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                �سهداء االأعمال يوم القيامة

ح�سني دياب)1)

مقّدمة:
يف �شياق عر�شه ملو�قف عامل �لآخرة و�أحد�ثها يوم تقوم �ملحكمة �لإلهّية، �أ�شار 
�لقر�آن �لكرمي �إىل موقف ُيدعى فيه نفر من �لإن�س وبع�س �ملوجود�ت لي�شهدو� على 
�أعمال �لإن�شان، وما خّطته جو�رحه وجو�نحه يف �شحيفة �أعماله، وما ُعِقد عليه قلبه 
يف �شنّي عمره �لتي ق�شاها يف د�ر �لدنيا؛ لئال يكون للنا�س على �هلل حّجة بعد قيام 
�لبّينة و�إدلء �ل�شاهد مبا عاينه وخربه يف �شالف حياة �مل�شهود عليه، وما ��شتوفاه 

فيها مبا �أُعطي من عمر.
�لقر�آن  ��شتخد�م  �أّن  �إىل  �لإ�شارة  جتدر  �لبحث،  هذ�  غمار  يف  �خلو�س  وقبل 
و�لأحاديث  �لرو�يات  يف  عليه  ��شطلح  ما  عن  يختلف  �ل�شهيد  مل�شطلح  �لكرمي 
رجوعها  عن  يف  �لكرية  �لآيات  يف  و�ل�شهد�ء  �ل�شهيد  �ألفاظ  �إّن  حيث  �ل�شريفة؛ 
�إىل معنى و�حد �ختلفت مقامات ��شتعمالها ت�شكيكًا وبح�شب �لرتبة �لوجودّية �لتي 

يحظى بها �شاحبها.
فقد �أطلق �لقر�آن �لكرمي �شفة �ل�شهيد على �لإن�شان يف مقام ح�شوره وم�شاهدته 
له ذلك لُيديَل باإفادة حول ما ح�شل، قال تعاىل: {َوا�ْسَت�ْسِهُدواْ  حدثًا ما؛ حيث يوؤهِّ
ِمَن  َتْر�َسْوَن  ن  ِمَّ َواْمَراأََتاِن  َفَرُجٌل  َرُجلنَْيِ  َيُكوَنا   ْ ملَّ َفاإِن  َجاِلُكْم  رِّ �َسِهيَدْيِن من 

1( طالب يف مرحلة �لإجازة يف �لفقه و�ملعارف �لإ�شالمّية، جامعة �مل�شطفى �لعاملّية.
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ح�ش
َما  اإَِذا  َهَداء  ال�سحُّ َياأَْب  َوَل  الأُْخَرى  اإِْحَداُهَما  َر  َفُتَذكِّ اإْْحَداُهَما  لَّ  َت�سِ اأَن  َهَداء  ال�سحُّ

ُدُعواْ})1(.
ظ غري �لغافل، فقال تعاىل: {اإِنَّ يِف  كما �أُطلقت هذه �ل�شفة على �لعارف �ملتيقِّ

ْمَع َوُهَو �َسِهيٌد})2(. َذِلَك َلِذْكَرى مِلَن َكاَن َلُه َقْلٌب اأَْو اأَْلَقى ال�سَّ
وحتّدثت بع�س �لآيات عن مقام �ل�شهد�ء عند �هلل تعاىل باملعنى �ملعريف لل�شهادة، 
من دون حتديد �ل�شبب �لذي �أو�شلهم �إىل هذه �ملكانة، قال تعاىل: {َوَمن ُيِطِع اهلَل 
َهَداء  يِقنَي َوال�سحُّ دِّ َن النَِّبيِّنَي َوال�سِّ �ُسوَل َفاأُْوَلـِئَك َمَع الَِّذيَن اأَْنَعَم اهلُل َعلَْيِهم مِّ َوالرَّ

نَي َوَح�ُسَن اأُوَلـِئَك َرِفيًقا})3(. احِلِ َوال�سَّ
َوُتَكلُِّمَنا  اأَْفَواِهِهْم  َعلَى  َنْخِتُم  {اْلَيْوَم  –تعاىل-:  قال  �جلماد�ت  �شهادة  وعن 

ا َكاُنوا َيْك�ِسُبوَن})4(. ْرُجُلُهْم مِبَ اأَْيِديِهْم َوَت�ْسَهُد اأَ
�لآيات  من  كثري  يف  تعاىل  �هلل  �شفات  من  �ل�شهيد  �شفة  �أّن  ورد  كما 

�ملباركات)5(.
و�ل�شهد�ء  �ل�شهيد  عن  حتّدثت  �لتي  �لآيات  من  كثري  وجود  من  �لرغم  وعلى 
ح بكون �ل�شهيد هو �ملقتوَل يف �شاحة �جلهاد، �أو ما  و�ل�شهادة؛ فاإّن �أّيًا منها مل ُي�شرِّ
ي�شابه ذلك، و�إْن كان بع�س �لآيات يتحّمل كون �ملقتول كذلك من م�شاديق �ل�شهيد �أو 
ة �لنبوية و�لرو�يات �لو�ردة عن �أئّمة �أهل �لبيت  �ل�شهد�ء �لو�رد فيها، ولكْن يف �ل�ُشنَّ
�ملع�شومن كرثت مو�رد ��شتعمال لفظ �ل�شهيد مبعنى �ملقتول يف �شبيل �هلل؛ ما 
: »لل�سهيد �سبع  ى �إىل �ن�شر�ف هذ� �ملعنى من كلمة �ل�شهيد؛ فعن ر�شول �هلل �أدَّ
: »ُيعطى  خ�سال من اهلل: اأّول قطرة من دمه مغفور له كّل ذنب...«)6(، وعنه

1( �شورة �لبقرة، �لآية: 282
2( �شورة ق، �لآية: 37

3( �شورة �لن�شاء، �لآية: 69، ور�جع: �شورة �لزمر، �لآية: 69
4( �شورة ي�س، �لية: 65

5( �شورة �آل عمر�ن، �لآية: 98، �شورة �ملائدة، �لآية :117، �شورة �لأنعام، �لآية 90، �شورة يون�س، �لآية:46، �شورة 
لت، �لآية:47.... �حلج، �لآية:17، �شورة �شباأ، �لآية:47، �شورة ف�شّ

�لكتب  د�ر  ط4،  �خلر�شان،  �ملو�شوي  ح�شن  �ل�شيد  تع�.  الأحكام،  تهذيب  �حل�شن:  بن  حممد  �لطو�شي،   )6
�لإ�شالمية، طهر�ن، 1365ه�.�س، ج6، �س122.
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لل�سهيد �سّت خ�سال: ُيغفر له يف اأّول دفعة من دمه«)1(، و»ما من نف�س متوت، لها 
عند اهلل خري ي�سرها اأن ترجع اإىل الدنيا، واأّن لها الدنيا وما فيها؛ اإل ال�سهيد، 
فاإّنه يتمّنى اأن يرجع اإىل الدنيا فيقتل مّرة اأخرى؛ ملا يرى من ف�سل ال�سهادة«)2(. 
الإ�سالم،  بعد  الأعمال  اأ�سرف  اجلهاد  اإّن   )...(«  : �ملوؤمنن �أمري  وعن 
وهو قوام الدين، والأجر فيه عظيم مع العّزة واملنعة، وهو الكرة فيه احل�سنات 
والكرامة)...(« )3(،  الرب  عند  غداّ  وبالرزق  ال�سهادة  بعد  باجلنة  والب�سرى 
: »اإّن اأف�سل اخللق بعد الأو�سياء ال�سهداء، األ واإّن اأف�سل ال�سهداء حمزة  وعنه

بن عبد اهلل، وجعفر بن اأبي طالب«)4(.
ول بّد من �لتنبيه �إىل �أّنه حينما نقول �إّن �ل�شهيد يف �لقر�آن باملعنى �لذي ي�شهد 
على �أعمال �خلالئق يوم �لقيامة، فلي�س مر�دنا من �لأعمال خ�شو�س �لظاهرّية؛ 
و�إمّنا �لأعّم من ذلك، مبا ي�شمل �لأعمال �لباطنّية، لي�شّح كونه �شهيدً� وحّجًة يف 
باحل�سور  تلّقيه  هي  ال�سيء  على  »ال�سهادة  ف�  �لعباد،  �أعمال  على  �ل�شهادة  �أد�ء 
والروؤية، وي�سّمى كلٌّ من حتّملها وحكايتها �سهادة. ومن املعلوم اأّن ال�سهادة على 
الأعمال لي�ست على جمّرد �سورها الظاهرة؛ بل على ما هي عليها من الطاعة 
اإذ هو ق�سّية )مقت�سى) الق�ساوة، ول�سّيما من  والع�سيان وال�سعادة وال�سقاوة؛ 

اأحكم احلاكمني«)5(.
ويف ختام هذ� �لتمهيد �أُ�شري �إىل �أّن ثّمة �آثارً� عقدّية وتربوّية ترتّتب على م�شاألة 
�ل�شهادة على �لأعمال، خ�شو�شًا يف ما يرتبط باملنظومة �لفكرّية �لتي تتعّلق بالروؤية 
وبدوره  كمالّية،  و�شفات  ع�شمة  من  يحمله  مبا  ؛  �ملع�شوم ل�شخ�شّية  �لعقدّية 
1( �لهندي، عالء �لدين علي �ملتقي: كنز العمال يف �سنن الأقوال والأفعال، ت�شح. �ل�شيخ �شفوة �ل�شقا، ل ط، 

موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريوت، 1409ه�/1989م، ج4، �س410.
2( م.ن، ج4، �س391.

3( �لكليني، حممد بن يعقوب: الأ�سول من الكايف، ت�شح. وتع�. علي �أكرب �لغفاري، ط5، د�ر �لكتب �لإ�شالمية، 
طهر�ن، 1363ه� . �س، ج5، �س37.

4( �لطرب�شي، ح�شن �لنوري: نف�س الرحمن يف ف�سائل �سلمان، حت�. جو�د �لقيومي �جلزه �ي �ل�شفهاين، ط1، 
موؤ�ش�شة �لآفاق، ل م.، 1411ه�/1369م، �س376.

5( �لطباطبائي، حممد ح�شن: الر�سائل التوحيدية، ل ط، �ملوؤ�ش�شة �لعلمية و�لفكرية لل�شيد �لطباطبائي، قم، 
1986م، �س 259
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�أُنيط بها من ِقَبل �هلل -تعاىل-،  �لذي يتحّمله يف مقام م�شوؤولّيته جتاه �لأّمة �لتي 

ل فيه يف خامتة �لبحث �إن �شاء �هلل -تعاىل-. وهذ� ما �شوف نف�شّ

اأوًل: �سهداء الأعمال من غري الإن�سان:
ًة  اأُمَّ َجَعْلَناُكْم  {َوَكَذِلَك  تعاىل:  لقوله  تف�شريه  يف  �لطباطبائي  �ل�شيد  يقول 
»واعلم  �َسِهيداً})1(:  َعلَْيُكْم  �ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  النَّا�ِس  َعلَى  �ُسَهَداَء  ِلَتُكوُنوا  َو�َسطاً 
بال�سهداء من  الأعمال على ما يفيده كالمه تعاىل ل يخت�ّس  ال�سهادة على  اأّن 
النا�س، بل كّل ما له تعّلق بالعمل كاملالئكة، والزمان، واملكان، والكتاب، واجلوارح، 

واحلوا�س، والقلب، فلهم فيه �سهادة«)2(.
وي�شري �لعالمة �إىل �مل�شاألة نف�شها -�أي�شًا- يف كتابه »كتاب الإن�سان«، حيث 
والأعياد،  وال�سهور،  ال�سريفة،  والأيام  واملكان،  الزمان،  ال�سهداء:  »ومن  يقول: 

واجلمع، والأر�س، والبقاع، وامل�ساجد، وغريها...«)3(.
و�شوف ن�شتعر�س من �لقر�آن �لكرمي ورو�يات �أهل �لبيت جملة من �ل�شهد�ء 

يف �لآخرة، منهم:
املالئكة الَكَتَبة:- 1

ِمْن أ.  َتْعَمُلوَن  َوَل  ُقْراآٍَن  ِمْن  ِمْنُه  َتْتُلو  َوَما  ٍن  �َساأْ يِف  َتُكوُن  {َوَما  �شبحانه:  قال 
ٍة  وَن ِفيِه َوَما َيْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّ َعَمٍل اإِلَّ ُكنَّا َعلَْيُكْم �ُسُهوًدا اإِْذ ُتِفي�سُ
َغَر ِمْن َذِلَك َوَل اأَْكرَبَ اإِلَّ يِف ِكَتاٍب ُمِبنٍي})4(،  َماِء َوَل اأَ�سْ يِف اْلأَْر�ِس َوَل يِف ال�سَّ

وقال: {َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل اإِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد})5(.
بالرقابة  �لقائمون  �أّنهم  �لَكَتبة  �ملالئكة  عن  �لآية  بهذه  وعال-  -جّل  �هلل  عرّب 

�ل�شديدة على �أفعال �لإن�شان �لكبرية منها و�ل�شغرية، حتى �لأنن يف مر�شه.

1( �شورة �لبقرة، �لآية:143
2( �لطباطبائي، حممد ح�شن، امليزان يف تف�سري القراآن، ط5، موؤ�ش�شة �لأعلمي، بريوت، 1403ه، ج1، �س 323.

3( �لطباطبائي، حممد ح�شن: كتاب الإن�سان، ط1، د�ر �لأ�شو�ء، بريوت، 1989م، �س 141.
4( �شورة يون�س، �لآية:61.

5( �شورة ق، �لآية: 18.
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اِفِظني * ِكَراًما َكاِتِبني})1(.ب.  نَّ َعلَْيُكْم حَلَ وقال �شبحانه: {َواإِ
ْلَتُهْم  ِذيَن َوَكّ ْثباِتها الِكراَم الكاِتِبنَي، اَلّ َئٍة اأََمْرَت ِباإِ وورد يف دعاء كميل: »َوُكَلّ �َسِيّ
ِقيَب َعلََيّ  ِبِحْفِظ ما َيُكوُن ِمِنّي، َوَجَعْلَتُهْم �ُسُهوداً َعلَّي َمَع َجواِرِحي، َوُكْنَت اأَْنَت الَرّ

اِهَد مِلا َخِفي عنهم«)2(.  ِمْن َوراِئِهْم، َوال�َسّ
فكانت �ملالئكة حافظة لأفعال �لإن�شان و�شاهدة عليه مع جو�رحه. 

اجلوارح والأع�ساء:- 2
ا أ.  قال �شبحانه: {اْلَيْوَم َنْخِتُم َعلَى اأَْفَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا اأَْيِديِهْم َوَت�ْسَهُد اأَْرُجُلُهْم مِبَ

َكاُنوا َيْك�ِسُبوَن})3(.
َكاُنوا ب.  ا  مِبَ َواأَْرُجُلُهْم  ْيِديِهْم  َواأَ ْل�ِسَنُتُهْم  اأَ َعلَْيِهْم  َت�ْسَهُد  {َيْوَم  �شبحانه:  قال 

َيْعَمُلوَن})4(.
�إّن من �أهّم �ملعاين �لتي يوؤّكد عليها �لقر�آن �لكرمي هي �شهادة جو�رح �لإن�شان 
على �أعماله، فلرمّبا �إْن �شاألته يف �لدنيا عن ذنٍب �أو مع�شيٍة �رتكبها �أمكن �أن ينكر 
نف�شها  �ليد  وهذه  نف�شه  �لل�شان  فهذ�  �لإلهية  �ملحكمة  �شاحة  يف  �أّما  ويده،  بل�شانه 

ي�شهد�ن على قبح ما فعله يف دنياه.  
وقال �شبحانه: {َحتَّى اإَِذا َما َجاُءوَها �َسِهَد َعلَْيِهْم �َسْمُعُهْم َواأَْب�َساُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ج. 

ُ الَِّذي  ُلوِدِهْم مِلَ �َسِهْدُتْ َعلَْيَنا َقاُلوا اأَْنَطَقَنا اهللَّ ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن * َوَقاُلوا جِلُ مِبَ
وَن اأَْن  ٍة َواإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن * َوَما ُكْنُتْم َت�ْسَتِتُ َل َمرَّ اأَْنَطَق ُكلَّ �َسْيٍء َوُهَو َخلََقُكْم اأَوَّ
َيْعلَُم  َ َل  نَّ اهللَّ اأَ اأَْب�َساُرُكْم َوَل ُجُلوُدُكْم َوَلِكْن َظَنْنُتْم  َي�ْسَهَد َعلَْيُكْم �َسْمُعُكْم َوَل 
َبْحُتْم ِمَن  ُكُم الَِّذي َظَنْنُتْم ِبَربُِّكْم اأَْرَداُكْم َفاأَ�سْ ا َتْعَمُلوَن * َوَذِلُكْم َظنحُّ َكِثرًيا ِمَّ

ا�ِسِريَن})5(. اخْلَ
ُلوِدِهْم مِلَ �َسِهْدُتْ  �إذ� دّققنا �لنظر يف �لآية �ل�شريفة جند �أّنها تقول: {َوَقاُلوا جِلُ
َعلَْيَنا}، ومل تقل )وقالو� ل�شمعهم و�أب�شارهم مل �شهدمت علينا...(؛ وذلك للمبالغة 

1( �شورة �لنفطار، �لآيتان: 10 و11.
2( �لطو�شي، حممد بن �حل�شن: م�سباح املتهجد، ط1، موؤ�ش�شة فقه �ل�شيعة، بريوت، 1411ه�/1991م، �س849

3( �شورة ي�س، �لآية:65.
4( �شورة �لنور، �لآية:24.

5( �شورة ف�شلت، �لآيات:23-20.
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يف ما ي�شهد عليهم؛ لأّن �جللود -ح�شب بع�س �لتفا�شري؛ ومنها تف�شري �مليز�ن- تعني 
�أف�شدو�  فبها  �ملذنبن،  نفو�س  يف  وقعًا  و�أ�شّد  �أكرث  فا�شتنطاقها  و�لأفخاذ،  �لفروج 
�ملوؤمنن علي يف  �أمري  قد عرّب عنه  ما  ي�شلحونها، وهذ�  �شوف  وبها  �أنف�شهم، 
�إحدى خطبه �مل�شهورة بقوله: »و�سهدت عليه عينه بنظره، ويده ببط�سه، ورجله 

بخطوه، وفرجه بلم�س«)1(.
الأر�س:- 3

ُث اأَْخَباَرَها * ِباأَنَّ َربََّك اأَْوَحى َلَها})2(. دِّ قال �شبحانه: {َيْوَمِئٍذ حُتَ
فالأر�س قد ت�شهد على فالن �أّنه �شلى ركعتن مندوبتن يف ز�وية من زو�ياها، 

وعلى �آخر باأّنه �شرق و�شرب �خلمر يف ز�وية من زو�ياها.
�أو  مو�شع  يف  نو�فله  �لرجل  ي�شلي  فقال:   ، �هلل عبد  �أبا  كهم�س  �شاأل  فقد 

يفرقها، فقال: »ل بل هاهنا وهاهنا، فاإّنها ت�سهد له يوم القيامة«)3(. 
الزمان )الأيام، ...):- 4

حيث ورد عن �لإمام �ل�شادق �أّنه قال: »اإّن النهار اإذا جاء قال: يا بن اآدم 
اأ�سهد لك عند رّبك يوم القيامة، فاإّن مل اآتك يف ما  اعمل يف يومك هذا خرياً 

م�سى، ول اآتيتك فيما بقي، واإذا جاء الليل قال مثل ذلك«)4(.

ثانياً: �سهادة الإن�سان:
�إّن هذ� �لنوع من �ل�شهادة -يف �لو�قع - هو من �أهّم �أنو�ع �ل�شهاد�ت و�أ�شرفها؛ 
لأّنه يبحث يف �شهادة ق�شم خا�ّس من �لب�شر، نالو� �شرف �لّطالع على �أعمال من 
�شو�هم؛ ليكونو� حّجة �هلل عليهم بعد �شهادة غريهم من غري �لإن�شان، وهم يتازون 
عن �أولئك باأّنهم ل يكتفون بالّطالع على �لأعمال؛ بل يقومون بالتدّخل فيها، و�ل�شري 
1( �بن �أبي �حلديد، عبد �حلميد: �سرح نهج البالغة، ت: حممد �أبو �لف�شل �إبر�هيم، ط2، موؤ�ش�شة �إ�شماعيليان 

للطباعة و�لن�شر و�لتوزيع، قم - �إير�ن، 1404 ه�. ق، ج 19 �س 142.
2( �شورة �لزلزلة، �لية: 5.

3( . �لطو�شي، م. �س، ج 2، �س 353.
4( �ملجل�شي، حممد تقي، رو�سة املتقني يف �سرح من ل يح�سره الفقيه، حت�. �ل�شيد ح�شن �ملو�شوي �لكرماين 

و�ل�شيخ علي پناه �ل�شتهاردي، ط1، د�ر �لعلمية، قم، 1399ه�، ج13، �س65
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نحو معاجلتها وتطويرها؛ لت�شل �إىل �شورتها �ل�شليمة �لتي تتو�فق مع �لتكاليف �لتي 
و�شعها �هلل تعاىل للخلق. ويوؤّكد �لقر�آن �لكرمي على هذ� �لنوع من �ل�شهادة يف كثرٍي 
ِبالنَِّبيِّنَي  َوِجيَء  اْلِكَتاُب  َع  {َوُو�سِ �لزمر:  �شورة  يف  تعاىل  قوله  منها:  �لآيات؛  من 

َهَداِء})1(. َوال�سحُّ
فبقرينة عطف �ل�شهد�ء على �لنبّين ن�شتفيد �أمرين، �لأّول: �أّن هوؤلء �ل�شهد�ء 
�أّن يكون  �أّن �لعطف يدّل على �ملغايرة، فلي�س بال�شرورة  من �شنخ �لب�شر، و�لثاين: 

هوؤلء �لب�شر من �لأنبياء، فقد يكونون �أنبياء، �أو ل. 
ٍة �َسِهيًدا})2(. وقوله تعاىل: {َوَيْوَم َنْبَعُث ِمْن ُكلِّ اأُمَّ

�إليه �لآية  �أ�شارت  �أّمة ح�شرها �خلا�ّس، وهذ� �ل�شهيد �لذي  �إّن لكّل  يف �لو�قع، 
�ل�شريفة هو �ل�شاهد عليهم يح�شر معهم، بالتايل �إْن كان يوجد يف تلك �لأّمة نبي، 
فنبّي تلك �لأّمة هو �ل�شهيد و�ل�شاهد على �أعمالها، و�إْن مل يكن يف تلك �لأّمة نبي �أو 
�إذ� جئنا �إىل زمان ل يوجد فيه نبي فهل يوجد �شهيد �أم ل يوجد؟ وهل هو �شاهد 

عليهم يف حياته وموته؟ 
اأَْنَت  ُكْنَت  ْيَتِني  َتَوفَّ ا  َفلَمَّ ِفيِهْم  ُدْمُت  َما  �َسِهيداً  َعلَْيِهْم  {َوُكْنُت  تعاىل:  قال 

ِقيَب َعلَْيِهْم َواأَْنَت َعلَى ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد})3(. الرَّ
بدور  قائم  و�ل�شهيد  �ل�شاهد  �أّن  �إىل  �شريح  بنحو  �ل�شريفة  �لآية  ت�شري  حيث 
�ل�شهادة حال حياته ووجوده بن �أفر�د �أّمته فقط، بقيد )َما ُدْمُت ِفيِهْم(، ل �أّنه باٍق 
على حتّمل �ل�شهادة بعد رحيله عنهم، فالقر�آن �لكرمي عندما ياأتي �إىل عي�شى 
�أّن نبي كّل �أّمة  وهو نبي من �أنبياء �أويل �لعزم يقول »ما دمُت فيهم«، وهذ� معناه 
عندما تنقطع م�شوؤولّيته �لدنيوية ينقطع �متد�د حتمل �شهادته عليهم عن تلك �لأّمة.
ولكّن هذ� لي�س جلميع �لأنبياء، فعندما ناأتي �إىل نبينا �خلامت جند �أّن �شهادته 

ل تنقطع عن �أّمته، وذلك ما �أ�شارت �إليه �لرو�يات �لآتية: 

1( �شورة �لزمر، �لآية:69.

2( �شورة �لنحل، �لية:84.
3( �شورة �ملائدة، �لآية:117.
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قال 	  قال:  �شماعة،  �لقندي، عن  زياد  �شهل، عن  بن حممد، عن  علي   عن 

ٍة ِب�َسِهيٍد  �أبو عبد �هلل يف قوله -عّز وجّل-: {َفَكْيَف اإَِذا ِجْئَنا ِمن ُكلِّ اأمَّ
ة،  َوِجْئَنا ِبَك َعلَى َهـوؤُلء �َسِهيًدا}، قال: »هذا نزل يف اأّمة حممد  خا�سّ

يف كل قرن منهم اإمام مّنا �ساهد عليهم، وحممد �ساهد علينا«)1(.
: قول �هلل تبارك وتعاىل: {َوَكَذِلَك 	  عن بريد �لعجلي، قال: قلت لأبي جعفر

�ُسوُل َعلَْيُكْم �َسِهيًدا}،  َتُكوُنواْ �ُسَهَداء َعلَى النَّا�ِس َوَيُكوَن الرَّ ًة َو�َسًطا لِّ َجَعْلَناُكْم اأُمَّ
خلقه،  على  وتعاىل  تبارك  اهلل  �سهداء  ونحن  الو�سط،  الأّمة  »نحن  قال: 
�ُسوُل �َسِهيًدا َعلَْيُكْم  وحججه يف اأر�سه )...) ويف هذا القراآن: {...ِلَيُكوَن الرَّ
َوَتُكوُنوا �ُسَهَداء َعلَى النَّا�ِس}، فر�سول اهلل ال�سهيد علينا مبا بلغنا عن 
اهلل -تبارك وتعاىل-، ونحن ال�سهداء على النا�س، فمن �سّدق يوم القيامة 

�سّدقناه ومن كّذب كّذبناه«)2(.
وعليه، فاإذ� كان يف زمن نبيٍّ معّن؛ فهو �ل�شاهد على �أعمال �أّمته، و�إن مل يكن 
�لآيات عرّبت  لأّن  �إمام؛  �أو  نبي، من و�شّي  بّد من وجود �شاهد غري  نبي؛ فال  ثّمة 
عنهم ب�شهود �هلل يف خلقه، كما ورد يف جملة من �لرو�يات وم�شمون جمموعة من 

�لآيات �لقر�آنّية �لتي تثبت لنا هذه �حلقيقة.
ومن �لآيات �لتي تدّل على �شهادة غري �لنبي على �خللق، قوله تعاىل: {َوُقِل اْعَمُلوا 
َهاَدِة  َوال�سَّ اْلَغْيِب  َعامِلِ  اإِىَل  وَن  دحُّ َو�َسُتَ َوامْلُوؤِْمُنوَن  َوَر�ُسوُلُه  َعَملَُكْم   ُ اهللَّ َف�َسرَيَى 

ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن})3(. ُئُكْم مِبَ َفُيَنبِّ
وقد وردت رو�يات عديدة عن �أهل �لبيت مف�ّشرة لهذه �لآية؛ منها:

ع���ن يعقوب ب���ن �شعيب، ق���ال: �شاألت �أبا عبد �هلل ع���ن قول �هلل -عّز 	 
ِمُنـــوَن}، قال: »هم  ى اهلّلُ َعَملَُكـــْم َوَر�ُسوُلـــُه َوامْلُوؤْ وج���ّل: {اْعَمُلـــواْ َف�َســـرَيَ
الأئّمـــة«)4(. حي���ث يبّن �لإمام بنحو �شري���ح �أّن �ملق�شود من �ملوؤمنن يف 

. �لآية هو �لأئّمة

1( �لكليني، م. �س، ج1، �س190. 
2( م. ن، ج1، �س191.

3( �شورة �لتوبة، �لآية: 105.
4( �لكليني، م. �س، ج1، �س219.
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، قال: »ما من موؤمن ميوت اأو كافر ُيو�َسع يف 	  عن �لإمام �أبي عبد �هلل
اأمري املوؤمنني �سلوات  قربه حتى يعر�س عمله على ر�سول اهلل وعلى 
اهلل عليهما، وهلم جراً اإىل اآخر من فر�س اهلل طاعته، فذلك قوله: {وقل 

اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ر�سوله واملوؤمنون}«)1(.
�لقمي  وتف�شري  و�لب�شائر  و�ملناقب  و�لأمايل  �لكايف  كتب  يف  �لو�ردة  و�لأخبار 

وتف�شري �لعيا�شي يف هذ� �ملعنى فوق حّد �ل�شتفا�شة.
وقد عربت �آية �أخرى عن �أّن �لأئّمة هم �ل�شهد�ء بعد �لنبي �لأكرم بقوله 
�ُسوُل  ًة َو�َسطاً ِلَتُكوُنوا �ُسَهَداَء َعلَى النَّا�ِس َوَيُكوَن الرَّ تعاىل: {َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأُمَّ

َعلَْيُكْم �َسِهيداً})2(. 
فالآية �ملباركة تبّن �شهادتن؛ �لأوىل: �شهادة �لأّمة �لو�شط على �لنا�س، و�لثانية: 

�شهادة �لنبي على �جلميع.
و�أّما �ملر�د بالأّمة �لو�شط فهو ما بّينته جمموعة من �لرو�يات �لو�ردة عن �أهل 

؛ منها: �لبيت
الرواية الأوىل: �أحمد بن حمّمد، عن �أبيه، عن �بن �أذينة، عن بريد �لعجلي، 	 

ًة  اأُمَّ َجَعْلَناُكْم  {َوَكَذِلَك  وجّل-:  -عّز  �هلل  قول  عن  �لباقر  �شاألت  قال 
�َسِهيداً}، قال:  َعلَْيُكْم  �ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  النَّا�ِس  َعلَى  �ُسَهَداَء  ِلَتُكوُنوا  َو�َسطاً 

»نحن الأّمة الو�سط، ونحن �سهداء اهلل على خلقه وحججه يف اأر�سه«)3(.
�لأئّمة  وهم  �لو�شط؛  بالأّمة  �ملق�شود  و��شح  بنحو  �لباقر  �لإمام  بنَّ  فقد 

�لأطهار �ل�شهد�ء على �لنا�س وحجج �هلل عليهم.
�إبر�هيم بن حمّمد �لثقفي، عن 	  الرواية الثانية: عبد �هلّل بن حمّمد، عن 

بند�ر بن عي�شى، عن �حللبي، عن هارون بن خارجة، عن �أبي ب�شري، عن 
ًة َو�َسطاً  �أبي عبد�هلل يف قول �هلّل تبارك وتعاىل: {َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأُمَّ
مبا  النا�س؛  على  ال�سهداء  »نحن  قال:  النا�س}،  َعلَى  �ُسَهَداَء  ِلَتُكوُنوا 

1( �لقمي، علي بن �إبر�هيم: تف�سري القمي، ت�شح. وتع�. �ل�شيد طيب �ملو�شوي �جلز�ئري، ط3، موؤ�ش�شة د�ر 
�لكتاب للطباعة و�لن�شر، قم، 1404ه�، ج1، �س304.

2( �شورة �لبقرة، �لآية: 143.
3( �لكليني: م. �س، ج 1، �س 191.
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عندهم من احلالل واحلرام، وما �سّيعوا منه«)1(.

فلم تكتِف هذه �لرو�ية ببيان َمن هم �لأّمة �لو�شط، بل ترّقت �إىل مرحلة �لك�شف 
عن حقائق ما ي�شهدون عليه، وتفا�شيل �لّطالع على �لأعمال.

وجتدر �لإ�شارة �إىل �أّن كلمة �لأّمة -هنا- مل ُيق�شد منها �ملعنى �لعاّم؛ �أي �لأّمة 
�لإ�شالمّية؛ ل�شتحالة كون �ل�شاهد غري مع�شوم. وهذ� ما �شوف نبّينه يف ما ياأتي �إن 
�شاء �هلل، وكذلك �جلال يف كلمة »املوؤمنون« يف �شورة �لتوبة �لآية 105، فلم ُيق�شد 
منها �ملعنى �لعاّم؛ �أي كّل �ملوؤمنن؛ وذلك لأّن بع�س �ملوؤمنن فقط ي�شتطيع �أن يرى 

�أعمال �لعباد �لظاهرّية و�لباطنّية؛ �جلو�رحّية و�جلو�نحّية.

ثالثاً: عر�س الأعمال:
عندها  �لوقوف  �إىل  حتتاج  �لتي  و�لقّيمة  �ملفيدة  �لأبو�ب  من  �لباب  هذ�  �إّن 
�آثار مباركة جّدً�، خ�شو�شًا  �أ�شر�رها؛ وذلك ملا حتمل بد�خلها من  و�لتعّرف على 
يف �أبعاد �أفعال �لب�شر �لرتبوّية و�لأخالقّية؛ فالإن�شان �ملُكّلف و�مللتزم حّقًا بالأو�مر 
تلقائيًا  ين�شرف  و�أهّمّيته؛  �ل�شهادة  مو�شوع  حجم  يدرك  عندما  �لإلهّية  و�لنو�هي 
نحو �لعمل على تاأ�شي�س برنامج ونظام يومي، بل �شاعاتي يحّدد فيه �أفعاله و�شلوكه؛ 
يعرفونه  ملن  و�لأخالقية  �لكمالّية  �ل�شور  �أف�شل  �إي�شال  يف  ر�شاه  مع  يتالءم  مبا 
 ُ اهللَّ ُكُم  َوِليحُّ ا  َ {اإنَّ تعاىل:  يقول  نف�شه...!!!  على  �أولياء  هم  ملن  بل  ل  وير�قبونه؛ 

َوَر�ُسوُلُه َوالَِّذيَن اآََمُنوا})2(.
فكما �إّن لالإن�شان �أبًا وعائلًة َن�َشبّية، فاإّن لديه -�أي�شًا- �أبًا وعائلًة روحّيًة ومعنوّية؛ 

. وهم �أهل بيت �لع�شمة

حقيقة عر�س الأعمال:- 1
ورد يف �شهادة �لر�شول و�أهل بيته رو�يات عديدة؛ منها:

1( �ل�شفار، حممد بن �حل�شن بن فروخ: ب�سائر الدرجات، حت�. مريز� ح�شن كوچه باغيق، مطبعة �لأحمدي، 
طهر�ن، 1404 ه�/ 1362ه�.�س، باب 13، �س 102.

2( �شورة �ملائدة، �لآية55.
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ت�سووؤن 	  لكم  »ما  يقول:  �شمعته  قال:  �أبي عبد �هلل  �شماعة عن  رو�ه  ما 
ر�سول اهلل؟ فقال له رجل: جعلت فداك فكيف ن�سووؤه؟ فقال: اأما تعلمون 
اأّن اأعمالكم ُتعَر�س عليه، فاإذا راأى فيها مع�سية �ساءه ذلك؟ فال ت�سووؤوا 

ر�سول اهلل و�سّروه«)1(.  
عن د�ود �لرقي قال: دخلت على �أبي عبد �هلل فقال يل: »يا داود اأعمالكم 	 

عر�ست علي يوم اخلمي�س، فراأيت لك فيها �سيئاً فرحني، وذلك �سلتك 
لبن عمك، اأما اإّنه �سيمحق اأجله، ول ينق�س رزقك«، قال د�ود: وكان يل 
�بن عم نا�شب كثري �لعيال حمتاج، فلّما خرجت �إىل مكة �أمرت له ب�شلة، 

فلما دخلت على �أبي عبد �هلل �أخربين بهذ�)2(. 
، فاإّن �لطاعات و�مل�شتحبات ت�شّرهم  فكما ت�شوء �ملعا�شي و�لذنوب �أهل �لبيت

وتفرحهم.
، فقال 	  روي �أّن عمارً� قال: يا ر�شول �هلل وددت �أّنك عمرت فينا عمر نوح

�أّما  لكم،  ب�شر  لي�س  ووفاتي  لكم،  خري  حياتي  عمار  يا   : �هلل ر�شول 
و�أح�شنو�  �هلل  فاتقو�  وفاتي  بعد  و�أّما  لكم،  و�أ�شتغفر  فتحّدثون  حياتي 
و�أ�شماء  باأ�شمائكم  علّي  تعر�شون  فاإّنكم  بيتي،  �أهل  وعلى  علّي  �ل�شالة 
�هلل  ��شتغفرت  ذلك  �شوى  يكن  و�إن  �هلل،  حمدت  خري  يكن  فاإن  �آبائكم، 
�أّن  يزعم  مر�س:  قلوبهم  يف  و�لذين  و�ل�شكاك  �ملنافقون  فقال  لذنوبكم، 
�لأعمال تعر�س عليه بعد وفاته باأ�شماء �لرجال و�أ�شماء �آبائهم و�أن�شابهم 
اْعَمُلواْ  {َوُقِل  جالله:  جل  �هلل  فاأنزل  �لإفك،  لهو  هذ�  �إن  قبائلهم  �إىل 
�ملوؤمنون؟  ومن  له:  فقيل  َوامْلُوؤِْمُنوَن}،  َوَر�ُسوُلُه  َعَملَُكْم  اهلّلُ  ى  َف�َسرَيَ
فقال: عاّمة وخا�شة، �أما �لذين قال �هلل: »واملوؤمنون« فهم �آل حممد 
َفُيَنبُِّئُكم  َهاَدِة  َوال�سَّ اْلَغْيِب  َعامِلِ  اإِىَل  وَن  دحُّ {َو�َسُتَ قال:  ثم   ، و�لأئمة

ومع�شية)3(. طاعة  من  َتْعَمُلوَن}  ُكنُتْم  ا  مِبَ
�أهل  �لتي تك�شف عن كيفّية عر�س �لأعمال على  وهذه �لرو�ية من �لرو�يات 

، وتبّن علم �ل�شاهد ومعرفته بتفا�شيل �أعمال �لعباد. �لبيت
1( �لكليني، م. �س، ج1، �س 219.

2( �ل�شفار، م. �س، �س 449 .
3( �بن طاوو�س، علي بن مو�شى: حما�سبة النف�س، ط4، �نت�شار�ت مرت�شوي، ل م.، 1376ه�.�س، �س18.
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على  �ل�شهادة  تفا�شيل  عن  تك�شف  �لتي  �لعديدة  �لرو�يات  من  ذلك  غري  �إىل 

�لأعمال وحقائقها)1(.
اأوقات العر�س:- 2

�لّطالع �ل�شنوّي يف ليلة �لقدر.أ. 
�لّطالع �لأ�شبوعّي ليلة �جلمعة:ب. 

كّل  يف  �خللق  �أعمال  على  يّطلعون  �ل�شهد�ء  �أّن  �إىل  عّدة  رو�يات  �أ�شارت  حيث 
، قال �شمعته  خمي�س، ومّما ورد يف ذلك: ما رو�ه يون�س عن �أبي �حل�شن �لر�شا
يقول يف �لأيام حن ُذكر يوم �خلمي�س، فقال: »هو يوم ُتعر�س فيه الأعمال على اهلل 

وعلى ر�سوله وعلى الأئّمة«)2(.
�لّطالع كل يوم �ثنن وخمي�س:ج. 

�ثنن  �ل�شهد�ء هو يف كّل يومي  �لعر�س على  �أّن  �إىل  �لرو�يات  �أ�شارت بع�س 
اهلل  ر�سول  »قال  قال:   ، جعفر �أبي  �لإمام  عن  روي  ما  منها:  وخمي�س؛ 
مفارقتي  واإّن  لكم،  خري  اأظهركم  بني  مقامي  اإّن  اأ�سحابه،  من  نفر  يف  وهو 
اإليه جابر بن عبد اهلل الأن�ساري، وقال: يا ر�سول اهلل  اإّياكم خري لكم، فقام 
اإيانا خرياً لنا؟  اأظهرنا فهو خري لنا، فكيف يكون مفارقتك  اأّما مقامك بني 
يقول:  -عّز وجّل-  اهلل  لأّن  لكم؛  اأظهركم فهو خري  اأّما مقامي بني   : قال
َي�ْسَتْغِفُروَن}؛  َوُهْم  َبُهْم  ُمَعذِّ اهلّلُ  َكاَن  َوَما  ِفيِهْم  َواأَنَت  َبُهْم  ِلُيَعذِّ اهلّلُ  َكاَن  {َوَما 
اأعمالكم  لأّن  لك؛  خري  فهو  اإياكم  مفارقتي  فاأّما  بال�سيف،  يعّذبهم  يعني 
عليه،  تعاىل  اهلل  حمدت  ح�سن  من  كان  فما  وخمي�س،  اثنني  كّل  علّي  تعر�س 

لكم«)3(.  ا�ستغفرت  �سّيئ  كان من  وما 
على  �لّطالع  �أوقات  عن  �لرو�يات  من  وغريها  �لرو�ية  هذه  تتحّدث  فعندما 
�لأعمال؛ فهذ� ل يعني �أّن هناك تنافيًا وتعار�شًا يف �أوقات �لعر�س، فاإخبار بكر باأّن 
زيدً� يلك ع�شرة در�هم، ل ينافيه �إخبار عمٍرو باأّن زيدً� يلك مئة درهم، وهكذ�...

1( ر�جع: �لكايف، ج1، كتاب �حلّجة.
2( �ل�شفار، م. �س، �س448.

3( �لطو�شي، حممد بن �حل�شن: الأمايل، ط1، د�ر �لثقافة للطباعة و�لن�شر، قم، 1414ه�، �س408.
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�لّطالع �ليومّي:د. 
؛ منها: ورد يف ذلك كثري من �لرو�يات و�لأخبار عن �أهل بيت �لع�شمة

�أبان �لزيات، وكان يكّنى عبد �لر�شا، قال: »قلت للر�سا	  عن عبد �هلل بن 
 ادع اهلل يل ولأهل بيتي، قال: اأو ل�ست اأفعل؟ واهلل اإّن اأعمالكم لتعر�س 
علّي يف كّل يوم وليلة. فا�ستعظمت ذلك، فقال: اأما تقراأ كتاب اهلل: {ُقِل 
َف�َسرَيَى اهلّلُ َعَملَُكْم َوَر�ُسوُلُه َوامْلُوؤِْمُنوَن}؟ قال: هو واهلل علي بن  اْعَمُلواْ 

.)1(» اأبي طالب
�لإن�شان  حياة  على  �ل�شهود  �شهادة  تاأثري  مدى  �إىل  �لرو�ية  هذه  ت�شري  حيث 

وت�شّرفاته؛ وذلك ملا حتمل من فو�ئد وبركات �إلهّية �إليه.
، قال: »تعر�س على ر�سول اهلل اأعمال 	  عن �أبي ب�شري عن �أبي عبد �هلل

{اْعَمُلواْ  اهلل:  قول  وهو  فاحذروا،  وفّجارها،  اأبرارها  �سباح  كّل  العباد 
َف�َسرَيَى اهلّلُ َعَملَُكْم َوَر�ُسوُلُه َوامْلُوؤِْمُنوَن}«)2(.

حيث ت�شري هذه �لرو�ية �إىل �أّن �لعر�س قد يكون يف غري �لليل، بل من �ملمكن �أن 
يكون يف �ل�شباح.

ل ال�سهادة: رابعاً: �سروط حتمحُّ
معرفة حقائق �لأعمال:- 1

�أعمال �خلالئق يوم �لقيامة على حتّمل �ل�شهادة يف  �أد�ء �ل�شهادة على  يتوّقف 
ن�شاأة �لعمل، ومن �لو��شح �أّن حتّمل �ل�شهادة ي�شتدعي معرفة تلك �لأعمال و�لوقوف 
عليها بحقائقها، ف�شاًل عن ظو�هرها، وبتعبري �لقر�آن �لكرمي: ينبغي �أن ت�شل هذه 

�ملعرفة �إىل درجة �لروؤية: {ُقِل اْعَمُلواْ َف�َسرَيَى اهلّلُ َعَملَُكْم َوَر�ُسوُلُه َوامْلُوؤِْمُنوَن})3(.
وهذ� يعني �أّنه ل يكفي �لعلم �ملتعارف، و�إمّنا ل بّد من �أن ي�شل �لعلم و�ملعرفة 

بالأعمال وبحقائقها، بظو�هرها وبو�طنها حتى ت�شل �إىل درجة �لروؤية.

1( �لكليني، م.�س، ج1، �س 220. 
2( �ل�شّفار، م. �س، �س 444.

3( �شورة �لتوبة، �لآية: 105.
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�لع�شمة يف حتّمل �ل�شهادة و�أد�ئها:- 2

يوم  �خلالئق  �أعمال  على  �ل�شاهد  يف  يتو�فر  �أن  ينبغي  �لذي  �لثاين  �ل�شرط 
وبعبارة  �ل�شهو،  وعدم  �خلطاأ،  وعدم  �لن�شيان،  وعدم  �ل�شتباه،  عدم  هو  �لقيامة 
�أد�ئها؛ لأّن �لإن�شان قد  �ل�شهادة ويف  �أن يكون مع�شومًا يف حتّمل  و��شحة جامعة: 
حتّمل  يف  م�شتبهًا  يكون  ولكّنه  �ل�شهادة،  �أد�ء  يف  مع�شومًا  يكون  وقد  عادًل،  يكون 
�ل�شهادة، وقد يكون مع�شومًا وعادًل يف حتّمل �ل�شهادة، ولكّنه عندما يريد �أن يوؤّديها 
�أن  �أر�د  عندما  ولكن  كاملة،  �حلقيقة  على  وقف  قد  فال�شاهد  ��شتباه،  يف  يقع  قد 

يوؤّديها مل يوؤّدها كما ينبغي.
هذ�  يكون  �أن  من  بّد  ل  �ملطلوب،  �أثرها  �ل�شهادة  توؤّدي  لكي  هنا،  من 
�أد�ء  مرحلة  ويف  �ل�شهادة،  حتّمل  مرحلة  يف  �ملرحلتن:  كلتا  يف  مع�شومًا  �ل�شاهد 
�َسِهيداً  ِبَك  َوِجْئَنا  اأَْنُف�ِسِهْم  ِمْن  َعلَْيِهْم  �َسِهيداً  ٍة  اأُمَّ ُكلِّ  يِف  َنْبَعُث  �ل�شهادة: {َوَيْوَم 

َعلَى َهوؤُلِء«})1(.
اإلهّية ميتنع عليه  اأن يكون هذا ال�سهيد ذا ع�سمة  »وعلى هذا فمن الواجب 
ي�سهد عليها ل بظاهر  التي  الأعمال،  بحقائق  يكون عاملاً  واأن  الكذب واجلزاف، 
�سورها وهيئاتها املح�سو�سة؛ بل بحقيقة ما انعقدت عليه يف القلوب، واأن ي�ستوي 

عنده احلا�سر والغائب من النا�س«)2(. 
. وهذ� يك�شف �أّن �جلميع حا�شر عند �ملع�شوم

{َوَكَذِلَك  تعاىل:  اهلل  اأنزل  »اإّنا   : �ل�شادق �لإمام  عن  حمر�ن  رو�ية  ويف 
�ُسوُل  �ُسَهَداء َعلَى النَّا�ِس َوَيُكوَن الرَّ َتُكوُنواْ  ًة َو�َسًطا}؛ يعني عدًل {لِّ اأُمَّ َجَعْلَناُكْم 
َعلَْيُكْم �َسِهيًدا}. قال: ول يكون �سهداء على النا�س اإل الأئّمة والر�سل، فاأّما الأّمة 
فاإّنه غري جائز اأن ي�ست�سهدها اهلل تعاىل على النا�س وفيهم من ل جتوز �سهادته 

يف الدنيا على حزمة بقل«)3(.
1( �شورة �لنحل، �لآية: 89.

2( �لطباطبائي: �مليز�ن، م. �س، ج 12 �س 323.
�لأ�شرف،  �لنجف  �حليدرية،  �ملكتبة  ط،  ل  طالب،  اأبي  اآل  مناقب  علي:  بن  حممد  �شهر�آ�شوب،  �بن   )3

1376ه�/1956م، ج13، �س314 .
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خامتة:
على  �ل�شهود  �شهادة  نعمة  من  جّدً�  قّيمة  ثمرة  حت�شيل  من  بّد  ل  �خلتام  يف 
عليهم،  �مل�شهود  يف  هو  �لقّيمة  �لثمرة  عن  �لكالم  من  �ملق�شود  ولي�س  �لإن�شان، 
وبالآثار �ملباركة �لتي تقّدمها لهم بق�شميها �لإن�شايّن وغري �لإن�شايّن على �ل�شعيد 

�ل�شلوك �لرتبوّي و�لأخالقّي؛ بل �ملق�شود �أمر�ن: 
الأمر الأّول: �شرورة وجود �إمام مع�شوم يف كّل زمان، و�أّن �لأر�س ل تخلو من - 1

حّجة؛ حيث �إّن هذه �مل�شاألة من �أهّم �مل�شائل �لتي وقع فيها �خلالف بن مدر�شة 
خالل  من  �شبق  ما  يف  ذلك  �أثبتنا  وقد  �لأخرى،  و�لجّتاهات  �لبيت  �أهل 
�لتعبري �لقر�آين: {َوُكْنُت َعلَْيِهْم �َسِهيداً َما ُدْمُت ِفيِهْم})1(؛ فاإّنه ل بّد من وجود 
�شاهد و�شهيد يف كّل �أّمة ويف كّل زمان، فهذه حقيقة من �حلقائق �لقر�آنّية. وهذ� 
يك�شف عن �أّنه ل يكفي يف �ل�شاهد �أن يكون يف عامل �مللكوت وقد �نتقل من هذه 
ا  َفلَمَّ ِفيِهْم})2(، {  ُدْمُت  ا  �لن�شاأة: {مَّ يكون يف هذه  �أن  بد من  ل  بل  �لن�شاأة؛ 

ِقيَب َعلَْيِهْم})3(.  ْيَتِني ُكْنَت اأَْنَت الرَّ َتَوفَّ
على - 2 و�لأئّمة  و�لأو�شياء  لالأنبياء  �ل�شاملة  �لع�شمة  �إثبات  الثان:  الأمر 

وقع  �لتي  �حلقائق  �أهّم  من  حقيقة  هذه  �إّن  حيث  به؛  يقومون  ما  كّل  م�شتوى 
�لختالف فيها بن علماء �لكالم، وهي �أّن �لنبي �أو �لإمام هل هو مع�شوم 
على  ع�شمته  ذلك  �إىل  ي�شاف  �أم  فقط،  و�حلر�م  �حلالل  بيان  م�شتوى  على 
�إّنه ل يخطئ يف بيان �حلالل و�حلر�م  م�شتوى تطبيق �حلالل و�حلر�م، فكما 

فهو ل يخطئ ول ي�شهو يف تطبيق ذلك؟
�أن  عقاًل  يكن  فال  ذلك،  ي�شتحيل  �أّنه  تثبت  �لأعمال  على  �ل�شهادة  �أدّلة  �إّن 
ي�شتبه  �أن  �حتمال  �إىل  يوؤّدي  فهذ�  و�إل  �ملو�شوعات،  م�شتوى  على  م�شتبهًا  يكون 
وعمرً�  ع�شى،  �أّنه  و�ملفرو�س  �أطاع،  �لذي  هو  زيدً�  فيت�شّور  وعمرو،  زيد  بن 
�أّنه �أطاع، وتقع نتائج خطرية جّدً� على م�شتوى �أد�ء  هو �لذي ع�شى و�ملفرو�س 

�لقيامة. يوم  �ل�شهادة 

1( �شورة �ملائدة، �لآية:117.
2( م. ن.
3( م. ن.
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ح�ش
�أّمة،  كّل  يف  �ل�شاهد  وجود  على  �ملرتّتبة  �لآثار  يف  وندّقق  ننظر  عندما  �إذً�، 
منها  ي�شتفيد  �لتي  و�مل�شالح  �لفو�ئد  عن  -ف�شاًل  بينها  من  �إّن  نقول  �أن  ن�شتطيع 
�مل�شهود عليهم- �أمورً� �أخرى ن�شتطيع �أن ن�شتفيد منها يف تنزيه �ل�شاحة �لإلهّية عن 
�إر�شال �لأنبياء و�لأئّمة �إىل �لنا�س مع عدم تو�فرهم على �لع�شمة �ل�شاملة، 
وكذلك يف �لتنزيه عن خلّو �لأر�س من �إمام وحّجة، ولذ� فلو مل يبَق يف هذ� �لعامل �إل 

، �إىل �أن يرث �هلل �لأر�س...  �ثنان لكان �أحدهما �لإمام


