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 مفاضلة بني السابقني والالحقنيـال

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

مؤمننَي إىل درجاٍت، وجعَل منهم السَّابقنَي والالحقنَي، فُيقاُل: إنَّ هناَك َرجاًل أْسَبُق لقد قسََّم اهلُل اْل

 عاني بالدَّليِل والنَّصِّ؟ َماإلمياِن. فكيَف نفهُم هذِه اْلمن َرجٍل يف 

 

ََ  وك َُّّ ُمَزُوِر ِللُمفاضََِِّّلِ  بَ  اَُّولَ يف َمَطبع الُتاريِخ اْلكما السَُِِّّّة   لقد وقعِت الشِِّّعةع    ِِيي  واخآ

شِِِّّّعةب دُمد بَ ن)ِِِّّّب وله بقوله: والذُر ك َُّّ هذا وفَق مبدأ القةاِس الذي َنهانا عةُه سِِِّّّةعدنا أبو 

ا أمب املؤمة  اإلمام علي ومه: وال َتقةُسوالذِر مَ علِم القةاِس َُّنه ُيوِجُب االنعكاَسه  اقتداًء بقوِل 

ََ فإُن أمَي اهلِل ال ُيَقاُسه.  الدعي

هم إىل اإلسالِم  لُزمانيَّ يف الدَّنةا عةَد دعوِة الُةيبع وصه إُيااعترُبوا أُن الُسبَق هو الُسبُق افالسَُّة   

ُِِيها يف اإلجابِ  للُةيبع وصه وقبوِل اإلسالِم واالنقةاِد واْل ََ أوا ِِيي ُمياُد عةَدهم باَُّولَ  أواِئ ُُّ اَُّمِ  واخآ

ََ كما لألُولَ  ِدمً  ل عَلِت السَُّة  للُتكالةِف الُشيعُةِ  طوًعا أو َكيًها  وهكذا َج ين أمُةَ  َبالفض َُّ لآلِيي

ََ كسبي سِِّّفةان وابِةِه معاوي  وبقُةِ  الْ   ََ أسَِِّّلموا يوَم الفتِ  غِِّّاَيي لشُِِّّةيِة ةافقَ  مَ أَ)ِِّّاِن اُمالذي

 لعونِ .َماْل

ِعَيَة عَ  اَّنمةَ  اْلالُدعَوِة  َفَةُعُم فاعترُبوا أُن الُسبَق هو الُسبُق الُزمانيَّ عةَد ُبلوِغأُما الشعةع    ُمَتس

َِ الُةيبع وصه َِ الُةيبعفاْل .نم ََ َمَ كاَن ُمياُد باَُّولَ  عةَدهم َمَ كان يف نم ِِيي ََ  وصه  وباخآ  بعَد لل

ََ ال اإلسالِم وَتيَكَقبوِل  ون سِّبُب َفضِّ ُِّ اَُّولَ  غِّعوَب َ   ويك َِ  وُسهوَلُتُه ُزما كاَن علةه الُةاُس يف لل م

ََ  فاَُّولوَن سِِّّبِب الهتداِء     فةما َبعُد السِِّّتقياِر اَّمِي ووهوِر اإلسِِّّالِم وانتشِِّّاِرِل يف البالِد مي اخآِيي

ََ يف استقياِر اإلسالِم  وهذا الفض ُُّ أراَدُل الشعةع    ِِييَ  وهذا ال ُيلغي فض َُّ اخآِيي ِدمً  ُمق)عية  اْلاخآ

 ََ َِ الُةيبع وصه واْسَتَتُب هلم الكُم فةما بعُد.لبين العُباِس الذي ُِيوا عَ نم  تس

بُق يف الشَُِِّّيِ  ُمَياَد بالسُِِّّبِق السُُِِّّيوا أُن اْلَبالُتشِِّّبةِه والُتعطة ُِّ فقد اعت ُمق)ِِّّعيوَن مَ أه ُِّأُما اْل

َِ وُو ََ َيسِِّّْوِر اإلف واليَّتَبِ  والعلِم والكمِ  ونيادِة العق ُِّ والَب)ِِّّبِة يف الدعي سَِِّّعَةهم َعوَن امياِن  وهم الذي

َف ِّعن ُيَ)ةقدوِر إنساٍن أقاماٍت دوَن أيع دلة ٍُّ أو بيهاٍن  مي أُنُه لةَس مَب)ةةِف الُةاِس إىل درجاٍت وَملَت

 َواََّْر ِِ اهلِل بدلة ُِّ قوله تعاىل: وَيْعَلُم َما ِفي السَُِِِّّّماَواِت َمُه عةَدْلؤمةَ  وفًقا هلذا الُت)ِِِّّّةةِف َُّن ِعُماْل

 َوَيْعَلُم َما ُتِسيَّوَن َوَما ُتْعِلُةوَن َواللَُّه َعِلةِم ِبَذاِت ال)َُّدوِره.
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 َُ نيدَّ علةهم قةاسَِِِّّّهم بالُةاع التابِت الوارَد عَ أه ُِّ الع)ِِِّّّمِ  وله  كعلويعَ  ُن)ِِِّّّبيعَ  حن

الُمُه ِم ال)ُِِّّادِ  علةةا سِِّّ ا ورَد عَ اإلمامببه التزاًما كاماًل  ولإلجابِ  على هذا السَِِّّّؤاِل نكتفي ونلتِزُم 

ة َُّ: قؤمةوَن فةها عةَد اهلِل. فقال علةةا سِِّّالُمُه: نعم. ُمقة َُّ له: إُن لإلامياِن درجاِت َيَتفاضَِِّّ ُُّ اْل حةُث

 ِغْفُه لةا حُتى َنفَهَمُه.

خلة ُِّ يوَم ؤمةَ  كما ُيسَُِِّّبُق بَ  اُملةةا سِِّّالُمُه: وإُن اهلَل سَُِِّّبَق بَ  الْ قال اإلماُم ال)ُِِّّادُ  عف

اليعهاِن  ثُم َفضَُِِّّلُهم بَدَرجاِتهم يف السُِِّّبِق إلةِه  َفَةَع َُّ ك ُُّ امِيٍن مةهم على َدرَجِ  سَِِّّبِقِه  ال َيةق )ُُِِّّه  

ََ أواِئ ُُّ هذِل اَُّمِ  وفةها مَ َحقِِّه وال َيَتَقُدُم َمسِّبوِ  سَِّابًقا وال َمفضِّ    ُِِيها  وِل فاِضاًل  َتَفاَض ُّ لذل أوا

َْ للسُِّابِق إىل اإلامياِن َفْض ُِّ على الْ  َقُدُموهم إل َمسبوِ  إًلا َلَلِحَق آُِي هذِل اَُّمِ  أُوَلها  َنَعْم وَلَتولو مل َيك 

َْ سََِِّّبَق إىل اإلامياِن الَفضِِّّْ ُُّ على َمَ أبطس عةُه  و َْ ِلَم َْ بَدَرجاِت اإلامياِن َقُدَم اهلل  امل َيك  لسُِِّّابقَ   لك

َُِي اهلل  اْل ََ  َُّنةا َنِةُد مَ اْلوباإلبطاِء عَ اإلامياِن أ ََ َمَ هَو أكؤمةَ  اْلُمُمَق)ِِِّّّعيي َعَماًل ِمَ  تُيُمَق)ِِِّّّعيي

َْ   السُِّابقَ  وأكتي  ؤمةوَن ُمه اْلسَِِّّْبِق ُيفُض ُُّ بُهم غَِّالًة وغِّوًما وحة ا ونكاًة وجهاًدا وإنفاًقا  ولو مل َيك 

َْ أَبى اهلل  َبعضَُِّهم بعضًِّا عةَد اهلِل َلَكاَن الْ    َعُز َوَج ُُّ ُمَق)ِّعيوَن بكتَيِة الَعَم ُِّ ُمَقُدِمَ  على الُسابقَ   ولك

ِِ َُِي فةها َمَ أن ُيدِرَك آ َُِي اهلل  أو ُيَؤ  ه.َقُدَم اهلل ُي َدرجاِت اإلامياِن أُوَلها  وُيقُدَم فةها مَ َأ

 توضيح:

ََ ِمَ بدلة ُِّ قوله تعاىل وقياِر بُيبوبُةِتِه يف الُذراهلل  تعاىل َدَعا اخللَق إىل نفِسِه واإل ََِذ َربَّ : وَوِإْل َأ

د ُسئ َُّ اإلماُم قَبِةي آَدَم ِمَ و ُهوِرِهْم ُلرعُيَتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنف ِسِهْم َأَلْسُت ِبَيبعك ْم َقال وْا َبَلى َشِهْدَناه  و

َُ ُلرعُيَ  آدَم إىل يو م وأَراُهم ِم القةامِ  َفَخَيُجوا كالُذرع َفَعُيَفُهالباقُي علةةا سِِِِّّّّالُمُه عَ اخآيِ  فقال: وأِي

ََ مل َيعِيْ  أحِد َرُبُهه  وهةا تساَبقوا إىل اإلقياِر فساَرَعِت الْ  جابِ   ثُم تالها الئك   باإلَمنفسَُِّه ولوال لل

 ُِ َي ُمَق)ِِّّعًيا َي عةهم اعُتِبأه ُُّ اإلامياِن  فَمَ سِِّّارَل باإلجاَبِ  اعُتِبَي سِِّّاِبًقا وغُِِّّةعَف مَ اَّوائ ُِّ  وَمَ تس

ََ  وح)ِِّّ َُّ ك ُّه مةهم على َد ِِيي ََ ُهُم اْلُمْؤِمُةوَن َحقًَّا لَُّهْمَجَروغُِِّّةعَف مَ اخآ  ِتِه لقوله تعاىل: وأ ْوَلِِِِِِِّّّّّّئ

 َدَرَجاِت ِعةَد َربعِهْم َوَمْغِفَيٌة َوِرْنِ  َكِييِمه.

 

ََ االسِِِِّّّّتباِ  إىل اإلامياِن.ؤمُمقةِّ ُّ: أِرْبنِّا َعُما َنَدُ  اهلل  َعُز َوَج ُُّ الْ   قال اإلماُم ف ةَ  إلةِه م

ُضَها َكَعْي ِِ الُسَماء ْيال)ُِّادُ  علةةا سِّالُمُه: قاَل اهلل  َعُز َوَج ُُّ: وسَِّاِبق وا ِإَلى َمْغِفَيٍة معَ ُربعك ْم َوَجُةٍ  عَ   

ََ َفَواََّ ََ آَمُةوا ِباللَِّه َوُرسُِِِّّلِه َلِل  ُلو اْلَفضِِّّْ ُِّ اْلَعِمةِمه  ضِِّّْ ُُّ اللَِّه ُيْؤِتةِه َمَ َيشَِِّّاُء َواللَّهُ ْر ِِ أ ِعُدْت ِللَِّذي
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ََ وَ    ََ اْلُمَهاِجِيي ََ اْلُمَقُيُبوَنه  وقال: وَوالسُِّاِبق وَن اََُّول وَن ِم اََّنَ)اِر وقال: وَوالسُِّاِبق وَن السُِّاِبق وَن  أ ْوَلِئ

ََ اُتَبُعوُهم ِبِإْحسَِّاٍن ُرضَِِّي ال   ََ اَُّوُملَُّه َعْةُهْم َوَرُضوْا َعْةُهه َفَبَدأ باْلَوالَِّذي لَ  على َدرجِ  َسبِقهم  هاجيي

ثم َثُةى باَّن)ِّاِر ثُم َثلََّث بالُتابعَ  هلم بإحساٍن  َفَوَضَي ك ُُّ َقوٍم على َقدِر َدَرَجاِتهم َوَمَةاِنِلهم عةَدُل   

ََ اليَّسُِِّّ ُُّ َفثُم َلَكَي َما َفضُِِّّ َُّ اهلل  َعُز َوَج ُُّ بِه  ضُِِّّْلَةا أولةاَءُل بعضَِِّّهم على بعٍ،  فقال عُز َوَج ُُّ: وِتْل

ةعَ  َعَلى َبْعضَُِّهْم َعَلى َبْعٍ، معْةُهم ُمَ َكلََّم اللَُّه َوَرَفَي َبْعَضُهْم َدَرَجاٍته  وقال: وَوَلَقْد َفُضْلَةا َبْعَ، الُةبِ 

َِِية  َأْكَبُي َدَرَجاٍت َوَأْكَبُي َتفْ َبْعٍ،ه  وقال: وانم ْي َكْةَف َفضُِّْلَةا بَ  ِضةاًله  وقال: ْعضَُِّهْم َعَلى َبْعٍ، َوَلآل

ََ آَمُةوْا َوَهاَجُيوْا َوَجاَهُدوْا  وُهْم َدَرَجاِت ِعةَد اللَِّهه  وقال: وَوُيْؤِت ك  ُُّ ِلي َفْض ٍُّ َفْضَلُهه  وقال: والَِّذي

ََ يِهْم َأْعَمُم َدَرَجً  ِعةَد اللَِّهه  وقال: وَوَفُض َُّ اللَُّه اْلُمَةاِهِدِفي َسِبة ُِّ اللَِّه ِبَسْمَواِلِهْم َوَأنف ِس ََ َعَلى اْلَقاِعِدي

َْ َأنَفَق ِمَ َقْب ُِّ اْلَفْتِ  َوَقاَتاا َعِمةًمَأْجًي  َُّ   َدَرَجاٍت معْةُه َوَمْغِفَيًة َوَرْحَمً ه  وقال: وال َيسَِِِِّّّّْتِوي ِمةك م ُم

ََ َأْعَمُم َدَر ََ آَمُةوا ِمةك ْم َوالَّأ ْوَلِئ ََ َأنَفق وا ِمَ َبْعُد َوَقاَتل واه  وقال: وَيْيَفِي اللَُّه الَِّذي ََ الَِّذي ََ أ وُتوا َجً  مع ِذي

ََ ِبَسُنُهْم اَل ُي)ِِّةُبُهْم َوَمٌس َواَل َنَ)ِب َواَل َمْخَمَ)ٌ  ِفي َسِبة ُِّ اللَِّه َوالَ  ُؤوَن َطَي اْلِعْلَم َدَرَجاٍته  وقال: وَلِل

َْ َعُدوٍّ ُنْةاًل ِإالَّ ك ِتَب َلُهم ِبِه َعَم ُِّ َغاِلِ ه  وقال: وَوَما ُت َقدعُموْا ََّنف ِسك م َمْوِطئًا َيِغةظ  اْلك فَّاَر َواَل َيَةال وَن ِم

َِْةيًا َيَيُل  َوَمَ َي َِْةٍي َتِةُدوُل ِعةَد اللَِّهه  وقال: وَفَمَ َيْعَم ُّْ ِمْتَقاَل َلُرٍة   َْ  ِمْتَقاَل َلُرٍة َشياًا َيَيُله  ْعَم ُّْمع

 فهذا ِلكُي درجاِت اإلامياِن عةَد اهلِل َعُز َوَج ُُّ.

 توضيح:

ٍَ له درَجُتُه اليت ناَلها ِمَ سَِّبِقِه  قد َثُبَتها اهلل  وفُضَلُه بها على الْ  سبوِ   وهذا أمِي َمك َُّّ مؤم

ُمَيتعُب للمؤمةَ  يف درجاٍت  ولةَس للبشِِِِِّّّّي أيَّ ُحكٍم يف َجَيى عةَِّد الُِّدعوِة واإلجِّابِِّ   فهو تعاىل الْ    

ََ بال كِم والُتفضِِِِّّّّة ُِّ ب  الْ ُمالُتيتةِِّب كمِّا يقوُم الةوم كتِب مَ الْ   ائِهم درجاٍت ؤمة  وإعطُمق)ِِِِّّّّعيي

ةسى ع ةعدنا الُةيبعِِِِِِّّّّّّ َب ما َيَيوَن مَ َمَماِهِيهم  وهذا ال جيوُن لقوِل سِِِّّّبقُةاٍت حسِِِِِِّّّّّّ وأولوُياٍت وأس

 سة  وله: وال َتحكموا حسَب المَّاهِي ولكَ احك موا ُحكًما عاداًله.َماْل

 مَ وِهُمةا أُن فالًنا أسِِّّبُقإُن درجاِت اإلامياِن ال عالقَ  هلا مَبا نياُل مَ أفعاٍل وت)ِِّّيَّفاٍت قد ُت

ُن هذا يائِ، واَّحكاِم  وقد يكوفالٍن بسِِِِّّّّبِِّب ما نياُل مَ عمِلِه المَّاهِي يف الةاِة الدَّنةا والتزاِمِه بالف 

ِعًيا عُمَ نقاِرُنُه به وُنفضِِّّعل ُه علةه  فهذا َُّيُد ُحكٍم واهٍي على اَّموُملَتِزُم ُمق)ِِّّعًيا يف اإلجاَبِ  وُماْل ِر تس

 وهو قةاِس ُحذعْرنا مةه كما أسَلفةا يف بداي  الديِث.
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يتقوا ُيوا وَيتَطُهَةتعاىل للمؤمةَ  يف هذل الدَّنةا ِل ومِّا هِّذا االِتالُ  المَّاهُي إالَّ امتحاِن مَ اهللِ  

عوُدوا إىل ما كانوا علةِه  حةُث جاَء عَ اإلماِم الباقِي علةةا سِِِِّّّّالُمُه أُنُه قال: إُن اهلَل َعُز َوَج ُُّ َلُما وَي

َُ ُلرعيَُِّ  آدَم ِمَ وه  َُِذ علةهم اْل مِرِهوأَِي   قاَل اهلل  َعُز َوَج ُُّ وبالةَّبُوِة لك ُّع نيبٍّ ِمةتاَ  باليَّبوبُةِ  َلُهِلَةس

ا أكتَي م وا السِِِِّّّّماَء  فقال آدم: يا َر َّخآدَم: وانمْي مِّالا َتَيىه  فةمَي آدُم إىل ُلرعُيتِِِّه وُهْم َلره قد َمَلؤ  

ََِلْقَتُهم   مٍييع أَّ  ُلُرُيِتي  ةتاَ  علةهم ِمَما تييُد مةهم بسِِذَك اْلوما 

ــيح: ََ الةوِم يف أَِذ اْلِمةتاَ  على مجةِي َمَ َحضَِِِّّّيهذا يؤكُِّد العدالَ  اإلهلُةَ  بسُن اهلَل تعاىل  توضـ  لل

 ُة  .َت ال لَتتُب

 

 همه. قال آدم: يا َر َُّتِبُعوَنقاَل َعُز َوَج ُُّ: وَيعبُدوَنين ال ُيشِيكوَن بي شةًئا وُيؤمةوَن بُيُسلي وَي

َضهم لةَس له وِر قلة ُِّ وبعوَبعَضهم له نوِر كتِب وبعَضهم له ن  الُذرع أعمُم ِمَ َبعٍ، َفَما لي أَرى بعَ،

 نوِر 

هذا دلة ُِّ على ما شيحةاُل مَ موضوِل الُسبِق يف اإلجابِ   فكلَّما كانِت اإلجاب   أسيُل  كاَن  توضـيح: 

 . شدَّالةَّوُر أ

 

ََِلْقُتُهم   تسَلُن لي يف ف  ُّع حاالِتهمه. قال آدم: يا َر ََّّْبل َوهم يف كفقِّاَل اهلل  َعُز َوَج ُُّ: وكذلَ 

ََ ِالُ  َكةةوَنِتيه.  ََ مَ روِحي وَطبةَعَت  الكالِم فستكلَُّم  قال اهلل  عُز َوَج ُُّ: وتكلَّم فإُن روَح

ََ مَ روِحيه إشارٌة إىلتوضـيح:   ََ ِالُ  اْلُمماثََِِِِِّّّّّلِ  قوله تعاىل: وروَح ةةوَنِتيه َك  وقوله: وَطبةَعَت

 إشارٌة إىل إفياِد القع عَ أن يكوَن مَ جةِس الُةيبع أو ماهُةِتِه.

 

ََِلْقَتُهم على َقْدٍر واحٍد وطبةعٍ  واحدٍة وألواٍن واحدٍة وأعماٍر واحدٍة  قال آدم: يا َر َّ فَلو كةَت 

َْ بةةهم َتَحاُسِد وال تَ   ِِ َبعضُِّهم على بعٍ، ومل يك َ ِ، وال اِتالِ  يفوأرناٍ  سِّواَء مل َيْب  شيٍء مَ َبا

َِ َِلِقِهم ومَبشِِِّّّةَئِتي َيمضِِِِّّّي فةهم أميِ اَلاَّشِِِّّّةاِء. قال اهلل  َعُز َوَج ُُّ: ويا آدُم  بِعْلِمي  ي  ْفُت بَ  

 يِلقُت اجلُةَ  ِلَمَ أطاَعين وَعَبَدِني مةهم واُتَبَي ُرسُِِّلي وال أ َبالي  وِلقُت الُةاَر ِلَمَ َكَفَي بي وَعَ)انِ 

ََ وإلةهم  وبِعلِمَي الُةافِذ   ََ مَ َِب فاقٍ  بي إلة ََ وِلقُت ُلرعُيَت ََِلْقُت ومل َيُتِبْي ُرسُِِِِِّّّّلي وال أ بَِّالي  و
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ُت بَ  ُغَوِرهم وأجساِمهم وألواِنهم وأعماِرهم وأرناِقهم وطاَعِتهم وَمعِ)َةِتهم  فةعلُت مةهم ْففةهم ِاَل

 واَّعمى والق)َب والطَّوي َُّ واجلمة َُّ والُذمةَم والعاِلَم واجلاه َُّ والغيُن والفقَب الشُِِّقُي والسِّعةَد والَب)بَ  

ُ  إىل الذي بِه ةةم َي الُ)حُمطةَي والعاغَِّي وال)ُِّحةَ  والسُِّقةَم وَمَ بِه الُزماَن   وَمَ ال عاهَ  بِه  فةَ   واْل

ه  أن أ عاِفَةينحةِ  فَةدعوِني وَيسِِِِّّّّسل)ُِِِِّّّّالعاه   إىل اليةمَي الذي بِه َدِني على َعاِفَةِتِه  والعاَه   فَةحم

ويشِِّّك َيني  وَيةم َي الفقُب  َدِنيةم َي الغينَّ إىل الفقِب فَةحموَي)ِِِّّبَي على َبالِئي فس ثةُبُه َجزي َُّ َعَطاِئي  وَي

َُ إىل الكِّافِي فَةحمَِّدني على َما َهدَ  ُمإىل الغينع فةَِّدعوِني وَيسِِِِّّّّسل ِةي  وَيةم َي الْ  ََ ِلقُتُهم  يُتُه ؤم فلذل

َ  القاِدُر  َمَّبلَوُهم يف الُسُياِء والُضُياِء وفةما أعافةهم وفةما َأبَتِلةهم وفةما أ عِطةهم وفةما َأمَةُعُهم وأنا اْل ِل

ََ ما ِشئُت إىل ما ِشئُت وأ قدعَم َ م ولي أن أ مِضَي مجةَي ما َقُدْرُت على ما َدُبْيُت  ولي أن أَةعَي مَ لل

ََ َما قُدْمُت  وأنا الَفُعاُل ِلَما أريُده. ِعَي مَ لل ُِْيُت وأَؤ ََ ما أ  لل
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