مجيع احليوانات نباتية؟ واإلجابة عن هذا 

   اإلشكال مذكورة يف الصفحات السابقة، فراجع.

   :نانية لدى اإلنسانـ األ ٧

إن ما يقوم به اإلنسان من االعتراض مبجرد أن يرى ذبابة أو بعوضة 
أو ذئباً أو أفعى أو عقرب، ويشكو من خلقها، بل ويسعى إىل القضاء عليها، 
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يبدو ناشئاً من أنانيته. فاإلنسان يتصور أن الدنيا ومنافعها من مجلة أمالكه 
حد أن حيد من مصاحله، وأن ال يعرضها الشخصية الطلقة، وعليه ال حيق أل

ألدىن خطر، حىت وإن كان هذا التعريض ملصاحل اإلنسان للخطر نامجاً عن 
دفاع احليوان عن نفسه؛ يف حني أن الدنيا ومصاحلها ملك صرف هللا اخلالق 
احلكيم احملب للخري، الذي أراد جلميع الكائنات مبا يف ذلك احليوانات أن تنتفع 

اليت بسطها ملخلوقاته. وعليه ال يكون لالعتراض على خلق من مائدته 
  احليوانات من أساس عقلي.

وعالوة على ذلك ـ كما تقدمت اإلشارة إليه مراراً ـ فإن وجود 
احليوانات ـ حىت الضارة منها ـ قد تكون يف بعض األحيان مفيدة وضرورية 

ب ودوره يف عامل حلياة اإلنسان وسعادته، كما هو احلال بالنسبة إىل الذبا
  الطبيعة.

إن الذباب من عوامل تأبري النباتات يف الطبيعة، ويعد من أهم العناصر 
يف الدورة الغذائية يف احلياة. كما تقوم هذه احلشرات بالتسريع من عملية حتلل 
جيف احليوانات النافقة، وكذلك فضالت احليوانات والنباتات األخرى، 

ا تتغذى على الكثري من احلشرات األخرى، حيث وباإلضافة إىل ذلك فإ
تتغذى على ما يقرب من مخسة آالف نوع من احلشرات األخرى، حىت  تذكر 
أحياناً بوصفها عنصراً يف تعديل البيئة. هذا وأن الذباب يشكل مصدراً غذائياً 

  حيوياً لكثري من احليوانات من قبيل: الضفادع والوزغ والطيور.
ن أكثر احليوانات الضارية والسامة إمنا تعيش يف واملسألة الثالثة هي أ

بيئتها اخلاصة، وأن اإلنسان هو الذي يزعجها ويهدد أصل وجودها من خالل 
يضطرها إىل الدفاع عن نفسها وموطنها، وهو أمر الزحف على بيئتها اخلاصة، 

درت فتضر باإلنسان لدفع شره عنها. وهذا ما نراه يف األفالم الوثائقية، وقد با
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أكثر  احلكومات يف العامل إىل تأسيس منظمات تعمل على توفري احلماية 
  للحيوانات والدفاع عنها.

  :ـ قلة الضحايا ٨
احلقيقة األخرى هي أن أعداد ضحايا احليوانات الضارة والسامة قليل 
جداً، وال ميكن أن يعتد ا باملقارنة إىل منافعها يف دورة الطبيعة. وأقرب دليل 

لك ما يالحظه القارئ عندما يلقي نظرة على البيئة اليت يعيش فيها، على ذ
فهل يرى مشاهد يقتل فيها إنسان من قبل حيوان؟ إذا كان يعيش يف املدينة 
فاجلواب رمبا كان بالنفي املطلق، وأما إذا كان يعيش يف القرية أو قريباً من 

وحىت يف هذه غابة، فرمبا يسمع عن رجل لدغته أفعى أو لسعته العقرب، 
احلاالت تكون عملية اإلسعاف وإنقاذ الضحايا أكثر من أولئك الذين ميوتون 
بفعل تعرضهم ملثل هذه احلاالت. وعليه يكون املوت ال بسبب السم، وإمنا 

   بسبب التأخري يف إسعاف املريض وإيصاله إىل املستشفى.
وادث ويف املقابل ميكن لكم أن تلقوا نظرة على إحصائية بضحايا ح

. فإننا كثرياً ما نشاهد بأعيننا أو نسمع ـ سواء يف ���السري واالختناق بالغاز
                                                             

تقدم أن ذكرنا يف نقد هذه الشبهات ما يلي: أعلن رئيس املنظمة الطبية والقانونية يف  ��١
للهجرة  ١٣٨٨د عن إحصائية تفيد بأن عدد ضحايا حوادث السري يف عام البال

، ويف ��٢٢٩٧٣ضحية ألف م]، قارب الثالثة وعشرين ٢٠٠٩الشمسية [املوافق لعام 
م]، بلغ عدد  ٢٠١٠للهجرة الشمسية [املوافق لعام  ١٣٨٩األشهر الثالثة األوىل من عام 

مع ذلك مل يعترض أي عاقل على صنع قتيل، وهي إحصائية مرعبة! .. و ٥٨٢٦القتلى 
هذه الوسائط النقلية الفتاكة! يف حني أن اإلحصائية العاملية للموت بسبب لدغة األفاعي 

. �نقالً عن وكالة أنباء ايسكا نيوز�طبقاً لتقرير املنظمة العاملية للصحة مئة ألف شخص 
، وهو عدد ��٨٧٧ن ولو قارنا عدد هؤالء الضحايا بنسبته إىل إيران ستكون حصة إيرا
 ال ميكن مقارنته بعدد الضحايا الذي تتسبب به حوادث السري أبداً.



 ���

املدن أو القرى ـ عن حاالت يروح ضحيتها شخص واحد أو عدة أشخاص 
بسبب هذه الكوارث اليت ال ميكن مقارنتها بضحايا االفتراس من قبل 

علينا شخص ليقول احليوانات أو التعرض لسمومها القاتلة. ومع ذلك مل خيرج 
بأن صناعة السيارات عملية منافية لألخالق أو أن يطالب بإلغائها. وعليه فإن 
اهللا إذا امتنع عن خلق أصل هذه احليوانات رد الشرور القليلة الصادرة عنها 
ـ واليت ال ميكن أن تقارن بشرور حوادث السيارات ـ وغض الطرف عن 

ك يعين ترك اخلري الكثري بسبب الشر القليل، دورها يف احلياة الطبيعية، لكان ذل
  وهو أمر ال ينسجم مع صفة اجلود واخلري والفيض املطلق هللا سبحانه وتعاىل.
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  : الشبهة األولى: فلسفة خلق الشيطان

إن من بني الشبهات املطروحة بشأن علل الشر وانعدام العدل يف عامل 
هو وجود الشيطان ودوره يف ضالل اإلنسان واحنرافه. الطبيعة واخلليقة اإلهلية، 

أفهل من العدل أن خيلق اهللا كائناً مضالً وعدواً لإلنسان كي يضله ويوسوس له 
  ويزين له الطريق الذي يؤدي به إىل الشقاء، مثّ يعاقبه على اتباع الشيطان؟

5�*�%�� �a)�: 
� #�Ba�� 5���61� .v, ��%� ���(p :: 

رنا أن الغاية من خلق اإلنسان هي وصوله إىل السعادة تقدم أن ذك
األبدية ومقام القرب اإلهلي، وهو أمر ال ميكن حتقيقه إال من خالل ذيب 
النفس ومسوها. وهذا املقام هو من أرقى وأمسى املقامات اليت مل تتمكن 

ة ؛ وذلك ألن املقام املمنوح للمالئك7املالئكة من بلوغها مبن فيهم جربائيل 
إمنا هو بالعطاء دون االستحقاق، يف حني أن اإلنسان يطوي مراتب الكمال من 
خالل التغلب على العقبات اليت يزرعها الشيطان يف طريقه. وعلى هذا 
األساس إذا كان اإلنسان طالباً ملقام القرب اإلهلي، فعليه أن يسلك طريق 

بها والتغلب على تكامل النفس، وإن تكامل النفس بدوره يأيت من خالل ذي
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املوانع والوساوس النفسية والشيطانية؛ وإال إذا كان مسري اإلنسان معبداً ومل 
يكن هناك أي وجود للموانع، وبعبارة أخرى: إذا كان املاثل أمام اإلنسان 

دون من طريقاً واحداً هو الصراط املستقيم، فإن اإلنسان سيطوي هذا الطريق 
سيبلغ الغاية بشكل قسري وجربي، وليس يف  مشقّة أو عناء، وبعبارة أدق:

ذلك ما ميكن أن ندعوه تكامالً أو تسامياً للنفس، بل هو ما عليه واقع 
املالئكة، وقد تقدم أنه مقام إعطائي وليس استحقاقياً، فهو تفضل حبت. وعليه 
فإن اختيار الصراط املستقيم إمنا يكون مزية وامتيازاً يستحق اإلنسان أن يبلغ 

  .���ة الكمال والسمو، إذا كانت هناك سبل منحرفة إىل جانبهدرج

  يف هذا الشأن: 1قال األستاذ الشهيد مرتضى املطهري 

لو مل تكن يف وجود اإلنسان نفس أمارة، ولو مل يكن خارج وجود «
 اإلنسان شيطان يلهم النفس األمارة، وإذا مل تكن هناك من دعوة إىل الشر

ك من إمكان جلنوح اإلنسان إىل الشر والفساد، ملا والفساد، ولو مل يكن هنا
كان هناك حسن أيضاً؛ ألن احلُسن إمنا يكون حسناً، إذا كان اإلنسان قادراً 
على فعل احلسن وقادراً يف الوقت نفسه على فعل القبيح، وإنه خيتار من بينهما 

قاً، وكان فعل احلسن. وأما إذا كان الطريق إىل فعل القبيح أمام اإلنسان مغل
� (بدالً من قانون  �v �!  6 �p �� � �v �,! $Q $L � �M �1 � [�¡ �L (���  دفقط،  �فأهلمها تقواها�جمر

وكان لدى اإلنسان ميل إىل التقوى جمرداً عن امليل إىل الفجور، لن تكون 
التقوى تقوى حقيقية؛ ألن التقوى إمنا تكون تقوى عندما تكون لدى اإلنسان 

                                                             

، ٨ملزيد من االطالع انظر: السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  ��١
  .١٩٤، ص ١، ج �األمثل�فما بعد؛ ناصر مكارم الشريازي، تفسري منونه  ٤١ص 

 .٨الشمس:  ��٢
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الفجور، ومع ذلك يؤثر التقوى والعدالة. فمىت تتحقق  رغبة وميل إىل ممارسة
الطاعة؟ إن الطاعة إمنا تتحقق إذا كان اإلنسان قادراً على الطاعة وعلى 
ضدها، وأما إذا كان اإلنسان مكرهاً على فعل الطاعة، فعندها لن يكون ما 
يقوم به من الطاعة يف شيء، وإذا مل يكن من الطاعة، فلن يكون هناك مدح 

ذم، وإذا مل يكن هناك مدح وال ذم، لن يكون هناك من ثوابٍ وال عقاب،  وال
ولن يكون هناك تكليف وال قانون وال جمتمع وال إنسان، ولن يكون هناك من 
شيء أبداً .. وعليه إذا مل يكن هناك شيطان، ومل تكن هناك دعوة إىل القبح 

الصالح إذا كان  والسوء، لن يكون هناك عمل صاحل. فإن الصالح إمنا يكتسب
هناك نفس أمارة، وكان هناك شيطان، وأمكن سلوك كال الطريقني على السواء 

) O.  " �-  Qh%� $t��%  " �- �v �، ولكن اإلنسان حبسن اختياره يسلك الصراط ���)�
»املستقيم

���.  

� t�id #�+ 58!8!� +�-0 s #�Ba�� ;,-* :: 
ساوس عدو تكامل اإلنسان األمر اآلخر هو أنه ينبغي التدقيق يف أن و

وذيبه الذي هو الشيطان والنفس األمارة ليست ملزمة، مبعىن أن الشيطان إمنا 
يغوي اإلنسان ويدعوه كما يدعو اخلدين خدينه إىل املعصية، دون أن جيربه 
على فعلها تكويناً، وعليه فإن القرار األخري إمنا يكون بيد اإلنسان نفسه، فهو 

ك أحد الطريقني دون اآلخر، وهذا ما أكد عليه القرآن الكرمي الذي خيتار سلو
من خالل تقريره إلجابة الشيطان عن سؤال العصاة الذين أطاعوه؛ إذ قال 

  مدافعاً عن نفسه:
                                                             

 .١٠: البلد ��١
  .٢٧٩ـ  ٢٧٦، ص ٤، ج �األعمال الكاملة�مرتضى املطهري، جمموعه آثار  ��٢
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الذين خيرجون على والية  :هذه اآلية تقسم الناس إىل طائفتني إنّ
الشيطان وسلطته، والذين يرتضون واليته عليهم، وهو ما قد بينه اهللا سبحانه 

يثبت أن الطائفة الثانية  أمروهو . �يتولّونه�وتعاىل يف مواضع أخرى بعبارة 
الدافع وراء اختيارها هذا هو االنصياع  نّأارها، وهي املسؤولة عن اختي

  لوساوس الشيطان واالستسالم لدعوته.

  وقد أشار األستاذ الشهيد مرتضى املطهري إىل هذه اآلية قائالً:

، �التكوين�دون  �التشريع�اإلنسان تقتصر على  إن مساحة نشاط«
والتكليفية تنحصر يف حدود النشاطات التشريعية  مبعىن أن دائرة الشيطان
يستطيع التسلل إىل دائرة وجود اإلنسان فقط، وال  لإلنسان. فالشيطان إمنا

البشر. كما أن دائرة تأثري الشيطان يف البشر إمنا  يستطيع التأثري على غري
ينحصر أيضاً  البشر تفكري الشيطان يف تأثري جسده. وإن تفكريه دون تنحصر يف

وقد بين القرآن هذه املعاين بتعابري من  على حدود الوسوسة ومتويه الباطل له.
وما إىل ذلك. وأما أن خيلق شيئاً يف  �الوسوسة�و �التسويل�و �التزيني�قبيل: 

نظام الكون أو أن يسيطر على البشر تكويناً، مبعىن أن يسيطر على اإلنسان 
بوصفه سلطة قاهرة، فيلزمه بفعل القبيح، فهو أمر خارج عن قدرة الشيطان 

                                                             

 .٢٢إبراهيم:  ��١
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ته. وإمنا تقتصر سلطة الشيطان على اإلنسان بأن ميكنه اإلنسان من وإمكانا
»نفسه ويتنازل له عن إرادته

والدليل على هذا املدعى وجود األتقياء  .���
والصاحلني واألبرار يف كل جمتمع حيث نزعوا طاعة الشيطان، ودخلوا يف طاعة 

ي ال يتصف وهذان اجلوابان كافيان يف تربير العقاب األخروي، ك الرمحن.
  العقاب يف اآلخرة مع وجود الشيطان بعدم العدل.

  

  :الشبهة الثانية: الحكمة من خلق الشيطان

إن اإلجابة عن هذا السؤال القائل ـ بغض النظر عن حبث العدل ـ ما 
هي احلكمة من وراء خلق الشيطان يف نظام الوجود اإلهلي؟ خارجة عن 

  كتفي هنا مبجرد اإلشارة إليها.، إال أننا ن�حبث العدل�موضوع التحقيق 

  :دراسة وحتليل

  :ـ عدم خلق الشيطان لإلضالل ١

بااللتفات إىل قواعد حبث العدل واحلكمة القائل بأن الوجود مساوق 
الشر أمر عدمي، فإن وجود الشيطان يكون مشموالً هلذه القاعدة  نّأللخري، و

ن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا أيضاً. فمن خالل النظر يف آيات القرآن الكرمي ندرك أ
�  (خلق طائفة اجلن وطائفة اإلنس ألجل عبادة اهللا؛ وذلك إذ يقول تعاىل:  �� ��

 �X ]�OD ��> Od �� h. O � $\  6 �)  O#� $-$̀  N�aO� (ا كان . و���الشيطان ينتمي إىل طائفة لـم
رد اجلن فإنه مشمول هلذا احلكم أيضاً، بل إن الشيطان قد ترقى أكثر من أي ف

آخر من أفراد اجلن بسبب كثرة عبادته، ونال بذلك أعلى املراتب حىت أضحى 
                                                             

  .٢٧٩ـ  ٢٧٦، ص ٤، ج �األعمال الكاملة�مرتضى املطهري، جمموعه آثار  ��١
 .٥٦الذاريات:  ��٢
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جمالساً للمالئكة، ولكنه طرد من نعمة اهللا ومتّ جتريده من مرتلته بسبب مترده 
على أمر اهللا املتمثل بالسجود آلدم، وأخذ على نفسه لذلك قراراً بأن يكيد لبين 

nOD   (ذلك يقول اهللا سبحانه وتعاىل: آدم وحيرفهم عن صراطه املستقيم. ويف  ��
 $Q  8 O5 �(OS�f �1 )O� ��%  ) $* h�OD � $- �Q �/ �L �� �+��O � $-   . O� �#� �i �� � ��  (�7  8 �� E���U ��aO)  �OD
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، �إبليس�بعد التدقيق والتأمل يف خلق الشيطان يتضح لنا أن الشيطان 
إمنا أصبح شيطاناً فيما بعد بسوء اختياره، ال أن اهللا هو الذي خلق إبليس 
شيطاناً منذ البداية. من قبيل بعض األخيار من الناس الذي يضلون يف منتصف 

  الطريق فيختارون االحنراف بسوء اختيارهم.

3 #�/>d ���(7� � ]17� �%C #�Ba�� :: 
ه رهن بوسوسة الشيطان تقدم أن قلنا: إن تكامل اإلنسان وتعالي

وإغوائه، من قبيل: احملترف الرياضي الذي يسعى إىل احلصول على األومسة 
من خالل اجتيازه للموانع. وقلنا أيضاً: إذا مل تكن وسوسة الشيطان موجودة، 
ومل يلمس اإلنسان من نفسه ميالً ورغبة إىل ارتكاب املعاصي، للزم من ذلك 

وعندها لن يكون جمرد نفس، بل هو روح وعقل جترد النفس جترداً كامالً، 
حمض، وهذا يف احلقيقة هو ما عليه ماهية املالئكة، ولن يكون أمام اإلنسان 
حينئذ فرصة للتكامل. يف حني أن فلسفة خلق اإلنسان قائمة على أن يسعى 
إىل ذيب نفسه من خالل التغلب على املوانع والوساوس الشيطانية؛ ليصل 

  هو أمسى من مراتب املالئكة.بذلك إىل ما 
                                                             

 .٨٣ـ  ٧١. وانظر أيضاً سورة ص: ٣٤البقرة:  ��١
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  :الشبهة الثالثة: حكمة إمهال اهللا للشيطان

وقال: ما دام اهللا يعلم مبستقبل الشيطان ودوره يف  همرمبا أشكل بعض
إضالل اإلنسان مسبقاً، فلماذا أمهله حىت يوسوس لبين آدم؟ على ما هو مقرر 

  يف القرآن من قبيل قوله تعاىل: 
.   (ـ  O� �_h>OD �
� �*  �: �." O��|% $1 (���.  
�   (ـ   . O� �_h>O� �L �
� �*: * �." O��| % $1   � O\  * �! � O�  ! �" �£OD: O�!$)  N �1 (���.  

�a)�� 5�*�%�: 
يف اإلجابة عن هذه الشبهة، ميكن اإلشارة إىل عدة أمور على النحو 

  اآليت:
أ ـ رمبا أمكن هنا تكرار اإلجابة اليت تقدمت يف نقد شبهة علة خلق 
أمثال صدام واحلجاج، والقول بأن خلق الشيطان من قبيل خلق صدام 
واحلجاج يف كونه جزءاً من نظام العلية، وإن التدخل يف عدم خلق الشيطان 

  .�	�مساوق للتدخل والتصرف يف قانون العلية

ب ـ لقد عمد اهللا يف قبال إمهال الشيطان إىل اختاذ خمتلف اإلجراءات 
حقة، من قبيل: العقل، والفطرة التوحيدية، وإرسال الوقائية السابقة والال

األنبياء، واختيار األئمة، واللطف، والعناية، هلداية عباده وإرشادهم. كما قام 
يف املرحلة التالية بإعفاء آثار التبعية للشيطان، والتكفري عن املعاصي واآلثام 

                                                             

 .١٥األعراف:  ��١
 .٣٨ـ  ٣٧احلجر:  ��٢
؛ ١٤٤، ص٢؛ وج ٩٥، ص١، ج�األعمال الكاملة�انظر: مرتضى مطهري، جمموعة آثار  ��٣

  .٣٣٤، ص٤وج
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  من خالل قبول التوبة والشفاعة.

داية تقف عند حدود اهلداية التشريعية واضح أن هذا اإلرشاد وهذه اهل
وبيان الصاحل من الطاحل، وال تصل إىل حدود الدعوة إىل سلوك طريق احلق 
على املستوى التكويين، وإال فإن مفهوم التكامل واحلصول على مقام القرب 

  اإلهلي سيفقد مضمونه ومعناه كما تقدم أن ذكرنا.

جابتني السابقتني اللتني ميكن لنا يف هذا املقام أن نكرر اإلوج ـ 
وجود الشيطان من �أوردنامها يف بيان فلسفة خلق الشيطان، ومها القول بأن 
. وعليه نقول: إن �لوازم حتقق تكامل النفس، وكذلك عدم إجبار الشيطان

خلق الشيطان أمر ضروري من أجل تكامل اإلنسان، من طريق زيادة املوانع 
ولكن بطبيعة احلال دون أن يبلغ ذلك حد �املاثلة يف طريق رقيه وتكامله 

. ويف احلقيقة ميكن اإلشارة يف هذا الشأن إىل حتديد البطل �اإلكراه واإلجبار
أو اجلري أو الفروسية مثالً، فإنه كلما جتاوز  لالفائز يف رياضة رفع األثقا

الرياضي مرحلة من مراحل السباق، سيجد أمامه يف املضمار التايل موانع أكثر 
شد، وأوزاناً أثقل من موانع وأوزان املرحلة السابقة. وهكذا األمر بالنسبة وأ

إىل معرفة أشرف الكائنات حيث يقوم اهللا سبحانه وتعاىل باختبار عبده يف هذا 
  .����ارة والشيطانالنفس األم� يف ني متمثلتنيالشأن، فيضع يف طريقه عقبت

UIO  

                                                             

ملزيد من االطالع بشأن احلكمة من خلق الشيطان وإمهاله، انظر: املصادر اليت تقدم  ��١
  ذكرها.
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  : القيةبحث األول: الشرور األخمال  ■

  ميكن تقسيم الشبهات املطروحة يف هذا الفصل إىل ثالثة أقسام وهي:

:
�� �/6�الشبهات اليت تنظر إىل أصل خلق اهللا، وتقول: ملاذا يقوم  
 للخري خبلق األفراد الذين مييلون إىل الشر اهللا بوصفه اخلالق احلكيم واحملب

ب بالشرور األخالقية. ويف بطبيعتهم؟ ويتم التعبري عن هذه الشبهة يف الغر
هامش هذا القسم سوف نتناول خلق اإلنسان الشرير، وفلسفة خلق أمثال 
نريون وصدام واحلجاج، وإمكان خلق اإلنسان املختار الذي ال يرتع إىل 
الشر، وأسباب عدم السيطرة على إرادة األشرار، ونقوم بتقييمها. وإن منشأ 

   ان بعنصر االختيار.الشر يف هذا القسم هو اتصاف اإلنس

:���� �/6�الشبهات املطروحة بشأن أنواع الشرور الطبيعية اليت  
تصيب اإلنسان من قبيل: املكروبات، واألمراض، واآلالم، واحملن، واملواليد 
الذين يعانون من التشوهات اخللقية، والشيخوخة، واملوت وما إىل ذلك من 

   ل والفساد فيها.األمور ذات املناشئ الطبيعية واالختال

:����� �/6�الشرور اليت تصيب اإلنسان بسبب االختالف العرقي  
والطبقي واالجتماعي، من قبيل االختالف بني الذكر واألنثى، واالختالف يف 
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القبح واجلمال، والفقر والغىن، واالختالف يف مستوى الذكاء والقدرات 
  لشقاء.اجلسدية، ومكان الوالدة والتربية، والسعادة وا

o  ¼�N= £D #!C�%" ."^� ,V� @)X 5�/)L :£�� 5M`��
 m�"�"�¨ �)|��: 

البعد األول هو ميله إىل اخلري واحلُسن  :يتمتع اإلنسان ببعدين خمتلفني
والعدل والفضيلة، والبعد اآلخر هو نزوعه إىل الشر والسوء والقبح والظلم. أما 

األخالقية من قبيل: حب الناس البعد األول فيستوجب صدور األعمال 
والسعي إىل مساعدم وتقدمي العون هلم. والبعد اآلخر يستوجب نزوع 
اإلنسان إىل اقتراف األفعال غري األخالقية، مثل النفور من اآلخرين، 
وارتكاب الظلم واجلور واخلداع والكذب. وقد تقدم أن أوضحنا يف تعريف 

  يصطلح عليه بالشرور األخالقية.الشر وأقسامه أن هذا القسم الثاين 

فأن يوجد أناس ميارسون الظلم يف حق اآلخرين، بل واألسوأ واألنكى 
ولرمبا بلغ عدد ضحاياه آالف من اًال بل أشخاص اًقتل شخصمن ذلك أن ي ،

األبرياء، كما سجل التاريخ ذلك ألمثال احلجاج ونريون وموسوليين وصدام، 
 همبشري واإلنساين، تثري الشبهات لدى بعضممن شوهوا صفحات التاريخ ال

  بشأن العدل اإلهلي.

ويتم طرح الشبهة على النحو اآليت: ملاذا مل خيلق اهللا اإلنسان على 
صورة تقتصر على القوى اإلنسانية والعقالنية، وتبعاً لذلك ال يصدر عن 

خلق  اإلنسان سوى األفعال األخالقية احلسنة واملعقولة؟ وبعبارة أخرى: ملاذا
اهللا اإلنسانَ متصفاً بغرائز وميول جتنح به حنو الظلم واجلور وما إىل ذلك من 
األعمال غري األخالقية، فيبتلى اتمع اإلنساين نتيجة لذلك بأنواع األعمال 
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  القبيحة والشريرة؟ وتبعاً لذلك يأيت حبث العقاب الدنيوي واألخروي.

�a)�� 5�*�%�: 
� �(7� 5�-6� ,�a7X� :#�/>d ��: 

إن أصل احلرية واالختيار الذي هو نعمة إهلية كبرية على اإلنسان، 
متهد الطريق أمامه للوصول إىل التكامل والسعادة األبدية. وهذا هو مكمن 

هو عقل حمض، وما يقوم به من أفعال  لكف بني اإلنسان واملالئكة. فاملاالختال
 أن اإلنسان مزيج من العقل ليست سوى امتثاالً للتكاليف اإلهلية، يف حني

والشهوة، ولذلك ميكن له باختياره وحريته أن يكون مصدراً للخريات، كما 
ميكن له أن يكون مصدراً للشرور. وحيث أن قيام اإلنسان بالتكاليف اإلهلية 
منبثق عن حريته وإرادته واختياره، فإنه لذلك يستحق املديح والثناء، وال 

   اختياراً مبا يصدر عن املالئكة اضطراراً.ميكن مقارنة ما يقوم به 

ها تؤدي نفإهذه احلرية لدى اإلنسان مزية فذّة،  دويف الوقت الذي تع
يف بعض األحيان إىل تبعات سيئة وكوارث ال ميكن اجتناا، وإن ارتكاب 

املنافع  لـما كانتالشرور األخالقية من املصاديق البارزة على ذلك. ولكن 
درة عن أصل احلرية واالختيار لدى اإلنسان أكثر من األضرار، واخلريات الصا

حبيث ال ميكن املقارنة بني كثرة اخلريات وقلة الشرور يف هذه الناحية، عمد اهللا 
سبحانه وتعاىل إىل خلق اإلنسان جمبوالً على صفة االختيار؛ لتكون هي املالك 

  يف حصوله على الفضائل والكماالت.

 سبحانه وتعاىل عند خلق اإلنسان، مل يكن وبعبارة أخرى: إن اهللا
  أمامه أكثر من طريقني:
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أ ـ أن خيلق اإلنسان فاقداً لعنصر االختيار، حىت ال يصدر عنه أدىن 
  ذنب أو معصية.

ب ـ أن خيلق اإلنسان حراً وخمتاراً، كي يتمكن من طي مراحل 
  الكمال والسعادة األبدية من خالل توظيفه ألصل احلرية.

ة األوىل تستلزم االفتقار إىل اخلري األمسى، كما تقدم بيان ذلك، احلال
. وعليه فإن الصورة الثانية نيوهذا ال ينسجم مع إفاضة الفيض واجلود اإلهلي
  هي املتعينة، وهي املساخنة لصفات اهللا الكمالية.

، وميكن »اخلري األمسى«وإن هذا احلل يف حقيقته يقوم على الدفاع عن 
ا من قبل أن يكون متم ماً له. ولكنه يطرح بشكل مستقل لألمهية اليت حيظى

  الفالسفة.

� �-N� £D 5a*fX� ,�x� ;+!C :: 
يذهب الفالسفة املسلمون إىل القول بأن مجيع الشرور من األمور 
العدمية، وإن الوجودات خري حمض، فقد عمدوا إىل توجيه الشرور األخالقية 

أن الشرور األخالقية  اليت هي األفعال القبيحة، من من هذه الناحية، مبعىن 
مبادئ لتلك الشرور، وملكات للرذيلة  دعت يل: الزنا والقتل والظلم. أو اليتقب

واألخالق اإلنسانية القبيحة، هي املنشأ لتلك األفعال. وإن الشر يف كال 
ىل عدم ي إالزنا يؤدلـما كان القسمني ينشأ من أمر عدمي. من باب املثال: 

، أو العقلي، من قبيل: قطع النسل �املتمثل حبفظ العفة�وزوال الكمال الديين 
  وتنشئة األوالد، إمنا يتصف بكونه شراً من هذه الناحية.

مشروعاً، ومن هنا يتصف  دس فعل ذلك من طريق النكاح، يعنف فإنّ
  بالكمال أيضاً.
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ف هذه األمور وهكذا األمر بالنسبة إىل مبادئ الشرور؛ ألن اتصا
بالشر يأيت من صدور هذه امللكات عن نفس فقدت بعض كماالا. وقد 

  حتدث ابن سينا عن رجوع الشرور األخالقية إىل األمور العدمية؛ فقال:

والشر الذي يف األفعال هو أيضاً إمنا هو بالقياس إىل من يفقد كماله «
من كمال جيب يف بوصول ذلك إليه مثل الظلم، أو بالقياس إىل ما يفقد 

السياسة الدينية كالزنا. وكذلك األخالق إمنا هي شرور بسبب صدور هذه 
»عنهما، وهي مقارنة ألعدام النفس كماالت جيب أن تكون هلا

���.  

كما أرجع اخلواجة نصري الدين الطوسي الشرور األخالقية يف شرحه 
  .���على اإلشارات إىل األمور العدمية أيضاً

  ني:وقال صدر املتأهل

وأما اخلريات والشرور املنسوبة إىل النفوس اإلنسانية من جهة «
دخوهلا حتت األوامر والنواهي الدينية واألحكام واألفعال الناموسية فجميعها 
سواء عد من اخلريات .. أو عد من الشرور .. أمور وجودية ال ينفك عن 

»خريية ما، فكل منها كمال وخري لإلنسان ...
�	�.  

قيون: تعود جذور إرجاع الشرور األخالقية إىل األعدام، إىل الروا
الرواقيني. فإن الرواقيني يذهبون ـ مثل الفالسفة املسلمني ـ إىل عدم اعتبار 

                                                             

ابن  ؛ وانظر أيضاً:٤١٩ابن سينا، إهليات الشفاء، املقالة التاسعة، الفصل السادس، ص  ��١
  سينا، اإلشارات، النمط السادس.

  .٧٩، ص ٢انظر: شرح اإلشارات، النمط السادس، ج  ��٢
  .١٠٤، ص ٧صدر املتأهلني، األسفار األربعة يف احلكمة املتعالية، ج  ��٣
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أي فعل شراً يستوجب العقوبة والتوبيخ. وإن الفعل الذي يصدر عن اإلنسان 
. إن الذي �بحاحلسن والق�يكون بوصفه فعالً مصوناً من اتصافه باخلري والشر 

الوضع األخالقي للفاعل. إن الشر  :جيعل من الفعل شراً هو القصد والنية، أي
األخالقي يف األساس عبارة عن فقدان النظم الصحيح يف إرادة اإلنسان القائمة 

  يف الفعل القبيح لإلنسان الذي ال ينسجم مع العقل السليم. 
  ويذهب زينون إىل االعتقاد قائالً:

حلوم البشر والزنا باحملارم أو الشذوذ اجلنسي ليس خطأ أو  أكل إنّ«
»جمانب للصواب يف نفسه

���.   
إال أن االختالف والتمايز بني هذين املسلكني يكمن يف أن أحدمها 
يقع يف ذات األفعال والوجودات اليت هي يف رؤية الفلسفة اإلسالمية وجود 

فعال اإلنسان إىل اخلري أو مساوق للخري. أما الرواقيون فإم ال ينسبون أ
  الشر مبعزل عن نية الفاعل.

الفارق الثاين يف مالك الشر يكمن يف األفعال. كان الفالسفة املسلمون 
نا النية دديرجعونه إىل األمر العدمي. أما الرواقيون فيصفونه بالنية. وهنا إذا ع

ن وجهة نظر م دعند الرواقيني شراً، سيع دما كان يع أمراً وجودياً، فإنّ
الفالسفة املسلمني خرياً، ولكن ال ينبغي اخللط هنا بني اخلري والشر، وبني 

ـ بوصفها  »النية احلسنة«احلُسن والقبح. يذهب الفالسفة املسلمون إىل اعتبار 
على هذا  »النية السيئة«فعالً اختيارياً لإلنسان ـ مصداقاً للخري واحلُسن. و

   .���قطف »القبح«املالك مصداقاً لـ 
                                                             

  .٤٥٥و ٤٤٨، ص ١انظر: فريدريك كابلسون، تاريخ الفلسفة، ج  ��١
ر فلسفة وكالم، فصل العلية حسن قدردان قراملكي، أصل عليت د انظر: حممد ��٢

  .١٥٥واالختيار، ص 
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إن اإلجابة املتقدمة قد تكفلت ببيان الفلسفة من خلق الناس الذين 
يرتعون إىل ارتكاب املعاصي. بيد أن هناك شبهة أخرى تتعلق خبصوص خلق 
أشخاص بعينهم، من أمثال: احلجاج ونريون وصدام ممن ارتكبوا ما ال حيصى 

واجلور واجلرائم اليت ال تعد وال حتصى. فلو مل خيلق اهللا مثل هؤالء من الظلم 
األشخاص على طول التاريخ، ألمكن الوقوف بوجه مزيد من الغارات وإراقة 
الدماء، وملا تشوهت صفحات كتاب البشرية على هذه الشاكلة. وهنا يطرح 

  هذا التساؤل نفسه: ملاذا خلق اهللا مثل هؤالء األشخاص؟

 5�*�%��a)��: 
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ينشأ أصل هذا اإلشكال من أن املستشكل يتصور أن اخلالق ـ والعياذ 
باهللا ـ قد أفرد يف منظومة خلقه ملفاً خللق اجلناة؛ ليؤاخذهم بعد ذلك؛ يف حني 

فس أن هذا جمرد توهم؛ ألن اهللا مل خيلق غري اإلنسان املختار الذي أودع فيه الن
األمارة اليت ترتع إىل املعصية والظلم، وهذا ينطبق على مجيع أفراد اإلنسانية 
مبن فيهم األنبياء واألئمة وأمثاهلم. بيد أن بعض الناس يقومون بتهذيب 
أنفسهم، بينما يعمد بعضهم بإسالس القياد هلا فريتكبون شىت أنواع الظلم 

فوس حيوانية، وينتج عن واملعاصي، وبتكرار املعاصي تتحول نفوسهم إىل ن
ذلك ظهور اجلناة. وعليه فإن الذي يصدر عن اخللق اإلهلي هو األشخاص 
الذين يتمتعون بنعمة االختيار، وإن االرتقاء إىل الكمال ومستوى املالئكة أو 

  االحندار حنو مستوى احليوانية والبهيمية يعود إىل اختيار اإلنسان نفسه.
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ملاذا خلق اهللا «إلشكال القائل: وعليه فإن حصيلة اإلجابة عن ا
، هي أن اهللا إمنا خيلق اإلنسان املختار وليس اجلاين. ولو صار القرار »اجلناة؟

بأن يقف اهللا بوجه نزعة اإلنسان إىل الظلم واملعصية تكويناً، لكان ذلك منافياً 
ألصل االختيار، وإن اإلصرار على ذلك يعين عدم القبول خبلق اإلنسان 

  املختار.
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تقدم يف الصفحات السابقة أن أحداث العامل ومن بينها كيفية خلق 
الناس تقوم على نظام العلية، مبعىن أن مثرة التزاوج بني الذكر واألنثى يف بيئة 
وجمتمع خاص مثالً، هي والدة أوالد حمددين يتصفون بصفاة أخالقية خاصة، 

اج يف بيئة أخرى وجمتمع آخر هي والدة أوالد من نوع يف حني أن مثرة الزو
آخر. من باب املثال: إن والدة نريون أو صدام من زواج بني شخصني قد 
سلكت مسارها الطبيعي والتكويين والعلّي، وعليه فإن خلق أمثال صدام على 

  هذه الشاكلة ال ينسب إىل اهللا، بل إىل نظام العلية.
يضع يف منظومة خلقه قناة أو دائرة أو شعبة بعبارة أخرى: إن اهللا ال 

خاصة لتخريج اجلناة وارمني، بل إن القناة اليت خيرج منها مجيع الناس ـ 
األعم من األنبياء واألئمة والناس العاديني أو اجلناة ـ هي قناة واحدة تقوم 
 على نظام العلية، وهذا النظام تابع بشكل مشترك لعلله وأسبابه اخلاصة. وأما

إذا كان القرار بأن يتدخل اهللا يف خلق اجلناة تكويناً، لكان الزم ذلك التصرف 
  والتدخل يف نظام العلية وإبطاله من األساس.

3 ��%� @)X s l �X-7� 5)��`� �9!)� :: 
لو أصر شخص على أن يفعل اهللا شيئاً للحيلولة دون خلق أمثال 
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ن البداية، أو أن يسقطه جنيناً، أو أن نريون، كأن حيول دون انعقاد نطفته م
  يقبض روحه طفالً، لكي ينجو اتمع من شره يف املستقبل.

جيب القول يف حتليل ذلك: عالوة على ما يف هذا الكالم من خمالفة 
ألصل العلية اليت قامت عليها مشيئة اهللا وسنته يف إدارة اتمع، فإن مثل هذا 

حات أخرى ويفتح الباب على خمتلف التدخل خيلق يف حد ذاته مسا
  االعتراضات، ونشري هنا إىل بعضها على النحو اآليت:

ـ إن أول اعتراض هنا، ميكن أن يصدر عن هذا الشخص  ٣/  ١
املذكور نفسه، إذ يقول: كان من احملتمل أن أتغري بتأثري من الكتب السماوية أو 

حرمتين من نعمة الفيض استجابة لنداء الفطرة؛ فأختار طريقاً آخر؛ فلماذا 
واجلود والعبودية؟! وإن التمسك بعلم اهللا بالغيب وما يصري عليه واقع اجلاين 
يف املستقبل، ال يكون تاماً بالنسبة إىل اجلاين. هذا وقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل 
أن علة إرسال األنبياء إىل الكفار الذين لن يؤمنوا أبداً، إمنا هو إلمتام احلجة 

  .���وقطع عذرهم واحتجاجهم على اهللا سبحانه وتعاىل يف يوم القيامة عليهم

ـ إن ارتكاب الظلم واقتراف اجلنايات لدوافع مادية ودنيوية  ٣/  ٢
ذه الرتعة ـه ، بل إنّ اليقتصر على مشاهري اجلناة على طول التاريخ فحسب

هنالك أن  إليه ـ موجودة عند كثري من األفراد، غاية ما ـ كما تقدمت اإلشارة
الفرصة مل تسنح هلم إلظهار نزعتهم اإلجرامية؛ لعدم وصوهلم إىل السلطة. فلو 
أن اهللا كان حيول دون خلق أمثال نريون وصدام واحلجاج؛ حللّ حملهم جناة 

أرضية املعصية واجلناية موجودة لدى  ؛ ألنّذاا آخرون ولساروا على الوترية

                                                             

  .١٣٤؛ طه: ٨؛ امللك: ١٦٥انظر: النساء:  ��١
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سلسل سوف يستمر، إال أن يقال بأن على اإلنسان املختار. وعليه فإن هذا امل
اهللا أن حيول دون القتل والعنف بتجريد اإلنسان من حريته واختياره! بيد أن 
هذا يستوجب ترك اخلري الكثري، وإغالق باب الفيض اإلهلي، وقد تقدم 

  توضيح ذلك يف الصفحات املتقدمة.

ودية على ـ اإلشكال اآلخر يكمن يف قطع الفيض واجلود والعب ٣/  ٣
نسل أمثال نريون، مبعىن أن التاريخ قد أثبت والدة األخيار من نسل األشرار، 
وقد كان هلؤالء األخيار نعم وأياد بيضاء على احلضارة اإلنسانية، فلو متّ 
القضاء على أسالفهم األشرار، حلرمت البشرية من فضائل هؤالء األخيار، 

  وهذا ال ينسجم مع الفيض اإلهلي.

4 7� :w�!)|=� w�!76= @0 .C �"!N: 
لقد أشرنا مراراً وتكراراً يف خمتلف مواضع هذا الكتاب إىل أن كل أمل 

دون إرادته، وكانت أسبابه تعود إىل من أو ظلم أو جور يتعرض له الفرد 
الكوارث والشرور الطبيعية، من قبيل: الزالزل أو الشرور اإلنسانية، مثل: 

، فإن اهللا سيعوضه للمظلوم واملصاب يف يوم القيامة اجلناية والظلم الفردي
بشكل أمسى وأفضل. كأن خيفف عقوبة املذنبني إذا تعرضوا لنكبة بسبب 

  احلروب أو اخلالفات، أو أنه سيزيد من حسنام. 

وعليه فإن وقوع اجلور والظلم يف الدنيا ال ينايف العدل اإلهلي أبداً؛ 
، سبحانه ة إمنا ارتكبها اإلنسان املختار وليس اهللاوذلك أوالً: ألن القتل واجلرمي

وثانياً: إن اهللا سيعوض يف يوم القيامة كل ظلم تعرض له الفرد مبا هو أفضل 
  وأكمل.
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يف اإلجابة عن الشبهة السابقة متّ االدعاء بأن هناك مالزمة بني 

ار والشرور األخالقية، حبيث ال ميكن تصور فرد خمتار ال يرتكب الشر االختي
األخالقي. بيد أن البعض طرح شبهة يف قبال ذلك، وقال: ال توجد أي مالزمة 
بني االختيار وارتكاب الشر، وإنه ميكن من الناحية العقلية أن نتصور شخصاً 

ني ينظرون إىل األنبياء خمتاراً ال يرتكب أي شر أخالقي، ومن هنا فإن املؤمن
  بوصفهم معصومني من اخلطأ.

وهنا يطرح هذا التساؤل نفسه: عندما ميكن لإلنسان املختار أن يكون 
معصوماً، فلماذا مل يقم اهللا القادر خبلق مجيع الناس على شاكلة خلق األنبياء، 

  حبيث أم على الرغم من اختيارهم ال يرتكبون أي شر أخالقي؟

  ا يف هذا الشأن:قال بالنتينغ

ملاذا مل يعمد اهللا ـ بدالً من أن خيلق اإلنسان حبيث خيتار ضمن «
خياراته اخلري حيناً والشر حيناً آخر ـ إىل خلقه بشكل يكون اختياره واقعاً 

»على اخلري دائماً
  ؟���

  وقال يف بيان إمكان عصمة مجيع الناس:

ري مرة أو ـرد للخـة منطقية يف اختيار الفـإذا مل تكن هناك استحال«
دة مرات، ال تكون هناك استحالة منطقية يف أن خيتار اإلنسان اخلري ـع

»دائماً
���.  

                                                             

 .٢٦٢ألفني بالنتينغا، كالم فلسفي، انتقاء وترمجة: إبراهيم سلطاين وأمحد نراقي، ص  ��١
  .٢٦٢املصدر أعاله، ص  ��٢
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   وقال جون هاسربز:

ملاذا يستحيل على اهللا منطقياً أن خيلق اإلنسان حراً، ومع ذلك «
اليكون حراً يف قتل اآلخرين؟ فاإلنسان ليس حراً يف الكثري من األمور، ومع 

»ن هذا ال مينع من أن نصف اإلنسان بأنه كائن خمتارذلك فإ
���.  

  يطرحون هذه الشبهة، يذكرون األمور اآلتية: نإن الذي

وبني فعليته وضرورته.  »الشر األخالقي«أ ـ الينبغي اخللط بني إمكان 
إن الذي جيب محله على الفاعل املختار بوصفه حمموالً الزماً وضرورياً، عبارة 

الشر وتركه، مبعىن أنه ال ميكن أن نستنتج من إمكان  عن إمكان ارتكاب
ارتكاب الشر �الشيء وجوبه وفعليته. وعلى الذين يوافقون على هذه الدعوى 

  أن يقدموا برهام. �مالزم لالختيار

ومن ناحية أخرى فإن عصمة مجيع الناس من بعض الشرور، واألكثر 
ية، هلو خري دليل على نفي من ذلك عصمة األنبياء من مجيع الشرور األخالق

  وجود املالزمة املتقدمة.

ب ـ لو كان الفرض قائماً على أن يكون اإلنسان فاعالً ألفعاله عن 
اجلزء األخري من العلة �اختيار، وأن يكون اختياره وإرادته بوصفها العلة 

، وأن يلعب دوراً يف خلق اخلري والشر، فإن هذا ال ينايف أن يكون �التامة
املختار فاعالً للخري فقط، وأن يتجنب مجيع أنواع الشرور. أجل، إذا  اإلنسان

قام الفرض على أن ال تقوم بني اإلنسان وأفعاله عالقة العلية واملعلولية، وإمنا 
، ففي مثل هذه احلالة ال يكون صدور الشرور »الصدفة«و »االتفاق«جمرد  هو

                                                             

 .٢١٠جون هاسربز، فلسفة الدين، ص  ��١
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  .���ه ـ أمراً مستبعداًاألخالقية عن الفاعل املختار ـ على ما تقدم بيان

بعبارة أخرى: عندما يتم طرح إشكال لزوم اجلرب بااللتفات إىل علم 
اهللا املسبق والقضاء والقدر اإلهلي احملتوم، جييب املتأهلون قائلني: حيث أن 
متعلق العلم اإلهلي هو فعل اإلنسان بقيد االختيار، ومن ناحية أخرى حيث أن 

إلنسان يف االختيار هو إرادته، ال يرد إشكال مناط الفعل االختياري حلق ا
اجلرب أبداً. ولكن يبقى هناك متسع لإلشكال والقول: ما هو احملذور يف أن خيلق 
اهللا اإلنسان ـ وهو القادر املطلق واحملب احملض للخري ـ حبيث ال يرتكب 
الشرور األخالقية بإرادته، أو أن جتبل طبيعته يف احلد األدىن على عدم 

  كاب اجلرائم املهولة.ارت

يبدو أن اهللا مل خيلق مثل هذا اإلنسان، بل إنه قد جبل اإلنسان على 
أنواع مبادئ الشرور األخالقية من قبيل: البخل، واألثرة، والرتوع إىل الشر، 
وأنواع الرذائل ونقاط الضعف، وعدم السيطرة على اهلوى، والتعجل، وعدم 

. »جزء العلة«الشرور األخالقية بوصفه التريث، ليلعب بذلك دوره يف صدور 
وهذا ما تشهد له كثري من اآليات الكرمية والروايات الشريفة، نذكر منها على 

  سبيل املثال:
� (ـ  mC!$) �v �@O) $X �#� �/> Od h#OD (���.  
�h  (ـ  ��� $� $�>��  Z � O�  0$U �� (�	�.  

                                                             

كالم فلسفي "الشر والقدرة املطلقة"، انتقاء وترمجة: إبراهيم سلطاين  انظر: ألفني بالنتينغا، ��١
  .١٦٤ـ  ١٦٣وأمحد نراقي، ص 

  .١٩املعارج:  ��٢
  .١٢٨النساء:  ��٣
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أكره نفسك على الفضائل، «أنه قال:  7ـ وروي عن اإلمام علي 
»فإن الرذائل أنت مطبوع عليها

�	�.  
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قبل اإلجابة عن اإلشكال الذي صاغه بالنتينغا جيب الوقوف عند 

اد من اإلنسان املختار هو الذي يفعل تعريف اإلنسان املختار، لنرى هل املر
من األشياء أو يتركها انطالقاً من األسباب واملرجحات، أو هو الذي يقوم ا 

دون مالحظة تلك األسباب واملرجحات؟  بعبارة أخرى: إن املختار هو الذي 
بكامل  إىل فعل شيء واخلارجية، مث يبادر باملؤثرات الداخلية يتأثر بادئ األمر

هي اليت  �التأثري والتأثر والعلم واملعرفة�إرادته حبيث أن هذين القيدين وعيه و
  وعند انتفاء أحدمها تنعدم حقيقة اإلرادة أيضاً. ،»اإلرادة«تصوغ ماهية 

هناك اختالف بني أرباب الفن يف تعريف حقيقة اإلنسان املختار، وقد 
أن كالمنا هنا مع بالنتينغا . بيد �
�ارتضينا يف حمله النظرية الثانية وقمنا بإثباا
إمكان خلق اإلنسان املختار بقيد �الذي يبدو أنه يريد فرض رأيه ومدعاه 

من خالل التذرع بأصل العلية واستحالة الترجيح من دون مرجح.  �العصمة
                                                             

  .٣٧األنبياء:  ��١
 .٢٨النساء:  ��٢
  .١٣، ص ١اآلمدي، غرر احلكم ودرر الكلم، ج  ��٣
الرؤية الثالثة إىل اجلرب �واختيار  انظر: حممد حسن قدردان قراملكي، نگاه سوم به جرب ��٤

  .٩٤، ص �واالختيار
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فنقول: ميكن لنا أن نسأله: ما هو مرادك من خلق اإلنسان املعصوم املختار؟ 
 جبلة اإلنسان جتاه كل فعل يتوقف حتققه على هل املراد أن يودع اهللا يف

جمموعة من هذه العلل، حبيث تنغلق بوجهه  �العلة التامة�جمموعة من العلل 
مجيع املنافذ املؤدية إىل املعاصي والشرور األخالقية، ويعمد اإلنسان إىل 

ر بالعوامل دون تأثّمن ممارسة أعمال اخلري من تلقائه على حنو آيل، 
  خلارجية؟واألسباب ا

إذا كان هذا هو مراده، فعندها ال ميكن اعتبار مثل هذا الفاعل خمتاراً؛ 
عند اإلنسان باألسباب  »التأثر«و »التأثري«وذلك ألننا قد ألغينا هنا ركن 

  واملؤثرات الداخلية واخلارجية.
وأما إذا كان مراده ـ وهو احتمال بعيد ـ هو أن اهللا ال يودع يف فطرة 

علل القيام بالفعل اإلرادي، وإمنا يودع يف جبلته وفطرته اجلزء اإلنسان مجيع 
الرئيس من تلك العلل؛ ليكون إطالق صفة املختار على مثل هذا الفاعل على 
سبيل احلقيقة، أما العلل املتبقية فقد تركت لعهدة الفاعل وكيفية ومقدار تأثره 

العلية واستحالة بالعوامل واألسباب اخلارجية. ويف هذه الفرضية حبسب أصل 
الترجيح بال مرجح ـ الذي يتبناه بالنتينغا إلثبات مدعاه وحنن نوافقه على 

اخلري �ألحد الفعلني  وترجيحه ذلك ـ جيب أن يستند اختيار الفاعل املختار
إىل املرجحات والدوافع اليت تستحثّ الفاعل حنو الفعل أو الترك. وإن  �والشر

ثل يف عامل املادة، من قبيل: املال واجلاه واخلليل أحد هذه الدوافع ميكن أن يتم
تأثري هذه الدوافع  ذلك. وإنّ سوىوالشهرة  وحب اإلنسان لبين جنسه وما 

ها حتفز اإلنسان تارة إىل ارتكاب نإذ إيكون سلبياً ويكون إجيابياً أحياناً، 
ك فإن الرذائل والشرور األخالقية، وتارة أخرى حتفزه إىل فعل اخلريات. وبذل
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أرضية أفعال اخلري واجلمال وكذلك الشرور والقبائح األخالقية موجودة يف 
  ذات اإلنسان.

وعلى هذا األساس ما دام اإلنسان يتحلى بعنصر االختيار، وما دام هو 
على صلة وثيقة بعامل املادة، فإنه لن يستطيع أن يتجرد من هذه األرضية 

ا ـ الذي يعتقد مببدأ العلية ـ جيب أن املشتركة، وعليه فإن شخصا مثل بالنتينغ
ال يعترض على تأثري العوامل واألسباب السلبية اخلارجية، بينما يلتزم 

  الصمت جتاه تأثري األسباب والعلل اإلجيابية.

o 51�N� �� ,�a7X� ��Q/> :5N��� 5M`��: 
بالنيابة عن بالنتينغا ويشري إىل وجود األنبياء يف  همرمبا يتربع بعض

ألديان واألئمة األطهار يف التشيع، ويقول: إن ذلك يعين أم أفراد يتمتعون ا
بكامل احلرية واالختيار، ومع ذلك هم معصومون من اخلطأ. ويف احلقيقة فإن 
وجود بعض األفراد املعصومني باسم األنبياء واألئمة يشهد على إمكان خلق 

  اإلنسان املختار الذي ال يرتكب الذنب.

�� 5�*�%��a): 
جيب القول يف اإلجابة عن هذه الشبهة: إن عصمة املعصومني ال تعين 

 رضية لصدور الذنب؛ وإال مل يكن هلم أدىن فضل أو أأنه ال توجد لديهم أي
مباهاة يف عصمتهم. وإن العصمة تعين أم أشخاص قاموا بتهذيب أنفسهم 

هذه املرتبة الرفيعة  وعملوا على تعزيز إرادم، حىت متكنوا بفضل اهللا من بلوغ
  من العصمة.

ال يستحيل منطقياً أن يقوم الناس «إال أن ما ذكره بالنتينغا من القول: 



 ���

كالم متني وصائب، إال أنه ال يستطيع من »بفعل اخلري على الدوام باختيارهم
 »القضية املمكنة«؛ إذ يف �عصمة اإلنسان�خالله أن يثبت مدعاه القائم على 

، وال ميكن لنا أن نستنتج �املوافق واملخالف�كال الطرفني يصح احتمال وقوع 
ضرورة أحد األطراف من خالل التمسك بإمكانيته. وهكذا األمر بالنسبة إىل 
مسألة االختيار، فإن تصور وجود إنسان خمتار معصوم فرضية ممكنة، مبعىن أن 

حقيقة،  الفرد املختار  ميكنه أن يوجد أرضية العصمة يف وجوده إذا أراد ذلك
  إال أن هذا ال يعين أن كل إنسان خمتار ال بد وأن يكون معصوماً بالضرورة.

بعبارة أخرى: إن النسبة املنطقية بني االختيار واملعصية هي نسبة 
العموم واخلصوص من وجه، مبعىن أن االختيار قد جيتمع مع عدم املعصية 

كان هناك اختيار، كان هناك أحياناً، وقد جيتمع مع املعصية أحياناً، ال أنه كلما 
ال يستحيل منطقياً أن «عصمة أو ارتكاب للذنب حتماً. إذن ميكن القول:  كما 

ال يستحيل منطقياً أن خيتار «، كذلك يصح القول: »خيتار الناس فعل اخلري دائماً
  .»اإلنسان فعل الشر دائماً أو يف بعض األحيان

صومني على املستوى الذايت، بعبارة أخرى: إن اهللا مل خيلق أشخاصاً مع
وإمنا خلق أشخاصاً خمتارين، وإن هؤالء هم الذين يسلكون الطريق الذي 
يبعدهم عن ارتكاب الذنب بإرادم واختيارهم، وبطبيعة احلال ال ميكن لنا أن 

  ننكر مشول العناية اإلهلية ملثل هؤالء األشخاص.

o  ]x� ;+,d l ·`P �-C 5])C :5/��� 5M`��5a�N=� 
أدرك املنتقدون ضعف نظريتهم القائمة على إمكان خلق اإلنسان 
املختار واملعصوم يف الوقت نفسه، واعترفوا بأن خلق اإلنسان املختار الذي 
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يستحيل أن يصدر عنه اخلطأ والشر األخالقي، هو يف حد ذاته حمال. عمدوا 
 ـ وهو اخلالق القادر إىل عرض شبهة أخرى على النحو اآليت: ملاذا ال يقوم اهللا

املطلق واحملب احملض للخري ـ باحليلولة دون اإلرادة الشريرة للمذنبني 
  والظاملني؟ قال بالنتينغا ذا الشأن:

ملاذا يتعين على اهللا أن ميتنع من ضبط إرادة األشرار؟ ملاذا ال يبقي «
طريق على حريتهم ما داموا يسلكون طريق الصواب، حىت إذا مهّوا بسلوك 

»اخلطأ حال دوم ودون حريتهم؟
���.  

  وقال جون هاسربز:

ملاذا يستحيل على اهللا منطقياً أن خيلق اإلنسان حراً، ومع ذلك «
اليكون حراً يف قتل اآلخرين؟ فاإلنسان ليس حراً يف الكثري من األمور، ومع 

»ذلك فإن هذا ال مينع من أن نصف اإلنسان بأنه كائن خمتار
���.  

�*�%��a)�� 5: 
مما تقدم تتضح إجابة املتأهلني عن هذه الشبهة. فإن السيطرة على 
إرادة األشرار وضبطها يعين سلب حريتهم واختيارهم، وهذا يساوق فقدان 

. »االختيار«القيم واخلريات األمسى اليت حيصل عليها اإلنسان من طريق 
وحتقيقها يف توضيح ذلك أن احملدودية وسلب حرية اإلنسان ميكن تصورها 

  املرحلتني اآلتيتني:
                                                             

ألفني بالنتينغا، كالم فلسفي "الشر والقدرة املطلقة"، انتقاء وترمجة: إبراهيم سلطاين  ��١
  .١٦٤وأمحد نراقي، ص 

 .١٢٠جون هاسربز، فلسفة الدين، ص  ��٢
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وذلك بأن يقوم اهللا سبحانه منذ البداية دون حتقق النية لدى الفرد 
بارتكاب املعصية، كأن ال يكون لدى أي شخص دافع أو ميل طبيعي أو ذايت 

حتفيزه حنو فعل اخليل  إىل اقتراف الذنوب، وإمنا تقتصر ميوله ودوافعه على
واجلمال، غاية ما هنالك أن هذه الدوافع فيما يتعلق باملستحبات ـ دون 
الواجبات ـ ذات مراتب تشكيكية، فهي قد تزيد عند بعض وتنقص عند بعض 

  آخر.

جيب القول يف حتليل هذه الفرضية؛ أوالً: إن خلق مثل هذا الكائن 
سبق أن كتب له التحقق يف أشخاص  [الفاقد للقدرة على خمالفة أمر اهللا] قد

املالئكة، وهناك مراتب ومقامات متفاوتة متيز بينهم. واضح أن قيمة وامتياز 
أفعال اخلري الصادرة عن مثل هذا الكائن ال ميكن أن تعد شيئاً ـ مهما بلغت ـ 
باملقارنة إىل أفعال اخلري الصادرة عن شخص قادر على فعل الشرور واقتراف 

ذلك يترفّع عن فعلها. والفرق بينهما كالفرق بني اإلنسان اآليل  الذنوب ومع
املربمج على فعل اخلري؛ حبيث ال ميكنه أن يقوم بغري ذلك، وبني إنسان طبيعي 
تدفعه الغرائز والشهوات إىل ارتكاب املعاصي، ومع ذلك يتغلب على مجيع 

 فعل اخلري شياطينه بقوة إرادته، ويصر على كبح مجاح اهلوى، ويبادر إىل
  بإرادته.

وثانياً: هل ميكن يف األساس خلق مثل هذا اإلنسان تكويناً؟ يبدو أن 
الدافع واحلافز إىل بعض أعمال اخلري والشر يف اإلنسان واحدة ومشتركة، 
حبيث يشكّل وجود أحدمها أرضية لوجود اآلخر. فعلى سبيل املثال: غريزة 

وإقامة العالقات اجلنسية ـ األعم  الشهوة وحب اجلمال تشكل أرضية للزواج
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من احلالل أو احلرام ـ فإذا امتنع اهللا من خلق هذه الغريزة والعنصر التكويين 
يف اإلنسان حتت ذريعة أا تؤدي إىل ارتكاب احلرام، كان الزم ذلك عدم 
رغبة اإلنسان بإقامة عالقة جنسية حىت على مستوى الزواج املباح شرعاً، 

ه إىل عدم التناسل وانقراض اإلنسان. وأما يف حالة اخللق وهذا سيؤدي بدور
يمكن للعالقة الشرعية أن حتول إىل حد ما فالتكويين هلذه الغريزة يف اإلنسان، 

  باختيار اإلنسان وإرادته من العالقة غري الشرعية أيضاً.

 املثال اآلخر: إن من بني األسباب الرئيسة إىل الظلم واجلور هو حب
نصب الرئاسة ومنافعها، إال أن هذين احلافزين إذا مل يودعا يف جبلّة الدنيا وم

اإلنسان، ألدى ذلك إىل أضرار كبرية مثل عدم عمارة الدنيا وعدم التقدم، 
ومن جهة أخرى فإن وجود هذه الغريزة يؤدي إىل ارتكاب الظلم، إال أن 

  ق ثالث.تعديل هذه الغريزة والسيطرة عليها ميكنه أن يؤدي بنا إىل طري

حصيلة الكالم أن الدوافع واحلوافز إىل مبادئ بعض أفعال اخلري 
 واحدة ومشتركة، حىت ال ميكن التفكيك والفصل بينهما. فإن حب والشر
اجلمال أو الدنيا  إما جيب أن يكون أو ال يكون. وعليه يستحيل أن خيلق اهللا 

على املستوى العملي يف اإلنسان غريزة فعل اخلري جمردة عن غريزة فعل الشر 
دون اقتراف اإلنسان من ا أن يقوم اهللا بالتدخل يف احليلولة والتكويين. وأم

ل حتليل ومناقشة للمعصية بعد مرحلة انعقاد النية لديه، فإنه سيتضح من خال
  .تيةاملسألة اآل
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لق الدوافع واملبادئ اهللا يستطيع أن خي إنّ :هذه الفرضية تقول إنّ
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املشتركة اليت تدفع إىل الشر واخلري لدى اإلنسان على السواء. بيد أنه يف مقام 
العمل ـ حيث يبادر اإلنسان إىل التوجه حنو اقتراف الذنب ـ يعمل على 

  احليلولة دون ذلك. ويف حتليل هذه الفرضية نصل إىل األمور اآلتية:

انون العلية: إن عامل التكوين ـ ومن أ ـ عدم انسجام هذه الفرضية مع ق
مجلته أفعال اإلنسان ـ يدار يف ضوء قانون عام هو قانون العلية. فلو قام اهللا 

حركة الفرد عندما  كأن يشلّ ة،ييف كل فعل يؤدي إىل املعص بالتدخل والتصرف
 صمخرس لسانه عندما يروم اغتياب أخيه، أو يبارتكاب الذنب، أو ي يهم

  عند استماع الغيبة، فإن نظام العلية سوف ينهار.آذانه 

 ب ـ عدم الكمال: رمبا قيل: إن السلوك على خالف قانون العلية
حيث يكون لصاحل اإلنسان ميكن أن يكون مربراً للخالق والقادر املطلق. ولكن 

الفعل ليس فيه مصلحة لإلنسان، بل هو خمالف  اهذ ق يف أنّعلينا أن ندقّ
وذلك ألن ردع اإلنسان عن فعل املعصية باإلكراه والتكوين ال  لكماله أيضاً؛

ينطوي على أي كمال بالنسبة له، فهو من قبيل ابتعاد املالئكة عن املعاصي، أو 
املقيدين يف األغالل عن ارتكاب اجلرائم، فال يكون يف ذلك ما يدعو إىل الثناء 

عاة إىل الفخر واالستحسان. بل الذي يعد من الكمال احلقيقي ويكون مد
واملباهاة، وتفضيل اإلنسان على غريه هو كف النفس وصيانتها وردعها عما 

  يدنسها من خالل اإلرادة واالختيار.
  

  المبحث الثاني: األمراض الجسدية والنفسية  ■

القسم الثاين من الشرور اليت تصيب اإلنسان هي الشرور اليت تنشأ عن 
   الطبيعة والعامل املادي.



 ���

o M`��Z����(=� Y��� ¦!>U +!F� 5�/)L :58+�/� 5: 
ليس هناك إنسان إال ويصاب مرة واحدة يف احلد األدىن طوال عمره 
مبرض أو أمل يف جسده، ومن أكثر هذه األمراض شيوعاً هو الزكام أو الصداع 
أو وجع األسنان. والسؤال هنا: ملاذا مل خيلق اهللا اإلنسان حبيث ال يبتلى يف 

  يا بأي مرض أو أمل؟الدن

وبعبارة أخرى: ملاذا خلق اهللا يف الطبيعة خمتلف أنواع املكروبات 
والفايروسات اليت تصيب اإلنسان فيبتلي بأنواع األمراض، من قبيل: األمراض 
القلبية والرئوية والكلوية إىل الوباء والسرطان واإليدز وما إىل ذلك، فيعاين 

تؤدي يف بعض احلاالت إىل فقدان حياته نتيجة لذلك من آالم مربحة، وقد 
  وموته؟

�a)�� 5�*�%�: 
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، ولكن علينا أن ندرك أن ���إن اإلنسان بطبعه يرتعب من املكروبات

                                                             

 اهريسلحة بأنواع ااملكروبات هي كائنات جمهرية ال ميكن مشاهدا بغري العني امل ��١
القوية. وهي تعيش باملاليني يف أجسادنا أو يف الفضاء احمليط بنا. ومنها ما ال يكون له 
أدىن تأثري يف التفاعالت البايولوجية ألجسامنها ووظائفها الفيزيائية والكيميائية. 

  وتنقسم املكروبات إىل ثالثة أقسام، وهي: البكتريات والفايروسات والفطريات.
مثل اللنب وغريه، وهنا وتعفنها ض األطعمة ـل على ختثّر بعـأ ـ البكتريا: وهي اليت تعم

تساعد بعض البكتريات يف تصنيع اللنب الزبادي من احلليب، وحتويل الفضالت 
احليوانية إىل األمسدة العضوية واحليوية اليت تساعد يف إغناء التربة. كما تساعد بعض 

  =    تسهيل عملية هضم الطعام. ومنها ما يتسبب بإصابتنا البكتريات يف أجسامنا على
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املكروبات تشكل جزءاً ال يتجزأ من الكون والوجود، وهي ضرورية الستمرار 
اتات واحليوانات واإلنسان. وبعبارة أخرى: إا ضرورية الستمرار حياة النب

إىل مواد وحتوهلا وقد أصبح دور املكروبات يف تغيري خمتلف املواد  دورة احلياة.
ضرورية واضحاً ملختلف الفروع العلمية من قبيل: املكروبايولوجيا التربة 

   والنبات والبايولوجيا العامة.

                                                             

بأوجاع يف األذن أو السعال وذات الرئة، أو ظهور بعض أنواع الدم على أجسادنا.    =
والذي جيعل من البكتريات عامل ديد حلياتنا هو تكاثرها السريع، وإن البكتريات 

من أن البكتريا الواحدة ال متتلك فماً حتتاج يف منوها وتكاثرها إىل الطعام، فعلى الرغم 
وال معدة، إال أا تتغذى على األطعمة املتحللة يف السوائل، ولكي امجنا البكتريات 
فإا تعمل أول األمر على إفراز نوع من السم؛ فتقضي على ذلك اجلزء الذي تعيش 

ذلك اجلزء  فيه من أجسامنا، مث تفرز مادة كيميائية أخرى تعمل على جتزيء وتقطيع
من جسمنا إىل ذرات صغرية مثّ ضمها، ويف اية املطاف تعمل البكتريات على 
امتصاص تلك الذرات الصغرية إىل داخلها بواسطة الثقوب املوجودة على جدارها 

  اخلارجي.
ب ـ الفريوسات: إن الفريوسات ليست عبارة عن خاليا، كما يذهب بعض علماء األحياء 

يست كائنات حية. وهي أصغر حجماً من البكتريات بألف ألف مرة. إىل القول بأا ل
وهي ال تستطيع احلركة أو تناول الطعام أو االنتقال من مكان إىل آخر، خبالف 
البكتريات اليت تستطيع احلركة وتناول األطعمة. إن الفريوسات تعشش يف أجزاء 

ج أجسادنا من طريق خاصة من أجسادنا وتنتقل عرب جمرى الدم، وتنتقل إىل خار
  ترشحات األنف والسعال والعطاس.

  ج ـ الفطريات: وهي جمموعة من أنواع الطفح اليت يؤدي بعضها إىل ابتالء الناس باألمراض.
وهناك كائنات حية أخرى تتسبب بإصابتنا باألمراض األخرى، وهي الديدان اليت منها 

ألفراد باإلسهاالت الدموية. ما يتألف من خلية واحدة، ويتسبب بعضها بإصابة بعض ا
كما أن املالريا تنتج بتأثري بعض الديدان اليت تنمو يف كريات الدم احلمراء وتتكاثر فيها 

 مثّ تقضي عليها.
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تات من قبيل: اخلضروات والفواكه وكذلك إن استمرار حياة النبا
احليوانات ـ اليت تشكل مصدراً غذائياً لنا ـ يتوقف على املواد العضوية 
والغذائية املوجودة يف التراب، وهي تتكون بدورها من بقايا احليوانات 

  والنباتات، وإن املكروبات والبكتريات هي اليت تتوىل عملية حتليلها وجتزيئها.

هم دور تلعبه مكروبات التربة يكمن يف إسهامها يف الدورة رمبا كان أ
البيوجيوكيميائية اليت تساعد على تدوير بعض العناصر الكيميائية يف الطبيعة 
فتجعلها قابلة لالستهالك، من قبيل: الكاربون واألوزوت والكربيت والفسفور. 

يعة، لتم استهالك حبيث لو مل تقم املكروبات ذا النشاط لتدوير العناصر يف الطب
املوجود منها، ولتوقفت احلياة بعد استهالكها. من باب املثال هناك مكروب 
يدعى الكتوباسيلوس يساعد على اكتساب بعض األطعمة طعماً حامضاً 

وهو من بكتريات  ��btخاصاً، وهناك مكروب يدعى أسيلوس تورجنينسيس 
   احلدائق واملزارع.التربة الشائعة اليت تعمل بوصفها مبيداً طبيعياً يف

ساكاروميسيس �ومن بني أشهر أنواع املكروبات، فطر يدعى 
  ويعرف بوصفه خممراً للعجني، ويلعب دوراً رئيساً يف طبخ اخلبز. �سرويزيه

تعمل على تغيري سكر الكلوكوز،  �استوباكتر�وهناك بكترييا باسم 
كتريات بوصفها . ويستفاد حالياً من البCلتنتج مادة ثانوية باسم فيتامني 

وسيلة لتنظيف البقع النفطية. إن هذه البكتريات البحرية تتغذى على البقع 
النفطية وحتوهلا إىل دي أوكسيد الكاربون واملشتقات الثانوية األخرى غري 

  الضارة. 

كما أا تلعب دوراً يف إجياد أنواع االلتهابات من قبيل: التهابات 
هذه الكائنات غري املرئية رغم تناهيها يف األجهزة اإلدرارية. من هنا فإن 
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  .���الصغر تضطلع بأهم املسؤوليات الكربى يف دورة احلياة على هذا الكوكب

هناك يف قبال كل خلية من خاليا أجسادنا توجد عشر خاليا مكروبية 
على  �اشريشيا كلي�مها يف األمعاء. من باب املثال تعمل بكتريا ظيعيش مع

لتوفر وقوداً حيوياً خلاليا جدران األمعاء كيما  �وتيتب�إنتاج مادة تدعى 
تساعدنا على هضم األشياء اليت ال نستطيع هضمها. يف حني أن هذه 
املكروبات نفسها عندما تدخل يف ماء الشرب أو املواد العذائية األخرى تؤدي 

  إىل التسمم.

  ـ التقدم العلمي مهد شيوع األمراض ٢

التجريبية، والعثور على عالج لألمراض  على الرغم من تطور العلوم
القدمية، إال أن هذه العلوم نفسها ـ لألسف الشديد ـ تؤدي يف بعض األحيان 
إىل شيوع أنواع جديدة من األمراض. فعلى سبيل املثال: رغم توصل العلم 

�, D.D.T(������ ��� ���احلديث إىل القضاء على اآلفات الزراعية مبختلف 

��� ���تقضي على اآلفات تترسب يف النباتات، لتدخل  ��� #$!  �#"!  � 
عن طريق تناوهلم �هذه السموم واملكروبات إىل أجساد الناس بشكل مباشر 

عن طريق أكلهم حلوم املواشي اليت �، أو بشكل غري مباشر �لتلك النباتات
: ، وتتسبب هلم باالبتالء مبختلف األمراض، من قبيل�ى على هذه النباتاتذّغتت

السرطان مثالً. وهنا ال يعود السبب إىل اهللا سبحانه وتعاىل، بل إىل اإلنسان 
  الذي ال يراعي القواعد الصحية يف مثل هذه املوارد.

                                                             

ملزيد من التوضيح، انظر: كييت امتيازي، ميكروبيولوجي خاك؛ فريدون ملك زاده  -  ١
ه كياه، ترمجه إىل ومنوجهر شهامت، ميكروبيولوجي عمومي؛ ترزا كربناوي، جرخ

  الفارسية: جميد عميق وحممد باي يوردي؛ فيزيك خاك.
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رمبا توهم شخص للوهلة األوىل بأن اهللا مل يتخذ أي إجراء من أجل 

روبات. بيد أننا إذا أمعنا النظر يف مقام ضمان سالمة اإلنسان ومكافحة املك
ين لتحصني ءالتكوين والتشريع سندرك ان اهللا سبحانه وتعاىل قد اختذ إجرا

ين هو اإلجراء التكويين الذي ءاإلنسان من خماطر املكروبات، وأحد اإلجرا
يشكل عنصراً يف خلق اإلنسان، واإلجراء الثاين هو اإلجراء التشريعي، من 

وانني واألحكام الناظرة إىل املسائل الصحية. وسوف نشري خالل وضع الق
  بداية إىل املقام األول.

لقد خلق اهللا تعاىل جسم اإلنسان حبيث ميكنه من مواجهة املكروبات 
الضارة يف حدود اإلمكان، وهذا هو ما توصل إليه املتخصصون يف حقل علم 

  ىل عناوينها.نكتفي باإلشارة إ أيتاألحياء والطب مؤخراً، وفيما ي

 ولـما كانتـ اجللد: يقوم اجللد بوظيفة احلفاظ على اجلسم.  ٣/  ١
الكائنات اليت تسبب األمراض ال تستطيع النفوذ من خالل اجللد السليم. فإن 

دون من السطح اخلارجي للجسد يشتمل على نظام حيول بشكل طبيعي 
إىل اخلارج.  دخول األجسام الغريبة إىل داخل اجلسد، ويعمل على دفعها

واجللد يشكل مانعاً طبيعياً أمام دخول املكروبات. كما أن الغدد املوجودة يف 
اجللد تعمل على إفراز مواد حتتوي على أمصال مبيدة للمكروبات. وعلى 

ا تعمل على إ إذسبيل املثال ميكن لنا أن نذكر الدموع اليت خترج من العني، 
عالقة على سطحها، ويف الوقت نفسه حتتوي تطهري العني من الذرات اخلارجية ال

   على إنزميات قادرة على قتل املكروبات.

ـ املخاط: إن اجللد ليس هو املدخل الوحيد الذي ميكن  ٣/  ٢
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للمكروبات أن تنفذ من خالله إىل داخل جسم اإلنسان، وإمنا ميكن هلا أيضاً 
الفضاء الداخلي أن تدخل من خالل منافذ أخرى مثل: الفم واألنف أيضاً. إن 

، وهي �شبيهة باللعاب�للفم واألنف حيتوي على مادة رطبة ولزجة نسبياً 
املكروبات،  اجتذاب املخاط. ويعمل املخاط على املادة اليت يطلق عليها

مادة قاتلة للمكروبات، فإنه يقضي على كثري منها. وبطبيعة على  والحتوائه
عدة مع املاء والطعام، وهناك تفرز احلال هناك من املكروبات ما يدخل إىل امل

   املعدة مادة تقتل أكثر البكتريات.

ـ مواجهة املكروبات املهامجة: تعمل املكروبات والبكتريات  ٣/  ٣
أحياناً على غزو اجلسم من خمتلف الطرق كاألطعمة أو اجلروح اليت حتدث 

د، على سطح اجلسم. حيث يسقط اخلط الدفاعي األول للجسم املتمثل باجلل
وبعد ذلك ميكن للبكتريات أن تتكاثر داخل جسم اإلنسان، وتنتشر عرب الدم 
يف مجيع أحناء اجلسم، ويصاب اإلنسان باملرض. وهنا يبدأ اجلسم باختاذ العدة 
ملواجهة املكروبات املهامجة. حيث تتوىل كريات الدم البيضاء مهمة مواجهة 

ز مادة شبيهة باملضادات املكروبات. وتعمل بعض هذه الكريات على إفرا
احليوية، وميكن هلذه املادة أن تقضي على بعض البكتريات اخلاصة. وعليه فإن 
كل نوع من أنواع البكتريات املختلفة حيتاج إىل مضاد خاص به، وال ميكن 
لنوع واحد من املضادات أن يقضي على مجيع البكتريات. وإن اخلاليا األوىل 

تلك اليت يطلق عليها اسم آكلة الدخالء أو الـ  اليت يصدر عنها ردود فعل هي
واليت تبتلع املكروبات بواسطة األنزميات املوجودة  �نوتروفيل واملكروفاج�

فيها فتقضي عليها، فإذا مل تتمكن هذه األنزميات من دحر هجوم املكروبات 
فإن هذه املكروبات سوف تتسلل إىل الغدد اللمفاوية، لتدخل الطحال من 
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على  Bو  Tروق الدموية، وهناك ستعمل الغدد اللمفاوية من نوع خالل الع
مواجهة املكروبات بشكل خاص وتستثار خالياها ضد املكروبات. وعالوة 
على ذلك هناك مادة بروتينية باسم كمبالن تتواجد يف الدم بشكل طبيعي، 

رعة الت الدخالء بسهولة وسوميكنها أن تتصل باملكروبات املعقدة، لتبتلعها آك
  فائقة.

وهكذا فإن افرازات املعدة تقضي أيضاً على أعداد كبرية من 
املكروبات اليت تدخل إليها من طرق الفم وعرب األطعمة، وهناك مكروبات 

يف الدفاع عن  هاماًغري وبائية تتواجد يف األمعاء بشكل طبيعي وتلعب دوراً 
  جسم اإلنسان يف مواجهة املكروبات الغريبة.

البويل، تقوم عملية اإلدرار أو اجلهاز التناسلي عند النساء ويف اجلهاز 
يشكل حامض الالكتيك والليزوزيوم مانعاً أمام دخول املكروبات إىل 

  .���اجلسم
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أما املساحة الثانية اليت يعمل اهللا سبحانه وتعاىل فيها لضمان سالمة 

ى املستوى الصحي ومواجهة تسلل املكروبات إىل اجلسم، فهو اإلنسان عل
ة يف جمال الصحة. وكما ميكن للفرد أن حيد من شريعية اخلاصتوضع األحكام ال

أضرار الكوارث الطبيعية من قبيل: السيول واحلرائق والزالزل، ميكنه كذلك أن 
من خالل واالبتالء بأنواع األمراض وأضرارها حيد من خماطر املكروبات 

                                                             

، وكتاب العلوم التجريبية للمرحلة اخلامسة الصادر ��salamatنقالً عن موقع سالمت  ��١
  عن وزارة التربية والتعليم.
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رعاية بعض الطرق والقواعد الصحية. وقد قدم اهللا سبحانه وتعاىل هذا السبيل 
العالجي للبشرية من خالل مصدرين: الدين والعقل، كيما جيتنب اإلنسان 
الوقوع يف املرض إىل حد ما من خالل رعاية القواعد الصحية العامة. وفيما 

يف هذا اال كي يتضح مدى  نشري إىل بعض النصوص الدينية الواردة أيتي
  اهتمام اهللا عز وجل بضمان السالمة لإلنسان.

ـ الصحة الشخصية: لقد أوىل األنبياء وعلى رأسهم النيب  ٤/  ١
ها دومسألة النظافة يف خمتلف أبعاد احلياة أمهية قصوى، حىت ع 9األكرم

يف بعض  من مجلة التعاليم الدينية، بل هي من أصول هذه التعاليم، وقد ورد
»من أخالق األنبياء التنظيف، والتطيب، وحلق الشعر«النصوص الدينية: 

���.  
»النظافة من اإلميان«كما ورد يف احلديث املعروف: 

���.  
ات ـة واألوقـف األزمنـال يف خمتلـوإن تشريع كثري من األغس

واملناسبات، من قبيل: غسل العيدين، واجلمعة، واجلنابة، والدورة الشهرية 
، وكذلك التأكيد على الوضوء، وغسل اليدين �	�لنساء، وغسل مس امليتل

قبل تناول الطعام وبعده، يعكس مدى اهتمام اإلسالم عملياً مبسألة النظافة 
  والطهارة.

كما أن التأكيد على طهارة ماء الغسل أو الوضوء، وعدم مالقاته 
، يعكس �
�لراكدللنجاسة إذا كان قليالً، وكذلك النهي عن تنجيس املاء ا

                                                             

، ١١؛ حممد باقر السي، حبار األنوار، ج ٥٦٧، ص ٥حممد بن يعقوب الكليين، ج  ��١
  .٦٦ص

  .٩٤، ص ١٠حممدي ري شهري، ميزان احلكمة، ج  ��٢
 .�غسل�، هامش مفردة ٢٢٥٣، ص ٣انظر: املصدر أعاله، ج  ��٣
  .١٨٨، ص ٨٠انظر: حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٤
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اهتمام اإلسالم مبسألة الطهارة والنظافة. وميكن لنا أن نستفيد اهتمام اإلسالم 
مبسألة الطهارة والنظافة وسالمة اإلنسان ـ بوصفها واحدة من الغايات ال كل 

�   (الغايات ـ من الغسل يف قول اهللا سبحانه وتعاىل:  $7  1 $*  �nOD !$% ��§ �." Ô h� � � �½�U � �"
 OD  � �£OD  � $( �" O-  "�U ��  � $( �v! $F $� !$) O/  ̈ � �L O;�f h�� �£:  � $( O8� $A $�O� ! $< �/  � �� O@OL �� �1

� $� hMh�� �L �m̀ $% $F  �$7 % $i  #OD �� O  w�̀  N �( � �£OD  � $(�) $F  ,�U �� (���.  
ـ الصحة الغذائية: إن الطعام من احلاجات الطبيعية للجسم  ٤/  ٢

نسان عنها للحصول على الصحة والقيام مبختلف النشاطات واليت ال غىن لإل
اجلسدية والفكرية. وقد تركت التعاليم اإلسالمية من خالل آيات القرآن 

ـ اليت تقسم األطعمة  :الكرمي واألحاديث املأثورة عن األئمة املعصومني 
  واألغذية إىل الطيبات واخلبائث ـ أثراً إجيابياً على سالمة اإلنسان.

طعمة الطيبة هي األطعمة الطاهرة والنظيفة اليت يتقبلها الطبع فاأل
  .���السليم، وجيد لذة يف أكلها

�  (وقد قال تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي خطاباً للمؤمنني: ." Ô h� � � �½�U � �"
 $t� h"OD  �$7% $i  #OD OhOl � $� $(  ~ ��  � $i��%  * �9 �, � �� OZ��̀ ra ��  . O� !$) $i !$% ��§  �#� $-$̀  N�p (�	�.  

وقد عرف اهللا سبحانه وتعاىل الدين يف القرآن الكرمي بأنه يتناسب مع 
�  (الفطرة اإلنسانية، وذلك إذ يقول: ; �� BOL � m�aO% �0 O." r-)O� �_ �M  F ��  �O*�¡ �Ll  �� �B �L 'O7h�

� �M a �) �C ���h%� (�
 . وعلى هذا األساس يأمر الناس بأكل األطعمة الطيبة�
                                                             

 .٦املائدة:  ��١
  .�طيب�أنظر: الراغب اإلصفهاين، مفردات القرآن، مادة  ��٢
؛ ١٥٧؛ األعراف: ٧٥؛ البقرة: ٥ـ  ٤ون أيضاً: املائدة: ، وذا املضم١٧٢البقرة:  ��٣

 .٥١؛ املؤمنون: ٨١؛ طه: ١١٥ـ  ١١٤؛ النحل: ٥١املؤمنون: 
  .٣٠الروم:  ��٤
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. وقد صرح القرآن بتحرمي اخلبائث اليت �اليت توافق طبيعته وفطرته�والطاهرة 
ينفر اإلنسان منها بشكل تلقائي وطبيعي إذا كان ميتلك طبعاً سليماً. قال تعاىل: 

)  �� ��O $� ��:  �  � OM a �) �C $� r� � $� �� OZ��̀ rahB�  � $M: ��OS��̀ �z (���.   

هلذا الشأن بتفصيل أكرب، وبادرت إىل وقد تعرضت التعاليم الدينية 
، وقد صرح القرآن الكرمي وحكمته تعريف اخلبائث، وأشارت إىل فلسفة املنع

تحرمي بعض األطعمة وحظر تناوهلا على املؤمنني، ومن ذلك قوله سبحانه ب
�   (وتعاىل:   � $( a �) �C  \ �� r� $0: �� �� $� h-� �� $5 �7 a �1: O�" O�% O  � $�  <  Ov $U � �� ��l O  y ��O� h�  OGO�

  � ��:  � �� $5 �6O% �z % $1:  � �� $; �n! $*  ! �1: $�$̀ h/� �� �i�U � �� �� $5 �<aOBh%� �� $5 �" r+ � �� $1 (���.  

وبشكل عام فإن الطبع السليم ينفر من أكل امليتة، ويرى ذلك أمراً 
  يتناىف والكرامة اإلنسانية. 

إشارات دقيقة يف  9وقد كان لألنبياء وعلى رأسهم النيب األكرم 
آداب تناول الطعام، ومن بينها: النهي عن األكل على شبع، أو اإلفراط يف 

  .�	�تناول الطعام

اخلمر وغريه من املشروبات الكحولية تعرض اليوم أرواح وصحة  إنّ
آالف من أبناء البشر. وقد خطى العامل الغريب خطوات كبرية يف حظره وفرض 

شربه أثناء قيادة السيارة. أما األنبياء فقد حرموه القيود عليه، من قبيل منع 
.  (بشكل مطلق، وحددوا عقوبة ملن يشرب اخلمر، قال تعاىل:  �C �_�>!$��¡  / �"

                                                             

  .١٥٧األعراف:  ��١
  .٣املائدة:  ��٢
  .�أكل�، هامش مفردة ٩٠، ص ١انظر: حممدي ري شهري، ميزان احلكمة، ج  ��٣
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 م اإلسالم تناول أي مادة تؤكل أو تشرب إذا كانت تضركما حر
   بسالمة اجلسم.

نية إىل ضرورة التخلص من ـ صحة اجلسم: تشري األحكام الدي ٤/  ٣
بعض أنواع الشعر، من قبيل: الشارب، والشعر الذي ينبت حتت اإلبطني، وشعر 

ذلك، مما ال يعد زينة، ويكون مرتعاً مناسباً ألنواع اجلراثيم  سوىالعانة وما 

�. وأما بشأن شعر الرأس فقد متّ التأكيد على نظافته فقط�	�والفطريات�.  

يوصي بتقليم األظفار للرجال يف أوقات حمددة،  9وكان النيب األكرم
  .���وكان يطالبهم جبمع قالمة األظفار ودفنها حتت التراب عند اإلمكان

مازال جربئيل يوصيين بالسواك «أنه قال:  9وروي عن النيب األكرم 
»حىت ظننت أنه سيجعله فريضة

���.   

                                                             

 .٢١٩البقرة:  ��١
، هامش ٨١٢، ص ٢وانظر أيضاً: حممدي ري شهري، ميزان احلكمة، ج  .٩٠املائدة:  ��٢

  .�مخس�مفردة 
؛ حممدي ري شهري، ميزان ١٢٣، ص ٧٦انظر: حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٣

 .�اللحية�، هامش مفردة ٢٧٧٤، ص ٤احلكمة، ج 
  .٨٣، ص ٧٦انظر: حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٤
، هامش ٢؛ حممدي ري شهري، ميزان احلكمة، ج ١٢٣، ص ٧٦املصدر أعاله، ج  انظر: ��٥

  .�ظفر�مفردة 
  .�السواك�، هامش مفردة ١٣٩٤، ص ٢حممدي ري شهري، ميزان احلكمة، ج  ��٦
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طّرة اليت كما يتضح من عموم التعاليم الدينية أن مضغ األشياء املع
   .���تساعد على نظافة الفم، أمر مطلوب وال إشكال فيه

ـ األمر بتناول الدواء عند اإلصابة باملرض: إن سبل األنبياء  ٤/  ٣
واألديان السماوية لضمان الصحة والسالمة ال تقتصر على الوسائل الوقائية 

د األدعية فقط، وإمنا تذهب إىل ما وراء ذلك أيضاً، وال يتم االكتفاء مبجر
ـ وإمنا تقول بوجود عالقة العلية واملعلولية بني  همواألحراز ـ كما يتوهم بعض

الداء والدواء، وتنصح املريض بتناول الدواء من أجل احلصول على الشفاء. 
إىل وجود وصفة لكل داء إال املوت، إذ روي عنه  9وقد أشار النيب األكرم

إال أنزل له دواء علمه من علمه، وجهله من إن اهللا تعاىل مل يرتل داء «أنه قال: 
»جهله، إال السام وهو املوت

أمر يلوح منه أن بإمكان اإلنسان أن وهو . ���
يتوصل إىل اكتشاف األدوية جلميع األمرض باستثناء املوت. األمر اآلخر أن 

دون أن تكون هناك حاجة من الروايات منعت من التسرع يف تناول األدوية 
   .�	�إليها

ـ حترمي العالقات اجلنسية غري الشرعية: إن من بني األمور اليت  ٤/  ٥
تعرض صحة اإلنسان للخطر هي العالقات اجلنسية املنفلتة، وهي املعضلة اليت 
يعاين منها الغرب، حىت أا تكلفه آالف بل ماليني الضحايا، ومن بني أبرز 

   .�يدزاأل�األمثلة على ذلك مرض نقص املناعة، املعروف بـ 
العالقات اجلنسية الصحيحة  يكون عرب إقامة الظاهرة هذه عالج وسبيل

والسليمة. وقد عمل األنبياء يف عصورهم على تنظيم العالقات اجلنسية، 
                                                             

  .٣٤٦، ص ٨٠انظر: حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��١
 .�التداوي�دة ، هامش مفر٩٤٠، ص ٢حممدي ري شهري، ميزان احلكمة، ج  ��٢
  انظر: املصدر أعاله. ��٣
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 ���وحرموا ما كان منها يتناىف وطبيعة اإلنسان وفطرته، من قبيل: الزنا
  ، وحددوا عقوبات عليها.���واللواط

ما يتعلق باألدوات الشخصية واالستهالكية: املورد ـ النظافة في ٤/  ٦
اآلخر فيما يتعلق بضمان الصحة اجلسدية، هو رعاية النظافة يف الوسائل 

أكّدت الروايات على  إذاالستهالكية، من قبيل: أواين الطبخ وتناول الطعام، 
  .�	�ضرورة غسلها وتنظيفها

ة، من قبيل: كما جيب عدم االشتراك يف استعمال األدوات الشخصي
  املنديل واملشط والسواك.

ـ نظافة الثياب: إن نظافة الثياب وكيفيتها وحىت لوا، من  ٤/  ٧
املوارد اليت حظيت باهتمام التعاليم الدينية، وقد متّت اإلشارة يف بعضها إىل 

يف بعض املوارد إىل نظافة الثياب،  9موارد خاصة. وقد نصح النيب األكرم 

�ولبس األبيض منها�.  

كما أن شرطية الطهارة ونظافة الثياب يف الصالة الواجبة واملستحبة، 
تلزم املؤمنني باالهتمام كل يوم بطهارة ونظافة اجلسم والثياب مخس مرات يف 
احلد األدىن، والتأكد من عدم إصابتها باألدران والنجاسات من قبيل: الدم 

رئيساً يف اجتذاب خمتلف  والبول وما إىل ذلك من الفضالت مما يشكل عنصراً
   .���املكروبات واحلشرات الضارة

                                                             

 .٢٣انظر: اإلسراء:  ��١
 .٢٨٠٥، ص ٤؛ وانظر أيضاً: حممدي ري شهري، ميزان احلكمة، ج ١٦٦انظر: الشعراء:  ��٢
  .٩٣، ص ١٠انظر: املصدر أعاله، ج  ��٣
  .�لباس�، هامش مفردة ٢٧٦٢، ص ٤انظر: حممدي ري شهري، ميزان احلكمة، ج  ��٤
  .١٨باك جناد، أولني دانشكاه وآخرين بيامرب، ج  انظر: ��٥
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ـ نظافة البيئة: إن لرعاية النظافة يف البيئة اليت نعيش فيها،  ٤/  ٨
األعم من البيت والزقاق والشارع واألماكن العامة، من قبيل: املساجد 

ذلك، تأثريات كبرية على سالمة اإلنسان وصحته. وجند  سوىواملدارس وما 
تعاليم الدينية تدقق يف هذا الشأن حىت يف طريقة اختيار موضع النوم واألكل ال

. من قبيل: كراهة االحتفاظ بكلب يف البيت، أو النوم على انفراد، ���واجلريان
   أو النوم حتت األشجار يف الليل.

وللمحافظة على السالمة والصحة العامة يف البيئة، وعدم التسبب بأزمة 
  .���ر وحتت األشجار املثمرةاوايات عن قضاء احلاجة يف األبيئية، ت الر

  .�	�بنظافة البيت وكنسه من األوساخ 9وقد أمر النيب األكرم 


�وكذلك أكدت الروايات على عدم إلقاء األنقاض خلف املنازل� ،
  ومنه يتضح أمر القمامة باألولوية.

جار وبناء إن لتأسيس البيئة والفضاء األخضر من خالل زراعة األش 
احلدائق والرياض دوراً رئيساً يف احلد من التلوث البيئي. وقد اهتم النيب 

ذه املسألة، حيث روي عنه التأكيد على زراعة األشجار وعدم  9األكرم 
  .���قطعها

                                                             

  .٢انظر: املصدر أعاله، ج  ��١
؛ ١٢٨ـ  ١٢٦، ص ١٠، وج ١٧٣، ص ٨٠انظر: حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٢

  .٢٤٠، ص ١احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج 
 .٩٤، ص ١٠انظر: حممدي ري شهري، ميزان احلكمة، ج  ��٣
 .٩٣در أعاله، ص انظر: املص ��٤
؛ وملزيد من التوضيح انظر: السيد علي احلسيين، ١٤ـ  ٩، ص ٢انظر: املصدر أعاله، ج  ��٥

  .�الطبيعة والزراعة من وجهة نظر اإلسالم�طبيعت وكشاورزي از ديدگاه اسالم 
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واضح أن للماء دوراً حيوياً يف التأسيس للبيئة الصحية، من هنا فقد 
ملاء، مهما كانت الذريعة، حىت عند القيام ورد النهي عن التبذير واإلسراف يف ا

بالعبادات من قبيل: الوضوء والغسل. وقد كان لتأكيد اإلسالم على حفظ البيئة 
وأمره بزراعة األشجار وغري ذلك من العلوم، أثره يف تطوير هذه العلوم يف 
القرون األوىل اليت أعقبت ظهور اإلسالم، والتاريخ خري شاهد على ذلك. وقد 

املستشرق واطسون بازدهار الزراعة يف صدر اإلسالم بفضل تعاليم  اعترف
  .���النيب األكرم والدين اإلسالمي احلنيف

ـ التشجيع على الرياضة: إن من بني الطرق اليت تساعد على  ٤/  ٩
احلفاظ على سالمة اجلسم، ممارسة الرياضة واحلركات الرياضية. وقد متّ 

ون األوىل من ظهور اإلسالم، وقد حثّ النيب االهتمام ذه املسألة منذ القر
  على ممارسة خمتلف أنواع الرياضات.

وإننا عندما نطالع سرية األنبياء جند أم كانوا ميارسون رياضة تسلق 
على الفروسية والرماية والسباحة  9اجلبال، كما أكد النيب األكرم 

  .���واملشي

� Y��� .C �"!N7� ::  
ل: إن كل فرد يصاب يف هذه الدنيا ـ اليت هي رمبا تساءل أحد وقا

خملوق إهلي ـ أو يصاب أحد أبنائه أو أقاربه بأمراض قابلة للعالج أو غري 
                                                             

االبداعات �در قرون أوليه اسالم  ىانظر: اندرو أم. واطسون، نو آوري هاي كشاورز ��١
  فما بعد. ١٧٤، ص �يف القرون األوىل من اإلسالم الزراعية

؛ احلر العاملي، وسائل الشيعة، ١٩١، ص ١٠٣انظر: حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٢
  .٣٤٩، ص ١٣ج 
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قابلة للعالج، وبذلك يتعرض ألنواع األمل واألوجاع، وهو أمر ال ينسجم مع 
  العدل اإلهلي.

يف اجلواب عن هذا اإلشكال جيب القول: إن اإلجابة هنا شبيهة مبا 
تقدم يف معرض اإلجابة عن الشرور الطبيعية، وهي أن اهللا يعمل على التعويض  
عن العبد املبتلى مبختلف الطرق، من قبيل: إعطاء الثواب املناسب، أو رفع 

وسيأيت املزيد من التوضيح يف هذا الشأن عند التعرض إىل �العقاب أو ختفيفه 
  .�نقد الشبهات

كما تقدمت اإلشارة إليه يف فصل حصيلة الكالم أن عامل املادة ـ 
يري والكون غأسباب الشرور الطبيعية ـ بسبب ماهيته املادية وكونه عرضة للت

والفساد، يكون على الدوام يف معرض التأثري والتأثر بسبب العناصر واحملركات 
عالقة اإلنسان بأنواع املكروبات ليست استثناء من  نّأوالعوامل اخلارجية. و

فلو قيل: جيب أن ال يكون هناك يف العامل شيء من املكروبات هذه القاعدة. 
أصالً؛ للزم من ذلك تعطيل دورة احلياة على ما تقدم توضيحه. وهكذا فإن 
وجود املكروبات على مثال وجود النار، فعلى الرغم من الفوائد اليت ال 

رار حتصى، واليت ال ميكن االستغناء عنها بالنسبة إىل النار، توجد بعض األض
   أيضاً. وال مناص من ذلك يف عامل املادة.

o  5"-/� ��� ¢�`8U :5N��/� 5M`���'i,+d ]x��: 
من خالل اإلجابة عن اإلشكال السابق وإثبات ضرورة وجود 
املكروبات يف عامل املادة، وتبعاً لذلك إصابة اإلنسان بأنواع األمراض، يتقبل 

ش معها، ويرفع يف مواجهتها راية اإلنسان وجود هذه األمراض ويتعاي
االستسالم. ولكن يطرح هنا سؤال آخر، وهو: ملاذا جيب أن تقترن األمراض 
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 صطلح عليه عند الفالسفة بالشرباألوجاع واآلالم والعذاب؟ وهو ما ي
األخالقي؟ وبعبارة أخرى: أمل يكن باستطاعة اهللا ـ وهو القادر املطلق ـ أن 

ال يشعر باألمل عند إصابته باألمراض أياً كان خيلق جسد اإلنسان حبيث 
  مصدرها؟

�a)�� 5�*�%�: 
� ¾��� �9!� .� ��� ;+�N/��� ��/0d : : 
الفرق بني اجلماد مثل احلجر واجلسم الذي يتمتع باإلحساس  إنّ

والشعور والروح مثل اإلنسان، يكمن يف أن اجلماد ال يعلم مبا يصيبه من 
يدرك حتلل أجزائه، وال يشعر بأي أمل من جراء ذلك، أما  الضربات القوية، وال

   الكائن احلساس فهو يدرك ما يصيبه، ويشعر لذلك باألمل.
وجود الروح والنفس يف اإلنسان يستوجب إدراك اإلنسان بذاته  إنّ

وما حييط به، وهذا هو الذي يؤدي إىل قيام علقة بني النفس واجلسد والعامل 
لشعور يستمتع اإلنسان برؤية املناظر الطبيعية اخلالبة، املادي. وبفعل هذا ا

ويتأمل عند رؤية املشاهد القبيحة والبغيضة. وإثر هذه العالقة تتسامى النفس 
من خالل العبادة حنو الكمال، أو تسري حنو االحنطاط بارتكاب املعاصي 
والذنوب؛ وعليه فإن طريق اإلنسان إىل التكامل يكمن يف وجود النفس 

  دركة اليت تتأثر بعامل الطبيعة، وهذه الصفة تعد من لوازمه الذاتية.امل
وبناء على ذلك ال ميكن القول: عندما تنظر النفس إىل لوحة مجيلة، 
جيب أن تنشرح وتفرح. ولكنها عندما تنظر إىل لوحة قبيحة، ينبغي أن ال 

ة تشعر بالسوء واالمتعاض؛ وذلك ألن االنشراح واالمتعاض مها من مقول
واحدة جيمع فيما بينهما االنفعال والتأثر، فإما أن يكونا معاً، أو ال يكونا أبداً، 
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  والفصل بينهما حمال.

وعليه فإن اإلشكال املتقدم يعود إىل السؤال القائل: ملاذا خلق اهللا 
اإلنسان مدركاً وشاعراً، ومل خيلقه فاقداً لألحساس واملشاعر؟ وإن املستشكل 

ال إمنا يتمىن يف حقيقة األمر لو أن اهللا قد خلق بدل من خالل هذا اإلشك
اإلنسان احلساس واملدرك إنساناً جامداً ومتبلد اإلحساس وأن يكون يف 
حقيقته مثل احلجر، كي ال يشعر بأي شر أو أمل. وال شك يف أن املستشكل 
عندما يتدبر يف تبعات إشكاله سيكون هو أول من يتراجع عنه، حيث يذعن 

سان الشاعر واحلساس رغم شعوره وإحساسه باألمل خري من اجلماد أن اإلن
الذي ال يدرك شيئاً ابداً. وعليه فإن إدراك األمل والسعادة مها مزيج يف وجود 

   اإلنسان املادي.

�  :,^>D ��F� Y�= 5<L�(� oC -C�/� ���C �� :��: 
ل لو غضضنا الطرف عن اجلواب السابق، وقبلنا بإمكان أن حيص

دون أن يكون مصحوباً باألمل. إال أن هذا األمر لن يكون يف من املرض 
مصلحة اإلنسان، بل سيكون بضرره؛ ذلك ألن األمل الذي يشعر به الفرد يف 
موضع املرض، كما لو أصيب ضرس من أضراسه بالتسوس، فإن الوجع الذي 

حب األمل يشعر به من جراء ذلك سيكون مبرتلة جرس اإلنذار الذي يعلن لصا
بأن هذا املوضع من اجلسد يواجه مشكلة باسم املرض، وأنه يف احلقيقة يواجه 
هجمة هائلة وشرسة من شىت أنواع املكروبات، وإنه إذا مل يسارع إىل معاجلة 
املوقف، فإن املرض سيسري وينتشر إىل املواضع األخرى من اجلسد، ولرمبا 

يشعر باألمل يف أي موضع من تعرضت حياته إىل اخلطر. فاإلنسان عندما 
جسده، سيضطر إىل مراجعة الطبيب لتدارك ما هو أسوأ. وأما إذا مل يشعر 
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باألمل، فلن يكون هناك ما يدعوه إىل مراجعة الطبيب وتناول العالج، ومع 
مرور الوقت سيدرك أن أعضاءه قد تلفت، ولن يكون باإلمكان استرجاع 

  عافيته.
	  �+ oC -C�/� ���C �� :,^>D ��F� ,��� Y�= �L��: 

عإن وجود األمل والشعور به يعامالً مساعداً آخر للوقاية من ابتالء  د
اإلنسان باملرض أو أي نوع من أنواع اآلفات. خذ مثالً لو أنك كنت نائماً 

دون شعور منك، وكان الفرض من ت النار إىل يدك بالقرب من املدفأة، وامتد
شعر اإلنسان باألمل. واضح أن يدك يف مثل هذه احلالة قائماً على أن ال ي

دون أن تشعر بذلك، من ستكون طعاماً سائغاً للنار، وسوف حتترق بالكامل 
وعندما تستيقظ لن يكون أمامك من خيار سوى القبول بالنتيجة املرة اليت 
صرت عليها بفضل نعمة عدم اإلحساس باألمل. ومع تكرار احلاالت املشاة 

ضي طويل وقت حىت لن تسلم على أي عضو من أعضاء بدنك، وسوف لن مي
تتعرض حياتك خلطر حمدق، وسينتهي بك األمر إىل املوت ال حمالة. وعليه 

دون تعرض أي عضو من من فإن الشعور باألمل يلعب دوراً حيوياً يف احليلولة 
   أعضاء اجلسد للعطب.

4y�¡p �-C ��)7/" ���� ,!N�� �-C : N�5�!6 oC  5a`"+¡7� ¼�N=: 
هناك يف الدنيا من يرتكب الظلم يف حق اآلخرين، أو يرتكب اجلرائم 
أو األعمال املنافية لألخالق واملروءة. وإن من بني الطرق ملواجهة هؤالء 
ارمني هو وضع القوانني اجلزائية ملعاقبتهم. ومن الواضح أن العقوبة اجلسدية 

ا كان ارم يشعر بأمل العقوبة. فإذا كان الفرض على عدم إمنا يكون هلا معىن إذ
إحساس اإلنسان باألمل، وجب علينا إلغاء مجيع العقوبات اجلزائية، ويف هذه 
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احلالة سيجد ارمون الباب مفتوحاً أمامهم على مصراعية القتراف شىت أنواع 
  اجلرائم واملعاصي واملوبقات.

o  ?�n @)X 5�/)L :5%���� 5M`��Z�v�N�: 
مشكلة والدة  هي عامة، الناس أوساط املعروفة بني إن من بني الشبهات

األطفال املشوهني، من أمثال أولئك الذين يعانون من نقص يف بعض أعضائهم 
أعضاًء زائدة، أو يعانون من بعض اإلعاقات والعاهات، من  أو الذين ميتلكون

املتالصقني. وإن مثل هؤالء  أو العمى والصمم واخلرس أو التوائم قبيل: الشلل
يعانون العنت والعذاب طوال حيام. ويف هذه الشبهة  يتم التأكيد على أن هذا 
النوع من اخللق يتعارض مع اتصاف اهللا بالقدرة والعدالة. أفلم يكن يف مقدور 
اهللا أن ال خيلق هؤالء الناس ابتداًء، أو أن خيلقهم ساملني من هذه التشوهات؟ 

ث نشاهد أن اهللا قد خلق الكثري من األفراد الذين يعانون من واآلن حي
العاهات، فكيف ميكن تربير خلق طفل يعاين األمل من العاهة منذ والدته على 

  أساس العدل اإلهلي؟

�a)�� 5�*�%�: 
� �;+�= �9!� .� '6)� t ]!�7�� '�/)�� �a)<7� :: 
جابة عن هذه الشبهة هي أول مسألة جديرة بالذكر فيما يتعلق باإل إنّ

أنه طبقاً لألدلة العقلية والنقلية ـ القائمة على أن اهللا كامل وخري حمض ـ ال 
يقبل بأي نقص يف خلق خملوقاته مبن فيها اإلنسان. وقد متّ التأكيد على هذه 
الدعوى يف النصوص الدينية أيضاً. فقد قال اهللا سبحانه وتعاىل بشأن خلق 

-   (اإلنسان:  �6�� ��" O!  6 �p O. �/  0�U Os �#� �/> Od ��%  6 �) �X (��� وقال تعاىل يف موضع ،
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وحبسب التعبري الفلسفي: إن إعطاء الوجود والكمال من قبل اهللا 
الفياض أو من قبل العلل اردة، كامل ال نقص فيه، ولكن عندما يتعلق األمر 
بإعطاء الفيض لعامل املادة، يكون هناك باإلضافة إىل املعطي وفاعل الفيض 

صول على الفيض أيضاً. قال األستاذ الشهيد مرتضى تأثري للقابل يف احل
  املطهري يف شرح كتاب النجاة للشيخ ابن سينا يف هذا الشأن:

إن املادة تعيش حالة ال تسمح هلا بتقبل صورة كاملة. فليس األمر «
كما يتم تصويره بأن املادة ميكن هلا أن حتصل على صورة كاملة يف حدها 

ها أي نقص أبداً، ولكن مع ذلك فإن الطبيعة حيث األعلى، حبيث ال نشاهد في
ال غاية هلا، فقد أوجدت خلقاً مشوهاً يف مادة كاملة الصالحية. بأن يكون 
األب واألم ـ على سبيل املثال ـ ساملني، ومل يكن رحم األم يعاين من مشكلة، 
وكان حيمن األب ساملاً، وكانت بويضة األم صحيحة، وكانت األطعمة اليت 

والها ساملة ومغذية، ومل تكن هناك من مشكلة وراثية يعاين منها األبوان، تنا
إال أن الطبيعة مل تعمل بشكل صحيح، فولد اجلنني مشوهاً. كال، ليس األمر 
على هذه الشاكلة أبداً، فالطبيعة تقوم بدورها على أكمل وجه، إال أن النقص 

»يأيت من جهة املادة، فيولد اجلنني مشوهاً
�	�.  
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وبعبارة أخرى: إن الوجود خري حمض وهو لذلك يستند إىل اهللا، إال 
أن الشرور والنقص يف عامل اخللق ينشأ عن القيود والتأثري املتبادل بني 
األجسام، وإجياد املوانع أمام منو بعضها، والسبب الرئيس يف ذلك يعود إىل 

  مادية الوجود اجلسماين.

ـ وخاصة الالزم ألصل الفعل  وبتقرير آخر: إن الزم عامل الطبيعة
واالنفعال ـ هو انفعال وتأثر اجلسمني يف بعضهما بفعل الرابطة التكوينية. فعلى 
سبيل املثال يعمل املاء واملطر على حتليل التربة واجلبل واحلجر، وتقوم النار 
بالقضاء على وجود الكثري من األشياء وحتيلها إىل رماد، ويف املقابل فإن املاء 

ر بكميات كبرية، وهناك اليوم الكثري من املواد اليت تعمل على إمخاد النار. يتوف
ولكن حيث حتصل هذه العالقة بني اجلمادات، ال يكون هناك جمال العتراضها، 
أو أننا يف احلد األدىن ال ندرك ذلك، بل ألن ذلك يكون غالباً يف مصلحتنا 

هذا املسار والقانون يف  فإننا ال نطرح ذلك بوصفه شبهة. ولكن عندما جيري
دائرة حياة اإلنسان، فإنه يثري اعتراض الناس! من هنا جيب علينا إما أن نقبل 

النظام الذي حيكم العامل هو نظام العلية  ولـما كانالقانون أو ال نقبله. 
واملعلولية، وتقوم مصلحة البشر على قبول هذا القانون، جيب االلتزام أيضاً 

اجلميلة والقبيحة. أما القانون الذي جيري على الشق اجلميل بلوازمه األعم من 
فقط، فال ميكن أن يكون قانوناً تكوينياً، بل هو جمرد متنيات. ولو صار البناء 
على أن يسري نظام العلية على وفق الرغبات والتمنيات فإنه لن يعود نظاماً، 

  بل سيكون هناك اختالل يف نظام الوجود بأسره.

د قانون العلية تؤدي العوامل املادية إىل حصول التغيري ويف ضوء وجو
يف اخللقة العادية للجنني. وإن الفالسفة يف هذا الشأن ومن خالل التأكيد على 
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أصل العلية والتغيري االستثنائي يف خلق اجلنني ـ كأن يولد بإصبع زائد ـ 
مل يتم هذا السر  أنّ من رغمعلى ال، ���ذلك مطابقاً ألصل العلية دونيع

اكتشافه يف القرون املاضية، حىت تطورت العلوم التجريبية لتؤيد ما كان يدعيه 
  الفالسفة، على ما سيأيت بيانه يف الكتاب القادم من هذه السلسلة.

� �5]a%a� �)N� {�i� '1)C �a)� :: 
املتمثل بإسناد اخلريات �هذا األصل الفلسفي والتوجه الديين اآلنف  إنّ

، قد متّ تأييده ـ حلسن احلظ ـ من قبل �، والشرور إىل املادة وموانعهاإىل اهللا
العلوم التجريبية والطبية، وخاصة علم اجلينات الوراثية وعلم األجنة، حيث 
توصل تطور هذه العلوم إىل اكتشاف أسباب والدة األطفال املشوهني 

ب الوقوف على والذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية، وجيوأسرارها 
تفصيل ذلك من اجلهات املختصة يف هذا اال. والقدر املتيقن هنا هو تدخل 

إصابة اجلنني وابتالئه بأنواع األمراض، وفيما يلي وتأثري خمتلف العوامل يف 
   نستعرض أمهها:

أ ـ سوء التغذية: إذا مل حتصل األم على تغذية كافية أثناء احلمل، فإن 
د النطفة سلباً ويعرض منو اجلنني إىل الكثري من املشاكل، ذلك سيؤثر يف إنعقا

   وسيؤدي ذلك إىل حدوث خلل يف تكوين الطفل.

ب ـ العوامل الوراثية والزجيات اخلاصة: ال شك عندنا يف أن الصفات 
طريق اجلينات الوراثية املوجودة يف  الوراثية تنتقل إىل األبناء من الوالدين عن
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ذا كان أحد الوالدين يعاين من بعض األمراض اخلاصة، . فإ���الكروموزومات
مثل: الصمم أو اخلرس، سيكون هناك احتمال كبري يف انتقال تلك العاهة إىل 
الولد. أو إذا كان هناك بني الوالدين قرابة جتعل جيناما متشاة إىل حد كبري 

كثر احتمال ربية بسيطة للغاية ـ يتـ وهو ما يتم حتديده حالياً يف عملية خم
حصول تشوه يف خلقة اجلنني أو إسقاطه، وقد يكون ذلك أمراً حمتوماً يف بعض 

  األحيان.
ج ـ تعاطي املواد الكحولية واملخدرة: إذا كان أحد األبوين يعاين من 
مشكلة اإلدمان على املسكرات أو تعاطي املواد املخدرة، خاصة يف فترة 

  اته التكوينية السلبية على اجلنني.التالقح واحلمل، فإن ذلك سيترك تأثري

د ـ التلوث البيئي: إذا كان املناخ والبيئة اليت تعيش فيها األم 
وتستنشق هواءها ملوثة ـ كأن يكون هواؤها أو ماؤها ملوثاً ـ فإن األثر 
 السيئ لذلك سينتقل إىل اجلنني من طريق التنفّس واستنشاق اهلواء ويؤدي به

ض والعاهات. وإن من أبرز األمثلة على ذلك ما عانته إىل االبتالء باألمرا
اليابان بسبب إلقاء الواليات املتحدة األمريكية بقنابلها الذرية على مدينيت 
هريوشيما وناكازاكي، حيث أدى ذلك إىل إصابة أجيال من املصابني بأنواع 

لحظة. التشوهات اخللقية منذ الوالدة، وال زالت تلك اآلثار باقية إىل هذه ال
واملثال اآلخر ما قام به الطاغية صدام يف ضربه مدينة حلبجة بالسالح 
الكيميائي، حىت عمدت أكثر النساء إىل اختاذ االحتياطات املانعة من احلمل 
خوفاً من إصابة أوالدهن بالتشوهات اخللقية بتأثري تلك اجلرمية النكراء. 

                                                             

ماذا �اع ؛ آلربت جوزا، جه مي دانيم، بنياد أنو٧٠٧انظر: بيري روسو، تاريخ العلوم، ص  ��١
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حرا على املقاومة اإلسالمية  وهكذا األمر بالنسبة إىل ما تقوم به إسرائيل يف
يف فلسطني ولبنان، وما قامت به الواليات املتحدة األمريكية يف العراق حيث 
ألقت بقنابلها احلاملة للفسفور األبيض، حىت شكل ذلك ذريعة خلروج 
املظاهرات واملسريات االحتجاجية من قبل اموعات املدافعة عن حرية 

  اإلنسان وحقوقه. 

�  ¿� �� :y�67� .� ��B� ;A: 
بعد التسليم باإلجابة السابقة والقائلة بأن السبب يف إعاقة الطفل يعود 
إىل العلل املؤثرة يف الطبيعة وتكوين اجلنني. يعيد هذا اإلشكال نفسه وهو: ما 

أو العوامل األخرى؛  وتقصريمها هو ذنب الطفل حىت يؤخذ جبريرة والديه
  هذا التشوة طيلة حياته؟فيولد مشوهاً، ويتحمل عناء 

جيب القول يف اجلواب عن هذه الشبهة: كما تقدم أن أشرنا فإن األفعال 
واالنفعاالت والتعاطي بني األشياء يؤدي إىل تأثري األشياء على بعضها يف عامل 
الطبيعة. ويف هذا النوع من االرتباطات ال يتم التساؤل عن سبب تفوق شيء 

ا األمر بالنسبة إىل والدة األطفال املشوهني والتضحية بشيء آخر. وهكذ
أيضاً. وقد أشرنا إىل أن العلة أو العلل الرئيسة يف ذلك تعود إىل خمتلف 
العوامل والعناصر املوجودة يف الطبيعة أو إىل تقصري الوالدين. فإن رجعت تلك 
العلل إىل العوامل الطبيعية من قبيل: تلوث املاء أو اهلواء أو األشعة 

عات النووية والكيميائية، فإن تلك العلل تكون يف واقع األمر قد اشعواإل
عملت وفقاً ملقتضياا الذاتية، وال يرد عليها أي إشكال من هذه الناحية. 

 نيولكن يبدو أن العلل احلقيقية يف ذلك تعود إىل التدخل والتصرف اخلاطئ
ع القنبلة الذرية أو للبشر يف أمور الطبيعة. فعلى سبيل املثال: إن الذي خيتر
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ذلك الذي يستعملها، أو األم اليت تتناول املواد اليت تؤثر سلباً على اجلنني، 
يعتربون مقصرين من هذه الناحية، وال يكون هناك أي تقصري من قبل اجلنني، 
بل هو مثل سائر األحداث الطبيعية جمرد ضحية جلرمية يرتكبها عامل أقوى 

ني من أمثاله الذين يفقدون أرواحهم يف أحداث منه، ليلتحق بآالف املظلوم
السري اليت يذهب ضحيتها اآلف من القتلى واجلرحى شهرياً أو سنوياً. كما أن 
هذه األحداث تطال أحياناً حىت األطفال الصغار والرضع أيضاً، وال أحد يلقي 
بتبعة ذلك على اهللا، وإمنا يعود سبب ذلك إىل أخطاء بشرية أو طبيعية من 

يل عدم أخذ جانب احلذر وعدم مراعات القوانني املرورية، أو إنزالق الطرق قب
أو انقطاع سلك الكابح وما إىل ذلك. وهكذا األمر بالنسبة إىل والدة األطفال 

  املشوهني، فيجب البحث عن العلل اإلنسانية واملادية املقصرة يف هذا الشأن.

اإلنسانية املؤثرة يف خلق وعليه مع وجود هذه العلل والعوامل املادية و
املعاقني، ال يتم إسناد هذا النوع من العاهات إىل اهللا، حىت يدعى بأن ذلك 
يتعارض مع العدالة واحلكمة اإلهلية. وعلى الرغم من ذلك ميكن بيان الشبهة 

العاهة اخللقية ال تسند إىل اهللا مباشرة،  أنّ من رغمعلى العلى النحو اآليت: 
يف ذلك مها الوالدان أو األسباب األخرى، إال أن ذلك ال يغري من وإمنا املقصر 

حقيقة أن املعاق سوف يعاين طيلة حياته من جراء إصابته بتلك اإلعاقة، 
دون أن يكون له ذنب، فكيف ميكن تفسري ذلك من وعليه أن يكابد األمرين 

  يف إطار العدل اإلهلي؟

بيد أن اهللا تعاىل سيقوم  إن هذا األشكال يبدو وارداً إىل حد ما،
بالتعويض عن مجيع هذه اآلالم يوم القيامة بشكل تام وكامل، بل سيعطي 
املتأملني زيادة على معانام من الثواب واجلزاء أو التخفيف من العذاب، حىت 
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يتمىن أحدهم لو أنه قد عاىن أضعاف ما عاناه حىت ينال ما ناله من اللطف 
ن ذكرنا بعض الروايات يف هذا الشأن يف الفصل والكرم اإلهلي. وقد تقدم أ

  السابق حتت عنوان نظرية التعويض.
�  ¿� y�67� .� ."-�!� ;A�� :: 

قد ال يعود سبب والدة الطفل املشوه إىل الوالدين، بل إىل العوامل 
الطبيعية، من قبيل: التلوث البيئي أو خملفات احلروب. ففي هذه الفرضية يكون 

ضحية من ضحايا عامل الطبيعة واملادة أيضاً، حيث بدالً من احلصول الوالدان 
على طفل سامل، جيربان على رعاية طفل معاق، وبذلك يتحمالن آالماً روحية 
ونفسية تستمر معهما طوال عمرمها. وعليه فإن الوالدين يتحمالن األمل 

  والعذاب من قبل النظام اإلهلي، دون معرفة السبب.
اهللا  أنّ إذذا اإلشكال تتضح أيضاً من البحوث السابقة، واإلجابة عن ه

سيعوض هذا الشعور باألمل والعذاب الذي يصيب الوالدين بسبب والدة طفلهما 
  املشوه، ورعايته والقيام بشؤونه، يوم القيامة أضعافاً كثرية.

3  ¿� À�= 5"�C, ;¡L�(� :: 
اجلسدية والنفسية رعاية املرضى والعمل على ضمان احتياجام  إنّ

 :املعصومني باهتمام حظيت اليت اهلامة األخالقية والقواعد األصول من دتع
  نشري إىل بعض التعاليم الواردة عنهم يف هذا الشأن: أيتوفيما ي

  أنه قال:  9روي عن النيب األكرم 
�%5«ـ  ,T� .� l G1N�U ,Gp!M~ m�K"�� �N�U .�«

���.  
                                                             

إطعام  . واملراد هنا بطبيعة احلال هو٢٢٤، ص ٧٨حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��١
من املرض، وعليه ال ينبغي التذرع ذه الرواية  رائهاملريض بشكل يساعد على إب

بصحته وال تناسبه حىت إذا كان يشتهيها. إلطعام املريض بعض املأكوالت اليت تضر  
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  .٢١٧ص  ،٧٨، جحممد باقر السي، حبار األنوار��١
 .٣٥، احلديث: ٢٢٥املصدر أعاله، ص  ��٢
؛ حممد حممدي ري شهري، دانشنامه احاديث ٩، احلديث: ٢١٧املصدر أعاله، ص  ��٣

  .١٨٠، ص ١پزشکی، ج 
  .٢٧، احلديث: ٥٤٥، ص ٤الكايف، ج احملدث حممد بن يعقوب الكليين، أصول  ��٤
 .٣٦يوسف:  ��٥
؛ حممد حممدي ري ٥، احلديث: ٢٣٠، ص ١٢حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٦

  .١٨٢، ص ١شهري، دانشنامه أحاديث پزشکي، ج 
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إن اإلنسان يف بداية شبابه وكهولته يكون مفعماً باحليوية والطاقة 

عندما يبلغ سنوات الشيخوخة يبدأ نشاطه باالحنسار تدرجيياً،  والنشاط. ولكنه
حىت يصل مرحلة ال يستطيع معها القيام بشؤونه الشخصية أيضاً. وهنا يرد 
السؤال اآليت: ملاذا مل خيلق اهللا ـ وهو القادر املطلق ـ اإلنسان حبيث ال تتحلل 

نسان من مجيع فيد اإلقواه وخاليا جسده ويصل إىل مرحلة الشيخوخة، كي ي
  حلظات عمره غاية االستفادة؟

¢!�: 
� �"f� �)� �9!� .� 5X!za�� :: 

يبدو أن هذا اإلشكال قد نشأ من كونه جمرد أمنية، باإلضافة إىل عدم 
من التغيري والفعل واالنفعال وحتلل �التفات قائله إىل عامل املادة ولوازمه 

 الصفحات السابقة إىل أن القبول خبلق . وقد سبق أن ذكرنا مراراً يف�اخلاليا
اإلنسان املادي، يعين القبول بلوازمه أيضاً. فإذا كانت الفرضية قائمة على أن 
يكون يف منظومة اخللق اإلهلي، كائنات مادية ـ األعم من اإلنسان وغريه ـ 
فإن الزم ذلك تبعية هذه الكائنات هلذا النظام القائم على العلية، ومن بينها 

  .�الفعل واالنفعال�أثري واالنفعال والتأثر املتبادل بني األشياء املادية الت

عندما يلقي اإلنسان نظرة إىل الطبيعة سيدرك أن مجيع األشياء ـ األعم 
من اجلمادات، من قبيل: احلديد، والنباتات: مثل: أكرب األشجار املعمرة، 

حنو الذبول والتحلل واحليوانات ـ تسلك مساراً تنازلياً حيث تأخذ طريقها 
والتهرؤ الذي ميكن أن نطلق عليه عنوان الشيخوخة واهلرم أيضاً، وهذا األمر 
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ينشأ عن الفعل واالنفعال يف عامل املادة. واإلنسان ال يستثىن من هذه القاعدة؛ 
ألنه عضو يف هذه اموعة املادية، وحكم الكل فيها يسري إىل األجزاء أيضاً. 

هذه اموعة مورد واحد فريد حاز على عمر سرمدي  فلو كان هناك يف
، كان من حقه أن يعترض ���مصحوب باحليوية والنشاط والشباب الدائم

ويقول: ملاذا مل خيلقين اهللا مثل هذا املورد الفذ؟ ولكن ـ لسوء احلظ أو حلسن 
   احلظ ـ ال يوجد مثل هذا املورد.

خالل االجتاه الطيب كما ميكن لنا بيان وشرح أسباب الشيخوخة من 
على النحو اآليت: ميكن متابعة مراحل حياة اإلنسان وآلية اجلسم من خالل 

التحلل �والكاتابوليسم  �احليوية والنشاط� مسارين، ومها: األنابوليسم
، مما يعين أن جسم اإلنسان يشهد على الدوام أو طوال �واالحتراق أو الركود

دة ماليني اخلاليا واألنسجة العضوية، من احلياة وحىت يومياً، حالة موت ووال
  ذلك. سوىقبيل: خاليا اجللد والشعر وخاليا الدم وما 

وتبدأ مرحلة األنابوليسم عند اإلنسان منذ مرحلة اجلنينية وحىت بلوغ 
سن الثالثني، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الكاتوبوليسم، ويف كل عشر سنوات تبدأ 

، حيث تتفاقم عملية حتلل اخلاليا مرحلة جديدة من مراحل الكاتابوليسم
   وايارها.

، �الكاتوبوليسم�وبااللتفات إىل التحلل وااليار اليت تصيب اخلاليا 
  ميكن لنا اعتبار العوامل اآلتية من بني أسباب الشيخوخة:

                                                             

يدور حبثنا حول مسألة الشيخوخة واهلرم الذي يطال مجيع الناس. ولذلك فإن القول بأن  ��١
خيية القدمية شهدت أعماراً طويلة للناس، ورمبا زاد عمر البعض على األلف احلقب التار

سنة، خارج عن حمل حبثنا؛ ألن زيادة العمر تابعة للظروف والشرائط الزمانية واملكانية، 
 والبيئية، مث مهما طال عمر اإلنسان، فإنه سيبلغ الشيخوخة يف اية املطاف.
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التريوئيد �ـ الدور والنشاط الضعيف للغدد يف انتاج اهلرمونات  ١
  .�ون وهرمون النمو وما إىل ذلكواألنسولني واملالئني والتستوستر

  ـ عدم االنسجام أو االختالل يف نشاط اهلرمونات والغدد الداخلية. ٢
  .�عدم االستفادة الصحيحة من اهلرم الغذائي�ـ سوء التغذية  ٣
  ـ االضطراب والقلق. ٤
ـ اخلاليا املنفلتة واهلائمة اليت فقدت وظائفها، حىت أضحت من أهم  ٥

  لشيخوخة.العوامل يف تسريع ا
اخلاليا الصديقة �ـ الكورتيزول: الذي يقضي على  عدة جهات  ٦

، فهي مثل األنسولني ذات حدين، فهي تارة تستجيب حلاجة البدن، �واخلبيثة
وأخرى تقضي على سالمته، حيث تفضي زيادة ترشحها إىل إثارة اخلوف 

  والتعب املفرط.

� ?G>�+ .� �U Z!=�� m��!<�� 5X!za�� �-C : 
لو أمكن عدم حتقق الشيخوخة لإلنسان، فعندها سوف يصل بنا الكالم 
إىل مسألة املوت وأسبابه. فإن الفرد الذي يبلغ الثمانني سنة أو املئة سنة، أو 

دون أن يفقد شيئاً من نضارة الشباب وحيويته حيث من حىت األلف سنة 
ميكن تربيره  ل خالياه وال يطاهلا االيار، كيف سيكون موته، وكيفالتتحلّ

  على املستوى الطيب؟

نعلم أن موت مجيع الناس يعود إىل أسباب مادية، من قبيل: املشاكل 
الصحية واجلسدية، املتمثلة بانسداد العروق القلبية، وضغط الدم، واخللل يف 

فيما يتعلق  تهوأنسج وصول الدم واألوكسجني إىل املخ، أو حتلل خاليا اجلسم
ذلك. فإذا قام الفرض على أن اإلنسان إذا بلغ  سوىا باألمراض اجلرثومية وم



 ���

مئة عام من عمره حيتفظ جبميع أعضائه، من قبيل: الكليتني والكبد والقلب 
واملخ، ساملة وكان ضغط الدم وكل شيء عنده يعمل بشكل مثايل، فكيف ميكن 

   تربير موت مثل هذا الشخص؟

شخص ـ طبقاً يوجد هنا احتماالن؛ األول: أن تستمر حياة هذا ال
املستشكل  يصر على عدم  لـما كانللقواعد العلمية ـ إىل ما ال اية؛ و

الشيخوخة، فإن الزم ذلك اخللود يف هذه احلياة، إال يف بعض أنواع املوت 
اخلاصة، من قبيل: املوت يف حوادث السري أو القتل. واالحتمال الثاين: أن 

د بلوغه مرحلة معينة، فيقبضه يتدخل اهللا مباشرة فيقبض روح اإلنسان عن
  مبوت الفجأة مثالً.

أما الفرضية األوىل فهي غري ممكنة؛ ملنافاا مع فلسفة احلياة وخلق 
. عالوة على أن احلياة األبدية واخللود يف هذه �السعادة األخروية�اإلنسان 

 الدنيا يستلزم توايل فاسدة، من قبيل: جرأة ارمني والظلمة، وانتشار الظلم
  واملفاسد األخالقية، وحبث ذلك خارج عن نطاق هذا الكتاب.

وأما الفرضية الثانية، فهي أوالً: خمالفة لنظام السببية والعلية، يف حني 
أن املشيئة اإلهلية قد تعلقت بإدارة هذا العامل من خالل هذه القاعدة. وثانياً: إن 

ىل اخللود يف هذه مرحلة الشيخوخة وظهور آثارها لإلنسان ـ الذي ال يهدف إ
الدنيا، وإمنا يريد بلوغ النعيم يف اآلخرة ـ فوائد وبركات. فعلى سبيل املثال: 
عندما تبدأ مرحلة الشيخوخة سوف يكثر اإلنسان من ذكر اهللا واآلخرة، 
  ويسعى إىل جربان أعماله السابقة، من خالل التوبة وبلوغ مقام القرب من اهللا.

وخة بالنسبة إىل بعض األفراد أو ويف احلقيقة فإن مرحلة الشيخ
أكثرهم متثل مرحلة حجر وتصفية وذيب للنفس، وفوائد هذه املرحلة بلحاظ 
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ية أكثر من مشقاا وأضرارها. وتتضح حقيقة هذا املدعى من ومنافعها األخر
  :يتخالل اإلجابة عن السؤال اآل

 هل اإلنسان الذي يبلغ سن الثمانني وهو يتمتع بنشاط جسدي كامل
وغرائز جسدية كتلك اليت يتمتع ا ابن األربعني أكثر استحضاراً لذكر اهللا 

ويشعر باالقتراب ا وعالماواملوت، أم ذلك الذي تبدو عليه آثار الشيخوخة 
اجلواب على هذا السؤال عند نوع الناس ـ  من توديع هذه الدنيا؟ واضح أنّ

ما نلحظه يف دور العبادة وليس مجيعهم ـ هو الشق الثاين. والشاهد على ذلك 
  حيث يشكل كبار السن أكثر روادها.  �والكنائس عند املسيحيني�واملساجد 

من هنا فإنه عالوة على اعتبار الشيخوخة من لوازم البدن املادي، فإن 
  اهللا قد حلظ يف وضعها حكمة ملصلحة اإلنسان وآخرته أيضاً.

3 '[d 
-N� �� ;�L�%= �-C :: 
الشيخوخة من اللوازم الطبيعية لعامل املادة والطبيعة، فإا ال  لـما كانت

تنايف القدرة اإلهلية املطلقة، كما أا حيث تشتمل على احلكمة والفوائد اليت 
تقدم ذكرها، فإا ال تنايف صفة احلكمة. ونريد هنا أن نرى ما إذا كانت 

  ظاهرة الشيخوخة تنايف العدل اإلهلي أم ال؟

بالنفي أيضاً؛ إذ ال يكون هناك أي ظلم من قبل اهللا على واجلواب هو 
العبد عندما يبلغ مرحلة الشيخوخة. غاية ما هنالك أنه حيصل اخنفاض يف قواه 
وطاقاته، ويقل نصيبه وحظه من املنافع الدنيوية، ويف املقابل يرتفع مستوى 

وجود على اهللا هو الذي قد أفاض ال لـما كاناهتمامه باملعنويات واآلخرة. و
ال يكون يف استرجاع هذه الطاقة أو فاإلنسان ومنحه الطاقة والنشاط ابتداًء، 
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  التقليل منها أي نوع من أنواع الظلم يف حق اإلنسان من قبل اهللا تعاىل.

ا فيما يتعلق مبسألة األمل والعناء الذي يقاسيه اإلنسان بسبب وأم
حتدث لإلنسان يف مرحلة الشباب الشيخوخة، فيمكن القول: إن اآلالم واملعاناة 

كما حتدث يف مرحلة الشيخوخة سواء بسواء، ومردها إىل خمتلف أنواع 
، وقد تقدم بيان ولوازمه األمراض وغريها مما هو من مقتضيات عامل املادة

فلسفة األمراض �يف معرض حتليل الشبهتني السابقتني  وعلله ذلك أسباب
  . �واملكروبات، وفلسفة اآلالم

األمراض وحتمل اآلالم اليت تؤدي إىل املوت، فإا حتتاج إىل  وأما
تفسري آخر مستقل، وميكن بيان هذا التفسري يف إطار قاعدة التعويض اليت 
ذكرها املتكلمون. وعليه فإن اهللا سبحانه وتعاىل سوف يعوض العبد عن كل أمل 

مل، وإن دون استحقاق بشكل يفوق حجم ذلك األمن أو عناء يصيب اإلنسان 
اهللا من خالل مضاعفة الثواب للعبد أو رفع العذاب عنه أو ختفيفه، سيعوضه 
عما كابده. وهكذا فإن األمل الذي يصيب اإلنسان من جهة الطبيعة، وإن مل 
يكن من قبل اهللا، إال أنه حيث يكون من مستلزمات منظومة اخللق اإلهلي 

على حنو ما تقدم، وبذلك لن تكون  لعامل املادة، فإن اهللا سيقوم بعملية التعويض
   هناك شائبة ختالف العدل اإلهلي يف هذا الشأن.

  
o Z!= 5�/)L :5N8�7� 5M`��: 

هناك من ينظر إىل املوت بوصفه ظاهرة تساوق الفناء والزوال، وانتهاء 
جلميع اآلمال والتطلعات. ومن هنا فإنه يستشكل ويقول: هل ينسجم مع 

  اهللا اإلنسان، مث حيكم عليه بالفناء؟! العدل اإلهلي أن خيلق
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قبل الدخول يف تفاصيل اجلواب الرئيس عن هذه الشبهة، ال بد من 
التذكري ذه احلقيقة، وهي أنه حىت إذا افترضنا جدالً أن املوت هو فناء 

اىف مع العدل اإلهلي، كما تقدم وزوال، وأن ال حياة بعده، فإنه مع ذلك ال يتن
بيان ذلك يف معرض حتليل مفهوم اخلري يف املقدمة. ذلك ألن العدالة تعين 
إعطاء ذي احلق حقه، واإلنسان قبل خلقه وبعد خلقه مل يكن له أي حق على 
اهللا، حىت يقال: إن اهللا إذا أمات عبده يكون قد سلك طريقاً يتناىف وعدله؛ 

الق واملالك واملفيض للوجود، وإن مواصل إفاضة احلياة وذلك ألن اهللا هو اخل
 ولـما كانوالوجود على اإلنسان من قبل اهللا إمنا يكون من باب اللطف واملنة. 

يجب عليه أن يكون شاكراً له على فالعبد مدين بكل وجوده إىل اخلالق تعاىل، 
كل حلظة من حلظات حياته، كالذي يقوم بإطعام إنسان أو يقضي عنه ديناً، 

  من باب اللطف والتربع.

وعند انقطاع هذا الفيض واللطف، ال يكون هناك من موضع ألي 
اعتراض؛ إذ الفرض يقوم على أن العبد ليس له حق يف املطالبة باستمرار 

أخرى: ليس لدى العبد حق على اهللا حىت يدعى أن اهللا من  الفيض. وبعبارة
   خالل جتاهله هلذا احلق، يكون خمالفاً للعدالة اإلهلية.

� ;-"-F ;�a� ;�B%* Z!= :: 
إن النظرة التشاؤمية إىل املوت، هي نظرة سطحية وظاهرية وإحلادية، 

ت كما ورد يف وهذه النظرة هي اليت أدت إىل هذه الشبهة. وأما حقيقة املو
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التعاليم واألديان السماوية، فهي بداية حياة جديدة ترتبط السعادة والشقاء 
وقد تقدم توضيح ذلك يف �فيها مبا قام به اإلنسان من األعمال يف هذه الدنيا. 

  .�فصل الشرور الطبيعية حتت عنوان: املوت انتقال إىل عامل آخر
، واآلثار والتبعات �يدةبداية حياة جد�بااللتفات إىل ماهية املوت 

السيئة املترتبة على احلياة اخلالدة يف الدنيا ـ من قبيل: متادي الظلمة واتساع 
رقعة الظلم واألعمال املنافية لألخالق، وحتلل الطاقات اجلسدية، وتفاقم 

النامجة عن زيادة النفوس ـ يتضح أن خيار املوت على ما  ةاملشاكل االقتصادي
ار األفضل ملصلحة البشرية، وبذلك ال يكون املوت خمالفاً مر تعريفه هو اخلي

للعدالة اإلهلية، بل هو عني اتصاف اهللا بالعدل واحلكمة. بل إن خلود اإلنسان 
يف هذه الدنيا املفعمة بالظلم جيب أن يكون هو مثار الشبهة واإلشكال على اهللا 

  والقول مبنافاته للعدل واحلكمة اإلهلية.
  شبهتني أخريني فيما يتعلق باملوت، ومها:  ومن املمكن إثارة

  أوالً: إن املوت يؤدي إىل تعجيل العذاب يف اآلخرة.
وثانياً: إن املوت يعمل على تضييع الفرصة املتاحة لإلنسان يف 

وقد مر بيان اجلواب عن كلتا الشبهتني يف فصل الشرور الطبيعية،  التكامل.
  فصل.فعلى القارئ الكرمي أن يعود إىل ذلك ال

  

  :واآلالم الناشئة عن المحاباة والتفريقر الشرو الثالث: المبحث  ■

أما القسم الثالث من الشرور واملشاكل ـ اليت يعاين منها اإلنسان ـ فهو 
العنصرية والتفاوت يف خلق البشر، على ما نقوم بتوضيحه تباعاً على النحو 

  اآليت:
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أحياناً تعترض بعض النساء ـ بسبب بعض املشاكل ـ على خلقهن، 
ويقلن: ملاذا خلقنا اهللا نساء، ومل يساو بيننا وبني الرجال، وعالوة على ذلك 
هناك اختالف يف القدرات والطاقات العقلية، األمر الذي يضطر املرأة إىل حتمل 

لسطوة الرجل، يف حني  ، بل وختضع أحياناًوأعبائهما تبعات األسرة أو اتمع
لو كان اهللا قد خلق املرأة رجالً النقلبت اآلية. إن الذين يطرحون هذا 
االعتراض يرومون القول بأن اهللا من خالل تفريقه يف اخللق بني ذكر وأنثى قد 
ارتكب ما خيالف العدل، وذلك لعدم التساوي بني كفة املرأة وكفة الرجل، وإن 

نساًء سيعانني بشكل من األشكال، بالتفريق  نالالئي كتب عليهن أن خيلق
دون أن يكون هلن خيار يف ذلك، وهذا ال من وتفضيل الرجال عليهن  ةواحملابا

  ينسجم مع العدالة اإلهلية.

وقال أصحاب هذه الشبهة يف اجلواب عن أن التفريق يف خلق الناس 
ئلني: ملاذا مل بني ذكر وأنثى ضروري لتكميل كل من الرجل واملرأة لبعضهما، قا

  تنعكس اآلية؛ فتخلق األنثى ذكراً، والذكر أنثى؟!

  اجلواب: 

يف معرض اإلجابة عن هذه الشبهة البد من االلتفات إىل املسائل 
  اآلتية:

� 5e�� 5a%a� 5`ai�)� 
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إن منشأ اإلشكال يكمن يف التصور القائل إن اهللا يتدخل مباشرة يف 

يد جنس اجلنني، وبعبارة أدق: إنه يتدخل يف تركيبة اجلينات الوراثية حتد
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ويتصرف فيها؛ ليكون اجلنني ذكراً  ��x، واجلينات الوراثية لألنثى ��xyللذكر 
أو أنثى. يف حني ثبت على املستوى الديين والفلسفي أن تدبري أمور العامل يقوم 

األحياء قد اكتشف وبين على نظام العلية، وحلسن احلظ فإن علم األجنة و
  كيفية حتديد جنس اجلنني يف رحم األم يف ضوء قانون العلية والسنخية.

لقد أصبح اليوم باإلمكان ـ من خالل توظيف األساليب احلديثة ـ 
التوصل إىل حتديد جنس اجلنني حىت قبل أن تتم عملية التالقح بني احليمن 

  :والبويضة، حيث تتدخل يف ذلك عوامل من قبيل

  ـ أسلوب التغذية. ١
من خالل �ـ أسلوب التحديد الزمين للمقاربة بني الزوج والزوجة   ٢

  .�حتديد فترة نزول البويضة
  ـ أسلوب التطهري املهبلي. ٣
  ـ أسلوب حتديد فترة املقاربة من الشهر. ٤
  ـ أسلوب حتديد مقادير احليامن. ٥
  ـ أسلوب التعليم الليزري للغامات. ٦
  .PGD-IVFـ أسلوب  ٧

  وفيما يلي نكتفي باإلشارة إىل توضيح عملية اللقاح باختصار:

يقوم الذكر بوظيفة انتاج احليمن، وتقوم األنثى بوظيفة انتاج البويضة، 
وبعد نزول حيامن الرجل يف رحم املرأة تستقر هناك، وينجح بعضها يف 

ة الذي الدخول إىل القناة الصحيحة اليت حتتوي على البويضة. إن رحم املرأ
يكون على شكل إجاصة يتجه طرفها املستدق حنو األسفل. بعد أن يدخل 
احليمن يف رحم املرأة يتحرك فيه طولياً ويتجه إىل األعلى، فإن صادف 
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البويضة يف فضاء الرحم، قام بتلقيحها، لتبدأ بعد ذلك مراحل تكوين اجلنني؛ 
فإنه سيندفع إىل  فإن علق اجلنني يف جدار الرحم بدأت عملية احلمل، وإال

   خارج الرحم.
، وخيتلف )y(و )x( اجلينات، ومها:حيمل الرجل بشكل عام نوعني من 

. وأما املرأة فال حتمل ٢٣ن اجلينات يف الكروموزوم رقم عن ان النوعاهذ
. فإن كان حيمن ) ٢٣x( سوى شارة جينية واحدة وهي الكروموزوم رقم

ا إذا كان كان اجلنني أنثى. أمx( (ة الرجل الذي يلقح بويضة املرأة حيمل شار
كان اجلنني ذكراً؛ وعليه فإن حتديد جنس اجلنني يعود  )y( احليمن حيمل شارة

إىل الرجل، فهو الذي حيدد جنس اجلنني من خالل إحدى الشارتني اللتني 
دية يكون حظ حتديد جنس اجلنني بني كل من تياعحيملهما. ويف الظروف اال

وياً، ويتوقف ذلك على نوعية احليمن الذي يقوم بعملية الذكر واألنثى متسا
   تلقيح البويضة، وما إذا كان حيمل شارة الذكورة أم األنوثة.

كما ميكن للعوامل البيئية، ونوعية طعام األم، وسالمتها اجلسدية 
 hp   �'()� *+ ,-'./�0 ,1#&-2)� 3-45& ���والروحية، وفترة املقاربة، ومقدا

 1"6789:�;<= >4?# �/� @A;B �  C ;5DB �  E�= FG -�0 أو أنثى���.  

                                                             

  :ية، نقالً عن موقع: علممي دانشجويان ايرانالشهر �شهرزاد�مقتبس من صحيفة  ��١
www.daneshju.irH 

  :وانظر أيضاً موقع: الدكتور ملك منصور أقصى
www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID. 
جدير ذكره أنه طبقاً لدراسة نشرت نتائجها يف النشرة األكادميية الوطنية للعلوم يف الواليات 

ميكن للنساء احلوامل الالئي يعانني من اضطرابات شديدة أن  املتحدة األمريكية،
  =     مولود ١٠٤ينازعن ال شعورياً يف حتديد نوع اجلنني؛ ففي احلاالت الطبيعية يولد 
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واملسألة اهلامة أن الروايات والنصوص الدينية املختلفة قد أكدت قبل 
يف حتديد وتأثريه أربعة عشر قرناً على دور تركيب اجلينات عند الوالدين 

كان  جنس اجلنني، وقالت: إذا كانت الغلبة جلينات الرجل على جينات املرأة،
املولود ذكراً، وإذا كانت الغلبة جلينات املرأة  على جينات الرجل، كان املولود 

إذا عال ماء «أنه قال:  9أنثى بإذن اهللا. ويف ذلك روي عن النيب األكرم 
الرجل ماء املرأة، كان الولد ذكراً بإذن اهللا عز وجل، ومن قبل ذلك يكون 

                                                             

ذكراً بإزاء كل مئة مولود أنثى، إال أن هذه النسبة تشهد تغرياً عند وقوع األزمات، من    =
ذه النسبة لغري صاحل الذكور. كما قال الدكتور قبيل: ااعات مثالً، حيث تتأثر ه

واالستشاري يف التغذية والصحة العامة مدحت الشامي: طوال التاريخ نشهد زيادة يف 
والدات اإلناث يف بعض الفترات التارخيية، أو زيادة يف والدات الذكور يف بعض 

وأضاف قائالً: إن  الفترات التارخيية األخرى، وهذا يعود إىل خمتلف املسائل البيئية.
جسد اإلنسان يتأثر بالعوامل واملتغريات الفسيولوجية واملزاجية إىل حد كبري، وهلذا 

  السبب ترتفع أعداد املواليد الذكور يف فترات السلم وما بعد احلرب.
ويذهب الدكتور مهر اكتايي متخصص احلمل والوالدة يف إيران إىل االعتقاد بأن العرق 

بعد سن الثالثني، واالختالف السين الكبري بني الرجل واملرأة، وكذلك األسود، واحلمل 
املناخ والبيئة، والقلق واالضطرابات العصبية والكآبة عند املرأة، وملوثات البيئة، 
والتدخني، يرفع من احتمال أن يكون اجلنني أنثى. ويف احلقيقة فإن الظروف البيئية غري 

اجلنني أنثى، ورمبا كان يف ذلك حكمة ترتبط بتكامل  املؤاتية تؤدي دائماً إىل صريورة
  اإلنسان.

يعتقد العلماء حيث كانت األنثى هي عنصر والدة األجيال يف اتمع، يرتفع عددهن يف 
األزمات؛ إذ عندما يكون لدينا هناك مخس إناث، فإن ذلك يعين أن تلد كل واحدة 

وعشرين والدة، يف حني لو كان منهن مخس أطفال، مما يرفع عدد الوالدات إىل مخس 
املولود بدهلن ذكوراً، الخنفض مستوى الوالدات إىل حد كبري. وأما يف الظروف الطبيعية 
فيولد مئة وأربعة من األوالد الذكور بإزاء كل مئة أنثى، األمر الذي يعكس التوازن 

  واالعتدال يف دورة الطبيعة.
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»كان الولد أنثى بإذن اهللا عز وجلالشبه. وإذا عال ماء املرأة ماء الرجل، 
���.  

خالصة الكالم أن حتديد جنس اجلنني رهن مبختلف العوامل الطبيعية 
األعم من وضع اجلينات اخلاص يف رحم األم، أو العوامل والظروف البيئية 
والنفسية، اليت متهد بأمجعها الطريق أمام حتديد مسار جنس اجلنني. وعليه ال 

  رضن على خلقهن من صنف اإلناث.ميكن للنساء أن يعت

�  5a>�/>d A�%� �FU .� TMKN� #f1(" E�>�� �i^� #D :
�17Q=�: 

إن احلياة الطبيعية واملادية لإلنسان رهن بوجود نوعني أو صنفني 
خمتلفني باسم الذكر واألنثى. وإن طبيعة خلق كل واحد منهما حبيث يكون 

داً ناقصاً وغري كامل. وإن التناسل وجود كل واحد منهما دون اآلخر، وجو
وبقاء األجيال اإلنسانية رهن بقانون الزواج. هناك اختالف بني الرجل واملرأة 
يف السلوك واخلُلُق والنفسيات والتعلقات، وإن هذا االختالف يؤدي إىل 
تكامل األسرة واتمع والبالد. فإن الرجل واملرأة يتعاونان على تكميل 

ملشاعر الروحية والنفسية واجلسدية، لتحقيق السكن واهلدوء بعضهما يف رفع ا
  والطمأنينة.

فحيث تكون املرأة بطبيعتها مفعمة بالعواطف والصرب وحتمل الصعاب 
واآلالم، يؤدي ذلك إىل تكامل األسرة وتربية األوالد تربية ساملة وصاحلة يف 

إن رغبة النساء  حميط األسرة الدافئ، وهذا ما ال قدرة للرجل على القيام به.
                                                             

؛ الطربسي، ١٦٩، ص ٤٠، ج ٢٩٢، ص ٩، ج انظر: حممد باقر السي، حبار األنوار ��١
  .٥٠، ص ١االحتجاج، ج 
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يف ممارسة النشاطات الفنية، من قبيل: احلياكة والتطريز واخلياطة، ورغبة 
الرجل يف القيام باألعمال الشاقة، من قبيل: بناء الطرق واجلسور واألنفاق 
والعمارات الشاهقة، يعد أرضية صاحلة إلدارة شؤون اتمعات واحلضارات. 

رأة هو من لوازم اخللقة اإلنسانية واتمع إن االختالف القائم بني الرجل وامل
السليم. من باب املثال: لو كانت املرأة تتحلى من مجيع اجلهات جبميع 
خصائص الرجل، عندها لن يستقيم تقسيم املهام بينها وبني الرجل يف إدارة 

  األسرة، والقيام بدورمها يف تويل املسؤوليات يف اتمع.

اليت تدعو إىل التأمل يف هذا االختالف  واملسألة الظريفة والدقيقة
وتقسيم املسؤوليات، يثبت تقوم خلق اإلنسان واتمع بوجود الذكر واألنثى. 
ولذلك فإن السؤال القائل: ملاذا مل خيلق اهللا الناس على شاكلة واحدة؛ فيكون 
مجيع الناس ذكوراً، أو يكون مجيع الناس إناثاً؟ سؤال غري منطقي، وجمانب 

  اب.للصو

 ¦!%p� Z,-6� �a/67� &-M� ;U�=� �F�� w� '%"!(7� Hf7X�
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الصفات السايكولوجية والفسيولوجية للرجل ختتلف عن  لـما كانت
السايكولوجية والفسيولوجية عند املرأة، فقد فرض اهللا عليه مسؤوليات 

ال، وهو عمل وتكاليف أكثر، فعلى سبيل املثال: أوجب اهللا اجلهاد على الرج
شاق، يتنصل عنه بعض الرجال ملختلف الذرائع. ولذلك كان من الطبيعي هلذا 

ح لاالستعداد اخلاص أن يكون للرجال مزية خاصة، يطلق عليها يف املصط
. ويف املقابل تتمتع املرأة خبصائص تنفرد ا، من قبيل: »الدرجة«القرآين بـ 

م، حىت جعلت اجلنة حتت أقدام األمومة، كما أثنت الروايات على مقام األ
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وكذلك حيث تتغلب العواطف عند النساء على قوة العقل، يكون 
مضمار الفكر والتعقل عند الرجال، مثل: علم املنطق والفلسفة والرياضيات، 
واملضامري العملية، من قبيل: السياسة وتدبري اتمع والدولة أكثر من النساء. 

مستوى القابليات يوجب تقسيم املسؤوليات والوظائف، وإن االختالف يف 
  وتبعاً لذلك ستكون للرجل أفضلية نسبية على املرأة.

3 �f8d s ;U�=� �F�� w� ;��/= :: 
أما اجلواب الثالث الذي ميكن الرد به على هذه الشبهة، فهو رفضها من 

ن مستوى الرجل، جمرد األساس؛ فإن القول باعتبار األنثى كائناً وضيعاً ودو
ادعاء ال ينسجم مع التعاليم الدينية أبداً.  وهنا ألجل تقرير هذه الدعوى ال بد 
من تعريف اإلنسان أوالً، وبيان أسس ومقومات إنسانية اإلنسان، كي يتضح 

  أصل املدعى يف ضوء ذلك.

وقد متّ تعريف اإلنسان منذ القدم بتعريفات خمتلفة؛ حيث عمد كل 
ي إىل تعريف اإلنسان من خالل متبنياته الفكرية. بيد أننا سنكتفي مذهب فكر

  هنا بتعريف اإلنسان من الزاوية الدينية، اليت ميثل اإلسالم مصداقها األبرز.

فمن خالل التمعن يف آيات القرآن الكرمي، ندرك أن اإلنسان من 
جوهرياً،  الزاوية الدينية خيتلف عن اإلنسان من وجهة النظر املادية اختالفاً

وإن هذا االختالف يشكل ـ يف حقيقة األمر ـ مقومات وأسس إنسانية 
  اإلنسان واليت هي عبارة عن:

                                                             

  .١٨١ـ  ١٨٠، ص ١٥انظر: حسني النوري، مستدرك وسائل الشيعة، ج  ��١
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  ـ النفس القدسية. ١
  ـ مقام اخلالفة اإلهلية. ٢
  ـ امتالك العلم اخلاص. ٣
  ـ فطرة العبودية هللا. ٤
  ـ محل األمانة اإلهلية. ٥
  ـ الكرامة الذاتية. ٦
  ر املخلوقات؛ فهو أشرفها.ـ التميز من سائ ٧
  ـ التكامل واحلركة حنو اهللا. ٨
  ـ االختيار. ٩

  ـ التكليف. ١٠
  ـ الغريزة. ١١

وقد ذهب أكثر املفكرين املسلمني إىل القول باالشتراك املاهوي بني 
الرجل واملرأة يف اكتساب املقومات اإلنسانية، وإن الفوارق بني الرجل واملرأة 

نساين، وإمنا تكمن يف اخلصوصيات العارضة، على ما ال تعود إىل اجلانب اإل
   سنبينه الحقاً.

ومن خالل قراءتنا آليات القرآن الكرمي أو الروايات الشريفة، ندرك 
أن العناصر املتقدمة تتعلق مبطلق اإلنسان، بغض النظر عما إذا كان ذكراً أم 

ـ لو توفرت فيه  أنثى، والزم ذلك هو أن كل إنسان ـ سواء أكان ذكراً أم أنثى
اخلصائص املتقدمة، أو جنح يف استيفائها، فإنه سيتصف مباهية اإلنسانية الكاملة 

دون أن تكون هناك أفضلية للرجل على املرأة من هذه من مبقدار واحد، 
  الناحية، وأساساً ال يكون للعنصر املادي للجسد أي دور يف هذا الشأن.



 �3�

� 5"�9 .� ;U�=� �F�� �� '��N7�;-0: 
األسس املشتركة بني الرجل واملرأة يف أصل اإلنسانية على فضالً عن 

ما تقدم، فإن هناك من اآليات ما يدل على التسوية بينهما يف منظومة اخللق 
اإلهلية والتعاطي معهما على أساس اتصافهما بأصل اإلنسانية وقيمها، وفيما 

  نشري إىل بعض هذه اآليات الشريفة: أيتي

بعد أن يقسم اهللا بالليل  الرجل واملرأة من جنس واحد:ـ خلق  ١
E *  (والنهار، ينتقل إىل القسم خبلق الذكر واألنثى قائالً:  ��  � �"  �nOD O� a h)� ��

bbb E��  >$� �� �� �i ĥ � �@�) �X � �� �� * ho � �Ä  �nOD O,� �Mh%� �� (���.  

 وقسم واحد، فحيث جيمع اهللا بني خلق الرجل وخلق املرأة يف ميني
مصدرية، مبعىن أن اهللا  »ما«يثبت أن خلقهما من سنخ واحد؛ وذلك ألن كلمة 

سبحانه وتعاىل يقسم بأصل خلقه لإلنسان الشامل للذكر واألنثى على 
  .���السواء

وهناك من اآليات ما يؤكد على حنو خاص بأن منشأ خلق الرجل 
رأة هو شيء واحد، وذلك واملرأة واحد، وبعبارة أخرى: إن جنس الرجل وامل

   إذ يقول:

� (ـ  �M �F  � �9 � �M % O� �@�) �X �� �; �- O0 �� ��  � �>  . O�  � $( �6 �) �X ? Ô h�  � $(h� �, ! $6 hp (�	�.  

� (ـ  mF ��  9�U  � $( O/ $�>�U  . O�  � $(�� �@�) �X  #�U OGOp� �"§  . O� �� (�
�.  
                                                             

  .٣ـ  ١الليل:  ��١
  .١١٢انظر: عبد اهللا جوادي آملي، زن در آيينه جالل ومجال، ص  ��٢
 .١النساء:  ��٣
 .٢١الروم:  ��٤
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ملخاطبني فاآلية األوىل تتحدث ـ يف بيان عام ـ عن أن منشأ خلق ا
. ويف البيان الثاين يعمد من أجل التأكيد على الوحدة »نفس واحدة«هي 

النوعية بني الرجل واملرأة إىل التصريح بشكل خاص بأنه قد خلق املرأة من 
ا اآلية الثانية فهي تلك النفس الواحدة ـ اليت خلق منها الرجل ـ أيضاً. أم

اطب الرجال وتذكرهم بأن ناظرة إىل مسألة الزواج وتكوين األسرة، فتخ
  النساء لسن من جنس خمتلف عن الرجال، وإمنا هن من جنسكم.

إن هاتني اآليتني تدالن بوضوح وتؤكدان على اشتراك الرجل واملرأة 
يف أصل اإلنسانية املتمثل بالنفس والروح. وهناك آية أخرى تؤكد أيضاً على 

أيضاً،  �املين والعلقة�لق املادي االشتراك بني الرجل واملرأة يف املنشأ األول للخ
  إذ يقول:

)  $G % O� �� �N �Q �L * j h! �/ �L �@�) �z �L m5 �6 �) �C �#� �i h� $� * E�%  1 $" «'O% ��  . O� m5 �� B$> $_ �"  ���U
E��>$� �� �� �i ĥ � O  w �F  � h�� (���.  

عندما نلقي نظرة على آيات  ـ االشتراك يف اخلطاب والتكليف: ٢
 جند أن هذا الكتاب السماوي يتوجه إىل كل من الرجل واملرأة القرآن الكرمي

خبطاب واحد، وطالبهما بتكاليف مشتركة، وذلك ضمن خطابات من قبيل 
�%��h$  (قوله:  � � �½�U � � )، و("!$% ��§ �." Ô h� � � �½�U � ���+) ?O، و( "̀ OC � �وما إىل  ) "
  ذلك.

شتراك كل من الرجل واملرأة وكما سبق أن أشرنا فإنه على الرغم من ا
يف النوع اإلنساين، إال أما خيتلفان عن بعضهما يف اخلصائص الفسيولوجية 

                                                             

  .٣٩ـ  ٣٧القيامة:  ��١
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تالف يستدعي التفريق بينهما يف وضع التكاليف خهذا اال والسايكولوجية، وإنّ
واألحكام الشرعية، من قبيل: وجوب خوض اجلهاد االبتدائي على الرجل 

الصيام والصالة أثناء الدورة الشهرية والنفاس،  فقط، وهكذا إعفاء املرأة من
  وهذا ال بسبب إنسانيتها، وإمنا ألسباب تركيبتها الفسيولوجية اخلاصة.

الناس عند  التفاضل بني التفاضل بني الناس: إن مالك ـ التقوى مالك ٣
اجلنس، وإمنا يكمن يف استحقاق  اهللا يف التعاليم اإلسالمية اليكون يف اختالف

السبيل ـ سواء  هيف هذ سعى الصاحل والتقوى. فكل من ة من خالل العملاجلدار
أكان ذكراً أم أنثى ـ يكون أقرب إىل اهللا مبقدار سعيه. من هنا جند أن اهللا 

  سبحانه وتعاىل يقول يف حمكم كتابه الكرمي:

�� (ـ %  ) �N �F �� E��>$U �� �� �i �n  . O�  � $i��%  6�) �X �h>OD $��h%� �� �½�U � �" ��OS��̀ �* �� � m�! $N $~  � $i
 �- % OC  � $( �� ��  i�U h#OD ! $L �,� �N�7O�Ol   � $i� �6  p�U (���.  

�E (ـ �  > $U  ��U �� �i �n  . O�  � $( % O� �� O�� �C �� �1 �C $�a OP$U �� r��U (���.   

»إمنا النساء شقائق الرجال«أنه قال:  9كما روي عن رسول اهللا 
�	� .

، حبيث يشمل مطلقٍ بشكلٍ مللرجال ومتساويات معهمبعىن أن النساء مماثالت 
  ، وحتصيل السعادة الدنيوية واألخروية.مجيعها ك يف مقومات اإلنسانيةااالشتر

القرآن الكرمي  ـ النساء منوذج اإلنسان الكامل يف القرآن: لقد حتدث ٤
عن نساء مثاليات ومتكامالت قطعن مراحل التكامل واإلنسانية، حىت بلغن 

                                                             

 .١٣احلجرات:  ��١
 .١٩٥آل عمران:  ��٢
، ١؛ أبو داود، سنن أيب داود، ج ٢٥٦، ص ٦أمحد بن حنبل، مسند أمحد بن حنبل، ج  ��٣

 .٢٣٦، ح ٩٤كتاب الطهارة، ب 
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اإلهلام، من قبيل:  عليهن، وحصوهلن على املالئكة ونزول الغيب، من لقربا مقام
  .���7، وكذلك أم النيب موسى���7مرمي العذراء أم املسيح عيسى السيدة

واضح أن املرأة لو كانت أدىن من مستوى الرجل وأقل شأناً منه، ملا 
  .أمكنهن بلوغ مرحلة أن يلهمن، أو حيصلن على شرف مالقاة املالئكة

حصيلة الكالم: لو أن املرأة والرجل قد خلقا متساويني من مجيع 
اجلهات، ومع ذلك تكون القوة الفكرية للرجل غالبة على القوة الفكرية للمرأة، 
لكان ذلك نقصاً للمرأة، وأدعى إىل إثارة اإلشكال والشبهة. وبعبارة منطقية: 

كون له يف األساس إن الذي يقع طرفاً يف نسبة النقص والكمال جيب أن ت
، يف حني أن التركيبة الفسيولوجية وملكته قابلية احلصول على الكمال

والسيكولوجية للمرأة ال تتقبل ذلك املقدار من التعقل واالستعداد إىل املشاركة 
يف أعمال قاسية مثل اجلهاد والنفري العام؛ ولذلك ال ميكن اام املرأة بعدم 

زيد من التعقل؛ ذلك ألن املرأة ال متتلك ملكة الكمال بسبب عدم امتالكها مل
احلصول على هذه القدرة أساساً، كما ال ميكن وصف اجلدار بالعمى، والقول 
بأن اجلدار ناقص ألنه ال ميتلك القدرة على اإلبصار. وعليه فإن نفس عنوان 
النقص والنقصان ال يشتمل على مفهوم أو قيمة من هذه الناحية. وحبسب 

تاذ الشهيد مرتضى املطهري: إن التفاوت بني الرجل واملرأة ال يكون تعبري األس
من ناحية النقص والكمال، وإمنا من حيث التناسب، وتوزيع الوظائف 

  .�	�واملسؤوليات لبناء احلياة املشتركة

                                                             

  .٤٢انظر: آل عمران:  ��١
 .٣٨؛ طه: ٧انظر: القصص:  ��٢
  .١٥٩انظر: مرتضى املطهري، نظام حقوق زن در اسالم، ص  ��٣
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ية الرجل على املرأة، إلثبات مدعاهم لقد متسك القائلون بأفضل
مبجموعة من االختالفات التكوينية بني الرجل واملرأة. فإم باالستناد إىل 

من قبيل: األحياء والبايولوجيا،  العلوم التجريبية، عن الصادرة خمتلف التقريرات
قالوا بوجود اختالف بني الرجل واملرأة على املستوى النوعي واجلنسي، 

دد استقراء خمتلف حاالت االختالف بينهما، من قبيل: اختالف وصاروا بص
اجلهاز التناسلي للرجل عن اجلهاز التناسلي للمرأة، وهو اختالف اليقتصر 
على اجلانب الفسيولوجي فقط، وإمنا يشمل االختالف يف نوع إفرازات الغدد 

يؤدي إىل اجلنسية بني البيضتني لدى الرجل واملبيضني لدى املرأة، األمر الذي 
ظهور تغيرات جينية، تؤثر على اخلُلُق والسلوك والذهن والذوق واملشاعر 
والعواطف. إن الغدد اجلنسية بعد أن تقوم بإفرازا يتم امتصاصها عرب الدم 
والذهن واألنسجة العضوية، لتعمل على تكوين شخصية الرجل أو املرأة وبناء 

  .���سلوكيتهما

                                                             

، ترمجه إىل الفارسية: حممود �أصول علم النفس�رمان من، اصول روانشناسي انظر: نو ��١
، العدد: �املرأة املعاصرة�؛ الربوفيسور ريك، جملة زن روز ٤٢٣، ص ١ساعتجي، ج 

، �نظام حقوق املرأة يف اإلسالم�، نقالً عن: نظام حقوق زن در اسالم ١٧٦، ص ٩٠
، ١، ج �علم النفس االجتماعي� ؛ أوتوكالين بريغ، روانشناسي اجتماعي١٧٠ص
، ترمجه إىل �اإلنسان ذلك اهول�؛ ألكسيس كارل، انسان موجود ناشناخته ٣١٣ص

 ١٩٧؛ هنري برين، روانشناسي اختاليف، ص ١٥٢و ١٠٠الفارسية: برويز دبريي، ص 
؛ مرتضى ٣٢٢؛ حممد حسني أمري تيموري، زمينة شناخيت روان شناسي، ص ٢٠٢و

  ، القسم السابع.�نظام حقوق املرأة يف اإلسالم�وق زن در اسالم املطهري، نظام حق
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يزيد وزن  إذمججمة الرجل واملرأة أيضاً، كما يوجد اختالف بني مخ و
، ويزيد �%٢٠إىل  ١٠من �غراماً  ١٥٠مخ الرجل على وزن مخ املرأة حبوايل 

  .٣سم ١٥٠م مخ املرأة مبقدار حجم ومخ الرجل على حج

كما يجمع علماء النفس بوجود اختالفات بني املرأة والرجل يف 
قبيل: ميل املرأة إىل األعمال السلوكيات واألخالقيات النفسية والروحية، من 

املرتلية، وعدم الرتعة إىل االبداع، ورغبتها يف األمور الذوقية، وغلبة العواطف 
  عندها، وضعف حواسها.

Z�Lf7X� 5a/%� 5a%"!(7� -v�~ oC #��6> ;+�"9� ·6L Z����: 
ارق إن التأمل يف الفوارق القائمة بني الرجل واملرأة، إمنا يثبت هذه الفو

على مستوى الزيادة والنقصان يف صفات خاصة على أبعد حد، مبعىن أن 
الرجل مبقدار زيادة حجم خمه يكون أكثر من املرأة يف إجراء العمليات 
االستداللية. وهذا إمنا يثبت جمرد النقصان والزيادة بينهما، وليس فيه ما يثبت 

ت خمتلف الغدد اجلنسية أما من جنسني خمتلفني ومتباينني. كما أن إفرازا
االختالف السلوكي بينهما إمنا يدل على  من ثَملدى الرجل واملرأة، و

  اختالفهما يف الصنف دون اجلنس واملاهية.
وإن هذه الرؤية القائلة باالختالف بني الرجل واملرأة يف الصنف 
والكمال والنقصان حتظى بتأييد علماء النفس أيضاً، كما أم يؤكدون على 

لوحدة النوعية بني الرجل واملرأة، وإمنا يتحدثون عن جمرد ضعف بعض القوى ا
لدى املرأة من قبيل: قلة ذاكرا وتعقلها، ولكنهم أضافوا يف الوقت نفسه 
ضعف الرجل يف بعض الصفات، من قبيل: العاطفة واألحاسيس والصرب وما 

ى كال ذلك. ومن خالل جمموع مواطن الضعف والنقصان والكمال لد سوى
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  .���الصنفني، يتضح أن جمموع الرجل واملرأة هو الذي يكون اإلنسان الكامل
  
o ;U�= �6C #��6> :;xC 5����� 5M`�� 

اتضح من خالل ما تقدم يف اجلملة أنه على الرغم من االختالف 
الفسيولوجي والسايكولوجي بني الرجل واملرأة، إال أما يكمالن بعضهما يف 

ذا من لوازم أصل اإلنسانية. وهنا يطرح هذا التساؤل نفسه: يف الوقت ذاته، وه
أي جهة ومرتبة عقلية يكمن التفاوت بني الرجل واملرأة يف العنصر النفسي 

  الذي ميثل العقل جزءاً من أجزائه، وشأناً من شؤونه؟

�6N� ��/*U: 
قبل اإلجابة عن هذا السؤال، نشري يف البداية إىل تعريف العقل 

  وأقسامه.

تنقسم يف مقام  اليت، ���يطلق العقل اصطالحاً على القوة املفكرة
  التفكري إىل األقسام اآلتية:

يقوم الفرد بتوظيف قوته املفكرة وعقله يف  أ ـ العقل النظري: عندما
األمور النظرية، من قبيل: إدراك الكليات، والبديهيات، وترتيب مقدمات 

ملعاد، وغري ذلك من العلوم االستداللية االستدالل على وجود اهللا والكون وا
األخرى: مثل: الرياضيات واملنطق والفلسفة، يكون ذلك داخالً يف دائرة العقل 

  النظري.
                                                             

  .٨٢انظر: السيد جمتىب ركاوندي، مقدمه اي بر روانشناسي زن، ص  ��١
  .١٩٩انظر: عبد اهللا جوادي آملي، كرامت در قرآن، ص  ��٢
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ب ـ العقل العملي: عندما ال يكون متعلق اإلدراك واملعرفة لدى الفرد 
أصل الوجود، وإمنا اقترانه بقيد، من قبيل: احلسن والقبح واإلميان واجلهد 

رتعة مما يعود إىل الفعل والعمل بنحو من األحناء، فإنه يدخل يف دائرة العقل وال
  العملي.

ج ـ العقل اآليل: عندما يقوم الفرد ـ عالوة على املعرفة واستيعاب 
األمور ـ باالشتغال يف األعمال اخلارجية والدنيوية والتنفيذية، ويفكر يف العمل 

غاياته وأهدافه، ورفع املوانع بعقله والتخطيط وتدبري األمور من أجل حتقيق 
  وتفكريه، يكون داخالً يف دائرة العقل اآليل.

د ـ عقل املعاد: بغض النظر عن العقول الثالثة املتقدمة، فإن يف جبلة 
أكان رجالً أم امرأة ـ فيما يتعلق مبعرفة اخلالق تعاىل وفطرة كل إنسان ـ سواء 

فطرة البحث «يعبر عنه اصطالحاً بـ وعبادته أرضية للظهور والنمو، وهو ما 
. وعالوة على ذلك، فإن مبقدور اإلنسان من خالل تفكريه وتعقله »عن اهللا

وعمله الوصول إىل قمة املعرفة وعبادة اهللا. وقد متّ التأكيد يف األحاديث 
ما عبِد «: ما العقل؟ فقال: 7الشريفة على هذا العقل. فقد سئل أبو عبد اهللا 

»رحمن واكْتِسب بِه الْجِنانُبِه ال
���.  

وإن غاية مطمح هذا العقل هو ضمان السعادة األخروية، ولذلك يطلق 
  أيضاً. »عقل املعاد«على هذا العقل من هذه الناحية 

وبعد اإلشارة إىل هذه األقسام األربعة من العقل، نذكر ذه احلقيقة، 
م اإلسالمية ترى امتالك اإلنسان ـ وهي: إنه ال شك وال شبهة يف أن التعالي

                                                             

 .١١، ص ١الشيخ الكليين، أصول الكايف، ج  ��١



 �3�

األدلة املتقدمة  نّأاألعم من الرجل واملرأة ـ هلذه األقسام األربعة من العقل. و
بشأن إثبات اشتراك كل من املرأة والرجل يف اإلنسانية تثبت هذا املدعى 
أيضاً. كما ورد التصريح يف الروايات الشريفة على وجود العقل لدى مجيع 

  فرق بني الذكور واإلناث منهم. من قبيل الروايات القائلة: الناس من دون
»إن اهللا ركّب يف ابن آدم كلتيهما [العقل والشهوة]«ـ 

���.  
»اإلنسان عقل وصورة«ـ 

���.  
العقل عقالن: عقل بالطبع، وعقل بالتجربة، وكالمها يؤدي إىل «ـ 

»املنفعة
�	�.  

�a)�� 5�*�%�: 
م األربعة من العقول، وإمنا يف ليس البحث يف أصل امتالك األقسا

زيادا ونقصاا. وقد اتفقت كلمة املفكرين املسلمني على تساوي الرجل 
  . �املعاد�واملرأة يف القسم الرابع من العقل 

وقد أشار العالمة الطباطبائي إىل زيادة عقل الرجل على املرأة، وزيادة 
كون زيادة روح التعقل ينبغي أن ي«عاطفة املرأة على عقل الرجل، حيث قال: 

حبسب الطبع يف الرجل ومزيته على املرأة يف هذا الشأن هو املراد بالفضل 
�  (الذي ذكره اهللا سبحانه يف قوله عز من قائل: o �C �#! $� h! �* $
� �F r�� �TO� OA� �/r%�

 $l �� hK�L  �� N�� �o �C  � $M �K N�� (�
الصالبة دون الزيادة يف البأس والشدة ومن ،  �
                                                             

 .٢٠٢٩٨، ح ٢٠٩ص  ،١٥احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج  ��١
 .٧، ص ٧٥حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٢
 .٦املصدر أعاله، ص  ��٣
 .٣٤النساء:  ��٤
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فإن الغلظة واخلشونة يف قبيل الرجال وإن كانت مزية وجودية ميتاز ا الرجل 
من املرأة، وتترتب عليها يف اتمع اإلنساين آثار عظيمة يف أبواب الدفاع 
واحلفظ واألعمال الشاقة وحتمل الشدائد واحملن والثبات والسكينة يف اهلزاهز 

  ياة ال يقوم هلا قبيل النساء بالطبع. واألهوال، وهذه شؤون ضرورية يف احل

اللطيفة والعواطف  اإلحساسات يقابلها من لكن النساء أيضا جمهزات مبا
الرقيقة اليت ال غىن للمجتمع عنها يف حياته، وهلا آثار هامة يف أبواب األنس 
واحملبة والسكن والرمحة والرأفة وحتمل أثقال التناسل واحلمل والوضع 

ة والتمريض وخدمة البيوت، وال يصلح شأن اإلنسان واحلضانة والتربي
باخلشونة والغلظة لوال اللينة والرقة، وال بالغضب لوال الشهوة، وال أمر الدنيا 

  بالدفع لوال اجلذب.

وباجلملة هذان جتهيزان متعادالن يف الرجل واملرأة يتعادل ما كفتا 
»احلياة يف اتمع املختلط املركب من القبيلني

���.  

وهنا نكتفي ذه احلقيقة، وهي أن الرجل واملرأة ـ طبقاً لصريح الكثري 
من اآليات القرآنية الكرمية ـ قد خلقا من نفس واحدة، وأن ال فرق بينهما من 
الناحية الذاتية والتكوينية يف حتصيل املعارف الالزمة ملعرفة اهللا وعبادته. وهذا 

مبعىن التصور وتصديق ااهيل النظرية األصل هو املقوم لإلنسانية. وأما العقل 
يف خمتلف العلوم أو تدبري أمور اتمع، فال دخل له يف مفهوم اإلنسانية 
واقتراب العبد من اهللا. ولذلك فإن الزيادة والنقصان فيه ال يضر بأصل إنسانية 
املرأة، وقدرا على نيل املقامات واملراتب السامية، سواء أكان ذلك النقص أو 

                                                             

 .٢٧٩و ٢٢٤، ٢٢١، ص ٤العالمة حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  ��١
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  .���ك الكمال حاصالً يف العقل النظري أو العملي أو اآليلذل

إن القدر املتيقن واملستفاد من النصوص الدينية وكذلك العلوم 
التجريبية هو اختالف املرأة عن الرجل يف قوة التعقّل واألحاسيس والعواطف 
بوصف ذلك أصالً عاماً، وعليه ميكن على املستوى العملي أن ال يتمكن 

و أكثرهم من االستفادة من استعدادهم وقابليتهم، بينما تتمكن بعض الرجال أ
النساء النموذجيات من االرتقاء إىل مستوى الرجال ـ أو أكثر ـ يف خمتلف 
العلوم جبهودهن اخلاصة. واملثال البارز على ذلك النساء النموذجيات الالئي 

مر حبثه يف ورد ذكرهن يف القرآن الكرمي والروايات اإلسالمية، على ما 
  الصفحات السابقة.

حتديد جنس املولود ال يعود إىل تدخل  لـما كانحصيلة الكالم: 
مباشر من اهللا، بل هو معلول ملسار منظومة تكوينية خاصة تقوم على قانون 
العلية واملعلولية اليت تؤثر فيها خمتلف العوامل؛ وعليه ال ميكن القول بنسبة ذلك 

العوامل املادية، ومن هنا ال يبقى جلميع االعتراضات إىل اهللا بغض النظر عن 
اليت يوردها املعترضون على حتديد جنس املولود أي حمل من اإلعراب. ولكن 
حيث تنتهي مجيع األسباب والعلل إىل اهللا، فإنه إذا تعرض شخص إىل ظلم 

                                                             

باملساواة ـ فيما يتعلق بكيفية أن تكون نفس املرأة والرجل ـ طبقاً للتفسري القائل  ��١
مصدراً لآلثار واألفعال املختلفة، والذي يؤدي خاصة إىل خمتلف أنواع النقص يف 
التعقل، يتم التساؤل عن مدى انسجام هذا االختالف مع القول بوحدة وبساطة نفس 
املرأة والرجل؟ وهناك رأيان يف هذا الصدد؛ فالقائلون باالختالف الذايت يتمسكون 

 جود، وأما املخالفون هلم فيتمسكون بوحدة النفس اردةمبسألة التشكيك يف الو
، وينكرون االختالف الذايت. وتوضيح هذه الرؤية فلسفياً ال يتسع له نطاق وبساطتها

  هذا الكتاب.
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 من ناحية العلل املادية، فإن اهللا سيعوضه مبا يرضيه يف هذه الدنيا أو يف
  اآلخرة، إال أن هذه جمرد دعوى مل ترق إىل درجة اإلثبات.

تقدم أن افتقار املرأة لبعض اخلصائص والكماالت هو من لوازم احلياة 
البشرية. هذا وإن عدم إعطاء الكمال والنعمة لكائن ـ خاصة إذا كان هذا 
الكائن غري مستحق، بل كانت املصلحة يف عدم إعطائه ذلك الكمال ـ ال يعد 
من الظلم، بل هو عني احلكمة؛ ألن إعطاء الكمال ملن يفتقر إىل الظرفية 

  الكافية، يؤدي إىل حتطيمه وإحلاق الضرر به.
  
o 
T�� �`6� @)X s @"��7� :;xC 5N��� 5M`��: 

ميكن تقسيم أشكال الناس من حيث اجلمال والقبح إىل ثالثة أقسام: 
تمتعون باجلمال ميلؤهم الزهو واخليالء مجيل وقبيح ومتوسط اجلمال. والذين ي

جبماهلم، ويف املقابل جيأر الدميمون بالشكوى من قبح أشكاهلم، وأما أولئك 
  الذين ينعمون جبمال متوسط ـ وهم األكثرية ـ فهم قانعون إىل حد ما.

والذي يطرح هذه الشبهة يستدل عليها قائالً: حيث مل حيسن املصور 
إن هذا سيؤذي صاحب الوجه القبيح، وحيق له رفع صورة اإلنسان الدميم، ف

دعوى وشكوى على من صوره على هذه الصورة، ويطالب بتطبيق العدالة يف 
حقه. يف حني لو كان اجلميع على درجة واحدة من اجلمال؛ ملا كان هناك جمال 
ملثل هذا االعتراض، ولكن االعتراض يأيت من حيث التفريق وعدم رعاية 

  البعض مجيالً أو متوسط اجلمال والبعض اآلخر قبيحاً. املساواة خبلق

وإن هذا النوع من الشكوى واالعتراض يظهر بني الفتيات، ورمبا حىت 
الفتيان يف مرحلة الزواج بشكل أكثر. والسؤال هو: ملاذا مسح اهللا وهو اخلالق 
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  القادر املطلق واملريد للخري حبصول مثل هذا التفريق يف صنعه؟

�� 5�*�%��a): 
� ¢�`8�� ��!N� {)7z= 
!)N� 
T�� �`6� :: 

ـ شأنه شأن حتديد جنسه ـ رهن مبختلف وقبحه إن مجال الولد 
العوامل واألسباب، من قبيل: األسباب الوراثية واجلينية والبيئية وحىت التغذية، 
وقد متّ التأكيد على ذلك يف النصوص الدينية، ومن ذلك احلديث املروي عن 

إذا سبق ماء الرجل ماء املرأة فالولد يشبه أباه وعمه، «، قال: 7عبداهللا  أيب
»وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل يشبه الولد أمه وخاله

���.  

كما حتدثت روايات أخرى عن تأثري احلاالت النفسية والروحية 
للرجل أثناء املقاربة يف حتديد شبه الولد بأسرة الزوج أو الزوجة. فقد قال 

وأما ما ذكرت من أمر الرجل «يف جواب من سأله عن ذلك:  7مام علي اإل
يشبه أعمامه وأخواله؛ فإن الرجل إذا أتى أهله بقلب ساكن وعروق هادئة 
وبدن غري مضطرب، استكنت تلك النطفة يف [تلك] الرحم؛ فخرج الولد يشبه 
 أباه وأمه. وإن أتاها بقلب غري ساكن وعروق غري هادئة وبدن مضطرب،

اضطربت تلك النطفة يف جوف تلك الرحم فوقعت على عرق من العروق، فإن 
وقعت على عرق من عروق االعمام، أشبه الولد أعمامه، وإن وقعت على 

»عرق من عروق األخوال، أشبه أخواله
���.  

وقد توصل علماء التغذية واألحياء واملختصون يف علم األجنة إىل 
                                                             

  .٢٨٦و ٦٦، ص ٩، وج ٣٣٩، ص ٥٧حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��١
 .٤٠٥، ص ٥٧املصدر أعاله، ج  ��٢
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ا. مبعىن أن خصائص وصفات الوالدين ـ هذه احلقيقة وقاموا بشرحها وبيا
ومن بينها: الصفات الظاهرية، من قبيل: لون اجللد والشكل الظاهري ـ تنتقل 
إىل اجلنني عن طريق اجلينات، ولذلك نشاهد أن األوالد غالباً ما يشبهون 

  آباءهم وأمهام.

 عاملنا هو عامل مادي وتابع للعلل التكوينية، فإن بإمكان ولـما كان
العوامل املختلفة أن تؤثر يف بعضها ـ من باب مقولة الفعل واالنفعال ـ وإذا 
تغلبت بعض األسباب على األسباب األخرى، متكنت من نقل صفاا إليها. 
وعلى هذا األساس فإن العوامل املؤثرة املوجودة يف جينات الوالدين، وكذلك 

واحلاالت الروحية لألم تعمل العوامل اخلارجية، من قبيل: نوعية الطعام والبيئة 
  مبجموعها ـ وفقاً لنوع تركيبها وقوا وضعفها ـ على حتديد شكل املولود.

وقد عبر األستاذ الشهيد مرتضى املطهري عن االختالف القائم يف عامل 
 »التفاوت«الطبيعة، من قبيل: القبح واجلمال، والفقر والغىن، والصحة والسقم، بـ 

اباة، وسبب ذلك يعود إىل االختالف يف الظرفيات واحمل »التبعيض«دون 
  والطاقات اليت هي من لوازم العامل املادي، ال أن يكون اهللا هو علتها املباشرة:

السؤال الذي يفرض نفسه غالباً على بعض األذهان بشأن العدل  إنّ«
اإلهلي، وخاصة يف عصرنا الراهن، يتعلق ببعض الفوارق االجتماعية. حيث 

ف يكون بعض األفراد قباح الوجوه وبعضهم يتمتعون باجلمال، يقال: كي
وبعضهم يتمتعون بالصحة والعافية، بينما يعاين اآلخرون من املرض والسقم، 
ويرفل بعض الناس بالرخاء والغىن، ويتخبط البعض اآلخر يف محأة الفقر 
 واملسكنة؟ أفال تكون هذه الفوارق خمالفة ألصل العدل اإلهلي؟ أال ينبغي

بالعدل اإلهلي أن يساوي بني اجلميع من حيث الغىن وطول العمر واألوالد 
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واملراتب االجتماعية والشهرة واحملبوبية، وال يكون هناك أي فرق بني أفراد 
اإلنسانية؟ أال يكون املسؤول عن هذه الفوارق هو القضاء والقدر اإلهلي دون 

   ومها: ويعود جذر هذا التساؤل والغموض إىل أمرين، غريه؟
أوالً: عدم االلتفات إىل كيفية سياق القضاء والقدر اإلهلي. فإن 
املستشكل قد تصور أن القضاء والقدر اإلهلي يعمل بشكل مباشر من قبل اهللا، 
كأن ترتل الثروة مباشرة من خزائن الغيب اإلهلي على العبد، ويتم محلها إىل 

امل. وهكذا األمر دون توسط أي سبب أو عامل من العومن بيوت الناس 
بالنسبة إىل الصحة واجلمال والقوة والشهرة واألوالد وسائر النعم واملواهب 

  األخرى.
فلم يتم االلتفات إىل أنه ال يوجد أي نوع من أنواع الرزق ـ سواء يف 
ذلك املادي أو املعنوي ـ صادر عن خزائن الغيب مباشرة، بل إن منظومة 

ء نظام يكون هو منشأ سلسلة من السنن القضاء اإلهلي قامت على بنا
والقوانني، وعلى كل شخص أن يلتمس هذه السنن والقوانني ويطلب منها كل 

  ما يريد احلصول عليه.
وثانياً: عدم االلتفات إىل مرتلة اإلنسان بوصفه كائناً مسؤوالً ساعياً 
بقدراته من أجل حتسني ظروف حياته من خالل مصارعة األسباب الطبيعية 

جهة، ومواجهة العوامل االجتماعية السيئة وممارسة األفراد للظلم من جهة  من
يتنعمون بسفن من  همأخرى. فإذا كان هناك يف اتمع اجحاف وكان بعض

النعم ال حترقها النار، ويصارع البعض اآلخر فقراً مدقعاً، ال يعود سبب ذلك 
وآخراً هو اإلنسان  إىل القضاء والقدر اإلهلي، وإمنا املسؤول عن ذلك أوالً

»املختار الذي يتسبب ذه الفوارق الطبقية الفاحشة
���.  

                                                             

  .١٥٠، ص ٢، ج �األعمال الكاملة�ري، جمموعه آثار مرتضى املطه ��١
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� �"!N7� :: 
لو تعرض الفرد بسبب قبح وجهه ودمامته إىل مشاكل روحية ونفسية 
وحرمان من بعض املزايا الدنيوية، فإن اهللا سبحانه وتعاىل ـ على ما تكرر 

دم مسؤوليته املباشرة عن ذلك، ع من رغمعلى البيانه يف الصفحات السابقة ـ 
ولكن حيث يقع هذا األمر يف منظومة خلقه، فإنه سيعوض هذا الفرد يوم 

  القيامة مبضاعفة األجر له أو ختفيف العذاب عنه أو إنقاذه من العذاب ائياً.
  
o �6��� ;���� s @"��7� :;xC 5/��� 5M`��: 

 حببوحة من العيش نشاهد بعض األفراد يف هذه الدنيا يعيشون يف
الرغيد والثراء الفاحش واإلمكانات املادية، بينما يتخبط البعض اآلخر يف 
مستنقع الفقر وانعدام مقومات احلياة حىت ال جيدون لقمة العيش! فهل ينسجم 

  هذا االختالف الفاحش بني الفقر والغىن مع عدالة اهللا؟

�a)�� 5�*�%�: 
ن خالل ما تقدم يف نقد الشبهات إن اإلجابة عن هذه الشبهة تتضح م

  السابقة، ولذلك سنكتفي باالختصار يف اجلواب عن هذه الشبهة:

� 5a)N� ��|> ��8U oC �6��� ;���� �"9!p :: 
إن هذه الشبهة ـ شأا شأن الشبهات السابقة ـ تنشأ من جتاهل 

بشكل قانون العلية الذي حيكم عامل الطبيعة، وإسناد مجيع األمور إىل اهللا 
مباشر. وكما تقدم أن ذكرنا فإن األمور يف هذا العامل ـ ومن بينها الفقر والغىن ـ 
يعود إىل عوامل خمتلفة، من قبيل: السلوك الفكري والعملي لذات اإلنسان، 
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وسلوك اآلخرين من قبيل: تقدمي العون أو ممارسة الظلم واجلور، وكذلك 
خصوبة األرض أو عدم خصوبتها، الوضع البيئي من كثرة األمطار أو اجلفاف و

ومقادير التصدير واالسترياد، وقلة العيال أو كثرم، واملواريث اليت حتصل 
عليها األجيال الالحقة من األجيال السابقة، فلكل هذه العوامل وغريها دور 
يف ثراء األفراد وفقرهم. فإن الفرد الذي يؤثر الكسل والبطالة، أو ال يعمل إال 

اجته وعلته اآلنية، لينفق سائر وقته بالتسكع والطيش والعبث، أو مبقدار رفع ح
دون أن يفكر يف مستقبله ومستقبل أبنائه، من ينفق ما اكتسبه يف اللهو واللعب 

من الطبيعي أن تكون النتيجة التكوينية املترتبة على ذلك هي الفقر. ويف املقابل 
صلون على ثقة اآلخرين هناك من الناس من يستثمرون طاقام اخلالقة، وحي

من خالل إخالصهم وإتقام ملهارام وأعماهلم، فيحصلون على مواقع 
  اجتماعية، ويكسبون رزقهم جبدهم وتفانيهم.

اهللا وعلى هذا األساس فإن توزيع الثروة أو الفقر ال يكون مسبباً عن 
نه من اإلعراب لالعتراض على اهللا والشكوى م مباشرة، فال يكون هناك حملٌّ

  والقول بأنه قد أعطانا القليل وأعطى غرينا الكثري!

يعمل على حتصيل الثروة بالطرق غري املشروعة، من  همبعض هذا وإنّ
قد يؤدي إىل إفقار بعض  أمروهو قبيل: ممارسة الظلم واجلور والسرقة، 

الناس، ولكن اهللا ال يتدخل ملنع هذه األمور مباشرة، كأن يصيب يد السارق 
ثناء السرقة؛ ألن هذه الدنيا هي دار السببية واالختبار، وإمنا يتدخل بالشلل أ

اهللا للفصل يف مثل هذه األمور يف يوم القيامة ـ الذي من أمسائه يوم احلساب 
على أعماهلم ومن بينها الثروات اليت اكتسبوها  الناسأيضاً ـ حيث تتم حماسبة 

  وطرق اكتساا.
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� '[d ,�`7X� :: 
بعض حاالت الفقر والفاقة اليت تعرض  عدية الدينية ميكن من الناح

على اإلنسان بعد غناه ومتكنه املادي، من قبيل: ضياع مجيع الثروات واألموال 
أو بعضها، اختباراً إهلياً. وقد متّ التصريح يف القرآن الكرمي ببعض احلاالت 

واجلوع، والنقص يف بوصفها اختباراً وبالًء وامتحاناً إهلياً، من قبيل: اخلوف، 
OH  (األموال واألرواح والثمار؛ إذ يقول اهللا تعاىل:   ! � �  . O� �A  �¤O�  � $(h> �! $) ̀ �%�� ��

 �." O�O�� h��  rx�� �� OZ �� �1h�� �� O O�$�>�� �� O
!  ���  . O� �¥ 6 �> �� O¦! $ � �� (���.  

 الدنيا، عالوة وعليه فإن الفقر وسائر الباليا اليت يتحملها اإلنسان يف
على وجود علة وبيان علي وتكويين عليها، ميكن اعتبار بعضها اختباراً إهلياً، 

. وقد تقدم مزيد من ���كي يتمكن اإلنسان من خالهلا أن يصقل إميانه احلقيقي
فوائد «اإليضاح بشأن االختبار واالبتالء اإلهلي يف الفصل السابق حتت عنوان 

  .»الشرور الطبيعية

3  :5*���� �6�� .C �"!N7�: 
إن مما ال شك فيه وجود بعض الفقراء يف اتمع، الذين أصام الفقر 
ملختلف األسباب سواء تلك اليت تعود إىل سوء إدارة الفقري نفسه، أو تلك اليت 

ذلك، إال أن اهللا سبحانه  سوىتكون أكرب من إرادته، كاإلفالس واجلفاف وما 
يض الفقري من خالل املعاملة اخلاصة اليت سيوليها وتعاىل سوف يعمل على تعو

                                                             

 .١٥٥البقرة:  ��١
، ٤؛ ج ٢٥٧و ١٧٧، ص ١، ج �األعمال الكاملة�انظر: مرتضى املطهري، جمموعه آثار  ��٢

  .٢٧٤و ٢٧٢ص 
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إياه بإدخاله إىل اجلنة، أو إخراجه من النار، تعويضاً له على مرارة حياة الفقر 
اليت عاىن منها يف احلياة الدنيا. وقد ورد بيان هذا الشيء يف الروايات وأملها 

  نشري إىل بعضها: أيتالشريفة بالتفصيل، وفيما ي
»الفقر فخري وبه أفتخر«أنه قال:  9 األكرم ـ روي عن النيب

���.  
يدعو اهللا ويسأله أن حيييه ومييته وحيشره مثل  9ـ كان رسول اهللا 

اللهم أحيين مسكيناً، وأمتين مسكيناً، واحشرين يف «املساكني، فكان يقول: 
»زمرة املساكني

���.  

ند والفقر ع«أعطي الفقر حكم الشهادة:  7ـ ويف رواية عن املعصوم 
»اهللا مثل الشهادة

�	�.  

ومتّت اإلشارة يف عدد من الروايات إىل دخول الفقراء إىل اجلنة قبل 
إن «أنه قال:  7األغنياء، من دون حساب، فقد روي عن اإلمام الصادق 

»فقراء املسلمني يتقلبون يف رياض اجلنة، قبل أغنيائهم بأربعني خريفاً
�
�.  

آخر األنبياء  7ان بن داود ومن بني األنبياء سيكون النيب سليم
دخوالً إىل اجلنة، بسبب متكنه من امللك وغناه يف احلياة الدنيا، فقد ورد يف 

؛ وذلك ملا أعطي من 7إن آخر األنبياء دخوالً إىل اجلنة سليمان «احلديث: 
»الدنيا

���.  

                                                             

  .٣٠، ص ٦٩حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��١
  املصدر أعاله. ��٢
  .٥٠املصدر أعاله، ص  ��٣
  .٣٥٩، ص ٣يعقوب الكليين، أصول الكايف، ج  حممد بن ��٤
  .٧٥، ص ١٤حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٥
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 7كما ميكن لنا أن جند جذور هذه الرؤية يف كالم السيد املسيح 
�  «اإلجنيل، أنه قال:  على ما روي عنه يف: �� $X  - �"  #�U $ $� N �" $G h>OD :  � $(�� $
! $*�U h@ �<

  . O� $ ��  "�U �; ��  �OD c 6 ��  . O� �� �� �,� $� $� h#OD :� mK "�U  � $(�� $
! $*�U �� ! OZ �� �T h/� OZ! $(�) �� �£OD R'O% �̈
 �� O1 �8 hT�) �L !Ol OZ! $(�) �� �£OD R'O% �̈  �� $X  - �"  #�U : �wO)OS� �*  Æ- OF !$7O $ $t $̂ a O��f�pÇ $�aOB�7  / �"  . ��  mnOD

? �¥$) �I  #�U«
���.  

وقد عبرت رواية عن الفقراء بوصفهم أحباء اهللا، فقد روي عن النيب 
يا رب من أحباؤك من خلقك حىت أحبهم ألجلك؛ «، أنه قال: 7موسى 

»فقال: كل فقري فقري
���.  

أنه أخرب فيها بأن أكثر أهل  9األكرم ويف رواية أخرى عن النيب 
اطلعت «اجلنة من الفقراء، وإن أكثر أهل النار من األغنياء، وذلك حيث قال: 

»يف اجلنة، فوجدت أكثر أهلها الفقراء واملساكني
�	�.  

وبالتايل فإن الفقراء الذين يحرمون من النعم واللذات يف احلياة الدنيا، 
أنه  7القيامة، فقد روي عن أيب عبد اهللا يعلنون عن هذا احلرمان يف يوم 

�«قال: l h#OD   � OA �� �6 $L £OD  O5 ����a O6 � ��  ! �" $\ O��7  ) �" : h� �F �� h� �C ::  ��O� m�MaO` �~ �wO% O�  u $1: O, Ô �7  N $1
 �# �! �v  . O� ��a  > �-� Os  � $($p  � �6  L�U � �� , O¹ �f �F �� OÈ h� OC �� : $
! $6�a �L ,  � OM a��OD  � �� �# $� � ���� �� , h �� �C  � $(O�

 $t!$) OX  +�¡ �L ,Ot O-�aO� � $̂ $z �L ,m�L� $�  N �� ��a  > �-� O, �+ Os  � $( % O�  m- �0�U �+ h� �9  . �1 �L , ��  !�a � $� $(O�  $��%  e�U  

                                                             

، ١٨؛ إجنيل لوقا، اإلصحاح: ١٠، الفقرة: ١٠العهد اجلديد، إجنيل مرقس، اإلصحاح:  ��١
 .٢٤الفقرة: 

  .١٩٦، ص ٤أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، ج  ��٢
�٣� ص ٤؛ أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، ج ١٢٤ة الداعي، ص ابن فهد احللي، عد ،

١٩٦.  
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�  ¿3 yi^p :: 
ال ينبغي للقارئ عندما ينظر يف هذه الروايات الواردة يف فضيلة الفقر 

جيع على الفقر وحياة البؤس. والفقراء أن يستنتج منها أا يف مقام احلثّ والتش
                                                             

  .١٩٥، ص ٤أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، ج  ��١
؛ حممدباقر السي، حبار األنوار، ٢٦١، ص٢حممد بن يعقوب الكليين، أصول الكايف، ج ��٢

 .١٢٤، ص ٧ج
؛ حممدباقر السي، حبار األنوار، ٢٦٤، ص٢حممد بن يعقوب الكليين، أصول الكايف، ج ��٣

 .٤٢، ص ٦٩ج 
 .٢٦٤، ص ٢حممد بن يعقوب الكليين، أصول الكايف، ج  ��٤
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وإمنا الروايات ناظرة إىل أنه إذا كان هناك من فقر، فعلى الفقري أن ال يتأثر 
نفسه عند اهللا أدىن من األغنياء.  دويفقد توازنه الروحي والنفسي، وال يع

وأساساً فإن اإلسالم يدعو إىل احلياة الوسط اليت تضمن لإلنسان عدم احلاجة 
مجيع شؤونه، ومن هنا فإن التعاليم اإلسالمية متدح وتثين على  إىل اآلخرين يف

أولئك الذين حيققون جناحاً يف بناء حياة مستقلة تغنيهم عن اآلخرين، وتقول: 
»طوىب ملن أسلم، وكان عيشه كفافاً«

���.  

�  ¿3 A�6�� +��U .C ;,+��� Z�P�C� �N� :: 
�  ¿�  ¿3 +��� y�6p �-C :: 

ر عن أوالد الفقراء اعتراض مفاده: إذا كان آباؤنا مقصرين يف رمبا صد
ختبطهم يف محأة الفقر، فما ذنبنا حنن حىت ندفع ضريبة تقصريهم، فنواجه 
البؤس واهلوان عند رؤيتنا ألوالد األغنياء من أقراننا وهم يرفلون يف حببوحة 

  مقومات احلياة؟العيش الرغيد، يف حني أننا ال نستطيع أن نوفر ألنفسنا أبسط 

  إال أن اإلجابة عن ذلك تتضح من خالل ما تقدم، إذ يقال:
املقصر هنا أو أحد املقصرين مها  ـ كما ورد يف نص االعتراض فإنّ ١
  دون أن يكون لذلك صلة بعدالة اهللا.من الوالدان، 
ـ أشرنا مراراً وتكراراً إىل أننا نعيش يف عامل حتكمه قوانني العلية،  ٢
إىل األضرار، من قبيل أولئك الذين  ونهذا العامل يتعرض كثري ويف ضوء

يفقدون أرواحهم يف حوادث احلريق أو السيول اجلارفة أو الزالزل أو يفقدون 

                                                             

ـ  ٢٢٥اخلواجة نصري الدين الطوسي، كشف املراد، قسم اإلهليات، الفصل الثاين، ص  ��١
  .�بتصرف� ٢٣٣
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دون أن يكون هلم أي ذنب يف ذلك، ولكنه من لوازم من أمواهلم وممتلكام، 
 ا بعض أصل العلية. وهكذا األمر بالنسبة إىل ظاهرة الفقر حيث يتضرر

الناس، وتكون أسباا ـ األعم من تقصري الوالدين أو العوامل أخرى ـ خارج 
  دائرة التأثري اإلهلي املباشر.

ـ كما تقدم أن أشرنا فإن سنة اهللا قد تعلقت بتعويض كل فرد  ٣
ضه يف يوم القيامة، وعاهللا سوف ي يتعرض لألمل أو الضرر يف هذه الدنيا، وإنّ

  .على ما تقدم توضيحه

�  ¿�  ¿3 �6���� �P�� �-C :: 
ميكن ألوالد الفقراء أن يعترضوا ويقولوا: إننا لسنا راضني مبثل هذه 
احلياة، ويا ليتنا مل خنلق أساساً، فلماذا خلقنا اهللا لنعيش مثل هذا الضنك 

  والعناء؟

ويف اجلواب يتكرر أصل العلية، مبعىن أن والدة اإلنسان والطفل ـ 
الغين ـ تابعة لسلسلة من العلل التكوينية، من قبيل: الزواج األعم من الفقري و

واملقاربة وعدم استعمال موانع احلمل وما إىل ذلك. فإذا حتققت هذه الشروط، 
حتققت الوالدة بالضرورة، وإن هذه العلل التكوينية ال شأن هلا بالوضع املادي 

  للوالدين أبداً.

3  ¿�  ¿3 � ;+�� .� �%= �-C 5�/)L :A�6�: 
رمبا يرد االعتراض هنا على الوالدين؛ إذ يقال هلما: حيث كنتما 
تعلمان بعدم استطاعتكما توفري املستقل املادي ألوالدكما، فلماذا مل تتخذا 

  اإلجراءات الوقائية اليت حتول دون انعقاد النطفة أو ختصيب البويضة؟
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ترض الولد يوم بيد أن هذا االعتراض قابل للرد أيضاً؛ إذ أوالً: قد يع
القيامة على أبويه، ويقول: ملاذا حرمتماين من نعمة اخللق والوجود حتت ذريعة 

بيين وبني فرصيت يف ممارسة التكامل واحلصول على السعادة  االفقر، وحلتم
أصل إىل  حىت عامل الدنيا لتحملت الفقر، يل بايء إىل ااألخروية؟  فلو مسحتم

من اخللق أال وهو التقرب من اهللا. وثانياً: هناك  غاييت ومناي واهلدف الرئيس
الكثري من األسر اليت جنحت يف حتويل حياا من الفقر إىل الغىن، أو متكن 
األوالد الذين ولدوا يف أسر فقرية من احلصول على ثروات جبدهم ومثابرم 

م يف طلب الرزق احلالل؛ فحققوا الرخاء ألنفسهم وألهلهم، ولو أنه حيل دو
   ودون ايء إىل احلياة ملا متكنوا من حتقيق هذا النجاح واالزدهار.

  
o  5a%v^� Z�*�B� s ��%� w� @"��7� :;xC 58+�/� 5M`��

5a)6N��: 
هناك اختالف كبري بني الناس يف الطاقات العقلية والنبوغ وما يصطلح 

  . ���IQ عليه مبعدل الذكاء 
                                                             

السن العقلي على عبارة عن نسبة يتم احلصول عليها من تقسيم  IQإن معدل الذكاء  ��١
ئة. فإذا كان السن العقلي مساوياً للسن التقوميي كان معدل االسن التقوميي مضروباً يف م

الذكاء مئة. بيد أن السن العقلي لدى بعض األفراد يفوق السن التقوميي أحياناً، فيتمتع 
هؤالء األفراد بتفوق عقلي على اآلخرين. وللحصول على السن العقلي هناك كثري من 
الطرق، ويقوم اخلرباء واملتخصصون يف هذا اال عادة بإجراء اختبارات خاصة تقيم 
خمتلف اجلوانب، من قبيل: حتديد النماذج واألمثلة، وقوة الذاكرة القصرية األجل، 
واالستفادة من األلفاظ واملفردات، وسرعة إجراء العمليات احلسابية، وإدراك العالقات 

لعامة، واحلسابات الرياضية، واستيعاب األجواء واملنطق والظروف واجلرب، واملعلومات ا
  واحلاالت.
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   أفراد اتمع إىل ثالثة أقسام، وهي: ويف الوهلة األوىل ميكن تقسيم
  وأدىن. ٧٠ـ األغبياء: الذين يتمتعون مبعدل ذكاء يبلغ  ١
: الذين يتراوح معدل ذكائهم بني �وهم األغلبية�ـ متوسطو الذكاء  ٢

  ,١٣٠و ٧٠
وقد يصل حىت  ١٣٠ـ النوابغ والعباقرة: الذين يتجاوز معدل ذكائهم  ٣

  .٢٥٠إىل 
ة: ملاذا خلق اهللا الناس ومل يعدل بينهم يف توزيع وهنا تطرح هذا الشبه

مبستويات  الناس القدرات العقلية؟ فهل ينسجم مع العدل اإلهلي أن يتمتع بعض
عالية من العقل والذكاء مما يتيح هلم بلوغ أعلى درجات ومراتب التكامل 

   من هذا الذكاء؟ يناملعنوي واملادي، بينما يتم حرمان آخر

�a)�� 5�*�%�: 
� 5a}a`�� 5a�,!� ��!N)� 
!)N� A�i^� 
-N� :: 

من خالل االلتفات إىل ما ورد يف الصفحات السابقة من هذا الكتاب، 
ومن بينها: سيادة نظام العلية على احلوادث والظواهر اليت تقع يف هذا العامل، 
تتضح اإلجابة عن هذه الشبهة إىل حد ما؛ إذ أن كل أمر ـ من قبيل: 

دة من معدل الذكاء والطاقات الذهنية ـ معلول لسلسلة من العلل اليت االستفا
يعمد العلماء واملفكرون حالياً إىل تقسيمها بشكل عام إىل قسمني، ومها: 

  .���الوراثة والبيئة

                                                             

أعلن العلماء يف جامعة نيومكسيكو بعد حتقيقات متعددة أن األطفال يستهلكون تسعني  ��١
  =      ئة من سعرام احلرارية من أجل تنشيط املخ. وإن اإلصابة بأنواع األمراضابامل



 ���

وإن املراد من العوامل الوراثية هي اخلصائص التكوينية لنسبة ذكاء 
ينات الوراثية، وكذلك نوع طعام الوالدين واليت تنتقل إىل أوالدمها عرب اجل

الوالدين واحلاالت الروحية والنفسية السابقة للحمل وأثنائه، حيث يكون لذلك 
تأثري تكويين، وقد متّ التأكيد على هذه املسألة وبياا يف التعاليم الدينية ويف 

   علوم التغذية واألحياء.

وينية والنفسية واملراد من العوامل واألسباب البيئية، هي األسباب التك
اليت تؤثر يف منو الرضيع بعد والدته، من قبيل: نوع التغذية والطعام الذي يقدم 
للطفل، والبيئة التعليمية يف األسرة واملدرسة، وأنواع األصدقاء من حيث نسبة 

  ذكائهم ومستويام الدراسية.

  وقال أحد املتخصصني يف علوم الطب يف هذا الشأن:

مل اجلينية والوراثية، هناك كثري من األسباب بغض النظر عن العوا«
البيئية اليت تؤثر على معدل الذكاء. ومن ذلك نوعية الطعام وخاصة يف مرحلة 
الرضاعة والطفولة، وكذلك القلق والضغط النفسي، والفقر العاطفي، وكمية 
 وكيفية املستوى التعليمي واملعريف والثقايف. من باب املثال: إن األطفال الذين
حيرمون من رضاع لنب أمهام، ويعيشون على احلليب افف هم أقل ذكاء 

الذين  لمن الذين حصلوا على رضاع طبيعي كامل. وإن نسبة ذكاء األطفا

                                                             

ى هذه العملية سلباً. فقد أثبت هؤالء العلماء من خالل حتقيقام وااللتهابات ستؤثر عل   =
أن الناس الذين يقطنون يف املناطق املكسيكية اليت شهدت محلة مكافحة املاالريا 
يتمتعون بزيادة يف النسب املئوية من ذكائهم. ومن جهة أخرى فقد صرح العلماء يف 

ئة من الذكاء اب من اخلمسني باملجامعة إيدنربغ بأن األفراد حيصلون على ما يقر
  .�نقالً عن: موقع: مهشهري آنالين�بالوراثة 



 ���

درجات أقل من غريهم. والذين يعانون  ١٠إىل  ٥يعانون من فقر الدم تبلغ 
 ١٣إىل  ٥من نقص يف مادة اليود ينخفض مستوى االستيعاب عندهم مبقدار 

! وعلى هذا املنوال ميكن القول �درجة ٣٠وقد تبلغ أحياناً حىت إىل �درجة 
بأن الفقر ومعدل الذكاء املنخفض يفاقمان من بعضهما، ليؤديا إىل دورة غري 
سليمة. وهذا هو الذي يفسر لنا مستوى الذكاء املوجود يف البلدان األفريقية 

»واجلنوب آسيوية
���.  

األذكياء إمنا يتمتعون باخلصائص والعوامل  وعليه فإن األشخاص
التكوينية للنجاح، واليت زودهم اهللا وخالق الكون طبقاً لظرفيام وطاقام 
االستيعابية. وبعبارة أخرى: حيث أن القابليات تعطى لألفراد بااللتفات إىل 

تفريق ، فإا ال تدخل يف دائرة ال�العوامل الوراثية والبيئية�الظروف التكوينية 
الطاقات العقلية تنشأ حبسب العوامل الذاتية التكوينية  ولـما كانتواحملاباة. 

   .�مبعىن إعطاء احلق إىل مستحقه�فهي عني العدل 

� 5a)6N� Z�*�B� Hf7X� A�i^� ¦ ]!%p :: 
املسألة األخرى هي أن الذكاء واملقدرة العقلية متنوعة وكثرية. فهناك 

ة يف الدراسة وطلب العلم، وجيد رغبة ومتعة كبرية يف من ميتلك قابلية كبري
القراءة والتحقيق وحيقق من وراء ذلك نتائج باهرة. وهناك يف املقابل من 
الميتلك أي موهبة أو قابلية أو رغبة إىل طلب العلم، ولكنه ميتلك ذكاًء خارقاً 

ذلك من يف ااالت األخرى من قبيل: امليكانيك أو الشعر أو الرسم أو غري 

                                                             

الدكتور شهرام يزداين، األستاذ املساعد يف جامعة العلوم الطبية يف جامعة الشهيد شيت  ��١
  .�نقالً عن موقع مهر ومهشري آنالين�
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املواهب أو احلرف والصناعات األخرى اليت لو ركز اهتمامها عليها سيحقق 
  جناحات باهرة فيها، وسوف جتعل منه مفخرة لنفسه وأسرته وبالده.

ولكن يوجد هنا أمران جديران بالتأمل، ومها؛ أوالً: أن يعمد كل 
ك طاقته يف إنسان يف الوهلة األوىل إىل اكتشاف موهبته وذكائه، حىت ال يستهل

حقل ال رغبة له فيه. وثانياً: على الفرد بعد اكتشاف موهبته أن جيد يف 
تطويرها واملثابرة عليها كي يبلغ ا إىل مرحلة النضح والفعلية. إال أن بعض 
الناس إما خيفقون يف العثور على مواهبهم، أو أم ال يعملون على استثمارها 

بيل الشخص الذي يترك الدراسة بسبب بعد اكتشافها والعثور عليها. من ق
املشاكل االقتصادية طلباً جلمع األموال، أو بالعكس هناك من يتمتع مبوهبة 
فنية أو صناعية أو جتارية، ولكنه يعطل طاقته بسبب إصراره على مواصلة 

  الدراسة، وعندها يشكو هذا وذاك من أزمة الفرص.
تعون بالطاقات إذن ميكن القول بكل جرأة إن مجيع الناس يتم

اليت وزعها اهللا بينهم على أشكال خمتلفة ـ وبطبيعة احلال بااللتفات  ���العقلية
إىل نظام العلية جيب القول بأن اهللا قد ترك هذه الطاقات وديعة عندهم ـ كي 

   متضي دورة احلياة بالشكل األحسن واألفضل.

5a)6N� Z�a)��6�� A�i^� ¦ ]!%p ¢�`8U: 
سؤال اآليت: ملاذا كان استعداد هذا الشخص يف صنعة وقد يطرح هنا ال

                                                             

يع الناس للذكاء والقابلية امتالك مج�وبطبيعة احلال جيب االلتفات إىل أن هذه القاعدة  ��١
دون أولئك الذين من إمنا جتري يف حق الناس الطبيعيني واالعتياديني،  �العقلية الكبرية

تعود بدورها إىل اهللا، وإمنا إىل علل ال يعانون من التخلف واإلعقات الذهنية، واليت 
 تكوينية هي اليت حالت دون متكن هذا الشخص من التمتع بالذكاء.
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هامة ومرموقة، مثل: علم الطب أو اهلندسة أو الفلسفة أو التجارة، بينما كان 
استعداد هذا اآلخر يف مشاغل بدائية، من قبيل: النجارة والبناء واخلياطة، ومل 

  حيدث العكس؟

 فسهاويف معرض اجلواب عن هذا السؤال ينبغي حتليل الشبهة ن
  ، حيث يكون السؤال عن ماهيتها، وهي تنقسم إىل السؤالني اآلتيني:وتشرحيها

سبب ذلك من حيث العلة  أ ـ بيان العلة الفاعلية: يف معرض بيان
الفاعلية ميكن لنا أن نشري إىل العامل الوراثي والبيئي، مبعىن أن جزءاً من علة 

اصة، من قبيل: الرسم االستعداد وامليل الشخصي إىل الفن أو الصنعة اخل
والشعر، تكمن يف العامل الوراثي. من باب املثال: إن القابلية على قول الشعر 

  تنتقل من جيل إىل جيل عرب اجلينات الوراثية.

أما العامل الثاين فهو العامل البيئي، مبعىن أن اجلو الغالب الذي ينشأ 
اليت يزاوهلا أكثر فيه الطفل تسوده مهنة أو صناعة خاصة. كأن تكون املهنة 

أفراد األسرة أو أهايل القرية هي الزراعة أو رعي األغنام أو قيادة السيارات، 
أو ان يعمد الوالدان إىل حث ولدمها وتشجيعه على ممارسة حرفة أو فن أو 
دراسة حقل خاص؛ فتكون نتيجة ذلك اختيار الولد تلك الصنعة أو ذلك احلقل 

قدراته وطاقاته من أجل النجاح يف ذلك  الدراسي، ويقوم ذلك الفرد بصرف
   احلقل.

وبطبيعة احلال هناك بعض الطاقات اليت سيتم التضحية ا يف البني. 
فمثالً إن الولد الذي ال جيد أي رغبة أو ميل للمهنة اليت يزاوهلا أبوه، واليت 

ؤدي إىل تشتيت طاقته والتفريط ا يف أمر ـي أمروهو تفرض عليه باإلكراه، 
دون أن حيقق أي جناح فيها، أو أن عليه لكي ينجح فيها من  رغبة له فيه ال
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  أن يبذل جهداً يفوق طاقته.

بقطع النظر عن العلة الفاعلية، هناك من  ب ـ بيان العلة الغائية: وأما
يتساءل: ملاذا جيب أن يكون هناك تنوع يف الكفاءات والرغبات لدى 

: أن يكون لدى أحد األفراد موهبة يف األشخاص واتمع؟  من باب املثال
البناء، ولدى الثاين موهبة يف الطب، ولدى الثالث موهبة يف حقل التعليم، 
ولدى الرابع موهبة يف الزراعة أو رعي املواشي. وبعبارة أخرى: ملاذا أقر اهللا 

  يف ضوء قانون العلية مثل هذا التنوع يف طبيعة الناس؟

اإلنسان كائن اجتماعي،  ألنّسؤال واضحة؛ اإلجابة عن هذا ال يبدو أنّ
فإنه حيصل على تلبية رغباته واحتياجاته من خالل إقامة العالقات والتعاون 
مع سائر إخوته يف اإلنسانية، إذ حيتاج اإلنسان إىل الطعام والسكن والثياب 
والوسائط النقلية، وال ميكنه توفري مجيع هذه األمور مبفرده. فلو صار البناء 

أن يعمل اجلميع يف مهنة الزراعة، فإن أعماالً أخرى من قبيل: رعي  على
املواشي واخلياطة والبناء والطب ستكون كاسدة، وبذلك يصاب اتمع بأضرار 
كبرية. من هنا فإن وجود هذا التنوع يف القابليات والرغبات املختلفة بني أفراد 

  ن.اتمع أمر ضروري الستمرار عجلة احلياة يف الدورا

وبعبارة أخرى: لو فرضنا أن االعتماد على صنعة واحدة كان أمراً 
ممكناً، كما كان عليه الوضع يف اتمعات البدائية من االعتماد على مهنة 
واحدة كالزراعة مثالً ال غري، إال أن هذا حيول دون رقي اتمعات؛ فإن تطور 

هن واملهارات احلضارات وتقدمها رهن بتنوع االختصاصات وكثرة امل
والصناعات، كي ميارس كل شخص اختصاصه الذي حيسن به وضعه 
االقتصادي، ويرفع حاجة اآلخرين، ويقوم يف الوقت نفسه بتطوير وازدهار 
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تلك الصنعة. وإن هذه احلاجة والضرورة إىل تنوع املهن والصناعات يف 
شرح والتوضيح، اتمعات الصناعية واملتقدمة من البداهة حبيث تغنينا عن ال

ولذلك ال جند أنفسنا حباجة إىل مزيد من االسهاب يف شرح وبيان هذه 
  احلقيقة.

حصيلة القول: إن سبب تكثر املشاغل واحلقول والطاقات من الزاوية 
، وإن اهللا مل يودع يف الشخص �الوراثة والبيئة�الفاعلية  يعود إىل نظام العلية 

اشرة، وعليه ال ميكن اإلشكال على اهللا يف املوهبة يف علم اهلندسة أو الطب مب
اختيار خمتلف األعمال واملهن والصناعات املتنوعة. إال أن هذا التنوع يف املهن 
ضروري من حيث األهداف والغايات لضمان حاجة اإلنسان وتطور اتمع. 
وإن اهللا من خالل تنوع املهارات واحلرف قد ضمن لإلنسان هذه الغايات من 

  خلقه كائناً اجتماعياً.خالل 
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إن عوامل جناح اإلنسان طوال حياته خمتلفة، وميكن لنا هنا أن نشري 
من بني تلك العوامل إىل: األسرة والبيئة ونشاط الفرد نفسه، كما أن معدل 
الذكاء يعد واحداً من تلك العوامل، بيد أن هذه املوارد ليست هي وحدها 

السر يف جناح الفرد، وإمنا هناك عوامل أخرى أيضاً، ومن بينها مثابرته مفتاح 
ونشاطه املستمر واملتواصل من أجل بلوغ النجاح يف خمتلف ااالت. ومن هنا 
فإن اهللا قد وضع أمام متوسطي الذكاء طرقاً متنوعة وخمتلفة لبلوغ مدراج 

نية خبصائص وعوامل الرقي والتقدم. وعليه حيظى كل فرد من أفراد اإلنسا
خمتلفة من أجل النجاح، وإن اهللا قد حىب كل شخص ذه اخلصائص حبسب 
ظرفيته واستعداده. ويف احلقيقة هناك بني الناس سلسلة من الفوارق اليت 
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الترقى إىل التفريق واحملاباة، وإن هذه الفوارق ضرورية ونافعة للفرد 
القابليات إمنا تعطى للفرد من  نّإذ إوللمجتمع على السواء. وبعبارة أخرى: 

، ال تعد من احملاباة. بل هي �العوامل الوراثية والبيئية�خالل العوامل التكوينية 
  ـ كما تقدم أن ذكرنا ـ عني العدل.

ورمبا طرحت هنا هذه الشبهة القائلة بأن الذين يتمتعون بذكاء أكرب، 
  حيصلون على فرص أكرب للنجاح.

جيب القول: أوالً على فرض التسليم  ويف اجلواب عن هذه الشبهة
بذلك، ال يلزم منه ما خيالف العدل؛ إذ ـ كما تقدم أن أشرنا ـ فإن الذكاء 

، �الوراثية والبيئية�والكفاءات العقلية، إمنا هي معلولة ملختلف العلل التكوينية 
وهي ليست من أفعال اهللا املباشرة. وثانياً: إن احلقائق اخلارجية وحتليل 

ائيات بشأن الناجحني يف خمتلف ااالت يثبت أن ذكاء أكثر هؤالء اإلحص
  أو متوسطاً، ومل يكن بينهم من النوابغ إال الرتر القليل. تيادياًعااألفراد كان 

  
o  -"-� s G7}a�� +!�!= �U, ·6/� ,�+ :;xC 5N��/� 5M`��

'%"-�� ?+��7*� GNP�: 
هاماً يف حياته ومصريه من  إن مسقط رأس الفرد ونشأته يلعب دوراً

الناحية املادية واملعنوية. إن البيئة اليت يولد فيها اإلنسان ويترعرع فيها هي 
اليت ترسم معامل ما سيكون عليه من الناحية االقتصادية والثقافية واملذهبية. 
فإذا كانت املنطقة اليت يعيش فيها الفرد تتمتع بازدهار وتقدم على املستوى 

، فإن هذا الفرد سيعيش تبعاً لذلك حالة من الرخاء املادي، كما هو االقتصادي
احلال بالنسبة إىل أكثر البلدان األوروبية، وأما إذا كانت املنطقة تعاين الفقر 
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وااعات، كما هو حال بعض البلدان األفريقية، فإن األفراد الذين يعيشون 
  فيها سيعانون من الفقر واحلاجة.

ت اهلامة للبيئة، هو تأثريها على الثقافة واألخالق ومن بني التأثريا
والدين. فإن لكل جمتمع ثقافته ودينه اخلاص الذي تعتنقه األكثرية الكبرية من 

  املواطنني. 

فعلى سبيل املثال: إن املواطنني يف اتمع املسيحي هم من املسيحيني، 
نون يف اتمع وإن املواطنني يف اتمع اليهودي هم من اليهود، واملواط

اإلسالمي  يف اتمع املواطن فإنّثَم  منو امللحدين، اإلحلادي والشيوعي هم من
ينشأ على التعاليم اإلسالمية. وإن علماء االجتماع يؤكدون على تأثري اتمع 

   يف أعضائه واملواطنني فيه.

 فيمكن للمواطنني يف اتمعات الفقرية أن يعترضوا قائلني: ملاذا متّ
تقسيم اتمعات إىل جمتمعات غنية وجمتمعات فقرية، ومتّ تصنيفنا لسوء حظنا 

  على اتمعات الفقرية؟ وملاذا مل حيصل العكس؟

كما ميكن للمواطن الذي يعيش يف اتمع غري املسلم أن يعترض يوم 
القيامة على اهللا ويقول: إهلي، لو أنك خلقتين يف جمتمع مسلم ونشأت 

ك، لكنت كسائر املسلمني معتنقاً للدين اإلسالمي احلنيف. كما وترعرعت هنا
ميكن للمسلم السين أن حيتج على اهللا مبثل ذلك. وعليه ميكن القول بعدم رعاية 
العدالة يف توزيع الثروة والفقر، ويف التقسيم املذهيب والديين على املناطق 

ي واملعنوي يف واتمعات، وبذلك يكون حق احملرومني من العنصرين املاد
  االعتراض حمفوظاً.
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 7إن اختيار املوطن ألول إنسان على وجه األرض وهو سيدنا آدم 
كان بإرادة مباشرة من اهللا، ولكن كان بإمكانه أن يهجر ذلك املكان لو مل جيده 

  مناسباً له.

ول بوجوب التفريق بني أمرين، بني حمل الوالدة وعليه ميكن الق
واختيار موطن النشأة؛ فاألول جربي، أما الثاين فهو واقع حتت إرادة الفرد 
واختياره. إذ ميكن للمرء بعد أن يبلغ سن الرشد والبلوغ أن يغري وطنه وبيئته، 
كما حصل ذلك على أرض الواقع حيث انتشر الناس بعد ذلك يف خمتلف 

رض. بيد أن اهلام هو توخي الدقة يف اختيار البيئة اليت يريد أصقاع األ
اإلنسان أن يعيش فيها، حيث يتعين عليه أن يأخذ الكثري من املالكات بنظر 
االعتبار، من قبيل: املاء واهلواء واألرض اخلصبة وما إىل ذلك. وعلى هذا 

سب األساس انتشر الناس يف األرض، فكان منهم من حصل على موطن منا
حبسن اختياره، وانتقلت منافع هذا االختيار لألجيال الالحقة من نسله وذريته 
أيضاً. وأما أولئك الذين اختاروا أماكن غري صاحلة، فإم وأجياهلم القادمة قد 
تضرروا نتيجة لسوء هذا االختيار، أو أم سيحرمون من بعض املزايا بفعل 

   هذا االختيار.

ن يعمد اهللا بنشر الناس على األرض كما إذن ليس األمر من قبيل أ
ينشر الفالح البذور يف أرضه عشوائياً، ليكون نزول كل إنسان على موطنه 

موطناً مالئماً، ونصيب البعض  همتابعاً للحظ والصدفة؛ فيكون نصيب بعض
اآلخر موطناً غري مالئم، حىت يتم اإلشكال على اهللا يف عدم رعاية العدل يف 
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كما تقدم أن أشرنا فإن اإلنسان حر يف اختيار حمل سكناه  هذا التوزيع. بل
  وموطنه.

األجيال الالحقة رغم أا مل تكن خمتارة يف حتديد مكان  إال أنّ
حياا، فهي حتصل عليه مبا يشبه الوراثة نتيجة الختيار األسالف، ولكنها 

نشاهد تبقى قادرة على تغيري حمل إقامتها واالنتقال إىل مواطن أخرى، كما 
ذلك يف الكثري من اتمعات، حيث ينتقل أهل القرى للسكن يف املدن، وأهل 
املدن واحملافظات ينتقلون للعيش يف العواصم، أو ينتقل البعض من بلد إىل بلد 
آخر. وعليه فإذا تعرض شخص للظلم أو الضرر أو اخلسارة بسبب املوطن 

  ليه أن يلوم نفسه دون غريه.الذي يعيش فيه، فإن مسؤولية ذلك تعود إليه، فع

وحلسن احلظ فقد ألقت النصوص الدينية ضوءاً كبرياً ورؤية واسعة 
علة تعريف الوطن ومفهومه. وقد نصح القرآن الكرمي باهلجرة بأشكال متعددة 
وألسباب خمتلفة، ومن بينها: اهلروب من ظلم احلكومات واتمعات حفاظاً 
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يبين فيه أن الوطن ليس  7قاله لعلي  9ويف كالم لرسول اهللا 
ال خري ... يف الوطن إال «مصدراً للخري إال إذا توفر على األمان والطمأنينة: 

»مع األمن والسرور
���.  

                                                             

 .٤١؛ النحل: ١٠٠و ٩٧ء: النسا ��١
؛ حممد باقر السي، حبار األنوار، ٣٦٨، ص ٤الشيخ الصدوق، من ال حيضره الفقيه، ج  ��٢

 .٤٠، ص ٦٦، وج ٥٨، ص٧٤ج
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ومفهوم احلديث يبين أن الوطن إذا انعدم فيه األمان، فال ينبغي البقاء 
  فيه.
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 واتمع الغين إمنا هو بأمر ريافترضت الشبهة أن وجود اتمع الفق

وإرادة من اهللا بنحو من األحناء، وعليه يكون هناك متسع للشبهة واالعتراض 
فإن  »احملاباة بالفقر والثروة«على عدله. ولكن كما تقدم يف حتليل شبهة 

أن بعض الناس حيصلون عليها الثروات والنعم اإلهلية قد خلقت للجميع، إال 
جبدهم واجتهادهم وتوظيف عقوهلم، يف حني يحرم منها البعض اآلخر ملختلف 
األسباب، من قبيل: عدم توظيف فكرهم أو إيثارهم للكسل والتقاعس. وعليه 
فإن ثراء اتمع أو افتقاره ليس منبثقاً عن إرادة أو فعل مباشر من اهللا، وإمنا 

ألسباب والعلل األعم من الطبيعية واإلنسانية. وقد ذكر هو معلول ملختلف ا
، وميكن اإلشارة من ���لذلك علماء االجتماع وخرباء االقتصاد علالً خمتلفة

بني تلك العلل هنا إىل املاء واهلواء وخصوبة األرض، وتوظيف أفراد اتمع 
التنسيق لطاقام الفكرية والعضلية والروحية، باإلضافة إىل عنصر التعاون و

واحترام العمل والنخب، وهكذا يدخل عنصر احلكومات واحلكام يف هذا 
                                                             

 ـدإىل ع �م�١٧٧٦اء واهلواء، وآدم مسيث ـإىل اعتبار امل �م�١٧٤٨ذهب منتسكيو  ��١
الندز وصموئيل هانتينغتون،  املهارات اإلنسانية والتخصص، وقيام سوق حرة، وديفد

املثابرة والنظم والطموحات واآلمال الكبرية واالنسجام �العوامل الثقافية  دإىل ع
إىل  �م�٢٠٠٢، وريتشارد لني �االجتماعي واحترام العمل وتقييم الدراسة وطلب العلم

نقالً �وب ، من أهم عوامل النجاح يف إثراء األمم والشعةاعتبار الذكاء والقابليات الذاتي
عن: موقع الدكتور شهرام يزداين، األستاذ املساعد يف جامعة الشهيد شيت للعلوم 

  .�الطبية
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  الشأن أيضاً، مما يؤثر وجوده يف إثراء اتمع، وعدمه يف إفقاره.

3 ."-� ,�a7X 5"�0 :: 
القسم الثاين من الشبهة كان يشري إىل تأثري البيئة والثقافة السائدة فيها 

دين آبائه وأجداده، والدين السائد يف ثقافة على انتماء اإلنسان ومتسكه ب
اتمع. تقول هذه الشبهة: لو كانت مجيع األديان القائمة بني خمتلف األمم 

ملا أمكن إيراد هذه الشبهة على العدل  �التعددية الدينية�والشعوب على حق 
اإلهلي، بيد أن الدين احلق من بني مجيع هذه األديان هو الدين اإلسالمي 

فقط،  »التشيع«ف، بل إن املنهج اإلسالمي الصحيح هو املنهج املتمثل بـ احلني
وإن نصيب سائر أتباع األديان واملذاهب األخرى هو الضالل واخلسران، 
ونتيجة ذلك هو العذاب يف اجلحيم يوم القيامة، والذي سيطال أكثر الناس. 

الباطل من قبل وعليه أال يكون ذلك نقضاً للعدل اإلهلي؛ ألن اعتناق الدين 
  الناس يف اتمع الذي يسوده ذلك الدين هي مسألة تفرضها طبيعة األمور.

وقد تقدم نقد هذه الشبهة يف فصل الشرور يف يوم القيامة بالتفصيل. 
وهنا نكتفي ببيان هذه النقطة، وهي أنه كما ميكن لإلنسان أن يغير موطنه 

له أن يعتنق الدين احلق  من ألسباب اقتصادية أو سياسية أو دينية، ميكن 
خالل دراسة خمتلف األديان، بل إن هذا هو املتعين. وبعبارة أخرى: إن اعتناق 
الدين يف بداية حياة الفرد ال يقوم على أسس منطقية أو براهني مقنعة، بل 
 تمع فهو بذلك أمر جربي إىل حديقوم على أساس تقليد الوالدين وحماكاة ا

لفرد بعد أن يتقدم يف العمر وتتسع مدركاته وتكون له استقاللية ما، إال أن هذا ا
فكرية وعلمية يتمكن ـ من خالل نبوغه الفكري وتوسيع دائرة قراءاته ـ من 
التمييز بني الغث والسمني، واعتناق الدين احلق. وعليه فإن الذي يؤدي 
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ول، وإمنا باإلنسان إىل الضالل، ويدخل بسببه إىل النار، ليس هو اختياره األ
  هو استمراره وإصراره على البقاء على هذا االختيار األول إذا تبين له بطالنه.

->�N=� ]�6=� q�6� �v�� w� ����: 
لو ألقيت الشبهة بصيغة ثانية، وقيل: ما هو الفرق بني اعتناق الدين 

بالقول: ابتداًء وبني اإلصرار على االنتخاب األول للدين؟ وجب اإلجابة عنها 
إن اإلنسان يف اختياره األول للدين يقع حتت تأثري خمتلف العوامل واألسباب، 
ومن بينها التقليد واحملاكاة واجلهل ، وبذلك يطلق على مثل هذا الشخص 

  . »اجلاهل القاصر«مصطلح 

وأما يف املراحل الالحقة، فيكون هناك متسع ملزيد من القراءة 
الدين احلق، فإن تقاعس الشخص عن القيام والتحقيق والبحث والتنقيب عن 

. وأما إذا »اجلاهل املقصر«بذلك مع متكنه انتقل من حالة اجلاهل القاصر إىل 
 ن له أن احلق مع الدين اآلخر، ورغم ذلك يصربادر إىل القراءة واملطالعة وتبي
على اعتناقه دين آبائه وأجداده ملختلف األسباب، من قبيل: اتباع اهلوى 

  ، وبذلك يكون مستحقاً للعذاب.»معانداً«عصبية، كان وال

وأما إذا ثبت أن أتباع الديانات األخرى إمنا تعرضت للتمويه بسبب 
البيئة الثقافية واالجتماعية احلاكمة، حبيث ظلت على جهلها عن قصور، فإم 
لن يتعرضوا للعذاب من هذه الناحية، ولرمبا استحقوا الثواب إذا كانوا من 

حاء واحملسنني على املستوى األخالقي واإلنساين، وهذا ما سوف نتحدث الصل
  عنه بالتفصيل يف مبحث القيامة.
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يبدو من ظاهر بعض النصوص الدينية داللتها على أن مصائر الناس 
»اللوح احملفوظ«ثابتة يف علم اهللا يف 

حىت قبل خلقهم، وإن هذا اللوح  ���
  اليتغير وال يتبدل.

وعليه فإن مصري مجيع الناس ـ مبن فيهم الكفار واملذنبني ـ حمدد 
فهم يسريون  املصري، هذا تغيري من الناس مندوحة أمام وعليه ال ومعلوم مسبقاً.

ا يف على وفق خطة معدة سلفاً. وبعبارة أخرى: إن مصائر الناس قد متّت كتابته
قرطاس، وليس أمام الناس يف الدنيا من خيار سوى قراءة النص املكتوب هلم 
دون تقدمي أو تأخري وال تغيري وال تبديل. وحبسب التعبري السائد: إن مصري 
كل شخص مكتوب على جبينه. وعليه هل يكون معاقبة اإلنسان املذنب الذي 

  يؤدي الدور املرسوم له منسجماً مع العدل اإلهلي؟

��a)�� 5�*�%: 
إن مسألة اختيار اإلنسان وحريته من التعاليم القرآنية والروائية اليت 

                                                             

إن أعمال الناس مثبتتة يف لوحني عند اهللا، ومها؛ اللوح األول: اللوح احملفوظ، وهو كما  ��١
بل يبدو من امسه يشتمل على مجيع جزئيات العامل على حنو القطع واليقني حبيث ال يق

التغيري والتبديل، وقد ورد يف الروايات أن علم ما يف هذا اللوح مقصور على اهللا وحده 
فال يعلم به غريه. واما اللوح الثاين: فهو لوح احملو واإلثبات، والذي ميكن فيه التبديل 
والتغيري وفقاً لألسباب والظروف املختلفة، من قبيل: الدعاء وأعمال الرب، أو ارتكاب 

اقتراف الذنوب. وميكن لغري اهللا من األنبياء واألئمة أن حييطوا علماً مبا يف هذا املآمث و
 اللوح أيضاً.
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شرحها العلماء من الشيعة واملعتزلة وأثبتوها باألدلة القطعية. كما كان لكاتب 
السطور معاجلة ملسألة االختيار يف موضع آخر، حيث أثبتنا أن حرية اإلنسان 

نكتفي  أيت. وفيما ي���علم اإلهلي األزيلال تسلب بوجود اللوح احملفوظ وال
  بذكر بعض األمور:

� ,�a7X� �eU �� Y,�N7� :: 
إن مصري اإلنسان يتحدد من خالل ما يقوم به من األعمال اليت تصدر 
عنه باختياره وحريته وإرادته. وإن اإلنسان بفعل أعمال اخلري والرب يدخل يف 

عاصي والذنوب يدخل يف عداد عداد احملسنني والصاحلني، وبارتكاب امل
، �املعتزلة واإلمامية�ارمني واألشرار. وهذا أصل ثابت يف مذهب العدلية 

وإن األسس والقواعد النقلية والعقلية على ذلك ثابتة باألدلة والرباهني يف 
ه مكتوب قبل اخللق ءموضعها. وإن القول بأن مصري اإلنسان وسعادته أو شقا

لم اإلهلي حمدد، حبيث ال يكون أمام اإلنسان سوى متثيل ما يف عامل الذر أو الع
جاء يف علم اهللا باإلجبار، هي من القول باجلرب الذي خيالف أصل احلرية 

  واالختيار.

ه ـ مكتوبة يف ءوعليه فإن القول بأن مصري اإلنسان ـ سعادته وشقا
ك شيئاً، اللوح احملفوظ وعلم اهللا حبيث ال يستطيع اإلنسان أن يفعل حيال ذل

جمرد ادعاء باطل ال ينسجم مع التعاليم الدينية، وخاصة ما ورد منها يف 
نصوص اإلمامية. وأما علم اهللا األزيل مبصري اإلنسان فهو مسألة أخرى ال 

  .يته على ما سيأيت يف العنوان اآلتنايف اختيار اإلنسان وحريت

                                                             

  ار، الفصل الرابع.يانظر: حممد حسن قدردان قراملكي، نگاه سوم به جرب واخت ��١
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ميكن القول يف معرض اإلجابة عن السؤال القائل: هل يعلم اهللا بسعادة 

حىت قبل والدته وقبل خلق الدنيا والعامل؟ وإذا كان اجلواب  وشقائه اإلنسان
  عن ذلك باإلجياب، أال يؤدي ذلك إىل القول باجلرب؟

نقول: إن جمرد العلم السابق ال يستوجب التأثري التكويين واجلربي يف 
اآلخر؛ وذلك ألن طبيعة العلم عبارة عن الكشف املرآيت ملا يتحقق يف أفعال 

اخلارج، مبعىن أن العلم حيكي عن معلومه ومتعلقه كما هو، كما تنعكس الصور 
  دون أن يكون للمرآة أي تأثري على املعلوم بإجباره أو إكراهه.من يف املرآة، 

كنه التأثري يف وبعبارة أخرى: إن العلم تابع ملعلومه، والتابع ال مي
متبوعه. وعليه فإن علم اهللا األزيل بأفعال اإلنسان هو من قبيل علم املنجم 

دون أن تكون روايته سبباً يف حتول من الذي يتمتع خباصية الرواية واحلكاية، 
وإن هلذه الرؤية الكثري من املؤيدين واألنصار  الفعل من االختيار إىل اجلرب.

 املتكلمني املسلمني والالهوتيني املسيحيني، ونشري طوال القرون املتمادية بني
   إىل كلمات بعضهم يف هذا الصدد.

ليس من الصحيح القول بأن اهللا حيث يعلم «قال لويس دمولينا: 
أن تصدر تلك من  باألمور املستندة إىل إرادة املخلوق بالعلم السابق، فالبد

س من ذلك متاماً؛ ألن تلك األمور على وفق ذلك العلم، بل إن األمر على العك
األمور إمنا يعلمها اهللا بسبب حتققها من خالل احلرية واإلرادة واالختيار. ولو 
كان الفرض يقوم على حتقق ما خيالفها فإن العلم اإلهلي السابق سيتعلق 

»خبالفها أيضاً
���.  

                                                             

  .٥٢ار انسان، ص ي اهلی واختنينقالً عن: سعيدي مهر، علم پیش ��١
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كما ذهب شالير ماخر ـ من خالل طرح نظرية تشبيه علم اهللا السابق 
شري السابق، واليت تعود بشكل من األشكال إىل نظرية تبعية العلم بالعلم الب

كما أن علمنا السابق حباالت وسجايا «للمعلوم ـ إىل االستدالل والقول : 
اآلخرين من أمثال أصدقائنا واملقربني منا، ال جيعلهم جمربين على تلك 

»السجايا، كذلك يكون األمر بالنسبة إىل علم اهللا أيضاً
���.  

أجاب نصريالدين الطوسي عن هذه الشبهة واإلشكال بالقول: وقد 
»والعلم تابع«

���.   

واجلواب احلق أن العلم بالشيء رمبا «وقال الطوسي يف موضع آخر: 
اليكون سبباً فإن من علم أن الشمس تطلع غداً ال يكون علمه سبباً لطلوعها، 

» أعلموإذن مل يكن للعلم أثر يف الفعل باجلرب أو اإلجياب، واهللا
�	�.  

كما ذهب العالمة الشعراين إىل القول بأن العلم اإلهلي األزيل املتعلق 
، وقال يف رببأفعال الناس االختيارية ليس من العلم الفعلي الذي يؤدي إىل اجل

  توضيح ذلك:

إن علم اهللا هنا ليس من قبيل العلم الفعلي والقضاء والقدر، حىت «
ج، وإمنا كل ما هنالك أن اهللا يعلم باختيار يكون سبب وقوع األشياء يف اخلار

.. فقد تعلق علم اهللا  �
�الناس والدواعي إىل اختيارهم وأخالقهم وسجاياهم
بأن فالنا سيقوم ذا الفعل بإرادته دون إكراه وال إجبار. فحيث تعلق علم اهللا 

                                                             

  .٥٧انظر: املصدر أعاله، ص  ��١
 .٢٣٩نصري الدين الطوسي، كشف املراد، ص  ��٢
 .٤٧٨نصري الدين الطوسي، رسالة أفعال العباد، ملحق تلخيص احملصل، ص  ��٣
  .٤٢٨أبو احلسن الشعراين، الترمجة والشرح الفارسي لكشف املراد، ص  ��٤
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س بوقوعه عن اختيار، فال بد أن يتحقق عن اختيار. وهذا يعين أن علم اهللا لي
»هو السبب يف وقوعه

���.  
وقد أعاد بعض األشاعرة املعاصرين ـ من الذين يؤمنون بأصل 

  .���االختيار ـ هذه النظرية يف معرض اإلجابة عن هذا اإلشكال

3 ,�a7X�� 5a)N� ��|%� @��/� �)N� @)Np :: 
إن أهم إجابة عن هذه املالزمة املزعومة بني العلم اإلهلي األزيل 

اس، تكمن يف االلتفات إىل املعلوم ومتعلق العلم األزيل، مبعىن أن وأفعال الن
إرادة اهللا ومشيئته يف إدارة عامل املمكنات ومن بينها أفعال اإلنسان قد تعلقت 
بقانون العلية. فإن مجيع الظواهر الطبيعية وغري الطبيعية تقوم على هذا القانون، 

علل يقع يف مرتبة العلة األوىل يف هذه السلسلة من الوتأثريه وإن دور اهللا 
  .�يف احلدوث والبقاء�املفيضة للوجود على مجيع املمكنات 

وإن من بني األسس والقواعد اجلارية والسارية يف نظام الكون هو 
أصل اختيار اإلنسان وحريته يف تصرفاته وسلوكياته. إن نظام العلية يف عامل 

ذا النظام نفسه جعل من إرادة الطبيعة يقوم على اجلربية التامة، إال أن ه
    اإلنسان واختياره واحداً من العلل اجلارية يف حتقق أفعاله.

إن مثل هذا النظام كان مطروحاً منذ األزل ويف اللوح احملفوظ والعلم 
اإلهلي، وأضحى متعلقاً لعلم اهللا األزيل، وإذا كان الفرض قائماً على تطابق 

لسابق ـ بعبارة أخرى ـ مع اخلارج املتحقق العلم السابق وضرورة حتقق العلم ا
ـ وهو متحقق ـ فإن الزم هذا التحقق الكامل ملتعلق العلم األزيل. وإن أحد 

                                                             

  .٣٩٩أبو احلسن الشعراين، الترمجة والشرح الفارسي لكشف املراد، ص  ��١
  .٣٨لعالمة حممد سعيد رمضان البوطي، اإلنسان مسير أم خمير، ص انظر: ا ��٢
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متعلقاته صدور أفعال اإلنسان عن إرادة واختيار، وإذا اختلّ هذا األصل 
، فإن ذلك سيعين يف الواقع ـ والعياذ باهللا ـ عدم مطابقة العلم اإلهلي �احلرية�

ابق مع الواقع، والزم ذلك تبدل العلم إىل اجلهل. وبعبارة أخرى: صحيح الس
أن اهللا عامل منذ األزل جبميع األشياء مبا يف ذلك أفعال اإلنسان، إال أنه يف 
الوقت نفسه عامل باختيارية أفعال اإلنسان أيضاً، وعليه فإن نفس وجود العلم 

  األزيل ال يؤدي إىل جربية فعل اإلنسان.
الرأي مطروح منذ القرون املتمادية، وقد عمد املتكلمون  إن هذا

  .���والفالسفة إىل تقريره مبختلف األشكال

إن العلم األزيل املتعلق بأفعال اإلنسان «قال الشهيد مرتضى املطهري: 
وأعماله، يعين أنه يعلم منذ األزل من الذي سيطيعه باختياره وحريته، ومن 

جبه ذلك العلم ويقتضيه هو أن الذي يطيعه الذي سيعصيه كذلك. إن الذي يو
»إمنا يطيعه بإرادته واختياره، وأن الذي يعصيه إمنا يعصيه بإرادته واختياره

���.  

ذا ـول بأن هـة إىل القـكما ذهب سائر احلكماء يف احلكمة املتعالي
ر من بني ـ، وميكن أن نذك الـة عن اإلشكـالرأي هو أتقن اآلراء يف اإلجاب

، والعالمة  �
�، واإلمام اخلميين �	�هادي السبزواري : املال كماءهؤالء احل
                                                             

؛ املريداماد، القبسات، ص ٢٣١، ص ٤انظر: سعد الدين التفتازاين، شرح املقاصد، ج  ��١
  .٦٣١و ٣٨٥، ص ٦؛ صدر املتأهلني، احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة، ج ٤٧٢

؛ إنسان وسرنوشت ٤٣٥، ص ١، ج �لكاملةاألعمال ا�مرتضى املطهري، جمموعه آثار  ��٢
  .١٣١، ص �اإلنسان واملصري�

 .١٧٨انظر: املال هادي السبزواري، شرح املنظومة، ص  ��٣
انظر: السيد روح اهللا املوسوي اخلميين، رسالة طلب وإرادة، ترمجة وشرح: أمحد  ��٤

 . ١٢٥الفهري، ص 
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، وجعفر �	�، وحممد تقي مصباح اليزدي���، وحممد تقي اجلعفري���الطباطبائي

�سبحاين�.  

بل كان هذا الرأي واجلواب سائداً ومطروحاً حىت بني املسيحيني يف 
  .»توارد الفكرين«القرون البعيدة من باب 

ـ  �٣٥٠ب من ستة عشر قرناً، قال القديس أوغسطني فقبل ما يقر
ـ وهو من املتكلمني البارزين يف الكالم املسيحي ـ يف اجلواب عن  �م٤٣٠

إشكال اجلرب والعلم اإلهلي السابق الذي طرحه شخص يدعى أوديوس: 
عندما يتعلق علم اهللا السابق بإرادتنا، فإن اإلرادة اليت يتعلق ا علمه، سوف «

من هنا فإن إرادتنا حيث يعلم ا اهللا سابقاً سوف تتحقق؛ بيد أن تتحقق؛ 
تلك اإلرادة إذا مل تكن حتت اختيارنا، لن تكون إرادة. وعليه فإن اهللا يعلم 
أيضاً بأن اإلرادة املذكورة واقعة حتت اختياري؛ إذن طبقاً لعلمه السابق لن 

قدريت على  تسلب قدريت على اإلرادة، وإمنا بلحاظ علمه سوف تشتد
 اإلرادة؛ ألن اهللا ـ الذي ال ميكن لعلمه أن خيالف الواقع ـ يعلم مسبقاً أن لدي

»القدرة [على اإلرادة]
���.  

                                                             

ة، املرحلة الثانية عشرة، الفصل الرابع انظر: السيد حممد حسني الطباطبائي، اية احلكم ��١
، ٦؛ صدر املتأهلني، احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة، ج ٩٨عشر؛ ظهور شيعة، ص 

  اهلامش. ٣١٨ص 
  .٢٢٩انظر: حممد تقي اجلعفري، جرب واختيار، ص  ��٢
 .٢٣٨انظر: حممد تقي مصباح اليزدي، تعليقة على اية احلكمة، ص  ��٣
 .٦٣١، ص ١فر سبحاين، اإلهليات، ج انظر: جع ��٤

�5  � on free choice of the will, Augustine, from philosophy of Religion, 

p. 215. 
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األشاعرة هم من بني الذين يقولون بشبهة اجلرب يف أفعال اإلنسان  إنّ

كوا بصرف وجود العلم متسإنهم  إذزيل ا. استناداً إىل تعلق علم اهللا األ
دليالً على اجلرب. أما القائلون باالختيار فعالوة على األجوبة  عدهاألزيل ب

احللية، لديهم كذلك إجابات نقضية أيضاً، وذلك بالقول: لو أن نفس العلم 
يعلم  السابق كان سبباً إىل اجلرب؛ لشمل ذلك أفعال اهللا نفسه أيضاً؛ ألن اهللا كان

جبميع األفعال واألمور اليت ستصدر عنه قبل اخللق وصدور األفعال واملعاليل 
، �ب�سيخلق  �أ�األخرى عنه منذ األزل. فمن باب املثال كان يعلم بأن زمن 

الفرض يقوم على أن ذات العلم السابق يؤدي إىل اجلرب، سيكون لـما كان و
مل يفعل اهللا ذلك الفعل سيلزم من ذلك حتقق فعل اهللا ـ والعياذ به ـ جربياً، وإذا 

حمذور آخر وهو ختلف العلم اإلهلي السابق. وعليه فإذا كان العلم األزيل يؤدي 
إىل اجلرب، فهو يؤدي إىل اجلرب يف أفعال اإلنسان وأفعال اهللا على السواء ومن 
دون فرق، وإذا مل يكن مؤدياً إىل اجلرب، فإن أفعال اإلنسان لن تكون جربية 

إلنسان، فال يقوم على ضاً. وأما الذهاب إىل التفصيل بني أفعال اهللا وأفعال اأي
  أساس علمي.

هذا اإلشكال كان مطروحاً بني املتأهلني منذ القرون املتمادية. وقد  إنّ
يف نقد نظرية أوديوس اجلربية إىل سؤاله: هل  �٤٣٠ـ  �٣٥٠عمد أوغسطني 

؟ �مكافأة احملسنني ومعاقبة املفسدين مثالًمن قبيل: �كان اهللا أيضاً يعلم بأفعاله 
  فقال: نعم. فأجابه أوغسطني قائالً:

                                                             

  .�٥٠نقال عن: سعيدي مهر، علم بيشني إهلي واختيار انسان، ص �
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إذا كان تعلق علم اهللا بأمر جيعله ضرورياً، وجب أن تكون أفعال اهللا «
  .����ضرورية يف املستقبل أيضاً، ويكون اهللا تعاىل فاعالً باإلجبار
اإلمامية لألشاعرة. وقد مت تكرار هذه اإلجابة فيما بعد يف نقد املعتزلة و

  ومما قاله احملقق الطوسي يف هذا الشأن:
إن اهللا تعاىل كان يف األزل عاملاً بأفعاله فيما ال يزال، فإن لزم من «

ذلك اجلرب واإلجياب يف العبد، فهو الزم يف حق اهللا، وما أجبتم به هناك، فهو 
»اجلواب ههنا

���.  
هلي األزيل حتظى يف مسألة عدم انسجام االختيار مع العلم اإل إنّ

الكالم اجلديد وفلسفة الدين املعاصرة مبختلف أصناف املؤيدين واملخالفني، 
  .�	�حيتاج إىل مؤلف مستقلودراستها وإن اخلوض يف حتليل هذه األقوال 
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مصري اإلنسان وسلوكه اليتحدد  عندما نلقي نظرة فيما حولنا ندرك أن
مبجرد اختياره وانتخابه فقط، بل إن خمتلف األسباب والعوامل تدخل يف حتقق 
فعله واختياره الطريق الصحيح أو اخلاطئ. وبعد إثبات تأثري هذه األسباب 
ودورها فإن مصري اإلنسان ومعاقبة ارم سيواجه إشكال عدم االنسجام مع 

نشري إىل أهم العوامل املؤثرة يف صياغة وبناء شخصية  أيتالعدالة. وفيما ي
  اإلنسان:

                                                             

  .٥٠نقال عن: سعيدي مهر، علم بيشني إهلي واختيار انسان، ص  ��١
  .٤٧٨الة أفعال العباد، ملحق تلخيص احملصل، ص نصري الدين الطوسي، رس ��٢
  انظر: سعيدي مهر، علم پیشین اهلی واختیار انسان، الفصل الثالث. ��٣
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لقد توصل علم النفس املعاصر إىل إثبات انتقال احلاالت واخلصائص 
الروحية واخللقية واجلسدية من الوالدين إىل األوالد من طريق اجلينات 

الروحية من الوالدين إىل الولد هي  الوراثية. وإن انتقال اخلصائص واحلاالت
اليت تصوغ شخصية الطفل يف املستقبل. وإن الغالب يف األوالد الذين يعيشون 
ضمن األسر املتدينة ينشأون على االستقامة والصالح والتقيد وااللتزام 
باألحكام الشرعية واألخالقية، وأما أولئك الذين يترعرعون يف كنف األسر 

  لى االستهتار بالقيم واملوازين األخالقية واألحكام الدينية.املتهتكة فينشأون ع

وباإلضافة إىل انتقال احلاالت الروحية واخللقية للوالدين، فإن بعض 
أعماهلم من قبيل: تناول الطعام احلالل والطاهر أو ما خيالفه قبل انعقاد النطفة 

اب النكاح ويف أثناء احلمل، ويف مرحلة الطفولة وتربية الولد، ورعاية آد
  والرضاعة، من قبيل: الوضوء وما إىل ذلك مما يلعب دوراً مؤثراً يف تربية الولد.

ويف تأييد هذا الدور املؤثر ميكن لنا اإلشارة إىل النصوص الدينية اليت 
تنصح وتؤكد على رعاية بعض األحكام اخلاصة فيما يتعلق باألمور اآلنف 

  .���ذكرها
لولد من حيث القيام بأعمال اخلري وعلى هذا األساس فإن شخصية ا

أو الشر، تعود إىل العوامل الوراثية ونوعية التغذية ورعاية السنن واألخالق أو 
عدم رعايتها، ولذلك بعد الشك يف اختيارية أعمال اإلنسان فإن أصل عقوبته 

  سيواجه إشكال االنسجام مع العدل اإلهلي.
                                                             

فما  ٢٦٣، الباب السادس والثامن، ص ١٠٠انظر: حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��١
  بعد.
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ال غبار عليه  مة أمرواألسباب املتقدها ودورأصل تأثري العوامل  إنّ

ضمن مقتضياته، ولذلك اشتملت التعاليم يف يف إطار قانون العلية، بل هو جيري 
واألحكام الدينية على سلسلة من األساليب التربوية الصحيحة لبناء شخصية 

ر الطفل. بيد أن املسألة الدقيقة يف البني هي أن هذا التأثري ال يبلغ حد اإلجبا
واإلكراه، وإمنا هو يف حدود االقتضاءات والدواعي، حبيث أنه على الرغم من 
توفر مجيع هذه األسباب ميكن لإلنسان مبجرد وصوله إىل مرحلة البلوغ 

  والنضج أن خيتار الطريق الذي يرتأيه مبحض إرادته أو يعرض عنه.

 من األوالد يف األسر الذين كثريوخري دليل وشاهد على ذلك وجود 
سلكوا طريقاً مغايراً ملا عليه منهج األسرة العام، واختاروا طريقاً خاصاً م. 

، أو بعض أبناء 7 وعلى سبيل املثال ميكن لنا اإلشارة إىل ابن نوح
الكذاب جنل اإلمام احلسن اهلادي، وشقيق اإلمام  ، من أمثال: جعفر:األئمة

ر األنبياء واألئمة ، حيث سلك كل منهما مساراً مغايراً ملسا7العسكري 
رغم أما قد عاشا يف كنف أسرة العصمة والطهارة والنقاء. ويف املقابل قد جتد 

من األمثلة والنماذج اإلنسانية الصاحلة يف األسر غري الصاحلة، وميكن  اًكثري
  من هذه النماذج يف اتمع الذي يعيش فيه. اًواحد منا أن يشاهد كثري لكلّ

ى أن تأثري العوامل واألسباب املتقدمة ال يرقى ـ الدليل اآلخر عل ٢
إىل حد اجلرب واإلكراه، هو جترمي وانتقاد ما يقوم به ارمون الذين ينحدرون 
من األسر غري الصاحلة، وهكذا تصدر األحكام التأديبية والرادعة حبق هؤالء 

 دون أن يعترض أحد على ذلك أو يطالبمن األشخاص يف مجيع حماكم العامل، 
  بإصدار أحكام خاصة م.
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رغم اإلقرار بعدم لزوم اجلرب من ناحية العوامل واألسباب الوراثية 
املنتقلة من اآلباء إىل األوالد، إال أن الدور والتأثري االقتضائي لألسر الفاسدة 

فرص التربية  . وبعبارة أخرى: إنّيف دفع األوالد إىل الرذائل ال ميكن أن ينكر
الصحيحية واألخالقية لألوالد يف ظل هذه األسر، وبتبع ذلك اختيار طريق 
السعادة قليلة جداً. وعليه يطرح هذا السؤال نفسه: ملاذا كان مثل هذا 

  االختالف قائماً بني األسر أساساً؟

لوازم يف اجلواب عن ذلك جيب القول: إن هذا االختالف القائم هو من 
حاكمية قانون السببية والعلية يف العامل املادي. وقد ذكرنا مبختلف الصور أن 
عامل الطبيعة يدور على أساس قانون العلية الذي يعمل اإلنسان يف ضوئه على 

  تزكية نفسه وذيبها لبلوغ مقام القرب من اهللا سبحانه وتعاىل.

إلنسان وتزكيته وإن أصل القابلية على التأثر يشكل قاعدة لتربية ا
لنفسه. ويف ظلّ هذا األصل ميكن ملختلف العوامل واألسباب، من قبيل: اآلباء 
واملعلمني أن تؤثر سلباً أو إجياباً على األبناء. وهنا ال ميكن جتاهل التأثري 
التكويين  اإلجيايب للوالدين أو املعلمني األتقياء واألحرار، بيد أنه عندما تصل 

السليب للوالدين واملعلمني جيب االلتزام باآلثار املترتبة على  النوبة إىل التأثري
ذلك؛ ألن هذا األمر يلزم منه اإلخالل يف قانون العلية، كما هو خمالف ألصل 

   تربية اإلنسان وحريته.

إن األسباب املؤثرة يف أفعال اإلنسان وسلوكه املطروحة من قبل 
ال تنحصر مبا تقدم. إذ أم  القائلني باجلرب بوصفها أدلة على وجود اجلرب

  أكدوا على األسباب والعوامل اآلتية أيضاً:
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  أ ـ اجلرب النفسي.
  ب ـ اجلرب التارخيي.

   ج ـ اجلرب االقتصادي.
  د ـ اجلرب البيئي واجلغرايف.

هذه الشبهة تعود بشكل كبري إىل مسألة اجلرب واالختيار،  ولـما كانت
ك فإين أحيل القارئ الكرمي إليه وقد أجبت عن ذلك يف موضع مستقل، لذل

  . ���حذراً من آفة التكرار

وحصيلة اجلواب تعود إىل القول بأصل االقتضاء دون اجلرب واإلكراه. 
فإن األسباب املتقدمة ال ترقى إىل مستوى اإللزام واجلرب، وإمنا تبقى على 
حدود االقتضاء والتأثري، حبيث يكون لدى اإلنسان متسع من املناورة يف 

  ممارسة حقه يف احلرية وحسن االختيار.

  
  

UIO  

 

  

                                                             

  فما بعد. ٢٧١ار، ص يانظر: حممد حسن قدردان قراملكي، نگاه سوم جرب واخت ��١
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  :الشبهة األولى: عدم التناسب بين الذنب والعقوبة

إن من بني الشبهات اليت يصرح ا الناقدون وفالسفة الدين الغربيون 
بشأن صفة العدل واحلكمة اإلهلية، هي عدم منطقية والعقالنية العقوبات يف 

جلحيم، اليت هي من األمور الثابتة يف األديان السماوية عامل اآلخرة ووجود ا
ومن بينها اإلسالم واملسيحية. مبعىن أوالً: هل أصل العقاب والعذاب يف عامل 
اآلخرة مسألة عادلة ومنطقية؟ وثانياً: بعد إثبات أصل العقاب األخروي، هل 

يت يتناسب نوع العقوبات األخروية مع طبيعة وحجم املعاصي والذنوب ال
اجلحيم  ديقترفها اإلنسان يف الدنيا أم ال؟ هناك من الناقدين الغربيني من يع

والعقاب األخروي خمالفاً ومغايراً للحكمة والعدالة والرمحة اإلهلية، وهناك منهم 
من أشكل على مقداره وتناسبه مع نوع املعصية، وتبعاً لذلك أخذوا ينظرون 

  إىل األنبياء بعني الشك والريبة.إىل صحة إسناد العقوبات األخروية 

  قال ديفد هيوم ذا الشأن:

إن الذي نفهمه هو أن العقوبة جيب أن تتناسب مع حجم املعصية. ويف «
هذه الصورة ملاذا يتم ختليد الكائن الضعيف ـ مثل اإلنسان ـ يف العذاب 
 األبدي بسبب اقترافه ملعصية مؤقتة وآنية؟! هل ميكن لشخص أن يربر غضب
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اإلسكندر املقدوين وعزمه على إبادة شعب بأكمله رد أن هذا الشعب قد 
»األثري على قلبه �بوسفالوس�سرق جواده 

���.  

يف خصوص  �موريس ميترلينغ�وقال الفيلسوف البلجيكي الشهري 
   عدم عقالنية العقاب األخروي:

تكمن  أرى أن اإلساءة اليت تعرض هلا املقام الربويب إىل هذه اللحظة،«
يف القول: إن اهللا قد خلق اجلحيم. إن اإلنسان البدائي الذي يعود إليه التصور 

وقسوته وسيئاته  وأحقاده ووحشيته أن مجيع رذائله كان يرى عن جهنم، األول
ناشئة عن اجلحيم. وحيث أن أفضل وأكرب أديان العامل مل يستطع اخلالص من 

»املسألة بشكل أعمىخمالب تصور اجلحيم، فقد انقاد إىل هذه 
���.  

أشهر فالسفة الغرب املعاصرين يف النصف الثاين �وقال برتراند راسل 
  ذا الصدد أيضاً: �من القرن العشرين

أرى أن االعتقاد بأن نار جهنم نوع من العقاب للمذنبني هو اعتقاد «
جائر؛ فإن هذه العقيدة قد تسببت بتوسيع رقعة الظلم يف الدنيا، وجعلت 

يب وانعدام العدل من نصيب األجيال واألعراق. وإذا استطعتم أن تثبتوا التعذ
أن املسيح املذكور يف اإلجنيل هو املبدع ملثل هذا النوع من األفكار، أمكن لكم 

»إلقاء املسؤولية يف ذلك على عاتقه
�	�.  

                                                             

  .٥٥، ص �شكوك حول خلود الروح�ديفد هيوم، شكاكيت در مورد جاودانگی روح  ��١
، ترمجه إىل الفارسية: ذبيح اهللا �البوابة الكربى�موريس ميترلينغ، دروازه بزرگ  ��٢

  .٦٥١و ٥٥١منصوري، وفرامرز برزگر، ص 
:  ترمجه إىل الفارسية ، �؟ ملاذا لست مسيحياً�ستم يحی نيبرتراند راسل، چرا مس ��٣

  .٣٣س.أ.طاهري، ص 
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من توضيح  بدقبل الدخول يف تفاصيل اإلجابة عن هذه الشبهة، ال

  أنواعه. وبيانماهية العقاب 

¢�6N� ¦!>U:  

إن العقاب واجلزاء الذي يتحمله الفرد املذنب وارم ينقسم بشكل عام 
  إىل قسمني:

� '%"!(7� ¢�6N� :: 
إن بعض العقوبات الدنيوية نامجة ومعلولة للعلل التكوينية واألسباب 

بل إىل السفح، اخلاصة، فعلى سبيل املثال: إن الذي يلقي بنفسه من أعلى اجل
يكون جزاؤه املوت أو اإلصابة باجلراحات البليغة، أو املريض املبتلى بداء 

من املشاكل الصحية اليت ال ميكن  اًكثريالسكري إذا مل ميارس احلمية سيواجه 
إلقاء اللوم بسببها على الطبيب أو أي شخص آخر، وإمنا هي تبعات ضرورية 

  .تقوم على قانون العلية واملعلولية

هناك من املفكرين والعلماء من يذهب إىل االعتقاد بأن العقوبات 
األخروية بدورها من التبعات واآلثار التكوينية املعلولة ألعمال اإلنسان 

  وأفعاله، وذلك على النحوين اآلتيني:

أ ـ العذاب جتسم وصورة للفعل واللوازم النفسانية: مبعىن أن اإلنسان 
 فعل ـ سواء أكان حسناً أم قبيحاً ـ يترك تأثرياً يف يف الدنيا بارتكابه ألي

صقع نفسه اليت هي جوهر جمرد وفعال. وإن هذا التأثري واهليئة القائمة يف 
النفس يكون يف بدايته على شكل حالة مؤقتة وقابلة للزوال، ولكن بعد 
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ابتة التكرار واملداومة يتحول هذا التأثري يف النفس اإلنسانية إىل ملكة وكيفية ث
وراسخة ودائمة، وأحياناً يتحول من امللكة إىل جوهر ثانوي ال يقبل الزوال. 
إن هذه الصورة واهليئة الرذيلة للنفس تنقسم ـ بااللتفات إىل نوعيتها ـ إىل 
أنواع من العقاب والعذاب. ويف عامل اآلخرة تقوم النفس بعد مشاهدة وإدراك 

والعقاب، ويف احلقيقة فإن فعل  واستذكار تلك الرذائل بإنشاء صور العذاب
  النفس هو الذي سيتحول إىل عذاب وأمل.

ب ـ العذاب، الصورة امللكوتية والباطنية لألعمال الدنيوية: مبعىن أن 
هناك صورتني لكل عمل دنيوي يقوم به اإلنسان، الصورة األوىل: الصورة 

والصيام. والصورة الظاهرية للعمل، من قبيل: الغيبة، أكل مال اليتيم، أو الصالة 
األخرى: الصورة الواقعية وامللكوتية لألعمال احملجوبة عن أنظارنا يف اللحظة 
الراهنة. فعلى سبيل املثال: إن الصورة احلقيقية للغيبة هي أكل حلم امليت، 
والصورة احلقيقية ألكل مال اليتيم، هي أكل النار، والصورة احلقيقية للصيام 

واجهة نار جهنم. وعندما خيرج اإلنسان من هذه عبارة عن درع حصينة يف م
الدنيا، تتجلى له الصور الباطنية ألعماله، وبذلك سيعيش حالة من العذاب 

، �جتسم األعمال�والشقاء أو الرخاء والسعادة. ويتم التعبري عن هذه النظرية بـ 
ن شاء وسيأيت املزيد من الشرح واألمثلة القرآنية عليها يف الصفحات القادمة إ

   اهللا تعاىل.

وهناك من األبرار من يستطيع يف ضوء ذيب نفسه أن يشاهد الصور 
  الواقعية وامللكوتية ألعماله، وقد وردت أحاديث وروايات كثرية ذا الشأن.

  :ـ العقاب االعتباري ٢

إن العقوبات االعتبارية ـ كما يلوح من تسميتها ـ  عقوبات ال يوجد 
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ومعلويل بينها وبني املعاصي والذنوب، وإمنا  يي وعلِّأي صلة أو ارتباط حقيق
هي جمرد اعتبارات يتم التواضع عليها من قبل البعض. من قبيل أكثر العقوبات 
اليت تعتربها وتفرضها احملاكم القضائية يف حق املذنبني وارمني، من قبيل: 

ود يف الطرد من اخلدمة، والنفي، والسجن من األعمال الشاقة. وحيث ال وج
هذه املوارد للعالقة التكوينية بني اجلرمية والعقاب، ميكن للعقوبة أن تتخلف عن 

  اجلرمية، وميكن لنا رصد ثالث فرضيات يف مثل هذه احلالة:
  ـ تطبيق العقوبة من دون ختفيف. ١
  ـ تطبيق العقوبة مع مالحظة التخفيف. ٢
  ـ عدم تطبيق العقوبة. ٣

ت من هذا القبيل، بل املتصور بشأا هو وأما العقوبات التكوينية فليس
الفرض األول فقط. من باب املثال: إذا وضع شخص يده يف النار، فإن النار 

تلقائياً، والعالقة  �إحراق اليد�بوصفها عقوبة تكوينية ستترك أثرها املتمثل بـ  
بني هذين األمرين، هي عالقة حقيقية تقوم على قانون العلية واملعلولية. فليس 
هناك تواضع واعتبار يف البني كي حيصل ختلف أو تذبذب يتأرجح بني الوجود 

  والعدم.

  وبذلك نصل إىل األمور اآلتية:
  ـ العقاب التكويين ال يقبل التخلف أو االستثناء. ١
  ـ العقاب التكويين ثابت على حالة واحدة. ٢

عتبارياً، تفسرياً ا العقوبات األخروية فسر من والعلماء املفكرين من هناك
من املتكلمني رفضوا ذلك وأصروا على تكوينية  اًالفالسفة وبعض نّأ إال 

   األخروي، وهو ما سنذكره يف الصفحات اآلتية إن شاء اهللا تعاىل. العقاب



 ���

�  ¿� 5"!a>-� Z��!6N� 5�/)L :: 
إىل األهداف  أيتبعد بيان العقوبات وأقسامها إمجاالً، نشري فيما ي

  تصورها بالنسبة إىل العقوبات: والغايات اليت ميكن

ـ التشفّي واالنتقام: العقوبة اليت من شأا جعل املظلوم يشعر  ١
  بانتقامه من الذي ظلمه، وشعوره بالتشفي منه لذلك.

ـ التربية والتأديب: يف هذا النوع من العقوبات يكون اهلدف هو  ٢
ملشاغب من قبل إصالح ارم وتأديبه، من قبيل: تأديب الطالب الكسول أو ا

  املعلم أو األب.

ـ اإلصالح االجتماعي: بأن يكون اهلدف هنا من تطبيق العقوبة هو  ٣
إصالح اتمع واعتبار أفراده مبعاقبة غريهم من ارمني واملنتهكني للقوانني، 

  من قبيل تطبيق عقوبة اإلعدام لردع اآلخرين واعتبارهم.

عىن العام تشمل إحقاق حق ـ إحقاق احلقوق: إن هذه الغاية بامل ٤
املظلوم سواء على يده أو على يد غريه، من قبيل: دفاع شخص ثالث عن 

  حق مظلوم ال يستطيع أن يأخذ حقه بنفسه.

دون عقاب، من ـ الوقائية والردع: لو ترك ارم وشأنه حراً طليقاً  ٥
حاكم أن ائع؛ من هنا ميكن للظمزيد من اجلرائم والففإنه سيتجرأ على ارتكاب 

  يعاقبه من أجل ردعه عن تكرار اجلرمية.

إن الوجه املشترك للدوافع والعقوبات املذكورة يكمن يف اعتباريتها، 
ولذلك ميكن للطرف املقابل أن يتنازل عن حقه يف معاقبة الظامل، ويعدل عن 

  ذلك، أو يطالب بتخفيف عقوبة ارم والرفق به.
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بعد بيان خمتلف الغايات املنشودة من وراء تطبيق أنواع العقوبات، 

واألهداف املنشودة من وراء العقوبات وحتليلها الغايات ندخل يف بيان 
األخروية اليت ميكن تصورها يف حق اهللا سبحانه وتعاىل. ليس هناك من حبث 

وبات الدنيوية املطروحة يف أو شبهة بشأن عقالنية الغايات املتعلقة بالعق
العالقات االجتماعية وحياة اإلنسان يف هذه الدنيا. وإمنا أصل اإلشكال يرد 
على العقوبات األخروية اليت يقوم ا اهللا عز وجل. طبقاً العتقاد املتأهلني إن 
ارمني والعصاة يقاسون يف جهنم أسوأ أنواع العذاب الذي ال ميكن أن خيطر 

، وذلك آلماد طويلة قد تصل إىل حد اخللود. ولو تدبرنا على ذهن أحد
وتأملنا فيما يتعلق ذا النوع من العقوبات يف  مسألتني أساسيتني، أي: 
الشخص الذي يتوىل عملية التعذيب واملعاقبة، وهو اهللا الذي يتصف بالرحيم 

وقه، واجلواد والكرمي، والشخص املعذَّب، أي ارم الذي هو عبد اهللا وخمل
وتأملنا كذلك يف خصوصية العقاب، فسوف نصل إىل هذه النتيجة وهي: إن 
الغايات واألهداف املذكورة آنفاً ال ميكن تطبيقها على العقاب والعذاب 

  األخروي واإلهلي أبداً.

تبدو مستحيلة بشأن ذات الباري  �التشفي واالنتقام�فإن الغاية األوىل 
واطف كتلك اليت ميتلكها اإلنسان، حبيث يتأمل تعاىل؛ وذلك ألن اهللا ال ميتلك ع

من شدة الظلم، ويبادر لذلك إىل االنتقام والقصاص بدافع التشفي، وأما تشفي 
املظلوم فال معىن له يف يوم القيامة أيضاً؛ ألن األحقاد والضغائن تفقد معناها يف 

  ذلك اليوم.

  قال األستاذ الشهيد مرتضى املطهري ذا الشأن:
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بني غايات العقوبات الدنيوية هي إشفاء الغليل. بيد أن العامل  إن من«
اآلخر ال حيتوي على هذه املفاهيم، فبعد مليارات السنني، ينحصر اهتمام كل 
شخص بنفسه، حيث يسعى كل فرد إىل العثور على ذرة من السعادة، وعليه 

ياة فمن ذا الذي يفكر يف االقتصاص من ذلك الذي تعرض له بظلم يف احل
»الدنيا، كي يشفي غليله منه؟!

���.  

ال مكان للغاية الثانية والثالثة واخلامسة يف اآلخرة أيضاً؛ وذلك  وأيضاً
ألن عامل اآلخرة هو عامل احلساب وجزاء األعمال، وليس عامل التكليف، كي 

  يرتدع اآلخرون بعقوبة ارمني، فقد ورد يف املأثور:

m 0/�¢«ـ -¨� ,¢�/0 �� �1C �!a� �1C ��«
���.  

 !" s� GaL �a� ¢�/0 «ـ !>!(p #U _~!"� �1C �!" s �(>D� �U
�1C«

�	�.  

  وقال أحد املعاصرين يف بيان عدم وجود الغاية املذكورة يوم القيامة:

.   (االنتقام من العصاة يف ذلك اليوم، إذ يقول اهللا تعاىل:  إنّ« O� � h>OD
  �: �#! $1 O6�7% $� �w O� O�  Q $1 (�
كما حيصل �يهدف إىل التشفي وإشفاء الغليل  ، ال�

، كما أنه ال يشبه االنتقام �بالنسبة إىل حاالت االنتقام الفردي يف الدنيا
احلاصل يف احملاكم القضائية جتاه ارمني؛ ألن اهلدف اهلام املنشود من وراء 

                                                             

 .٣٨و ٢٨مرتضى املطهري، املعاد، ص  ��١
  .١٤ج البالغة، اخلطبة:  ��٢
  .٨٨١، ص ٧٧حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٣
 .٢٢السجدة:  ��٤
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ذلك هو ضمان النظم واألمن االجتماعي، وال جمال ملثل هذه األهداف يوم 
»امةالقي

���.  
أما الغاية اليت ترمي إىل إحقاق حق املظلوم، فتعين أن اهللا يقتص من 
اجلناة من أمثال الطاغية صدام ومشر بن ذي اجلوشن على ما اقترفته أيديهما 
من اجلرائم. بيد أننا إذا دققنا النظر يف هذه الغاية، سيتضح أا تعود إىل 

تشكل غاية مستقلة للعقوبة. مبعىن غايات أخرى، وإا لوحدها ال تستطيع أن 
أن الشخص الذي تعرض للظلم إذا أراد أن يلحق بالذي ظلمه أشد العقوبات، 

   فإن ذلك لن جيديه نفعاً أبداً، كي يصح التعبري عنه بإحقاق احلق.
إن إحقاق احلق إمنا يتصور بأن يقوم اهللا سبحانه بنقل حقوق 

من معاقبته، إال أن هذا ال ميكن تصوره يف وحسنات الظامل إىل املظلوم بدالً 
يوم القيامة؛ ألن هذا يعين أن يعمد اهللا ـ بدالً من معاقبة ارم ـ بنقل حقوقه 
وحسناته إىل املظلوم. وهذا الكالم ليس مستبعداً على املستوى العقلي، ولكنه 
خمالف ملذهب أصحاب فرضية العقاب اإلهلي، ألم يصرون على معاقبة 

. �فيما يتعلق بالكفار وامللحدين يف احلد األدىن�ذيب الظامل يف يوم القيامة وتع
وعالوة على ذلك إذا أراد اهللا أن يعوض املظلوم بدالً من معاقبة الظامل فإن 
باإلمكان هنا أن نتساءل: ملاذا ال يبادر اهللا سبحانه وتعاىل ـ وهو مصدر النعم 

لوم حقه من نعمه الكثرية. وبعبارة أخرى: اليت ال تعد وال حتصى ـ بإعطاء املظ
  ���ما هي الغاية اليت حيققها اهللا من إنقاص حقوق ارم وحسناته؟

                                                             

  .١٢٣عبد اهللا جوادي آملي، املبدأ واملعاد، ص  ��١
دل احلسنات والسيئات، ميكن تربير إنقاص على فرضية تكوينية العذاب وحىت تبا ��٢

الثواب، وهذا ما سيأيت توضيحه يف مبحث اإلحباط والتكفري يف الصفحات القادمة إن 
  شاء اهللا تعاىل.
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بااللتفات إىل انتفاء الغايات املذكورة آنفاً، رمبا قيل هنا: مبا أن ارم 
هو السبب يف اإلضرار باملظلوم وهضم حقه، فهو أوىل بتعويضه عن الظلم 

بدو أن هذا االستدالل مفتقر إىل اإلتقان؛ ألن الذي حيكم به الذي أحلقه به. ي
دون أن يكون هناك إلزام بأن من العقل هو جربان حق املظلوم مهما اتفق، 

يكون الذي يقوم بذلك هو شخص ارم ذاته؛ إذ ال خصوصية يف ذلك، ويؤيد 
ء هذا احلكم بالعقل والسرية وطريقة العقالء يف العامل، إذ يتحمل األغنيا

  والصاحلون ـ يف بعض املوارد ـ الغرامة عن اآلخرين.

املسألة األخرى هي أن مجيع ما تقدم كان خيص العقوبات اليت يكون 
فيها شخص مظلوم يشتكي ارم والظامل، وأما اجلرائم اليت ال يوجد فيها شاك 

  فال يكون هناك موضع لألدلة املتقدمة. »حق اهللا«أو مدع، كما هو احلال يف 

بشأن بطالن النظرية القائلة  1ال األستاذ الشهيد مرتضى املطهري ق
  باعتبارية العقوبات األخروية:

إذا أردنا تربير العقوبات األخروية على هذا األساس الذي يقوله «
األساس الدنيوي للحياة االجتماعية، فعندها لن تكون شدة  :، أي»املتكلمون«

التربير فحسب، بل سنعجز حىت عن  العذاب ومدته هي وحدها اليت ال تقبل
»تربير أصل العقاب

���.  

3  ¿� 5"��X� Z��!6N� 5�/)�� '%"!(7� ��� :: 
وعليه ال ميكن أن تكون غاية اهللا من تعذيب عباده وخملوقاته يف 
اآلخرة واحدة من الغايات املتقدم ذكرها، ولكن ما هي الغاية اليت ينشدها اهللا 

                                                             

  .٣٨مرتضى املطهري، املعاد، ص  ��١
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طئني؟ لقد أبدى العلماء املسلمون إجابات خمتلفة ذا من وراء معاقبة اخلا
  .�تكوينية العذاب يف اآلخرة�، وفيما يلي نستعرض النظرية املختارة ���الشأن

إن االجتاه الفلسفي والعرفاين يف تربير جهنم والعذاب يف اآلخرة يكمن 
نية يف القول بتكوينية أصل العذاب، ويتم االستناد يف ذلك إىل النصوص الدي

أيضاً. وطبقاً هلذا املبىن فإن العذاب األخروي ليس عذاباً معداً مسبقاً، كما لو 
كانت عبارة عن حفرة كبرية ملتهبة بالنريان ومعدة للمذنبني من الناس يف يوم 
القيامة، وإمنا العذاب ينبثق من باطن اإلنسان نفسه، مبعىن أنه ينشأ من أفعاله 

العذاب معلول تكويين للمعاصي. وبعبارة أدق: إن  ثانية: إن ةالقبيحة، وبعبار
صورة الفعل القبيح شعاع يتجلى على شكل تكويين وبصورة تلقائية وينعكس 

  يف يوم القيامة على هيئة كتلة من النار تلتهم العصاة واملذنبني.

لزوم العذاب للذنب شبيه بلزوم الزوجية لألربعة وامللوحة للملح  إنّ
ما ال يسأل عن سبب زوجية األربعة، كذلك ال يتم واحلالوة للعسل، فك

التساؤل عن سبب مالزمة العذاب لفاعل املعصية؛ ألن العذاب هو الالزم 
للذنب وصورته الباطنية والذاتية، وهو مقترن به ومالزم له من حني صدوره. 

                                                             

، �جهنم چرا؟�وقد ذكرت لذلك أحد عشر جواباً للعلماء يف الفصل األول من كتابنا  ��١
سلة األجوبة عن الشبهات الكالمية، قسم املعاد، الفصل السادس، وكذلك انظر: سل

ـ العذاب  ١فعلى القارئ الكرمي الرجوع إىل تلك املوارد. وهنا نكتفي بذكر العناوين: 
ـ  ٤ـ العقوبة غاية التكليف.  ٣ـ عدالة احلساب اإلهلي.  ٢مقتضى العدل اإلهلي. 

ـ العقاب لطف من  ٦ضى الوعيد اإلهلي. ـ العقاب مقت ٥العقاب ضمانة تطبيق التكليف. 
ـ العقاب  ٩ـ العقاب مقتضى العبودية واملولوية.  ٨ـ العقاب مقتضى املعصية.  ٧اهللا. 

ـ العقاب شفاء  ١١ـ العقاب مصدر نقاء النفس وذيبها.  ١٠مظهر األمساء اإلهلية. 
 لصدر املظلوم.
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فالنار وعمل اإلنسان وفعله ليس عارضاً عليه حىت يصح السؤال عن سبب 
ع ذلك السؤال عن تناسبه أو عدم تناسبه مع يتبووقوعه، و وعلة عروضه

  .»الذايت ال يعلل«املعصية. وعلى حد تعبري الفالسفة: 

إن وضع قطرات من السم يف مئات اللترات من املاء يسمم املاء 
بأمجعه، وقد يؤدي إىل قتل آالف الناس. وبإطالق النار من املدفع الرشاش أو 

  عشرات من األبرياء.وت أو يجرح إلقاء قنبلة أو قذيفة مي
يف هذا النوع من األمثلة وإن كان العمل اإلجرامي يستغرق ثواين 
قليلة، إال أن تأثريه والعذاب الناتج عنه يستمر إىل مدى احلياة. والسر يف ذلك 

دون اعتباريتها. إن آثار من يعود إىل تكوينية اآلثار املترتبة على اجلرمية 
ه املوارد ال ربط هلا باعتبار شخص أو منصب حىت تكون اجلرمية يف مثل هذ

هناك إمكانية لتخفيف العقوبة أو الصفح عنها، بل إن آثار اجلرمية حتدث بشكل 
تكويين وتلقائي، وعلى حد تعبري الفالسفة: إن هذه اآلثار توجد على هيئة 

بني  العلية واملعلولية. وعليه ال ميكن القول واحلال هذه: ليس هناك تناسب
  إلقاء القذيفة وبني موت آالف األبرياء.

وعلى هذا األساس إذا كان العذاب يف اآلخرة من سنخ األمور 
االعتبارية، من قبيل: احلكم على ارم باحلبس يف السجن سنة واحدة على 
جرميته الدنيوية، أمكن أن يكون هناك عفو عن هذه العقوبة أو ختفيفها، ليحل 

العقوبات األخروية هي من  لـما كانتوالعقاب، ولكن  التناسب بني اجلرمية
نوع األمور التكوينية، فإن عقوبتها وعذاا سيكون تكوينياً أيضاً وعلى شكل 

  ترتب املعلول على العلة، وترتب الظل على ذي الظل.

بعبارة أخرى: إن مجيع أعمال اإلنسان وأفعاله الدنيوية تتجلى يف 
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عذاب على الذنوب، والنعم على أعمال ال�اآلخرة على شكل عمل تكويين 
. وقد أشار القرآن الكرمي يف »جتسم األعمال«، وهذا هو الذي يعبر عنه بـ �الرب

الكثري من آياته إىل حضور نفس أعمال اإلنسان يوم القيامة، بل ويصرح 
بذلك أحياناً، وينسب العذاب والعقاب يف ذلك العامل إىل نفس األعمال. وفيما 

  إىل جانب من هذه اآليات: نشري أيتي
� (أ ـ #!$) �1  N �p  �$7% $i � �� �#  � ��  $Ä �T h>OD ��  !�a � � $, Ô �7  N�p �� � $� �� �i �." Ô h� � � �½�U � �"(���.  

t(ب ـ  �� �"  Æ �V �; h, �n �
� �6 � O�  � �1  N �"  . �� �� t �� �"  m  y �X �; h, �n �
� �6 � O�  � �1  N �"  . �1 �L(���.  
�  (ج ـ a �� �L �#!$) �1  N �p  �$7% $i � �� h�OD �#  � ��  $Ä �� �� �m} a �~ &�  � �> $��) |$p �� ��  ! (�	�.  
O  (د ـ  Oµ!$B$� Os �#!$) $i ¡ �" �Th>OD mT  ) $¬ E ����7�a � �
 �!  ��U �#!$) $i ¡ �" �." Ô h� h#OD  m,��>  �

yON �8 �#  !�)  ��a �8 �� m (�
�.  
  سع اال لذكرها يف هذه العجالة.وعشرات اآليات األخرى اليت ال يت

  ومن بني الروايات الكثرية الواردة يف هذا الشأن، نكتفي بذكر روايتني:
أنه قال: عندما يوضع امليت يف القرب،  9ـ روي عن النيب األكرم 

»كنت عملك؛ فبقيت معك«يتمثل له شخص، فيقول له: من أنت؟ فيجيبه: 
���.  

وصارت األعمال «أنه قال:  7ـ روي عن اإلمام زين العابدين 
»قالئد يف األعناق

���.   

                                                             

 .٧التحرمي:  ��١
 .٨ـ  ٧الزلزلة:  ��٢
 .٥٤يس:  ��٣
 .١٠النساء:  ��٤
 .٢٤٠، ص ٣احملدث الكليين، فروع الكايف، ج  ��٥
 .٤٢الصحيفة السجادية، الدعاء:  ��٦
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  قال األستاذ الشهيد مرتضى املطهري:

إن هناك بني العقوبات يف العامل اآلخر واملعاصي علقة تكوينية أقوى «
وأشد، فالعالقة بني العمل واجلزاء يف اآلخرة ليست اعتبارية من قبيل النوع 

لنوع الثاين، بل هي أعلى منها بدرجة األول، وليست علّية ومعلولية من قبيل ا
»أيضاً. فالعالقة القائمة هنا من نوع العينية واالحتاد

���.  

يف إشارة منه إىل شبهة برتراند راسل يف عدم  وقد قال مساحته
  التناسب بني العقوبات األخروية والذنوب:

بأن رعاية  »تناسب العقاب واملعصية�تتلخص اإلجابة عن إشكال «
يت يف مورد العقوبات االجتماعية واالعتبارية، ومن الطبيعي يف هذا التناسب تأ

النوع من العقوبات أن يأخذ املشرع التناسب بني اجلرمية والعقاب بنظر 
االعتبار. وأما فيما يتعلق بالعقوبات اليت تقوم بينها وبني املعاصي علقة 

نية واحتاد بني تكوينية، بأن تكون معلولة وأثراً حقيقياً للمعاصي، هناك عي
اجلرمية والعقاب، مبعىن أن العقوبة هي املعصية، وعليه ال يكون هناك جمال 
لطرح حبث التناسب وعدم التناسب .. وما يقوله برتراند راسل مستغرباً كيف 
يقوم اهللا مبعاقبتنا على ذنوبنا الصغرية بعقوبات شديدة وقاسية! إمنا هو ناشئ 

قة بني الدنيا واآلخرة ليست من قبيل العالقات من عدم إدراكه وفهمه أن العال
»االعتبارية واالجتماعية

���.  

  :1وقال مساحة اإلمام اخلميين 

                                                             

 .٢١٩مرتضى املطهري، العدل اإلهلي، ص  ��١
  .٥٤٨، ص٤؛ ج٢٣٧و٢٢٧، ص١، ج�األعمال الكاملة�مرتضى املطهري، جمموعة آثار  ��٢
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وكذلك هناك موضع آخر يشتمل على أنواع من العذاب ال ميكن «
لفهمنا القاصر أن يدرك كنهها، وهي ناشئة عن أعمالنا، وليس األمر كما هو 

الد من خارج أنفسنا ويتوىل عملية احلال يف هذه النشأة حيث يأيت اجل
»التعذيب

���.  

م األعمال ا بيان تفاصيل وأما نظرية جتسوكيفية حتقق وجزئيا
العذاب وعالقته باألعمال فقد تعرضنا له يف كتاب املعاد من هذه السلسلة، 

  .���ولذلك نكتفي هنا بإحالة القارئ الكرمي إىل ذلك الكتاب

ات األخروية هي من سنخ األمور العقوب لـما كانتخالصة الكالم: 
التكوينية، ومل يعمل شخص أو مقام على وضعها وتشريعها كي يتم التساؤل 
عن تناسبها مع نوعية املعاصي والذنوب؛ ألن العقاب األخروي يتجلى على 
هيئة تكوينية حبسب نوع املعصية وشدا، وتنبع من ذات املعصية، وبذلك فإن 

عقاب عالقة تلقائية تقوم على حنو العلية واملعلولية. العالقة بني اجلرمية وال
وبعبارة أدق: إن العالقة بينهما عالقة عينية، مبعىن أن العقاب هو الصورة 
الباطنية للمعصية، وعندما ينكشف الغطاء وتسقط احلُجب املادية سيجد ارم 

  نفسه مرناً بعمله.

                                                             

؛ ١٨، ص ١٥؛ ج ٢٧٩، ص ٦النور، ج  انظر: السيد روح اهللا املوسوي اخلميين، صحيفة ��١
، احلديث ٣٦٠، ص �األربعون حديثاً�؛ وانظر أيضاً: چهل حديث ١٢٨، ص ١٧ج 

  الثاين والعشرون.
، �أجوبة الشبهات الكالمية�حممد حسن قدردان قراملكي، پاسخ به شبهات كالمي  ��٢

الغاية من �كتاب املعاد، الفصل السادس، اجلنة والنار؛ وكذلك: لنا: جهنم چرا؟ 
  ، الفصل الثاين.�اجلحيم
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ة يتوقف على حتقق أو املسألة األخرى أن ترتب العقاب يف يوم القيام
عدم حتقق بعض األمور، فعلى سبيل املثال: أن ال يبادر املذنب إىل التوبة، أو 

 ، األصول يف هذا  إذ إنّال حيظى بالشفاعة، أو ال تقارن الذنوب بأعمال الرب
الشأن، من قبيل: اإلحباط والتكفري واملوازنة بني األعمال من الكثرة حبيث أن 

، وسوف نشري يف الصفحات ���دها يف املصدر السابقكاتب السطور قد رص
القادمة إىل بعض املسائل اليت تلقي ضوءاً على عدم منافاة هذه األمور مع 

  العدالة اإلهلية.

ورمبا طرحت هذه الشبهة نفسها هنا، وهي أنه ميكن القبول بتناسب 
تبقى قائمة  املعصية مع العقاب الطويل األمد بالنظر إىل ما تقدم، إال أن الشبهة

بشأن العذاب األبدي واخللود يف العذاب بالنسبة إىل بعض الذنوب، من قبيل: 
  الكفر واإلحلاد.

ويف اإلجابة عن هذه الشبهة جيب القول: اتفقت كلمة مجيع العلماء على 
، باستثناء عقوبة ���أن العقوبات على مجيع املعاصي ستكون حمددة ومؤقتة

العلماء يف هذا الشأن، ونوكل تفصيل ذلك إىل  الكافر حيث هناك اختالف بني
  الصفحات القادمة إن شاء اهللا.

  

                                                             

 انظر: حممد حسن قدردان قراملكي، املعاد، الفصل الرابع، شبهات القيامة واحلشر. ��١
وبطبيعة احلال ذكرت بعض النصوص الدينية اخللود يف العذاب بالنسبة إىل بعض  ��٢

أن العلماء  الذنوب، من قبيل: العداوة مع النيب األكرم، وأكل الربا، وقتل العمد، بيد
انظر: جعفر سبحاين، تفسري �خصوا بذلك الكافر األعم من املنافق واملرتد وامللحد 

 .�٣٧٦، ص ٩منشور جاويد، ج 
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  : الشبهة الثانية: عدم تناسب الشفاعة مع العدالة

متّ التأكيد يف التعاليم الدينية على أن مسألة الشفاعة تعد واحدة من 
سبل جناة العبد املذنب من العقاب يف اآلخرة، مبعىن أن يكون الفرد حبسب 
أعماله مستحقاً للعذاب والعقاب، ولكن يتم التكفري عن ذنوبه بوساطة من 
شخص ثالث، وينجو من العذاب ذه الوساطة. وقد ذكرت النصوص الدينية 

، :واألئمة  9من بني من تكون هلم الوساطة والشفاعة: النيب األكرم 
ة على أن والشهداء والصاحلون وأمثاهلم. كما متّ التأكيد يف النصوص الديني

الشفاعة ال تشمل كل شخص، وإمنا تقتصر على أناس بعينهم، مثل: املسلمني 
  أو الشيعة الذين تتوفّر فيهم بعض املواصفات.

وقد ذهب التصور ببعض من الناس أن من الصعب احلصول على 
مرضاة اهللا وعفوه عن العصاة واملذنبني، ومن هنا يتعين البحث عن وسطاء 

هذه القراءة للشفاعة بامللحدين إىل إثارة الشبهة حول  وشفعاء. وقد أدت
عدالة اهللا بسبب اختصاص الشفاعة ببعض اجلماعات. وقد وجد املخالفون 
للتشيع أن الشفاعة ـ بسبب توظيفها للوسائط وإلغائها لدور اهللا ـ متعارضة مع 

  التوحيد العبادي والربويب.

لشفاعة نوعاً من التمييز وعليه يطرح هذا التساؤل نفسه: أال تعترب ا
  العنصري واألبرتايد الديين يف يوم القيامة؟

�a)�� 5�*�%�: 
إن اإلجابة عن هذه الشبهة مذكورة بالتفصيل يف كتاب املعاد من هذه 

  نشري إىل هذه اإلجابة باختصار. يأيتالسلسلة، وفيما 
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ثل هذا اإلشكال ينشأ من عدم الفهم الصحيح ملعىن الشفاعة. إن م

  نشري إىل املعىن الصحيح هلذا املفهوم. يأيتوفيما 

لقد متّ تعريف الشفاعة اصطالحاً بالعفو عن الذنوب، ويف بعض املوارد 
بإعطاء الثواب واملرتلة، إال أن ذلك ال يتم بشكل مطلق ودون قيد وشرط. إذ 

فاعة على مسألة االستحقاق وأرضية احلصول على الشفاعة يؤكد القائلون بالش
، مبعىن أن مشول الشفاعة �املشفوع له�بالنسبة إىل الشخص الذي يشفع له 

من املنتجبني وفقاً لبعض املالكات والشروط،  اًبعضيعم اجلميع، وإمنا خيص ال
ائدا: حقيقة الشفاعة وف«ومنها األهلية واالستحقاق، قال السيد املرتضى: 

»طلب إسقاط العقاب عن مستحقه
. من باب املثال: إن الطالب الذي ���

يرتكب خطأ صغرياً للمرة األوىل، أو الذي تكون درجته على احلافة ـ حبسب 
املصطلح الشائع ـ وحيتاج إىل درجة أو درجتني لينتقل إىل املرحلة العليا، 

عه، أو الشخص يتوسل إىل أستاذه من خالل توسيط شخص كي يتسامح م
الذي يرتكب جرمية يف حلظة غضب، وبعبارة أخرى: ال يكون جمرماً حمترفاً، 
ويكون نادماً على ما بدر منه حقيقة؛ فيطلب من املظلوم والشاكي أو القاضي 

  أن يصفح عنه، أو يسأله ختفيف العقوبة عنه.

إن هذين املثالني ناظران إىل وجود األهلية واالستحقاق بالنسبة إىل 
مرتكب اخلطأ نفسه. وهناك موارد أخرى يتم فيها الصفح والعفو عن اخلاطئ 
بسبب انتسابه إىل شخصية بارزة أو مكان مرموق وحمترم، كأن يكون ابن 

                                                             

  .٢٧٣، ص ٢السيد املرتضى، الشايف، رسائل الشريف املرتضى، ج  ��١
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األستاذ أو املعلم، أو يكون حمسناً أو بطالً وطنياً، ويرتكب خطأ للمرة األوىل 
  قه اخلاص.يف حياته، فيمكن للمظلوم أو الشاكي أن يتنازل عن ح

صفح األستاذ أو منحه الطالب املستحق  دلة يعيف هذا النوع من األمث
درجة أو درجتني، والعفو أو التخفيف يف عقوبة اخلاطئ من قبل الشاكي أو 
احملكمة أمراً عقالئياً ومقبوالً. والشاهد على ذلك هو قيام السرية وحكم العقالء 

 احملاكم يف العاملو ختفيف العقوبات يف مجيع يف العامل، ووجود قانون العفو العام أ
  .هاأو أغلب

إن مجيع أنواع الشفاعة يف يوم القيامة ستكون على أساس وجود 
األهليات واالستحقاقات، من باب املثال: إن املذنبني سيتم تصنيفهم يوم 
القيامة حبسب حجم معاصيهم، وإن الصفح أو ختفيف العقوبات أو زيادة الثواب 

أساس مقادير الذنوب وأعمال الرب أو اقتراف املعاصي. فأصحاب  سيتم على
الذنوب القليلة سيتم الصفح عنهم بشكل أسرع من ذوي املعاصي الكثرية. 
وفيما يتعلق بأتباع األنبياء واألئمة واملقربني منهم ستكون أرضية العفو 

لكفار الذين بالنسبة إىل اوالصفح ممهدة هلم بشكل أفضل من غريهم، وهكذا 
يقومون بالكثري من أعمال الرب يف الدنيا، فإم يتمتعون بفرصة أكرب ليشملهم 
التخفيف أو رفع العذاب عنهم. وبعبارة أخرى: إن إعطاء الثواب أو العفو من 
قبل اهللا بوصفه شافعاً وعلة فاعلية ومفيضاً على اجلميع بشكل متوازن 

م املساواة، ولكن فيما يتعلق بتحقق ومشترك يفيض اخلري على اجلميع على قد
الفعل عالوة على العلة الفاعلية يشترط حتقق العلة القابلة ومقدماا أيضاً. إن 
احلصول على شفاعة اهللا وغريه من الشفعاء تتطلب علة قابلة واستحقاقاً 
وأهلية يف شخص املشفوع له، وإن نعمة الشفاعة اإلهلية سترتل على العبد 
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اقه، وأما الفاقد هلذا االستحقاق فإنه سيحرم من هذا الفيض مبقدار استحق
اإلهلي، كما هو احلال بالنسبة إىل املطر الذي يهطل على التربة اخلصبة 
والسبخة والصخرية، فإنه يرتل على مجيع هذه األنواع من األرض بالسوية، 

ون ولكن التربة اخلصبة وحدها هي اليت ستمرع باخلضرة والثمار اليانعة، د
األرض السبخة والصخرية. ويف احلقيقة ميكن القول فيما يتعلق بالشفاعة 
وحصول األفراد عليها: ال يوجد متييز بني الناس، بل كل ما هنالك تفاوت 

  حبسب االستحقاق ال أكثر.
وقد أشارت الروايات إىل الشروط الضرورية اليت جيب توفرها يف 

  أنه قال: 7ام الصادق الشخص املشمول للشفاعة، فقد روي عن اإلم
فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعني عند اهللا؛ فليطلب إىل اهللا أن «

يرضى عنه .. واعلموا أن أحداً من خلق اهللا مل يصب رضى اهللا إال بطاعته 
»وطاعة رسوله وطاعة والة أمره من آل حممد عليهم السالم

���.  
يتعلق باستحقاق  وإن أمهية العمل باألحكام والواجبات الدينية فيما

الشفاعة تبلغ حداً حبيث أن االستخفاف ا يؤدي إىل احلرمان من الشفاعة؛ 
ال ينال شفاعيت من استخف « أنه قال: 9فقد روي عن النيب األكرم 

»بصالته
���.  

� 5"��X� Z��!6N� 5a%"!(p ��8U oC 5M`�� .C 5��Fd :: 
أن العذاب والثواب يف اآلخرة يذهب أكثر الفالسفة والعرفاء إىل القول ب

  ليس اعتبارياً، وإمنا هو تكويين. وإن مسألة الشفاعة من هذا القبيل أيضاً.

                                                             

 .٢٢٠، ص ٧٥حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��١
  .٢٤١، ص ٨١املصدر أعاله، ج  ��٢
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فقد تقدم أم يعتقدون بأن الثواب والعذاب يف اآلخرة ال يأيت من 
خارج وجود اإلنسان، وإمنا ينشآن من داخله ومن صميم ذاته وكيانه. وقد 

انية من خالل اكتساب األعمال ـ األعم من سبق أن ذكرنا بأن النفس اإلنس
الصاحلة أو الطاحلة ـ وانعكاسها وانطباعها واستقرارها يف صقع النفس، تتحول 
باملمارسة والتكرار إىل ملكات، وإن هذه امللكات هي اليت سيتبلور منها 
العذاب أو النعيم يف اآلخرة. وبعبارة أدق: إن هذه امللكات تتجسد على شكل 

نعيم. فإن األعمال احلسنة من قبيل: الصالة واإلحسان والرب  عذاب أو
باآلخرين وعلى رأسهم األنبياء واألئمة، سوف تتمثّل على صور مجيلة، 

  وستعمل على فكاك رقبة العبد من النار مبا يتناسب ومقدار عمله.

وحبصول الشفاعة يف ذات املشفوع له، تتحول امللكات احلسنة وتأخذ 
الزوال واالضمحالل.  الصور الضعيفة إىل تأخذ لتكامل، ويف املقابلطريقها إىل ا

وبسبب تغيري املوضوع سابقاً، بيد أن احلكم متوقّف؛ خبالف القول باعتبارية 
  العذاب والشفاعة حيث ال حيدث تغيري أو حتول يف ذات الشفيع.

وقد فسر العالمة الطباطبائي حقيقة الشفاعة بتصرف نفوس الكاملني 
اليت هي حباجة إىل الشفاعة، البشر ـ كاألنبياء مثالً ـ يف النفوس الضعيفة  من

. وقد أوضح ذلك من خالل ���وبذلك تزول الصور واهليئات الرذيلة والقبيحة
التمثيل باملريض الذي تغزو جسده املكروبات؛ فتارة تكون مناعة اجلسد قوية 

للشفاء من تلقائه، وتارة حبيث يتمكن من التغلب على املكروبات واالمتثال 
تكون املناعة من الضعف حبيث حيتاج اإلنسان إىل العالج وتناول الدواء، وهنا 

                                                             

ـ  ١٨٣، ص ١انظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  ��١
١٨٤.  
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يلعب الدواء دور الشفاعة. وينبغي االلتفات هنا إىل أن الدواء يعمل على 
  .���تعزيز مناعة اجلسد، وبذلك يربز دور طبيعة اجلسد يف مواجهة املكروبات

ته الشفاعة بتبديل ذنوب املشفوع له إىل ويف موضع آخر فسر مساح
، »إنسان غري مذنب«إىل  »اإلنسان املذنب«حسنات، وتبعاً لذلك يتغير موضوع 

  وبذلك يرتفع العقاب أيضاً، وذلك إذ يقول:
إن فائدة الشفاعة تكمن يف تبديل الذنوب اليت توجب الفسق إىل «

له بالشافع أوالً، ومن  حسنات .. إن حالة الشفاعة تتلخص يف التحاق املشفوع
مثّ يتم تبديل أعماله السيئة إىل أعمال حسنة. وقد أشار القرآن الكرمي إىل 

�-r  (هذه احلقيقة بقوله تعاىل: ̀ $"$l $
  �Z��% �/ �0  �O O¶��}ra �؛ إذ لو مل يكن هناك ���) 8
م أصل حمفوظ بني املبدل واملبدل منه، سيكون التبدل يف الواقع من خالل إعدا

»املبدل وإجياد املبدل منه، ال تبديل شيء بآخر
�	�.   

وقد عمد العالمة إىل توضيح ذلك من خالل اإلشارة إىل صحة 
الطبيعة قد زودت اجلسد بوسائل دفاعية ملواجهة  نّإ إذوسالمة اجلسد، 

املكروبات، ولكن أحياناً ال تكفي هذه الوسائل الذاتية يف الدفاع عن اجلسد، 
ان حباجة إىل مراجعة الطبيب وتناول األدوية لرفع مستوى ويكون اإلنس

مناعة اجلسد وقدرته الدفاعية، ويف كال احلالني تكون املقاومة للمكروبات من 

�ذات اجلسد�.  

                                                             

اإلنسان من املبدأ �انظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، انسان از آغاز تا اجنام  ��١
  .١٧٥، ص �إىل املعاد

 .٧٠الفرقان:  ��٢
  .١٧٦ـ  ١٧٤انظر: املصدر أعاله، ص  ��٣
 .١٧٥نظر: املصدر أعاله، ص ا ��٤
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 »العدل اإلهلي«وقد عمد األستاذ الشهيد مرتضى املطهري يف كتابه القيم 
ون مفهوماً للقارئ ليك ؛إىل بيان مسألة الشفاعة بأسلوبه الشيق والبسيط

الكرمي، ولكنه مل يشر إىل اآلراء الفلسفية اليت طرحها الفالسفة الكبار مبن فيهم 
صدراملتأهلني. ومل يكن سبب ذلك يعود إىل رفضه لتلك اآلراء، وإمنا لصعوبة 

   .���فهمها

حصيلة الكالم أن شفاعة اهللا وغريه من الشفعاء ستقوم على أساس 
والقابلة للشفاعة يف املشفوع له. مبعىن إذا كانت حسنات وجود العلة املقتضية 

اإلنسان أكثر من سيئاته، فإن أرضية الشفاعة ستكون أكثر خصباً، وإذا كان لدى 
 7واإلمام علي 9خاص بإنسان كامل، مثل رسول اهللا اإلنسان يف الدنيا تعلق

نصائحه، أو مثالً؛ حبيث يلهج بذكره والتدبر يف أخالقه و 7أو اإلمام احلسني 
هذه األعمال  ، فإن7ّكان مثالً ممن يشارك يف مراسم العزاء على اإلمام احلسني 

ستؤثر يف صقع النفس، وتتحول إىل ملكات حسنة، وسوف تتمثل له يوم القيامة 
على هيئات وصور مجيلة تقضي على الصور وامللكات العقابية أو تقلل منها، 

  ل ملثل هؤالء األشخاص.يشفع 7حيث يقال إن اإلمام احلسني 

                                                             

إن لصدر املتأهلني يف تفسريه لسورة احلديد بياناً دقيقاً وعلمياً. فإنه من خالل تعميم  ��١
البحث، قام بطرح مسألة العلل الذاتية والعلل االتفاقية، ومسألة الغايات الذاتية 

تفاقية يف والغايات العرضية، مث يدخل يف تفاصيل البحث ليبني كيف يكون للعلل اال
هذا العامل ـ الذي ال يقتصر على اتمعات البشرية ـ أن حتدد مصري شيء، أو حتول 
دون وصوله إىل غايته الذاتية، فيقنع ببلوغ غايته العرضية، بيد أن عامل اآلخرة بعيد عن 

املستوى العلمي هلذا البحث عال جداً،  ما كانولـتأثريات العلل االتفاقية والعرضية. 
ؤثر اإلحجام عن الدخول يف تفاصيله، ونكتفي بإحالة أهل الفضل إىل كلمات فإننا ن

  صدر املتأهلني يف تفسريه القيم.
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الصورة األخرى للشفاعة تتمثل باهتمام الشافع باملشفوع له يوم 
القيامة، ولكن بشرط أن تتوفر لدى املشفوع له ملكات تتناسب مع مفهوم 

 7أو اإلمام احلسني  7الشفاعة، فعلى سبيل املثال: إن حب اإلمام علي 
النورانية يف النفس، وبتبع يؤدي إىل خلق تكويين للملكات والصور اجلميلة و

ذلك سوف يتجلى هذا الفرد يف يوم القيامة وهو يتمتع بأرضية أكثر من غريه 
  .وشفاعتهما هذين اإلمامني اهلمامنيخصباً لالستفادة من اهتمام 

ويف احلقيقة فإن امللكات واألنوار النفسية تكون هلا مثل جاذبية 
كن هلا أن تستقطب كمية أكرب املغناطيس، وكلما كانت هذه اجلاذبية أقوى، أم

من احلديد. وهكذا األمر بالنسبة إىل النفس، فكلما كانت أقرب من اهللا وغريه 
 األولياء الكاملنيمن الشفعاء، أمكن هلا أن جتتذب الفيض اإلهلي وعناية 

   بصورة تكوينية. واهتمامهم

ة الفيض واملغفرة من اهللا ومن ضاملسألة الدقيقة األخرى هي أن إفا
ه من الشفعاء تعم مجيع األفراد بالسوية ودومنا استثناء، إال أن بعض الناس غري

تذاب الرمحة والشفاعة أو أم ميتلكوا بشكل جال يتمتعون بقابلية وقدرة ا
ضعيف، مثل املطر الذي يرتل على األرض وتأخذ منه كل نبتة مبقدار ظرفيتها 

رداء من نعمة املطر على وقدرا االستيعابية، يف حني ال حتصل األرض اجل
   شيء أبداً.
  

  :الشبهة الثالثة: اإلحباط

لقد ورد الكالم يف اآليات القرآنية الكرمية وبتبعها يف الروايات 
 واضمحالهلما األعمال الصاحلة والثوابواألحاديث الشريفة بشأن بطالن 
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مبجرد صدور بعض املعاصي والذنوب، من قبيل: الكفر والشرك والردة ورفع 
فوق صوت النيب، وهو ما يعبر عنه يف املصطلح الكالمي  صوتال
»اإلحباط«بـ

. وقد عبرت النصوص الدينية عن أسباب بطالن أعمال اخلري ���
  نشري إىل بعضها: أيتوالرب بتعبريات خمتلفة، مثل: اإلحباط والبطالن، وفيما ي

إذ أ ـ الكفر: فالكفر يوجب بطالن ما يقوم به الكافر من أعمال الرب ،
   قال تعاىل:

)  Ô h� h#ODl OZ� �"ÌO� �#� $� $�  ( �" �."  �." Ô h� �#!$)$7  6 �" �� «@ �0 O  y ��O� �wraO h̀%� �#!$)$7  6 �" ��
 $� �T  C�U  \�BO` �0 �." Ô h� �_O}��  �$U * ��aO��U �¢ �̂ �NO�  � $v  rx�̀ �L O��h%�  . O� O·  / O6 ��O� �#� $� $� ¡ �": Os  � $M

 �-� �� � �� �� O; �� OX� �� ��a  >: �." O Oq��>  . O�  � $M (���.  

ب ـ الشرك: فلو أشرك املسلم بعد إسالمه، ستبطل أعماله الصاحلة 
  :9اليت قام ا قبل أن يشرك، قال تعاىل خماطباً رسوله الكرمي 

)  �a�� �\  i �  V�U  .O}�� �_O) ̀ �*  . O� �." Ô h� �£OD �� �_ a��OD �' O0�$U  - �6�� �� �_$) �1 �C h.�B�̀  <
  � �. O� h.�>! $(�7�� ��: �." O OÍ� �z (�	�.  

                                                             

؛ سعدالدين التفتزاين، ٤٢٢انظر: القاضي عبداجلبار املعتزيل، شرح األصول اخلمسة، ص ��١
 ؛٣٠٩ص ،٨؛ القاضي عضدالدين اإلجيي، شرح املواقف، ج١٤١ص ،٥ج شرح املقاصد،

؛ سديد الدين حممود ٦٣إسحاق إبراهيم بن نوخبت، الياقوت يف علم الكالم، ص أبو 
؛ اخلواجة نصري الدين الطوسي؛ نقد ٤٢، ص٢احلمصي الرازي، املنقذ من التقليد، ج

؛ الفاضل املقداد، ٣٢٧؛ اخلواجة نصريالدين الطوسي، كشف املراد، ص٥٠٥احملصل، ص
  .٤٣٦اللوامع اإلهلية، ص

 .٢٢ـ  ٢١آل عمران:  ��٢
 .٦٥الزمر:  ��٣
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ج ـ االرتداد: فإن االرتداد يوجب بطالن األعمال احلسنة أيضاً، إذ 
  يقول تعاىل:
)  $� �T  C�U  \�BO` �0 �_O}��  �$¡ �L &�OL� �i �! $v ��  \ $1�a �L OGO%"O+  . �C  � $( % O�  + O- �p  � �"  . �� ��: Os  � $M

 �� ��a  > �-� �#� $-O�� �X � �MaOL  � $v O,�h%� $¢� �<  e�U �_O}��  �$U �� O; �� OX� (���.  
  :9د ـ رفع الصوت فوق صوت النيب األكرم 

)  $G �� � $� �M  �Ä �� �� r'O h̀%� OZ  ! �e ��  ! �L  � $(�p �!  e�U ! $N �L  � �p �� !$% ��§ �." Ô h� � � �½�U � �"
 �� N�̀ O�  � $( OK N�� O�  M �Q �i O
  ! �6 ��O�  �#� $� $N  ��p ��  �$7  > �U ��  � $($� �T  C�U �·�̀  ��  #�U (���.  

  هـ ـ املن واألذى: ويف ذلك قال اهللا تعاىل:
)   ��O�  � $(Op� �* �- �e !$)OB ̀ $p �� !$% ��§ �." Ô h� � � �½�U � �": $G��� �� $@ O�% $" ? Ô h�� �i j �n�� �� r. �1

 O� $. O�  u $" �� �� O��h%� �A� �S O,Ol�  O� OX� O�  !�a � �� (�	�.  
وقد متّت صياغة الشبهة هنا على النحو اآليت: كيف ميكن أن ينسجم 
القول ببطالن مجيع أعمال اإلنسان الصاحلة مبجرد قيامه مبعصية ـ سواء أكانت 
معصية كبرية من قبيل: الشرك، أو معصية عادية من قبيل: رفع الصوت يف 

ر مضافاً إىل ذلك يف نار جهنم، مع العدالة حضرة النيب ـ والقول خبلود الكاف
  والرمحة اإلهلية؟!

�a)�� 5�*�%�:  
لقد تقدم تفصيل اإلجابة عن هذه الشبهة يف كتاب املعاد من هذه 

  السلسلة، ولكننا نكتفي هنا بذكر املسألة اآلتية:

                                                             

 .٢١٧البقرة:  ��١
 .٢احلجرات:  ��٢
 .٢٦٤البقرة:  ��٣
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� �)|� cF!7/" Â�`0d :: 
ساد والبطالن لقد استعمل اإلحباط لغة يف معاين خمتلفة، مثل: الف

. وقد قصد بعض علماء اإلسالم ـ ومنهم املعتزلة ـ املعىن اللغوي ���واإلهدار
إىل األعمال،  �حبط�لإلحباط ومترادفاته من اآليات اليت نسبت فيها كلمة 

ومبوجب ذلك تبطل وتضمحل أعمال الفرد الصاحلة مبجرد ارتكاب ذنب 
الذي  »اإلحباط املطلق«ريف خاص على ما تقدم ذكره. ويطلق على هذا التع

  مبوجبه تبطل مجيع أعمال اخلري السابقة مبجرد ارتكاب املعصية.

وقد وصف نصري الدين الطوسي والعالمة احللي اإلحباط املطلق 
الذي يستوجب الظلم يف حق فاعل أعمال اخلري أو الشر يف  �التعريف األول�

  إطار الصور الثالث اآلتية:

مجيع أعمال : إثر إحباط �اإلحباط�الثواب أ ـ غلبة الذنوب على 
، يلزم من ذلك أن يكون هذا الفرد مثل الذي مل يصدر عنه أي وبطالا اخلري

  فعل صاحل أبداً.

: إذا كانت أعمال اخلري �التكفري�ب ـ غلبة أفعال اخلري على الذنوب 
باً أو لدى الفرد أكثر، وبفعل التكفري متحى مجيع ذنوبه، ويغدو كمن مل يرتكب ذن

  معصية أبداً.

ج ـ تساوي أعمال اخلري والشر: ويف هذه الصورة حيصل التعارض بني 
األعمال املوجبة لإلحباط، واألعمال املوجبة للتكفري، والزم ذلك هو التساقط، 

                                                             

انظر: أبو العباس الفيومي، املصباح املنري؛ أبو نصر اجلوهري، الصحاح؛ أبو طالب  ��١
  .�حبط�، مادة احمليطقاموس الالفريوزآبادي، 
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فيغدو هذا الفرد كأنه مل يقم بأي أعمال خري وال أعمال شر، وإنه مل يرتكب ما 
   اب.يوجب الثواب، وال ما يوجب العق

إن العقالء فيما يتعلق ذه الفرضيات الثالث حيكمون خبالف لوازمها، 
مل يقم بأي عمل صاحل، وإمنا  �أ�ال ميكنهم تصور أن الفرد يف الفرضية  إذ

يؤكدون على قيامه بالعمل الصاحل، ويرون عدم مكافأته ظلماً، وهكذا األمر 
  .�ج�بالنسبة إىل الفرضية 

فإن الفرد قد ارتكب معصية، وإن عدم  �ب�وفيما يتعلق بالفرضية 
معاقبته على معصيته ـ مهما كانت صغرية ـ يعد ظلماً يف حق املظلوم، خاصة 

   إذا كانت املعصية داخلة يف حقوق الناس.
  قال نصري الدين الطوسي ذا الشأن:

�  (واإلحباط باطل الستلزامه الظلم ولقوله تعاىل: «
� �6  � O�  � �1  N �"  . �1 �L
 h, �nt �� �"  m  y �X �; (���

«
���.  

وقال العالمة احللي يف شرح ذلك مشرياً إىل الفرضيات الثالث 
   املتقدمة:
ويدل على بطالن اإلحباط أنه يستلزم الظلم؛ ألن من أساء وأطاع «

وكانت إساءته أكثر يكون مبرتلة من مل حيسن، وإن كان إحسانه أكثر يكون 
ون مساوياً ملن مل يصدر عنه أحدمها، وليس مبرتلة من مل يسئ، وإن تساويا يك

»كذلك عند العقالء
�	�.  

                                                             

 .٧الزلزلة:  ��١
  .٣٢٧ادس، املسألة السابعة، ص كشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد، املقصد الس ��٢
 املصدر أعاله. ��٣
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  وقال العالمة جوادي آملي يف هذا الشأن:

لقد ذهب احملققون من اإلمامية يف علم الكالم والتفسري بشكل عام «
إن أعمال �يف غري حمور الكفر واالرتداد والنفاق، وقالوا:  �اإلحباط�إىل نفي 

[كشف  � بعضها بنحو اإلحباط الكلي أو اجلزئي أبداًاخلري والشر ال تؤثر يف
املراد، امليزان]، مبعىن أنه ال األعمال الصاحلة تستوجب القضاء على األعمال 
الطاحلة، وال العكس. بل يبقى كل عمل صاحل أو طاحل يف مكانه حىت حيني يوم 

اخلتام يكافأ  القيامة ليتم وضع كل منهما يف كفة ميزان وتتم املقارنة بينهما، ويف
من ترجح كفة حسناته، ويعاقب من ترجح كفة سيئاته. وأما إحباط األعمال 
بسبب الكفر واالرتداد والنفاق فهو أمر متفق عليه، وقد ورد التصريح به يف 

  .»القرآن الكرمي، وهو خارج عن حمل حبثنا الراهن

ن وعليه فإن نظرية احملققني من الشيعة ـ من بني خمتلف اآلراء بشأ
اإلحباط والتكفري فيما يتعلق باألعمال الصاحلة والطاحلة ـ هي الصحيحة، 

  وخالصتها:
ـ نفي إحباط األعمال باملطلق، أي بطالن احلسنات بالسيئات، أو  ١

  السيئات باحلسنات.
  ـ اإلثبات اإلمجايل لتكفري السيئات باحلسنات. ٢
  .���ـ النفي الكلي لتكفري احلسنات بالسيئات ٣

� �-C : Z�"� {)7Ë �� Â�`0d ��Q/>: 
بااللتفات إىل املعىن اللغوي واالصطالحي ملفهوم اإلحباط يف تفسري 

                                                             

  .٦٠٦ـ  ٦٠٢، ص ١٠عبد اهللا جوادي آملي، تفسري تسنيم، ج  ��١
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ه أصالً قرآنياً رد دعاآليات املومهة إلرادة املعىن اللغوي لإلحباط، ال ميكن 
داللة بعض اآليات على ذلك؛ إذ العقل حيكم بضرورة عدم نسبة حكم للقرآن 

اء آية أو بضع آيات من الكتاب وجتاهل سائر اآليات األخرى من خالل انتق
اليت تثبت اخلالف، خاصة إذا كان ذلك الكتاب مشتمالً على عام وخاص، 

جيعل تفسريه مفتقراً إىل اإلحاطة  أمروهو ومطلق ومقيد، وحمكم ومتشابه، 
على  واإلشراف على مجيع موارده. إن القرآن الكرمي كتاب مساوي نزل منجماً

� (مدى ثالثة وعشرين سنة على املواصفات املتقدمة. قال تعاىل: 
 ��  > �U ? Ô h� �! $v
 &Z�� O� ���7 $� $� �X$U �� O¢��7O( � ��$U h. $v &Z �T �( $2 &Z� �"§ $G % O� �¢��7O( � �_ a �) �C(��� من هنا فقد .

»القرآن يفسر بعضه بعضاً«اشتهر بني املفسرين أن 
���.  

األساس لو عثرنا يف القرآن الكرمي على آيات ختالف مفهوم  وعلى هذا
اإلحباط والتكفري، سوف تتزلزل داللة اآليات الدالة على املفهوم اللغوي 
لإلحباط، وتبعاً لذلك يسقط أصل الشبهة أيضاً. وبالنظر إىل اآليات األخرى 

بت أن كل جند أن القرآن يشري ويؤكّد يف الكثري من املوارد على أصل عقلي يث
إنسان سينال جزاء عمله، وإن اهللا ال يضيع وال يبطل عمل أي إنسان، وإنه 

  (اليظلم أحداً يوم القيامة، من قبيل قول اهللا تعاىل:  m  y �X �; h, �n �
� �6 � O�  � �1  N �"  . �1 �L
t �� �"  Æ �V �; h, �n �
� �6 � O�  � �1  N �"  . �� �� * t �� �" (�	�.  

جزاء كل عمل سواء أكان ثواباً أم إمثاً،  إن هذه اآليات تؤكد على

                                                             

 .٧آل عمران:  ��١
؛ العالمة حممد حسني الطباطبائي، ج ٧٧، ص ١٧انظر: الفخر الرازي، التفسري الكبري، ج  ��٢

  .٥٧و ٣٦، ص ٣
 .٨ـ  ٧الزلزلة:  ��٣



 3�3

 اإلحباط الذي يعين جتاهل أعمال الرب عمل، والزم ذلك رد وعدم تضييع أي
واخلري اليت صدرت عن العبد؛ إذ الذي يبطل ا ليس جمرد عمل واحد، بل 
مجيع أعمال الرب رد معصية واحدة، وهذا يتناىف مع ظاهر وروح اآليات 

ن روح اآليات القرآنية تدل على العدل وعدم تضييع أعمال املتقدمة. إذ
اإلنسان، خالفاً ملفهوم اإلحباط اللغوي الذي يبدو من ظاهر بعض اآليات. من 
هنا جيب القول من خالل اجلمع بني آيات اإلحباط واآليات املخالفة هلا: إن 

من  املراد من آيات اإلحباط حبق املسلم، ليس هو تضييع مجيع ما قام به
 بل بطالن بعضها فقط.�املعىن اللغوي�أعمال اخلري والرب ،  

أما اإلحباط احلقيقي واللغوي ـ الظاهر من بعض اآليات ـ فيخص 
، وهذا ما سيأيت بيانه �الذي يشمل امللحد واملشرك واملنافق�الكافر مبعناه العام 

   الحقاً إن شاء اهللا تعاىل.

3 Â�`0¯� '%"!(7� #�a`� :: 
تعريف املتقدم لإلحباط يقوم على اعتبارية الثواب والعقاب، إن ال

ولكن ميكن القول بوجود تفسري تكويين آليات اإلحباط، مبعىن أنه طبقاً 
لنظرية جتسم األعمال والقول بتكوينية العقاب واجلزاء، فإن كل فعل يصدر 

اً وصاحلاً عن اإلنسان يترك أثراً تكوينياً يف نفس اإلنسان، فإن كان الفعل حسن
ترك كماالً ونوراً يف النفس، وإن كان سيئاً وقبيحاً ترك سواداً وظلمة يف 
النفس. وبترك املعاصي والقيام بأعمال اخلري والصالح تكتسب النفس نورانية، 
ويبدأ اإلنسان برفع خطواته يف مسري التكامل، وإن هذه املنعطفات النفسية 

حيث تتوقف مسرية اإلنسان  �اجلسد من الروح خروج�تستمر إىل حني الوفاة 
  يف هذه احلياة.
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ويف احلقيقة فإن اإلحباط والتكفري ما هو غري تأثري أفعال اإلنسان يف 
النفس، واالرتباط املتبادل بني أفعال اخلري والشر، مبعىن أن ارتكاب املعاصي 

، والقيام بأعمال اخلري والرب يؤدي إىل �اإلحباط�يؤدي إىل ظلمة النفس 
. وإن هذا التأثري املتبادل �التكفري�راق النفس وانقشاع الظلمات النفسية إش

والصعود واهلبوط يف مسار النفس يستمر حىت انقضاء األجل، وباملوت تصل 
هذه الرحلة إىل حمطتها األخرية، مبعىن أن أعمال الرب واخلري يف حلظة املوت 

ك باإلنسان إىل السعادة يف إذا كانت هي الغالبة على الرذائل النفسية، أدى ذل
عامل الربزخ ويوم القيامة، وإن كانت أفعال الشر هي الغالبة، كان مصري 

   اإلنسان هو البؤس والشقاء.

وبعد املوت ينقطع تأثري األعمال االختيارية اليت يقوم ا اإلنسان، أما 
صريح يف الشفاعة واملغفرة وحتمل العذاب، فيمكنه أن يكون مؤثراً. وقد ورد الت

الروايات بالتأثري التكويين الذي يتركه الذنب أو الثواب يف نفس اإلنسان 
ما من عبد إال ويف قلبه «، أنه قال: 7أيضاً. فقد روي عن اإلمام الصادق 

نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنباً خرج يف النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك 
د حىت يغطي البياض، فإذا غطى السواد، وإن متادى يف الذنوب زاد ذلك السوا

»البياض مل يرجع صاحبه إىل خري أبداً
���.  

من املعاصرين  �	�، والعالمة الطباطبائي���وقد تعرض صدر املتأهلني

                                                             

؛ حممد باقر السي، حبار ٢٧٣، ص ٢يعقوب الكليين، أصول الكايف، ج انظر: حممد بن  ��١
  .٣٦١و ٣٣٢، ص ٧٠األنوار، ج 

 .٧٧٤انظر: صدر الدين الشريازي، الشواهد الربوبية، ص  ��٢
 .١٧١، ص ٢انظر: العالمة حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  ��٣
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  إىل حتليل نظرية اإلحباط والتكفري من طبقاً هلذا املبىن.

وإن هذا االجتاه فيما يتعلق باإلحباط والتكفري حيث يقوم على 
كويين واالستناد إىل أفعال اإلنسان نفسه، حيظى بقبول من العقل التفسري الت
  والعقالء.

4 �L�(��� Â�`0d W��7X :: 
إن لبعض الذنوب من قبيل: الكفر والشرك واالرتداد دوراً حمورياً يف 
مصري اإلنسان وفطرته التوحيدية، مبعىن أن اإلنسان بشكل عام ينقسم إىل 

. وفيما يتعلق بالقسم �وجود اهللا أو التوحيد املنكر ألصل�املؤمن والكافر 
األول يشعر اإلنسان بوجود نوع من العلقة واالرتباط بينه وبني اهللا، ويكون 
مسار حركته باجتاه القرب اإلهلي، وعليه فإن كل ذنب يصدر عنه مهما كان 
كبرياً وأدى إىل ظلمة النفس، إال أنه حيث يكون مؤمناً باهللا حبسب الفرض، 

عصيته ستكون حمدودة، وتكون أدىن من النور اإلهلي اجلاري يف ضمري فإن م
اإلنسان وفطرته، ولذلك فإن التأثري السليب للمعاصي ال يستطيع حمو نور 
التوحيد اإلهلي من فطرة هذا اإلنسان؛ ألن تأثري كل ذنب سيكون مبقدار 

  حجمه.

اخلالد  وعلى هذا األساس فإن الفرد املؤمن ملا يتمتع به من الثواب
  ، سيتغلب على ذنوبه، ويدخل يف دائرة املفلحني.�االعتقاد التوحيدي�

؛ فلبعده عن �أي امللحد واملشرك واملرتد�وأما الكافر مبعناه العام 
املسار اإلهلي، فهو خيتص من وجهة نظر أكثر علماء الدين ببطالن األعمال 

  وإحباط العمل. 
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لطباطبائي اإلحباط ـ مبعىن والعالمة ا ���وقد خص العالمة السي
بطالن الثواب ومجيع أعمال اخلري ـ بذنوب من قبيل: الكفر واالرتداد مما يقطع 
قيود العبودية وأواصر املولوية بني اإلنسان وخالقه، ويف ذلك قال العالمة 

  الطباطبائي:

إنه تعاىل جرى يف مسألة تأثري األعمال على ما جرى عليه العقالء «
إلنساين من طريق اازاة، و هو اجلزاء على احلسنة على حدة يف االجتماع ا

وعلى السيئة على حدة، إال يف بعض السيئات من املعاصي اليت تقطع رابطة 
»املولوية والعبودية من أصلها فهو مورد اإلحباط

���.  

بالكافر،  �اإلحباط�ومع ختصيص بطالن مجيع أعمال اخلري والثواب 
عمال الرب الصادرة عن املؤمن، ولكن الشبهة فيما ترتفع الشبهة يف مورد أ

  سنخوض يف بياا. يأيتيتعلق بالكافر تبقى على حاهلا. وفيما 

�L�(� Z+�`C �(0: 
ميكن تقسيم أعمال اإلنسان الكافر إىل قسمني: عبادات، وأفعال حسنة 
صادرة عن فطرته، وميكن بيان كل واحد منهما من خالل مبنيني يف تربير 

  .�االعتباري والتكويين�ب األخروي العذا
ويف البداية سنخوض يف بيان عبادات الكافر على مبىن اعتبارية 

   العذاب:
  ميكن إطالق وحبث عنوان الكافر على األقسام الثالثة اآلتية:

                                                             

 .٣٣٢ـ  ٤، ص ٥األنوار، ج  انظر: حممد باقر السي، حبار ��١
  .١٧٢ـ  ١٧٠، ص٢العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج ��٢
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، فال يكون لديه أي عمل �امللحد�ـ الكافر: املنكر ألصل وجود اهللا  ١
  عبادي حىت يتم البحث يف بطالنه.

ـ املشرك: وهو الذي يؤمن بأصل وجود اهللا، ولكنه يرى له شركاء  ٢
يف اخللق ويف العبودية، فإن عبادته هللا ال تكون حقيقية وإمنا املقصود ا غريه، 

على أسس صحيحة حىت حيكم ببطالا، والبحث يف  تهومن هنا ال تقوم عباد
مثل هذه احلالة أن املرحلة الالحقة عن إبطاهلا وإحباطها. وعلى املشركني يف 

  يطالبوا باحلصول على الثواب من أولئك الذين عبدوهم من دون اهللا.

ه نإـ املرتد: والبحث بشأن املرتد خيتلف عن قسيميه السابقني؛ إذ  ٣
قام ببعض العبادات من قبيل: الصالة والصوم واحلج قربة إىل اهللا تعاىل، مث ندم 

لكفر واإلحلاد. وعليه فإن أعماله على ذلك وخرج عن اإلسالم متخذاً طريق ا
السابقة تكون مشمولة لقانون اإلحباط والبطالن؛ وذلك ألن املرتد يرى أن ما 
قام به من العبادات عندما كان مسلماً ال يعدو أن يكون جمرد أمور جوفاء 
خالية من أي مضمون أو معىن، ويعيش حالة من الندم على قيامه ا، وحيكم 

  ، وبذلك يكون هو من حيكم بإحباطها وليس اهللا. على بطالا بنفسه

كما ميكن بيان اإلحباط على مبىن التأثري التكويين للعمل يف نفس 
  أيضاً. �الكفر والشرك واالرتداد�اإلنسان، فيما يتعلق باحلاالت املتقدمة 

ففي فرضية الكفر والشرك حيث مل تقع العبادة على وجهها الصحيح 
ك تأثري إجيايب ونوراين يف صقع النفس. وأما يف واحلقيقي، لن يكون هنا

فرضية االرتداد، فإن األعمال العبادية اليت جاء ا املرتد مدة إسالمه تترك 
تأثريها اإلجيايب والنوراين يف صقع نفسه، إال أن نفس االرتداد يترك بدوره 

ك تأثرياً جذرياً يف خلق الظلمات يف هذه النفس، األمر الذي يقضي على تل
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 ة؛ ألن املرتدجاء به قبل الرد النورانية السابقة للنفس، حبيث حيبط كل عمل بر
نفسه يصرح برفضه لعباداته السابقة، ويراها جوفاء وفارغة وفاقدة للقيمة! 
ومثل هذه النظرة إىل األعمال ستترك تأثرياً تكوينياً يتمثل ببطالا، وهذا هو 

  املعىن الدقيق لإلحباط.
  

  :لرابعة: التكفيرالشبهة ا

إن املفهوم املقابل لإلحباط هو التكفري، مبعىن أن العبد من خالل قيامه 
بفعل بعض اخلريات وأعمال الرب، مثل التوبة، فإن اهللا سيغفر ذنوبه املتقدمة، 

. وقد متّ التأكيد يف القرآن ���ويزيل آثارها وتبعاا من قبيل: العذاب والعقوبة
والعفو عن الذنوب بعد قيام العبد ببعض أعمال الرب، من الكرمي على التكفري 

  قبيل قوله تعاىل: 

�  (ـ ." Ô h� � � �½�U � �" l ! $6h7 �p  #OD !$% ��§   � $(% �C  � r� �( $" �� � m>� �*  � $L  � $(��  � �N �k   � $(Op��}ra �8
  � $(��  � O�  � �" �� (���.  
� (ـ l O@h7 �"  . �� ��  �8 $G % �C  � r� �( $" m�  F�U $G��  �O|  N $" �� OGOp��}ra (�	�.  

والسؤال املطروح هنا: هل ينسجم هذا الغفران والصفح مع العدل 
اإلهلي؟ خاصة إذا كانت الذنوب واملعاصي اليت يقترفها الشخص داخلة يف 

  دائرة حقوق الناس، فكيف ينجو شخص قد ظلم اآلخرين من أبناء جلدته؟!
                                                             

؛ الفاضل املقداد السيوري، إرشاد ٤١٣اخلواجة نصري الدين الطوسي، كشف املراد، ص  ��١
  .١٩٧، ص ٦٨؛ حممد باقر السي، ج ٤٢١الطالبني، ص 

  .٢٩األنفال:  ��٢
 .٩؛ التغابن: ٥؛ الفتح: ١٧١؛ البقرة: ٨. وانظر أيضاً: التحرمي: ٥الطالق:  ��٣
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املسألة األوىل هي التكفري والصفح عن ذنوب ارم هو من الكرم 
الذي يفوق العدل. وقد تقدم يف الفصل األول عند تعريف العدل تفصيل أن 
العفو عن األخطاء والصفح عن ارمني أحلى عند الناس من تطبيق العدالة 

الذي هو من احلقوق الثابتة  فيما يتعلق بالعقوبة، من قبيل قصاص النفس
ألولياء الدم، إال أن العفو أمجل من القصاص، وعليه فإن الصفح عن ذنوب 
العصاة يف يوم القيامة بالنسبة إىل اهللا يفوق العدل، وهو غاية التفضل والكرم 

  اإلهلي.

� ��%� �!60 .C !�N� �-C :: 
 حق اهللا ال خيفى على القارئ الكرمي أن الذنوب تنقسم إىل قسمني

وحق الناس. والقسم األول عبارة عن ذنوب من قبيل: ترك الصالة والصوم 
وشرب اخلمر مما يعود الظلم فيه على شخص املذنب فقط بسبب عدم التزامه 
بالتكاليف اإلهلية. وأما القسم الثاين فهي ذنوب من قبيل: السرقة والغيبة 

يكون فيها ظلم على شخص ى ذلك من األمور اليت سوواالفتراء والتهمة وما 
ثالث باإلضافة إىل ما فيها من التمرد على األوامر اإلهلية. وقد كان موضع 
اإلشكال يركز بشكل رئيس على القسم الثاين، حيث تفترض الشبهة أن اهللا 

دون قيد أو شرط! يف من يقبل التوبة من مجيع الناس مبجرد حصول التوبة 
تفرق بني قسمني منها، مبعىن أن الصفح  حني أن الروايات يف تفسريها للتوبة

عن الذنوب اليت تشتمل على حقوق الناس منوط جبربان ظلم املظلوم. وبعبارة 
من الظامل. فقد ورد يف احلديث عن  �رد املظامل�أخرى: إعادة حقوق املظلوم 



 3��

»وأما الذنب الذي ال يغفر، فمظامل العباد ...«أنه قال:  7املعصوم 
���.  

علم الفقه إىل بيان شرائط وجزئيات الصفح عن الذنوب وقد تعرض 
املتضمنة حلقوق الناس، ومن بينها دفع احلقوق إىل املظلوم إذا كان على قيد 
احلياة، أو ذويه إذا كان ميتاً، وكذلك السعي إىل احلصول على براءة الذمة 

  .���منه

3 �H��7>� �eU� l �`* .� �!)|= @0 A�BCD :: 
، »االنتصاف«تكلمون إىل االعتقاد بأصل يطلقون عليه عنوان يذهب امل

ويرون مبوجبه وجوب استعادة حق املظلوم من الظامل يف الدنيا أو اآلخرة. وقد 
؛ وذلك ألن �	�عمد املتكلمون إىل إثبات هذا األصل باألدلة العقلية والنقلية

رة من عدم استرجاع حق املظلوم هو نوع من الظلم وتضييع احلقوق، وصو

                                                             

؛ ج البالغة، اخلطبة رقم: ٤٤٣، ص ٢انظر: حممد بن يعقوب الكليين، أصول الكايف، ج  ��١
  .٢٩، ص ٦؛ حممد باقر السي، حبار األنوار، ج ١٧٦

؛ حممد باقر السي، حبار ٤٣٠ص ، ٢انظر: حممد بن يعقوب الكليين، أصول الكايف، ج  ��٢
؛ السبزواري، مهذب األحكام، �باب التوبة وشرائطها�، الباب العشرون ٦األنوار، ج 

  .٧٧، ص ١ج
؛ �عقالً�أي على اهللا تعاىل  �واجب عليه�أي انتصاف املظلوم من الظامل  �واالنتصاف� ��٣

مكّن الظامل وخلى بينه ألنه لو مل ينتصف ألدى إىل إضاعة حق املظلوم؛ ألنه تعاىل 
وبني الظلم، مع أنه تعاىل يقدر على منعه وما مكن املظلوم من مكافأته، فلو مل ينتصف 

واجب  �و�منه لضاع حق املظلوم، والتايل باطل؛ ألن تضييع حق املظلوم قبيح عقالً 
غافر:  انظر:�أيضاً؛ ملا ورد يف القرآن من أن اهللا تعاىل يقضي بني عباده باحلق،  �مسعاً�

انظر: حممد �، �فال جيوز متكني الظامل من الظلم دون عوض يف احلال يوازي ظلمه�. �٢٠
؛ الباب احلادي عشر مع شرحيه، ٢٦٤، ص٢جعفر األستر آبادي، الرباهني القاطعة، ج

 .�١٦٧ص 
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صور انعدام العدل ثبت قبحه بالعقل والنقل. ومن ذلك اآلية اآلتية اليت تثبت 
إحقاق اهللا سبحانه وتعاىل للحقوق بني عباده يف يوم القيامة، إذ يقول اهللا تعاىل 

l$ (يف حمكم كتابه الكرمي:  ��   ��O� O» 6 �": r@ �< (���.  

املظلوم من الظامل،  والزم القضاء احلق والعادل هو القصاص وأخذ حق
واجبة على اهللا،  �االنتصاف�وعليه فإن استعادة حق املظلوم من الظامل 

ويتحقق ذلك يوم القيامة من خالل إعطاء حسنات الظامل إىل املظلوم، ومن 
الواضح أن إعطاء حسنات الظامل إىل املظلوم إمنا يتحقق يف يوم القيامة إذا كان 

ت، وعليه كيف يكون الشأن إذا مل يكن لدى لدى الظامل ما يكفي من احلسنا
  الظامل هذا املقدار من احلسنات؟

وهناك رؤية تقول إن اهللا ال يقدر مثل هذا الظامل على الظلم فيؤدي 
  . ���ذلك إىل حصول اإلشكال يف يوم القيامة

وعليه يتم حل املشكلة؛ ألن الظامل يكون متمكناً من حيث الثواب 
  والعمل.

رى تقول بأن الظامل إذا مل يكن لديه شيء من أعمال والرؤية األخ
من عنده؛ وذلك وتعويضه املظلوم حق اخلري، فإن اهللا هو الذي سيقوم جبربان 

ألن الظلم الذي تعرض له املظلوم إمنا هو نتيجة بسبب متكني اهللا للظامل يف 
                                                             

 .٢٠غافر:  ��١
شرح ؛ القاضي عبد اجلبار املعتزيل، ١٣٠انظر: العالمة احللي، أنوار امللكوت، ص ��٢

؛ اخلواجة ٥٢٨، ص١٣؛ القاضي عبداجلبار املعتزيل، املغين، ج٣٤١األصول اخلمسة،ص
نصريالدين الطوسي، كشف املراد، املسألة الرابعة عشرة؛ السيد املرتضى، الذخرية، 

  .٣٣٠، ص١؛ سديد الدين حممود احلمصي الرازي، املنقذ من التقليد، ج٢٤٤ص
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 سلسلة العلل، وعلى اهللا أن يتدارك هذا الظلم احلاصل يف مملكته بنحو من
  .���األحناء

وبعبارة أخرى: هناك من يرى أن االنتصاف يتحقق بإعطاء الثواب من 
االنتصاف عبارة عن التعويض عن املظلوم  أنّآخرين يرون  قبل الظامل، بيد أنّ

وإحقاق حقه كيفما اتفق ـ سواء من قبل الظامل أو اهللا ـ ولذلك فإن اهللا يوم 
يرضى، ويكون على استعداد للصفح القيامة يعطي للمظلوم من الثواب حىت 

عن املذنب. ويف هذه الصورة تغدو التوبة نافعة. وال يكون العفو عن املذنبني 
خمالفاً للعدل؛ ألن الفرض أنه جاء بعد رضا املظلوم، بل ويؤدي إىل ما فيه 
صالح الظامل واملظلوم على السواء، وعليه يعد نوعاً من اجلود والتفضل 

  والكرم.

4 a`� :y�(7� ��� '%"!(7� #�: 
تقدم يف معرض البحث عن األثر التكويين لإلحباط أن ارتكاب 
املعصية يعرض النفس اإلنسانية إىل االبتالء بألوان العذاب بشكل تكويين، 

                                                             

فإن �يه بالعوض املستحق عليه، ودفعه إىل املظلوم فإن مل يكن له عوض تفضل اهللا عل ��١
على وجه ال يتبين له  �كان املظلوم من أهل اجلنة، فرق اهللا أعواضه على األوقات

أي مبثل األعواض  �مبثلها�أي على املظلوم  �أو تفضل اهللا عليه�انقطاعها، فال يتأمل به 
من أهل العقاب، أسقط اهللا �ملظلوم ا �وإن كان�عقيب انقطاعها؛ لئال يتأمل بانقطاعها. 

حبيث ال يظهر له �يوازي تلك األعواض  �جزءاً من عقابه�أي بتلك األعواض  �ا
وال حيصل له السرور حبصول التخفيف.  �التخفيف بأن يفرق الناقص على األوقات

ل ؛ وانظر أيضاً: الفاض٤٦٤، ص٢انظر: حممد جعفر األستر آبادي، الرباهني القاطعة، ج�
؛ العالمة احللي، الباب ٢٨٤املقداد السيوري، إرشاد الطالبني إىل اية املسترشدين، ص

  .٢٣٥؛ الفاضل املقداد، اللوامع اإلهلية، ص١٦٧احلادي عشر مع شرحيه، ص 
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وإن هذه الصور التكوينية من العذاب تقضي على صور النعم والسعادة. 
لصالح ومنها التوبة، مبعىن أن والعكس صحيح أيضاً، مبعىن أن أعمال الرب وا

القيام بأعمال الرب واملبادرة إىل التوبة خيلق يف نفس املذنب أثراً تكوينياً 
حبسب كمية وكيفية الذنوب ونوع التوبة، وميكن هلذه اآلثار التكوينية أن متحو 

  .���، أو مجيعها�الظلمات النفسية�جزءاً من هذه الذنوب 

القول: إن الصفح عن الذنوب يف حال  وفيما يتعلق حبق الناس ميكن
عدم رضا املظلوم، يتم من خالل نقل حسنات الظامل إىل املظلوم، أو نقل 

. وقد ورد التصريح بتبديل احلسنات بالسيئات، ���سيئات املظلوم إىل الظامل
والسيئات باحلسنات يف مجلة تعاليم القرآن والسنة، كما قال هابيل لقاتله قابيل 

�  (يه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: على ما حيك_ O1 �OD �� ' O1 �O�O� �A!$̀ �p  #�U $-" O,$U r�OD
 �wOO=�h|� $A �� �F �_O� �n �� O,�h%� O¢� �<  e�U  . O� �#! $(�7 �L (�	�.  

  وقال األستاذ العالمة جوادي آملي يف تفسري هذه اآلية:
                                                             

، ٣٩٧، ص ٢انظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  ��١
  .٢٥٠، ص ٤وج 

ن كيفية تأثري التوبة يف رفع العذاب والعفو عن الذنوب الداخلة يف دائرة حق يف بيا ��٢
الناس، ميكن القول على سبيل االحتمال: إذا كانت نفس الفرد احملسن والتائب تتمتع 

املظلوم  �الصور القامتة واملكدرة�بقوة وكمال، ميكن هلا أن تتصرف يف ذنوب الفرد 
سب الظلم والديون اليت عليه، أو أن يزيد من حسنات بشكل تكويين، وتزيل بعضها حب

انظر: �النفس من خالل التصرف فيها، حبيث يرضى صاحب النفس بالصفح عن الظامل. 
شبهة التدخل والتصرف التكويين للشافع يف نفس املشفوع له اليت تقدم البحث 

ه إمجاالً يف التفصيلي بشأا يف قسم املعاد على هامش عنوان الشفاعة، وما ذكرنا
  .�الصفحات السابقة من هذا الكتاب

 .٢٩املائدة:  ��٣
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القرآن مل  إن هذا الكالم إمنا هو حكاية عن هابيل، ولكن حيث أن«
يبطله، ميكن اعتباره نوعاً من اإلمضاء والتقرير من قبل اهللا سبحانه 

»وتعاىل
���.  

بشأن الغيبة  :وقد ورد يف الروايات املأثورة عن األئمة املعصومني 
والتهمة وما إليهما، التصريح بأن حسنات املغتاب تنتقل إىل من متّ اغتيابه، 

  .���، انتقلت سيئات من مت اغتيابه إليهوإذا مل تكن لدى املغتاب من حسنات

فالظامل يتبع ظلمه ظلمة يف «وقال العالمة الطباطبائي يف هذا الشأن: 
قلبه وقسوة توجب امنحاء أثر النور الذي كان يف قلبه من الطاعات اليت كان 
عملها، واملظلوم يتأمل فينكسر شهوته وميحو عن قلبه أثر السيئات اليت أورثت 

ه؛ فيتنور قلبه نوع تنور، فقد دار ما يف قلب الظامل من النور إىل ظلمة يف قلب
قلب املظلوم، وما يف قلب املظلوم من الظلمة إىل قلب الظامل، وهذا معىن نقل 

»احلسنات والسيئات
�	� .  

وعليه فإن تأثري التكفري ليس اعتبارياً حىت يتم السؤال عن سببه 
كفري فعل وأثر تكويين، ميكنه التأثري تبعاً واختالفه يف بعض األفراد، وإمنا الت

  لكمال النفس وضعفها على ما مر بيانه يف حبث اإلحباط.
  

الشبهة الخامسة: ما يقوم به الكفار من أعمال البر:  

لقد أشارت النصوص الدينية الكثرية إىل أن مصري الكافر ـ األعم من 

                                                             

  .٦١٧، ص ١٠عبد اهللا جوادي آملي، تفسري تسنيم، ج  ��١
  .٢٥٩، ص ٧٢انظر: حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٢
  .١٨٠، ص ٢العالمة حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  ��٣
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ـ هو اخللود  9النيب األكرم  املنكر لوجود اهللا، واملنافق، وكذلك املنكر لنبوة
بعض الكفار  يف جهنم، ولن يدخل اجلنة أبداً. وهنا ترد الشبهة القائلة: إنّ

من  اًكثريقدموا  همبعض كثري من أعمال الرب واخلري يف الدنيا، بل إنقاموا ب
االختراعات اليت أسهمت يف خلق السعادة للماليني من البشر، وإن احلضارات 

العلماء امللحدين والتقدم احلاصل يف العلوم التجريبية مدين الختراعات الراهنة 
مكتشف �، وباستور �خمترع الكهرباء�من أمثال: توماس أديسون واكتشافام 

، فإذا كان الفرض يقوم على دخول هؤالء إىل جهنم رغم اإلجنازات �املكروب
ودهم، وهذا ال اليت قدموها للبشرية، فإن ذلك سيعين عدم مكافأم على جه

  ينسجم مع العدل اإلهلي!
 

�a)�� 5�*�%�: 
� � oC 
TC� 
!`* {*!p ::�C��� ./ $< : 

إن كل فعل يقبل االتصاف باحلسن واجلمال من زاويتني ورؤيتني؛ 
أحدمها: نفس الفعل، من قبيل: احلنو على اليتيم ومساعدته واإلحسان إليه، 

خرى: أن تكون نية الفاعل خالصة أو بناء ميتم أو مدرسة أو جسر. واأل
وحسنة أيضاً، من باب املثال: أن يكون قصد الفاعل يف قيامه باألمور املتقدمة 

دون طلب الشهرة أو الرياء وما إىل ذلك من النوايا من هو خدمة الناس، 
، وعلى »احلُسن الفعلي«السيئة. ويصطلح على األمور يف احلالة األوىل بـ 

  .»احلُسن الفاعلي«انية بـ األمور يف احلالة الث

حتقق  �اتصاف الفعل اخلارجي باحلُسن�يكفي يف اإلطار التكويين 
ا فيما يتعلق باتصاف الفاعل باحلُسن، وبتبع ذلك مدحه أماحلُسن الفعلي، 

ذلك حيتاج إىل شرط ثان، وهو النية فضالً عن والثناء عليه ومكافأته، فإنه 
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ذا كانت نية الشخص من بناء مدرسة هو استغالل الصاحلة. فعلى سبيل املثال إ
لن يكتفوا بعدم مدحه فحسب، وإمنا  الطالب، فإن الناس يف مثل هذه احلال

  سيوخبونه ويعملون على ذمه ويشجبون فعله.

وهذا املبىن جارٍ يف حتليل أعمال الكافر أيضاً. واملسألة اهلامة 
لي، وإمنا يف حتقق احلسن الفاعلي واجلوهرية يف البني ال تكمن يف احلُسن الفع

فيما يقوم به الكافر من األعمال. فإن متكن الكافر املنكر لوجود اهللا يف فعله 
للخري ـ عالوة على حسن الفعل ـ من إخالص النية؛ كأن تكون خالصة 
خلدمة الناس واحملرومني واحملتاجني، فإن مثل هذا العمل حيث يستوعب 

سيعد من اخلري الذي يستحق فاعله املدح والثناء  احلُسن الفعلي والفاعلي،
ذلك لشمول إطالقات وعود اهللا القائمة على جمازاة كل عمل يصدر واملكافأة؛ 

t  (عن اإلنسان من خري أو شر؛ إذ يقول تعاىل:  �� �"  m  y �X �; h, �n �
� �6 � O�  � �1  N �"  . �1 �L
t �� �"  Æ �V �; h, �n �
� �6 � O�  � �1  N �"  . �� �� )، وقوله تعاىل: ���( * �l h#OD  ��  F�U $�a OK $" ��

  �: �wO% O/  < $1 (���.  
وبعد أن أشار األستاذ الشهيد مرتضى املطهري إىل هذه اآليات، عمد 

دون اإلميان من ـ من خالل التساؤل القائل: هل يكفي فعل اخلري بنية خالصة 
التذكري بالفرق بني هذين  باهللا واملعاد فيما يتعلق باحلسن الفاعلي أم ال؟ ـ إىل

   األمرين، قائالً:
يف الوقت نفسه نعتقد جبد أنه كلما صدر عمل لغاية اإلحسان وخدمة «

اهللا ـ بطبيعة  نّإالناس، لن يكون يف مرتبة العمل الصادر بدافع األنا فقط؛ إذ 

                                                             

 .٨ ـ ٧الزلزلة:  ��١
 .١٢٠التوبة:  ��٢
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كثري من احلال ـ سوف ال يضيع أجر مثل هؤالء األشخاص .. فقد ورد يف 
لن  �حامت الطائي�وجودة يف مصادرنا أن بعض املشركني من أمثال الروايات امل

يناهلم العذاب رغم شركهم، وذلك بسبب ما قاموا به من أعمال اخلري يف احلياة 
»الدنيا، أو أنه سيخفف عنهم العذاب

���.  

وبعد أن استعرض مساحته طائفة من الروايات يف إثبات فرضيته، أشار 
، وهي أن نور املعرفة اإلهلية موجود يف ضمائر هؤالء إىل مسألة يف غاية الدقّة

  األشخاص.

جيب القول إن عمق ضمائر هؤالء األشخاص حيتوي على نور من «
معرفة اهللا، وإذا فرض منهم اإلنكار فهو جمرد لقلقة لسان، وأما عمق ضمريهم 
فينطق باإلقرار. إن إنكارهم يتعلق يف واقع األمر بأمر موهوم يتصورونه هو 
اهللا، أو إنكار موهوم آخر تصوروه بديالً عن العودة إىل اهللا والقيامة، وليس 
إنكاراً حقيقياً للمبدأ واملعاد .. إن التعلق باخلري والعدل واإلحسان مبا هو خري 

دون أي شائبة أخرى، لدليل على التعلق واحملبة لذات من وعدل وإحسان، 
هؤالء يف زمرة أهل الكفر على اجلميل على اإلطالق. ومن هنا يبعد أن حيشر 

املستوى احلقيقي والعملي، وإن متّ اعتبارهم من املنكرين على املستوى القويل، 
»واهللا أعلم

���.  

وعليه فإن أعمال اخلري اليت تصدر عن الكافر ال تضيع عند اهللا، وإمنا 
هي حمفوظة عنده، بيد أن املسألة الدقيقة تكمن يف إمكانية حتقق احلسن 

                                                             

  .٣٠٧، ص ١، ج �األعمال الكاملة�مرتضى املطهري، جمموعه آثار  ��١
  .٣٠٩املصدر أعاله، ص  ��٢
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ي خاصة من الكافر املنكر لوجود اهللا وامللحد مبعىن املعاند، الذي يؤدي الفاعل
بنا إىل البحث الصغروي، إال أن إمكان حتققه من الكافر املنكر لنبوة النيب 

رغم اعتقاده بوجود اهللا، كما هو الشأن بالنسبة إىل أتباع الديانات  9األكرم 
  املطهري يف هذا الشأن:األخرى، يكون أكثر. قال األستاذ الشهيد مرتضى 

أعمال اخلري الصادرة عن األفراد الذين ال يؤمنون باهللا والقيامة،  إنّ«
والذين يقولون بوجود شريك هللا أحياناً، تستوجب ختفيف العذاب عنهم، ورمبا 
رفع العذاب أحياناً ... وأما الذين يؤمنون باهللا واآلخرة، وتصدر عنهم األعمال 

مع إخالص النية، فإن أعماهلم ستكون مقبولة عند اهللا،  بقصد التقرب إىل اهللا،
»ويستحقون عليها املكافأة واجلنة سواء أكانوا من املسلمني أم من غريهم

���.  

وسيأيت مزيد من التوضيح حول تعريف الكافر وآراء خمتلف العلماء 
  واملفكرين يف هذا الشأن يف الصفحات القادمة إن شاء اهللا.

� w� 5>9!= :  ]x�� y� 
TCU : 
لو قام الكافر ـ األعم من امللحد واملشرك واملرتد ـ  ببعض أعمال الرب 
وأفعال اخلري، من قبيل: بناء مدرسة أو مشفى، أو قدم معونة للمحتاجني، أو 
هب للدفاع عن املظلومني ووقف يف وجه الظاملني عن فطرة ونزعة وجدانية 

نه، واستحق عليه تبعاً لذلك املدح واملكافأة. صادقة، كان ذلك صنيعاً حسناً م
ولو ذهبنا إىل القول باعتبارية اجلزاء، فإن العقل والعقالء ميتدحون فاعل هذه 
 األمور، ويرونه مستحقاً للمكافأة والتكرمي. وعلى هذا األساس ال ميكن ألي

فأة ذنب ـ حىت لو كان مثل الكفر واالرتداد ـ أن يزيل استحقاق املدح واملكا

                                                             

  .٣٤٣، ص ١، ج �األعمال الكاملة�مرتضى املطهري، جمموعه آثار  ��١
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دائر مدار  �استحقاق املدح والثواب�على فعل اخلري؛ وذلك ألن هذا احلكم 
حتققه االبتدائي، فلو ترتب عنوان استحقاق الثواب واملكافأة على فعل، مل يعد 

  باإلمكان سلبه وإزالته.

الكافر املقصر إمنا يرتكب بتمرده لـما كان املسألة الدقيقة تقول:  بيد أنّ
ية أكرب أنواع الذنوب، فإن أعمال اخلري اليت يقوم ا يف على األوامر اإلهل

الوقت نفسه، مهما كانت تبدو كثرية على املستوى الكمي، إال أا باملقارنة إىل 
ذلك الذنب العظيم تنحدر إىل مستوى الصفر والالشيء. من هنا فإن أعمال 

الرغم من ذلك  الرب اليت يقوم ا ال تستطيع أن تنجيه من العذاب. ولكنه على
حيث صدرت عنه بعض أفعال اخلري وأعمال الرب فإن العرف والعقالء يرونه 
مستحقاً للمدح والثواب يف حدود ما قام به من الرب، مضافاً إىل أن اهللا سبحانه 
وتعاىل قد تعهد بأنه لن يظلم أحداً وأنه ال يضيع أجر احملسنني، وعليه فإن 

م به املرء من أعمال اخلري وما يقترفه من املالحظ يف احلكم على ما يقو
الذنوب، هو املقارنة واملوازنة بني جمموع هذه األعمال الصاحلة والطاحلة، 
ووضع كل منهما يف كفة ميزان، كيما يذم أو يمدح على أساس من رجحان 

   إحدى الكفتني.

3 q�6� �L�(� ;�Q> :: 
ص الكافر املقصر أو املنكر إن املعادلة واملقارنة بني األعمال إمنا خت

املعاند، وأما حكم أعمال الكافر القاصر فيختلف؛ إذ حيث ال يوجد تقصري 
وال عناد بالنسبة إىل الكافر القاصر، تكون هناك أرضية خصبة للفطرة 
والوجدان الطاهر، ولذلك تكون بذرة أعمال اخلري فيه أكثر، ومن جهة أخرى 

ث النفس بالذنوب ـ أي العناد والتمرد حيث ال وجود ألسس جوهرية لتلوي
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على اهللا ـ فإن عملية املقارنة والترجيح بني صاحل األعمال وطاحلها ستميل 
لصاحل أعمال الرب، وبذلك سوف ينجو الكافر، بل ويكون مستحقاً للمدح 

  والثواب.
وترتبط هذه املسألة مببحث التعددية الدينية، فحىت على القول باحنصار 

ين واحد، ورفض القول بالتعددية الدينية، ال ينحصر طريق جناة احلق يف د
الكافر القاصر ودخوله إىل اجلنة باعتناق اإلسالم فقط، بل إذا كان جاهالً 
بأحقية اإلسالم، فإن أعمال الرب من قبل هذا الشخص وابتعاده عن املوبقات، 

ل تقرير بعض جتعله مؤهالً لدخول اجلنة. وسيأيت املزيد من التوضيح من خال
  اآلراء يف الصفحات القادمة إن شاء اهللا.

4 �L�(� 
TC� '%"!(7� #�a`� :: 
لو اعتقدنا بتكوينية العذاب، مع ذلك ال ميكن إنكار تأثري ما ذكر من 
أعمال الرب؛ إذ بعد التسليم باخلريية الفعلية، فإن التأثري اإلجيايب للقيام ا يف 

وتلقائياً. ولكن يف هذه النظرية يطرح هذا السؤال  نفس الفاعل سيكون تكوينياً
نفسه: هل ارتكاب الذنوب الكبرية من قبيل الكفر أو االرتداد من العظمة 
والتأثري حبيث ميكنه أن يقضي على مجيع اآلثار النورانية ألعمال اخلري اليت 

  يقوم ا الكافر والكامنة يف صقع نفسه، فيجري أصل اإلحباط أيضاً؟

ن حقيقة هذا اجلواب ال تنسجم مع العقل، بيد أن العقل يرى أن يبدو أ
   اإلجابة عنه ال خترج من إحدى حالتني:

أ ـ غلبة معصية الكفر على مجيع آثار وبركات أعمال اخلري: ويف هذه 
الصورة ال ترد شبهة على العدل واحلكمة اإلهلية؛ ألن هذا النوع من البطالن 

  فر نفسه على حنو تكويين.واإلحباط قد حصل من قبل الكا
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ب ـ عدم الغلبة: ويف هذه الصورة مع وجود الكفر الذي يبطل أكثر 
  أعمال الرب واخلري، إال أن بعض أعمال اخلري تبقى حمفوظة.

إن لفرضية بقاء بعض أعمال اخلري الصادرة عن الكافر نتيجة تكوينية، 
إىل زوال مقدار من وإن تقابل وتعارض املقدار الباقي منها مع الذنوب يؤدي 

  الذنوب حبسب مقادير أعمال الرب، وبذلك يتم التخفيف من عذاب الكافر.

ويف هذه الفرضية تكون النتائج تابعة للعالقة التكوينية بني املعصية 
 والعذاب، األمر الذي يؤدي إىل ختفيف العذاب ملصلحة الكافر، وال ترد أي

  شبهة على اهللا سبحانه وتعاىل.

ل إن آثار أعمال الرب واخلري الصادرة عن الكافر إذا كانت حاصل القو
تتصف باحلُسن الفاعلي، ال تزول، وستظهر نتائجها يف إطار رفع العذاب أو 

  ختفيفه أو إعطاء الثواب للفاعل، ويف هذا عني العدالة اإلهلية.
  

  :الشبهة السادسة: عبادات الكافر

 واخلري الصادرة عن الكافر، إن ذات الشبهة املطروحة بشأن أعمال الرب
تطرح نفسها بشأن عبادات الكافر أيضاً، مبعىن أن بعض الكفار قد عبدوا اهللا 

  لسنوات طويلة من أعمارهم، فكيف يكون حكمهم وثوام؟

�a)�� 5�*�%�: 
ميكن تقسيم أعمال من ينكر وجود اهللا إىل قسمني، ومها: العبادات 

طرته، وميكن بيان كلّ منهما طبقاً ملبنيني يف وأعمال الرب اليت تصدر عنه حبكم ف
. ويف البداية سنتناول �أي املبىن االعتباري والتكويين�تربير العذاب األخروي 
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  بيان العبادات طبقاً العتبارية العذاب:

  ميكن إطالق وحبث عنوان الكافر على األقسام الثالثة اآلتية:

والكافر ال يصدر عنه  ،�امللحد�ـ الكافر: املنكر ألصل وجود اهللا  ١
  أي عمل عبادي، فال تصل النوبة إىل احلكم ببطالنه.

ـ املشرك: الذي يعتقد بأصل وجود اهللا، ولكنه يرى وجوده يف أكثر  ٢
ن يعتقدون بأن إدارة الكون تتم من قبل واملشرك ما كانولـمن إله واحد. 

منهم، وعلى هذا  العديد من اآلهلة، فإم يعبدون آهلة كثرية ويطلبون حاجام
األساس فإن عبادام  ال تنشأ من أصول صحيحة وصائبة كي يتم إبطاهلا 
والبحث يف مرحلة الحقة عن بطالا وإحباطها. وعلى املشركني أن يأخذوا 

  أجرهم ممن يعبدون.

ـ املرتد: والبحث بشأن املرتد خيتلف عن قسيميه السابقني؛ إذ أنه  ٣
ل: الصالة والصوم واحلج قربة إىل اهللا تعاىل، مث ندم قام ببعض العبادات من قبي

على ذلك وخرج عن اإلسالم متخذاً طريق الكفر واإلحلاد. وعليه فإن أعماله 
السابقة تكون مشمولة لقانون اإلحباط والبطالن؛ وذلك ألن املرتد يرى أن ما 

اء قام به من العبادات عندما كان مسلماً ال يعدو أن يكون جمرد أمور جوف
خالية من أي مضمون أو معىن، ويعيش حالة من الندم على قيامه ا، وحيكم 

  هو من حيكم بإحباطها وليس اهللا. على بطالا بنفسه، وبذلك يكون

ـ أهل الكتاب: إذا التزم أتباع األديان السماوية بتعاليم كتبهم وما  ٤
م، أمكن هلم جاء فيها من األحكام والعبادات، وكانوا جاهلني بأحقية اإلسال

أن يقصدوا بأعماهلم التقرب من اهللا، وذه النية ميكن لعبادم أن تتصف 
  بالعبادة احلقيقية هللا، ويستحقون عليها اجلنة والثواب.
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الذين يؤمنون باهللا واآلخرة، ويقومون باألعمال بقصد التقرب من  إنّ
تحقون عليها اجلنة اهللا، بنية خالصة، فإن أعماهلم ستكون مقبولة عند اهللا، ويس

ولبيان هذه احلقيقة وهي  ���والثواب، سواء أكانوا مسلمني أو غري مسلمني ...
مسلمني يف  اإمكان العثور على أفراد حيملون روح التسليم ـ وإن مل يكونو

اهلوية ـ ميكن لنا التمثيل بشخصية الفيلسوف الفرنسي ديكارت، فإن من كان 
اته وآرائه ـ ال ميكن إطالق مفهوم الكافر على شاكلة ديكارت ـ طبقاً لكلم

عليهم؛ ألم غري معاندين، وال يتظاهرون بالكفر، وال يسعون إىل طمس 
احلقائق. إن ماهية الكفر ليست شيئاً غري العناد وامليل إىل إخفاء احلقيقة؛ 

»مسلمون بالفطرة«هؤالء  إنّ :وميكن القول
���.   

كفار: كما ميكن بيان اإلحباط ـ البيان التكويين لبطالن عبادات ال ٥
طبقاً ملبىن التأثري  �واالرتداد والشرك الكفر� ق بالصور الثالث املتقدمةفيما يتعلّ

   التكويين للعمل يف نفس اإلنسان أيضاً.

ففي فرضية الكفر والشرك حيث مل تقع العبادة على وجهها الصحيح 
   النفس. واحلقيقي، لن يكون هناك تأثري إجيايب ونوراين يف صقع 

وأما يف فرضية االرتداد، فإن األعمال العبادية اليت جاء ا املرتد مدة 
إسالمه تترك تأثريها اإلجيايب والنوراين يف صقع نفسه، إال أن نفس االرتداد 
يترك بدوره تأثرياً جذرياً يف خلق الظلمات يف هذه النفس، األمر الذي يقضي 

يث حيبط كل عمل بر جاء به قبل الردة؛ على تلك النورانية السابقة للنفس، حب

                                                             

    .٣٤١ص، ١، ج �األعمال الكاملة�مرتضى املطهري، جمموعه آثار  ��١
  .٢٩٤ص  انظر: املصدر أعاله، ��٢
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ألن املرتد نفسه يصرح برفضه لعباداته السابقة، ويراها جوفاء وفارغة وفاقدة 
للقيمة! ومثل هذه النظرة إىل األعمال ستترك تأثرياً تكوينياً يتمثل ببطالا، 

  وهذا هو املعىن الدقيق لإلحباط.

تاب، يعود إىل وجود الفطرة إال أن الدليل على صحة عبادات أهل الك
الطاهرة واملؤمنة بوجود اهللا بني أهل الكتاب، حيث حتصل النفس على نورها 

  من خالل انعقاد النية اخلالصة للتقرب من اهللا.

  
  : الشبهة السابعة: عذاب الكافر الجاهل

ورد الوعيد يف النصوص الدينية للكفار بالعذاب، وقد استخدمت مفردة 
يف هذه النصوص بشكل مطلق وعام، حبيث يشمل مجيع  »رالكاف«و »الكفر«

يف  »العقاب األخروي«أقسام الكفر. وعالوة على ذلك فقد نسب موضوع 
؛ وعلى هذا »العناد«دون أخذ قيد من  »الكافر«بعض اآليات إىل مطلق عنوان 

 »العذاب«األساس يستنتج من إطالقات وعمومات اآليات والروايات مشول 
   .���افرجلميع أقسام الك

�a)�� 5�*�%�: 
فيما يتعلق بداللة الروايات على املدعى، ميكن اإلشارة إىل الشبهات 

  اآلتية مع بيان نقدها وحتليلها:
                                                             

؛ القاضي عضد الدين اإلجيي، ٤٠١انظر: اخلواجة نصري الدين الطوسي، نقد احملصل، ص  ��١
؛ ١٣١، ص ٥؛ سعد الدين التفتازاين، شرح املقاصد، ج ٣٠٧، ص ٨شرح املواقف، ج 

  .١٦١، ص ٢سديد الدين حممود احلمصي الرازي، املنقذ من التقليد، ج 
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� .(17=�� �L�(� -aa6p :: 
جيب القول يف اجلواب: إن الروايات العامة واملطلقة، يتم تقييدها 

اد من الروايات ـ اليت أطلقت بالروايات اخلاصة واملقيدة، وذلك بأن يكون املر
لفظ الكافر على الشاك واجلاهل والغافل ـ هو الكافر القادر على انتخاب 
الطريق املوصل إىل اإلميان، إال أنه يتقاعس عن العمل بالتكليف وإخراج 
نفسه من حالة الشك والغفلة أو اجلهل. وبعد أن قال األستاذ السبحاين بعدم 

القادر واملتمكن ضمن عنوان الكافر يف املصطلح دخول اجلاهل القاصر وغري 
  القرآين، قال بشأن الروايات الدالة على كفر الشاك واجلاهل القاصر:

إن هذه الروايات ناظرة إىل املتمكن، فإن الشك واجلحد إذا استمرا «
»يكون آية التسامح يف التحقيق والتقصري يف طلب احلقيقة

���.  

مام اخلميين، حيث فرق بني الكفر الواقعي املسألة الثانية هي تفسري اإل
، مبعىن أنه يذهب إىل القول بأن الروايات املطلقة يف �التكفري�واحلكم بالكفر 

أما مقام البيان احلقيقي لكفر الكفار ـ األعم من الشاك واجلاهل واجلاحد ـ 
يف  الروايات اليت متّ فيها تقييد الكفر باجلحود، فإا ترتبط مبسألة تكفريهم

مقام اإلثبات والظاهر، وإن الكافر اجلاهل أو الشاك ما دام مل يبلغ حد اإلنكار 
واجلحود، فهو وإن كان كافراً عند اهللا، إال أن تكفريه منوط جبحوده، وإليك 

  نص عبارته:

ما يف بعض الروايات مما يوهم خالف ذلك ال بد من توجيهه، ولعل «
من  �يكفر�جلحود، ومن املمكن أن يكون املراد أنه ال حيكم بكفره إال مع ا

                                                             

  .٩٨الكفر، ص جعفر سبحاين، كتاب اإلميان و ��١
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التفعيل مبنياً على املفعول، بل هو مقتضى اجلمع بني صدرها وذيلها، ومقتضى 
»اجلمع بينها وبني غريها مما حكم فيه بكفر الشاك

���.  

املسألة الثالثة يف تفسري الروايات املطلقة هي أن الشخص الشاك 
ل: الطهارة واإلرث وحلية الذبيحة، واجلاهل من حيث األحكام الفقهية، من قبي

ا من حيث العذاب اإلهلي، مبعىن الكفر احلقيقي فإن أمهو حكم الكافر، 
الروايات ليست ناظرة إىل هذه النقطة، وللحصول على حكم ذلك ال بد من 
الرجوع إىل أدلة أخرى، ويف الصفحات القادمة سوف نشري إىل الدليل العقلي 

  ء اهللا تعاىل.على ذلك بالتفصيل إن شا

� ->�N=� ]�6= �L�(��� ¢^N� ¦!P!� -aa6p :: 
إن اإلجابة عن هذا اإلشكال القائل بأن موضوع العذاب هو مطلق 
الكافر، يتضح من اإلجابة السابقة؛ إذ ميكن القول: إن هذه اآليات والروايات 

د يف مطلقة، وميكن تقييدها وختصيصها بالكافر املعاند واملقصر على ما ور
�  (اآليات األخرى، من قبيل قوله تعاىل: _O}��  �$U ��%Op� �"ÌO� !$� ĥ �i �� � $� �� �i �." Ô h� ��

 �#� $-O�� �X � �MaOL  � $v O,�h%� $¢� �<  e�U (���.   

ذلك ألن وبشكل عام فإن اآليات السابقة يتم تقييدها ذه اآليات؛ 
قيد حقيقي وتأسيسي، وعلى  ، أو�كفروا�إما هو قيد تأكيدي لـ  �وكذبوا�قيد 

  كلتا احلالتني يتوقف العذاب يف جهنم للكافر بشرط التكذيب والعناد.

 
                                                             

  .٣١٤، ص ٣السيد روح اهللا املوسوي اخلميين، كتاب الطهارة، ج  ��١
 .١٩؛ احلديد: ٨٦؛ املائدة: ١٠. وانظر أيضاً: التغابن: ٣٩البقرة:  ��٢
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q�6� �L�(� ¢^C �-C: 
، والعالمة ���ذهب الكثري من العلماء من أمثال: احملقق الطوسي

، ���، واألستاذ السبحاين�
�، والفيض الكاشاين�	�، وصدر املتأهلني���السي
، إىل القول بنجاة وعدم عذاب ��، والعالمة الشعراين���اخلوئيوآية اهللا 

   الكافر اجلاهل القاصر.

�  (بعد التمسك بقوله تعاىل  1قال العالمة حممد حسني الطباطبائي �
$l ${r) �( $" � �M �N  8 $� h�OD � m/  � �> (���:  

فاألمر املغفول عنه ليس يف وسع اإلنسان... وإذا كان جهله غري «
تند إىل تقصريه فيه أو يف شيء من مقدماته بل إىل عوامل خارجة عن مس

اختياره أوجبت له اجلهل أو الغفلة أو ترك العمل، مل يستند الترك إىل اختياره، 
ومل يعد فاعالً للمعصية، متعمداً يف املخالفة، مستكرباً عن احلق جاحداً له، فله 

»له و ال عليهما كسب و عليه ما اكتسب، و إذا مل يكسب فال 
���.  

أما الشهيد األستاذ مرتضى املطهري، فقد تعرض يف خمتلف كتبه إىل 
                                                             

  .٤٠١انظر: اخلواجة نصري الدين الطوسي، نقد احملصل، ص  ��١
 .٨٦انظر: يوسف البحراين، مقدمة احلدائق الناضرة، ص  ��٢
 .٧٤، ص ٣انظر: صدر املتأهلني، تفسري القرآن الكرمي، تصحيح: حممد خواجوي، ج  ��٣
 .٩٩، ص ٤انظر: الفيض الكاشاين، الوايف يف شرح أصول الكايف، ج  ��٤
 .٩٩انظر: جعفر سبحاين، كتاب اإلميان والكفر، ص  ��٥
 .٥٨، ص ٢، ج �كتاب الطهارة�انظر: السيد أبو القاسم اخلوئي، التنقيح  ��٦
 .٥٨١انظر: أبو احلسن الشعراين، شرح كشف املراد، ص  ��٧
 .٢٨٦البقرة:  ��٨
 .١٢٠، ص٣؛ وج٥٢، ص٥السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسريالقرآن، ج ��٩
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، مؤكّداً على �الفقهي�موضوع الكفر، وفرق بني الكفر احلقيقي والكفر الظاهري 
   قائالً: »الكافر املعاند«وبني  »الكافر اجلاهل القاصر«الفرق بني 

الم احلقيقي، وذلك بأن يكون إن الذي حيظى بالقيمة الواقعية هو اإلس«
الفرد مستسلماً أمام احلقيقة من صميم قلبه، وأن يفتح قلبه للحقيقة. بأن يلتزم 
باحلق ويعمل به حيثما وجده. فإذا كان الفرد متصفاً بالتسليم، ومل يتمكن من 
إدراك حقيقة اإلسالم ألي سبب كان، ومل يكن القصور يف ذلك منه، فإن اهللا لن 

»اً، وسيكون من الناجني من نار جهنميعذبه أبد
���.  

إىل القول  »الكفر«يذهب املفكر الشهيد مرتضى املطهري يف تعريف 
بالعناد والتعمد يف إخفاء احلقيقة، ومن هنا فإنه يذهب إىل االعتقاد بأن أمثال 

املسلمني «ديكارت من مشاهري العلماء من املسيحيني ليسوا كفاراً، بل هم من 
   يضاً:أ »بالفطرة

ال ميكن إطالق مفهوم الكافر على هذا الصنف من األشخاص؛ ألم «
غري معاندين، وال يتظاهرون بالكفر، وال يسعون إىل طمس احلقائق. إن ماهية 
الكفر ليست شيئاً غري العناد وامليل إىل إخفاء احلقيقة؛ وميكن القول إن هؤالء 

الق مصطلح املسلم على ، وعلى الرغم من عدم إمكان إط»مسلمون بالفطرة«
هؤالء، وال ميكن إطالق مصطلح الكافر عليهم أيضاً؛ ألن التقابل بني املسلم 
والكافر، ليس من قبيل تقابل اإلجياب والسلب، أو العدم وامللكة، بل هو من 

»قبيل تقابل الضدين
���.  

                                                             

  .٢٩٣، ص ١، ج �األعمال الكاملة�مرتضى املطهري، جمموعه آثار  ��١
  . ٢٩٤املصدر أعاله، ص  ��٢
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منهم مؤمنني ومن أهل  اًكثري ق باملسيحيني يعتقد مساحته أنّوفيما يتعلّ
  ن من أهل اجلنة:دوال تقصري من قبلهم، فإم يع وألنهى، التقو

لو ألقيتم نظرة على هذه املسيحية احملرفة، وذهبتم إىل القرى واملدن، «
هل سيمكن لكم اام كل قس بالسوء والفساد؟ كال أبداً، بل أستطيع التأكيد 

وا ـد عملـ، وق ؤالء القساوسة هم من املؤمنني املخلصنيـ% من ه ٨٠ بأنّ
على هداية الكثري من الناس ـ باسم السيد املسيح والسيدة مرمي العذراء ـ 
 وأخذوا بأيديهم إىل انتهاج سبيل الصدق والطهر والتقوى، وليس لديهم أي

، وإن قساوستهم يدخلون اجلنة  ، وعليه فإن هؤالء يدخلون اجلنة قصور
»أيضاً

���.  
  وقال مساحته يف موضع آخر:

اإلنسانية ثابتة يف كل مكان، حىت يف االحتاد السوفييت  إن الفطرة«
[الذي جياهر باإلحلاد]؛ فإنك إذا جتاوزت العشرة ماليني من أعضاء احلزب 

% منهم من املغفلني، يبقى هناك مئة وتسعون ٥٠الشيوعي الذي ميكن اعتبار 
مليون نسمة من الشعب السوفييت مولودون على الفطرة، مبعىن أم من 

»لمني بالفطرةاملس
���.  

  وقال األستاذ حممد تقي جعفري:

ينقسم الذين ال يعتنقون أي دين إىل قسمني، فمنهم من يذعن بأحقية «
الدين وهو على يقني من ذلك، ولكنه مع ذلك يتمرد على أوامره وأحكامه، 

                                                             

  .٤٣٩، ص ٣ املصدر أعاله، ج ��١
  .٤٢٧املصدر أعاله، ص  ��٢
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وعليه يكون ال حمالة آمثاً، ومنهم من مل يذعن بذلك، وعدم اإلذعان هذا ال 
دون حتقيق؛ من أحد أمرين: إما أن يكون مصحوباً بتجاهل مشاعره  خيلو من

دون أن يتوصل إىل من فيكون آمثاً، وإما أن يهتم بدراسة الدين وجيد يف ذلك 
»احلقيقة، فلن يكون آمثاً؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل ال يكلف نفساً إال وسعها

���.  
املسيحيني ال شك يف أن عامة « وقال بشأن املعتنقني للدين املسيحي:

يدركون مفهوم اهللا سبحانه، وميارسون بعض األعمال اليت يريدون ا التقرب 
»إىل اهللا، وحيصلون على قناعة روحية بذلك، فال يصح رميهم بالشرك

���.  
وقال مساحته بشأن توحيدية األفكار واآلراء اليت يطرحها املفكرون 

املسائل الفلسفية والدينية ـ لقد اطلعنا على آراء املفكرين يف حقل « الغربيون:
وخاصة يف الفترة اليت أعقبت عصر النهضة ـ فوجدنا األغلبية الساحقة منهم 

، وأما التثليث فهم بني منكر له أو ساكت عنه أو قائل بأنه »التوحيد«ينتهجون 
»يتجاوز حدود االستيعاب واإلدراك

�	�.   

3 �v�� �L�(� ¢^C �-N� 
!6� 5�+U :: 
ان نقداً ألدلة القائلني بعذاب مطلق الكافر، وفيما يلي ما تقدم ك

، وحنيل �عدم عذاب الكافر اجلاهل�نستعرض باختصار أدلة الرأي املختار 

�تفصيله إىل موضع آخر�.  

                                                             

  .٩٢حممد تقي جعفري، برگزيده افكار راسل، ص  ��١
  .٥٢، ص ٢حممد تقي جعفري، شرح ج البالغة، ج  ��٢
  املصدر أعاله. ��٣
انظر: حممد حسن قدردان قراملكي، كالم فلسفي، فصل: الكافر املسلم واملسلم الكافر؛  ��٤

  ، مقال: الكافر املسلم واملسلم الكافر.٣فصلنامه كتاب نقد، العدد: 
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�  ¿3 �"�(� #§�6� :: 
إن اآليات القرآنية الكثرية اليت تبين شرائط العقاب وكل عذاب 

العقاب «ثر من الشرائط األخرى، ومها: أخروي، تؤكد على شرطني بشكل أك
نستعرض  أيت، وفيما ي»العقاب على ترك التكاليف املقدورة«، و»بعد البيان

  جانباً من هذه اآليات:

�  ¿�  ¿3 #�a� f� ¢�6N� �`* : 
�m  (ـ ! $8 �, �� �N ̀ �> Eh7 �0 �wO� r̂ �N $� �h% $i � �� �� (���.  

آلية الكرمية بأن العذاب منوط إذ يصرح اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه ا
بإرسال الرسل واألنبياء وإقامة احلجج، ويؤكد على أن كل عقوبة ال تكون إال 
بعد استكمال شروط البيان. وإن هذه اآلية يف احلقيقة إمنا تشري إىل أصل 

قبح «عقلي مركوز يف ذهن مجيع الناس، والذي تعبر عنه القاعدة املعروفة بـ: 
  .»العقاب بال بيان

�  ¿�  ¿3 �F�N� ¢�6C �`* :: 
l$ (ـ  ${r) �( $" �� � �M �N  8 $� h�OD � m/  � �> (���.  

العلم واملعرفة بالتكليف  نّإوتقرير االستدالل ذه اآلية واضح؛ إذ 
الكافر اجلاهل القاصر «، وحيث أن »الوسع«اإلهلي هو الشرط األول يف حتقق 

ال يكون مشموالً للعذاب. ومن بني ال علم له بالتكليف، ومن هنا  »والغافل
  العلماء املعاصرين فقد استدل العالمة الطباطبائي ذه اآلية:

                                                             

 .٨؛ امللك: ٣٤. وانظر أيضاً: غافر: ١٥اإلسراء:  ��١
 .٢٨٦البقرة:  ��٢
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)   � $� $v� ]L �! �p �." Ô ]� ]#OD: �f �1 �]% $i !$�� �*  �$7% $i ��aOL !$�� �*  � OM O/ $�>�U EOO=�¬ $5 �(S
� �* OY  ,�� Î �w O� �NK�7/ $�l Y  ,�U  . $(�p  �� �U !$�  �� �N O8 _}���$¡ �L � �MaOL � $� OF� �M7 �L m5

  � �OD * my O� �� Z �A�8 �� $�]% �M �F  � $v �� ¡ ��: �- � O! � �� OA�/r%� �� O
� �F r�� �. O� �w O� �NK�7/ $1 O#
 mfaO`8 �#� $-�7  ½ � �� m5 �)a O0 �#! $NaOB�7/ �" � (���.  

ذين مل لقد استثنت هذه اآلية بصريح عبارا املستضعفني من الناس ال
؟  حلسن احلظ فإن »املستضعف«يؤمنوا بدين من عذاب جهنم، ولكن من هو 

اآلية قد بينت املراد من املستضعفني، وهم عامة الناس الذين يصارعون خمتلف 
أنواع املشاكل، ومل يتمكنوا من بلوغ احلقيقة اليت ختوهلم اختيار الصراط 

يف الروايات اليت  »املستضعف«املستقيم. وهناك مزيد من التوضيح بشأن مفهوم 
  نشري هلا على النحو اآليت:

�  ¿3 5�"x� Z�"��� :: 
  فيما يتعلق مبوقف الروايات من الكافر وعذابه نالحظ األمرين اآلتيني:

�  ¿�  ¿3 :+!<��� ��(� y/�p :  املسألة األوىل، ماهية حقيقة الكفر
يف مقام  :األئمة األطهار  والكافر. فقد ورد يف بعض الروايات املأثورة عن

، بدالً من تفسريه مبطلق الكفر واجلهل باملقام الربويب، وحتليله الكفرتفسري 
، وعليه ميكن هلذا األمر أن »اإلنكار عن معرفة وعناد«و »اجلحود«قيدته بـ 

يشكل دليالً على الرأي املتقدم؛ ألن هذا القيد غري متحقق يف الكافر اجلاهل 
م حتققه، يكون عذاب مثل هذا الفرد حباجة إىل دليل أقوى. القاصر، ومع عد

  نشري إىل بعض هذه الروايات: يأيتوفيما 

                                                             

 .٩٨ـ  ٩٧النساء:  ��١
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كل شيء جيره اإلنكار «أنه قال:  7ـ روي عن اإلمام الباقر 
»واجلحود فهو الكافر

���.  
الكفر «حول تقدم الكفر والشرك، فقال:  7ـ سئل اإلمام الكاظم 

»أقدم وهو اجلحود
���.  

ا كانت لـمذه الرواية متّ تفسري الكفر باجلحود أيضاً، ومن هنا ففي ه
بعض الروايات قد متّ تفسري الكفر فيها ال بصرف اجلهل باهللا، وإمنا متّ تفسريه 

سيكون حكم عذاب اجلاهل القاصر فبالتكذيب والعناد وجحود املقام الربويب، 
   موضع تأمل.

�  ¿�  ¿3 T"d w� 5���� 56)0 #!�NK7/= ::��(�بغض النظر عن  # �
اإلشكال املتقدم، لو سلمنا جدالً بصدق عنوان الكافر على اجلاهل القاصر 

ليس هو جمرد الكفر، وموضوعه العذاب مالك  أيضاً، جيب القول رغم ذلك: إنّ
ذلك ألن بعض الروايات رغم تقسيمها الناس يف النظرة االبتدائية إىل قسمني: 

ـ الذين هم منارات املعرفة ـ لديهم  :ة األطهار مؤمن وكافر، إال أن األئم
يستلهمون العلم  9رؤية دقيقة أخرى يف هذا الشأن. إن أوصياء رسول اهللا 

 »اإلميان«من مشكاة القرآن، وعليه فإم مل حيصروا أصناف الناس يف دائرة 
أهل «و »املستضعفني«فقط، بل قالوا بوجود قسم ثالث حتت عنوان  »الكفر«و

. فإن هذا الصنف من وجهة نظر الروايات، وإن كان ال يرقى إىل »الضالل
مستوى السالكني احلقيقيني يف طريق اإلميان، إال أم يف الوقت نفسه 

                                                             

احملدث الكليين، أصول الكايف، ترمجة وشرح: السيد هاشم رسويل، كتاب اإلميان والكفر،  ��١
  .١٠٠، ص ١٥، ح ٤ج 

  .٩٧، ص ٦٩؛ حممد باقر السي، حبار األنوار، ج ٣٨٥، ص ٢املصدر أعاله، ج  ��٢
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اليكونون على قدم املساواة مع الكفار يف نار جهنم. بل إن مرتبتهم ما دون 
نشري إىل  أيت. وفيما ي»األعراف«املؤمنني، وقد عرب عنها يف بعض الروايات بـ 

  بعض هذه الروايات:
أنه بعد تقسيم الناس إىل خمتلف  7ـ روي عن اإلمام الصادق 

 �اإلميان�الناس على ست فرق يؤولون كلهم إىل ثالث فرق: « األقسام قال:
  .���»�الضالل�و �الكفر�و

  :»املستضعف«أنه قال يف تفسري مفهوم  7ـ وروي عن اإلمام الباقر 
يدخلوا يف الكفر، وال يهتدون فيدخلوا يف ال يستطيعون حيلة، ف«

»اإلميان، فليس هم من الكفر واإلميان يف شيء
���.  

ـ أنه  7ـ ويف رواية عن مساعة ـ وهو من تالميذ اإلمام الصادق 
»هم ليسوا باملؤمنني وال الكفار« قال يف تفسري املستضعف:

�	�.  
  

  :الشبهة الثامنة: العذاب األبدي للكافر

خلود الكفار يف العذاب كان مثار جدل على طول  إن البحث بشأن
تاريخ األديان السماوية بني مؤيد وخمالف. وهنا ميكن اإلشارة إىل مفكرين 

 �م٢١٢ـ  �١٢٥ �
�بارزين يف العامل املسيحي، ومها: القديس إيرناؤوس
  بوصفه مؤيداً. �م٤٣٠ـ  �٣٥٤ ���بوصفه خمالفاً، والقديس أوغسطني

                                                             

  .٣٨١، ص ٢احملدث الكليين، أصول الكايف، ج  ��١
  .١٦٢، ص ٦٩حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٢
  .١٦٣املصدر أعاله، ص  ��٣
 .١٠٥انظر: جون هيك، فلسفة الدين، ترمجه إىل الفارسية: رام راد، ص  ��٤
 .٩٥اله، ص انظر: املصدر أع ��٥
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ود يف العذاب هلجوم عنيف من قبل الفالسفة لقد تعرض حبث اخلل
الغربيني من أمثال: ديفد هيوم، وبرتراند راسل، وجان جاك روسو، وهابز، 

نشري إىل بعض  يأيتوموريس ميترلينغ، وشالير ماخر، وجون هيك، وفيما 
   هذه االنتقادات.

 :�!av -�"+ 
. ويف إن الذي نفهمه هو أن العقوبة جيب أن تتناسب مع حجم املعصية«

هذه الصورة ملاذا يتم ختليد الكائن الضعيف ـ مثل اإلنسان ـ يف العذاب 
األبدي بسبب اقترافه ملعصية مؤقتة وآنية؟! هل ميكن لشخص أن يربر غضب 
اإلسكندر املقدوين وعزمه على إبادة شعب بأكمله رد أن هذا الشعب قد 

ليد إنسان يف العذاب األثري على قلبه؟ ... إن خت �بوسفالوس�سرق جواده 
»أسوأ بكثري من سقوط ماليني اإلمرباطوريات

���. 

:�X�� �"f~ 
لقد قرر جون هيك االنتقاد الذي وجهه شالير ماخر على نظرية 

  أوغسطني يف العدل اإلهلي، على النحو اآليت:

يقال إن املصري جزء  إذاالنتقاد الثالث ملفهوم اخللود يف عذاب جهنم، «
ألن هذا العذاب الذي ال ينتهي أبداً، ال ميكن أن يفضي إىل  من نوع البشر؛

»غاية بناءة
���.  

  
                                                             

  .٥٥، ص �شكوك حول خلود الروح�ديفد هيوم، شكاكيت در مورد جاودانگی روح  ��١
 .٩٧جون هيك، فلسفة الدين، ترمجه إىل الفارسية: رام راد، ص  ��٢
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:!8�, g�F #�F 
�*� 
ال تسألوين عما إذا كان األشرار خيلدون يف العذاب أم ال؛ إذ ال علم «

يل ذا الشأن، ولست معنياً كثرياً بالبحث يف أمر ال ينطوي على فائدة؛ وال 
ر، وال رغبة لدي مبعرفة ذلك، ولكين على كل شأن يل مبعرفة مصري األشرا

»حال أجد صعوبة يف تقبل احلكم عليهم بالعذاب األبدي
���.  

اً ادعأما برتراند راسل، فقد تعرض إىل نقد نظرية اخللود يف العذاب، 
إياها نظرية غري مقبولة، ورأى أن االعتقاد ا ال ينسجم مع األخالق 

  سيح والكتاب املقدس:البشرية، وقال يف نقد السيد امل
جيول يف خاطري نقص كبري يف الشخصية األخالقية للسيد املسيح، «

وهذا النقص يكمن يف اعتقاده جبهنم. فأنا على املستوى الشخصي ال أمحل 
مثل هذا الشعور، وال أستوعب أن خيلد يف العذاب أناس يتحلون بالصفات 

»األخالقية
���.  

:_av #!F 
عذاباً خالداً، فإن الداعي واحملرك الكامن وراء  لو فسر اجلحيم بوصفه«

هذا التصور، سوف يتعارض بشكل مباشر مع الدافع إىل البحث عن العدل 
اإلهلي. بيد أن هذا ال يثبت وجود أساس لنظرية العقاب والعذاب األبدي يف 

»العهد اجلديد
�	�.  

                                                             

  .٨٩٣جان جاك روسو، كتاب اميل، ترمجه إىل الفارسية: غالم حسني زيرك زاده، ص  ��١
، ترمجه إىل الفارسية: س. أ. �ملاذا لست مسيحياً؟� ستميحی نيبرتراند راسل، چرا مس ��٢

  .١٣طاهري، ص 
  .٩٥٢جون هيك، فلسفة الدين، ترمجه إىل الفارسية: رام راد، ص  ��٣
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ر يف وقد متّ التأكيد يف التعاليم اإلسالمية على مفهوم خلود الكفا
ذلك من خالل صريح اآليات والروايات. فقد ورد التصريح يف القرآن العذاب، 

دار �، و�خيلد فيه�، و�خالدين فيها�حول أبدية العذاب بعبارات من قبيل: 
ما هم خبارجني من �، و�ال خيفف عنهم العذاب�، و�عذاب اخللد�، و�اخللد
ف نكتفي بذكر نزر وعشرات العبارات األخرى يف هذا الصدد. وسو �النار

  يسري من هذه اآليات الكثرية، وحنيل اآليات األخرى إىل القارئ الكرمي:

� (ـ  �MaOL  � $v O,�h%� $¢� �<  e�U �_O}��  �$U ��%Op� �"ÌO� !$� ĥ �i �� � $� �� �i �." Ô h� ��
 �#� $-O�� �X(���.  

�  ( ـ�  �$U &,� h� $i  � $v �� !$p� �� �� � $� �� �i �." Ô h� h#OD �_O}l $5�%  N��  � OM a �) �C   � ��: O5 �(OS �f �1
 �#� $��|% $"  � $v �� �� $¢ �̂ �N �  � $M % �C ${ h� � $I �� � �MaOL �." O-O�� �X * �wON�  ��U O��h%� �� (���.  

�  (ـ � �� � �M % O� �w OF O,� �zO�  � $v � �� �� O,�h%�  . O� ! $F $�  �I  #�U �#� $-" O� $": &¢ �̂ �C  � $M
 &�a O6 $�(�	�.   

إىل ذلك من اآليات اليت حتدث فيها اهللا سبحانه وتعاىل عن اخللود يف  
  العذاب، وعدم اخلروج من نار جهنم، وعدم ختفيف العذاب.

شبهة العذاب اخلالد يف العامل اإلسالمي، متّ طرحها من قبل العرفاء  إنّ
ذلك إذ يقال إن ختليد الكافر يف العذاب ال ينسجم مع . �
�أكثر من غريهم

                                                             

 .٣٩البقرة:  ��١
 .١٦٢ـ  ١٦١البقرة:  ��٢
 .٣٧املائدة:  ��٣
در ؛ ص٢٠٢، ص ٤، وج ١٧٨، ص ٢انظر: حميي الدين ابن عريب، الفتوحات املكية، ج  ��٤

 .٣٤٨، ص ٩املتأهلني، احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة، ج 



 34�

العدل اإلهلي وال ميكن تربيره عقالً؛ إذ جيب أن يكون هناك تناسب بني اجلرمية 
والعقاب حىت يتناسب ذلك مع العدالة. وإن جرمية الكافر مهما كانت عظيمة 
إال أا تبقى حمدودة ومؤقتة، يف حني أن العقوبة املرصودة له أبدية وغري 

  حمددة.
�a)�� 5�*�%�: 

  ة سنكتفي ببيان مسألتني:فيما يتعلق ذه الشبه

� ��%� oC ��(� +!)X y�¡p :: 
يذهب القائلون باعتبارية عذاب اآلخرة إىل االعتقاد بأن التناسب بني 
العمل واجلرم يقوم على أساس نوع املعصية وحجمها، وليس على أساس املدة 

رم يف الزمنية، فمثالً: إن العقوبة على القتل والسرقة والزنا ـ مما يقترفه ا
حلظات قليلة ـ وإن كانت مؤقتة، إال أن القصاص أو السجن يكون طويالً أو 
مؤبداً، وحىت القوانني الغربية قد أقرت عقوبة السجن مدى احلياة يف مجلة 

  قوانينها اجلزائية.
جرمية مثل الكفر ـ خاصة إذا كان عن ـما كانت لوعلى هذا األساس 

حانه وتعاىل ـ تعترب من اجلرائم الكبرية علم وعمد وعناد ومترد على اهللا سب
فإا ستجعل منه كائناً خبيثاً حبيث متتزج بطبيعة اإلنسان الكافر واملعاند، 

بامتياز، وعليه فإن مقر مثل هذا اإلنسان اخلبيث لن يكون سوى اخللود يف 
   عذاب اجلحيم.

نسانية اردة، املعصية تلوث النفس اإلألنّ مث استطرد مساحته قائالً: 
  .���للنفس وجوداً أبدياً، فإن عذاا سيكون خالداً أيضاًأنّ و

                                                             

  .٤٩٨ـ  ٤٩٦، ص ٥انظر: عبد اهللا جوادي آملي، تفسري موضوعي، ج  ��١
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وميكن بيان اخللود يف العذاب األخروي من خالل الرؤية التكوينية 
  للعذاب بشكل أفضل، وذلك على النحو اآليت:

ارتكاب أي ذنب يترك أثراً تكوينياً وظلمة ونكتة سوداء يف نفس  إنّ
أن هذه احلالة مؤقتة وعابرة، فإذا قام الفرد بعد ذلك بفعل حسن،  اإلنسان، إال

ا إذا أمأمكن هلذا الفعل احلسن أن يزيل أثر تلك الظلمة وفعل املعصية، 
تكررت الذنوب وتراكمت فوق بعضها، فإن األثر التكويين والنفسي للذنب 

يعبر عنها سوف خيرج عن احلالة املؤقتة والعابرة؛ ليغدو حالة ثابتة وراسخة 
  .»امللكة«اصطالحاً بـ 

يف نفس اإلنسان وجتذّرت، واستمر  »ملكة الكفر«فلو ترسخت 
اإلنسان يف كفره، ومل يسلك طريق التوبة، فإن الظلمة ستحيط بفطرته 

  .»احليوانية«التوحيدية، وسيؤدي ذلك إىل حدوث حالة جديدة تتمثل بالصورة 

قد عجن فيها بوصفه ملكة  نفس اإلنسان جمردة، والكفرما كانت ولـ
وليس جمرد حالة عرضية، سيتحدان يف صورة جديدة حيوانية، تؤلف النفس 

سوف تقترن مبلكة الكفر  »مادة«النفس بوصفها  فإنّمادا، والكفر صورا، 
إىل األبد، وتتحد باألثر التكويين املترتب على ذلك، وهو  »صورة«بوصفها 

  .���ياخللود يف العذاب األبد

� ?-�� ¢^N� �"�¡p� y/�p :: 
ن إىل القول باعتبار اخللود يف العذاب يعمد بعض العرفاء واملعاصر

                                                             

؛ مرتضى ٣٩٧، ص٨ملزيد من التوضيح، انظر: عبداهللا جوادي آملي، تفسري تسنيم، ج ��١
  .٢٣٠، ص ١األعمال الكاملة، ج �مطهري، جمموعه آثار 
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وسعة رمحة  والعقل، التوحيدية، الفطرة األسس والقواعد، من قبيل: منافياً لبعض
  اهللا، من هنا فقد بادروا إىل تربير ذلك، ونرى على رأس هؤالء بعض العرفاء.

خالفون للخلود يف العذاب إىل تقرير إنقطاع العذاب من وقد عمد امل
   خالل احلاالت اآلتية:

  ـ اخلروج من جهنم. ١
  ـ فناء جهنم وأهلها. ٢
  ـ منح املعذبني قوة وصرباً يساعدهم على نسيان العذاب. ٣
  ـ مزج العذاب بالسعادة. ٤
  ـ تبديل العذاب إىل عذوبة وهناء. ٥
  ـ اخللود النوعي. ٦

هذه التقريرات حيتاج إىل دراسة مستقلة، وقد قمنا مبعاجلتها وإن بيان 
. وعليه لو التزم شخص ذا املبىن وهذه الرؤية، لن تبقى ���يف موضع آخر

  هناك من شبهة أخرى.

وقد ذكرنا تفصيل أدلة املنكرين للخلود يف العذاب وآراء العرفاء يف 
   .���هذا الشأن، يف كتاب آخر

  
  :بة أوالد الكفارالشبهة التاسعة: عقو

 :واألئمة األطهار  9ورد يف بعض الروايات أن النيب األكرم 

                                                             

  انظر: حممد حسن قدردان قراملكي، ملاذا جهنم؟ فصل: اجلحيم األبدي. ��١
  انظر: املصدر أعاله، الفصل الثالث. ��٢
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عندما كانوا يسألون عن مصري أوالد الكفار واملشركني يف يوم القيامة، كانوا 
»وأوالد املشركني يلحقون بآبائهم«جييبون بالقول: 

���.  

نية إىل واستناداً إىل هذه الروايات، ذهبت بعض املذاهب والطوائف الس
. وهنا تأيت هذه الشبهة القائلة: ���القول بتعذيب أوالد الكفار يف يوم القيامة

   تعذيب األطفال األبرياء يف جهنم يتناىف مع العدالة اإلهلية.

�a)�� 5�*�%�: 
� �)|)� 5aL�%� 5�-N� Z�"�,� Z�"§ �f�D 5���Ë :: 

ردنا أن ننسب معلومة إىل تقدم أن ذكرنا يف الصفحات السابقة أننا إذا أ
الدين، وجب علينا أن نعرضها على مصدرين هامني من املصادر الدينية، 

العقل. وعندما نستعرض آيات القرآن  فضالً عنومها: مجيع النصوص الدينية 
تعود  وعلّته معاقبة كل فردالكرمي جندها صرحية وواضحة يف بيان أن سبب 

   ريه، من قبيل اآليات اآلتية:إىل أعماله وما كسبت يداه دون غ

j (ـ  ��  X$U �,  9 O� &; �, O9 �� $, O� �p �� �� (�	�.  
�  (ـ #!$) �1  N�p  �$7% $i � �� h�OD �#  � ��  $Ä  � �v (�
�.  

                                                             

، ٣؛ الشيخ الكليين، أصول الكايف، ج٣٩١انظر: الشيخ الصدوق، توحيد الصدوق، ص  ��١
، ٥حممد باقر السي، حبار األنوار، ج �٤٩، ص٣؛ من ال حيضره الفقيه، ج٢٤٨ص
 ما بعد.ف ٢٩٢ص

؛ القاضي عضد الدين اإلجيي، شرح ١٠٥انظر: السيد الشريف اجلرجاين، التعريفات، ص  ��٢
  فما بعد. ٢٩٥، ص٥؛ حممدباقر السي، حبار األنوار، ج٣٩٥ـ  ٣٩٣، ص٨املواقف، ج

 .١٦٤األنعام:  ��٣
  .٩٠النمل:  ��٤
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� (ـ l h#OD �m} a �~ ���h%� $�O) | �" �� (���.  
� (ـ l h#OD  �; h, �n �
� �6 � O� $�O) | �" �� (���.  

ىل صرحية يف أن اهللا ال يعاقب شخصاً جبريرة غريه. فداللة اآلية األو
واآلية الثانية بقرينة أداة احلصر تقصر مالك العقوبة على من يقترف املعاصي. 

  .�	�واآليتان األخريتان تنفيان ظلم اهللا الناس بشكل واضح ومطلق

واضح أن القول بعقوبة أطفال الكفار رد كوم مولودين من قبلهم 
  ريح اآليات اليت تقدم ذكرها. يتعارض مع ص

كثري من الروايات اليت ورد وباإلضافة إىل ما تقدم من اآليات هناك 
  التصريح فيها بعدم عذاب أطفال الكفار، من قبيل الروايات اآلتية:

ال �عن قتل الذرية يف بعض الغزوات، فقال:  9وى رسول اهللا «ـ 
والد املشركني؟! فقال: أوليس خياركم . فقال بعضهم: أوليسوا أ�تقتلوا الذرية

أوالد املشركني؟ كل نسمة تولد على الفطرة، حىت يعرب عنها لساا إما 
»شاكراً وإما كفوراً

�
�.  

وقد سئل عن أطفال  9ـ وروي عن أنس بن مالك عن النيب 
»هم خدم أهل اجلنة«املشركني؛ فقال: 

���.  

                                                             

 .٤٤يونس:  ��١
 .٤٠النساء:  ��٢
  .٢٠٠، ص ١رازي، املنقذ من التقليد، ج انظر: سديد الدين احلمصي ال ��٣
 .٤٣٥، ص ٣؛ أمحد بن حنبل، مسند أمحد، ج ٢٠٤٨، ص ٤مسلم، صحيح مسلم، ج  ��٤
  .١٠٨، ص ٨حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٥
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صريح اآليات والروايات  إن القول بتعذيب أطفال الكفار ال ينسجم مع
  الدالة على وجود الفطرة التوحيدية يف جبلّة مجيع الناس، من قبيل قوله تعاىل:

�  (ـ o �C  � $v �- �M  ~�U ��  � $M�7 h" r, $n  � Ov O,! $M$¬  . O� �� �+§ 'O% ��  . O� �_�� �, �̂ �X�U  nOD ��
 �p  #�U � �>  - OM �~ �o�� !$�� �*  � $(r� ��O� $\  /���U  � OM O/ $�>�U  �̂ �v  . �C �h% $i � h>OD O5 ����a O6 � ��  ! �" !$�! $6

 �wO)OL� �̈(���.  

� �O( (ـ _ �M  F ��  �O*�¡ �Ll �; �� BOL � m�aO% �0 O." r-  ��" O- ̀ �p �� � �M a �) �C ���h%� ���B �L 'O7h�
l O@ ) �O�  �#! $1�)  N �" �� O��h%� ����  i�U h.O(�� �� $�ra �6 � $." r-� �_O� �n (���.  

وقد ورد التصريح يف بعض الروايات بأن الفطرة التوحيدية والعهد 
اإلهلي موجود لدى أوالد الكفار أيضاً، بيد أنه ومبرور الوقت خيضعون 
لوساوس الشياطني أو سوء تربية آبائهم هلم، فينتهجون طريق الكفر، من قبيل 

  :9قول النيب األكرم 
»كون أبواه يهودانه وينصرانهكل مولود يولد على الفطرة حىت ي«ـ 

�	�.  
ملا بدل أكثر خلقه عهد اهللا إليهم فجهلوا حقه واختذوا األنداد معه، «ـ 

»واجتالتهم الشياطني عن معرفته
�
�.   

� �6N� 5���Ë :: 
مبجرد تصور عذاب يطال األطفال البالغني يوماً واحداً إىل البالغني سن 

                                                             

  .١٧٢األعراف:  ��١
 .٣٠الروم:  ��٢
 .٢٨١، ص ٣حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٣
  .٦٠، ص ١١ج  املصدر أعاله، ��٤
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املعتزلة �العدلية  نّألمهم بقبحه، والتكليف، يصدر العقل ومجيع العقالء حك
يذهبون إىل االعتقاد بقاعدة احلُسن والقبح العقلي، وأن اهللا ال يقوم  �واإلمامية

ال ميكن لدعوى تعذيب أطفال الكفار أن تكون فمبا ينقض هذه القاعدة، 
   صحيحة حبال من األحوال.

3 ¢^N� �-C oC 5a�-N� ¦��D :: 
أن عذاب أطفال الكفار من التعاليم الدينية  جاء يف نص الشبهة دعوى

املتفق عليها من قبل مجيع العلماء أو أكثرهم. ولكننا إذا ألقينا نظرة عابرة على 
مؤلفات هؤالء العلماء سندرك كذب هذه الدعوى. فإن العدلية ـ األعم من 

ى يعتقدون بأصل احلُسن والقبح العقليني، جيمعون عل إذاملعتزلة واإلمامية ـ 
. أما األشاعرة الذين ���ترتيه اهللا سبحانه وتعاىل من هذه النسبة لقبحها

يذهبون إىل إنكار أصل احلسن والقبح العقلي، فقد قالوا بإمكان صدور مجيع 
، إال أن ���عن اهللا ومن بينها عقاب األطفال �احلسنة والقبيحة�األعمال 

تتعلق بعقاب األطفال، وعلى أكثرهم يذهب إىل االعتقاد بأن املشيئة اإلهلية مل 
سبيل املثال فإن ابن حزم ـ من أشهر علماء السنة ـ قام بإثبات عدم عذاب 

                                                             

؛ اخلواجة ٩٠٦و ١٩٢، ص٢، ج�رسائل الشريف املرتضى�انظر: السيد املرتضى، الشايف  ��١
؛ سديد الدين حممود احلمصي الرازي، ٤٦٨نصريالدين الطوسي، تلخيص احملصل، ص 

؛ حممد ٤١١؛ إرشاد الطالبني إىل ج املسترشدين، ص١٩٩، ص١املنقذ من التقليد، ج
، ٥؛ حممد باقر السي، حبار األنوار، ج٥١٠و ٤١٩اليقني، صباقر السي، حق 

؛ القاضي عبداجلبار املعتزيل، ٢٠٧، ص١١؛ حممد باقر السي، مرآة العقول، ج٢٩٦ص
  .٣٢١و ٧٨شرح األصول اخلمسة، ص 

حبوث يف �ملزيد من التوضيح انظر: جعفر سبحاين، كاوشهايي در حسن وقبح عقلي  ��٢
  .�ياحلُسن والقبح العقل
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  .���أطفال الكفار باألدلة النقلية والعقلية

نعم هناك قلة قليلة من أهل السنة، مثل: احلشوية واألزارقة واحلمزية 
، ولكنهم أوالً: غري ���واخلوارج واخللفية والعجاردة، قالوا بعذاب أوالد الكفار

مطروحني على الساحة العلمية حالياً، وثانياً: حنن يف هذا املقال بصدد الدفاع 
عن العدل اإلهلي، دون العقائد الباطلة لبعض الفرق اليت تدعي االنتماء إىل 

   اإلسالم، وهناك شك يف أصل صحة هذا االنتماء.

,��(� 
���U y��: 
امة يقوم على أساس أعمال الناس ـ العقاب يف يوم القيما كان لـ

الصغار ال عمل صاحل أو طاحل هلم، لـما كان األعم من الصاحلني والطاحلني ـ و
ينتفي موضوع عقام طبقاً للمتبنيات السابق ذكرها، ولكن يبقى السؤال فهنا 

عن مصريهم قائماً، ويف اجلواب عن ذلك هناك اتفاق من قبل العلماء بشأن 
ىل اجلنة، إال أن اخلالف بينهم بشأن مصري أوالد دخول أطفال املؤمنني إ

  نستعرض آراءهم ذا الصدد: أيتالكفار، وفيما ي

أوالد املشركني والكفار أ ـ العذاب االبتدائي: بأن يقوم اهللا مبعاقبة 
  مبجرد والدم من أبوين كافرين، وقد تقدم بطالن هذا الرأي.وتعذيبهم 

هر بعض الروايات على أن اهللا ب ـ دائرة التكليف واالبتالء: يدلّ ظا

                                                             

؛ الزخمشري، تفسري الكشاف، ٣٨٠و ١٥٢، ص ٢انظر: ابن حزم األندلسي، الفصل، ج  ��١
 .٧٠٨، ص ٤ج 

؛ أبو احلسن األشعري، ١٠٥و ٦٣و ٤٥انظر: السيد الشريف اجلرجاين، التعريفات، ص  ��٢
  .٢٩٧؛ حممد باقر السي، حبار األنوار، ص ٨٩مقاالت اإلسالميني، ص 
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سبحانه وتعاىل خيتار يف يوم القيامة نبياً من بني أطفال الكفار، فيقوم هذا النيب 
، فكل من »أنا نبيكم، فمن آمن يب فليدخل النار«بإيقاد نار هلم مث يقول: 

كافراً متمرداً  دعدخلها صارت عليه برداً وسالماً ودخل اجلنة، وكل من امتنع، 
 ���أوامر النيب واستحق العذاب، وهذا هو القول الذي اختاره احملدثونعلى 

   .���والعرفاء

ج ـ اإلقامة يف األعراف: ورد يف بعض الروايات أن هناك بني اجلنة 
والنار عامل امسه األعراف، ال يشتمل على عذاب وجحيم، وال على نعيم وجنة. 

ف يقيمون يف عامل وقد حتدثت بعض الروايات عن أن أطفال الكفار سو
   .�	�األعراف

أوالد الكفار قد ولدوا على  لـما كاند ـ الدرجات السفلى من اجلنة: 
الفطرة التوحيدية، ومل يتمكن آباؤهم من إطفاء هذا النور اإلهلي مبوم، فإم 

يفتقرون إىل العمل الصاحل، فإم سيمكثون لـما كانوا سيدخلون اجلنة، ولكن 

�اجلنة يف الدرجات الدنيا من�.  

                                                             

؛ حممد باقر السي، مرآة العقول، ٢٩٦، ص ٥لسي، حبار األنوار، ج انظر: حممد باقر ا ��١
. جدير ذكره أنه قال مبجرد عودة ٩٠٦؛ السيد املرتضى، الشايف، ص ٢٠٧، ص ١١ج 

انظر: السيد املرتضى، رسائل الشريف �أوالد الكفار مؤقتاً، وإم بعد عودم يعدمون 
  .�٣٤، ص ٤املرتضى، ج 

؛ شرح فصوص ١٣٧، فصوص احلكم، اية الفص العزيري، ص انظر: ابن عريب ��٢
؛ حسن حسن زاده ٤٨٨، ص ٢؛ اخلوارزمي، شرح الفصوص، ج ١١٣٤القيصري، ص 

  .٣٤٥آملي، ممد اهلمم، ص 
انظر: حممد باقر �نسب العالمة السي هذا القول إىل بعض املتكلمني من اإلمامية  ��٣

  .�٢٠٧، ص ١١السي، مرآة العقول، ج 
  انظر: املصدر أعاله. ��٤
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هـ ـ خدم أهل اجلنة: متّ التصريح يف بعض الروايات بأن أوالد الكفار 
سوف يدخلون إىل اجلنة بوصفهم خدماً ألهل اجلنة. واجلدير بالذكر هنا هو 
أن هذه املرتلة ال تعترب دون شأم؛ وذلك ألن مكانة أهل اجلنة من السمو 

ملباهاته بذلك، كما يفتخر خدام  والرفعة حبيث تعد خدمتهم شرفاً للخادم وسبباً
الساسة والعلماء يف هذه الدنيا على خدمتهم هلذه الشخصيات السياسية 

   .���والعلمية
والشاهد على هذه الدعوى يتمثل يف خدمة املالئكة املقربني ألهل 

اهللا سبحانه وتعاىل من خالل  إنّ :اجلنة ومباهام بذلك، وعليه ميكن القول
  ر هذه املهمة يف اجلنة، يكون قد ساوى بينهم وبني املالئكة.إعطاء أوالد الكفا

و ـ التوقف وتفويض أمرهم إىل اهللا: ورد يف بعض الروايات حتديد 
  مصري أوالد الكفار يف يوم القيامة إىل ما يقرره اهللا بشأم:

اهللا «عن أطفال املشركني؛ فقال:  9فقد روي أنه سئل رسول اهللا 
  .���»نيأعلم مبا كانوا عامل

من هنا عمد بعض العلماء بإزاء هذا االختالف يف األقوال واآلراء إىل 
عدم اختيار أحدها، وتركوا حتديد مصري أوالد الكفار يف يوم القيامة إىل رمحة 


�، وهناك منهم من صرح بالتوقف�	�اهللا�.  

                                                             

  .٢٧٩، ص ٤انظر: الشريف الالهيجي، التفسري، ج  ��١
  .٢٩٦، ص ٥حممد باقر السي، حبار األنوار، ج  ��٢
 انظر: املصدر أعاله. ��٣
؛ سيف الدين اآلمدي، ٣٩٤، ص ٨انظر: القاضي عضد الدين اإلجيي، شرح املواقف، ج  ��٤

 .٧٨، ص ٥أبكار األفكار، ج 
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حصيلة الكالم أن عذاب أوالد الكفار حيث يتعارض مع األسس 
ة فإنه ال ميكن االلتزام به، إال أن حتديد ما سيؤول إليه مصريهم العقلية والنقلي

بدقة حيتاج يف حد ذاته إىل حبث مستقل. ولكن ميكن القول بأن القدر املتيقن 
  من ذلك هو مشول النعم اإلهلية هلم.

  وعلى القول بتكوينية العذاب والنعيم األخروي، ميكن القول: 

احلة بالنسبة إىل األطفال، فإن حيث ال وجود للذنوب واألعمال الط
أنفسهم مل تتلوث بأنواع اآلثام واملعاصي، وعليه لن يكون هناك ما يربر 
تعريضهم للعذاب، إال أن كيفية حصوهلم على النعم تعود إىل وجود النفس 
وقوا وكماهلا، وميكن هلذه األرضية التكوينية أن تؤيت أكلها إىل حد ما من 

   عني.خالل شفاعة الشاف

  
UIO 
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  ٢٢١  ...........  المبحث الثالث الشرور واآلالم الناشئة عن المحاباة والتفريق  ■

o C Y�C� ;xC 5"+�� 5M`��E�>� @)X o  ..............................  ٢٢٢  

o ;U�= �6C #��6> ;xC 5����� 5M`��  .........................................  ٢٣٦  

o 
T�� �`6� @)X s @"��7� ;xC 5N��� 5M`��  ............................  ٢٤١  
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o �6��� ;���� s @"��7� ;xC 5/��� 5M`��  ................................  ٢٤٥  

o 5a)6N�� 5a%v^� Z�*�B� s ��%� w� @"��7� ;xC 58+�/� 5M`��  .........  ٢٥٣  

o G7}a�� +!�!= �U, ·6/� ,�+ ;xC 5N��/� 5M`��  ..........................  ٢٦١  

o /= '[d �)N� ;xC 5%���� 5M`���MS�6~� ��%� ;+�N/� @`  ...............  ٢٦٨  

  

^+@ @@ @@ @@ @
òßbîÔÛa@�bÇ@¿@Þ†ÈÛa@âa†Èãaë@‰ëŠ’Ûa 

  ٢٨٣  ...........................  الشبهة األولى عدم التناسب بين الذنب والعقوبة

�a)�� 5�*�%�  ..................................................................  ٢٨٥  

¢�6N� ¦!>U  ...................................................................  ٢٨٥  

� '%"!(7� ¢�6N� :  ............................................................  ٢٨٥  

  ٢٨٦  ...........................................................  ـ العقاب االعتباري ٢

  ٢٩٩  ...........................  الشبهة الثانية عدم تناسب الشفاعة مع العدالة 

�a)�� 5�*�%�  ..................................................................  ٢٩٩  

� : 5"��X� Z��!6N� 5",�`7C ��8U oC 5M`�� .C 5��Fd  ..................  ٣٠٠  

� 5"��X� Z��!6N� 5a%"!(p ��8U oC 5M`�� .C 5��Fd :  ..................  ٣٠٢  

  ٣٠٦  ........................................................  الشبهة الثالثة اإلحباط

�a)�� 5�*�%�  ..................................................................  ٣٠٨  

� �)|� cF!7/" Â�`0d :  ....................................................  ٣٠٩  

� Z�"� {)7Ë �� Â�`0d ��Q/> �-C :  .....................................  ٣١١  

3 Â�`0¯� '%"!(7� #�a`� :  .....................................................  ٣١٣  
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4 �L�(��� Â�`0d W��7X :  ..................................................  ٣١٥  

  ٣١٨  .......................................................  الشبهة الرابعة التكفير

�a)�� 5�*�%�  ..................................................................  ٣١٩  

� 
-N� �!�" '[D � ]K�p y�(7� :  .............................................  ٣١٩  

� ��%� �!60 .C !�N� �-C :  ................................................  ٣١٩  

3 �H��7>� �eU� l �`* .� �!)|= @0 A�BCD :  ............................  ٣٢٠  

4 y�(7� ��� '%"!(7� #�a`� :  .................................................  ٣٢٢  

٣٢٤  .........................  الشبهة الخامسة ما يقوم به الكفار من أعمال البر  

�a)�� 5�*�%�  ..................................................................  ٣٢٥  

� �C��� ./ $� oC 
TC� 
!`* {*!p :  ......................................  ٣٢٥  

�  ]x�� y� 
TCU w� 5>9!= :  ................................................  ٣٢٨  

3 q�6� �L�(� ;�Q> :..........................................................  ٣٢٩  

4 TC� '%"!(7� #�a`� :�L�(� 
  ................................................  ٣٣٠  

  ٣٣١  ..............................................  الشبهة السادسة عبادات الكافر

�a)�� 5�*�%�  ..................................................................  ٣٣١  

  ٣٣٤  .......................................  الشبهة السابعة عذاب الكافر الجاهل 

�a)�� 5�*�%�  ..................................................................  ٣٣٤  

� .(17=�� �L�(� -aa6p :  ........................................................  ٣٣٥  

� ->�N=� ]�6= �L�(��� ¢^N� ¦!P!� -aa6p :  ...............................  ٣٣٦  

3 �v�� �L�(� ¢^C �-N� 
!6� 5�+U :........................................  ٣٤٠  

  ٣٤٤  .......................................  بدي للكافرالشبهة الثامنة العذاب األ
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�!av -�"+.......................................................................  ٣٤٥  

�X�� �"f~  .....................................................................  ٣٤٥  

!8�, g�F #�F 
�*�  ...........................................................  ٣٤٦  

_av #!F  ......................................................................  ٣٤٦  

�a)�� 5�*�%�  ..................................................................  ٣٤٨  

� ��%� oC ��(� +!)X y�¡p :  .................................................  ٣٤٨  

� ?-�� ¢^N� �"�¡p� y/�p :  ...............................................  ٣٤٩  

  ٣٥٠  .........................................  الشبهة التاسعة عقوبة أوالد الكفار

�a)�� 5�*�%�  ..................................................................  ٣٥١  

� �)|)� 5aL�%� 5�-N� Z�"�,� Z�"§ �f�D 5���Ë :  ............................  ٣٥١  

� �6N� 5���Ë :  .................................................................  ٣٥٣  

3 ¢^N� �-C oC 5a�-N� ¦��D :  ..............................................  ٣٥٤  

,��(� 
���U y��  .............................................................  ٣٥٥  

  ٣٥٩  ..........................................................................   صادرالم

  ٣٧٥  .......................................................................   المحتويات

 

*** 


