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 الول: العقيدة ودورها في حياة اإلنسانالدرس ا
 

 أهداف الدرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن: 
 يتعّرف إىل معىن العقيدة.  -1
 يتبّّي دورالعقيدة يف حياة اإلنسان. -2
 حيّدد الطرق إىل معرفة اهلل. -3



 معنى العقيدة
واآلراء والنظريّات اّليت يؤمن هبا ويعتقد أّّنا صحييية    يعيش كّل إنسان يف هذه الدنيا وهو حيمل جمموعًة من األفكار

كححس سححيطرقا علححط هححذا اإلنسححان فتو قححه وتر طححه  تقبححل الّححّهه هححذه األفكححار واآلراء هححي الّححيت نسححمّيها العقيححدةه ألّّنححا ا 
 اإلمامةه املعاد.وتّّده إليهاه يف أفعاله ويف شعوره. وتتمّثل يف األصول اخلمسة وهي: التوحيده العدله النبّوةه 

  
 ارتباط العقيدة باإلنسان

 ترتبط العقيدة  اإلنسان من ناحيتّي:
: عقل اإلنسان: إّن ما يعتقد  ه اإلنسان يتيّكس مبجمل رؤيته للكون ولليياةه ولكّل ما يفّكر  هه حيث تكون األولى

 العقيدة حاضرًة لدى اإلنسان يف كّل فعل يقوم  ه أو قرار يّتخذه.
قلححا اإلنسححان:  تححاا اإلنسححان   نّححه  لححه الّححعور  اعححّا والححب،  واإلعجححاش ورححذ  لححهه وأنححوا  الّححعور هححذه : الثانيةةة

 ترتبط أيضاً مبا حيمله من عقيدة.
 

ةَوهمَ  فَةةَ اَدهمَ  َِّيَمانةاا َوقَةالمواَ قال تعاىل: ﴿ َْ َُ ةَ  فَا َم َمعمةوَا َل َُ ُم َونَِعةَ   آلَِّذيَن قَةاَل َلهمة م النَّةاسم َِّنَّ النَّةاَس قَةَد  َحَسةبةمَنا ا
 , فصاحا العقيدة الراسخة   خياف  ل يزداد إ اناً وصرباً عند الّدائد.1﴾اَلوَِكيلم 

  
 ارتباط العمل بالعقيدة

 يَرِد  السؤال اآليت: هل العمل أهّس أو العقيدة؟ وما دور العقيدة إ ا كان العمل اّلذي يؤّديه اإلنسان صاعاً وصييياً؟
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م إىل العقيدة علط أسحاأ أّّنحا املعيحار يف كحون العمحل مقبحوً ه فحال يكفحي لكحي ينحال اإلنسحان اآل حار املطلو حة ينظر اإلسال
 من العمل أن ي يت  ه صييياًه  ل    ّد وأن يصدر منه علط أساأ العقيدة الصييية.

  
َّْكِّ َوالجمحوِد َعمَ روي عن اإلمام الباقرعليه السالم:  َفعم َمَع ال  .1"ل"ال يَةنةَ

 
 .2﴾﴿الَِّذيَن آَمنموا َوَعِملموا الصَّاِلَحاتوجند أّن القرآن الكرمي دائماً يقرن العمل الصاحل  اإل ان: 

 
ّن فائدة العمل اّلذي يقوم  ه اإلنسان تكون مبدى ما له من ت  ذ علط تكامل هذا اإلنسانه و  يكون العمحل محؤ ّراً يف 

. فاإلنسان اجلاحد لليّق واملنكحر لحه أو الّحاّف فيحهه كيح   كحن أن يكحون عملحه تكامل اإلنسانه من دون عقيدة ارّكه
 هذا مقبوً  عند اهلل ويرتّتا عليه الثواش وهو   يؤمن من األساأ  وجود اهلل عّز وجّل؟!.

  
 واإلنسان اّلذي  له إ اناً حقيقّياً ينعكس  له يف حياته كّلها فيجعلها يف طاعة اهلل.

  
ّول سؤال ي س ل عنه هذا اإلنسان  عد موتهه وعند حضور امللكّي إليه هو: من رّ ه؟ وما هو دينه؟ ومن هو لذا فإّن أ
 نبّيه؟

  
 أيه ما هي عقيدتهه وما هي األفكار اّليت كانت تدفعه لكّل عمل قمت  ه يف هذه الدنيا؟

  
 طرق المعرفة

ه طححرق الوصححول إليهححاه وهححي متعححّددةه سححهلةه ويف متنححاول مل يطلححا اهلل عححّز وجححّل مححن اإلنسححان املعرفححة إ  وقححد سححّهل لحح
 اجلميعه ولذله وهبه اهلل سبيانه األدوات اّليت من طريقها يصل إىل املعرفة الصيييةه ومنها:
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 الحواّس: -1
 إّن أّول طريق يتعحّرف اإلنسحان محن خاللحه علحط هحذا الكحون هحو طريحق اعحواّأ اخلمحس بالسحمع ح البصحر ح الّحّس ح الحذوق ح

 اللمس(. ويؤّدي فقدان حاّسة من هذه اعواّأ إىل فقدان اإلنسان جمموعة من املعارف والعلوم.
 
 العقل: -2

وهححي األداة الّححيت وهبهححا اهلل عححّز وجححّل هلححذا اإلنسححانه وخّصححه هبححا دون رححذه مححن املخلوقححات. وامححتالف اإلنسححان هلححذه األداة 
 قات من إدراكها.جعله يدرف األشياء اّليت   تتمّكن سائر املخلو 

  
 ومثال ذلك يدور حول التساؤل التالي:

 هل رأيت الكهر اء؟ كي  تؤمن  وجودها وأنت   تعرف حقيقتها؟ 
  

: العقححل هححو إحححدى الطححرق الّححيت أوصححلته إليهححاه فمححم رأيححت الضححوءه علمححت أّن هنححاف طاقححة مححا جعلتححه يبعححث الجةةوا 
 النور.

  
 صلت إىل يقّي واطمئنان  وجود شيٍء مل تدركه  واحدة من اعواّأ اخلمس.وهذا إ ان  العقل    اعّسه ألّنه و 

  
َعةَل  وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذين الطريقّيه قال تعاىل:  َُ َ  اَل تَةَعَلمموَن َشَيئاا َو َم َم  مِّن بمطموِن أممََّهاِت َُ َر َُ ُم َأ ﴿َوا

َم م اَلسََّمَع َواألََبَصاَر َواأَلَفِئَدَة َلعَ  َمرموَن﴾َل َْ َ  َت َم  .1لَّ
 معرفة اهلل عّز وجلّ 

ةِ  ِبَربِّةكَ تتيّدث اآلية الكر حة ََ فَةاِق َوِفةي أَنفمِسةِهَ  َحتَّةى يَةَتبَةةيََّن َلهمةَ  أَنَّة م اَلَحة ي َأَولَةَ  َي أَنَّة م  : ﴿َسةنمرِيِهَ  آيَاتِنَةا ِفةي اََ
 عن وجود طريقّي ملعرفة اهلل 2َعَلى كملِّ َشَيٍء َشِهيٌد﴾
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 وجّله يصل اإلنسان من خالهلما إىل اإل ان  وجود اهلله من خالل استخدام أدايت املعرفة لديه أي اعّس والعقل. عزّ 
  

 الطّري  األّول: التأمةّل في اَفاق
إ ا ت ّملححت فيمححا حيححيط  ححه مححن ةلوقححات صحح،ذة وكبححذةه مححن مشححس وكواكححا وجنححوم وليححل وّنححار وسححياش ومطححره فإنّححه 

قد ن ّظمت  ّكل دقيق لل،اية. حبيث   تستطيع إّ  أن تعتقد  وجود قّوة عاملة قادرة قاهرة قامت  فعل سوف جتد أّّنا 
  له كّله. وهذا هو اهلل عّز وجّل.

  
َلةةةِ   :وقحححد وردت آيحححات أخحححرى يف كتحححاش اهلل عحححّز وجحححّل تفّصحححل هحححذا الطريحححق وتّحححرحه لنحححا منهحححا قولحححه تعحححاىل َُ ﴿َِّنَّ ِفةةةي 

ُم ِمةةالسَّةةَماَواِت َواأَلرَ  ةةِتَفِف اللََّيةةِل َوالنةََّهةةاِر َواَلفمَلةةِك الَّتِةةي َتَجةةرِْ ِفةةي اَلَبَحةةِر ِبَمةةا يَنَفةةعم النَّةةاَس َوَمةةا أَنةةَ َل ا َُ َن ِض َوا
ِر بَةةةَيَن السَّةةَماء ِمةةن مَّةةاء فََأَحيَةةا بِةةِ  األَرَض بَةَعةةَد َمَوتَِهةةا َوبَةةلَّ ِفيَهةةا ِمةةن كمةةلِّ َدآبَّةةٍة َوَتَصةةرِيِ  الرِّيَةةاِ  َوالسَّةةحَ  اِ  اَلممَسةةرِّ

 .1السََّماء َواأَلَرِض َيَاٍت لَِّقَوٍم يَةَعِقلموَن﴾
 

 الطري  الثَّاني: التأمةّل في األنفس
لو نظر اإلنسان إىل نفسهه فإنّه سوف يدرف متاماً أنّه    ّد له من خالق أوجدهه ألنّه يعلس يقيناً أنّه مل يكن موجوداً مثّ 

 وجد فهو:
  
 يكون قد وجد من دون عّلة ودون سباه وهذا أمر   يصّدقه عاقل.إّما أن  -أ
  
أن يكححون هححو الّححذي أوجححد نفسححهه فهححذا يعححين أنّححه    ححّد وأن يكححون موجححوداً قبححل أن يوجححد لكححي خيلِححق نفسححهه وهححو  -ش

 مستييل.
  
و اهلل عححّز وجححّله وهححو أن يكححون ةلوقححاً خلححالٍق أعظححس منححه منححزّه عححن كححّل صححفات املخلححوقّيه حححّيه علححيسه قححديره وهحح -ج

 ا حتمال الصييح.
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 تمارين
 أمام العبارات اَتية: أو  ة أضع عفمة 1
 ح   يقبل اهلل عزَّ وجلَّ عماًل إّ  مبعرفة.  
  

 ح معرفة  ات اهلل ممكنة والسبيل إليها العقل فقط. 
  

 ح وحدة اهلل تعين أّن معرفة  ات اهلل ممكنة. 
  

 اخللق ووحدة املصذ. ح وحدة اهلل تعين وحدة 
  

 ح معرفة اهلل تعاىل تصّح  التقليد. 
  

 ح معرفة اهلل تعاىل هلا آ ار حقيقّية يف حياة اإلنسان. 
  
فَاِق َوِفي أَنفمِسِهَ  َحتَّى يَةَتبَةيََّن َلهمةَ  أَنَّة م اَلَحة ي﴾. أذكةر م2 ثةاالا مةن ُةفل ة يقول اُ تعالى: ﴿َسنمرِيِهَ  آيَاتَِنا ِفي اََ

لَّ.  التأّمل في اَفاق أو التأّمل في األنفس يوصل َّلى معرفة اُ ع َّ ُو
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
قر عليةة  السةةفم: "ال ينفةةع مةةع الْةةّك والجحةةود ةةة مةةا هةةو المقصةةود بالحةةديل الْةةري  المةةرْو عةةن اإلمةةام البةةا3

 عمل"؟
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
فلةيا مةا ُلقةا ُلقةاا أحسةن منةكا َّيّةاي آمةرا وَّيّةاي أ4 نهةىا وَّيّةاي أبيةبا وَّيّةاي ة َمن يَةون؟ "... وعّ تةي ُو

 أعاقب". )حديل قدسي(
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 



 الدرس الثاني: معرفة اُ
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعّرف إىل طرق معرفة اهلل.  -1
 يستدّل  الفطرة علط وجود اهلل.  -2
 يستدّل  النظام الكوين علط وجود اهلل. -3



 طرق معرفة اُ
لقد ك تبت كتا كثذة من أقدم األامنة حم اليوم وجرت حبوث ومساجالت عديحدة  حّي العلمحاء واملفّكحرين ححول معرفحة 

صول إىل هذه اعقيقة طريقاً خاّصاً رذ أّن أفضل الطرق وأسرعها يف إيصالنا إىل مبدأ اهلل. كّل فريق من هؤ ء اختار للو 
 عامل الوجود طريقان ا نان:

 طريق من الداخل: الفطرة. -1
 طريق من اخلارج: النظام الكوين. -2
  

يح يف عححامل اخلليقححة الّاسححع نبححدأ أّوً   ححاملرور يف أعماقنححا لكححي نسححمع نححداء التوحيححد مححن داخلنححاه ويف املرحلححة التاليححة نسحح
 لنطالع آيات اهلل يف سيماء كل املوجودات ويف قلا كّل الذرّات. 

  
 الفطرة اإلنسانية

إّن أّي شححخ ه مهمححا يكححن عنصححره وطبقتححهه إ ا ت ححرف وشحح نهه دون تعلححيس أو إرشححاده ودون أن يسححمع آراء كححال املححؤمنّي 
 رة ترتفع فوق املاّدة واّكس الكون   سره.واملليدينه فإنّه  ذاته يّتجه حنو قّوة قادرة قاه

  
إّن هحذا اإلنسحان حيحّس أّن يف أعمحاق قلبحه واوايحا نفسحه نحداًء لطيفحاً مفعمحاً  اةبّحة والريفحةه ولكنّحه يف الوقحت نفسحه مكحّي 

 و ا ته يدعوه إىل املبدأ العظيس والقادر العليس الذي ندعوه: اهلل.  له هو نداء الفطرة الطاهرة!



قد ينجرف هذا الّخ  مع التيار املاّدي وحركة اعياة اليومية الزاخرة  البهرجة والزينةه فينّ،ل هبا وقتاً عن مسا  ولكن 
ا حححه اعحححوادث الطبيعيحححة املرعبحححةه    لحححه النحححداء. ولكنّحححه عنحححدما هحححد نفسحححه تواجحححه الّحححدائد واملّحححكالت واةحححنه وعنحححدما ق 

يف طائرة تتالعا هبا العواص ه نعس عندما تقصر يحده عحن الوصحول إىل  كالسيول والز ال والفيضانات وعظات القلق
عون ماّدي و  هد ملج  يلو   هه يقوى هحذا النحداء يف داخلحه وحيحّس أّن يف كيانحه قحّوة جتتذ حه حنوهحاه قحوة هحي فحوق كحل 

 القوىه وقدرة رامضة يسهل عليها حّل  يع املّكالت  يسر و ساطة.
  

  يّتجه هذا ا جّتاه عند مواجهة األامات والّدائده و  يتذّكر اهلل دون اختيار. هذا األمر هو  قليل جداً من الناأ من
الذي يدلّنا علط مدى قر نا منهه ومدى قر ه مّناه  ل إنّه يف أرواحنا وضمائرنا. إّن نداء الفطحرة موجحود دائمحاً يف وجحدان 

 اإلنسانه ولكّنه يقوى يف هذه الليظات.
  

إىل أعماق نفسه وجدت أّن هناف نوراً يتألأل يف  اطنه ويدعوف إىل اهلل. ولعله قد صادفت يف حياته فإ ا رجعت 
 ع  األامات الّديدة والطرق املسدودة حبيث إّنه يئست من العثور علط اعّل والعالج. و  شّه أّنه يف مثل تله 

 يع أن اّل مّكلته  كّل سهولة.اعا ت قد خطرت له حقيقة وجود قّوة قادرة يف عامل الوجود تستط
  

ااجه يف داخله حّا  له املبدأ العظيسه وأّن  له األمل قد أااح عن  يف تله الليظات تّعر أّنه قد احتواف أمل   
قلبه كّل س يا الي أ السوداء القامتة. نعحسه هحذا هحو أقصحر الطحرق الحيت تبحدأ محن داخحل املحرء للوصحول إىل اهلله  حارىء 

 القدير.عامل الوجود 
  

يَن فَةَلمَّا َنجَّاهمَ  ََِّلى اَلبَةةرِّ ََِّذا همةَ  يقول اهلل تعاىل يف كتا ه الكرمي : ﴿فَِإَذا رَِكبموا ِفي اَلفمَلِك َدَعوما اللََّ  ممَرِلِصيَن َل م الدِّ
رِكموَن﴾ َْ  .1يم
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 النظام الَوني
هححذا لححيس فيححه اضححطراش و  ارتبححافه  ححل إّن جلميححع   نظححرة عححا رة إىل هححذا العححامل الححذي نعححيش فيححهه ن ححدرف أّن عححامل الوجححود

مظححاهر اعيححاة خطّححاً معينححاً تسححذ عليححهه فهححي أشححبه  ححيش ضححخس مقّسححس إىل وحححدات منظمححة وتتيححّرف  يعححاً حنححو هححدف 
 معّي. والنقاط التالية ت زيل كل رموض عن هذا املوضو :

  
ضافر عدد من الظروف والقوانّي اخلاّصة لبلوغ  له اهلدف. لظهور كّل كائن ولبقائه حّياً يف هذا العامل    ّد من ت -1

فمثاًله لكي تظهر شجرة إىل عامل الوجوده    ّد من توّفر األرضه واملاءه واهلحواء املناسحاه واعحرارة الالامحةه لكحي نحزر  
وهحا إىل شحجرة. وإّن قيئحة البذرةه فتت،حّذىه وتتحنّفسه ورضحّر وتنمحو. فحإ ا مل تتحوّفر هحذه األمحور اسحتيال تهحور النبتحة وم

 هذه الظروف والّروط تتطّلا عقاًل ومعرفة.
  
إّن لكححّل كححائن خصححائ  خيححتّ  هبححا دون رححذه. فححإّن لكححّل مححن املححاء والنححار خصححائ    تنفصححل عنهححا وتتبححع قححوانّي  -2

  ا تة.
  
 ،حذ وعحيه  انسحجام تحاّم   يع أعضحاء الكحائن اعحي تتعحاون فيمحا  ينهحاه فجسحس اإلنسحان تعمحل أعضحاؤهه  حوعي أو -3

 عضها مع  ع . فإ ا ما واجه اجلسس خطراً ت ّهبت األعضاء للحدفا . إّن هحذا الحرتا ط وا نسحجام يف العمحل دليحل آخحر 
 علط وجود النظام يف عامل الوجود.

  
ط أعضحاء اجلسحس إّن نظرة واحدة إىل العامل تكّ  لنا أّن الرتا ط وا نسجام والتعاون يف العمل ليست مقتصرة عل -4

الواحححده  ححل إّن ةتلحح  كائنححات العححامل تتعححاون فيمححا  ينهححاه فلبقححاء الكائنححات تطلححع الّححمسه وينححزل املطححره وقححّا الريححاحه 
 وتتضافر معها األرض ومنا عها هلذا اهلدف. وهذا دليل وجود نظام معّّي يّمل عامل الوجود كّله.



 العفقة بين "العقل" و "النظام"
 ححّد أن يتعححّرف يف نفسححه  حح ّن النظححام حيثمححا تهححر كححان دلححياًل علححط أّن وراءه عقححاًل مفّكححراً ورطيطححاً وهححدفاً.  كححّل امححرىء  

فييثما شاهد اإلنسان نظاماً  ا تحاً وقحوانّي معّينحة أدرف أّن هنحاف وراء  لحه مصحدراً للعلحس والقحدرةه وهحو يف هحذا اإلدراف 
 ذة.الوجداين ليس حمتاجاً إىل ا ستد ل حاجة كب

  
إنّه يعرف أن إنساناً أّمياً أعمط ليس قادراً علط أن يضرش علط اآللة الكاتبة مقالة اجتماعية جيدة أو نقداً أد ياًه مثاًله 
أو أّن طفاًل يف الثانية من عمره    كن له  إمرار قلمحه علحط الحورق عّحوائياً أن يرسحس لوححة  يلحة قّيمحة. إنّنحا إ ا طالعنحا 

و مقالححة رائعححة أدركنححا فححوراً أّن كاتبهححا إنسححان مثقحح  متميححز  الححذكاء والعقححل. كححذله إ ا شححاهدنا يف متيحح  إنّححاًء جيححداً أ
 لوحة  يلة جذا ة   نّّه عظة يف أّن الذي رمسها كان فّناناً ماهراًه علط الررس من أنّنا مل نر  له الفّنان  ّخصه.

  
أّن معححه عقححاًل و كححاًء. وكّلمححا كححان  لححه اجلهححاا أكححرب وأدّق وأرو  كححان  نحاًء علححط  لححه حيثمححا رأينححا جهححاااً منّظمححاً علمنححا 
 العقل والعلس اللذين أوجداه أكرب وأعظس كذله.

  
وإنّه ملن حسن اعّظ أن جند أّن تقّدم العلوم الطبيعحة والكّح  عحن أسحرار عحامل الطبيعحة وعجائبحه ودقحائق خلحق اإلنسحان 

ة العجياه ونظام املنظومات الّمسية والنجوم اةّذ للعقول كّلها قد فتيت أ حواش واعيوان والنباته و ناء اخللّية والذرّ 
معرفة اهلل أمامنا حبيث نستطيع أن نقول  كل جرأة و قة   ّن  يع كتحا العلحوم الطبيعيحةه هحي كتحا يف التوحيحد ومعرفحة 

تا تزيح الستار عن نظام اخللق املحدهش يف هحذا اهلله وأّّنا ت لقي علينا دروساً يف عظمة اهلل اخلالقه و له ألّن هذه الك
 العامله وتدلّنا علط مدى عظمة خالق هذا الكون وقدرته.

  
ةِ  ِبَربِّةَك أَ يقول القرآن الكرمي:  ََ فَاِق َوِفي أَنفمِسِهَ  َحتَّى يَةَتبَةيََّن َلهمَ  أَنَّ م اَلَح ي َأَوَلَ  َي نَّة م َعلَةى  ﴿َسنمرِيِهَ  آيَاتَِنا ِفي اََ

 .1لِّ َشَيٍء َشِهيٌد﴾كم 
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 تمارين
ودها: -1  أعّرف الفطرة اإلنسانيةا مع ذكر آية قرآنية على ُو

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
  
 أمام العبارات اَتية: أو  أضع  -2
 إّن الطرق ملعرفة اهلل كثذة وةتلفة  اختالف الناأ.  - 
  
 إّن الفطرة اإلنسانية قّوة جتذش اإلنسان حنو التمّسه خبالقه.  -
  
 النظام الكوين   يدّل مباشرة علط وجود اخلالق هلذا الكون.  -
  
 كون  ميع أجزائه حيكمه ترا ط وانسجام قوي يكّ  عن وجود خالق له.  إّن ال -
  
 إّن تعدُّد املظاهر الكونية وتنّوعها يؤّدي إىل تعّدد اخلالق واملد ّر وتنّوعه.  -
  
يَن فَةلَ  -3 مَّا َنجَّاهمَ  َِّلَةى اَلبَةةرِّ ََِّذا ما هو المقصود بقول  تعالى: ﴿فَِإَذا رَِكبموا ِفي اَلفمَلِك َدَعوما اللََّ  ممَرِلِصيَن َل م الدِّ

رِكموَن﴾. َْ  همَ  يم
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
ود النظام في الَون؟  -4  أوضح العفقة القائمة بين العقل وُو

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
ود الرال  لهذا الَون من ُفل النظام الَوني؟ -5  أستدّل على ُو

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 



 الدرس الثالل: التوحيد ومراتب 
 

 األهداف
 على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعّرف إىل معىن التوحيد. -1
 يفهس مراتا التوحيد. -2
 يّرح أدّلة التوحيد. -3



 التوحيد أّول األصول
 التوحيده أي اإل ان   ّن اهلل عّز وجّل واحد   شريه له.األصل األّول من أصول الدين هو 

  
 وهذا هو أصل كاّفة األصوله والّهادة  توحيد اهلل هي املدخل إىل اإلسالم.

  
ّكل جزءاً أساساً من معتقدنا اّلذي نؤمن  إنّنا ننطق يف كّل يومه  كلمة التوحيده فنقول:   إله إّ  اهلل. وهذه الكلمة تّ 

 ا وعقولناه إنّه نفي ألّي شريٍه هلل عّز وجّل يف األلوهّيةه فال إله رذه وهذا إقرار   لوهيته عّز وجّل وحده. ه  قلو ن
  

ُِ فَةَقةةِد افَةتَةةةَر  َِّ قححال تعححاىل:  ةةِرَي بِةةا َْ ةةاء َوَمةةن يم َْ ةةَرَي بِةةِ  َويَةَغِفةةرم َمةةا دموَن َذلِةةَك ِلَمةةن َي َْ َُ اَل يَةَغِفةةرم َأن يم َبمةةةاا ﴿َِّنَّ ا
 .1﴾ماا َعِظي
 

ولكححنه مححا هححو معححىن التوحيححد؟ وهححل للتوحيححد جهححة واحححدة؟ أو أنّححه يّححمل جهححات متعححّددة؟ ويححرتبط مبعححاٍن متعححّددة هححا 
 علينا أن نستيضرها؟

  
 معنى التوحيد

ةةةَو السَّةةةالتوحيحححد هحححو ا عتقحححاد  ححح ّن اهلل تعحححاىل واححححدبه   شحححريه لحححهه و  شحححبيه و  مثيحححله  ِميعم ﴿لَةةةَيَس َكِمَثِلةةةِ  َشةةةَيٌء َوهم
 , وهذا املعىن ي قا ل الّرف وا عتقاد  إهلّي أو آهلة متعّددة.2الَبِصيرم﴾
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 مراتب التوحيد
 حّم نصل إىل متام التوحيده ونتيّقن   نّنا قد أخلصنا عقيدتنا هلل عّز وجّله    ّد وأن نتعّرف إىل مراتا التوحيد:

  
 أّوالا: التوحيد في الذات:
ّّحمس واححدةه ولكحن   محانع إطالقحاًه محن أن أفحرتض وجحود مشسحّي أو  ال حةه قد أص  شيئاً ما   نّحه وا ححده فح قول: ال

 ولكْن يف اخلارجه   أجد  إّ  مشساً واحدة.
  

وقد أص   موجحوداً محا   نّحه واححده فح قول: اهلل واححدبه وم حرادي  حذله أنّحه    كحن أن افحرتض وجحوداً آخحر مثلحهه فحاألمر 
 هذا هو معىن التوحيد يف الذات.مستييلب حّم فرضاًه و 

  
 فاهلل عّز وجّل واحدب يف  اتهه    كن أن تفرتض شبيهاً لهه و  نظذاًه و  عدياًل و  مثياًل.

  
فال  كنه أن تفرتض هلل عّز وجّل شبيهاً يف  ﴿لََيَس َكِمَثِلِ  َشَيٌء﴾اورتصر اآلية الكر ةه التوحيد الذايّته حيث تقول: 

 يته. اته وألوهّ 
  

 الدليل على التوحيد الذاتّي:
محن الوسحائل الّحيت تحتمّكن محن خالهلحا نفححي وجحود شحيءه أن تنفحي وجحود أّي أ حر لححهه محم كحان  لحه األ حر مالامحاً لححهه   

 ينفّه عنه. أي استدّل  عدم وجود األ ره علط عدم وجود املؤ ّر.
  

ه فلو كحان هنحاف إلحه رحذ اهلل عحّز وجحّله فحال  حّد وأن يكحون لحه وهذه الطريقةه هي اّليت نستخدمها إل بات التوحيد الذايتّ 
أ حر محالامه وهحو  عثححة أنبيحاء ورسحل مححن عنحدهه لحدعوة النحاأ إىل طاعتححه وعبادتحهه ولكحن   جنححد أّن هنحاف أنبيحاء دعححوا إىل 

 عبادة رذ اإلله الواحد األحده فعدم وجود أنبياء ل،ذ اهلله دليل علط عدم وجود إله آخر.
  

 و تعبذ آخر: لو كان هلل عّز وجّل شريه للزم أن يكون األنبياء فريقّيه كلُّ فريق



يححدعو إىل أحححد هححذين اإلهلححّيه ولكّننححا جنححد أّن األنبيححاء كّلهححس يححدعون إىل إلححه واحححده فلححو كححان هنححاف إلححه آخححره فحح ين هححس 
 أنبياؤه اّلذين يدعون الّناأ إليه؟!

  
رححةه يف وصححية اإلمححام علححي عليححه السححالم   نححه اعسححن عليححه السححالم حيححث يقححول: هححذا الححدليله جححاء  كححره يف ّنحح  البال

َِِ  َوسمَلطَانِِ ا َوَلعَ  َِنَّ م "َواَعَلَ  يا بةمَنيَّ أَنَّ م َلَو َكاَن ِلَربَِّك َشريٌك ألَتَةَتَك رمسملم ما َوَلَرأََيَا آباَر ممل َرَفَا َأفَةَعاَل م َوِصَفاَت ما َوَل
 .1"َما َوَصَ  نَةَفَس م ََّلٌ  واِحٌدا كَ 

 
 بانياا: التوحيد في الرالقيةّةة:

اخللق هو فعل من األفعحال ةحتّ   حاهلل عحّز وجحّل علحط حنحو ا سحتقالله فحاهلل هحو وححده اخلحالق للّسحموات واألرضه قحال 
اِل م كملِّ َشَيٍء َوهمَو اَلَواِحدم اَلَقهَّارم تعاىل: ﴿ َُ ُم   .2﴾قمِل ا

  
أه   ّن اهلل عّز وجّل واحدب  اتاًه ولكّنه آمن   ّن اخللق يصحدر محن رحذ اهلله مسحتّقاًل ومحن دون أن إ ا آمن أحد من النا

 يرجع هذا الفعل إىل إ ن اهلل تعاىل وإرادته فهو مّرفب يف اخلالقّية.
  

 الدليل على التوحيد في الرالقيةّة:
ه ملا  ينها من ارتباط وتنسيق وانسجامه ولو كان هناف إّن الت ّمل يف املخلوقاته يكفي للّهادة علط أّن خالقها واحد 

 إله آخره لكان ينب،ي لناه أن نّهد وجود ةلوقات أخرى  ات نظام مستقّل .
  

إّن وجدان أّي إنسان يّهد   ّن اخلالقه    كن أن يكون متعّدداً ألّن نظام الكون والوجحود واححد ورحذ متعحّدد. وهحذا 
َلَ  السََّماَواِت يا صراحة إ ا ما س ِئل وا عن اخلالق جّل وعال  القوللسان املّركّي أنفسهسه ه   َُ : ﴿َولَِئن َسأََلتَةهم  مََّن 

ُم قمِل اَلَحَمدم ِللَِّ  َبَل َأَكثَةرمهمَ  اَل يَةَعَلمموَن﴾  .3َواأَلََرَض لَيَةقمولمنَّ ا
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 بالثاا: التوحيد في الربوبيةّة:
كون  يده تد ذ األمور مباشرة أو  واسحطةه فحاألش هحو رّش األسحرةه ألنّحه املحد ّر لّحؤوّناه " هو املد ّره الَّذي يالر ّ إّن "

 مباشرةه أو  واسطة.
  

مل ينكر املّركون يف امن الرسالةه التوحيد يف الّذات أو التوحيد يف اخلالقّيةه ولكّنهس أنكحروا التوحيحد يف الر و يّحةه حيحث 
اهلل عحححّز وجححّل كاألصحححنام الّحححيت كححانوا يعبحححدوّناه هححي الّحححيت تقحححوم  تححد ذ أمحححور السحححموات  اعتقححد هحححؤ ء  حح نَّ محححد ّراً آخحححَر رححذ

واألرضه من الراقه إىل النَّصر يف اعرشه واملوت ورذ  له. ومثال  له ما  كره القرآن الكحرمي يف قّصحة النحيّب يوسح  
ُم اَلَواِحدم اّلذي ينكر علط صاحبيه يف السجن إ اّنس  وجود أكثر من رشّ  عليه السالم ٌر َأِم ا يةَ َُ : ﴿أََأَربَاٌ  ميتَةَفرِّقموَن 

اَلَقهَّارم﴾
1 

 
 الدليل على التوحيد في الربوبيةّة:

 إّن أهّس دليل علط توحيد اهلل يف الرّ و ّيةه هو دليل وحدة النظام أيضاً وهو علط النيو التايل:
.  ل كّلما ااَدْدنا ت ّمالً يف هذا الكونه ااَدْدنا يقيناً مبدى الدّقةه اّليت : يتيّرف النظام الكوينُّ  دّقة متناهية   خلل فيهأوالا 

 يسذ عليها هذا الكون.
 : لو كان للعامل أكثر من مد ّره  ختل  تد ذهسه وعصل ا ختالف  ينهسه ولظهرت آ ار  له يف هذا النظام.بانياا 
  
: ﴿لَةَو َكةاَن ِفيِهَمةا  دليل علط وحدة املنّظس هلذا الكحون. قحال تعحاىلويف النتيجة  كننا القول: إّن وحدة النظام الكوينّ  -

ُم َلَفَسَدتَا﴾  .2آِلَهٌة َِّالَّ ا
 

 رابعاا: التوحيد في العبادة:
 يكّرر املسلسه يف كّل مرّة يقرأ فيها سورة الفااةه القوَل ةاطباً اهلل عّز وجّل: 
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﴾؟ إّن محن يسحتيّق أن تتوّجحه إليحه  العبحادة بمحن الّصحالة نَةَعبمةدم  َِّيَّةايَ فما هو املراد محن ﴿ ﴾ا﴿َِّيَّاَي نَةَعبمدم وَِّيَّاَي َنَسَتِعينم 
 والصوم ورذمها(ه وأن تطيعه و  تطيع أحداً رذه هو اهلل عّز وجّل.

 
 حل يكحون  إّن معىن توحيده يف العبادةه هو أن   ت يت   ّي عمل وأنت تريد  ذله اخلضحو  واخلّحو  العبحادي ل،حذ اهلله

 خضوعه وعبادته هلل وحده فقط.
 

 الدليل على التوحيد في العبادة: 
إ ا كنت مؤمناً مبراتا التوحيد السا قةه أي كنت ممّن يعتقد   ّن اهلل عّز وجحّل واححد   شحريه لحهه و  خحالق رحذهه و  

 مد ّر إّ  هوه وأّن  يده أمورف كّلهاه فكي  تعبد رذه؟
 ة للتوحيد يف املراتا السا قةه هي أن يكون اإلنسان موّحداً هلل عّز وجّل يف العبادة.إّن النتيجة الطبيعيّ 

ُِ َواَلَمِسيَح اَبَن َمَرَيَ  َوَما أمِمرموَا َِّالَّ لِيةَ قال تعاىل: ﴿ َعبمدموَا َِّلَةهاا َواِحةداا الَّ اتََّرذموَا َأَحَباَرهمَ  َورمَهَبانَةهمَ  َأَربَاباا مِّن دموِن ا
رِكمونَِّلَ  َْ  .1﴾ةَ  َِّالَّ همَو سمَبَحانَ م َعمَّا يم
 

ُِ مةةا َدَعةةَوهم  َِّلةةى ِعبَةةادِة أنَةفمِسةةِهَ ا َولَةةَو َدَعةةَوهمَ  مةةا وي فّسححر اإلمححام الّصححادق عليححه السححالم اآليححة الكر ححة  قولححه:  "َأَمةةا َوا
ََِن َأَحّلوا َلهمَ  َحراَمااا َوَحرَّمموا َعَلَيِهَ  َحف ابوهمَ ا َوَل عمرونَ أَُ َْ  .2"الا فَةَعَبدموهمَ  ِمَن َحَيلم ال َي
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 تمارين
 أعّرف معنى التوحيد الذاتيا وأذكر دليفا قرآنّياا علي : -1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 أمام العبارات اَتية:  أو أضع  -2

 ح التوحيد يف األلوهيَّة أمر فطري. 
 ح األلوهيَّة تستلزم الر و يَّة. 

 ح كمال توحيد اهلل نفي الصفات عنه. 
 ح الكّفار هس الذين جعلوا هلل تعاىل ولداً. 

 ح املّركون هس الذين أنكروا التوحيد يف اخلالقيَّة. 
  
ّْ عن ة3 أمير المؤمنين علي  السفم: "لو كةان لربّةك شةريكا ألتتةك رسةل ا ولرأيةا  ما المقصود بالحديل المرو

 آبار ملَ  وسلطان "؟
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ة أذكر دليفا على مراتب التوحيد:4

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
ة َمن يَون؟ "سةيِّد الموّحةدين بعةد رسةول اُ صةلى اُ علية  وآلة  وسةل ا كةان يحةّب سةورة قرآنيّةة كثيةرااا وكةان 5

 ها تتضمَّن عقيدة التوحيد":يقرؤها في كّل صفة, ألنّ 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 





 الدرس الرابع: العدل اإللهيّ 
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 لعدل ومعىن الظلس وأسبا ه.حيّدد معىن ا -1
 يتبّّي عدالة اهلل وتنزيهه عن الظلس.  -2
  ّيز  ّي العدل واملساواة. -3



 معنى العدل
 نستخدم كلمة العدل يف معنيّي مها:

العدل مبعىن وضع األمور يف مواضعهاه فالعادل هو اّلذي يضع كّل شيء يف مكانه وامانحه املناِسحَبّي لحهه فحالظلس هنحا  -أ
 وضع الّيء يف رذ موضعه. مبعىن
  

 .1""بِاَلَعَدِل قاَمِا الّسماواتم َواأَلَرضم ورد يف الرواية عن رسول اهلل صلط اهلل عليه وآله وسلس: 
  
العدل مبعىن إعطاء كّل  ي حّق حّقه: و له ألنّنا نؤمن  ح ّن اهلل تعحاىل جعحل لكحّل ةلحوق يف هحذا الكحون حقوقحاًه  -ش

أن َيسححلا عنححه تلححه اعقححوقه أو أن  نعححه مححن الوصححول إليهححا. والعححادل هححو الّححذي يعطححي اعححّق   حيححّق ألحححد مححن النححاأ 
 لصاحبهه ويقا له الظامله وهو اّلذي  نع رذه من الوصول إىل حّقه أو َيسلبه منه.

  
عكمةه و له ألّن اعكيس لو ت ّملنا شيئاً ما يف تعري  العدل  املعىن األّوله لتوّصلنا إىل أّن العدل هناه يرجع إىل معىن ا

 هو اّلذي يضع األمور يف مواضعها.
  

 الفرق بين العدل والمساواة
يتصححّور الكثححذ مححن النححاأه أّن العححدل هححو أن أ عطححي كححّل واحححد كمححا أعطححي رححذهه فتكححون اعصحح  متسححاوية للجميححعه   

 أ فّضل أحداً علط أحٍده و  أ عطي أحداً أكثر من أحٍد.
  

 اطئةه ألّن هذا ما ي طلق عليه املساواةه و  ي طلق عليه العدل.ولكّن هذه صورة خ
  

ويكفحي لكحي ن حدرف الفحارق  ينهمحاه أن نالححظ أّن النحاأ رتلحح  محن حيحث ا سحِتْيَقاقاته فمحا يسحتيّقونه لحيس دائمححاً 
  نيو التساويه فالذي َيكّد ويَتعا ويَبذل اجلهد يف دراستهه يستيّق ما   
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 ن كسوً  مسوِّفاً مقصِّراً. يستيّقه اّلذي يكو 
  

ولححو أّن املعلِّححس أعطححط هححذين عالمححة واحححدةه وكاف مهححا  نيححو واحححده فلححن يكححون هححذا عححدً ه ولكنّححه مسححاواةه ألنّححه سححاوى 
 َقصِّر.

ِجّده أكثر مما يستيّقه امل
 
  ينهماه ومل يعدل  ينهماه ألّن ما يستيّقه امل

  
ة قحححد هتمعحححان يف محححورد واححححده كمحححا لحححو أ ْعِطحححَي شحححخ  محححا يسحححتيّقهه وكحححان محححا ولحححذاه  كننحححا القحححول إّن العحححدل واملسحححاوا
 يستيّقهه مساوياً ملا يستيّقه اآلخر.

  
وقححد يكححون هنححاف عححدل و  مسححاواةه كمححا لححو أ عطححَي كححلُّ شححخٍ  مححا يسححتيّقهه وكانححت ا سححتيقاقات  ةتلفححةه فبعضححهس 

 يستيّق ما هو أكثر مما يستيقه اآلخر.
  

مساواة و  عدله كما لو أَْعطَيَت اجلميع ِحصصاً واحدةه مع أّن  عضهس يسحتيّق وألسحباش متعحدِّدةه  وقد يكون هناف
 نصيباً أكثر.

  
 اُ عادل بحسب كل المعاني

 عندما نص   اهلل عّز وجّل   نحّه عادله فهو عادلب  كال املعنيّي أي:
 يس خبذه واعكيس   يضع شيئاً يف رذ موضعه.أّن اهلل عّز وجّل عادله يضع كّل أمر يف موضعه؛ ألنّه حك -
  
واهلل عّز وجّل عادله أي يعطي كّل  ي حّق حّقهه فهو   يعطي اجلميع  التساوي؛ ألنّه قد يكون تلماًه  ل يعطي  -

 حبسا ا ستيقاق.
 

َُ اَل َيَظِل م ِمثَةَقاَل َذرَّةقال تعاىل: ﴿ َُ الَ , وقال عّز وجّل: ﴿1﴾َِّنَّ ا  .2﴾َيَظِل م النَّاَس َشَيئاا  َِّنَّ ا
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 الدليل على العدل اإللهيّ 
عندما نريد إ بات العدل اإلهلّيه فذله مبعىن نفي الظلس عن اهلل عّز وجّله والطريق الواضحح إل بحات العحدل اإلهلحّيه هحو 

 ححّق اهلل عحّز وجحّله أن نبيث عن األسباش اّليت تدعو إىل الظلسه فإ ا كانت هذه األسباش منتفيةه  ل رذ متصوَّرة يف
 فهذا يعين أنّه   يصدر منه الظلس.

  
 ويعود السحَّبا يف ممارسة الظّلس وةالفة العدل إىل واحد من األمور التالية:

أي إ ا كحان الّحخ    يعحرف كيح  يكحون عحادً  فإنّحه سحوف يقحع يف الظلحسه فالقاضحي إ ا كحان جحاهاًل  الجهل: -1
 جهله.فإنّه سوف َيظلس الناأ  سبا 

  
قد يررا اإلنسان  ّيء وحيتاج إليهه ولكّنه    له وسحيلة مّحروعة للوصحول إليحهه  الحاُة َّلى ممارسة الظل : -2

 فيلج  إىل أن يظلس يف سبيل اقيق  له.
  
 : أي إنّه يفعل الظلس و  يبايل   ّن ما يفعله هل هو من الظلس أم  .عدم الحَمة -3
  

 تصّورها يف حّق اهلل عّز وجّل:هذه األسباش الثال ة   ن
أمحّا األّول أي اجلهله فألّن اهلل عّز وجّل  كّل شيء عليسه ودليل  بوت هذا العلس هلل عّز وجّل؛ الّت مل يف نظام الكونه 

 فإّن من خلق خلقاً هبذه الِدّقة املتناهية    ّد وأن يكون عليماً  كّل شيء.
  

ِميعاا بم َّ اَستَةَو  َِّلَةى السَّةَماء له قال تعاىل: ترشدنا اآلية الكر ة إىل هذا الدلي َُ َم  مَّا ِفي اأَلَرِض  َلَ  َل َُ ﴿همَو الَِّذْ 
َملِّ َشَيٍء َعِلي ﴾  .1َفَسوَّاهمنَّ َسَبَع َسَماَواٍت َوهمَو ِب

 
ةةِرقم َواَلَمَغةةِر م ﴿َوِللةةِ  اَلمَ واهلل عححّز وجححّل   ي،يححا  عنححه شححيء فهححو حاضححر يف كححّل مكححان ويف كححّل امححانه قححال تعححاىل:  َْ

َُ َواِسٌع َعِلي ٌ  ُِ َِّنَّ ا َُ م ا  .2﴾فَأَيَةَنَما تةمَوليوَا فَةَث َّ َو
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أمحّا الثّاينه أي اعاجةه فهو أيضاً رذ متصّور يف حّق اهلل عّز وجحّل؛ ألّن هحذه اعاجحةه إّمحا أن تكحون إىل خحالق مثلحه أو 
 إىل املخلوق.

  
 ه يف  اش التوحيده من أّن فرض وجود شريه له هو فرض للميال.واألّول رذ ممكنه ملا أ بتنا

  
والثاين رذ ممكنه ألّن اخلالق ريّن عحن املخلحوقّيه فحإّن كحّل محا لحدى املخلحوق هحو محن خالقحه فكيح  حيتحاج املخلحوق إىل 

 خالقه؟
  

واِت واألرضه فإّّنا كّلها أفعحال أمحّا الثالثه أي عدم اعكمةه فاهلل عّز وجّل حكيسه يّهد لذله الت ّمل يف خلق الّسم
صححادرة مححن اهلل عححّز وجححّله وهححي يف رايححة الّدقّححةه وتححدّل  وضححوح علححط مححدى حكمححة فاعلهححاه وقححد تكححّرر يف القححرآن الكححرمي 

َ  سمةَنَن الَّةِذيَن ِمةن قَةةبَ وص  اهلل عّز وجّل   نّه حكيس عليسه قحال تعحاىل:  َم ةَ  َويَةَهةِدَي َم ُم لِيمبَةةيَِّن َل َ  َويَةتمةوَ  ﴿يمرِيةدم ا َم ِل
َِي ﴾ ُم َعِليٌ  َح َ  َوا َم  .1َعَلَي
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 تمارين
 ة أعّرف معنى كّل من:1

 ----------------------------------------------------------- :العدالة
 ----------------------------------------------------------: المساواة

 
  
 رات اَتية:أمام العبا أو  ة أضع عفمة 2

 ح العدل هو أصل من أصول الدين اإلسالمّي. 
  

 ح العدل من الصفات الثبوتّية هلل عزَّ وجلَّ. 
  

 ح العدل واملساواة   هتمعان يف مورد واحد. 
  

 ح إّن صفة العدالة تستلزم صفات العلس واعكمة وال،ىن. 
  

 ح  العدل قامت السماوات واألرض.
  
 ْري ا وأكتب آيتين كريمتين تتحدَّبان عن:ة أستعين بالمصح  ال3

 ح عدل اهلل تعاىل: 
---------------------------------------------------------------- 

 ح رف  الظلس: 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ة من دعاء السحر: 4

 فوه وإن عّذ ت فمن أعدل منه يف اعكس" اشرح مفهوم العدل اإلهلّي."إهلي إْن عفوت فمن أوىل منه  الع
 --------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 



 الدرس الرامس: النبّوة ودور األنبياء عليه  السفم
 

 سأهداف الدَّر 
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتبّّي معىن النبّوة ودور األنبياء عليهس السالم يف اجملتمعات. -1
 يستدّل علط ضرورة النبّوة. -2
 يسّمي مواصفات النيّب صلط اهلل عليه وآله وسلس وشروط النبّوة. -3



 معنى النبّوة
ّرة األنباءه هي نّرة األخباره الّحيت يطّلحع محن خالهلحا اإلنسحان علحط نستعمل اليوم كلمة أنباءه ونريد  ذله األخباره فن

 األحداث اةيطة  هه فالنب  هو اخلرب.
  

تلِح ه ألنّحه إخبحار عحن السحماء أو قحل هحو  حرب  حه النحيّب ة  وم ْفَردة النيّب هي أيضاً ت ستعمل هبذا املعىنه ولكّن اخلحرب الّحذي خي 
 إخبار عن اهلل العظيس املتعال.

  
و له أّن اإلنسان ملّا كان حباجة إىل من ي ظهر له الطريق لَيسل َكها إىل ر ّه وكان عاجزاً عحن معرفحة الطريحق  نفسحهه وكحان 

 عاجزاً عن ا تصال  اهلل عّز وجّله كان    ّد له من واسطة تؤمِّن له هذا ا تصاله وهذه الواسطة هي النيّب.
  

 يريده اهلل عّز وجّل منهسه من أوامر ونواهيه وحيّثهس علط معرفة اهلل. ووتيفة النيّبه هي أن خيرب الناأ مبا
  

 دور األنبياء عليه  السفم
 إ ا أردنا أن خنتصر دور األنبياءه فيمكن القول   ّن دورهس هداية الناأ إىل السعادة اعقيقّيةه والكمال اإلنسايّن.

  
شحاد النحاأ إىل محا فيحه كمحاهلس الروححّي واملعنحوّي هحدفاً محن األهحدافه وهذه السعادةه ترتبط  الدنيا واآلخرةه ولذا كحان إر 

 وكذله إرشادهس إىل القوانّي املنظِّمة عياقس الدنيويّة.



 وهذا الدور يقوم  ه األنبياء عليهس السالم من خالل:
  
 الّدعوة َّلى توحيد اُ: -1

َتِنبموَا الطَّاغموتقال تعاىل: ﴿ َُ َُ َوا  .1﴾َوَلَقَد بَةَعثَةَنا ِفي كملِّ أممٍَّة رَّسموالا َأِن اَعبمدموَا ا
 

ححْس ِإْ  َجِهلححوه ه َوْلي ِقححرُّوا  ِححِه  َحْعححَد ِإْ  َجَيحح دوه ه وْلي ْثِبتححوه   َحْعححَد ِإْ  ويف الّروايحة عححن أمححذ املححؤمنّي عليححه السححالم: "لِححيَحْعَلِس اْلِعبححاد  َر حَّه 
أَْنَكروه "

2. 
 
 ة تعلي  الناس المعارف اإللهيةّة وت كية النفوس وتربيتها:2

ََِتاقال تعاىل: ﴿ لمو َعَلَيِهَ  آيَاتِِ  َويةم َكِّيِهَ  َويةمَعلِّممهم م اَل همَ  يَةتةَ َمةَ همَو الَِّذْ بَةَعَل ِفي اأَلممِّيِّيَن َرسموالا مِّنةَ ََ  . 3﴾َ  َواَلِح
 
:  ة َّقامة القسط في المجتمع3 ّْ  البْر

ََِتاَ  َواَلِميَ اَن لِيَةقموَم النَّةاسم بِاَلِقَسةطِ قال تعاىل: ﴿ .وإقامحة العحدل  حّي 4﴾َلَقَد َأَرَسَلَنا رمسمَلَنا بِاَلبَةيةَِّناِت َوأَنَ َلَنا َمَعهم م اَل
علحيهس السحالم هحي  الناأ كما تَتوّق  علط معرفة العدله تَتّوقح  أيضحاًه علحط اقيحق  لحه  حّي النحاأه ووتيفحة األنبيحاء 
 القيام  كال األمرينه فكما أنّه عليهس إرشاد الناأ إىل العدله فإّن عليهس أيضاً إقامة حكومة العدل.

 
َِتَةاَ  بِةاَلحَ وقال تعاىل:﴿ ِّْرِيَن َوممنِذرِيَن َوأَنةَ َل َمَعهمة م اَل ُم النَِّبيِّيَن ممَب َ  بَةةَيَن  ِّ لِةَكاَن النَّاسم أممَّةا َواِحَدةا فَةبَةَعَل ا َم َيَح

تَةَلفموَا ِفي ِ  َُ  .5﴾النَّاِس ِفيَما ا
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فللنححيّب الكلمحححة الفصحححل فيمححا خيتلححح  فيحححه النححاأه سحححواء كحححان  لححه يف األمحححور اخلاّصحححةه أم يف األمححور العاّمحححة محححن سياسحححّية 
 واجتماعّية ورذها...

  
 َّتمام الحجةّة على العباد: -4

ِّْرِيَن َوممنذِ قال تعاىل: ﴿ َِيماا ريسمفا ميَب ُم َع ِي اا َح ُِ حمجٌَّة بَةَعَد الريسمِل وََكاَن ا َموَن ِللنَّاِس َعَلى ا  .1﴾رِيَن لَِئفَّ َي
 

و له ألنَّ اإلنسان سي ياَسا يف يوم القيامةه علط كّل فعٍل قام  هه و   كن حماسبة اجلاهل اّلذي مل يطّلع علط شيء 
إّن اعّجححة تححتّس علححط العبحاد, ألّن اعسححاش اإلهلححّي   يكحون إّ   عححد  يححان اعححّق محن أحكححام اهلله أّمححا  عحد إرسححال الرسححله فح

َعَل َرسموالا هلس. يقول تعاىل:  بِيَن َحتَّى نَةبةَ  .2﴾﴿َوَما كمنَّا ممَعذِّ
 

 الدليل على النبّوة
 لكي ن ثبت الدليل علط ضرورة  عثة األنبياء    دَّ وأن نعتمد اخلطوات التالية:

  
صفات اهلل عّز وجّله أنّحه حكحيسه واعكحيس هحو الّحذي   يفعحل فعحاًل عبثحاًه و حال رايحةه فكحّل فعحل َيصحد ر منحه إّن من  -أ

 يكون ل،ايةه ومن  له خلق اإلنسان.
  
 إّن اهلدف من خلق اإلنسان هو وصول اإلنسان إىل كماله املنّود. -ش
  
  لححه األدوات الكافيححة لححذلهه ولححذا كححان ا خححتالف اإلنسححان عححاجز مبفححرده عححن الوصححول إىل طريححق كمالححهه ألنّححه   -ج

 الّديد  ّي الناأ يف اديد  له الطريق.
  
    ّد لإلنسانه من هداية ت تيه من السماء وترشده إىل ما فيه صالحه وهداهه وطريق كماله. -د
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 صفات ال بد للنبةّي أن يتحلةّى بها
ّن هحذا املقحام   يصحل إليحه إّ  محن تتحوّفر فيحه  عح  الّحروط والصحفات    كن لكّل إنسان أن يصل إىل مقام النبحّوة, أل

 اخلاّصةه منها:
 الكمال العقلّيه فال  ّد وأن يكون النيّب أكمل قومه عقاًل. -1
  
 الصفات الالامة للتبليغ وهداية الناأ وإرشادهسه كيسن التد ذ واإلدارةه والّجاعة والصرب. -2
  
اصححيه و لححه ألّن النححاأ   تثححق  ّححخ  يرتكححا املعصححيةه فححإّن مححن يرتكححا الححذنا قححد العصححمة عححن ارتكححاش املع -3

يكحذش يف  يحان املعحارف اإلهليححّة في ضحّل النحاأ و  تتيّقحق اهلدايحة الّحيت هحي ال،حرض محن  عثحة النحيبه كمحا أنّحه   يصححلح أن 
 يكون قدوًة هلس.

  
تمحل أن يقحع  لحه منحه يف  يحان املعحارف اإلهليححّة العصمة عن اخلط  والنسيانه ألّن اإلنسحان الّحذي خيطح  و  -4 ينسحطه حي 

 فال يثق  ه الناأ.
  

َُ اَصةةةَطَفى آَدَم َونموحةةةاا َوآَل َِّبَةةةةَراِهيَ  َوآَل ِعَمةةةَراَن َعلَةةةى ولحححذا وصححح  اهلل عحححّز وجحححّل األنبيحححاء  ححح ّّنس مصحححطفون:  ﴿َِّنَّ ا
ُم سَ   .1ِميٌع َعِليٌ ﴾اَلَعاَلِميَن * ذمرِّيَّةا بَةَعضمَها ِمن بَةَعٍض َوا
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 تمارين
 ة أعّرف معنى النبّوة:1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ة أبّين دور األنبياء عليه  السفم:2

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 أمام التعابير اَتية: أو  ة أضع عفمة 3

 ح األنبياء عليهس السالم هس األمناء علط القوانّي اإلهلّية. 
  

 ويّة. ح دور األنبياء عليهس السالم هو إرشاد الناأ إىل سعادقس الدني
  

 ح اهلدف من خلق اإلنسان هو وصوله إىل كماله املنّود. 
  

 ح الّريعة والنظام أساأ اعياة الصاعة. 
  

 ح املعجزة هي فعل خارق لعادة البّر. 
  
 ة أذكر صفاٍت يتحّلى بها األنبياء عليه  السفم:4

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 



 الدرس السادس: نبّوة الرسول األعظ  صلى اُ علي  وآل  وسل 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتثّبت نبّوة نيّب اإلسالم صلط اهلل عليه وآله وسلس ويستدّل عليها. -1
 وه اإلعجاا القرآيّن.حيّدد وج -2
 يفّسر خلود املعجزة القرآنّية. -3



 تمهيد
لقححد كانححت اعاجححة إىل إرسححال األنبيححاء علححط الححدوامه و لححه ِلَمححا كانححت تتعححّرض لححه رسححا ت األنبيححاء علححيهس السححالم مححن 

 ّذاً ونذيراً وهو النيبُّ حمّمد التيري  والتبديله ولذا كان    ّد من أن يبعث اهلل عّز وجّل يف جزيرة العرش نبّياًه هادياًه 
 صلط اهلل عليه وآله وسلس.

  
َِتَةاقال تعاىل: ﴿ لمو َعَلَيِهَ  آيَاتِِ  َويةمة َكِّيِهَ  َويةمَعلِّممهمة م اَل همَ  يَةتةَ َمةَة َوَِّن  همَو الَِّذْ بَةَعَل ِفي اأَلممِّيِّيَن َرسموالا مِّنةَ ََ َ  َواَلِح

 .1﴾ِبينٍ َكانموا ِمن قَةَبلم َلِفي َضَفٍل مي 
 

 الّدليل على نبّوة رسول اإلسفم صلى اُ علي  وآل  وسل 
 يمَن َّببات نبّوة النبّي بطريقين:

: إخبححار النححيّب السححا قه وقححد أخححرب عيسححط عليححه السححالم  نححيّب يحح يت مححن  عححده امسححه أيفححده كمححا ورد  كححر  لححه يف أحةةدهما
َّْ ﴿َوََِّذ قَاَل ِعيَسى اَبنم مَ القرآن الكرمي. قال تعحاىل:  قاا لَِّمةا بَةةَيَن يَةَد َم  ميَصةدِّ ُِ َِّلَةَي َرَيَ  يَةا بَنِةي ََِّسةَرائِيَل َِّنِّةي َرسمةولم ا

اءهم  بِاَلبَةيةَِّناِت قَالموا َهَذا  َُ ِّْراا ِبَرسموٍل يََأِتي ِمن بَةَعِدْ اَسمم م َأَحَمدم فَةَلمَّا   . 2﴾ِسَحٌر ميِبينٌ ِمَن التةََّورَاِة َوممَب
 

زة اّليت كانت مع النيّب صلط اهلل عليه وآله وسلسه ومعجزة نيّب اإلسالم رتل  عحن معحاجز سحائر األنبيحاء؛  انيهما: املعج
 فهي معجزة خالدةه ما تزال إىل اليوم تّهد علط نبّوة هذا النيّبه وهي القرآن الكرمي.
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َتَمَعِا اإِلنسم َواَلِجني َعَلى َأن يََأتموَا ﴿قمل لَّ وقد اّدى اهلل عّز وجّل الناأه أن ي توا مبثل هذا القرآنه قال تعاىل:  َُ ِئِن ا
 .1ِبِمَثِل َهةَذا اَلقمَرآِن اَل يََأتموَن ِبِمَثِلِ  َوَلَو َكاَن بَةَعضمهمَ  لِبَةَعٍض َظِهيراا﴾

 
ِر سموَ  ل اّداهس  اإلتيان  عّر سور مثلهه قال تعحاىل:  َْ ٍر مَِّثِلِ  ممَفتَةَريَةاٍت َواَدعمةوَا َمةِن ﴿َأَم يَةقمولموَن افَةتَةَراهم قمَل فََأتموَا ِبَع

ُِ َِّن كمنتمَ  َصاِدِقين﴾  .2اَسَتَطَعتم  مِّن دموِن ا
 

﴿َوَِّن كمنتمَ  ِفي رََيٍب مِّمَّا نَة ََّلَنا َعَلى َعَبِدنَا فََأتموَا ِبسمورٍَة مِّن مَِّثِلِ  وَكذِلَهه اّداهس  اإلتيان  سورة من مثلهه قال تعاىل: 
ُِ ََِّن كمَنتمَ  َصاِدِقيَن﴾َواَدعم   .3وَا شمَهَداءكم  مِّن دموِن ا

 وجوه إعجاا القرآن
  

 يف القرآن وجوهب كثذة من اإلعجااه وكّلما تقدَّم الزمن اكتّ  اإلنسان وجوهاً من إعجااه ومن هذه الوجوه:
  
ه وأقّروا  عجزهس عن الوصول إىل فصاح -1  ة القرآن و الرته.البالرة والفصاحةه فقد اعرتف العرش 
  
األخبححححار املتعّلقححححة  حححح قوام سححححا قّيه ك صححححياش الكهحححح ه وقّصححححة سححححب ه و ي القححححرنّيه والعبححححد الصححححاحل عليححححه السححححالم  -2

 .(باخلضر
  
ةةة  مِّةةةن بَةَعةةةِد َغلَةةةِبِه َ األخبحححار ال،يبيّحححة املتعّلقحححة  املسحححتقبله كقّصحححة الحححروم:  ﴿ -3  غمِلبَةةةِا الةةةريومم * ِفةةةي َأَدنَةةةى اأَلََرِض َوهم

  4﴾َسيَةَغِلبمونَ 
 
 ح هناف آيات كثذة تّذ إىل اكتّافات علمّية متقدِّمة.4
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ِتَففاا َكِثيرااعدم وجود التهافت وا ختالف  ّي آياته: ﴿ -5 َُ دموَا ِفيِ  ا َُ  .1﴾َوَلَو َكاَن ِمَن ِعنِد َغَيِر الّلِ  َلَو
 
 ة النبّوة الراتمة3

 ّمد صلط اهلل عليه وآله وسلس؟ملا ا ختمت النبوة  نبّوة النيب األكرم حم
 اجلواش واضحب ألّن اإلسالم الدين اخلالد إىل يوم القيامةه ونيّب اإلسالم خامت األنبياء فال نيّب  عده.

  
﴿يَةةةا أَيةيَهةةةا ﴾ه يَةةةا بَنِةةةي آَدمَ : خطححاش القحححرآن كحححان خطا حححاً عامححححّاًه يّحححمل البّحححر إىل يحححوم القيامحححة فنجحححد فيحححه قولحححه: ﴿أّوالا 

 النَّاسم﴾.
  

ةةاَتَ  : إّن القححرآن وصحح  النححيب صححلط اهلل عليححه وآلححه وسححلس   نّححه خححامت النبيّححّيه يقححول تعححاىلبانيةةاا  َُ َِةةن رَّسمةةوَل اللَّةةِ  َو : ﴿َوَل
َبةةيَّ : "أَنَةةَا ِمنّةِي ِبَمَن ِلَةِة هةاروَن ِمةَن موسةى ََّال أَنَّة م ال نةَ ولحذا ورد عنحه قولحه ةاطبحاً أمحذ املحؤمنّي عليحه السحالم 2﴾النَِّبيِّةينَ 
 .3بَةَعدْ"

  
  الثاً: لّموليحّة اإلسالم وكمالهه ف حكامه شاملة لكّل ما حيتاجه البّر و  حاجة ألحكام جديدة.
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 تمارين
 ة أبّين هدف بعثة نبّي اإلسفم من ُفل ذكر آية قرآنّية:1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
لمٍ  َعِظيٍ ﴾ا أذكر الصفات التي يتحّلى بها النبي صلى اُ علي  وآل  وسل :2 ُم  ة يقول تعالى: ﴿َوَِّنََّك َلَعلى 

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 أمام التعابير اَتية: أو  ة أضع عفمة 3

ّّر  النيّب حمّمد صلط اهلل عليه وآله وسلس.   ح   كر يف القرآن الكرمي أّن إ راهيس عليه السالم  
  

 ح معجزة النيّب صلط اهلل عليه وآله وسلس كانت القرآن. 
  

 اجلن   ن ي توا  آية واحدة شبيهة  آي القرآن. ح اّدى اهلل عّز وجّل اإلنس و 
  

 ح خطاش القرآن كان خطا اً خاّصاً. 
  

 ح اإلسالم دين كامل وشامل لكّل ما حيتاجه البّر. 
  
وه َّعجاز القرآن الَري :4  ة أذكر ُو

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ة أذكر دليفا على ُلود دين اإلسفم:5

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 





 الدرس السابع: شموليةّة اإلسفم وعالميةّت 
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن: 
 يتعّرف إىل مفهوم مشولّية اإلسالم.  -1
 يفّسر كمال خامتّية الرسالة.  -2
 يبّّي ضرورة وجود اعاكس واعكومة اإلسالمّية. -3



 الرسالة الراتمة الَاملة
 ح ن جعلهحا خامتحة الّحرائع والرسحا ته فحال شحريعة  عحدها خّ  اهلل عزَّ وجّل شريعة اإلسالم من  ّي الّرائع السماويّةه 

 و  رسالة. وهذه اخلصوصّية تتمّيز   مرين أساسّيّي:
  
فهي شريعة  حظت يف تّريعها كّل ما حيتاج إليه اإلنسانه وكّل ما يواجهه من أمحور يف كافّحة مراححل  أنّها كاملة: -1

يسذ عليه يف حياته الّخصّية علحط مسحتوى عالقتحه  البحاري عحّز وجحّل حياته. حيث وضع اهلل عزَّ وجّل لإلنسان نظاماً 
وعالقاتحححه ا جتماعيّحححةه وححححّدد لحححه جمحححا ت هحححذه العالقحححة سحححواء يف محححا يحححرتبط  عائلتحححه وجمتمعحححهه أو فيمحححا يحححرتبط  السياسحححة 

 وا قتصاد ورذ  له.
  

َ  َوأََتَمَمام عَ قال تعاىل:  َم َ  ِديَن َم َم م اإِلَسَفَم ِديناا﴿اَليَةَوَم َأَكَمَلام َل َ  نَِعَمِتي َوَرِضيام َل َم  .1﴾َلَي
  

ََِتاِ  ِمن َشَيٍء﴾وقال تعاىل: ﴿  .2مَّا فَةرََّطَنا ِفي ال
  
إّن معىن كون رسالة اإلسالم خامتة الرسا ته هو أّّنا جاءت للبّحر كافّحةه فلحس تح ت  أنّها عالميةّة وشاملة أبديةّة: -2

ه 3﴾ِذَكَر  ِلَلَعاَلِمينَ ّصةه  ل هي جلميع الناأ مهما تعدَّدت ألواّنس وأعراقهس. قال تعاىل ﴿لقوم  عينهس و  جلماعة خا
َْرِ وهذه الّمولّية تنطبق  طريق أوىل علط الرسول صلط اهلل عليه وآله وسلسه ويف آية أخرى: ﴿ ﴿رََحَمةا و  4﴾َنِذيراا لَِّلَب

 .5لَِّلَعاَلِميَن﴾

                                                 
 .3سورة املائدة, اآلية  1
 .38سورة األنعام, اآلية  2
 .90سورة األنعامه اآلية  3
 .36ية سورة املد ره اآل 4
 .107سورة األنبياءه اآلية  5



لتنظححيس حيححاة اإلنسححان إىل يححوم القيامححةه مهمححا تطححّور هححذا اإلنسححان وارتقححط يف حضححارته وكححذله هححي رسححالة أ ديّححة تصححلح 
ُِ صةلى اُ علية  وآلة  وصناعته فإّن شريعة اإلسالم تواكبه يف هذا كلّحهه عحن الباقرعليحه السحالم:  "قةاَل ُةّدْ رسةولم ا

 .1َّلى يوِم القيامِة"وسل : يا أييها الناسم حفلي حفٌل َّلى يوِم القيامِةا َوحرامي حراٌم 
  

  أحَام اإلسفم
ينطححوي النظححام اإلسححالمّي علححط جمموعححٍة مححن األحكححامه فنظححام العقو ححات مححثاًل تكّفلتححه أحكححام اعححدود والقصححاصه ونظححام 
الحدفا  تكّفلتححه أحكحام اجلهححاده ونظححام اإلقتصحاد تكّفلتححه أحكححام املعحامالت مححن البيحع واإلجححارة ورذمهححا... هحذا عححدا عّمححا 

نته أحكححام اإلسححالم مححن قححوانّي وتّححريعاته مححا يححدفعنا إىل  يححان كيفيّححة تطبيححق هححذه األحكححامه والطححرق الّححيت ينب،ححي تضححمّ 
 اعتمادها لتصذ هذه األحكام واقعاً حيتكس إليه الناأ ويعيّون يف تّله.

  
 قيام الحَومة اإلسفمّية: -1

اأ يف كّل امحاٍن ومكحاٍنه ويف كافّحة نحواحي اعيحاةه وهحذا يتطلّحا أداًة ممّا تقّدم يتبّّي أّن اإلسالم دين شرَّعه اهلل لكاّفة الن
 تنفيذيّة لتطبيق هذه األحكامه و  يتيّقق  له إّ   قيام اعكومة اإلسالمّية اّليت تنبثق من روح اإلسالم.

  
ةةَي يَةةوَن "مجموعةةةم القةةوانيِن ال تَفةةي إلصةةفِ  المجتمةةويف هححذا اجملححاله يقححول اإلمححام اخلميححين قححدأ سححره:  ََ ِعا َوِل

لَّ قَد ُعَل في األ َُ ع َّ ُو رِض القانونم ماّدةا إلصفِ  وَّسعاِد البِْر فَِإنَّ م يحتاجم َِّلى السلطِة التنفيذيِّةا لذا فَإنَّ ا
هاَز تنفيٍذ وَّدارةا والرسولم األعظ م كاَن يتةرأسم ُميةَع أُهة ِة التنفيةِذ  فةي َّلى ُانِب مجموعِة القوانيِن حَومةا ُو

... والح ي َّنَّ القوانيَن واألنظمَة االُتماعيََّة بحاٍُة َّلى منفٍِّذ".  َّدارِة المجتمِع اإلسفميِّ

                                                 
 .169ه ص27اعّر العامليه وسائل الّيعةه ج 1



 وقد وردت اآليات اّث الناأ علط إحياء أحكام اإلسالم:
  

نَّةاهمَ  ِفةي اأَلََرِض َأقَةامموا الصَّةَفَة َوآتَةةوما ال ََّكةاَة َوأَ قال تعحاىل ََّ ةِر َوِللَّةِ  : ﴿الَِّذيَن َِّن مَّ ََ َمةرموا بِةاَلَمَعرموِف َونَةَهةَوا َعةِن اَلممن
 .1َعاِقَبةم اأَلممموِر﴾

  
"ساعةم َّماٍم عاِدٍل أفضلم من عبادٍة سبعيَن سةنٍةا وحةدي يمقةامم وورد يف الرواية عن رسول اهلل صلط اهلل عليه وآله وسلس: 

 .2ُِ في األرِض أفضلم مَن مطِر أربعيَن صباحاا"
  
و  -2  : د الحاك  ضرورةُو

ت عتحححرب اعاجحححة اإلنسحححانّية الثا تحححة العامحححَل األساسحححّي لضحححرورة وجحححود قحححانون وحكومحححةه وهحححذه اعاجحححة تنّححح  مبالحظحححة طبيعحححة 
اإلنسان اّليت تدعوه ليعيش مع أخيه اإلنسانه في فيده ويستفيد منه. ولكّن اإلنسان مبا حيمل من ميول وررائزه من قبيل 

اه وامليحححل محححع ررباتحححه وشحححهواتهه وإطحححالق العنحححان هلحححواه يف أحيحححاٍن كثحححذةه يحححؤّدي إىل ا خحححتالف ححححّا الحححذات واملحححال واجلححح
والتعححارض  ححّي مححا يريححده هححو ومححا يريححده اآلخححرونه وألجححل حححّل هححذا التعححارض واإلخححتالف    ححّد مححن وجححود مرجعيّححة يححتّس 

ذي ينب،حححي أن حيمححل يف نصوصححه العدالححة جلميحححع "ه الّححالقةةانونا حتكححام إليهححا واخلضححو  هلححاه وتتمثّحححل هححذه املرجعيّححة يف "
 الناأه عرب إعطاء كّل  ي حّق حّقه.

  
وإ ا كان القانون يّّكل ضرورًة لبين البّره فإّن وجود اعاكس  ّثل أيضاً ضرورة لضمان تطبيق هذا القانون إلدارة شؤون 

 الناأ واقيق العدالة يف ما  ينهس.
  

: "ال حاديحث والروايحاته ففحي ّنح  البالرحة أّن علّياًعليحه السحالم ملّحا مسحع مقولحة اخلحوارجويف هذا اجملال ورد العديحد محن األ
َِنَّ هؤالِء يقولوَن ال ََِّمَرَة َِّالَّ ِلل ا َوأَنَّة م قال:  حَ  َّاّل ُ"ا ُِا َوَل َ  َِّاّل  ََ  "كلمةم ح ٍّ يرادم بها باطلما نَةَعَ  َِّنَّ م ال حم

ُم فيها األَُل ال بمدَّ للّناِس من أميٍر  ا ويبلِّغم ا  بَةرٍّ أو فاٍُرا يعملم في َّمَرتِِ  المؤمنم ويستمتعم فيها الَافرم
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َراَ  ِمةَن  ويجمعم ب  الفي ِّْ حتَةى يسةتريَح بَةةري ويمسةتةَ ذم ِبِ  للضَّعيِ  من القو َُ َءا ويمقاتلم ب  العدوَّ وتََأَمنم ِبِ  السيبملم ويمؤ
ٍر" ُِ  .1فا

  
: "َِّنَّ  قال "فِلَ  ُعَل أولي األمِر وَأَمَر بطاَعِته ؟"عليه السالم ملّا س له:   ن شا ان عن اإلمام الرضا ويف رواية الفضل

ةَن يَةَثبمةام ذلةَك  َم وال الرلَ  َلّما وقفوا على َحدٍّ محدوٍد وأمِمرموا َأَن ال يتعديوا ذلَك الَحّد لما فيِ  ِمَن فساِدِه ا َلَ  َي
َل َعلَةةَيِهَ  فيةة  أمينةاا يََمةةنَةعمهمَ  ِمةةَن التةََّعةدِّْ والةةّدُوِل فةي مةةا حمِظةةَر َعلَةَيِهَ ا ألَنَّةة م لَةةَو لَةَ  يَةةَن ذلةةَك  يقةومم َّاّل بِةةَأَن يجعة

َت م ومنَفَعَت م لفساِد ِغيرِِه"  .2كذلَك لَاَن أحٌد ال يتريم َلذَّ

                                                 
 .91ه ص 1السّيد الرضيه ّن  البالرةه ج 1
 .107ه ص1عيون أخبار الرضا عليه السالمه ج 2



 تمارين
 ة أعّرف معنى شمولّية اإلسفم:1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 أمام التعابير اَتية: أو  ة أضع عفمة 2

 ح كمال الدين مشوله لكاّفة اعاجات البّريّة. 
  

 ح يقع التعارض وا ختالف  ّي الناأ نتيجة امليول والرربات. 
  

 القانون إىل سلطة تنفيذيّة ليصلح البّر. ح حيتاج 
  

 ح    ّد للناأ من أمذ  ّر أو فاجر. 
  

 ح قوانّي وأحكام اإلسالم   تدّل علط ضرورة تّكيل اعكومة اإلسالمّية. 
  

 ح   هوا إقامة اعكومة اإلسالمّية يف عصر ال،يبة. 
  
 ة أمأل الجدول بما يناسبا الْريعة اإلسفمّية:3
 

 الْاهد ةالصف
 --------------- شاملة

  كرى للعاملّي ---------------
 --------------- أ ديّة

 
ود الحاك  ضرورةا لماذا؟ أذكر مثاالا واقعّياا:4  ة هل ُو

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 



 الدرس الثامن: اإلمامة امتداد للنبوة
 
 

 أهداف الدَّرس
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن:

 يتعّرف إىل معىن اإلمامة. -1
 يتثّبت وجود اإلمامة ويبّّي دور اإلمام. -2
 يّرح كيفّية تعيّي اإلمام. -3



 معنى اإلمامة
 له يوّضح معىن اإلمامة يف العقيدة.نبدأ  ذكر اإلمامة حبسا الل،ة؛ ألّن  

  
اإلمححام يف الل،ححة هححو الّححذي يتقححّدم علححط رححذهه ويقتححدي  ححه َمححن َخْلَفححه ِمححن النححاأه ولححذله ي سححمَّط مححن يصححّلي النححاأ َخْلَفححه 

  اإلمام؛ ألنّه يتقّدم علط رذه ويقتدي  ه املصّلون َخْلَفه.
  

قيححدةه فاإلمححام يف العقيححدة هححو مححن لححه الرئاسححة العاّمححة يف أمححور الححدين ومححن هححذا املعححىن الل،ححوّيه كححان معححىن اإلمامححة يف الع
والدنياه فتّمل كاّفة النواحي اعياتّية لإلنسانه وهذا املنصا  ا ت لألئّمة عليهس السالم مبا أّّنس خلفاء عن رسول اهلل 

 و ية علط الناأ وعلط شؤوّنس.صلط اهلل عليه وآله وسلسه فلهس ما كان لرسول اهلل صلط اهلل عليه وآله وسلس من ال
  

 دور اإلمام
مححن خححالل التعريحح  املتقححدِّم لإلمححامه وكونححه خليفححة رسححول اهلل صححلط اهلل عليححه وآلححه وسححلسه ومبالحظححة مححا تقححدَّم مححن دور 

 األنبياء عليهس السالمه يّتضح لنا دور األئّمة عليهس السالم وهو عبارة عن:
 من العقائد واملفاهيس واألحكام الّرعّية.  اعتبارهس يّّكلون املرجعّية الدينّية. ة:بيان المعارف الدينيةّة واإللهيةّ  -أ
  

والدولة اإلسالمّيةه من خالل اعكحس  حّي النحاأ وإقامحة العحدله وحفحظ الث،حوره ألّّنحس  َّدارة المجتمع اإلسفمّي: - 
  ثّلون املرجعّية السياسّية واإلداريّة.

  
  رت ية الناأ علط التقوى والعمل الصاحله واّرا هس من قبل الناأ أسوة يح ْقَتدى هبا. تربية النفوس وت كيتها: -ج



 الدليل على اإلمامة
هححل َخححْتس  النبححّوة  نبححّوة النححيّب حمّمححد صححلط اهلل عليححه وآلححه وسححلس  كَّححن النححاأ مححن ا سححت،ناء عححن هدايححة السححماءه وهعلهححس 

  تلكون القدرة علط إدارة مصاعهس؟
  

 جلواش عن هذا السؤاله هو اّلذي يوضِّح لنا الدليل علط ضرورة وجود اإلمام.إّن ا
  

فالنححاأ    كححنهس الوصححول إىل كححّل مححا يريححده اهلل عححّز وجححّل مححنهس يف مححا يتعلّححق  حح مور الححدنيا واآلخححرة؛ ألّّنححس    تلكححون 
دراف كّل شيءه وما وصل إىل الناأ من األدوات الكافية للوصول إىل  لهه فعقل اإلنسان مهما مسا يبقط عاجزاً عن إ

النيّب صلط اهلل عليه وآله وسلس ونتيجة للظروف اّليت أحاطت  هه من حروش ومعارف ونفاقه ليس كافياً لبيان كّل شيء 
يحام للناأ كاّفًة. ولذاه كان    ّد من وجود إنسانه لّقنه النيّب كّل ما حيتاج إليحه النحاأه و لحه الكفحاءة والقحدرة علحط الق

  الدور املنوط  ه. وهذا   يتوّفر إّ  يف اإلمام. ولذله اقتضت الضرورة وجوده.
  

 وكما تقّدم يف دليل النبّوةه فإّن مقتضط اللط  اإلهلّي  الناأه أن يعّّي هلس شخصاً يرجعون إليهه ويهتدون هبَْدِيِه.
  

ته وعحدم طاعتحهه إّ  أن ي لقحي عليحه اعّجحةه  ح ن يعحّيِّ لحه وقد تقّدم أيضاًه أّن اهلل عّز وجحّل   يعحّذش إنسحاناً علحط معصحي
من يرجع إليه يف  يان ما يريده ولذا كان األئّمة عليهس السالم حجَ  اهلل علط عبادهه وإىل هذا يّذ كالم أمذ املؤمنّي 

ةةهوراا أَ عليححه السححالم: " َْ ُِ ِبحمّجةةٍةظ َِّّمةةا ظةةاِهراا َم ُِ ال َتَرلةةو اأَلَرضم ِمةةَن قَةةاِئٍ   ائِفةةاا َمَغمةةوراا لِةةَئف تَةَبطمةةَل حمَجةة م ا َُ َو 
 .1َوبَةيةَِّناتم م"

  
 تعيين اإلمام

إ ا عرفنا هذا كّلهه ندرف شيئاً آخره وهو أّن اهلل عّز وجّل  يده تعيّي اإلمامه و ذله تكون اإلمامة تعيّي إهلّيه ووتيفة 
 الرسول هي  يان  له التعيّي للناأ. ولذا فقد أمر
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وجّل نبّيه اخلامت صلط اهلل عليه وآله وسلس أن يبّلغ الناأ يوم ردير خّس يف حّجحة الحودا .  تنصحيا أمحذ املحؤمنّي  اهلل عزّ 
﴿يَا أَيةيَها الرَّسمولم بَةلَِّغ َما أمنِ َل َِّلََيةَك ِمةن رَّبِّةَك َوَِّن لَّةَ  تَةَفَعةَل َفَمةا عليه السالم خليفة وإماماً من  عده فقال سبيانه: 

َ  نَِعَمتِةي َوَرِضةيام و عحد هحذا الحبالغ نحزل قولحه تعحاىل:  1﴾َا ِرَسالََت بَةلَّغَ  َم َ  َوأََتَمَمةام َعلَةَي َم ةَ  ِديةَن َم ﴿اَليَةةَوَم َأَكَمَلةام َل
َم م اإِلَسَفَم ِديناا﴾  .2َل

 
 فكان كمال الدين ومتام النعمة  و ية أمذ املؤمنّي عليه السالم الصادرة من اهلل عّز وجّل.

 
ما أّكده رسول اهلل صلط اهلل عليه وآله وسلسه ملّا جاءه رجلب محن  حين عحامر يريحد اإلسحالمه فقحال لرسحول اهلل صحلط وهذا 

اَلَفةكا أيَةون لنةا األمةر مةن بعةدي؟ اهلل عليه وآله وسلس َُ : "أرأَيَا ََّن بايعناي علةى أمةري بةّ  أظهةري اُ علةى مةن 
ُِ َيَضعم م َحَيلم يَْ "اءم قال: األَمرم َِّلى ا

3. 
  

وقد صرّح النيّب صلط اهلل عليحه وآلحه وسحلس رحذ محرّة  ح مر اإلمامحة واخلالفحة و لحه يف  عح  أحاديثحه وعنحد تفسحذه لحبع  
َم اآليات, ومنها قوله تعاىل:   .4﴾﴿يَا أَيةيَها الَِّذيَن آَمنموَا َأِطيعموَا اُ َوَأِطيعموَا الرَّسموَل َوأمَوِلي اأَلَمِر ِمن

 
تفسذ أويل األمر   ّّنس األئّمة اإل نا عّر من  ريّة النيّب صلط اهلل عليه وآله وسلسه ففي الروايحة عحن جحا ر  حيث ورد يف

يَةا أَيةيَهةا الَّةِذيَن آَمنمةوَا َأِطيعمةوَا اُ َوَأِطيعمةوَا الرَّسمةوَل ﴿ األنصارّي قال: س لت النيّب صلط اهلل عليه وآله وسلس عن قوله: 
َم َ  َوأمَوِلي اأَلَمرِ  ةاِبرم َوأَئِمَّةةم ﴾ عرفنا اهلل ورسولهه فمن أويل األمر؟ قال صلط اهلل عليه وآله وسلس: ِمن َُ َلفةائي يةا  ُم "همةَ  

ةةَ  َعلةةيي بةةنم أبةةي طالِةةب عليةة  السةةفم بمةة َّ الَحَسةةنما بمةة َّ الحمَسةةَينما بمةة َّ َعلةةيي بةةنم الحمَسةةيَ  ِْ َأوَّلمهم ِنا بمةة َّ الممَسةةِلميَن بَةَعةةد
َعَفةرم بنم َعليٍّ الَمَعروفم في التةََّوراة بِالَباِقِرا َوَستمَدركم م يا ُاِبرم فةإذا َلقيتَة  فََأَقرئَة م ِمنةي السةفَم. بمة َّ الصةاِدقم ممَحّمد  َُ  

ا بمة َّ َعلةيي بَةنم ممَحّمةٍدا بمة َعَفةٍرا بمة َّ َعلةيي بةنم موسةىا بمة َّ ممَحّمةدم بَةنم َعلةيٍّ َُ  َّ الَحَسةنم ابَةنم بنم َمَحّمد ا بم َّ موسى َبنم 
ُِ فةةي أَرِضةةِ  َوبَةَقّيتمةة م فةةي ِعبةةاِدِه ابَةةنم الَحَسةةِن ابَةةنم َعلةةيٍّ الّةةذْ يَةَفةةَتحم  ةةةم ا ا بمةة َّ َسةةمِِّيي وََكنيِّةةي حمجَّ َُ علةةى يَةةِدِه  َعلةةيٍّ ا

 َمْاِرَق اأَلَرِض َوَمَغارِبَها. ذايم الَّذْ يَغيبم َعَن 
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ُم قَةَلَبَ  بِاإِليماِن" شيَعِتِ ا َغيَبةا ال يَةَثبمام َعلى  . 1اَلَقَوِل في ََِّمامِتِ  َِّاّل َمَن اَمَتَحَن ا
 

 نضي  إىل هذه الّروايةه روايات كثذة أخرىه منها:
تمَ  : ففي الرواية عن رسول اهلل صلط اهلل عليحه وآلحه وسحلس: حديل الثقلين -أ ََ َم م الثَقلَةَيِن مةا ََِّن َتَمسَّة "َّنّةي تةاِرٌي فةي

َرتي َأَهَل بَةَيتيا َوَِّنةَّهمما َلَن يَةَفَترِقا َحتَّى يرِدا َعليَّ الَحَوَض" ِبهما َلنَ  ُِا َوِعتةَ  .2َتِضليوا بَةَعِدْ: كتاَ  ا
  

فهذه الرواية واضية وصرحيةه من قولحه بمتّسحكتس هبمحا(ه  ح ّن الرجحو  إىل القحرآن وإىل أهحل البيحت هحو الضحامن  سحتمرار 
 ا الرجو  إىل أحدمها ف،ذ كاٍف.اإلنسان يف خّط اهلدايةه أمّ 

  
ةةِة اَلَبَحةةِر َمةةَن رََكِبهةةا َنجةةاا َوَمةةَن ححديث السححفينة:  -ش "َِّنَّمةةا َمثَةةلم َأَهةةِل بَةَيتةةي فةةي َهةةِذِه األممَّةةِة َمثَةةلم َسةةفيَنِة نةةوٍ  فةةي لمجَّ

 .3َتَرلََّ  َعَنها َغِرَق وهو "
  

 يهس السالمه هس أمان هلذه األّمة من الضالل وا حنراف.فكما تكون السفينة أماناً من ال،رقه كذله أهل البيت عل
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 تمارين
 ة أعّرف معنى اإلمامة:1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 :أمام العبارات اَتية أو  أضع عفمة  -2

 ح اإلمامة منصا إهلّي. 
  

 ح يتّس تعيّي اإلمام  الّورى أو  ا نتخاش. 
  

 ح ها أن تتوّفر يف اإلمام صفات العصمة واألعلمّية والكمال. 
  

 ح حيّق لإلمام عليه السالم التّريعه كما حيّق للنيّب صلط اهلل عليه وآله وسلس. 
  

 ح اإلمامة إكمال للدين وإمتام للنعمة. 
  
َمَ ﴾ا َمةن المة ي3 قصةود بةأولي قول اُ تعالى: ﴿يَا أَيةيَها الَِّذيَن آَمنمةوَا َأِطيعمةوَا اُ َوَأِطيعمةوَا الرَّسمةوَل َوأمَولِةي اأَلَمةِر ِمةن

 األمر منَ ؟
---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
  
ّْ, ولماذا؟4  ة أذكر هل َّنَّ اإلمامة أمٌر َّلهّي أم اُتيار نبو

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 



 الدرس التاسع: المعاد واألدلّة علي 
 

 اف الدَّرسأهد
 على الطّالب مع نهاية هذا الدَّرس أن: 
 يتعّرف إىل معىن املعاد. -1
 يستدل علط حتمّية املعاد. -2
 يبّّي اآل ار املرتتّبة علط وجود املعاد. -3





 ما هو المعاد؟
 لليساش.من األركان األساأ يف الرسا ت السماويّة اإل ان  املعاده أي اإل ان  يوم يبعث اهلل فيه الناأ 

  
 وليوم املعاد أمساء عديدة تعّرض هلا القرآن الكرمي مثل: يوم القيامةه يوم اعساشه اليوم اآلخره يوم البعث ورذ  له.

  
ححمة البححاراة للكححافرين الّححذين أنكححروا نبححّوة األنبيححاء علححيهس السححالمه وقححد تعححّرض القححرآن الكححرمي هلححذا  إّن إنكححار املعححاد كححان السِّ

  أكثر من ألفّي آية.األصل املهّس يف
  

واملعاد مح خو  محن العحود مبعحىن الرجحو ه فيقحال: هحذا وقحت َمَعحاِده أي وقحت رجوعحه. فاإلنسحان  عحد مرحلحة املحوت سحوف 
 يعود من جديد ليلقط جزاء عمله من خذ أو شّر.

  
 الدليل على المعاد

ثِبَتة للمعاده وهذه األ
 
دّلة ت ثبت املعاد من خحالل رجحو  اإلنسحان إىل عقلحهه فلحو ورد يف القرآن الكرمي العديد من األدّلة امل

 اعتمد اإلنسان طريقة صييية يف التفكذه لتمّكن من الوصول إىل هذه النتيجة. ونتعّرض هنا لدليلن من هذه األدّلة:
  

 الدليل األّول: دليل الحَمة اإللهيةّة:
فعحٍل منحه ل،ايحة وهلحدفه و  يصحدر منحه فعحل عبثحاً ول،حواًه  من الصفات اإلهليحّة أنّه حكيسه واعكيس هو الّحذي يصحدر كحلّ 

 دون راية وقصد ومطلوش.
  

ومبا أّن اإلنسان ةلوق من ةلوقات اهلله أتقن اهلل صنعهه وَخَلَقه يف أفضل صورةه وَوَهَبه القدرة علط تسخذ السماوات 
 واألرض وما فيها. 

  
 دفه ومن رذ املمكن أن يكون اإلنسان إ اًه    ّد وأن يكون خلق اإلنسان ل،اية وهل



 ةلوقاً عبثاًه وإ  لكان فعاًل عبثياً ينايف حكمته تعاىل عن  له.
  

 َّذا اّتضح هذاا فنحن أمام احتمالين: 
: أن تكون هذه اعياة الدنيا هي النهايحة واخلامتحةه فحال حيحاة  عحد هحذه اعيحاةه و  وجحود لَعحامَل يسحّمط عحامل اآلخحرة األّول

ملعححاده وهححذا يعححين أن اإلنسححان مل خيلححق ل،ايححة و  هلححدفه وأّن حياتححه وخلقتححه عبححث ول،ححوه ألّن اإلنسححان لححو كححان ةلوقححاً وا
لليياة املاّدية واعيوانّية فقط لكحان جتهيحزه  العقحل الّحذي ي حدرف  حه أسحرار الوجحود ل،حواًه ومحا فطحره فيحه علحط ححّا الكمحال 

 ّل حكيس منزّه عن أن يكون خلقه لإلنسان كذله.اّلذي   حّد له عبثاً واهلل عّز وج
  

: أن يكون هناف عامل آخره ي بعث فيه اإلنسان  عد املوته و له العامل هو ال،اية واهلدف. وهنحا   يكحون خلحق الثاني
ن تتواصحل هحذه اإلنسان عبثاًه ورحتس حياتحه  اعيحاة املاديّحة واعيوانيّحة  حل يتناسحا خلقحه محع اعكمحة اإلهليححّة الّحيت توجحا أ

 اعياة لتيقيق اهلدف اّلذي خ لق اإلنسان ألجله وهو يوم املعاد.
  

عمونَ ورتصر لنا اآلية هذا الدليله  قوله تعاىل:  َُ َنا اَل تةمَر َ  َِّلَيةَ َم َلَقَناكمَ  َعَبثاا َوأَنَّ َُ  .1﴾﴿َأَفَحِسَبتمَ  أَنََّما 
 

 الدليل الثاني: دليل العدالة اإللهيةّة:
ا يف اجملتمعات البّريّة كاّفةه وقرأنا تارخيها فسوف جند أّن اجملتمع مكحّون محن طحائفتّي محن النحاأ: م سحيء ل،حذه إ ا ت ّملن

 وحمسن ل،ذه.
  

هس اّلذين يعيّون علط تلحس النحاأه وَأْكحِل حقحوقهسه يفعلحون املنكحراته و ارسحون القتحل وا ضحطهاد  فالطائفة األولى:
 واأل ى حبّق سائر الناأ.

  
 لكثذ من هؤ ءه   ينال جزاءه يف هذه الدنياه و  يتمّكن أحد من الناأ أن يسرتجع حّقه منه.وا
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 هس الذين يراعون حقوق الناأ و  يظلمونه ويتيّملون املّاّق يف سبيل سلوف طريق اخلذ والعدل. والطائفة الثانية:
  

نياه  ل لعّل منهس من يضّيي  نفسه و روحه يف سبيل والكثذ من هؤ ء   ينالون  واش عملهس وتضييتهس يف هذه الد
 حفظ حقوق الناأ وكراماقسه كاجملاهدين والّهداءه اّلذين مل يبخلوا  ّيء يف سبيل اعّق.

  
 النتيجة

 إ ا  حظنا  له فنين أمام احتمالّي أيضاً:
  للعدالةه إ  كي  يستعيد املظلوم أن   يكون هناف يوم معاده ويوم جزاء ويوم حساشه وهذا ةال االحتمال األّول:

 حّقهه وكي  يقتّ  من الظامله وكي  يثاش اةسن علط إحسانه؟
  

أن يكون هناف يوم معاده لليساش واجلزاءه فينحال العاصحي جحزاءه ويقحتّ  منحهه وينحال املطيحع جحزاءه  االحتمال الثاني:
 ويح ْعطط  واش عملهه وهو املوافق للعدالة.

  
وجححّل العححدله فهححو   يظلححس أحححداً مححن النححاأ و  يرضححط  ظلححس أحححد مححنهسه وهححو الّححذي يَ خححذ حبححّق  ومححن صححفات اهلل عححزّ 

املظلوم ِمن الظامله وي ثيا املطيع املضّييه وألن  له رذ ممكن يف الدنيا حح كما هو املّهود حح فكان    د من يوم آخر 
 تتيقق فيه هذه العدالة وهو يوم املعاد.

 
﴿َأَم َنَجَعلم الَِّذيَن آَمنموا َوَعِملموا الصَّاِلَحاِت َكاَلممَفِسِديَن ِفي اأَلََرِض كرمي هلذا الدليل,  قوله تعاىل: ويتعرض القرآن  ال

 .1َأَم َنَجَعلم اَلممتَِّقيَن َكاَلفمجَّاِر﴾
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 تمارين
 
 ة أعّرف معنى المعادا وأذكر أسماء قرآنّية أُر  ل :1

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 أمام العبارات اَتية: أو  ة أضع عفمة 2

 ح اإل ان  العدل اإلهلّي دليل عقلّي علط ضرورة املعاد. 
  

 . ح العامل اعقيقّي الذي أ عدَّ لعيش اإلنسان فيه هو الدنيا
  

 ح ا عتقاد  املعاد له ت  ذ كبذ علط سلوف اإلنسان. 
  

ا تنقلون من دار إىل دار.   ح ما خلقتس للبقاءه  ل خلقتس للفناءه وإمَّ
  

 ح   تصّح املقايسة  ّي عامل الدنيا وعامل اآلخرة. 
  
 ة أذكر دليفا على المعاد:3

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

  
 ة أوّضح "لو كانا هذه الدنيا نهاية اإلنسانا لَانا ُليقت  عبثاا": 4

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 


