
 المحاضرة التاسعة
 أصول االعتقاد عند:  –المبحث الثاني : 

 االمامية االثنا عشرية
 أوال : التوحيد

 متوحيد اربعة أقسام:ولتقاد أن ا واحد ال شريك لو ، وىو االع 
 . توحيد الذات : وىو االعتقاد بأن ا سبحانو ال شريك لو في وجوب الوجود لذاتو .ٔ
 االعتقاد بأن ا ال نظير لو في صفاتو ، وأنيا عين الذات ..توحيد الصفات : وىو ٕ
مؤثر في الوجود إال ا فيو الخالق والرازق بأن ال . توحيد الربوبية والفعل : وىو االعتقاد ٖ

 والمحيي والمميت والنافع والضار ..الخ .
تو أحدا  ﴿َواْعُبُدوْا اَ َواَل . توحيده في االلوىية والعبادة : وىو أن يعبد ا وحده وال يشرك بعبادٗ

 [.٘ٙ[ ﴿اْعُبُدوا المََّو َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغْيُرُه﴾ ]األعراف: ُٖٙتْشِرُكوْا ِبِو َشْيًئا﴾ ]النساء: 
 العدل .ثانيا : 

كما اعتمد اإلثنا عشرية عمى المعتزلة في أصل التوحيد ، اعتمدوا عمييم كذلك في أصل العدل ، 
ا تعالى قادر عمى فعل الشر والقبيح ، ولكنو ال يفعل الشر وال يفعل القبيح ، النو فيم يرون أن 

عدل حكيم ، بل الواجب في حقو أن تكون جميع أفعالو عادلة محكمة منزىة عن الظمم والسفو ، 
ونعتقد أن من صفاتو تعالى أنو عادل غير » واقعة لغرض ومصمحة ، يقول محمد رضا المظفر : 

يجور في قضائو وال يحيف في حكمو، يثيب المطيعين ، ولو أن يجازي العاصين ، وال  ظالم فال
يكمف عباده ما ال يطيقون ،وال يعاقبيم زيادة عمى ما يستحقون ، ونعتقد أنو سبحانو ال يترك الحسن 
عند عدم المزاحمة وال يفعل القبيح ؛ ألنو تعالى قادر عمى فعل الحسن وترك القبيح ، مع فرض 

مو بحسن الحسن وقبح القبيح ، وغناه عن ترك الحسن وفعل القبيح فال الحسن يتصور بفعمو عم
حتى يحتاج الى تركو ، وال القبيح يفتقر اليو حتى يفعمو ، وىو مع ذلك حكيم ال بد أن يكون فعمو 

 «مطابقا لمحكمة 
وذلك بتوجيو عباده وقد ترتب عمى ذلك لدى االثنا عشرية قوليم بوجوب المطف عمى ا تعالى ، 

وجية الخير والصالح ، ومجانبة عصيانو من غير قسر وال إكراه ، وليس المراد من وجوب المطف 
نما المراد منو ضرورة اتصافو بيذا المطف  أنو تعالى مأمور بو ، ومفروض عميو من قبل الخمق ، وا 

شرية عنيم ولم تكن ، كضرورة اتصافو بوجوب الوجود ، وىي نظرية اعتزالية أخذىا اإلثنا ع
 موجودة عند قدماء  الشيعة .

 ثالثا : النبوة 
النبوة عند اإلمامية وظيفة اليية يختص ا بيا من يشاء من عباده ،وىي لطف ا بعباده 
والمقصود بالمطف ىنا ىو ما يكون معو العبد اقرب إلى الطاعة  وأبعد عن المعصية والرسول 



و قولو تعالى ﴿َوَلْو َأنَّا َأْىَمْكَناُىْم ِبَعَذاٍب ِمْن َقْبِمِو َلَقاُلوا َربََّنا َلْواَل َأْرَسْمَت يحقق تمك الفائدة ، ويشير الي
ىذه من أن يرسل الييم [ فال بد والحالة ِٖٗٔإَلْيَنا َرُسواًل َفَنتَِّبَع آَياِتَك ِمْن َقْبِل َأْن َنِذلَّ َوَنْخَزى﴾ ]طو: 

رفيم الحالل من الحرام ، ويقيم الحدود وينتصف لممظموم من الظمم رسوال يبين ليم األحكام ، ويع
ٌة َبْعَد الرُُّسِل﴾]النساء:   [٘ٙٔويحكم بين الناس بالعدل ﴿ِلَئالَّ َيُكوَن ِلمنَّاِس َعَمى المَِّو ُحجَّ

، واإليمان بنبوة محمد صمى ا -في الجممة -والواجب عمى المسمم ىو االيمان بجميع الرسل 
 سمم خاصة اذ ىو المعتبر اصل من اصول الدين .عميو و 

 رابعا : اإلمامة .
رئاسة في أمور الدين والدنيا لشخص من االشخاص نيابة عن النبي ، ويعتقد الشيعة أن  وىي

االمامة منصب اليي كالنبوة ، فكما أن ا سبحانو يختار من يشاء من عباده لمنبوة والرسالة ، 
شاء ، ويأمر نبيو بالنص عميو ، وأن ينصبو إماما لمناس من بعده ، فكذلك يختار لإلمامة من ي

لمقيام بالوظائف التي كان عمى النبي أن يقوم بيا ، سوى أن اإلمام ال يوحى اليو كالنبي ، وانما 
 . (1)يتمقى األحكام منو مع تسديد اليي ، فالنبي مبمغ عن ا ، واإلمام مبمغ عن النبي

 خامسا : المعاد .
ناه أن ا يعيد الخالئق بعد الموت الى الحياة األخرى لتجزى كل نفس بما تسعى ، ويجب ومع

عمى المسمم أن يعتقد بأن ا يعيد الخالئق بعد الموت بأجساميم وأرواحيم وعمى صورىم التي 
َخْيًرا َيَره، َوَمْن  كانوا عمييا في دار الدنيا لمحساب والجزاء ، قال تعالى : ﴿َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّةٍ 

[ ويحظى المعاد في الثقافة اإلسالمية بأىمية كبرى ٛ، َٚيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرِّا َيَره﴾ ]الزلزلة: 
استوعبت كما وافرًا من األحاديث الشريفة ومن آيات القرآن الكريم حتى بمغ عدد اآليات التي 

بو ما يقارب ثمث القرآن الكريم. والريب أن تحدثت عن المعاد وخصوصياتو واألمور المتعمقة 
لإليمان بيذا األصل انعكاسات إيجابية عمى سموك اإلنسان المسمم وحّثو نحو فعل الخير وسموك 

 سبيل الصالحين وااللتزام بقيم السماء وقوانينو الشرعية والتحمي بمكارم األخالق.
 أعيان التشيع 

 :  (2)من أىم وأبرز متكممة اإلمامية
 ه( ، لو كتاب ) االستطاعة والجبر(ٓ٘ٔالحسن زرارة بن أعين الشيباني )ت: أبو .ٔ
 ه( لو كتاب )اإلمامة( ، وكتاب )االستحقاق(.ٜٚٔعمي بن إسماعيل بن ميثم التمار )ت: .ٕ
محمد بن النعمان أبو جعفر األحول المعروف بمؤمن الطاق) القرن الثاني اليجري(، لو كتاب  .ٖ

 المعتزلة في إمامة المفضول (.)اإلمامة(، كتاب )الرد عمى 
                                 

 (89ال كاشف الغطاء)صاصل الشيعة واصوهلا ، حممد حسني  (1)

 (13-11خالصة علم الكالم ، الفضلي ، )ص (2)



ىشام بن سالم الجواليقي) القرن الثاني اليجري ( ،لو كتاب )نقض اإلمامة عمى أبي عمي  .ٗ
 الجبائي المعتزلي (.

ه ( ، لو كتاب ) اإلمامة ( وكتاب ) الرد عمى من قال بإمامة ٕٓٓىشام بن الحكم )ت حدود: .٘
 كتاب في ال) الجبر والقدر (المفضول ( وكتاب ) اختالف الناس في اإلمامة ( و 

 الفضل بن أبي سيل النوبختي ) القرن الثاني والثالث اليجري ( ، لو كتاب ) اإلمامة(  .ٙ
 ابراىيم بن اسحاق النوبختي ) القرن الثالث اليجري ( ، لو كتاب ) الياقوت ( في عمم الكالم . .ٚ
 اإلمامة .ه( لو كتاب ) المسائل األربع ( في ٕٓٔالفضل بن شاذان االزدي )ت: .ٛ
 ( لو كتاب ) اآلراء والديانات( وكتاب )فرق الشيعة (ٖٓٔالحسن بن موسى النوبختي ) ت .ٜ

 ( لو عدة كتب في االمامة .ٖٔٔاسماعيل بن عمي النوبختي )ت: .ٓٔ
 


