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 مالحظات: 

ي االمرجع ا-
ي دروسهم. ألول ف 

حه األساتذة ف   لدراسة لالختبار هو الكتاب المقرر وما يشر

ي منتديات أنصار اإلمام المهدي )ع( بعضها مع األجوبة وبعضها -
هذه مجموعة أسئلة حصلت عليها ف 

 .  أجبت عنها حسب فهمي لذلك أرجو المعذرة إن أحسنت فمن هللا وإن اخطأت فمن نفسي

ي لم أحذفها ألن بعض اإلجابات متنوعة.  يض  تكر مكررة ول   هناك أسئلة -
 ارها، لكنن 

اإلجابات باللون األزرق حصلت عليها من ملفات سابقة وبعضها من إجابات الشيخ عالء السالم وفقه  -

تقالي فقد أخذتها من   ي بعض العبارات، أما العبارات باللون الير
كتاب  هللا وقد تضفت فيها إلتمام المعن  ف 

 ب فهمي له. المادة حس

  



 ما هي العقيدة؟ 

 هي العقد والطمئنان. 
ً
، واصطالحا

ّ
 من الربط والشد

َ
د
َ
 لفظ العقيدة مأخوذ من َعق

 وعلم العقائد هو العلم الذي يتطرق إل الخالق وصفاته وما يجب العتقاد به. 

 متى نشأ علم العقائد )علم الكالم(؟

ىل من هو خليفة رسول هللا عند اختالف الناس ع بعد وفاة الرسول )ص( نشأ علم العقائد عند الشيعة 

 األشاعرة يرون أن  
ً
ة( مثال ي موضوع )صاحب الكبي 

)ص(، ونشأ عند السنة عندما بدأ الختالف عندهم ف 

ي النار فهو ل مؤمن ول 
لة يرون أنه فاسق ويخلد ف  ة مؤمن وإن شاء هللا عف  عنه، وأما المعي   صاحب الكبي 

 فر. كا

ت اإلشكالت عىل اإلسالم حول   د الحديث عىل يد وظهر علم العقائ  ي حيث كير
العالم الهندي شبل النعمان 

اث وحق الشعوب، وكان من رواد العلم وحيد الدين خان، ومر علم الكالم بالركود من  العبيد والمرأة والمي 

ي القرن السابع إل التاسع اله
ي الهجري ثم بدأ ينشط ف 

 جري. القرن الثان 

يعما الفرق بي   ا  ة؟ لعقيدة والشر

يعة هو التطبيق العمىلي للدين. 
 العقيدة هي ما يطمي   به القلب والشر

 لماذا سمي علم العقائد بعلم الكالم؟

ي النبوة. -
ي التوحيد أو كالم ف 

 ألن بعض العلماء يعنونون مؤلفاتهم بـ كالم ف 

 الخصم. م والمجادلة وإفحام الشخص الذي يدرس هذا العلم يكون له قدرة عىل الكال - 

 لقوته وقدم نشوئه فصار هو الكالم دون ما سواه. -

 ما موضوع علم العقائد؟

 موضوع علم العقائد هو الذات والصفات وكل ما يجب العتقاد به. 

  



 بحث المعرفة م

ي تحصيل  -1
 
ه من علماء العقائد ف المعرفة المتعلقة  اي المناهج هو المعتمد بنظر الشيخ المظفر وغي 

 ماذا؟باصول الدين، ول

، فهو يرى أن المعرفة   ي تحصيل المعرفة المتعلقة بأصول الدين عىل المنهج العقىلي
يعتمد الشيخ المظفر ف 

ي القرآن والسنة من أدلة توجب المعرفة فهي مجرد مؤيدات 
، أما ما ورد ف 

ً
 لما أوجبه العقل. واجبة عقال

 الوجوب العقلي و 
؟ما الفرق بي   عي

 الوجوب الشر

عي فهو الذي يستند إل آية من  اإلدراك المستند إالوجوب العقىلي هو 
ل عقل اإلنسان، أما الوجوب الشر

 كتاب هللا أو رواية. 

؟ -2
ً
ي اثبات وجوب المعرفة عقال

 
 عل اي اساس اعتمد علماء الكالم ف

ي نتيجة ألحد أمرين: حكم العقل وأدرك وجوب المعرفة كوجوب معرفة هللا ومعرفة صدق   الننر

ر المحتمل، األول: وجوب دفع ي اآلخرة )غريزة طلب  الض 
ر ف  فمع عدم طلب المعرفة يحتمل اإلنسان الض 

ر(   المنفعة ودفع الض 

: وجوب شكر المنعم، فاهلل منعم والمنعم يجب شكره ألن شكره حسن وتضيع شكره وحقه قبيح،   ي
الثان 

 وطلب المعرفة هو ألجل شكره. 

 وز التقليد فيها؟هو عدد اصول الدين بنظرهم، ولماذا ال يج كم  -3

ي  
ي ل يجوز التقليد فيها، والقسم اآلخر ف 

يقسمون أصول الدين إل قسمي   األساسيات وهي خمسة والن 

ه ويمكن أخذها من األدلة السمعية كالرواية. ال  ي ليست من األصول كالقضاء والقدر وغي 
 عتقادات الن 

ي أصول الدين األساسية الخمسة )التوحيد و 
: النبوة واإلمامة والعدل والمعاد( ل يجوز التقليد ف   لسببي  

ي 
ورية بل يحصل فيها الختالف، وبما أنه وجب النظر والمعرفة ف  األول: أن المعرفة ليست من األمور الض 

ي معرفتها، ألن التقليد يور 
 ث الظن. أصول الدين فال بد من النظر والجتهاد ف 

ه من العتقادات ا : ل يجوز معرفة هللا وغي  ي
ألساسية عن طريق التقليد ألن التقليد هو قبول قول  الثان 

 الغي  بال دليل. 

ي قوله تعال: ) 
ي للمقلدين ف 

قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كانوا آباءهم ل يعقلون الثالث: الذم القرآن 

 .)
ً
 شيئا

 ة الواجبة؟ وما أدوات تحصيل المعرفة الواجبة بنظرهم؟ما هي مقدار المعرف

 أو عقالئيا أو غي    وب هو المطل
ً
 أو كالميا

ً
تحصيل العلم بأصول العتقاد بالدليل العقىلي سواء كان قلسفيا

ر المحتمل ويتم به شكر المنعم وما زاد عىل ذلك فهو مستحب.   ذلك من األدلة بمقدار يرتفع به الض 

ي إثبات العقائبنظرهم هل يكتف  
 
ي العقيدة بكتاب هللا وروايات خلفاء هللا ف

 
 د؟ ف



ي تحقيق المعرفة الواجبة، ألنه 
ي )المعرفة التعبدية( ل يجوز الكتفاء بها ف 

المعرفة عن طريق النص الدين 

ء عىل  ي
يلزم منه الدور )استحالة وقوعه( فال يصح إثبات الخالق بقول الخالق نفسه ألنه يلزم توقف السر

ي إثبات جملة من العقائد بعنفسه
. . نعم يمكن الستفادة من النص ف   د إثبات )هللا( والنبوة بالدليل العقىلي

ي العقائد بنظرهم؟
 
 هل يكتف  بطريقة الشهود والعرفان ف

ي ألنها طريقة غي  منضبطة ول تخلو من الخطأ والشتباه. 
 أجابوا بالنف 

 الدليل عل ذلك؟كيف تم تحديد أصول الدين الخمسة؟ وما 

 اعتمدوا عىل العقل، ول يوجد دليل عىل ذلك. 

ف  ي بعدم وجود الدليل: )إن مصطلح أصول الدلي   وكذلك  مركز ااعي 
ألبحاث العقائدية التابع للسيستان 

عددها ..... هو من مواضعات العلماء واصطالحهم عند علماء كافة المذاهب اإلسالمية. وبالتالي فال معن  

ي م 
 دٍع ليطالب بوجود آية أو رواية مذكور فيها األصول الخمسة( ألن يأن 

 موقع خليفة هللا منها، واهم الفوارق بي   ان ت هل لك -4
ً
ي المعرفة، وتحديدا

 
بي   بايجاز القول الحق ف

ه؟  ما انتهينا اليه وبي   ما انتىه اليه الشيخ المظفر وغي 

ليعبدون( أي ليعرفون، والمعرفة هي معرفة هللا سبحانه، وتتم يقول تعال: )وما خلقت الجن واإلنس إل 

ه؟( وخليفة  معرفة هللا من خالل  خلفاء هللا الطاهرين )بنا عرف هللا( )كيف يوحد من زعم أنه عرفه بغي 

 . هللا صنع هللا فمعرفة هللا تكون من خالله وهكذا يعرف هللا باهلل

ه، وهذا المعي    إذن خليفة هللا المعرف باهلل هو المعي   الص  منه المعرفة الحقة دون غي 
ي الذي تستف 

اف 

ي يتم التعرف علي
ه من نفس كالم خلفاء هللا ولذلك يقول السجاد )ع(: )اعرف منازل شيعة عىلي عىل الصاف 

 روايتهم ومعرفتهم...(  قدر 

ورية أو ل بديهية كما  قيل(،  يقول الباقر )ع(:  هللا سبحانه فطر الناس عىل معرفته )فالمعرفة ليست ل ض 

 ، وليست المعرفة من صنع اإلنسان)فطرهم عىل المعرفة به...( إذن فطرة هللا تساوي المعرفة باهلل

 والحجود الذي يقابلها كذلك ولإلنسان فيهما الختيار. 

ي بها  أهل البيت )ع( بينوا أن هللا سبحانه لم يكلف الخلق إقامة الدليل عىل المعرفة ول طلب أدواتها ا
لن 

ء تحصل بل هو تكفل ذلك فعن الصادق )ع(: )... عىل هللا البيان( والسبب هو أن معرف  ي
ة هللا ليس بسر

ي فطر الناس عليها 
 هو عدم اختيار  خارج عن فطرة هللا الن 

ً
ي أمر بسيط جدا

، وتكليف اإلنسان منحض ف 

 . الجحود 

ي يتم من خاللها 
تحصيل المعرفة، وإن المعرفة اإللهية  المذكر هو خليفة هللا ل غي  فهو األداة الن 

ي أرضه.  ومصدرها وسبيل تحصيلها وتذكرها وما يرتبط بها كله
 متقوم بخليفة هللا ف 

 



هل للدين اصول متعددة كما قالوا او له اصل واحد، واذا كان واحدا فبم يفش ذكر القران والروايات   -5

 عنوان االنبياء مرة والمرسلي   اخرى واالئمة ثالثة؟

 : أصل الدين واحد وهو الستخالف، والدليل عىل ذلك

ي األرض خليفة(  أن هللا سبحانه كلف خليفة منصب إذا رجعنا لليوم األول عىل األرض نجد -
ي جاعل ف 

 )إن 

 رواية )أن أصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقي   وهو اإليمان وهو إمام زمانه...( -

وأئمة باعتبار صفات الخليفة وحيثيات عمله أو تكليفه من  ذكر القرآن والروايات أنبياء ومرسلي   

 المستخلف: 

ي يحباعتبار أنه يتلف  أن ( باء الغيب فهو ننر  مل أنباء )نبوة( وينبئه من يوحي إليه )مننر 

 وباعتبار أنه حامل رسالة فهو )رسول( يحمل )رسالة( من )مرِسل( 

 ويمكن وصفه بأنه )إمام( إذا كان له مقام )اإلمامة( 

 ثالثة: المستخلف والخليفة والعلم 
ً
 فأصل الدين واحد يتضمن أصوال

**************************** ********************************** 

 

 

  



 حث االجتهاد مب

 صّور الشيخ المظفر االجتهاد عل انه عقيدة، هل يصح قوله ولماذا؟ -1

ي الكتاب والسنة تنه عن ألنه يفتقر إل األدلة القطعية ل يصح قوله 
عية ف  إلقامته، بل النصوص الشر

 ية. العمل بالظن والجتهاد ما هو إل معرفة ظن

يعية لدى الشيعة؟  -2  ما هو تعريف االجتهاد ومصادره التشر

ي جاء بها سيد المرسلي   
عية لتحصيل معرفة األحكام الفرعية الن  ي األدلة الشر

 الجتهاد هو النظر ف 

ي وعرفه 
عية عىل وجه ل زيادة  العالمة الحىلي بأنه استفراغ الوسع ف   النظر فيما هو من المسائل الظنية الشر

 فيه. 

: دلواأل  عية هي  . الكتاب والسنة واإلجماع والعقلة الشر

 ما هو الدليل عل وجوب االجتهاد؟

 أدلة 6

 ( اإلجماع1

ي الجتهاد( 2
ورة تقتض   ( الجتهاد ل محيص منه )الض 

 هاد أمر بديهي يقّره عقل اإلنسان وفطرته ( الجت3

ة العقالء 4  ( سي 

 ( دللة حديث )علينا األصول وعليكم التفريــــع(5

 آية النفي   ( 6

 ما هو الرد عل دليل اإلجماع؟

 ول -
ً
ي بكر وعمر صحيحا اإلجماع ليس دليل إلقامة عقيدة معينة وإل لو كان كذلك لكان اإلجماع عىل أنر

ض عليه.   يعي 

الكثي  من العلماء يبطلون الجتهاد كالشيخ الصدوق والسيد المرتض  والشيخ الطوسي الذين يقرون   -

 ببطالن الجتهاد. 

ورة؟   كيف تجيب عل مقولة ان االجتهاد ال محيص منه وقد اقتضته الض 

ورة هي غيبة المعصوم )ع( فالسبب فيها تقصي  األمة وليس الحل بملء فرا  غ إذا كان المقصود بالض 

ع من عند أنفسهم.   المعصوم بالظنون، فهذا تير

 سان وفطرته؟ما هو الرد عل القول بأن جواز االجتهاد أمر بديىهي يقره عقل اإلن



 من  أقرت فطرة اإلنسان العمل بالظن بعد نهي الكتاب والروايات عنه؟ -

ي والصدوق والطوسي والمرتض  والحل -
والحر العامىلي .. ذلك األمر لماذا لم يدرك عقل وفطرة الكلين 

وري؟  الض 

ة العقالء؟  ما الجواب عل القول بأن دليل االجتهاد هو سي 

ة عىل  - عهد العالمة الحىلي يكن لها عي   ول أثر سوى ما كان عند الكتفاء بالظن وهي إل من  أقيمت السي 

ي أرضه؟
 العامة الرافضي   لخلفاء هللا ف 

ة بحاجة إل إمض -  عليها أوليست السي 
ً
 . اء المعصوم وتقريره لها؟ والمعصوم لم يقرها بل شن هجوما

اد لم يقصد اجتهادهم وأن هناك فرق بينهم عليهم إقامة الدليل عىل أن المعصوم )ع( حي   ذم الجته-

 هل العامة. وبي   اجتهاد أ

ي األصول وعليكم أن تفرع
 وا(؟ما الجواب عل أن االجتهاد جائز بداللة حديث )علينا أن نلفى

ي لم ينص عليها آل محمد )ع( وهم بذلوا وسعهم لستنباط أحكام ظنية فيها. -
 حديثنا عن الوقائع الن 

 

 عل االجتهاد، كيف تجيب؟ آية النفر دل ذكر المجتهدون  -3
ً
 يال

 اآلية ليست قطعية الدللة حن  يحتجوا بها.  -

ي  -
هم لآلية هو تفسي  بالرأي وهو منهي عنه ف   الروايات عن آل محمد )ع(. تفسي 

ي تفسي  هذه اآلية أن النفور يكون لمعرفة خليفة هللا سبحانه )إن بلغنا وفاة   -
أهل البيت )ع( يثبتون ف 

.... صـ ا  ( 27إلمام كيف نصنع؟ قال: عليكم النفي 

ي اجتهادهم؟  -4
 
 هل يعتمد مجتهدو الشيعة القياس ف

ي 
وهما الموقف الشيعي يرفض القياس ولكن ف  الحقيقة أن المجتهدين األصوليي   منهم قبلوا نوعي   واعتير

ي الجتهاد والنوعان هما: 
يــــع ضمن األدوات العقلية ف   للتشر

ً
 مصدرا

بــهما محرم من باب أول. لويةقياس األو - ي التعامل مع الوالدين فيكون ض 
 التأفف منهي عنه ف 

ً
 : مثال

ي عىل تحقياس منصوص العلة-
 ذكر السكر ف 

ً
 بقياسه  : مثال

ً
ريم الخمر فالحرمة تشي إل كل ما كان مسكرا

 عىل حكم الخمر 

ي عملية استنباط االحكام لدى المجتهدين ؟ ما  -5
 
 هو موقع العقل ف

يــــع عندهم. قل الع  هو أحد مصادر التشر



 وهو ما يسمونه بالمالزمات و 
ً
ع جزما العقلية، يعتقد المجتهدون أن كل ما حكم به العقل حكم به الشر

ع والدليل هو وجود التالزم   يــــع أحكام بعقولهم وينسبوها إل الشر  لها إل تشر
ً
فالمجتهدون يتوصلون وفقا

 .  استنباطهم العقىلي
 بي   الحكم وبي  

عي كالتدخي   يقولون ل عىلومثا
ي ل يجدون لها نص شر

 ذلك قاعدة استحالة التكليف بال بيان فالمسألة الن 

ع فيها هو ا اءة والحلية فالتدخي   جائز والدليل قبح العقاب بال بيان. إن حكم الشر  لير

ي الدين؟ 
 
ي ال بد أن يتحل بها المجتهد ليصح منه االجتهاد ف

وط التى  ما هي الشر

، وعلم الرجال والدراية(  علم المنطق،عند السنة )   وعلم اللغة والنحو، وعلم التفسي 

 والحديث والرجال( وعند الشيعة )علم اللغة والمنطق واألصول والتفسي  

 كيف تسلل االجتهاد اىل كتب الشيعة، بي   ذلك باختصار ؟  -6

ي القرن السادس هجري أي بعد الغيبة بـ
ي المدرسة الشيعية ف 

سنة وكان عبارة عن    250 دخل الجتهاد ف 

تهاد كانت عىل يد العالمة الحىلي حيث بدأ يجمع  مباحث أصولية مختلفة عن اليوم، وتسلل عقيدة الج 

دخل الجتهاد  منا هذا المبادئ األصولية بعد أن درس األصول عند السنة، ومنذ القرن الثالث عشر إل يو 

دي مسألة رقم  ي مؤلفه 1بشكل رسمي بعد وضعه محمد كاظم الي  
، أي أن عمر الجتهاد ل  العروة الوثف   ف 

 سنة.  100يتجاوز 

ي 2( الجتهاد مرفوض 1أو ممكن اإلجابة بمراحل دخول الجتهاد 
( بحث قواعد الجتهاد ولم تدخل ف 

ي المصنفات الفقهية. ( خصص باب الجتهاد 3الرسائل العملية 
 ف 

شيعة اهل البيت )ع( قديما وما يفعله المجتهدون ما هو الفارق بي   االفتاء الذي كان يمارسه بعض  -7

 اليوم ؟ 

ي حي    -
ه هو خليفة هللا اآلذن له بل اآلمر له باإلفتاء ف  يــــع لدى أبان وغي  اعتمد المجتهدون   مصدر التشر

ه.   العقل واإلجماع والقياس والستحسان وغي 

ي الشيعة وما ل  -
ه نقل ما علموه من خليفة هللا إل باف   آلل  دور أبان وغي 

ً
 يعرفونه يسكتون عنه امتثاال

ي المجتهدون و 
ي تنتجها المالزمات العقلية والستحسانات... محمد )ع( بينما يفن 

 فق الظنون الن 

عية مما بي   أيديهم من كالمهم أبان وزرار  - ة وزكريا أذن لهم األئمة )ع( باإلفتاء بمعن  استظهار األحكام الشر

ي حي   أن افتاء الفقهاء يشم)ع
 . ثات ل غي  المنصوص عليه من المستحد ( ف 

 بنفس نقل الرواية وهو غي  ما نحن فيه( -
ً
: )وقد كان الفتاء عند السؤال شفاها ي

 قول الشيخ السبحان 

*************************** 

 

 

  



  بحث )المجتهد وزعم نيابته عن االمام "ع" وواليته العامة عل الناس( اسئلة

ي المجتهد الجامع لما هي عقيدة الشيخ المظ -1
 
ائط ؟فر ف  لشر

ي حال غيبته  -
ائط هو نائب اإلمام عليه السالم ف   المجتهد الجامع للشر

 المطلق وللمجتهد الولية العامة المجتهد هو الحاكم والرئيس  -

ي القضايا والحكومة بي   الناس -
ي الفصل ف 

 للمجتهد ما لإلمام ف 

ك باهلل. عىل اإلمام راد عىل هللا تعال وهو عىل حد االراد عىل المجتهد راد عىل اإلمام والراد  -  لشر

ي هي من حقوق اإلمام ومختصاته.  -
ي األموال الن 

 يرجع إل المجتهد ف 

د  -2
ّ
ي تحديدها، بي   ذلك بمثال ؟ عد

 
ائط، وهل هم متفقون ف  بعض تلك الشر

 : ي
(  8( الضبط 7طهارة المولد ( 6( العدالة 5( اإليمان 4( الرجولة 3( العقل 2( البلوغ 1حددها السيستان 

 ( الحياة 9الجتهاد 

ي عىل مذ
ط الرجولة يعتمد فيه السيد الخون   شر

ً
ائط فمثال اق الشارع، لم يتفقوا عىل تحديد هذه الشر

ط الرجولة ليس عليه دليل ظاهر، وذهب فضل هللا إل جواز تقليد  والسيد محسن الحكيم يذكر أن شر

 المرأة. 

ي زمنزعم المظفر ان المجتهد  -3
 
 الغيبة، هل صحيح قوله ولماذا ؟   نائب لإلمام )ع( ف

ي أنه أمر طارئ لم يكن من دين هللا فيما سبق، لم يكن من ليس  -
 عن المعصوم هذا يعن 

ً
بمعصوم نائبا

 فأين الدليل؟

 نيابة اإلمام المعصوم أمر عقائدي ول يوجد دليل قطعي من حيث الصدور والدللة عىل أن المجتهد نائب  -

النائب المدع ليس له سبيل لالتصال بمن استنابه، ما هو السبب؟ خاصة مع وجود التخبط واآلراء  -

 وثيقة النيابة المدعاة؟  المختلفة ومخالفة دين هللا، فأين 

 عنه دون تواصل.  -
ً
 المجتهدون ينفون التصال باإلمام المهدي )ع( باليقظة والمنام فكيف يكونون نوابا

المجتهد لإلمام )ع( بتوقيع واما الحوادث الوقعة، بي   المالحظات تدل عل نيابة الكثي  منهم يس -4

 .عل استداللهم

ي ومن هم بعده الثالث فالرابع،  هذا التوقيع يرجع األمة إل ا -
لسفي  المنصب من اإلمام وهو السفي  الثان 

ي ألنه  ولو كان األمر كما يقولون فال حاجة إل السفي  الثالث من بعد هذا التو 
قيع فإرساله هو ومن بعده عبنر

 أوكل األمة إل رواة الحديث. 

( لتقام بها هذه رواية ضعيفة السند فهي ليست قطعية الصدور )الرواة( ولي - ي
ست قطعية الدللة )حجن 

ي ضعفوها(
ي والخون 

 مثل هذه العقيدة. )الخمين 



ي اختصاصها برواة الحديث-
ي معن  الحجية وف 

ي دللتها ف 
 أو شمولها.  اختلفوا ف 

 ما معت  والية الفقيه العامة، وهل يصح من الشيخ المظفر جعلها عقيدة ؟  -5

ول يصح جعلها عقيدة ألن ليس عليها دليل ولية الفقيه العامة هي ولية الفقيه المطلقة كما هي لإلمام 

ن  الناس بغي  علم ول قطعي الصدور والدللة بل الدليل قائم عىل العكس منها فقد قال الباقر )ع(: )من أف

( اتقوا الحكومة إنما هي لإلمام العالم  هدى من هللا لعنته مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب...( وقولهم )ع

 . ي ي أو وصي ننر  لننر
ي المسلمي  

 بالقضاء العادل ف 

 ما هي أدلة القائلي   بوالية الفقيه العامة؟ 

ي دينهم ودنيا1
: اإلمام رئيس للناس ف  ي غيبته تكون هذه الولية العامة للفقيه ألنه ( الدليل العقىلي

هم وف 

 باطل. وصلت إل عوام الناس وهذا ل

ي و2
: رواية عمر بن حنظلة و مرسلة الشيخ الصدوق ورواية السكون  ي

)العلماء ورثة األنبياء(  ( الدليل الروان 

 والتوقيع 

 االستدالل بها ؟عمدة ادلة القائلي   بوالية الفقيه هي رواية عمر بن حنظلة، فهل يصح  -6

ي وادعاء جير سندها فهو ل يصح الستدلل بها ألنها ضعيفة السند بابن حنظلة حسب  -
السيد الخون 

ي ل دليل عليه وقد رفض جمع من العلماء
 أصولي ظن 

 مبن 

ي يقولون بعدم دللة الرواية عىل ولية   -
كبار الفقهاء كالشيخ األنصاري والسيد الحكيم والسيد الخون 

 يه العامة الفق

ي حي   أن الرواي -
ة تشي  إل حاكم يروي حديثهم )ع( أقض ما يصل إليه المجتهد هو الظن بحكم هللا ف 

 ويعرف احكامهم 

 اذكر بعض اسماء كبار علماء الشيعة الذين انكروا والية الفقيه العامة ؟ -7

 الشيخ مرتض  األنصاري -

 السيد محسن الحكيم  -

ي  -
 السيد الخون 

 

 

  



  ق بالدرس االول تتعل أسئلة

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  هللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة 

 

 ؟/ ماهو تعريف االصوليي   للعقل1س

ة عندهم، يكفينا الن ان نعرف انهم يقصدون به  ي وجود النسان  ج/ للعقل تعريفات كثي 
القوة المدركة ف 

ي بها يستطيع التعرف عىل المجهول وتميي   الحق م 
 .ن الباطل وادارك القضايا الكليةوالن 

؟ فقال )ع(: " من / سأل محمد بن حكيم من 2س االمام الصادق )ع( عن المعرفة من صنع من هي

 صنع هللا ، ليس للعباد فيها صنع 

ي طرح الرواية وبيان المقصود منها ان شاء هللا
 .ج/ يان 

لعقول من جعل االهه بقرة او نار / كيف عرفو ان العقل يامر بذلك واي العقول يعتمد وهناك من ا3س

  او الطبيعة او او او الخ

ج/ اصل نزوع النسان نحو المعرفة وحبه لالستطالع والتعرف امر بديهي ل يحتاج دليل كما يقولون ..  

ي رؤوسهم هو العقل فأسسوا به ما يريدون وغفلوا عن انه ليس ال ظل العقل الذي 
وهم اعتقدوا ان ما ف 

ة تتعليحتاج لعاصم يع اك الهوى والظلمة معه وهو يؤسس لمور خطي  ق بالعقيدة، ويبف  صمه من اشر

ي من العقل  المعصوم )ع( وحده هو صاحب العقل التام. لذا نحن ل يتصور احد اننا لدينا موقف سلنر

لنا  بقدر ما نريد له ان يكون ضمن الحدود الماذون بها من قبل هللا تعال والكير من ذلك اكيد انه ينتج

ي ل تكاد تنتهي كما هو الملحو 
ي دين هللا الن 

ظ اليوم. كما ان الهوى الذي قاد الكثي  ال عبادة غي  هللا الراء ف 

ي حقيقته ال نكراء وشيطنة وظلمة وانقياد لبليس لعنه هللا
 .بزعم ان عقولهم هي من اوصلتهم ليس هو ف 

 تفكر بخالف ما فكرو هم / كيف اثبتو ان العقل يفكر هكذا اليس هناك عقول 4س

ي ا
ي مسالة عقائدية معينة فقد  ج/ نعم هناك عقول او ظل العقول ف 

لصح، ولذا ترى انهم وان اتفقوا ف 

ي رؤوسهم ؟!!  
ها، هذا بينهم كعلماء للعقائد فما بالك بما لو عرض كل الناس ما ف  ات غي  ي عشر

اختلفوا ف 

ا عن انه ظل العقل وليس عقال تاما يؤسس للحق، والسبب ان ما توهموه عقال به يؤسسون للعقيدة غفلو 

م وحده هو صاحب العقل التام، كما انهم تصوروا ان بوسع النسان ان يصل ال عقيدة ويبف  المعصو 

  .حقة بقطع النظر عىل خليفته سبحانه وهو ليس بصحيح

ط لعقل الذي يؤخذ منه هذه االمور ام عامة العقول  5س  / هل هناك شر

ي ع
دركوه بعقولهم فقط بل يرون انه  لما يبينوا امرا ل يبينوه بصفته شيئا خاصا ي لماء العقائد ج/ هم اعن 

هم غفل فبينوا هم ما غفل عنه   امرا تدركه كل العقول السليمة بنظرهم، لكن هم اختصوا ببيانه وغي 

هم   .غي 



ر المحتمل لع 6س ر  / انطالقة العقائديي   بوجوب المعرفة والذي هو بوجوب دفع الض  له يير

هم وصلوا لنتيجة مختلفه ؟؟؟؟ هل هذا  للمالحده الحادهم النهم ينطلقون من نفس النقطة لكن 

ير قائم ؟؟  التير

ك  ي يكون اكير دقة، فكل نظر يتعداه سبحانه فيه من الشر
ج/ ربما وصفها بانها عىل خالف التوحيد الحقيف 

ي كتابه التوحيد 
ي لالخالص كما اوضحه المام ع ف 

 المناف 

بمقاييسهم للمعرفة و التحصيل ام كل عقل لكل هل هناك معايي  معينة للعقل يعتمد عليها  /  7س 

 انسان يمكنه ذلك ؟

ون المنهج العقىلي منهجا حضيا لثبات اصول العتقاد لنه بنظرهم يوصل لليقي   باعتماد  ج/ هم يعتير

ي علم المن
ي تتوضح لكم ف 

اهي   المنطقية الن   .طق ان شاء هللاالدلة العقلية والير

ر هكذا اليس هناك عقول تفكر بخالف ما فكرو هم كيف عرفو ان / كيف اثبتو ان العقل يفك 8س

 العقل يامر بذلك 

 .والحمد هلل رب العالمي   .ج/ تمت الجابة عن سؤال شبيه به فيما تقدم

  الشيخ عالء السالم

****************************************************** 

 

  



 مبحث التوحيد 

ح التوحيد بالمرتبة األوىل كما بينه السيد أحمد الحسن )ع(.   اشر

ي الذات اإللهية؛ أي أن هللا رحمن رحيم والرحمة ذاته. 1
 ( معرفة انطواء جميع األسماء ف 

شحة من باب 2  الرحمة باطنه الرحيم وظاهره الرحمن. ( معرفة أن جميع هذه األسماء مي 

 ذات بل هي الذات عينها. ألسماء غي  منفكة عن ال( معرفة أن جميع هذه ا3

 ( معرفة أن جميع هذه األسماء والصفات هي لجهة حاجة الخلق إليها. 4

 : وهذه اهم االسئلة المتعلقة بالنقطتي   الخامسة والسادسة بااللهيات

، هل هذا صحيح؟ انتىه الشيخ  -1 ي
 المظفر اىل ان الذات المقدسة هي الغاية والمعبود الحقيفى

ي الحقيقة تضييع 
هذا غي  صحيح ألن قض المعرفة والتوحيد والتوجه عىل مرتبة الذات المقدسة هو ف 

بل هما صفاته فسبحانه أن تكون األلوهية والربوبية  كنهه وحقيقته، لغاية التوحيد المطلوبة والحقيقية، 

 ودهم. سبحانه فهو هللا الذي يأله له الخلق ليكملوا ويدفعوا النقص عن صفحات وج

ك ي فكل توحيد دون مرتبة معرفة العجز عن المعرفة ل يخلو من الشر
، فالعبادة الحقيقية والتوحيد الحقيف 

اف بالعجز المطلق.  ي هي  فقد تجىل هللا سبحانه لخلقه باألل هو التوجه إل الكنه والحقيقة والعي 
وهية الن 

 الكمال المطلق المواجه لنقصهم ليحثهم عىل التأله إليه. 

 من يقول بقول يؤدي به اىل ان الذات المقدسة مركبة من اجزاء حقيقية كيف ترد عليه؟ -2

ه   ي أحدية الذات، أي أن المركب يحتاج إل أجزائه وسبحانه مي  
كيب معناه التعددية والتعددية تناف  إن الي 

كيب واألجزاء ألنه كمال مطلق. عن  المسلمي   بل بعض  كما أن هذه األمور ليس متفق عليها بي   طوائف   الي 

ي يؤمن بها الوهابية. علماء العامة يعيب عىل بعض عق
 ائد التجسيم الن 

ي بها؟  -3
ي ذكرها الشيخ المظفر وماذا يعت 

 ما هي اقسام التوحيد التى

:   قساميقسم الشيخ المظفر التوحيد إل ثالثة أ  وهي

ي ذاته ووجوب وجوده. 1
 ( توحيد الذات: أنه واحد ف 

  ذاته. عتقاد بأن صفاته عي   ( توحيد الصفات: ال 2

ي أي نوع من أنواع العبادة. 3
ي العبادة ف 

اكه ف  ه بوجه من الوجوه وكذا إشر  ( توحيد العبادة: ل تجوز عبادة غي 

 ما هي األقسام اإلضافية األربعة للتوحيد؟ 

ات فك( 4 ي عالم الخلق من أسباب ومسببات وآثار وأنظمة وتدبي 
: كل ما يقع ف  لها بإرادته التوحيد األفعالي

 .  سبحانه فهو المؤثر بالوجود ل غي 



عه 5 يــــع والتقني   بيده سبحانه فقط وحن  أنبياءه ورسله ينقلون قوانينه وشر : حق التشر يعي
 ( التوحيد التشر

: أي أنه س6 ي
ه. ( التوحيد الستعان   بحانه من يستعان به ل غي 

: أي أنه سبحانه من يستحق المحبة أصالة ل 7 ي . ( التوحيد الحنر   غي 

 ما التعليق عل هذه التقسيمات؟ 

ي مرتبة  
ي وهو التوحيد ف 

مثل هذه التقسيمات قد ل يكون لها فائدة إذا ما عرف اإلنسان التوحيد الحقيف 

ة وتضييع للهدف الذي خلق اإلنسان الكنه والحقيقة كما أن معرفتها مع جهل التو  ي خسارة كبي 
حيد الحقيف 

 ألجله. 

 فية يخطوها الموحد ابتداء، اذكرها باختصار؟ ن )ع( عدة خطوات معر ذكر السيد احمد الحس  -4

ي وهو قطع النظر عمن سواه سبحانه حن  عن األنا والشخصية، وهذا هو األول 
: باإلخالص الحقيف 

ً
أوال

 مطلوب. واألحجر بل هو أصل ال

ي الذات اإللهية 
ي بعد معرفة فناء جميع األسماء ف 

: يتحقق التوحيد الحقيف 
ً
 ثانيا

ي حقيقته سبحانه. ول يتحقق هذا األمر إل بفناء اث
ي الحقيقة أي فناء األلوهية ف 

: فناء الذات اإللهية ف 
ً
لثا

كون. األنا وشخصية اإلنسان فال يبف  إل الشاهد الغائب سبحانه وتعال عما   يشر

ك؟ -5 ي مرتبة الذات المقدسة ال يخلو من الشر
 
 لماذا التوحيد ف

 :
ً
ة األسم أننا ل يمكن أن أوال ة اعتبارية )وكما نرفع كير اء المالزمة للذات اإللهية عن أوهامنا وإن كانت كير

ي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غي  الموصوف( 
 توحيده اإلخالص له وكما اإلخالص له نف 

 
ً
ي حوائجنا إل الذات اإللهية فإنه عالقتنا معه سبحانه غي  خاثانيا

لية من  : جهة األلوهية فكوننا نتأله ف 

ي  الطمع والحاجة لسد النقص من جهة معينة. فالعبادة غي  خالصة بل هي طلب للكمال وسد الن
قص ف 

ك.   أحسن صورها وهذه المرتبة شر

، ما هما؟  -6  )قل هو هللا احد( يشي  اىل معنيي  

ي التوحيد األحدي 
ي الذات وأحدية الذات ف 

 األول: فناء األسماء اإللهية ف 

 )وفيه مرتبتان:  

ي الذات ولكنها ( 1 
ي هذه المرتبة األسماء اإللهية فانية ف 

 هللا أحد أي أنه قادر والقدرة ذاته... وف 

 أي هللا القادر العليم الحكيم. 
ً
 تالحظ تفصيال

 ( هللا أحد أي أنه كامل يؤله إليه لسد النقص وتحصيل الكمال، واألسماء اإللهية فانية فيه دون 2 

 
ً
 بل إجماال

ً
 (تبارها جهات الكمال. باع مالحظتها تفصيال



ي الكمال  
ة العتبارية ألنها تعن  ة ألن األلوهية فيها الكير ي المرتبة األخي 

ي الحقيقة ف 
: فناء األلوهية ف  ي

الثان 

ة   وبالتالي التأله إليه لسد النقص والحصول عىل الكمال وللكمال جهات كثي 

ي الكنه والحقيقة، فال ينظر إ 
، للمل ) فناء األلوهية والكمال ف 

ً
 عبود سبحانه وتعال باعتباره معبودا

ي هذه المرتبة من التوحيد وجود، بل ل يبف  إل النظر إل الحقيقة والكنه أو 
 فال يبف  لأللوهية ف 

 )هو( وهذه أعىل مراتب التوحيد.( السم األعظم األعظم األعظم 

ح مقولة: )من عرف نفسه فقد عرف ربه(.   اشر

ي 
ي فقي  فهذعندما أعرف أنن 

ي لمعرفة قوة هللا،  ا يقودن 
ي تقودن 

ي بضعف 
إل معرفة غن  هللا سبحانه، ومعرفن 

ي لمعرفة علم هللا سبحانه، وهكذا،
ي بجهىلي تقودن 

فأتحرك باتجاه المعرفة وأعرف أن الكمال   ومعرفن 

ي إل المعرفة الحقيقية وهي أ
ي به هللا سبحانه إنما أراد منه أن يوصلن 

ي عاجز المطلق الذي واجهن 
عن   نن 

، أي أعرف عجزي التام عن المعرفة، أي معرفة  المع ي
ي أوجدتن 

رفة فأعرف نفسي وأعرف الحقيقة الن 

ي أرضه )بنا  عجزي هي المعرفة الحقيقية. 
ي وهو خليفة هللا ف 

وهذه المعرفة ل تتم إل بالمعّرف الحقيف 

 عرف هللا(. 

 ات؟ عل الذ  ما هو الرد عل األشاعرة الذين قالوا بزيادة الصفات -

ي أن الصفات قديمة بقدم الذات وهذا يلزم تعدد  
إن الذي يقول بهذه الصفات الزائدة عىل الذات يعن 

 القدماء أي تعدد واجب الوجود، وإن قالوا أن الصفات حديثة فقد وصفوه بالحاجة جل وعال. 

ي ال يتحقق إال باإليمان بخليفة هللا والتسليم له. علل. 
 التوحيد الحقيفى

وظل صفاته )نحن توحيد والمعرفة اإللهية، وألن خلفاء هللا هم تجليات أسمائه  هو باب الألن خليفة هللا

( )بنا عرف هللا(. ولما كان اإلنسان محدود وناقص وصفاته سبحانه مطلقة، إذن ل   أسماء هللا الحسن 

عرفة صفاته اإلنسان معرفته هو ميمكنه والحال هذه معرفتها معرفة حقيقية وتامة، وأقض ما يستطيع 

 ن خالل معرفة مظهر أسمائه وصفاته وهو خليفة هللا. سبحانه م

 ****************************************** 

  



 مبحث الصفات 

 ما هي اقسام الصفات، اذكرها مع بيان معناها وبعض االمثلة لها باختصار ؟ -1

 سلبية.  تنقسم الصفات إل صفات ثبوتية حقيقية وصفات

ي يكون فيها إثبات  الثبوتية فهي أما الصفات 
 وهي الصفات الن 

ً
ي تسم بالصفات الكمالة أو الجمالية أيضا

 الن 

 اتصاف الذات بالمقدسة بكمال كالعلم والحياة والقدرة وما شابه. 

 : ي 1وتنقسم الصفات الثبوتية إل قسمي  
ي ف 
ي يكف 

اعها مالحظة  ( الصفات الذاتية: هي الصفات الن  اني  

ي تني  ع بعد  ( الصفات ال2سة كالعلم والحياة. نفس الذات المقد 
فعلية )اإلضافية(: وهي الصفات الن 

ء آخر غي  الذات وهو فعله سبحانه كاتصافه بالخلق والرزق والغفران.  ي
 مالحظة سر

عنه مثل أنه ليس  أما الصفات السلبية )الجاللية(: فهي سلب كل صفة ل تليق به تعال وفيها سلب نقص 

 . ي
 بجسم ول مرن 

 ما هو الفرق بي   صفات الذات والفعل؟ -2

اعها، فاتصافه بالعلم والقدرة والحياة يكون بمالحظة   ي اني  
ي مالحظة الذات ف 

: إن صفات الذات تكف 
ً
أوال

ء آخر غي  الذات وهو فعله  ي
نفس الذات المقدسة بخالف صفات الفعل فإنها تني  ع بعد مالحظة سر

 . الق وبعد غفرانه يوصف بأنه غافر. فبعد صور الخلق منه يوصف بأنه خ سبحانه

: إن صفات الذات ل يصف الوصف بضدها ألنها عي   ذاته سبحانه ول تنفك عنه، فتقول )هللا عالم 
ً
ثانيا

ي حي   أ
، ف 
ً
ا  كبي 

ً
ن  وقادر( ول يصح أن تنسب له الجهل والعجز )ضد العلم والقدرة( تعال هللا عن ذلك علوا

 ول يغفر آلخرين...  ها، فاهلل سبحانه يغفر لبعض خلقهصفات الفعل يصح الوصف بها وبضد

 هل تحديدهم لصفات الكمال او الجالل بعدد معي   صحيح؟ -3

ي الصفات وهي )العلم والقدرة والحياة( أو  غي  صحيح
عدهم لصفات الكمال بثالثة أساسية ترجع إليها باف 

 بعدد معي   كسبعة. 

ليعرفه الخلق،   لالهوت المطلق والكمال المطلق )هللا( الصحيح فهو أنه سبحانه تجىل لخلقه باوأما 

ه عن كل نقص، ومعرفتنا بذلك يكون من خالل تعريف خلفائه  وبالتالي فهو موصوف بكل كمال مطلق ومي  

 الطاهرين. 

 وضح باختصار كيف ان صفات الفعل ترجع اىل انها صفات ذاتية بمثال؟ -4

 يمكن أن نفهم منها فعل خلصفة 
ً
وحادثة بحدوثه  ق المخلوقات وحينها تكون مرتبطة بالفعلالخالق مثال

وهي بذلك صفة فعل، ويمكن أن نفهم منها أنها القدرة عىل الخلق وحينها تكون صفة ذاتية ألن القدرة  

 ي   صحيح. صفة ذاتية وليست حادثة ول يمكن أن يوصف بضدها أي )العجز عن الخلق( وكال الفهم

 ولماذا؟بوتية اىل السلبية ام العكس، هل الصحيح رجوع الصفات الث  -5



يقول المظفر أن الصحيح هو رجوع الصفات السلبية إل الصفات الثبوتية والسبب أن سلب اإلمكان يرجع  

ي حقيقته إل إثبات وجوب الوجود، فلما يسلب اإلمكان عن موجود فال يبف  إل أن يكون ذلك الموجو 
د  ف 

 بوتية. ة فالصفات السلبية ترجع إل الصفات الثواجب الوجود، ووجوب الوجود صفة ثبوتي

ي إ
 . ات صفات هلل سبحانهثبهذا العتقاد )رجوع الصفات السلبية إل الثبوتية( يعن 

ي الوصف كما بي   السيد أحمد الحسن )ع( والسبب: 
يه ل ف  ي التسبيح والتي  

 الحق أن التوحيد ف 

يه وليس  التوحيد والمعرفة هو معرفة العجز عن معرفة( إن غاية 1 الكنه والحقيقة، والعجز سلب وتي  

 وصف وإثبات. 

( إن  المخلوق محدود وصفات الذات مطلقة بإصالق الذات نفسها ألنها عينها، وهل يعقل أن يحيط  2

 المحدود باللمحدود أو يعرفه؟

 ة ل موت فيه، نور ل ظلمة فيه. قال أبو عبدهللا )ع(: إن هللا علم ل جهل فيه، حيا 

********* ********************************************************* 

 

  



 مبحث العدل 

  اعتير بعض علماء العقائد ان العدل صفة فعل، هل هناك فهم اخر؟ -1

)ع( الذي بي   القول  نعم هناك قول آخر. الشيخ المظفر اوضح نها صفة ذاتية ثبوتية. المام احمد الحسن 

ي رجوع كل الصفات الف
 .علية ال الثبوتيةالحق ف 

 لماذا جعلوا العدل أصل؟

ورته  ت حوله وصي  ي أثي 
ة اإلشكالت الن  أفرد علماء العقائد الشيعية أصل العدل باجتهاد منهم والسبب كير

ي اختل موضع خالف بي   الفرق العقائدية المسلمة، وقد 
ل صفة للذات أم صفة  هذه الصفة، هل العدفوا ف 

ي الحقيقة إن كل الصفات ذللفعل؟ والشيخ المظفر يقول 
 اتية. إن العدل صفة ذاتية وف 

 ما هو معت  العدل الذي يتصف به هللا سبحانه والذي بوسع االنسان معرفته؟ -2

ي موضعه. وما نعرفه نحن من كونه سبحانه عادل هو انه ليس بظالم، أما 
ء ف  ي

معن   العدل هو وضع السر

 !!!دود أن يعرف حقيقة عدله المطلق ؟كونه سبحانه عادل مطلقا فمن أين للمخلوق المح

؟  -
ّ
 ماهي أهم تعريفات العدل؟ وكيف ترد

ي العطاء  -1
 المساواة ف 

ي قبال الختالل << من أوصاف المركبات وهللا سبحانه حقيقة غي  مركبة.  -2
 التناسب والتوازن ف 

صحيح ألنه يتضمن  اختاره جملة من العلماء ولكن قال المتأخرون أنه غي  إعطاء كل ذي حق حقه <<  -3

اف بأن للمخلوق حق عىل ربه وه ي عوالم الخلق هي ملكه سبحانه ول أحد اعي 
و باطل فإن العبد بل ما ف 

 من خلقه حق عليه. 

يف ولكنه ل اختاروا هذا التعر إعطاء كل مستعد وصاحب قابلية ما هو مستعد له وبحسب قابليته <<  -4

. يخلو من اإلشكال إذ لم يفش لنا معن  ا  ختالف الستعدادات والقابليات بي   البشر

ت اإلشكاالت والنقض عل تعريفات العدل؟ -  لماذا كير

يه، والحق أن التوحيد عىل مستوى الذات  ي التوحيد دون التسبيح والتي  
ألنهم انتهجوا مبدأ الوصف ف 

ي التسبيح وا
ي الوصف. والصفات يتلخص ف 

يه ل ف   لتي  

 اف هللا بالعدل؟ بي   باختصار الدليل عل اتص -3

عي 
انه وصف نفسه بالعدل ووصفه خلفاءه بالعدل )وما ربك بظالم للعبيد..()يا من هو عادل  : الدليل الشر

 . ل يجور( الخ من النصوص

  :  الدليل العقىلي

ك الحسن ول يفعل القبيح. والظلم قبيح والعدل حسن. 1  / هللا هو الكمال المطلق والكامل ل يي 



عليه او عاجز عن تركه او يفعله عبثا ولهوا وكلها منتفية   به او مجبورا  يح يكون اما جاهال / الذي يفعل القب2

 .عنه سبحانه

 هناك بعض المسلمي   جوزوا عل هللا سبحانه فعل القبيح ما هو السبب الذي دعاهم لذلك؟  -4

لأالشاعرة: السبب ت
َ
م ُيسئ

ُ
ا َيفَعُل َوه ُل َعمَّ

َ
( و إنكارهم لمسالة ويلهم الباطل لآلية )ل ُيسئ

َ
الحسن والقبح ون

 .العقىلي 

 **************************************************************   

 اعتير بعض علماء العقائد ان العدل صفة فعل، هل هناك فهم اخر؟  -1س

حوا كتابه ي ذلك من شر
ي عبارته أوضح أن العدل صفة ذاتية ثبوتية، وقد خالفه ف 

حيث   الشيخ المظفر ف 

ح عقائد المامية: ج -----ة فعل ل ذات بينوا أن العدل صف ي شر
(. وهو 1)انظر: بداية المعارف اإللهية ف 

ح الباب الحادي عشر    .مبحث العدل(  –قول العالمة الحىلي وكبار علماء الشيعة العقائديي   )انظر شر

 معرفته؟  ما هو معت  العدل الذي يتصف به هللا سبحانه والذي بوسع االنسان -2س

ي ذكروها للعدلهذه أهم 
 :التعريفات الن 

ي العطاء -1
 .المساواة ف 

ي قبال الختالل -2
 .التناسب والتوازن ف 

 .إعطاء كل ذي حق حقه -3

 .إعطاء كل مستعد وصاحب قابلية ما هو مستعد له وبحسب قابليته -4

 بي   باختصار الدليل عل اتصاف هللا بالعدل؟ -3س

ك األمر الحسن ول يفعل القبيح، ألنه كامل، نه هو الكمال المطاألول: إن هللا سبحا لق، والكامل ل يي 

ي وغي  محتاج لفعل القبيح، والظلم قبيح كما هو واضح، وبالتالي فال يصدر 
والمفروض انه عالم وقادر وغن 

 .عن الكامل

: إن من يفعل الظلم القبيح ل يخلو حاله من أربعة صور ي
 :الثان 

 .فيفعلهجاهال به  إما أن يكون -

 .أو يكون عالما به ولكنه مجبور عىل فعله  -

 .أو يكون عالما به وغي  مجبور عليه ولكنه عاجز عن تركه -

 .أو يكون عالما به وغي  مجبور عليه وغي  عاجز عن تركه ولكن يفعله عبثا ولهوا -

ي عنه سبحانه، وبالتالي ل يصدر منه الظلم والقبح مطلقا
 .وكل هذا منف 



 عض المسلمي   جوزوا عل هللا سبحانه فعل القبيح ما هو السبب الذي دعاهم لذلك؟ هناك ب  -4س

ز أن يعاقب  ست أسماؤه ـ فجوَّ
َّ
ز عليه تعال فعل القبيح ـ تقد قال المظفر: )غي  أن بعض المسلمي   جوَّ

ف العباد فوق طاق
ِّ
ز أن يكل ، بل الكافرين، وجوَّ ة العاصي  

ّ
، ويدخل الجن يقدرون عليه،  تهم وما ل المطيعي  

ز أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع، وأن يفعل الفعل بال  ومع ذلك يعاقبهم عىل تركه، وجوَّ

( األنبياء 
َ
لون

َ
م ُيسئ

ُ
ا َيفَعُل َوه ُل َعمَّ

َ
ه )ل ُيسئ

ّ
 .23: 21حكمة وغرض ول مصلحة وفائدة، بحّجة أن

ء مستدلي   باآلية  رة السنية يشي  الشيخ المظفر بقوله إل فرقة الشاع ي
ي جوزت عىل هللا فعل كل سر

الن 

، وتصويرها باختصار  من إنكارهم لمسالة الحسن والقبح العقىلي
ً
 :الكريمة. وكان ذلك ناشئا

 ، ي حد نفسها بالحسن والقبح العقىلي
: منهم من قال بان األفعال تتصف ف  انقسم المسلمون إل فريقي  

ع يكشف عن ذلك، وهم الما لة. ومنهم من قال بان األفعال ليس فيها هذا الوصف  مية والمعي   والشر

ع والقبيح هو ما قبحه وهم الشاعرة. والشاعرة رتبوا عىل قولهم هذا اليمان  والحسن هو ما حسنه الشر

 كان ذلك الفعل
ً
ء أيا ي

 .بان هللا يفعل كل سر

 

  



 مبحث التكليف 

 ما المقصود بالتكليف؟  -

. لاالتكليف هو أمر يلقيه 
ً
 أو تركا

ً
ي عهدة المكلف لإلتيان به سواء كان فعال

ع ف   مشر

 ما هو معت  الجاهل القارص والمقض؟ -1

ي تعلمه فيخالف التكاليف
 . الجاهل المقض: الجاهل الذي بوسعه التعلم والمعرفة ولكنه يقض ف 

 .فهو جاهل بالتكاليف ولكنه ل عن تعمد وتقصي   : القاض  الجاهل

 العقائد وما هو دليلهم؟ما برأي علماء من المحاسب منه -2

 محاسب برأيهم.  المقض الجاهل 

 دليلهم: 

 /الجماع 1

 العقل/ 2

ي  /الروايات3
ي تدل عىل وجوب التعلم واألخرى الن 

  ب. بينت استحقاق المقض للعذا الن 

ي  -
 تقسيم القارص والمقض. اذكر الرواية التى

ّ
 يمكن االستدالل بها لرد

تعال: )قل هللف الحجة البالغة( فقال )ع(: إن هللا تعال يقول  ( عندما سئل عن قوله قال اإلمام الصادق )ع

؟ فإن قال نعم، قال له: أفال عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت  للعبد يوم القيامة
ً
عبدي أكنت عالما

، قال له: أفال 
ً
مت حن  تعمل؟ فيخصم، فتلك هي الحجة البالغة.  جاهال

ّ
 تعل

 10ح 9اآلمالي للطوسي ص

ائط المكلف ما هما؟ -3 طي   من شر  ذكر الشيخ المظفر شر

 .لقدرة عىل الفعلا -

 .العلم بالتكليف وقيام الحجة عليه -

طي العقل والبلوغ فقد تركها الشيخ المظفر.  -
 أما شر

ة لالنسان؟ بي   باختصار كيف ان الجهل  -4  سواء كان عن قصور او تقصي  يسبب خسارة كبي 

م عىل صاحبه بالخسارة الواضحة، يتضح ذلك بمعرفتنا ان  قصور او تقصي  محكو الجهل سواء كان عن 

ي خلق النسان من اجلها هي المعرفة، هذه المعرفة ل يناسبها جهل النسان
بالحقيقة   الغاية الساسية الن 

ي 
ي ينبع 

هل بقضية  والعمل عىل طبقها، وجهل الحقيقة العقائدية خسارتها أكير من الج  للعبد اإليمان بها الن 

 عبادات اإلنسان وبدونه ل تبف  قيمة ألي بناء. فقهية، ألن العقيدة هي البناء األساس الذي ترتكز عليه  



ي    ع؟  ي بيان علة التشر
 
 ما أقوال علماء المسلمي   ف

: علة التكليف وسن التشر 
ً
 يعات هي اللطف اإللهي أي مقتض  لطفه ورحمته بعباده. أوال

يعات   : العلة من التشر
ً
ورة أن يكون ورائها حكمة أو علةهي إرادة هللا ومشيئته ل غي  ثانيا )قول   وليس بالض 

ة(.   المجير

يــــع تتضح بمعرفتنا علة بعث الرسل واألنبياء وهو قطع عذر المعتذرين أمام ربــهم )رس : علة التشر
ً
 ثالثا

ً
ال

ين ومنذرين لئال يكون للناس عىل هللا حجة بعد الرسل..(   مبشر

 ***************** **************************************** 

ي التكليف 
 
 عقيدتنا ف

 ما هو معت  الجاهل القارص والمقض؟  -س

ي تعلمه 
فيخالف التكاليف، يقصد بالجاهل المقض: الجاهل الذي بوسعه التعلم والمعرفة ولكنه يقض ف 

ي فهو جاهل بالتكاليف ولكنه ل عن تعمد وتقصي  
 .بخالف الثان 

 برأي علماء العقائد وما هو دليلهم؟ اسب منهما من المح -س

قالوا: ان المسؤولية والحساب يلحق الجاهل المقض دون القاض فهو معذور ول يحاسب عىل مخالفته.  

  :وذكروا لذلك ادلة

ي عدم معرفته بالتكاليف الدينية ان كان  منها: 
الجماع. ومنها: العقل، بتصوير: ان العقل ل يعذر الجاهل ف 

 .درا عىل التعلم ولكنه قض وأهملقا

ة، وكذلك روايات تدل عىل استحقاق الجاهل المقض  ومنها: روايات تدل عىل وجوب التعلم وهي كثي 

ي سوح الحساب ول ينفعه ت
عذره بعدم العلم، وكمثال لها ما ورد عن المام الصادق عليه  للعقاب والعتاب ف 

 ِ
ّ
ِ
َ

 هللا تعال يقول للعبد  السالم عندما سئل عن قوله تعال: )قْل لَف
ّ
( فقال عليه السالم: )إن

ُ
ة
َ
 الباِلغ

ُ
ة  الُحجَّ

؟ فان قال نعم قال له: أفال عملت بما علمت؟! وإن قال: كنت جايوم القيامة عبدي أكنت 
ً
، قال  عالما

ً
هال

: ص مالي للشيخ الطوسي
َ
مت حن  تعمل؟! فيخصم، فتلك الحجة البالغة( اال

ّ
 .10ح 9له: أفال تعل

ائط المكلف ما هما؟ -س طي   من شر  ذكر الشيخ المظفر شر

 .القدرة عىل الفعل -

 .العلم بالتكليف وقيام الحجة عليه -

ه من علماء العقائد ان ا طي   يرى المظفر وغي  لتكليف يوجب الظلم، والظلم ل يصدر فبدون هذين الشر

 .منه سبحانه

ة لالنسان؟ بي   باختصار كيف ان الجهل سواء كان عن قصور او تق -س  صي  يسبب خسارة كبي 



ان الجهل سواء كان عن قصور او تقصي  محكوم عىل صاحبه بالخسارة الواضحة، يتضح ذلك بمعرفتنا ان  

ي خلق النسان من اجله
ا هي المعرفة، هذه المعرفة ل يناسبها جهل النسان بالحقيقة  الغاية الساسية الن 

ي للعبد اليمان بها والعمل عىل
ي ينبع 

 طبقها، مع اعتقادنا ان جهل الحقيقة العقائدية خسارتها أكير الن 

ان العقيدة هي البناء الساس الذي ترتكز عليه عبادات   بكثي  من خسارة الجهل بقضية فقهية، ذلك

 نه ل تبف  قيمة ألي بناء ل يستند ال اساس وعقيدة حقة. النسان وبدو 

 

 

 والحمد هلل رب العالمي   

 مد وآل محمد األئوصل اللهم عل مح
ً
ا  كثي 

ً
 مة والمهديي   وسلم تسليما

 أسأل هللا اإلخالص والتوفيق للجميع 

 

  



 مبحث القضاء القدر 

 ما معت  القضاء ومعت  القدر؟ -س

 القضاء والقدر ش من 
ّ
أشار هللا تعال، فمن استطاع أن يفهمه عىل الوجه الالئق بال إفراط ول تفريط أن

 فال يجب عل 
ّ
ه من دقائق فذاك، وإال

ّ
ن
َ
 يضل وتفسد عليه عقيدته؛ ال

ّ
ف فهمه والتدقيق فيه؛ لئال

ّ
يه أن يتكل

ت بهاألمور، بل من أدق مب
ّ
 األوحدي من الناس، ولذا زل

ّ
ي ل يدركها إال

أقدام كثي  من   احث الفلسفة الن 

مي   
ّ
 .المتكل

ي أن يعتقد 
به النسان عىل الجمال فالتكليف به تكليف بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادي، ويكف 

ه أمر بي   
ّ
 لقول األئمة األطهار )ع( من أن

ً
باعا

ّ
 األمرين؛ ليس فيه جير ول تفويض. وليس هو من الصول ات

 .عىل كل حال عىل نحو التفصيل والتدقيق العتقادية حن  يجب تحصيل العتقاد به 

ية والمفوضة -س  وماذا اعتقدوا؟ ؟من هم الجير

ما جماعة من المسلمي   وهذا بيانه، فسمي المعتقدين بالجير  دتان اعتقد بكل منهالجير والتفويض عقي 

ة وسمي المعتقدون بالتفويض بالمفوضة  .بالمجير

ة فهم الذين  ية او المجير  )بل هو الخالق الوحيد اما الجير
ً
اعتقدوا بأن مقتض  كون هللا سبحانه خالقا

هذا هو أن النسان مجبور عىل فعل الطاعات وكذلك  بنظرهم ول خالق سواه(، ولزم قولهم واعتقادهم 

،ولكن مع ذلك يعاقبه هللا عىل صدورها منه  والسبب الذي قادهم لمثل هذا  مجبور عىل فعل المعاصي

 .هو تصورهم ان هذا هو مقتض  كونه سبحانه خالق  العتقاد الباطل

وهي مخالفة لنصوص القرآن الكريم   ،وهي عقيدة باطلة بكل وضوح؛ ألنها تستلزم نسبة الظلم اليه سبحانه

 )قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها(؟

لة، وخالصة قولهم  وسميت بالمفوضة وهم المعي  
ً
: انهم اعتقدت فرقة سنية أخرى بخالف ذلك تماما

  .
ً
يرون ان افعال العباد مفوضة اليهم ول مدخلية إلرادة هللا وإذنه ومشيئته وقضاءه وقدره فيها أصال

ي ذلك بنظرهم: ان القول بمدخليته سبحانه فيها يستلزم نسبة النقص )كالظلم( اليه وهو باطلوالسب
 .ب ف 

؛ ألنه يستلزم اخراج هللا سبحانه عن سلطانه 
ً
 .وعزله عن مملكتهوهو قول باطل أيضا

ي القضاء والقدر -س
 
 .اذكر خالصة عقيدة المظفر ف

 قول الشيخ المظفر 

ي الجير والتفويض
 .باطلتان لألسباب المتقدمة  ان كال عقيدن 

ي القضاء والقدر هي )المر بي   المرين( وبيان ذلك كما يقول: ان الفعال من  
ان العقيدة الصحيحة ف 

النسان من جهة هي افعالهم حقيقة وصدرت منهم وبالتالي فان كانت معاصي يحاسبون وإن كانت طاعات  

واإلنسان إنما   سبحانه وليست بخارجة عنهيثابون، ولكن هي من جهة ثانية واقعة تحت سلطان هللا



يفعلها بحول هللا وقوته وهو من أفاض الوجود عىل اإلنسان فال النسان مجير عىل فعلها ول أنه قد فوض  

 .إليه خلق أفعاله ورفع هللا يده عن سلطانه وحاشاه سبحانه 

( فهو،  يفهمه بما بينه اهل البيت )عان مسألة القضاء والقدر ش من أشار هللا وبالتالي فمن استطاع ان 

 .همها عىل نحو التفصيل والتدقيق ف وإل فاإلنسان غي  مكلف ب

ي فيه العتقاد الجمالي 
 .انها ليست من اصول العتقاد الذي يجب فيه العتقاد عىل التفصيل بل يكف 

ي به عليه؟ -س
ي تغيي  ما قدر عل االنسان وقض 

 
 هل لبعض االعمال الصالحة دور ف

، فقد ورد عنهم )ع(: )ان  أهل البيت )ع( عىل بعض ال  ثح
ً
ي تغيي  القضاء كالدعاء مثال

ي لها اثر ف 
مور الن 

ي لول دعاؤكم(  م(، قال تعال: )قل ما يعبأ بكم رنر  .الدعاء يرد القضاء المير

ي عىل النسان، وروايات اهل البيت )ع
ي تغيي  ما قض 

ي ذلك  وكذلك الصدقة، فهي الخرى لها دور كبي  ف 
( ف 

ة ايضا  .كثي 

 .بي   باختصار العقيدة الحقة بالقضاء والقدر -س

ي الضاأ( الق
ي التقديرحكم واإلمء يعن 

 ل يكون إل بعد قدر وتقدير يسبقه.  ، والقضاءضاء، والقدر يعن 

. ب(  ي تغيي  القضاء القضاء ممكن أن يتغي 
ي لها أثر ف 

 م كالدعاءحث أهل البيت عىل بعض األمور الن 
ً
: ثال

ي لول دعاؤكم(مالضاء إن الدعاء يرد الق) م( وقال تعال: )قل ما يعبأ بكم رنر  . والصدقة ،ير

ي الروايات أن
ضاء والقدر هي أمر بي   األمرين فال جير أو إكراه ول تفويض وفصل ة القمسأل ج( الحق ف 

 المملكة عن مالكها، التوضيح: 

 هللا سبحانه - 1
ّ
 حكيم عادل مطلقا إن

ً
 .، ومن كانت هذه صفته ل يتصور صدور الظلم منه ابدا

ء كما انه سبحانه - 2 ي
ء أبداقادر عىل كل سر ي

 .، ومن كانت هذه صفته ل يخرج عن سلطنته ومملكته سر

: فكل- 3 ي ه وبالتالي
ء  بقضاء هللا وتقديرهو ذا العالم هما يصدر ف  ي

السابق عليه، ول يشذ عن ذلك سر

 
ً
 .مطلقا

ر وقض  لهذا - 4
ّ
 هللا سبحانه قد قد

ّ
كما أوضحته   العالم ان يكون عالم امتحان واختبار لكننا نعرف أن

ي افعاله وما 
ي أنه مختار ف 

يصدر منه ليتحقق   اليات والروايات، واإلنسان ممتحن فيه، وكونه كذلك يعن 

ن هدفه وغايته، لكن ل كون النسان باختياره كان بتقديره وقضائه سبحانه، ول كون ما صدر من  لالمتحا

ي عالم امتحان 
ي ان النسان مجير ومكره عىل ما صدر منه، ذلك ان النسان ف 

النسان بقضاء هللا وقدره يعن 

ي الطاعات والمع
ي ان قضاء هللا سبحانه وقدره قد شمل طرف 

اصي عىل حد سواء،  كما قلنا وهذا يعن 

 .واإلنسان العاصي يحاسب عىل اختياره المعصية والمطيع يثاب عىل اختيار الطاعة

ي حصولهليس كل ما  -5
ي عالم المتحان هو راض به، لذلك بي   سبل الخي    يقدره هللا ويقض 

من النسان ف 

ي والمعا
ين صي  ) والطاعات وأوضح سبل الع  ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها( وأرسل رسله مبشر

 . ومنذرين لكي ل يبف  عذر لمعتذر 



ي )ص( وتصدى لحكم المسلمي   يجب طاعته الن    -س كيف تجيب عل القائلي   ان من خلف النتر

 اعتالئه كان بقضاء هللا وقدره؟؟ 

ي 
ي حصوله من النسان ف 

المتحان هو راض به، لذا كان من رحمته   عالمانه ليس كل ما يقدره هللا ويقض 

ي عالم الختبار ورغب فيها، 
سبحانه أن أوضح لخلقه سبل الخي  والطاعات )اي ما يرضيه سبحانه( ف 

يــها   ٍس َوَما َسوَّ
ْ
ف
َ
ي والمعاصي )اي ما يسخطه سبحانه( وحذر منها، قال تعال: )َون

وأوضح لهم ايضا سبل الع 

ا 
َ
ُجوَره

ُ
َهمَها ف

ْ
أل
َ
  * ف

َ
َويــها(، )انا هديناه السبيل اما شاكرا وإما كفورا(، وقال: )قد افلح من زكاها وقد خاب  وت
ْ
ق

ين بما يرضيه والمنذرين عما  من دساها(، وكان رسله )خلفاؤه الطاهرون( قادة سبيله اليه وهم المبشر

معتذر عند  ذر ليسخطه، وكان الهدف من ذلك )لئال تكون للناس عىل هللا حجة بعد الرسل( ول يبف  ع

ان عىل طاعته المؤدية به ال جنان هللا ورضوانه   .اختياره عصيان هللا المؤدية به ال الني 

 أفعال 
ّ
؟ فقال له )ع(: »إن سأل أبو حنيفة المام أبا الحسن موس بن جعفر )ع( عن أفعال العباد، ممن هي

اك اّصةالعباد ل تخلو من ثالثة منازل؛ إّما أن تكون من هللا تعال خ ، أو من هللا ومن العبد عىل وجه الشي 

فيها، أو من العبد خاّصة. فلو كانت من هللا تعال خاصة لكان أول بالحمد عىل حسنها والذم عىل قبحها  

 فيها والذم عليهما  
ً
ه حمد ول لوم فيها. ولو كانت من هللا ومن العبد لكان الحمد لهما معا ولم يتعلق بغي 

 فيها، وإذ
ً
ل هذان الوجهان ثبت انها من الخلق، فان عاقبهم هللا تعال عىل جنايتهم بها فله ا بطجميعا

ذلك، وإن عفا عنهم فهو أهل التقوى وأهل المغفرة«. تصحيح العتقاد من مصنفات الشيخ المفيد: 

5|44. 

 

 

  



ي البداء 
 
 عقيدتنا ف

ي االنسان والذي ال يمكن نسبته اىل  -س
 
 نه؟الحق سبحا ما معت  البداء ف

ي اإلنسان أي ظهور المر له بعد خفائه عليه. وسبب خفاء األمر عليه هو جهله ثم علمه وهذا 
البداء ف 

 
ً
ي عنه سابقا

 .يؤدي به ال ان يبدل رأيه نتيجة ظهور المر الخاف 

 والنقص وأكيد أن مثل هذا المعن  ل يجوز نسبته ال هللا سبحانه والقول باتصافه به، ألنه متضمن للجهل

ي 
 عنه تعال هللا عن ذلك علو وهو منف 

ً
 ا

ً
ا  .كبي 

ء بداء ندامة فهو عندنا كافر باهلل العظيم (،  ي
ي سر
لذا قال المام الصادق )ع(: ) من زعم ان هللا بدا له ف 

ء ولم يعلمه أمس فأبرأ منه ي
ي سر
 .(وقوله )ع(: ) من زعم أن هللا بدا له ف 

ي كتاب وضح باختصار معت  البداء الذي ورد  -س
 
 هللا وكالم خلفائه الطاهرين؟ذكره ف

ي لوح المحو واإلثبات وهذه المقادير 
البداء الذي أكدته اآليات والروايات هو ان تكون هناك عدة مقادير ف 

ي تحديد تقدير 
مرتبطة بأعمال صالحة كالدعاء والصدقة وصلة الرحم وما شابه، ولتلك العمال تأثي  ف 

ي )ام الكتاب(والخيارات ال معي   من بي   تلك التقديرات
  متعددة، وبالنهاية يتحقق ما هو مثبت ف 

ء مثله؟   -س ي
 كيف يكون االيمان بالبداء امر عظيم وما عبد هللا بشر

. وهذا مدعاة لتنمية من  حيث انه خاٍف عىل النسان فسيكون ذلك باعثا للعبد للجد والسعي وعمل الخي 

ي قلبه. هذا من جهة
 .فضيلة الرجاء ف 

بعد  –ن يكون مدعاة لتنمية فضيلة الخوف منه سبحانه، اذ ليس بوسعه بالنسبة للمؤمجهة أخرى ومن 

ي دنيا  -ايمانه بالبداء بمعناه الحق 
ان يركن لعمل عمله ويقول ان عاقبته قد ختمت بخي  وهو ل زال ف 

نهاية  المتحان، اذ تضمن لوح المحو والثبات لعدة تقديرات يجعل من قلبه خائفا ومتعلقا بربه ال

 .المطاف

ء مثل  ي
ومن ثم، فال خوف المؤمن ينقطع ول رجاؤه، لذا ورد عن ائمة الهدى )ع(: ) ما عبد هللا بسر

اتالبداء  .(. فلوله لبطل الدعاء )مخ العبادة( وفعل الخي 

 .بعض كبار علماء اهل السنة يؤمنون بالبداء وان لم يضحوا به، بي   ذلك -س

ي كتابه الجواب سن )ع( أن هناك من علماء السنة من يثبت البداء كابن الجوزالح مديقول السيد أح
ية ف 

ي فص
ي ف 
ي )ص( أو ثبت المعن  سواء بالان لم يضح باللفظ فقد أل الدعاء وهو والكاف  روايات عن الننر

 بمناقسته لفائدة الدعاء. 

قول  ما يىلي ، وفيوا بالكلمة وإنما فقط بالمضموني  أن يتلفظء من غود البدابوج المناويووي وضح النوقد 

ي هذا ونحوه عىل وجهي    ر والديه طونر : ) "من بالمناوي
ي عمره " قال الحكيم: زيادة العمر ف 

له زاد هللا ف 

ي أنه تعال قدر اآلجال 
. الثان   من أعمال الير أرنر عىل كثي 

كة فالقصي  من العمر إذا احتسر أحدهما الير

ي أم الكتاب الذي عنده ل يطلع عليه 
ي أواألرزاق والحظوظ بي   أهلها ثم أثبت ذلك ف 

م الكتاب أحد، فما ف 



ي صحف المالئكة يمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء باأل
ي تكون من ل زيادة فيه ول نقص وما ف 

حداث الن 

ي األرض ( فيض القدير: ج
 .123ص 6أهلها ف 

 ما هو معت  النسخ وكيف انه يشبه البداء؟  -س

ي عبارته ال موضوع النسخ فقال
ي هذا المعن  نسخ أحكام  : ) وقريب منأشار الشيخ المظفر ف 

البداء ف 

 هللا عليه 
ّ

ي جاء بها نبينا صىل
 هللا عليه وآله ، بل نسخ بعض األحكام الن 

ّ
نا صىل يعة نبيِّ ائع السابقة بشر الشر

 وآله (

انه فألنه قد يقال ان النسخ يستلزم نسبة الجهل ال هللا سبح ؟أما لماذا كان النسخ قريب من البداء 

، ألن الحكم قد تم بيانه بنحو انه حكم مستمر ول امد له ، ولكنه معناه المتعارف عند النسانكالبداء ب

يــــع  . نسخ وارتفع عن ساحة التشر

ي حكم بدلالنسالصحيح أن و
ي أن يأن 

ي  آية أو رواية( ثم يرتفعلة دليل عليه )خ يعن 
حكم األول بدليل آخر ثان 

آة إل قد كانت سنة ونسختها ثل آية عدة المتوف  عنها زوجها فخ حكم األول مع بقاء الدليل األول مينس

ة أيام، ع الحكيم معن   أربعة أشهر وعشر أن يضح حكه بنحو ذلك أن هناك مصلحة وحكمة دعت المشر

 مرار وعند انتهاء تلك الغاي واألجل قام برفع الحكم. الست

 

  



ي النبّوة 
 
 عقيدتنا ف

 ما معت  النبوة، وما هي علة بعث االنبياء بنظر الشيخ المظفر؟ -س

 .انيةعّرف النبوة بأنها وظيفة الهية وسفارة رب -1

ي او ترشيحه او انتخابهلم ي -2  الننر
ي تعيي  

 .جعل هللا لخلقه الحق ف 

يــههم وتزكيتهم  -3 ي بنظر المظفر هو ارشاد الخلق لما فيه خي  اآلخرة والدنيا وتي   ان الغاية من بعث الننر

 .وتعليمهم محاسن الخالق وبلوغ الدرجات الرفيعة

ي  قاعدة اللطف -4
 . ارسال الرسل واألنبياء اوجبت عىل هللاهي الن 

ي جعلوها سببا لبعث االنبياء والمرسلي    -س
 .اوضح باختصار قاعدة اللطف التى

النسان مخلوق غريب الطوار والعادات وتجتمع فيه نوازع الخي  والصالح من جهة، والشر وحب  -1

 .النفس والهوى والشهوات من جهة اخرى

 اع بي    -2
ي النسان المتقدمالي 

 .ة مستمر ول ينقطعجهن 

ه -3  .لقصور النسان وجهله بالحقائق فال يستطيع ان يعرف ما ينفعه مما يض 

 يعلمهم ويزكيهم وينذرهم عما فيه فسادهم -4
ً
ي الناس نبيا

 .فوجب عىل هللا ان يبعث ف 

 فهو لطيف بعباده ول ينفكوسبب هذا اللطف منه سبحانه هو انه الكمال المطلق ومن حاله كذلك  -5

 .عنه اللطف

ي يعرف االنسان بها اخبار السماء؟ -س
 ما هو تفسي  القائم )ع( للنبوة والسبل التى

(؛ هو الشخص الذي َيعرف األخبار من  ي
ي )الدين   كلمة ننر

ي معناها: )) معن 
يقول السيد أحمد الحسن )ع( ف 

ي األصل مأخوذة من )نبأ( أي خ
ي ف  ، وليس من كلمة )نبا( أالسماء. فكلمة ننر  .ي ظهر وارتفعير

دة 
ّ
ي األصل  -يقول )ع(: )) وأخبار السماء تصل إل اإلنسان بسبل متعد

 -وإن كان يجمعها طريق واحد ف 

ي صفحة وجود 
ة من وراء حجاب، أو يوحي له ما شاء، أي يكتب ف  م هللا اإلنسان مباشر

ّ
فيمكن أن يكل

ي صفحة وجوده ما  سل مالئكة يكلمون اإلنساناإلنسان ما شاء سبحانه وتعال، أو ير
ة، أو يكتبون ف  مباشر

 
َ
ْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب أ

َ
 أ
ً
 َوْحيا

َّ
ُ ِإَّل

ه
 اَّلل

ُ
َمه
ِّ
ل
َ
 ُيك
ْ
ن
َ
ٍ أ
َ  ِلَبشر

َ
ان
َ
 شاء هللا سبحانه وتعال، قال تعال: )َوَما ك

ً
ْو يُْرِسَل َرُسوال

ٌّ َح   َعىِلي
ُ
ه
َّ
اُء ِإن

َ
ِنِه َما َيش

ْ
َ ِبِإذ ُيوِحي

َ
 .51ِكيٌم( الشورى: ف

ي اليقظة. وأقول  أّما
ي المنام، أو بالكشف ف 

طريقة هذا الكالم والوحي والكتابة؛ فهي ربما كانت بالرؤيا ف 

صل به لبد أن يكشف 
ّ
ع عليه اإلنسان ويت

ّ
، فلكي يطل ي

 عالم األرواح غي  هذا العالم الجسمان 
ّ
الكشف؛ ألن

ي 
 ((. عنه حجاب هذا العالم الجسمان 

ي يرسله هللا اىل ا  هل -س  .لناس؟ اوضح ذلككل نتر



ي هو مرسل من هللا سبحانه وتعا  أن يكون كل ننر
ً
وريا ي المرسل المعصوم ل. ليس ض  ، وليس المراد هنا الننر

ي زمن واحد، ولكن هللا سبحانه وتعال يرسل أحدهم ويكون حّجة عليهم، 
ي ف   من ننر

بل ربما كان هناك أكير

هم من الناس  .وعىل غي 

 .الرؤيا والنبوة؟ بي   ذلكهل هناك ارتباط بي    -س

 .ان هللا بدا وحيه مع انبيائه بالرؤيا، ولذا كان النبياء يرون الرؤى قبل ارسالهم وبعد ارسالهم -1

ان هللا مدح انبيائه لتصديقهم بالرؤيا، ولول ايمان النبياء وتصديقهم وعملهم بالرؤيا قبل ارسالهم لما  -2

 .العالي والقرب منه سبحانهما وصلوا اليه من المقام وصلوا ال 

ي انها جزء  -3
ي الكريم )ص(، وأوضح قدرها ف   ولهذا اهتم بها الننر

بل كانوا يؤمنون ويصدقون برؤى المؤمني  

 .من اجزاء النبوة

 .وبــهذا يظهر الرتباط الوثيق بي   الرؤيا والنبوة

ي بذلكلما نقول: )ان الرؤيا احد ادلة التعرف عل -س
 ؟  الحق(، فماذا نعت 

 الرؤيا من اجزاء النبوة، وأنها بمثابة كالم يتكلم به الرب مع عبده، 
ّ
ة عىل أن دلت الحاديث الكثي 

وبخصوص اخر الزمان فقد ورد فيه بالخصوص ان رؤيا المؤمن فيه ل تكاد تكذب، عن اإلمام الصادق 

ي آخر الزمان عىل سبعي   
: ججزء من أجزاء النبوة( الك)ع(: )رأي المؤمن ورؤياه ف  ي

 .58ح 90ص 8اف 

ي نض قال: سألت  بل ورد عن ائمة الهدى )ع( أن لها ارتباط بصاحب هذا األمر، عن أحمد بن محمد بن أنر

 
ً
ا ا أعطيناكم ما تريدون كان شر

ّ
، ثم قال: )لو أن ي

أبا الحسن عىلي بن موس الرضا )ع( عن الرؤيا فأمسك عن 

خذ برقبة صاحب هذا
ُ
 .104جات: صاألمر( مختض بصائر الدر لكم وأ

ي آل محمد )ع( ل نتكلم عن مطلق الرؤى واألحالم، بل 
ي طرحنا لدليل الرؤيا عىل أحقية يمان 

ثم إننا ف 

ي تحوي الحكمة باعتبار أنها كلمات هللا، وكلمات هللا حكيمة وحاشاها من السفه
 .خصوص الرؤى الن 

ي يكون فيها شهادة من هللا  -1
ي مصداق خليفة هللا، )كأن يكون فيها معصوم( تشالرؤى الن 

خص للران 

 
ً
 المعصومي   ل يتمثل بهم الشيطان، بنصوص واضحة عند الفريقي   أيضا

ّ
 .باعتبار أن

ها له من قبل خليفة هللا عىل التعّرف عىل  -2  عىل صاحبها، فُيِعي   تعبي 
 يخف 

ً
 معينا

ً
أو تحتوي الرؤيا رمزا

 .أحقيته وصدقه

 الرؤيا دليل تشخيص لخليفة 
ّ
وعىل هذين األمرين تدور سورة قرآنية كاملة وهي سورة يوسف )ع(: فأما أن

ها كذلهللا، فها هو يعق ي )ع( يعتير ك، ويحذر ابنه يوسف من قصها عىل إخوته؛ لن قصها عليهم وب الننر
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وٌّ مُّ
ُ
 ِلإِلنَساِن َعد

َ
ان

َ
ْيط

َّ
 الش

َّ
 ِإن
ً
ْيدا

َ
 . 5يوسف: ك

يف كانوبــهذا الطريق ا  :إللهي الشر

انها باإلمام الحسن العسكري )ع( -أ ء السيدة نرجس )ع( واقي  ي  .مجر



ي يوم عاشوراء -ب
ي لنضة اإلمام الحسي   )ع( واستشهاده بي   يديه ف 

 .اهتداء وهب النضان 

 ).اسالم بعض الواقفية باإلمام الرضا )ع -ج

همكخالد بن سعيد بن العاص وجندل بن جإسالم بعض الصحابة  -د  .نادة وغي 

؟ -س  ما هي العلة الحقيقية وراء بعث االنبياء والمرسلي  

 النص الضيــــح قد حدد الهدف من بعثة خلفاء هللا )انبياء ورسل وائمة( بكلمة واحدة هو قطع عذر 
ّ
إن

يَن َوُمنِذرِ  ِ
ِّ بَشر  مُّ

ً
ُسال اِس عَ المعتذرين والجاحدين، قال تعال: )رُّ

َّ
 ِللن

َ
ون

ُ
 َيك
َّ
ال
َ
ُسِل يَن ِلئ  الرُّ

َ
 َبْعد

ٌ
ة ِ ُحجَّ

ّ
 اَّلل

َ
ىل

( النساء: 
ً
 َحِكيما

ً
ُ َعِزيزا

ّ
 اَّلل

َ
ان
َ
ي كالمه لكميل بن زياد، قال أمي  المؤمني   )ع(: )بىل اللهم ل تخلو 165َوك

. وف 

ته( نهج البالغة: من كالم األرض من حجة هلل إما ظاهر معلوم، أو خائف مغمور، لئال تبطل حجج هللا وبينا

 .لكميل بن زيادله قاله 

ول يخف  ان الغرض من بعثة خلفاء هللا الذي اوضحته الية المتقدمة والرواية )قطع عذر المعتذرين( 

 .حاصل سواء آمن الناس بهم أم لم يؤمنوا، نضوهم أو آثروا الدنيا الفانية عليهم

 

  



ي معجزة األنبياء 
 
 عقيدتنا ف

ي عند ابتدائه بدعوته، ولماذا البد ان يكون ذلك  لدليل بنظر الشيخ المظفر عل صدق اما هو ا -س لنتر

 لما هو السائد عندهم؟
ً
 الدليل فوق مستوى البشر ومشابها

ان هللا سبحانه هو من ينصب األنبياء، وهو كذلك من يحدد للناس الدليل المعرف بشخصه عىل وجه -

 .التعيي   

ي تو-
 .الة النبياء وأحقيتهمجب عىل هللا أن يحدد الدليل عىل رسان قاعدة اللطف هي الن 

 .عىل أن ذلك الدليل لبد أن يكون فوق مستوى البشر )أي معجزة( ليثبت أنه من هللا-

هم-  .ثم ان تلك المعجزة لبد ان يكون اعجازها ظاهرا لجميع الناس؛ العلماء وغي 

ي - ن مع تلك المعجزة ادعاء الننر
: ان يقي 

ً
ي ولبد أيضا  .للنبوة لكي تعرف الناس انه ننر

ي عضهم هو: اثبات ان معاجز النبياء فوق مقدور ما  ان-
ي مشابهة معاجز النبياء لما هو السائد ف 

السبب ف 

ي زمن انتشاره، وكان اشفاء المرص  
عندهم واعىل مما بي   أيديهم، فكانت عصا موس )ع( تلقف السحر ف 

ي )ص( من قبل عيس )ع( ليفوق عىل الطب المن ، وكان القران معجزة الننر
ي زمن انتشار البالغة تشر

ف 

ي دعوته فيقول: ان 
ي )ص( ف  ي يطرح المظفر كيفية اثبات صدق الننر والفصاحة. كمثال إلثبات صدق نبوة ننر

 عىل أحقيته، وقد تحداهم باإلتيان 
ً
ي ورسول من هللا، وجاء بالقران دليال ي محمد )ص( ادع انه ننر الننر

 .فلم يقدروا، فثبت أنه حق بسورة من مثله

ي قانونه الذي جعله طريقا   هل -س
 
تؤيد نصوص الكتاب والسنة والبداهة والفطرة الشيخ المظفر ف

ي ام هناك قانون اخر؟ بي   ذلك القانون باختصار  .للتعرف عل النتر

 .يوجد قانون الهي وضعه هللا سبحانه وتعال منذ اليوم الول عىل هذه الرض

ي أرضهاهلل سبحانه هو من ينص عىل خليفته النص، ف -
 .ف 

مه هللا األسماء كلها -
ه
 .العلم، فخليفة هللا يعل

 بطاعته -
ً
 .دعوته ال حاكمية هللا، وأمر هللا الخلق جميعا

 هذه األمور الثالثة هي ما أكدته روايات الطاهرين )ع(
ّ
 .إن

 لما بي   يدي من  فبالنص أو الوصية: احتج جميع النبياء )ع( عىل أقوامهم *
ً
ي رسل هللا إليكم مصدقا

)إن 

 برسالتورا
ً
ا  ول من بعدي اسمه أحمد(ة ومبشر

( مريم:  وبالعلم: عرف إبراهيم )ع(: )َيا*
ً
 َسِوّيا

ً
اطا  ِضَ

َ
ِدك

ْ
ه
َ
ي أ ِ
ِبْعن 
َّ
ات
َ
 ف
َ
ِتك
ْ
ْم َيأ

َ
ِم َما ل

ْ
ِعل
ْ
ي ِمَن ال ِ

 َجاءن 
ْ
د
َ
ي ق
َبِت ِإن ِّ

َ
أ

43. 

 .وأما طاعة خليفة هللا ودعوته إل حاكمية هللا ورفض حاكمية الناس فالنصوص فيه أكير من أن تحض *



 هذا القانون ا
ّ
الهدى )ع( لما سئلوا عن طريق التعرف عليهم، فذكروا  إللهي هو ذاته الذي أشار إليه أئمةإن

ي الحسن )ع(: جعلت فداك بم  ، قال: قلت ألنر ي بصي   يهتدي به المهتدون إليهم، عن أنر
ً
النص والعلم طريقا

ء قد تقدم من أبيه فيه بإشارة إليه ي
لتكون عليهم حجة،  يعرف اإلمام؟ فقال: )بخصال: أما أولها فإنه بسر

: ج وُيسأل فيجيب..( ي
 .7ح 285ص 1الكاف 

ي عبد هللا )ع(: بم يعرف صاحب هذا األمر؟ قال:  ة النضي، قال: قلت ألنر عن الحارث بن المغي 

 .)بالسكينة والوقار والعلم والوصية( الخصال للصدوق: ص

ي عقيدته بجعل المعجزة  -س
 
؟  هل وافق علماء الشيعة المظفر ف االساس الذي به تثبت احقية الداعي

 .هم باختصاربي   قول

 المظفر يخالف قول علماء الشيعة

، أو ادع هو  ي ، فإذا نص عليه الننر ي  اإلمام ل ُيعلم أنه إمام إل ينّص عليه ننر
ّ
: ).. ألن قال الشيخ الطوسي

ي صاحب 
، كما نقوله ف 

ً
 معجزا

ً
الزمان إذا ظهر، فصار النص هو اإلمامة جاز أن يظهر هللا تعال عىل يده علما

 .194قتصاد: صاألصل..( ال

ي ل يعلمها 
 عليه، ألن العصمة من األمور الباطنة الن 

ً
: )اإلمام يجب أن يكون منصوصا وقال العالمة الحىلي

 من نّص من يعلم عصمته عليه، أو ظهور معجزة عىل يده تدل عىل صدقه( الباب 
ّ
إل هللا تعال، فالبد

 :  .48صالحادي عشر

ي كلماتهم 
ط وأما المعجزة فهي ان ذكرت ف  ي ل يشي 

فتذكر كأحد الطرق للتعرف عىل صدق المدعي والن 

ي ان الداعي ليس 
، فهي ان حصلت كانت احدى دلئل صدقه، كما ان عدم حصولها ل يعن 

ً
حصولها أصال

ء الساس الذي ل يفارق حجة من الحجج  ي
ي القانون صادقا، لن المدار عىل السر

اللهيي   وهو ما ذكر ف 

 .اللهي 

 مقصود بالمعجزة وهل فقرات القانون االلىهي لمعرفة الخليفة تعتير معاجز ام ال؟ما هو ال  -س

ي بمثله
 .المعجز هو ما يعجز البشر العادي أن يأن 

اِت...( الروم: 
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َما 79النساء: 
َ
ي يرسل بها رسله سبحانه: )ك

. كما أن الي  كية وتعليم الكتاب والحكمة آية أخرى من آياته الن 
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( البقرة: 
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 .151ت

ي الحقيقة كلها آيات معجزة للغي  عن اإل
ي به الرسل والحجج من آيات وبينات هي ف 

 ما يأن 
ّ
تيان بمثلها، إن

ي بوصية م
ن الحجج السابقي   عليه تذكره باسمه وصفته؟ ومن منهم فَمْن غي  الحجج يستطيع أن يأن 

ي بشهادة من هللا 
هم يستطيع أن يأن   كية؟ ومن غي 

ي بحكمة الرسل وعلمهم بالكتاب والي 
يستطيع أن يأن 



ي كل آياتهم ا
؟ وهكذا ف 

ً
 وناضا

ً
ي يأتون بها، وهي كلها معاجز كما عىل صدقه فيقف الملكوت كله مؤيدا

لن 

 .نالحظ

 ال تصل بينات الرسل واالنبياء اىل حد قهر الناس عل االيمان؟ لماذا  -س

ولبد أن تبف  مساحة لإليمان بالغيب حن  بعد إرسال هللا الرسل بآياته البينة وتأييدهم بالمعاجز، تلك هي 

ي طلب اإليما
 سنته سبحانه ف 

ْ
ا ِبال

َ
ن
َ
ا ُرُسل

َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
 ن بالغيب من خلقه )ل

َ
ان ِمي  َ

ْ
اَب َوال

َ
ِكت
ْ
ا َمَعُهُم ال

َ
ن
ْ
نَزل
َ
اِت َوأ

َ
ن َبيِّ

ِويٌّ َعِزيٌز( ال
َ
َ ق
ه
 اَّلل

َّ
ْيِب ِإن

َ
غ
ْ
 ِبال
ُ
ه
َ
ُه َوُرُسل ُ َمن َينُضُ

ه
َم اَّلل

َ
ِقْسِط... َوِلَيْعل

ْ
اُس ِبال

َّ
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ُ
. فاهلل 25حديد: ِلَيق

 سبحان
ً
 قهريا

ً
ول يقبل مثل هكذا  -جزة القاهرة عىل اإليمان والذي يحصل بالمع -ه ل يريد من العبد إيمانا

 .إيمان كالذي حصل لفرعون من إيمان

 

  



ي عصمة األنبياء 
 
 عقيدتنا ف

 .بي ّ  معت  العصمة ودليل اتصاف خليفة هللا بها بنظر الشيخ المظفر -س

لنسيان، وإن ه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، وعن الخطأ وااوضح المظفر العصمة بانها: )التي  ُّ 

ي المروءة، كالتبذل بي   
 حن  عّما يناف 

ً
ها ي أن يصدر منه ذلك، بل يجب أن يكون مي  َّ  عىل الننر

ً
لم يمتنع عقال

ي الطريق أو ضحك عال، وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام(
 .الناس من أكل ف 

ي او الماماقام الشيخ المظ *  عىل عصمة الننر
 :فر دليلي   عقليي  

ي او المام المنصب من هللا يجب اتباعه وطاعته، وإذا صدر منه معصية او خطا  األول: ل شك ان الننر

ي فعل 
خيص ف  ي تلك الحالة او ل، ان قلنا: يجب اتباعه فإذن جوزنا عىل هللا الي 

ونسيان، فإما يجب اتباعه ف 

ي او المام. اذ المعصية. وان قلنا: ل ي وجوب طاعة الننر
ي واإلمام ل يصدر منه يجب اتباعه فهذا يناف  ن فالننر

 .معصية او خطا ونسيان

ي أو المام ل تصدر منه المعصية ول خطا ول نسيان، لن لو كان ذلك ممكن ان يصدر منه  : ان الننر ي
الثان 

معصية او الخطأ او النسيان وبالتالي فال فإننا سوف نتوقع ان كل ما يصدر منه يكون قد صدر عىل وجه ال

ورةيجب علينا طاع ي كل ما يصدر منه وتذهب فائدة بعثتهم هباء، وهذا باطل بالض 
 .ته ف 

 .اوضح المعت  الصحيح للعصمة -س

: العتصام باهلل عن محارم هللا ولها جهة من  ي تعريفها: )) العصمة هي
قال السيد احمد الحسن )ع( ف 

 الصادق )ع(: )المعصوم هو ص، وجهة من الرب سبحانه وهي التوفيق، وقال أبو عبد هللاالعبد هي اإلخال

ي  ِ
ن 
ه
 َيْهِدي ِلل

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه
َّ
المعتصم بحبل هللا، وحبل هللا القرآن، والقرآن يهدي إل اإلمام كما قال تعال: ِإن

ي األخبار للشيخ الصدوق: ص
َوُم( معان 

ْ
ق
َ
َ أ  .132ِهي

 ولماذا؟هل المع -س
ً
 صوم ال ينش وال يغفل مطلقا

ي باطل ابدا ول يخرجهم من حق ان المعصوم هو ال
معتصم باهلل عن محارم هللا بنحو ل يدخل الناس ف 

حه عقول الرجال فال  ي عصمة خليفة هللا.. اما الكير من ذلك مما تقي 
ابدا، اتضح ان هذا هو المطلوب ف 

 . دم سهو المعصوم وعدم نسيانه مطلقاقيمة له بل الدليل بخالفه، كمسالة ع

 فهذا منقوض ببساطة؛ ألن لزم قولهم هذا أما ما يتوهمه بعض
ً
هم أن المعصوم ل يغفل أو ل ينس مطلقا

إن المعصوم نور ل ظلمة فيه، وهذا باطل؛ ألن النور الذي ل ظلمة فيه هو هللا سبحانه وتعال )الالهوت 

ي حركته،  -وهي هوية وجوده  -وشائبة ظلمة المطلق( فيبف  أن المعصوم نور 
وكونها ظلمة ولها تأثي  ف 

ي هذا العبد المخلص )المعصوم( يكون 
ها مما يطرأ عىل المخلوق، ولكن ف   وغفلة وغي 

ً
فيكون أثرها نسيانا

ي بعض الحالت، ولكنها تبف  موجودة ويمكن أن 
وجود هذه األمور أقل ما يمكن وربما ل تكاد تذكر ف 

ي حادثة نسيان يوشع )ع(تحصل ك
 .ما مر ف 

 مة خليفة هللا نبيا كان او اماما؟ كيف تستدل عل عص   -س



، والباطن ل يعلمه إل هللا 
ً
 باطنيا

ً
فالطريق لمعرفة المعصوم هو النص عليه، فطالما كانت العصمة أمرا

ِهرُ )سبحانه وتعال، ومن أعلمه هللا، قال تعال: 
ْ
 ُيظ

َ
َل
َ
ْيِب ف

َ
غ
ْ
 ِمن رَّ َعاِلُم ال

ض َ
َ
 َمِن اْرت

َّ
 ِإَّل
ً
َحدا

َ
ْيِبِه أ

َ
 غ

َ
ُسوٍل  َعىل

 
ً
ِفِه َرَصدا

ْ
ل
َ
ْيِه َوِمْن خ

َ
ِ َيد

 ِمن َبي ْ 
ُ
ك
ُ
 َيْسل

ُ
ه
َّ
ِإن
َ
 (ف

 .العصمة أمر باطن، فالدليل عليها هو الدليل عىل الخالفة اإللهية، وهو قانون معرفة الحجة

ي ظاهر الخلقة فُيعرف بها عن عىلي بن الحسي   )ع(: 
 وليست العصمة ف 

ً
اإلمام منا ل يكون إل معصوما

 
ً
 . ولذلك ل يكون إل منصوصا

 

  



ي  ي صفات النتر
 
 عقيدتنا ف

ي صفات ال  -س
 
ي )ع(؟ وما هو الرد عليهماهو قول الشيخ المظفر ف  ؟ نتر

ي   بأكمل الصفات اليعتقد الشيخ المظفر أن الننر
ً
 ومتصفا

ً
والعقلية قية خل )ص( يجب أن يكون معصوما

تكون له الرئاسة، كما ير حن  ل يدانيه بشر ألنه لول ذلك لما صح أن وأفضلها من الشجاعة والسياسة والتد

 
ً
ها  مي  

ً
 صادقا

ً
 إليه القلوب.  ي   ائل قبل بعثته لكي تطمذ عن الريجب أن يكون طاهر المولد أمينا

ص الناس وأما صفات المعصومي   رد هو أن خليف هللا يعرف بقانون إلهي هذا هو المهم الذي يخوال

ي أن تكون فإنه من الواضح أن اصطفاء هللا لهم يغنيهم عن شهادة ال
ي الرجوع وكيف ينبع 

خلق لهم، ويكف 

ي معرفة صفاته
 م إل ما قاله ربــهم فيهم وما قالوه هم. ف 

 ران واإلنجيل مطلقا صحيح؟؟ ولماذا؟؟هل القول بتحريف الق -س

،
ً
ي التوالتح غي  صحيح نهائيا

ي فيهما من الحق راة واإلنجريف ف 
يل صحيح ولكن ل يظال كل ما فيهما، بل بف 

ي إلثباته لطالبه، والحق يعرفه صاحبه ألن األمر يخصه، 
ي اخر الزمان ما يكف 

وإل بماذا سيحتج المهدي ف 

عىل اهل تلك الديانات؟!! وها هو المهدي الول السيد احمد الحسن )ع( يحتج عىل اتباع تلك الديانات 

ي التوراة واإلنجيل مما تشابه عليهم وهو م
ي الكثي  من كتبهبما يقره اتباعها وبما هو موجود ف 

 .سطر ف 

ي اإلسالم؟  -س
 
نها وناقشها. ما هي عقيدة الشيخ المظفر ف

ّ
 بي

ائند هللا اإلسالم والدين عيعتقد الشيخ المظفر أن  ي هي خاتمة الشر
يعة اإللهية الحقة الن  ول بد  ع. هو الشر

ي يوم يقوى فيه الدين اإلسالمي فيشمل المعمورة بعدله وقوانينه. 
ي عن اإلسالم ما  أن يأن 

ول بد من إمام ينف 

 علق فيه من أوهام. 

يعة ة هو مقتض  إيماننا بحاكمي ذاإلهية بكل تأكيد تحتاج إل منفذ يقوم بتطبيقها وه نقول: اإلسالم كشر

 أن هللا 
ً
يعة من هللا توجب أيضا ه وينصبه  لها رجل إلهي يختارهيكون المنفذ فهي كما توجب أن تكون الشر

ي أرضه، وأي فصل بي   هذين األمرين يوجب رفض حاكمية هللا وعدم اإل
 يمان بها حقيقة. وهو خليفة هللا ف 

ع اإلسالم؟ وضحها وناقش يما هي عقيدة الش  -س ي مشر
 
 . ضمونها مخ المظفر ف

يعتقد الشيخ المظفر أن صاحب الرسالة اإلسالمية هو محمد بن عبد هللا وهو خاتم النبيي   وأنه عىل خلق 

 عظيم من أول نشأة البشر إل يم القيامة. 

ي   وخي  ونقول: إن مقام الننر
ً
الطاهرين، ولما من يعرفه للناس هم آله  محمد )ص( ل يدانيه مقام بشر إطالقا

 مشر 
ً
ه وآبائه )ع( وهذا ما ىل عاتقه بيان مقام جدهو من يلف  ع القائم من ولدهدين ومظلومي   فكانوا دائما

ي كتبه
 . يقوم به السيد أحمد الحسن اليوم ف 

 بك
ً
ي محمد )ص( يجب أن يكون إيمانا ل والتصديق بما ورد فيه ضالصم من التابه العاكما أن اإليمان بالننر

ي ي حياته الشر
ي سبيل هفهو يعتير عصارة جهده وتضحيته ف 

خلق إل هللا سبحانه، وإل فادعاء داية الفة ف 

 به )المنكر آلخرهم ك
ً
 له وكفرا

ً
 . المنكر ألولهم(اإليمان به مع إنكار واحد من خلفائه الطاهرين فهو يعد إنكارا



ي القرآن؟ ناقش مقاله. ما  -س
 
 هو قول الشيخ المظفر ف

  أن القرآن: خ المظفر إلانته الشي

ل من قبل هللا  -  لسان نبيه الكريم. عىل وحي إلهي مي  

ي الكريم.  - ل عىل الننر
 ان ما نتلوه اليوم هو نفسه المي  

 الزمن.  من دلئل إعجازه حالوته وطراوته هما امتد -

امه وتعظيمه. وجوب ا -  حي 

 عدم جواز احراقه أو إهانته.  -

 ونقول: 

ته هو بحث تعرض له كبار علماء المسلمي   شيعة وسنة وانته بعضهم إل مسألة نقص القرآن أو زياد

سول صدر ري   أيدينا هو الذي نزل عىل صحابها الرأي السائد عند الطرفي   من أن الموجود بنتائج يخالف أ

ي تؤكد نقص الموجود ما بي   أيدينا عن القرآن النازل. هللا )ص( و
ات الروايات الن   روي الفريقان عشر

نه، وأن القرآن ه وترجماه وهم عدلاطبي   بحفوظ عند أهله المخكما أنزله هللا م كما أننا نعتقد أن القرآن

ي 
عجازه ولكن عدله هو إحد أوجه س مجرى الشمس والقمر، وهذا أ الناحي غض طري ويجري ف 

ي بيانه هو توهي   وإن خوض غي  أهله واء. المخصص بمعرفته وبيانه وكل ما سواه فهو جاهل بتخبط عش
ف 

 له. 

ي بيان القران توهي   له؟؟ كيف يكون خوض غي  خلفاء هللا  -س
 
  ف

ي بيانه هو توهي   له ايضا ولذا ورد ذم الخائضي   فيه والمفشين له باراهم ألنهم 
ان خوض غي  اهله ف 

ة او  بإعطاء مصاديق سيصورونه بكل تأكيد اما بشكل يصادم بعضه بعضا او بإلغاء حقائق عالية وكبي 

 .شابه ذلك رخيصة ول قيمة لها كبيان لآليات الكريمة وما

 بماذا تتلخص دعوة الناس اىل االسالم اليوم؟  -س

فاإلسالم كما ل يخف  هو التسليم هلل ولخليفته وهو دين هللا الواحد من ادم وال اخر يوم عىل هذه 

 .الخلق ال نضته وطاعته واإليمان بهالرض. فالدعوة ال السالم تكون بدعوة 

 

 

 


