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تبدو هيمنة األفكار وسلطتها ،يف أصدق ظهور لها

بأثارها املشخّصة ،واق ًعا مجتمع ًّيا واتّجاهًا معرف ًّيا يف
العلم والعمل.

ووسط زحام ال ّتغالب وال ّتسابق بني األفكار

املتناقضة والعقائد املختلفة يف عاملنا املعارص،
يخفت شعاع الحقيقة وصوت فطرتها الدّ الة.
فالدوائر السياس ّية الظالم ّية من جهة ،وشياع التعمية

وال ّتشويه للعقائد الدين ّية الرسال ّية ،وال ّتدليس يف
أسس صياغتها وإشهارها ،وتوكيد ضاللة فهمها

وتأصيلها ،يكاد يكون البارز الظاهر يف املشهد ،بل
املسيطر عليه والحاكم فيه.

حا يف الرؤية ،وانعدا ًما
فإذا بنا نشهد انقال ًبا فاض ً

تا ًّما للفكر املعقلن السليم ،وقيا ًما للمسخ من األفكار
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التغي من سنخ إىل آخر .فإذا
الضّ الّة ،وتح ّو ًل مس ّي ًسا للعقائد يفوق التص ّور حدّ
ّ

أعدا األعداء أخوة وأصدقاء ،وأخ ّوة الدّ ين والعقيدة عداوة وبغضاء ومبدأ للنقض
والهالك .وكأنّ س ّنة الله تعاىل يف االستبدال تجري فينا عواملُها ،وتنطق وصفنا
كلامتُها :ﮘ ﮙ ﮚ /39[ ....التوبة].

ولوال فضل الله تعاىل علينا بأن ينفر من كل أمة رجال يدكوا الباطل ويعلوا الحق

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ/122[ التوبة].

لفسدت االرض ومن عليها ﮀ ﮁ ﮂ /64[ ....البقرة].
فإحياء العقيدة اإلله ّية ونرصتها إحياء لل ّناس ،وما ذاك ّ
إل فيام نواجه ونصارع

من مدّ هادر من األفكار الهشّ ة املستقوية بالباطل واملستنرصة بالشيطان .وعليه،
(فكل أرض كربالء
ّ
الحق يقابله الباطل يف ميدان وزمان
فاملواجهة دامئة باقية بدوام
ّ

الحق وأهله حتى يرث
وكل يوم عاشوراء) ،وال ميكن تص ّور ال ّركون أو الفتور عن
ّ
ّ

الله األرض ومن عليها.

يف هذا العدد من العقيدة تتسابق األقالم إىل لباب الحقائق تبيانًا وبرهانًا وكشفًا

وإعالنًا طل ًبا يف نفض غبار التشويه والتحريف والتدليس ،وتجذير منهج طلب
الحقيقة والدفع عنها فك ًرا ح ًّرا .وقد أبدى ثلّة من الباحثني األفاضل بدلوهم يف هذا

العدد؛ ليقدّ موا وصلة جديدة ملسرية علم ّية معرف ّية عامرة باملقاصد السامية للمجلّة.
والله من وراء القصد
مدير التحرير

ّ
اإلمامية
أدوار علم الكالم عند

(*)

الدور النبوي13( ق هـ ـ 11هـ)
السيد هاشم امليالين

[[[

تمهيد:
النبوي ،وتحدي ًدا بعد املبعث إذ
نعتقد أ ّن علم الكالم بدأ يف جذوره األوىل منذ العهد
ّ

ُبي ركائزه
ال ينشأ الدين ـ ّ
أي دين كان ـ وال ينمو وال يستم ّر من دون وجود منظوم ٍة كالم ّي ٍة ت ّ

ٍ
واستفهامات عديد ٍة.
األساس ّية وتدافع عنها ،وتر ّد عىل ما يرد عليه من أسئلة

وتتغي أساليبها
نعم ،إ ّن املنظومة الكالم ّية هذه مع لحاظ وحدة مضمونها ،غري أنّها تختلف
ّ

ومناهجها عرب الزمن ،وبحسب الحاجة ،طاملا كان الهدف هو التبيني والدفاع ،فكان اإلنسان
املسلم يتّخذ أجود األساليب واملناهج املتاحة يف زمنه للقيام بهذه امله ّمة.

النبوي نراه يختلف يف األسلوب
ولذا عندما نرى بدايات علم الكالم يف العهد
ّ

عم هو عليه بعد قرون سيّام إبّان ازدهار العلوم
واملناهج وحتّى نوعيّة املسائل املطروحةّ ،
اإلسالم ّية ،مع الحفاظ عىل املحتوى والبنية الرئيس ّية التي هي إثبات الذات اإلله ّية وما
يتعلّق بها وما يصدر عنها.

ريا يف تدوين هذا املبحث عىل كتاب موسوعة الحديث النبوي عقيدة ورشيعة وخلقًا باهتامم كاظم
* ـ اعتمدنا كث ً
مدير شانه جي ،وكذلك موسوعة العقائد اإلسالمية يف الكتاب والسنة للشيخ الريشهري.
[[[ -مدير املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية.
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علم
فعلم الكالم قد تكامل ووصل إىل الصريورة بالتدريج ،ومن اإلجامل إىل التفصيلً .
بأ ّن أصول املسائل الكالميّة قد وردت يف القرآن الكريم ،ورغم أ ّن القرآن الكريم هو املصدر
جا بني املسلمني آنذاك من
األ ّول للعقيدة،
والنبي ما كان إلّ متبّ ًعا أثره ،غري أنّه مل َ
يلق روا ً
ّ
الللئ العقديّة الثمينة مشفّر َة املعنى وال ُك ُنه مل تفتح
وجهة نظ ٍر عقديّ ٍة كالم ّي ٍة ،وبقيت تلك ّ
إل عىل الخواص الذين زاحموا العلم بركبتيهم فأصبحوا باب مدينته ،أ ّما اآلخرون
رموزها ّ
فكانوا يف معز ٍل عن هذا ،فلم يستضيؤوا بنوره ،فأصبحوا مذاهب وطرائق شتّى.
ث ّم إ ّن علم الكالم اإلمامي قد مت ّيز عن غريه ،بأ ّن فرتة حضور املعصوم عند اإلمام ّية طالت
مم أعطى حصان ًة عقديّ ًة لإلماميّة ،رغم جميع الضغوط الخارجيّة
بحدود ( 250سنة)ّ ،
واالنشقاقات الداخليّة ،وهذا بخالف سائر املدارس الكالميّة التي انقطع عندها زمن
النبي إىل املأل األعىل.
الحضور بعد رحيل ّ
النبوي فال ب ّد لنا من التع ّرف عىل الخارطة
العقدي
وإذا أردنا الوقوف التّام عىل الدور
ّ
ّ
العقديّة السائدة يف املجتمع العريب عرص البعثة ،إذ إ ّن بعض املواقف العقديّة جاءت
لإلجابة عىل ما هو موجود بالفعل إىل جنب العقائد التأسيس ّية.
املك واملدين آنذاك ،نراهام خليطًا من آراء ومعتقدات
ّ
وعندما ننظر إىل املجتمعني
مختلفة ،إذ كان يقطن يف هذين املكانني مرشكوا العرب ،نصارى ويهود ،مضافًا إىل ما
يحيط بهام يف األطراف من ديانات مجوسيّة ومانويّة وصابئة وغريها من املعتقدات ،التي
تركت أثرها املبارش أو غري املبارش من طريق التجارة أو السياحة الدينيّة.
إ ّن أمري املؤمنني يصف الحالة العا ّمة السائدة يف العامل آنذاك بقوله( :وأهل األرض
ٍ
يومئذ ملل متفرقة ،وأهواء منترشة ،وطرائق متشتّتة ،بني مشبّه لله بخلقه ،أو ملحد يف اسمه،
أو مشري إىل غريه[[[).
النبوي ضمن
ث ّم إ ّن أمري املؤمنني يصف حالة العرب يف الجزيرة العربيّة قبل املبعث
ّ
النقاط التالية:
[[[ -نهج البالغة ،الخطبة .1 :

أدوار علم الكالم عند اإلمامية؛ الدور النبوي

( 13ق هـ 11.هـ)
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 1ـ اندراس الدين:
رش دين[[[( ويف مكان
قال( :إ ّن الله بعث مح ّم ًدا ...وأنتم معرش العرب عىل ِّ

آخر( :أرسله وأعالم الهدى دارسة ،ومناهج ال ّدين طامسة[[[ (وأيضً ا( :والناس يف فنت

انجذم فيها حبل الدين ...خُذل اإلميان فانهارت دعامئه وتنكّرت معامله ،ودرست

شكُ ًه[[[).
سبله ،و َعف ْ
َت ُ ُ

 2ـ الفنت والفوىض والحرية:
قال( :والناس يف فنت انجذم فيها حبل الدين ،وتزعزعت سواري اليقني ،واختلف

نت داستهم بأخفاقها،
ال ّنجر ،وتشتّت األمر ،وضاق املخرج ،وعمي املصدر ...يف ف ٍ
ِ
ووطئَتهم بأظالفها ،وقامت عىل سنابكها فهم تائهون حائرون جاهلون مفتونون[[[).
 3ـ عبادة األوثان:
قال( :فبعث الله محم ًدا
بالحق ليخرج عباده من عبادة األوثان إىل عبادته[[[).
ّ
4ـ اتّباع الشيطان:
قال( :أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكهَ ،و َوردوا مناهله ،بهم سارت أعالمه ،وقام

بالحق ليخرج عباده ...من طاعة الشيطان إىل
لواؤه[[[) .وأيضً ا( :فبعث الله مح ّم ًدا
ّ

طاعته[[[).

[[[ -نهج البالغة ،الخطبة .26
[[[  -م ن ،الخطبة .195
[[[ -م ن ،الخطبة .2
[[[ -م ن ،الخطبة .2

[[[ -م ن ،الخطبة .147
[[[ -م ن ،الخطبة .2

[[[ -م ن ،الخطبة .147
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 5ـ الجاهل ّية الجهالء:
قال( :بعثه والناس ...حاطبون يف فتنة ،قد استهوتهم األهواء ،واستزلتهم

الكربياء ،واستخفتهم الجاهليّة الجهالء ،حيارى يف زلزال من األمر وبالء من الجهل[[[).

وقال( :وال تكونوا كجفاة الجاهل ّية :ال يف ال ّدين يتفقّهون ،وال عن الله يعقلون[[[).
 6ـ الضالل والظالم:
قال( :وأضاءت به البالد بعد الضاللة املظلمة ،والجهالة الغالبة ،والجفوة
الجافية ،وال ّناس يستحلّون الحريم ،ويستذلّون الحكيم ،يحيَ ْون عىل فرت ٍة وميوتون عىل
كفر ٍة[[[).

النبوي ،ومل تكن هذه
هذه أه ّم املعامل العا ّمة التي كانت سائدة قبيل املبعث
ّ

الحالة وليدة يومها أو أمسها ،بل هي تراكامت وخليط من مختلف التيّارات.

جهات الفكريّة والعقديّة السائدة آنذاك يف شبه الجزيرة العربيّة ،حيث كان خليطًا
والتو ّ

من ثقافة املرشكني واليهود والنصارى ،والصابئة واملجوس وغريها من املدارس

الفكريّة ،وإليك بيانه:
 1ـ املرشكون:

كانت عرب الحجاز يف الجاهليّة تعبد األصنام ،وتذكر املصادر أ ّن أ ّول من جاء

ريا ،ينقل ابن
باألصنام إىل مكّة هو عمرو بن لُ َ
حي ،وقد كان س ّيد قومه ومطا ًعا وتاج ًرا كب ً

حي خرج من مكّة إىل الشام يف
هشام (ت 218هـ) عن بعض أهل العلم( :أ ّن عمرو بن لُ َ
ٍ
بعض أموره ،فلام قدم مآب من ِ
يومئذ العامليق ،رآهم يعبدون األصنام،
أرض بلقاء وبها
فقال لهم :ما هذه األصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له :هذه أصنام نعبدها ،فنستمطرها

[[[ -نهج البالغة ،الخطبة .94
[[[ -م ن ،الخطبة 166

[[[ -م ن ،الخطبة .151
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صنم فأسري به إىل أرض
فتمطرنا ،ونستنرصها فتنرصنا ،فقال لهم :أفال تعطونني منها
ً

صنم يقال له هبل ،فقدم به مكّة فنصبه وأمر الناس بعبادته
العرب فيعبدوه؟ فأعطوه
ً

وتعظيمه[[[).

ويظهر أ ّن عبادة األصنام ما كانت سائدة آنذاك ،حيث يسأل ويقول( :ما هذه األصنام)
ف ُيجاب بأنّها للعبادة.
كام ينقل ابن هشام عن ابن اسحاق سبب انتشار عبادة األصنام واألحجار عند
بني اسامعيل أنّه( :كان ال يظعن من مكّة ظاعن منهم حني ضاقت عليهم والتمسوا
تعظيم للحرم ،فحيثام نزلوا
إل حمل معه حج ًرا من حجارة الحرم
الفسح يف البالدّ ،
ً
وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة ،حتّى سلخ ذلك بهم أن كانوا يعبدون ما استحسنوا
من الحجارة وأعجبهم ،حتى خلف الخلوف ،ونسوا ما كانوا عليه ،واستبدلوا بدين
إبراهيم وإسامعيل غريه ،فعبدوا األوثان ،وصاروا إىل ما كانت عليه األمم قبلهم من
الضالالت[[[).
فهكذا انترشت عبادة األصنام يف بني اسامعيل خارج الحجاز ،وهكذا انترشت األصنام
صنم يعبدونه ،فإذا أراد ال ّرجل منهم سف ًرا
كل دار يف دارهم
يف مكّة ،بحيث اتّخذ أهل ّ
ً
جه إىل سفره ،وإذا قدم من سفره
ّ
متسح به حني يركب ،فكان ذلك آخر ما يصنع حني يتو ّ
متسح به فكان ذلك أ ّول ما يبدأ به قبل أن يدخل عىل أهله[[[ .وقد أصبحت الكعبة قبيل
ّ
املبعث بيتًا مركزيًّا لألوثان بحيث احتوت عىل أكرث من ثالمثئة وستني وثن.

ينص عىل أ ّن هؤالء ما كانوا كفّا ًرا بل كانوا مرشكني ،إذ كانوا يعتقدون
ث ّم إ ّن القرآن ّ

بالله الخالق ،ولكن يرشكون معه غريه يف التدبري ،قال تعاىل :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ  .[[[ ويف وصف
[[[ -السرية البن هشام  ،73 :1عنه البداية البن كثري .458 :2
[[[ -م ن .74-73 :2
[[[ -م ن .78 :2

[[[ -سورة العنكبوت ،اآلية.61 :
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آخر لهم  :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ [[[وقد وردت آيات كثرية تن ّدد باملرشكني
وتزيّف معتقداتهم.
 2ـ اليهود:
الخاصة حول النب ّوة
حدة تعتقد بنب ّوة موىس ،ولها معتقداتها
ّ
اليهود أ ّمة مو ّ

والرشيعة واملعاد ،وكان لهم حضور بارز يف الحجاز سيّام يف يرثب (= املدينة) كام

أنّهم أث ّروا يف عرب الجاهل ّية فته ّود بعضهم.

يقول اليعقويب (ت 284هـ)( :ث ّم دخل قوم من العرب يف دين اليهود ،فأ ّما من ته ّود

منهم فاليمن بأرسها ،كان ت ّبع حمل حربين من أحبار اليهود إىل اليمن فأبطل األوثان،

وته ّود من باليمن ،وته ّود قوم من األوس والخزرج بعد خروجهم من اليمن ملجاورتهم

يهود خيرب وقريظة والنضري ،وته ّود قوم من بني الحارث بن كعب ،وقوم من غسان وقوم
من جذام[[[).

إل
وكان أكرث تواجد اليهود يف املدينة ،ومل يذكر التاريخ حضو ًرا بارزًا لهم يف مكّة ّ

لُام ًما إ ّما للتجارة أو التحالف مع بعض البيوت والقبائل.

واليهوديّة كام تركت أثرها عىل العرب قبل املبعث فه ّودت طائفة منهم ،تركت أثرها

النبي إىل املدينة،
السلبي ـ العقدي والسيايس ـ أيضً ا بعد املبعث ،سيّام بعد هجرة ّ

إذ إنّها كانت تعتقد بأ ّن نبي آخر الزمان سيكون منها ،وعندما ظهر الرسول بدؤوا

أفواج.
بالعداء وإلقاء الفنت ،س ّيام بعدما اشت ّد أمر اإلسالم ودخل يف اإلسالم
ٌ

فاالختالف العقدي بني اليهود واملسلمني كان أكرثه حول مسالة النب ّوة ونسخ الرشيعة،

وسنذكر بعض موارد الخالف الحقًا.
[[[ -سورة الزمر ،اآلية .3

[[[ -تاريخ اليعقويب .257 :1
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 3ـ النصارى:
كان للنصارى حضور أقوى من اليهود ،إذ كانوا ميلكون امرباطوريّة كربى وعلامء
كرث ،ويذهب جواد عيل إىل عدم إمكان تعيني انتشار النرصان ّية يف الحجاز ،وإن أعوز
االنتشار إىل أسباب تبشرييّة[[[.
تنص من أحياء
تنصت ،قال اليعقويب( :وأ ّما من ّ
ويخربنا التاريخ بأقوام من العرب ّ
العرب فقوم من قريش من بني أسد عبد ال ُع ّزى ،...ومن بني متيم بنو امرئ القيس بن
زيد مناة ،ومن ربيعة بنو تغلب ،ومن اليمن طيء ومذحج وبهراء[[[.)...
والخالف العقدي الدائر آنذاك كان حول التوحيد والتثليث والنب ّوة.
 4ـ املجوس والصابئة:
فقد ورد ذكرهام يف القرآن الكريم كقوله تعاىل :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ [[[و ِذكْر القرآن لهام يعني معرفة أهل الحجاز بهام .ويذكر جواد

جس بعض العرب ،فورد أ ّن املزدكيّة واملجوسيّة يف متيم ،كام أ ّن اليمن كانت
عيل مت ّ
أيضً ا مجوس ّية ،ويقال إ ّن بعض العرب عبدت ال ّنار[[[.
والخالف العقدي معهم يف عبادة النار والقول بإلهني اثنني.
جح
أ ّما الصابئة فرغم ورودها يف القرآن ّ
إل أ ّن املعلومات عنهم يف الحجاز قليلة ،وير ّ

ربا بدواعي اقتصاديّة إ ّما للتجارة وإ ّما عىل صورة عبيد
جواد عيل أ ّن تواجدهم يف مكّة ّ
للخدمة[[[.
[[[ -املفصل .458 :6

[[[ -تاريخ اليعقويب .257 :1

[[[ -سورة الحج ،االية.17 :
[[[ -املفصل .543 :6
[[[ -املفصل .551 :6
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هذه األمور كلّها أ ّدت إىل أن يكون املجتمع العريب يف الحجاز خليطًا من اآلراء
واملعتقدات املختلفة ،توارثت بعضها من اآلباء وبعضها م ّمن قدم الحجاز وسكن فيها،
وبعضها اآلخر من خالل التجارة والسفر ،ولذا يقول اليعقويب (ت 284هـ)( :وكانت
أديان العرب مختلفة باملجاورات ألهل امللل ،واالنتقال إىل البلدان واالنتجاعات[[[).
وهذه اآلراء واملعتقدات لدى العرب قد قامت كلّها بوجه النبي بعد مبعثه ،منافحة
النبي إثبات دعوته أ ّو ًل ،واإلجابة
عم كانت عليه وما ورثته من آبائها ،وكان عىل
ّ
ّ
عىل هذه املدعيات ثان ًيا.
وهذا ما سنسلّط الضوء عليه يف هذا املبحث.
وقبل الولوج يف أصل املوضوع ال ب ّد من اإلشارة إىل نقاط منهجيّة ع ّدة:
 1ـ إ ّن املنهج املتّبع هنا هو املنهج النقيل املعتمد عىل النصوص واألخبار ،وما
حوته كتب السرية والحديث.
 2ـ منهجنا هذا ال يعني االعتامد عىل جميع ما ُروي ونُسب إىل رسول الله ،إذ
توجد روايات غري صحيحة ومكذوبة عىل رسول الله يف حياته وبعد رحيله.
حة الرواية إلّ إذا خالفت القرآن ،أو العقل الفطري السليم ،أو
 3ـ األصل عندنا ص ّ
الواقع التاريخي الثابت.
النبيمن دون أن نضفي عليه
 4ـ نحاول أن نصل إىل ظاهر املعتقد الذي ب ّينه
ّ
حا؛ يك ال تختلط الروايات بآرائنا ومفروضاتنا القبليّة.
ً
تحليل أو رش ً
 5ـ إ ّن مسألة منع تدوين الحديث س ّببت ضياع كثري من املعامل ،ونسيان كثري من
القرائن الحاليّة واملقاليّة املقرتنة بالحدث ،والتي لها الدور الها ّم يف فهم الخرب من
حفظت وتداولت شف ًها غري أ ّن التداول الشفهي مل
خالل سياقه العام ،والروايات وإن ُ
يكن كالكتابة ،لذا نرى س ّمة من الروايات العقديّة النبويّة ،واملفروض وجود آالف من
[[[ -تاريخ اليعقويب .254 :1
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تلك الروايات ،إذ رسول الله جاء بحدث عظيم ودين جديد ،وتح ّدى املرشكني
مم يعني وجود ك ّم
وأصحاب الديانات ،مضافًا إىل أسئلة تدور يف خلد املؤمننيّ ،
هائلٍ من الروايات العقديّة ضاعت ع ّنا؛ بسبب تلك الجناية التي منعت من تدوين الس ّنة
بتربيرات واهية.

 6ـ إ ّن القرآن الكريم ميلء باآليات املتعلّقة باملبدأ واملعاد والخلقة والنب ّوة وغريها
من املسائل ،وبعضها جاء كأجوب ٍة موحاة من قبل الله تعاىل إىل رسوله الكريم لإلجابة
عىل الشبهات ،كام أ ّن بعضها تأسييس ،ومبا أنّنا بصدد تسليط الضوء عىل ما روي عن
إل ناد ًرا ،إذ مجال بحثها يف
رسول الله مبارشة ،مل نتع ّرض إىل هذه اآليات الكرمية ّ
مكان آخر.
سنعالج الدور العقدي النبوي ضمن خمسة مباحث بعدد أصول الدين :التوحيد
ومباحث اإلله ّيات ،العدل ،النب ّوة ،اإلمامة ،املعاد.
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األول
املبحث ّ
اإلله ّيات ومباحث التوحيد
ال ّ
شك أ ّن الدعوة النبويّة كانت دعوة توحيديّة ،ت ُص ّنف ضمن األديان التوحيديّة الداعية
إىل الله الواحد األحد ،كام ال ّ
شك أ ّن الفرتة النبويّة ،هي الفرتة التأسيسيّة للتوحيد ،يشهد
لذلك ما ورد يف القرآن الكريم والروايات النبويّة.
النبوي التوحيدي من خالل ما وصل إلينا من
سنحاول يف هذا الفصل اإلشارة إىل الجهد
ّ
حة هذه الروايات كأصل موضوعي ،إالّ إذا ثبت ما يخالفها من
روايات ،ونحن ّ
نتمسك بص ّ
آية أو دليل عقيل أو تاريخي متقن ّ
حة تلك الرواية أو ذاك الحدث.
يدل عىل عدم ص ّ
 1ـ معرفة هللا تعاىل وإثب�ات ذاته:
ما كان رسول الله بحاجة إىل بذل ٍ
جهد كبريٍ إلثبات الذات اإللهيّة وبداهة معرفته ،إذ
إنّه بُعث يف وسط شهد ديانات مختلفة عىل م ّر العصور ،فام كانت مسألة األلوه ّية مورد
الشك وجعل األنداد لله تعاىل :أﮆ
اإلنكار ،نعم إذا كانت هناك إشكال ّية فهي تعود إىل ّ

ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖٰ.[[[

ٌ
وبداهة معرفة الله تعاىل هذه مل تكن وليدة الفرتة النبويّة ،بل هي إرثٌ
مشرتك عند جميع
األنبياء  :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ .[[[لذا مل ترد روايات كثرية
تركّز عىل هذا الجانب ،وما ورد عنه بهذا الخصوص ميكن تصنيفه ضمن نقاط ع ّدة:

ٌ
مجبول عليها منذ خلقته ،وهذا
 1ـ  1اإلشارة إىل فطريّة معرفة الله تعاىل ،وأ ّن اإلنسان
ما ورد عنه بألفاظ مختلفة ،من قبيل قوله( :ما من مولود إلّ يولد عىل الفطرة ،فأبواه
[[[ -سورة الزمر ،اآلية.3 :

[[[ -سورة إبراهيم ،اآلية.10 :
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جسانه[[[) .ث ّم يتلو الراوي قوله تعاىل :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
يه ّودانه أو ّ
ينصانه أو مي ّ
ﯞﯟ.[[[

ويف لفظ آخر عن أيب جعفر عن رسول الله( :كل مولود يولد عىل الفطرة ،يعني

املعرفة بأ ّن الله ع ّز وجل خالقه[[[).

ويف لفظ آخر عنه( :كل مولود يولد من والد كافر أو مسلم ،فإنّه يولد عىل الفطرة عىل

جستهم،
اإلسالم كلّهم ،ولكن الشياطني أتتهم فاجتالتهم عن دينهم ،فه ّودتهم ّ
ونصتهم وم ّ
وأمرتهم أن يرشكوا بالله ما مل ين ّزل به سلطانًا[[[).

ف الْ ُفل ِ
ْك
وقد تشري بعض اآليات إىل هذه البداهة أيضً ا ،من قبيل آية الفُلكَ  ،فإِ َذا َر ِك ُبوا ِ

خلِ ِ
شكُونَ .[[[
َد َع ُوا اللَّهَ ُم ْ
ْب إِ َذا ه ُْم يُ ْ ِ
ص َ
ني لَهُ الدِّ ي َن َفل ََّم نَ َّ
جاه ُْم إِ َل ال َ ِّ

وقوله تعاىل :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ.[[[

ويحس بالخطر الحقيقي
فاآليات تشري إىل أ ّن اإلنسان عندما ينقطع عن األسباب املاديّة،
ّ

عىل نفسه ،يرجع بالبداهة إىل فطرته األوىل ليستمد العون من الله تعاىل ،ولكن بعد النجاة
يرجع إىل غ ّيه وإرشاكه.

[[[ -صحيح البخاري  /97 :2باب يف الجنائز.
[[[ -سورة الروم ،اآلية.30 :

[[[ -الكايف للكليني .13 :2

[[[ -كنز العامل  266 :1ح .1336

[[[ -سورة العنكبوت ،اآلية.65 :

[[[ -سورة يونس ،اآليتان.23-22 :
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1ـ  2إ ّن بداهة الذات اإلله ّية وفطريّة معرفته تعاىل ،ال تنفي لزوم التأكيد وتذكري اإلنسان
بخالقه جلّت عظمته ،ولذا كان يؤكّد رسول الله بني الحني واآلخر عىل لزوم املعرفة
بالله تعاىل ،فقد ورد عنه قوله( :دعامة الدين وأساسه املعرفة بالله[[[).
وعندما سأله رجل عن أفضل األعامل ،أجابه بقوله( :العلم بالله[[[).
ويف سؤال آخر سأله أعرايب( :ما رأس العلم يا رسول الله؟ قال :معرفة الله حق معرفته ،قال
حق معرفته؟ قال :تعرفه بال مثل وال شبه وال ند ،وأنّه واحد أحد،
األعرايب :وما معرفة الله ّ
حق معرفته[[[).
ظاهر باطن ،أ ّول آخر ،ال كفو له وال نظري ،فذلك ّ
إ ّن معرفة الله تعاىل مجبولة يف القلوب والعقول ،وعمل األنبياء إنّ ا هو إنارة الطريق ورفع
املوانع يك تذهب الغشاوة ويُرى النور ،وإىل هذا يشري رسول الله بقوله( :يا من فتق
العقول مبعرفته[[[) .ومن دعائه أيضً ا( :الحمد لله الذي ع ّرفني نفسه ومل يرتكني عميان
القلب[[[).

الرب:
 3-1ويف رواية أخرى تشري إىل تعليم األنبياء ومساعدتهم الخلق للتع ّرف عىل
ّ
(وابتعث النب ّيني ...ليعقل العباد عن ربّهم ما جهلوه ،فيعرفوه بربوب ّيته بعدما أنكروا ،ويوح ّدوه
باإلله ّية بعدما عضدوا[[[) .فدور األنبياء هنا إزاحة الستار لرؤية التوحيد وترك اإلرشاك الذي
هو خالف الفطرة التوحيديّة.

 4-1إ ّن الوقوف عىل كنه الذات اإلله ّية أمر مستحيل ،إذ كيف للمحدود أن يحيط بغري
إل هو[[[)
املحدود ،وهذا الجدل كان متداولً آنذاك ،لذا ورد عنه( :يا من ال يعلم ما هو ّ
[[[ -كنز العامل  381 :3ح .7047

[[[ -ربيع األبرار للزمخرشي .26 :4
[[[ -التوحيد للصدوق 285 :ح.5

[[[ -بحار األنوار للمجليس  204 :95ح .37
[[[ -م ن  282 :86ح .45

[[[ -التوحيد للصدوق  44ح.4

[[[ -عواىل اللئايل  132 :4ح .226
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ويف لفظ آخر يعرب رسول الله عن عجز اإلنسان بقوله( :سبحانك ،ما عرفناك حق
معرفتك[[[).
وهذه االستحالة عا ّمة لجميع البرش بال فرق بني نبي أو ويص ،ولذا عندما قال( :ال يبلغ
جب الناس وسألوه عن نفسه( ،فقيل :وال أنت يا رسول الله؟ قال :وال
أحد كنه معرفته) .تع ّ
وأجل أن يطلّع أحد عىل كنه معرفته[[[).
ّ
أنا ،الله أعىل
بل كان رسول الله ينهى عن التفكّر يف الذات اإللهيّة ،فقد ورد عنه يف قوله تعاىل:
(وإ ّن إىل ربّك املنتهى) قال( :ال فكرة يف الرب[[[) .أو قوله( :تفكّروا يف خلق الله،
وال تفكّروا يف الله فتهلكوا[[[).

أو قوله( :تفكّروا يف كل يشء وال تفكّروا يف الله تعاىل[[[) .وهناك حادثة يشري إليها ابن
ع ّباس رغم صغر س ّنه ،حيث ّ
تدل عىل اهتامم الرسول بتعليم أصحابه طريقة التفكّر يف

الله تعاىل للحصول عىل معرفة سليمة ،يقول ابن ع ّباس( :دخل علينا رسول الله ونحن
يف املسجد حلق ،قال لنا رسول الله :فيم أنتم؟ قلنا :نتفكّر يف الشمس كيف طلعت وكيف
غربت ،قال :أحسنتم كونوا هكذا ،تفكّروا يف املخلوق وال تفكّروا يف الخالق[[[).
وأهميّة هذه الرواية تكمن يف إشارتها إىل تشكيل نواة أوىل للمباحث الكالميّة من خالل
النبوي ،وإ ّن رسول الله كان يؤيّدها وكان مي ّر بهم
عقد حلقات واجتامعات يف املسجد
ّ
بني الحني واآلخر ويشاركهم الرأي ،ويقوم بتقويم األفكار وهدايتها ،فهذه الرواية خري دليل
عىل رشع ّية علم الكالم من جهة ،ووجود حلقات منتظمة تعقد يف املسجد النبوي لتداول
مباحث كالميّة ولو بشكل بسيط من جهة ثانية.
[[[ -م ن  :4ج .227

[[[ -عواىل اللئايل  132 :4ح .227
[[[ -تفسري الرازي .17 :29

[[[ -الجامع الصغري للسيوطي  515 :1ح.3347

[[[ -كنز العامل  106 :3ح .5704

[[[ -بحار األنوار  348 :57ح .44
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مم يدل أيضً ا عىل عدم إمكان معرفة كنه الذات اإلله ّية ،ما ورد تحت عنوان (روايات
ّ 5-1
الحجب) حول احتجاب الذات اإلله ّية خلف سبعني ألف حجاب من نور وظلمة ،كناية عن
عدم إمكان إدراك الذات اإللهيّة ،وقد وردت هذه الروايات بألفاظ مختلفة.
قال رسول الله( :إ ّن بني الله وبني خلقه سبعني ألف حجاب ،وأقرب الخلق إىل الله
أنا وإرسافيل ،وبيننا وبينه أربعة حجب ،حجاب من نور ،وحجاب من ظلمة ،وحجاب من
الغامم ،وحجاب من املاء[[[).
وجل دون سبعني ألف حجاب من نور وظلمة ،وما يسمع من
ويف لفظ آخر( :إ ّن الله ع ّز ّ
إل زهقت[[[).
س تلك الحجب ّ
نَفس شيئًا من ِح ّ
ويف لفظ آخر( :لو كشفها عن وجهه الحرتقت ُسبحات وجهه ما ال أدركه برصه من
خلقه[[[).
ّ
يستدل به عىل بداهة معرفة الله تعاىل آية الدر وأخذ امليثاق يف قوله تعاىل :
ومم
ّ 6-1

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ
ﭺﭻﭼ ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ.[[[
وهذه اآلية (من ّ
كبريا بني
أدق اآليات القرآن ّية معنى ،وأعجبها ً
نظم[[[) .وقد أثارت جدلً ً

املتكلّمني واملح ّدثني ،فهي وإن كانت ظاهرة يف معناها ،غري أنّها ساكتة عن الكيف ّية،
العلمة الطباطبايئ رحمه الله يف معنى اآلية :واملراد أنا أخذنا ذريتهم من ظهورهم
ّ
قال
جة عليهم يوم القيامة ،ولو مل نفعل
وأشهدناهم عىل أنفسهم فاعرتفوا بربوب ّيتنا فت ّمت لنا الح ّ
[[[ -تفسري القمي  ،10 :2البحار  327 :18ح .34
[[[ -املعجم الكبري للطرباين .148 :6
[[[ -عواىل اللئايل  107 :4ح .158

[[[ -سورة األعراف ،اآليتان.173-172 :

[[[ -تفسري امليزان  /311 :8سورة األعراف.
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هذا ومل نُشهد كل فرد منهم عىل نفسه بعد أخذه فإن كنا أهملنا اإلشهاد من رأس فلم يشهد
جة علينا يوم القيامة بأنّهم كانوا
أحد نفسه وأن الله ربه ،ومل يعلم به ألقاموا جمي ًعا الح ّ
غافلني يف الدنيا عن ربوبيتنا ،وال تكليف عىل غافل وال مؤاخذة ،وهو قوله تعاىل  :ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ .[[[ 
أ ّما الكيف ّية فقد وردت يف املصادر روايات نبويّة ترشح ذلك ،نورد فيام ييل بعض ألفاظها:
(بأي يشء سبقت ولد آدم؟ قال:
 -1روي عن أيب عبد الله قال :سئل رسول اللهّ :
برب ،إ ّن الله أخذ ميثاق النبيّني وأشهدهم عىل أنفسهم :ألست بربّكم؟
إنّني أ ّول من أق ّر ّ
قالوا :بىل ،فكنت أ ّول من أجاب[[[).
 -2وعن رجل من أهل املدينة قال :سألت عمر بن الخطّاب عن قوله( :وإذ أخذ ربّك
النبي كام سألتني ،فقال :خلق الله آدم
من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم (قال :سألت
ّ
بيده ونفخ فيه من روحه ،ث ّم أجلسه فمسح ظهره بيده اليمنى فأخرج ذر ًءا ،فقال :ذرء ذرأتهم
للج ّنة ،ث ّم مسح ظهره بيده األخرى وكلتا يديه ميني ،فقال :ذرء ذرأتهم للنار يعملون فيام
شئت من عمل ،ثم أختم لهم بأسوأ أعاملهم فأدخلهم النار[[[).
 -3ويف لفظ آخر توجد إضافة( :فقال الرجل :يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال :إ ّن الله
إذا خلق العبد للجنة استعمله أهل يحمل أهل الج ّنة حتّى ميوت عىل عمل من أعامل أهل
الج ّنة فيدخله الله الج ّنة ،وإذا خلق العبد لل ّنار استعمله بعمل أهل النار حتّى ميوت عىل
عمل من أعامل أهل ال ّنار فيدخله الله ال ّنار[[[).
النبي قال( :إ ّن الله أخذ امليثاق من ظهر آدم بنعامن يوم عرفة،
 -4وعن ابن ع ّباس عن ّ
كل ذريّة ذرأها فنرثها بني يديه كالذر ،ث ّم كلّمهم ِق َب ًل قال( :ألست بربّكم
فأخرج من صلبه ّ
قالوا بىل.)[[[..
[[[ -امليزان .314 :8

[[[ -البحراين :الربهان يف تفسري القرآن  236 :3ح 4؛ الكايف 9 :2 ،ح.3

[[[ -الدراملنثور للسيوطي .654 :6
[[[ -م ن .657 :6

[[[ -م ن .657 :6
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 -5وعن عبد الله بن عمرو قال :قال رسول الله( :وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم
ذريّاتهم) قال( :أخذ من ظهره كام يؤخذ باملشط من الرأس ،فقال لهم( :ألست بربّكم)
قالوا( :بىل) :قالت املالئكة( :شهدنا أن يقولوا يوم القيامة أنّا ك ّنا عن هذا غافلني[[[).
 -6عن أيب أمامة أ ّن رسول الله قال( :خلق الله الخلق وقىض القضيّة ،وأخذ ميثاق
النب ّيني وعرشه عىل املاء ،فأخذ أهل اليمني بيمينه ،وأخذ أهل الشامل بيده األخرى ،وكلتا
يدي الرحمن ميني ،فقال :يا أصحاب اليمني ،فاستجابوا له فقالوا :لبيك ربّنا وسعديك،
قال( :ألست بربّكم قالوا بىل) قال :يا أصحاب الشامل ،فاستجابوا له فقالوا :لبيك ربّنا
رب مل
وسعديك ،قال( :ألست بربّكم قالوا بىل) ،فخلط بعضهم ببعض ،فقال قائل منهمّ :
خلطت بيننا ،قال  :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ( [[[أن يقولوا يوم القيامة إنّا ك ّنا

عن هذا غافلني) ث ّم ر ّدهم يف صلب آدم ،فأهل الج ّنة أهلها وأهل ال ّنار أهلها .فقال قائل:
يا رسول الله فام األعامل؟ قال :يعمل كل قوم ملنازلهم .فقال :عمر بن الخطّاب( :إذن
نجتهد[[[).

النبي فقال :أتُ ْبتدأُ األعامل أم قد قُيض القضاء؟
رجل أىت
ً
 -7عن هشام بن حكيم أ ّن
ّ
فقال رسول الله( :إ ّن الله أخذ ذريّة آدم من ظهورهم ،ث ّم أشهدهم عىل أنفسهم ،ث ّم أفاض
ميسون لعمل أهل الج ّنة،
بهم يف كفّيه فقال :هؤالء يف الج ّنة وهؤالء يف ال ّنار ،فأهل الج ّنة ّ
ميسون لعمل أهل ال ّنار[[[).
وأهل ال ّنار ّ
النبي قال( :يقال للرجل من أهل ال ّنار يوم القيامة :أرأيت لو كان
 -8وعن أنس عن
ّ
لك ما عىل األرض من يشء أكنت مفتديًا به؟ فيقول :نعم ،فيقول :قد أردت منك أهون من
ذلك ،قد أخذت عليك يف ظهر أبيك آدم ألّ ترشك يب ،فأبيت ّ
إل أن ترشك يب[[[).
أل
النبي سئل عن العزل فقال( :ال عليكم ّ
 -9وعن أيب سعيد الخدري قال :سمعت
ّ
[[[ -الدراملنثور للسيوطي.658 :6 ،

[[[ -سورة املؤمنون ،اآلية.63 :

[[[ -الدراملنثور للسيوطي.661 :6 ،
[[[ -م ن .663 :6
[[[ -م ن .664 :6
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مم أخذ الله منها امليثاق فكانت عىل صخرة نفخ فيها الروح[[[).
تفعلوا ،إن يكن ّ
 - 10وعن قتادة السلمي قال :سمعت رسول الله يقول( :إ ّن الله تبارك وتعاىل خلق آدم،
ث ّم أخذ الخلق من ظهره فقال :هؤالء يف الج ّنة وال أبايل وهؤالء يف ال ّنار وال أبايل ،فقال
رجل :يا رسول الله فعىل ماذا نعمل؟ قال :عىل مواقع القدر[[[).
النبي يقال له أبو عبد الله ،دخل عليه أصحابه يعودونه وهو
 - 11إ ّن ً
رجل من أصحاب ّ
يبيك ،فقالوا له :ما يبكيك؟ قال :سمعت رسول الله يقول :إ ّن الله قبض بيمينه قبضة
أي القبضتني أنا[[[.
وأخرى باليد األخرى ،فقال :هذه لهذه وهذه لهذه وال أبايل .فال أدري يف ّ
ريا املعالجة السنديّة لهذه الروايات ،طاملا أنّها مشرتكة تقريبًا يف
نحن هنا ال يه ّمنا كث ً
املعنى ،ورغم أ ّن مفاد هذه الروايات واضح ،غري أنّه عند مقارنتها مع اآلية القرآنيّة ،ميكننا
تسجيل بعض املالحظات حولها:
الرواية األوىل تح ّدد أخذ امليثاق باألنبياء دون كافّة ال ّناس ،والحال أ ّن اآلية الكرمية
عا ّمة.
الرواية الثانية وباقي الروايات تقترص عىل آدم وأن الله تعاىل أخرج الذريّة من صلبه
تنص عىل أ ّن اإلخراج (من بني آدم من ظهورهم (مضافًا إىل
رصا ،والحال أ ّن اآلية الكرمية ّ
ح ً
ما فيها من تشبيه ،وأ ّن لله تعاىل ي ًدا مسح بها عىل ظهر آدم.
ميس
األمر املهم اآلخر املوجود يف هذه الروايات ما توحيه من شائبة الجرب حيث إ ّن ًّ
كل ّ
أي قبضة كانت أمن طينة النار
ملا خُلق ،وأ ّن أحد الصحابة كان يبيك إذ ال يدري أ ّن طينته من ّ
أم طينة الج ّنة ،أو ما ورد فيها (فأهل الج ّنة أهلها وأهل النار أهلها).
ميسا
النبي ،حيث إ ّن اإلنسان إذا كان ّ ً
وشبهة الجرب هذه وردت يف أسئلة الصحابة عن ّ
ملا خُلق فلامذا العمل؟ كام ورد يف الرواية الثالثة والسادسة والسابعة والعارشة ،والجواب
[[[ -الدراملنثور للسيوطي.665 :6 ،
[[[ -م ن .669 :6
[[[ -م ن .671 :6
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الصادر من رسول الله رغم اختالفه غري أنّه متقارب يف املعنى( :إ ّن الله إذا خلق العبد
للج ّنة استعمله بعمل أهل الج ّنة حتّى ميوت عىل عمل أهل الج ّنة (...وأيضً ا( :يعمل كل
ميسون لعمل أهل الج ّنة (...وأيضً ا( :عىل مواقع القدر)،
قوم ملنازلهم (وقوله( :فأهل الج ّنة ّ
والشبهة كام ترى باقية.
فس قوله( :يعمل كل قوم
ّ
وقد حاول
العلمة الطباطبايئ نفي الجرب عنها ،حيث ّ
كل واحد من املنزلني يحتاج إىل أعامل تناسبه يف الدنيا ...كام قال
ملنازلهم) .وقال( :أي أ ّن ّ

تعاىل :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ي الوجهة عن الدعوة إىل استباق الخريات ،وال
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ [[[فلم مينع تع ّ
تعي السعادة والشقاوة بالنظر إىل العلل التا ّمة ،وبني عدم تعيّنها بالنظر إىل اختيار
منافاة بني ّ
يتعي معه وجود اليشء وال
اإلنسان يف تعيني عمله فإنّه جزء العلّة ،وجزء علّة اليشء ال
ّ
عدمه بخالف متام العلّة[[[).
وقال يف رشح قوله( :عىل مواقع القدر ،قال :إ ّن هذا القدر منه تعاىل ،وأ ّن أعاملنا يف
عني أنّا نعملها وهي منسوبة إلينا ،تقع عىل ما يقع عليه القدر ،فتنطبق عىل القدر وينطبق هو
عليها ،وذلك أ ّن الله ق ّدر ما ق ّدر من طريق اختيارنا فنعمل نحن باختيارنا ،ويقع مع ذلك ما قدره
الله سبحانه ،ال أنّه تعاىل أبطل بالقدر اختيارنا ،و تأثري إرادتنا ،والروايات بهذا املعنى كثرية[[[).

ونحن بهذا الخصوص نتوقّف هنا إىل أن نرسد جميع الروايات الواردة عن األمئّة ونقابل
بعضها ببعض؛ لنخرج بنتيجة نهائ ّية ،وأمر اآلية يبقى غامئًا بالنسبة لنا يف الفرتة النبويّة.
 - 2التوحيد:
النبوي الشامل ،وهو أساس الدعوة ،وقد ابتدأ رسول الله دعوته
التوحيد هو الربنامج
ّ
إل الله تفلحوا[[[).
به حيث قال( :قولوا ال إله ّ
[[[ -سورة البقرة ،اآلية.148 :
[[[ -تفسري امليزان .332 :8
[[[ -م ن .334 :8

[[[ -مسند أحمد  423 :5ح.16023
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ومن الطبيعي أن يت ّم الرتكيز عليه يف مجتمع عرف أنواع الرشك وعبادة األوثان ،لذا كان
رص رسول الله عىل هذا األمر ويقول( :ح ّدثني جربائيل س ّيد املالئكة قال :قال الله س ّيد
ي ّ
(إن أنا الله ال إله إلّ أنا ،فمن أق ّر يل بالتوحيد دخل حصني ،ومن دخل
وجلّ :
السادات ع ّز ّ
حصني أمن من عذايب[[[) ويف لفظ آخر( :ال إله إلّ الله ال يسبقها عمل ،وال ترتك ذن ًبا[[[)

إل الله ،قال الله تعاىل :يا مالئكتي علم عبدي
وعنه أيضً ا( :إذا قال العبد أشهد أ ّن ال إله ّ
أن غفرت له[[[).
رب غريي ،أُشهدكم ّ
أنّه ليس له ّ
فكلمة التوحيد أساس األعامل ،ومفتاح الدخول يف اإلسالم ،وعالمة املؤمن ،قال:

(قوله ال إله إلّ الله يعني وحدانيّته ،ال يُقبل األعامل إلّ بها ،وهي كلمة التقوى ،يثقّل بها
املوازين يوم القيامة)[[[.

كام أ ّن التوحيد مثن الج ّنة ،قال( :التوحيد مثن الج ّنة[[[) .وأيضً ا ( :من مات وهو يعلم

إل الله دخل الج ّنة[[[).
أنّه ال إله ّ

إ ّن رسول الله يف حني دعوته إىل كلمة التوحيد ،كان يطلب أن يكون الدخول يف

اإلسالم صادقًا ،مع قبول وإذعان ،أ ّما لقلقة اللّسان وعدم االعرتاف القلبي ،وإن كانت تدخل
اإلنسان ظاه ًرا يف اإلسالم وتحقن دمه ،غري أنّها تدخله يف النفاق وتوجب له أليم العقاب.

مخلصا
وجل ،من قالها
ّ
قال( :إ ّن ال إله إلّ الله كلمة عظيمة كرمية عىل الله ع ّز
ً
استوجب الج ّنة ،ومن قالها كاذبًا عصمت ماله ودمه ،وكان مصريه إىل ال ّنار[[[).
[[[ -عيون أخبار الرضا للصدوق  144 :2ح.3
[[[ -كنز العامل  471 :1ح.1781
[[[ -م ن  48 :1ح.136

[[[ -بحار األنوار  294 :9ح.5
[[[ -م ن  3 :3ح.3

[[[ -صحيح مسلم .41 :1

[[[ -التوحيد للصدوق 23 :ح .18
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إل الله ومل تعرف حقّها فإنه
ويف لفظ آخر يف موعظته البن مسعود :إذا تكلّمت بال إله ّ

مردود عليك[[[).

مراتب التوحيد:
قسم املتكلّمون التوحيد إىل مراتب ،من قبيل توحيد الذات ،الصفات ،الخالقيّة
لقد ّ
وغريها ،وهذه التقسيامت وإن مل يرد فيها نص باالسم عن أحد املعصومني ،غري أنّها
مم ورد عنهم ولتنظيم كالمهم الطاهر ضمن باقات أو محاور
نتائج يستنبطها العقل ّ
لسهولة تداوله وفهمه .وفيام ييل بعض الروايات النبوية التي ميكن تصنيفها ضمن مراتب
التوحيد:
1ـ التوحيد يف الذات:
التوحيد يف الذات يُقصد منه نفي الرشيك لله تعاىل متا ًما ويف جميع املراحل ،وقد ورد
عنه قوله( :إ ّن ّ
لكل يشء نِسبة وأ ّن نسبة الله :قل هو الله أحد[[[).
يت ،حيث تنفي الرشيك عنه تعاىل
فسورة اإلخالص
تجسد أعىل مراتب التوحيد الذا ّ
ّ
بجميع أصنافه ،أنّه واحد أحدي ،مل يلد ومل يولد ،وليس له كفو أو ند.
رب
وعنه أيضً ا( :يا الله ال إله ّ
إل أنت ،وحدك ال رشيك لك وال إله غريك ،أنت ّ
األرباب ،ومالك الرقاب ،وصاحب العفو والعقاب ،أسألك بالربوب ّية التي انفردت بها أن
ت ُعتقني من ال ّنار بقدرتك[[[).
2ـ التوحيد األفعايل:
ويقصد به أ ّن كل ما يصدر يف هذا العامل فهو تحت قدرته وسلطته تعاىل ومبشيئته ،وال
مستقل بالذات يف أفعاله غريه تعاىل.
ّ
يوجد فاعل
[[[ -البحار  106 :77ح.1

[[[ -التوحيد الصدوق  270ح.6
[[[ -البحار  218 :94ح.17
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قال رسول الله :يف دعائه( :يا ال إله إلّ أنت ،ليس خالقًا ورازقًا سواك يا الله ،وأسألك
باسمك الظاهر يف كل يشء ،بالقدرة والكربياء والربهان والسلطان يا الله[[[).
وعنه يف دعاء الجوشن الكبري( :يا من ال يرصف السوء إال هو ،يا من ال يقلّب القلوب
إل هو،
إل هو ،يا من ال يبسط الرزق ّ
إل هو ،يا من ال ينزل الغيث ّ
إل هو ،يا من ال يدبّر األمر ّ
ّ
إل هو[[[).
يا من ال يحيى املوىت ّ
3ـ التوحيد يف العبادة:
وهو من أهم مراتب الدعوة النبويّة ،حيث اعتاد العرب آنذاك عىل عبادة األوثان ،بحيث
ات ّخذت كل قبيلة لنفسها وث ًنا ،و ُملئ البيت الحرام باألوثان ،لذا جاءت الدعوة مش ّددة عىل
جه نحو الله الواحد األحد بالدعاء والعبادة.
نفي األوثان والتو ّ
قال رسول الله( :إذا جمع الله األ ّولني واآلخرين ببقيع واحد يَنفذهم البرص ويسمعهم
الداعي ،قال :أنا خري رشيك ،كل عمل كان ُعمل يل يف دار الدنيا كان يل فيه رشيك فأنا
خالصا ،ث ّم قرأ (إلّ عباد الله املخلصني)( ،من كان يرجو لقاء
إل
أدعه اليوم ،وال أقبل اليوم ّ
ً
حا وال يرشك بعبادة ربّه أح ًدا[[[).
ربّه فليعمل صال ً
إل بخري ،أتيتكم أن تعبدوا الله وحده ال رشيك له ...وأن تَ َدعوا
وعنه أيضً ا( :مل آتكم ّ
اللت والعزى[[[).
ّ
ريا
والدعوة إىل التوحيد هذه ،قد كلّفت
النبي الكثري ،إذ إ ّن قريشً ا كانوا ال يهت ّمون كث ً
ّ
النبي ،تناوله
بالدعوة إىل الله تعاىل أو أداء الطقوس ،وإنّ ا الذي استنفرهم للوقوف أمام ّ
آللهتهم ومنعه لعبادة األصنام ،حيث كانت مق ّدسة عندهم من جهة ،ومورد رزق للرؤساء من
جهة ثانية ،وقد أشار إىل هذا ابن هشام يف سريته وقال:
[[[ -البحار  259 :93ح.1

[[[ -البحار .396 :91

[[[ -املعجم الكبري للطرباين  291 :7ح.7167

[[[ -مسند أحمد  48 :9ح.23188
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(قال ابن اسحاق :فلام بادئ رسول الله باإلسالم ،وصدع به كام أمره الله ،مل يبعد منه
فلم فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا
قومه ،ومل ير ّدوا عليه حتّى ذكر آلهتهم وعابهاّ ،
خالفه وعداوته[[[) .وكان هذا األمر من أهم ما شكوا منه عند أيب طالب( :سب آلهتنا،
وعاب ديننا ،وسفّه أحالمنا[[[).
 - 3براهني وجود هللا تعاىل:
لقد صاغ املتكلّمون والفالسفة أدلّة ع ّدة إلثبات وجود الباري تعاىل ،استقوها من القرآن
والروايات والعقل ،فظهرت براهني ع ّدة من قبيل برهان النظم ،برهان الفقر ،برهان الحدوث،

برهان الحركة وغريها ،والحال أ ّن هذه الرباهني مل ترد يف القرآن الكريم والروايات تحت هذه
النص املق ّدس وأدلّة العقل.
املسم ّيات ،وإنّ ا ت ّم نحتها الحقًا باالستفادة من
ّ

وما ورد يف القرآن الكريم والروايات النبويّة ،إنّ ا هو ذكر اآليات والدالئل عىل وجود الله

فطري ،وأنّه ال رشيك له وال ند؛ أل ّن الدعوة –كام قلنا -جاءت يف وسط
تعاىل وأ ّن وجوده
ّ

ديني يعرتف بوجود الله تعاىل ،وإنّ ا الخالف يقع يف إرشاك الغري معه من أصنام وأجرام

سامويّة وغريهام.

وقد وردت بعض الروايات النبويّة يف امتداد اآليات القرآن ّية الدالّة عىل وحدان ّية الله وإثبات

خلقته وقدرته وإحاطته عىل الكائنات.

فتجل
ّ
قال رسول الله يف بيان صفات الباري( :فوق كل يشء عال ،و ِمن كل يشء دنا،

لخلقه من غري أن يكون يُرى[[[).

وعنه يف دعاء الجوشن الكبري( :يا من السامء عظمته ،يا من يف األرض آياته ،يا من

يف كل يش دالئله ،يا من يف البحار عجائبه ،يا من يف الجبال خزائنه ،يا من يبدأ الخلق ث ّم
[[[ -السرية البن هشام .206 :1
[[[ -م ن .207 :1

[[[ -التوحيد للصدوق 45 :ح.4
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يعيده ،يا من إليه يرجع األمر كلّه ،يا من أظهر يف كل يشء لطفه ،يا من أحسن كل يشء

رصف يف الخالئق قدرته[[[).
َ
خلَقه ،يا من ت ّ

وعنه( :هذا الذي تشاهدونه من األشياء بعضها إىل بعض يفتقر ،ألنّه ال قوام للبعض
جا بعض أجزائه إىل بعض ،وإن مل يتّسق ومل يتحكم،
ّ
إل مبا يتّصل به ،أال ترى البناء محتا ً

وكذلك سائر ما ترون[[[).

ولألسف مل يصلنا الكثري عن رسول الله بهذا الخصوص رغم أهم ّيـته وكونه حديث

الساعة ،ومورد الجدل املحتدم مع املرشكني سواء يف الفرتة املك ّية أو املدن ّية .ورغم كرثة

اآليات الدالّة عىل خلق الله يف القرآن من قبيل( :من آياته) كذا وكذا ،أو أ ّن يف كذا وكذا

(اآليات) .ومقتىض الحال حدوث أسئلة وأجوبة تفسرييّة توضيح ّية بهذا الخصوص.
األسماء والصفات:

مبحث األسامء والصفات من املباحث امله ّمة يف باب التوحيد ،وقد ت ّم تقسيم الصفات
إىل صفات الذات وصفات الفعل ،الصفات الثبوتيّة والصفات السلبيّة ،كام وردت أقوال
كثرية يف عدد األسامء والصفات ،غري أ ّن ما يه ّمنا هنا التع ّرف عىل ما ورد عىل لسان
رسول الله من أسامء وصفات.
وبخصوص عدد أسامء الله تعاىل روي عن رسول الله أنّه قال( :إ ّن لله تعاىل أربعة

إل
إل الله واملالئكة ،وألف ال يعلمها ّ
آالف اسم :ألف ال يعلمها إلّ الله ،وألف ال يعلمها ّ

الله واملالئكة والنبيّون ،وأما األلف الرابع فاملؤمنون يعلمونه ،ثالمثائة منها يف التوراة،

وثالمثائة يف اإلنجيل ،وثالمثائة يف الزبور ،ومئة يف القرآن ،تسعة وتسعون ظاهرة ،وواحد

مكتوم ،من أحصاها دخل الج ّنة[[[).
[[[ -البحار .391 :94

[[[ -البحار  262 :90ح.1

[[[ -مسند أحمد  168 :2ح.4318
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وعنه يف تحديد التسعة والتسعني من األسامء قال( :إ ّن لله تبارك وتعاىل تسعة وتسعني

إل واح ًدا ،من أحصاها دخل الج ّنة ،وهي:
اسم مئة ّ
ً

(الله ،اإلله ،الواحد ،األحد ،الصمد ،األ ّول ،اآلخر ،السميع ،البصري ،القدير ،القاهر،
الحي ،الحكيم ،العليم،
العيل ،األعىل ،الباقي ،البديع ،البارئ ،األكرم ،الظاهر ،الباطن،
ّ
الحليم ،الحفيظ ،الحق ،الحسيب ،الحميد ،الخفي ،الرب ،الرحمن ،الرحيم ،الذاري،
املتكب،
الرزاق ،الرقيب ،الرؤوف ،الرايئ ،السالم ،املؤمن ،املهيمن ،العزيز ،الجبار،
ّ
الغني ،الغياث،
السيد ،السبوح ،الشهيد ،الصادق ،الصانع ،الطاهر ،العدل ،العفو ،الغفور،
ّ
القوي ،القريب ،القيوم ،القابض،
الفاطر ،الفرد ،الفتّاح ،الفالق ،القديم ،امللك ،القدوس،
ّ
الباسط ،قايض الحاجات ،املجيد ،املوىل ،امل ّنان ،املحيط ،املبني ،املقيت ،املص ّور،
رض ،الوتر ،النور ،الوهاب ،النارص ،الواسع ،الودود،
الكريم ،الكبري ،الكايف ،كاشف ال ّ
رب ،الباعث ،الت ّواب ،الجليل ،الجواد ،الخبري ،الخالق،
الهادي ،الويف ،الوكيل ،الوارث ،ال ّ
خري النارصين ،الديان ،الشكور ،العظيم ،اللطيف ،الشايف[[[).
هذه األسامء والصفات وردت بكرثة عىل لسان رسول الله بني الحني واآلخر ومبناسبات
مختلفة ،وأكرث ما وردت يف دعاء الجوشن الكبري ودعاء األسامء الحسنى املنسوبني إىل
رسول الله.
ومم يظهر من بعض الروايات أ ّن الصفات توقيف ّية عند رسول الله وال ميكن وصف
ّ
بأي صفة هكذا.
الله تعاىل ّ
الخالق
وصف
قال رسول الله( :أ ّن الخالق ال يوصف ّ
ُ
إل مبا وصف به نفسه ،وكيف يُ َ
الذي تعجز الحواس أن تدركه ،واألوهام أن تناله ،والخطوات أن تح ّده ،واألبصار اإلحاطة
عم يصفه الواصفون ،نأى يف قربه ،وقرب يف نأيه ،ك ّيف الكيف ّية فال يقال له كيف،
بهّ ،
جل ّ
وأيّن األين فال يقال له أين ،وهو منقطع الكيفيّة فيه واألينونيّة ،فهو األحد الصمد كام وصف
نفسه ،والواصفون ال يبلغون نعته ،مل يلد ومل يولد ومل يكن له كف ًوا أحد[[[).
[[[ -التوحيد للصدوق  194ح.8

[[[ -كفاية األثر للخزاز.12 :
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ّ
وتدل
كام أ ّن هذه األسامء والصفات كانت مورد سؤال من قبل املسلمني وغري املسلمني،
بعض الروايات أ ّن مباحث الذات والصفات كانت من املباحث الساخنة بني املسلمني
وغريهم آنذاك ،فقد ورد عنه:
(ال يزال الناس يسألون عن كل يشء حتّى يقولوا :هذا الله كان قبل كل يشء ،فامذا كان
قبل الله؟ فإن قالوا لكم ذلك فقولوا :هو األ ّول قبل كل يشء فليس بعده يشء ،وهو الظاهر
فوق كل يشء ،وهو الباطن دون كل يشء ،وهو بكل يشء عليم[[[).
كام أ ّن يهوديًّا جاء إىل رسول الله وقال له( :أخربين عن قولك (أنّه واحد ال شبيه
له) أليس الله واحد واإلنسان واحد .فوحدان ّيته أشبهت وحدان ّية اإلنسان؟ فقال :الله واحد
واحدي املعنى ،واإلنسان واحد ثنوي املعنى ،جسم وعرض بدن وروح ،وإنّ ا التشبيه يف
املعاين ال غري[[[).
وقد سأله طلحة بن عبيد الله قال( :سألت رسول الله عن تفسري سبحان الله؟ قال :هو
تنزيه الله عن كل سوء[[[).
وكذلك قوله( :أ ّما قوله :الله أكرب ،فهي كلمة ليس أعالها كالم وأح ّبها إىل الله ،يعني
ليس أكرب منه ،ألنّه يُستفتح الصلوات به ،لكرامته عىل الله وهو اسم من أسامء الله األكرب[[[).
بالتمسك باألسامء والصفات اإلله ّية واإلكثار من ذكرها
كام أنّه كان يويص أصحابه
ّ
النبي شىك إليه رجل الوحشة ،فقال :أكرث أن تقول هذا،
لرفع الباليا والنوايا ،فقد روي أ ّن ّ
فقاله ّن فأذهب الله عنه الوحشة ،وهو( :سبحان ريب امللك القدوس ،رب املالئكة والروح،
خالق الساموات واألرض ،ذي الع ّزة والجربوت[[[).
[[[ -كنز العامل  248 :1ح.1252

[[[ -كفاية األثر للخزاز .12

[[[ -كنز العامل  474 :1ح.2061

[[[ -االختصاص للمفيد.34 :
[[[ -البحار  340 :92ح.1
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يتمسك باألسامء والصفات اإلله ّية يف ساحات الحرب ويدعو
ث ّم إ ّن رسول الله كان
ّ
بها ،فقد ورد من دعائه يوم األحزاب قوله( :اللهم أنت الله قبل كل يشء ،وأنت الله بعد
كل يشء ،وأنت الله تبقى ويفنى كل يشء ،إلهي أنت الحليم الذي ال يجهل ،وأنت الجواد
الذي ال يبخل ،وأنت العدل الذي ال يظلم ،وأنت الحكيم الذي ال يجور ،وأنت املنيع الذي
ّ
يستذل ،وأنت الرفيع الذي ال يُرى ،وأنت الدائم الذي ال يفنى،
ال يرام ،وأنت العزيز الذي ال
علم ،وأحصيت كل يشء عد ًدا ،أنت البديع قبل كل يشء،
وأنت الذي أحطت بكل يشء ً
والباقي بعد كل يشء ،خالق ما يرى وخالق ما ال يرى ،عامل كل يشء بغري تعليم أنت الذي
تعطي الغلبة من شئت ،تهلك ملوكًا ومتلك آخرين ،بيدك الخري وأنت عىل كل يشء قدير،
أنت موالنا فانرصنا عىل القوم الكافرين.)[[[...
(رب كنت وتكون ح ًّيا ال متوت ،تنام العيون ،وتنكدر
ومن دعائه أيضً ا يوم حننيّ :
حي ق ّيوم ال تأخذك سنة وال نوم[[[).
النجوم ،وأنت ّ
وكذلك كان يستعني رسول الله باألسامء والصفات لألحراز لدفع الشياطني والباليا،
فقد روي عن فاطمة الزهراء أنّها قالت :قال يل رسول الله( :يا فاطمة أال أُعلّمك
دعاء ال يدعو به أحد إلّ استجيب له ،واليحيك يف صاحبه س ّم وال سحر وال يعرض له
يل من الدنيا وما فيها ،قال :تقولني :يا
الشيطان بسوء ...قلت :أجل يا أبه ،لهذا والله
ّ
أحب إ ّ
الله يا أعز مذكور ،وأقدمه قد ًما يف الع ّزة والجربوت ،يا الله يا رحيم كل مسرتحم ،ومفزع كل
ملهوف ،يا الله يا راحم كل حزين يشكو بثّه وحزنه إليه ،يا الله يا خري من طلب املعروف
منه وأرسعه إعطاء.)[[[...
فأنت ترى أ ّن لألسامء والصفات اإلله ّية حضو ًرا قويًّا عىل مستوى الفرد واملجتمع ،بحيث
تشمل جميع أبعاد الحياة ،يف الحرب والسلم ،يف السفر والحرض ،يف اليقظة والنوم ،يف
األفراح واألتراح ،وهكذا يت ّم تعزيز الحضور اإللهي يف الضمري واملجتمع ،وهذا جهد
عقدي مم ّيز.
[[[ -البحار  :91ح.7

[[[ -م ن  213 :91ح.10

[[[ -البحار  219 :91ح.18
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املبحث الثاين
العدل
يُع ّد مبحث العدل من املباحث الشائكة يف علم الكالم ،وبسببه ظهرت مدارس كالميّة
ع ّدة ،وقد دأب املتكلّمون بتناول مجموعة قضايا كالم ّية ذيل هذا العنوان ،من قبيل :القضاء
والقدر ،الحسن والقبح ،الجرب واالختيار ،اللطف وغريها من املباحث.
ورغم هذا الخالف الحا ّد ،فالكل متّفقون عىل أ ّن الله تعاىل عادل ،وإنّ ا الخالف يف
طريق الوصول إىل هذه النتيجة ،فالعدل ّية يثبتون العدل اإللهي بالعقل قبل الرشع ،غري أ ّن
األشاعرة وأهل الحديث يثبتونه بالنقل .وما يغيب عن مدرسة أهل النقل هو اللوازم السلب ّية
التي ترتتّب عىل آرائهم ،من قبيل مسألة الجرب التي مل يتمكّنوا من التخلّص منها ،وسيأيت
الحديث عن الجرب والحريّة يف مظانه.
ث ّم إ ّن القرآن الكريم يح ّدثنا عن وجود القول بالجرب ومسألة القضاء والقدر اإللهي عند

مرشيك العرب ،قال تعاىل :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ.[[[
ويف آية أُخرى  :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ.[[[

ولذلك قوله تعاىل :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ .[[[
[[[ -سورة األعراف ،اآلية.28 :
[[[ -سورة األنعام ،اآلية.148 :
[[[ -سورة النحل ،اآلية.35 :
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فهذه اآليات تشري إىل أ ّن مسألة الجرب كانت متجذّرة يف الجاهل ّية وعند املرشكني ،بل إ ّن

آية سورة النحل تشري إىل أبعد من ذلك( :كذلك فعل الذين من قبلهم) حيث ترجع الجرب
إىل العهود القدمية ،وأ ّن من أهم أعامل األنبياء إنّ ا هو محاربة هذه الفكرة الظاملة (فهل

عىل الرسل إلّ البالغ).

وهنا يأيت الدور النبوي يف تبيني مسائل العدل ،لتأخذ طريقها الحقًا ضمن هذا الباب يف

علم الكالم.
 1ـ العدل

لقد ُوصف الله تعاىل بالعدل والعدالة عىل لسان رسول اللهِ مرا ًرا وتِكرا ًرا يف الخطب

والدعاء واألسئلة واألجوبة وغريها ،فمن دعائه املعروف بدعاء الجوشن الكبري:

(ياعظيم ال يوصف ،يا عدلً ال يحيف[[[).
ً

ويف خطبته يوم غدير خم( :أشهد بأ ّن الله ..العدل الذي ال يجور[[[).
النبي فيام
وعىل غرار إثبات العدالة لله يأيت نفي الظلم عنه أيضً ا ،فعن أيب ذر عن
ّ

أن ح ّرمت الظلم عىل نفيس ،وجعلته بينكم محر ًما فال
روي عن الله تعاىل أنّه قال( :عبادي ّ

تظاملوا[[[).

ويف حديث آخر عن جابر بن عبد الله األنصاري أنّه قد دخل جندب بن جنادة اليهودي

وعم
وعم ليس عند الله ّ
عم ليس لله ّ
من خيرب عىل رسول الله فقال( :يا مح ّمد أخربين ّ
ال يعلمه الله .فقال رسول الله :أ ّما ما ليس لله فليس لله الرشيك ،وأ ّما ما ليس عند الله

فليس عند الله ظلم للعباد.)[[[...
[[[ -البحار .397 :94

[[[ -االحتجاج  140 :1ح.32

[[[ -صحيح مسلم  1994 :4ح.55
[[[ -كفاية األثر للخزاز.57 :

أدوار علم الكالم عند اإلمامية؛ الدور النبوي

( 13ق هـ 11.هـ)

الملف

37

وورد عنه أيضً ا يف وصف العدل( :بالعدل قامت الساموات واألرض[[[).
وقد وردت أدعية كثرية عن رسول الله تصف الله تعاىل بالعدل( :أعدل العادلني)( ،يا

من العدل أمره)( ،سبحان من متعطّف ما أعدله وسبحانه من عادل ما أتقنه)( ،حكمه عدل)
(عدل القضاء[[[).

 2ـ القضاء والقدر
مسائل القضاء والقدر ت ُع ّد من أهم مباحث العدل ،وأ ّدت إىل ظهور مدارس فكريّة ع ّدة،

وقد تن ّوعت الروايات النبويّة حول هذه املسألة ،وللوقوف التا ّم عليها كان لزا ًما علينا تصنيفها

يصح فهمها وال يقع اإلنسان يف تص ّور وجود تعارض بينها.
ضمن باقات؛ يك
ّ
الطائفة األوىل :الروايات الناهية عن الخوض يف مسائل القضاء والقدر.
رس الله فال تتكلّفوا علمه[[[).
قال رسول الله( :القدر ّ

ويف لفظ آخر( :من تكلّم يف يشء من القدر ُسئل عنه يوم القيامة ،ومن مل يتكلّم فيه مل

يُسأل عنه[[[).

أل يتكلّموا يف القدر[[[).
وأيضً ا( :عزمية م ّني عىل أ ّمتي ّ
كام أ ّن اإلرصار عليه يزيد ضاللً  ،ففي تشبيه جميل ورد عنه( :مثل الناظر يف القدر

كالناظر يف عني الشمس ،كلّام اشت ّد نظره فيها ذهب برصه[[[).
[[[ -عوايل اللئايل .103 :4

[[[ -راجع موسوعة العقائد اإلسالم ّية للريشهري .35-31 :6

[[[ -املعجم الكبري للطرباين  262 :10ح.106060
[[[ -كنز العامل  115 :1ح.539
[[[ -م ن  119 :1ح.561

[[[ -الفردوس  146 :4ح.6448
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ومن أسباب النهي هذا أنّه يؤول إىل مذاهب منحرفة ،فقد ورد عنه قوله( :اتّقوا القدر،

فإنّه شعبة من النرصانيّة[[[).

وقد وردت روايات النهي عن الخوض يف مسائل القدر عن األمئّة ،ووجه الجمع

بينها وبني ما ورد عنهم يف تبيني مسائل القضاء والقدر واإلجابة عىل األسئلة الواردة ،ما

ذكره الشيخ املفيد رحمه الله تعليقًا عىل الشيخ الصدوق عندما استشهد باألخبار ،فقال
الشيخ املفيد( :فأ ّما األخبار التي رواها يف النهي عن الكالم يف القضاء والقدر ،فهي تحتمل

خاصا بقوم كان كالمهم يف ذلك يفسدهم ويضلّهم عن
وجهني :أحدهام أن يكون النهي
ًّ
إل اإلمساك عنه وترك الخوض فيه ،ومل يكن النهي منه عا ًّما لعا ّمة
ال ّدين وال يصلحهم ّ

املكلَّفني ...والوجه اآلخر أن يكون النهي عن الكالم فيهام ،النهي عن الكالم فيام خلق الله

وعم أمر به وتع ّبد ،وعن القول يف علل ذلك إذ كان طلب علل
تعاىل وعن علله وأسبابه
ّ
الخلق واألمر محظو ًرا ،أل ّن الله تعاىل سرتها عن أكرث خلقه[[[).
الطائفة الثانية :ملا ّ
يدل عىل أ ّن األمور كلّها مق ّدرة.
رشها من الله[[[).
قال رسول الله( :األمور كلّها خريها و ّ
وعنه( :ق ّدر الله املقادير قبل أن يخلق الساموات واألرض بخمسني ألف سنة[[[).
وعنه( :خلق الله الخلق فكتب آجالهم وأعاملهم وأرزاقهم[[[).

وعنه أيضً ا( :أ ّن الله افرتض عليكم فرائض فال تض ّيعوها ،وح ّد لكم حدو ًدا فال تعتدوها،

ونهاكم عن أشياء فال تنتهكوها ،وسكت عن أشياء من غري نسيان فال تكلّفوها رحمة من
[[[ -كنز العامل  119 :1ح.565
[[[ -راجع البحار .100-97 :5

[[[ -املعجم األوسط  45 :40ح.3573
[[[ -التوحيد 368 :ح.7

[[[ -كنز العامل  107 :1ح.489
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ربّكم فاقبلوها ،األمور كلّها بيد الله من عند الله مصدرها ،وإليه مرجعها ،ليس للعباد فيها
تفويض وال مشيئة[[[).

ومعنى هذه الروايات -مبا يخرجها عن الجربيّة -إ ّن إرادة الله تعاىل سارية وجارية
يف املنظومة الكون ّية من البداية إىل النهاية أجمع ،وهذا ال ينايف نظام العلل واألسباب
واملسببات التي هي أيضً ا خاضعة إلرادة الله تعاىل وقدرته.
كام أ ّن هناك طائفة أُخرى من الروايات ميكن تقسيمها ضمن هذه الطائفةّ ،
تدل عىل لزوم
رشه ،حتّى يعلم
اإلميان بالقدر ،من قبيل قوله( :ال يؤمن عبد حتّى يؤمن بالقدر خريه و ّ
أ ّن ما أصابه به مل يكن ليخطئه ،وإ ّن ما أخطأه مل يكن ليصيبه[[[).
أو قوله( :اإلميان بالقدر نظام التوحيد[[[).
رشه[[[).
ويف لفظ آخر وقد سئل عن اإلميان ،فقال( :أن تؤمن بالله ...والقدر وخريه و ّ
وهناك تشديد عىل من مل يؤمن بالقدر ،فقد ورد عنه أنّه قال( :من كذّب بالقدر فقد
جل جالله :من آمن يب ومل يؤمن بالقدر
رب العزة ّ
كفر مبا جئت به[[[) .أو قوله( :قال ّ
رشه ،فليلتمس ربًّا غريي[[[) .ويف لفظ آخر( :إ ّن أ ّمتي ال تزال مستمكنة من دينها ما مل
خريه و ّ
يكذّبوا بالقدر ،فإذا كذّبوا بالقدر فعند ذلك هالكهم[[[).
وكل ما يفعله فهو ملصلحة العبد:
الطائفة الثالثة :إ ّن الله تعاىل عادل يف قضائه ّ
إ ّن رسول الله كان يعلّم أصحابه شيئًا فشيئًا بأ ّن الله تعاىل أعلم مبصالح عباده ،وهو
[[[ -املعجم األوسط  381 :8ح.8938
[[[ -سنن الرتمذي  451 :4ح.2144

[[[ -كنز العامل  106 :1ح.480

[[[ -سنن الرتمذي  7 :5ح.2610

[[[ -كنز العامل  106 :1ح.484

[[[ -كنز العامل  129 :1ح.607
[[[ -م ن  126 :1ح.596
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عادل يف قضائه وقدره ،وكان يك ّرر ذلك يف الدعوات والخطب وبعد الصالة ويف كل فرصة
فمم ورد عنه من الدعاء( :هو العزيز الغفور ...حسن القضاء[[[).ويف دعاء آخر:
تسنحّ ،
وجل خرية للمؤمن[[[).
(عدل القضاء[[[) .أو قوله( :يف كل قضاء الله ع ّز ّ
رضاء قوله( :عج ًبا للمؤمن ال
ّ
رساء وال ّ
ومم ورد عنه بخصوص حسن القضاء يف ال ّ
رسه أو ساءه ،إن ابتاله كان كفّارة لذنبه ،وإن أعطاه
يقيض الله عليه قضاء ّ
إل كان خ ً
ريا لهّ ،
وأكرمه كان قد حباه[[[).
تبسم،
وهناك حادثة أخرى يرويها ابن مسعود إذ يقول( :بينام نحن عند رسول الله إذ ّ
فقلت له :مالك يا رسول الله؟ قال :عجبت من املؤمن وجزعه من السقم ،ولو يعلم ما له
سقيم حتّى يلقى ربّه[[[).
ألحب أن ال يزال
يف السقم من الثواب
ً
ّ
جاد عن رسول الله ...( :عجبت للمرء املسلم أنّه ليس
ويف لفظ قريب منه عن اإلمام الس ّ
ريا له يف عاقبة أمره[[[) .ويف مشهد آخر نحوه يرويه
وجل ّ
من قضاء يقضيه الله ع ّز ّ
إل كان خ ً
صهيب وقد تكلّم رسول الله بنحو هذا الكالم ألصحابه بعدما انرصف من صالة العشاء[[[.
جف القلم.
الطائفة الرابعة :روايات ّ
(جف القلم) حيث ّ
تدل عىل أ ّن القضاء اإللهي ال
هناك طائفة من الروايات تعرف بروايات ّ
ميس ملا خلق.
يتغي ،وكل ّ
ّ

النبي أنّه قال( :إذا سألت فسل الله ،وإذا استعنت فاستعن بالله،
فعن ابن عباس عن
ّ
جف القلم مبا هو كان إىل يوم القيامة ،فلو جهد الخالئق أن ينفعوك بيشء مل يكتبه الله
فقد ّ

[[[ -البحار .140 :97

[[[ -الكايف  581 :2ح.16

[[[ -التوحيد 371 :ح.11

[[[ -تحف العقول.48 :

[[[ -التوحيد للصدوق.400 :
[[[ -التوحيد للصدوق .401

[[[ -املعجم الكبري للطرباين  40 :8ح.7317

أدوار علم الكالم عند اإلمامية؛ الدور النبوي

( 13ق هـ 11.هـ)

الملف

41

رضوك بيشء مل يكتبه الله عليك مل يقدروا
لك مل يقدروا عىل ذلك ،ولو جهد الخالئق أن ي ّ
عىل ذلك[[[).
جف به القلم ،وجرت
وعن رساقة بن مالك قال :قلت لرسول الله( :أنعمل عىل ما قد ّ
جف به القلم وجرت به املقادير،
به املقادير ،أو ألمر مستقبل؟ قال :يا رساقة ،إعمل ملا ّ
ميس[[[).
فإ ّن ًّ
كل ّ
وعن عمران بن حصني قال :قيل يا رسول الله أ ُعلم أهل الج ّنة من أهل ال ّنار؟ قال :فقال:
ميس ملا خلق له[[[).
نعم ،قال :قيل :ففيم يعمل العاملون؟ فقالّ :
كل ّ
رجل سأل رسول الله :يا رسول الله فيام نعمل؟ أيف يشء قد
وعن عبد الله بن عمر أ ّن ً
خال ومىض ،أو يف يشء يُستأنف اآلن؟ قال :يف يشء قد خال ومىض ،قال الرجل أو بعض
يسون
يسون لعمل أهل الج ّنة ،وإ ّن أهل ال ّنار يُ ّ
القوم :ففيم العمل؟ قال :إ ّن أهل الج ّنة يُ ّ
لعمل أهل ال ّنار[[[).
وعنه :إذا أراد الله تعاىل إنفاذ قضائه وقدره ،سلب ذوي العقول عقولهم حتّى ينفذ
فيهم قضاؤه وقدره ،فإذا مىض أمره ر ّد إليهم عقولهم ووقعت الندامة[[[).
وعنه( :إذا جاء القضاء ضاق الفضاء[[[) .ونحوه قوله( :لن ينفع حذر من قدر[[[).
عقل
والسؤال الذي يُطرح هنا عن كيفيّة فهم هذه الروايات مبا ال تؤول إىل الجرب املنفي ً
حة سندها وصدورها الواقعي عن رسول
ورش ًعا .والتفسري املعقول لها أنّها عىل فرض ص ّ
الله ،وجم ًعا بينها وبني ما سيأيت من تغيري القضاء والقدر ،إنّها تشري إىل سعة علم الله
[[[ -املعجم الكبري  178 :11ح.11560
[[[ -م ن  128 :7ح.6588

[[[ -صحيح مسلم  2041 :4ح.9

[[[ -سنن أيب داود  224 :4ح.4696
[[[ -كنز العامل  109 :1ح.509

[[[ -عوايل اللئايل  292 :1ح.165

[[[ -مسند أحمد  242 :8ح.22105
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تعاىل وأ ّن األمور جميعها تحت قدرته وسيطرته ،فهي عىل نقيض اآلراء التي وردت الحقًا
من أ ّن الله تعاىل خلق الخلق وف ّوض األمر إليهم ،بل النظريّة الصحيحة عىل عكس ذلك أي
أي عمل  :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
أ ّن الجميع فقراء إىل الله وغري مستقلّني يف إيجاد ّ
ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ.[[[
النبي قال له( :إذا سألت
ويؤيّد هذا التفسري ،ما ورد يف الرواية األوىل عن ابن عباس أ ّن ّ
جههم إىل خالق
فسل الله ،وإذا استعنت فاستعن بالله( ليقطع عن ال ّناس األمل باآلخرين ويو ّ
جه اإلنسان طلباته إىل
ّ
الجميع ،إذ غري الله تعاىل فقري إليه وغري
مستقل يف عمله ،فبدل أ ّن يو ّ
جه أ ّو ًل إىل مسبّب األسباب.
ال ّناس ويتوقّع منهم مساعدته ،عليه أن يتو ّ
وبغري هذا الوجه فنحن نتوقّف عند الروايات الرصيحة الدالّة عىل الجرب ،إذ إنّها تخالف
أ ّو ًل القرآن الكريم ،وثان ًيا سائر ما ورد عن رسول الله واألمئة يف نفي الجرب،
ومدخلية بعض األمور لرفع القضاء املحتوم.
الطائفة الخامسة :ما ّ
يدل عىل تغيري القضاء والقدر.
روي عن رسول الله يف قوله تعاىل( :ميحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أ ّم الكتاب):
(ميحو من األجل ما يشاء ،ويزيد فيه ما يشاء[[[).
ويف لفظ آخر( :ميحو من الرزق ويزيد فيه ،وميحو من األجل ويزيد فيه[[[).
تغي القضاء والقدر( :الصدقة واصطناع املعروف وصلة الرحم
رب ّ
وعنه يف أ ّن أعامل ال ّ
وب ّر الوالدين ،يُح ّول الشقاء سعادة ،ويزيد من العمر ،ويقي مصارع السوء[[[).
وعنه( :ال يرد القدر إلّ الدعاء[[[) ،ويف لفظ آخر( :ال يرد القضاء إلّ الدعاء[[[) .ويف
[[[ -سورة فاطر ،اآلية.15 :

[[[ -الفردوس  261 :5ح.8126
[[[ -الطبقات الكربى .574 :3

[[[ -كنز العامل  443 :2ح.4450

[[[ -سنن ابن ماجة  35 :1ح.90

[[[ -مكارم األخالق  7 :2ح.1987
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لفظ آخر أيضً ا( :الدعاء جند من أجناد الله تعاىل مج ّند ،ير ّد القضاء بعد أن يربم[[[) .وأيضً ا:
ومم مل ينزل[[[).
مم نزل ّ
(ال يُغني حذ ُر من قدر ،والدعاء ينفع ّ
وجل ...ما
تغي القضاء والقدر أيضً ا ،فعن رسول الله( :يقول الله ع ّز ّ
كام أ ّن الذنوب واآلثام ّ
من أهل قرية ،وال أهل بيت ،وال رجل ببادية كانوا عىل ما أحببت من طاعتي ،ث ّم تح ّولوا عنها إىل
عم يحبّون من رحمتي إىل ما يكرهون من غضبي[[[).
ما كرهت من معصيتيّ ،
إل تح ّولت لهم ّ
الطائفة السادسة :روايات تنفي الجرب.
قال رسول الله( :ما عرف الله من ش ّبهه بخلقه ،وال وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب
عباده[[[).
وقال :خمسة ال ت ُطفأ نريانهم وال متوت أبدانهم ...:ورجل أذنب وحمل ذنبه عىل الله
وجل[[[).
ع ّز ّ
ربا ،وال يُعىص مغلوبًا ،ومل يهمل العباد من اململكة ،لك ّنه
وقال( :إ ّن الله ال يُطاع ج ً
القادر عىل ما أقدرهم عليه ،واملالك ملا ملّكهم إيّاه ،فإ ّن العباد إن ائتمروا بطاعة الله مل
يكن منها مانع وال عنها صاد ،وإن عملوا مبعصية فشاء أن يحول بينهم وبينها فعل ،وليس
من إن شاء أن يحول بينه وبني يشء ومل يفعله ،فأتاه الذي فعله ،كان هو الذي أدخله فيه[[[).
وعنه( :من زعم أ ّن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب عىل الله ،ومن زعم أ ّن الخري
والرش بغري مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه ،ومن زعم أ ّن املعايص بغري ق ّوة الله فقد
كذب عىل الله ،ومن كذب عىل الله أدخله الله ال ّنار[[[).
[[[ -أسد الغابة  338 :5رقم .5297

[[[ -املستدرك عىل الصحيحني  669 :1ح.1813
[[[ -كنز العامل  137 :16ح.44166

[[[ -التوحيد 47 :ح.10

[[[ -البحار  60 :5ح.112

[[[ -البحار  140 :77ح.22

[[[ -الكايف  158 :1ح.6
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الطائفة السابعة :ذم القدريّة
وردت روايات كثرية يف مصادر أهل الس ّنة تنسب إىل رسول الله تذ ّم القدريّة واملرجئة،
وأ ّن الشفاعة ال تنالهام ،وأ ّن القدرية مجوس هذه األ ّمة ،وأ ّن القدريّة لعنت عىل لسان سبعني
نبيًّا[[[ .وغريها من الروايات .ونحن إذ نتوقّف يف هذه الروايات ،نكل علمها إىل الله تعاىل،
ونستقرب أنّها من صنع فرتة متأخّرة ،أي حينام احتدم الجدل الكالمي يف نهاية القرن األ ّول
وبدايات القرن الثاين.
الطائفة الثامنة :روايات السعادة والشقاوة
وردت مجموعة روايات نبويّة مفادها أ ّن السعيد سعيد يف بطن أُ ّمه ،الشقي شقي يف بطن
أ ّمه .وهذه الطائفة من الروايات إذا كان معناها اإلشارة إىل العلم اإللهي بسعادة البرش أو
شقائهم فهي مقبولة ،إذ قد ثبت يف موضعه أ ّن العلم اإللهي ليس علّة تا ّمة لصدور الفعل
من اإلنسان ،أ ّما إذا أُريد منها ظاهر معناها املؤ ّدي إىل الجرب ،فنحن نتوقّف فيها ملخالفتها
القرآن والعقل وسائر الروايات الواردة.
3ـ الشرور
من املسائل امله ّمة التي تبحث يف باب العدل ،وتُع ّد كنقض لنظريّة العدل عند امللحدين
ومنكري الذات اإلله ّية ،مسألة الرشور ،وهذه املسألة وإن مل تبحث بشكل تفصييل يف
العهد النبوي ،لبيان معنى الخري والرش ،وفلسفته وكيف ّية معالجة الشبهات املثارة ،غري أ ّن
الروايات تعرتف بوجوده كحقيقة واقع ّية ،وقد وردت الروايات يف لزوم اإلميان بالقدر خريه
رشه ،كام أ ّن القرآن الكريم يؤيّد ذلك ،قال تعاىل :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ
و ّ
الرش حقيقة واقع ّية كالخري ،وأ ّن الخري والرش كالهام
ﰅ  [[[حيث جعلت اآلية الكرمية ّ
امتحان للعبد وفتنة وابتالء.
رش الفردي أو الجمعي أو الكوين ،ابتال ًءا وامتحانًا ،ولهذا
إ ّن الروايات النبويّة تجعل ال ّ
االبتالء أسباب وعوامل أ ّدت إليه ،كام أ ّن لرفعه أيضً ا أسباب وعوامل .قال رسول الله:
[[[ -راجع موسوعة العقائد اإلسالميّة .298 :6
[[[ -سورة األنبياء ،اآلية.35 :
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(إ ّن البالء للظامل أدب ،وللمؤمن امتحان ،ولألنبياء درجة ،ولألولياء كرامة[[[).
وجل
ّ
إل مبا ق ّدمت أيديكم ،وما يعفو الله ع ّز
وعنه( :ما اختلج عرق ،وال عرثت قدم ّ
عنه أكرث[[[).
وعنه( :املؤمن يُكفّر ذنوبه بسبب اإليذاء واملصائب[[[).
وعنه( :إذا مل يامروا باملعروف ومل ينهوا عن املنكر ،ومل يتبعوا األخيار من أهل بيتي،
سلّط الله عليهم رشارهم ،فيدعو خيارهم فال يُستجاب لهم[[[).
وعنه( :إ ّن الله ع ّز وجل إذا غضب عىل أُ ّمة مل يُنزل بها عذاب خسف وال مسخ ،غلت
أسعارها ،ويُحبس عنها أمطارها ،وييل عليها أرشارها[[[).
وعنه( :إ ّن صنائع املعروف تقي مصارع السوء[[[).
وعنه( :إ ّن طاعة الله نجاح من كل خري يُبتغى ،ونجاة من كل رش يُتقى[[[).

تفس الرش بالبالء واالمتحان ،وتذكر أ ّن من أسبابه
فهذه الروايات النبويّة الكرمية كلّها ّ
املعايص واآلثام ،أو أنّها لتكفري الس ّيئات ،أو أنّها بسبب ترك الهدى وسلوك سبيل الغي
والردى ،كام أ ّن الطاعة والخريات والحسنات تُذهب بالرشور.
 4ـ األسماء واألحكام
مبحث األسامء واألحكام يتعلّق بثالثة علوم :اللغة ،الفقه ،وعلم الكالم ،وقد طرحه
املتكلّمون يف مباحث العدل ،ذيل الوعد والوعيد ،ومباحث مرتكبي الكبائر ،وتطرح فروع
من قبيل :اإلميان والكفر ،الثواب والعقاب ،الطاعة واملعصية (الذنب) الفسق ،النفاق،
[[[ -البحار  198 :81ح.55
[[[ -البحار  363 :73ح.94

[[[ -جامع األخبار.124 :
[[[ -الكايف  374 :2ح.2

[[[ -كنز العامل  833 :7ح.21597

[[[ -املعجم األوسط  289 :1ح.943
[[[ -الكايف  82 :8ح.39
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البغي ،التوبة والعفو ،العذاب ،وغريها من الفروع .والهدف هو ماذا تعني هذه األسامء يف
اللغة ث ّم الرشع ،وما هو حكمها الديني أو الكالمي.
هذه املباحث مل تكن يف العهد النبوي كام هي الحال عند املتكلّمني ،غري أنّه توجد
روايات نبويّة تشري إىل بعض هذه األسامء مع تحديد معناها ،مع لزوم الحذر يف تعاطي هذه
النص املق ّدس
كل فرقة كانت تريد إثبات مبدئها باالعتامد عىل ما ورد يف
الروايات؛ أل ّن ّ
ّ
لتكتسب الرشعية .وإليك بعض هذه الروايات:
اإلسالم:
قال( :رأس هذا األمر اإلسالم ومن أسلم سلم[[[).
إل عىل فطرة اإلسالم.)[[[...
وعنه( :ما من مولود يولد ّ
وقال ...( :إ ّن الرجل يكون يف فئة اإلسالم فيأكل مال أخيه ،ويسفك دمه ،ويعيص ربّه،
ويكفر بخالقه ،وتجب له النار[[[).
وعنه( :إ ّن الفحش والتفاحش ليسا من اإلسالم يف يشء ،وأ ّن أحق ال ّناس إسال ًما
أحاسنهم أخالقًا[[[).
إل الله ،وأ ّن مح ّم ًدا
النبي فسأله عن اإلسالم ،فقال :تشهد أن ال إله ّ
وجاء رجل إىل
ّ
وتحج البيت ،وتحب لل ّناس ما
رسول الله ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضان،
ّ
تحب لنفسك ،وتكره لل ّناس ما تكره لنفسك[[[).
ّ
ويف لفظ آخر( :بنى اإلسالم عىل خمس :شهادة أ ّن ال إله إلّ الله ،وإقامة الصالة ،وإيتاء
وحج البيت ،وصوم رمضان[[[).
الزكاة،
ّ
[[[ -كنز العامل .27 :1

[[[ -املعجم الكبري .283 :1
[[[ -م ن .177 :2
[[[ -م ن .256 :2
[[[ -م ن .319 :2
[[[ -م ن .226 :2
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وقال يف الخوارج( :يخرج من ها هنا -وأومأ بيده -قوم يقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم،
ميرقون من اإلسالم كام ميرق السهم من الرمية[[[).
اإلميان:
قال رسول الله( :اإلميان أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله ،وتؤمن بالج ّنة وال ّنار
رشه[[[).
وامليزان ،وتؤمن بالبعث بعد املوت ،وتؤمن بالقدر خريه و ّ
وقال( :اإلميان بالله إقرار باللسان ،وتصديق بالقلب ،وعمل باألركان[[[).
إل الله ،وأدناه إماطة األذى عن الطريق،
وعنه( :اإلميان سبعون بابًا ،أرفعه ال إله ّ
والحياء شعبة من اإلميان[[[).
وعنه( :اإلميان رسبال يُرسبله الله من يشاء ،فإذا زىن العبد نزع منه رسبال اإلميان فإن
تاب ر ّد عليه[[[).
وعنه( :خمس من اإلميان ،من مل يكن فيه يشء منه ّن فال إميان له( :التسليم ألمر
الله ،والرضا بقضاء الله ،والتفويض إىل الله ،والتوكّل عىل الله ،والصرب عند الصدمة
األوىل.)[[[...
وعنه( :إ ّن اإلميان ليخلق يف جوف أحدكم كام يخلق الثوب ،فاسألوا الله تعاىل أن
يُج ّدد اإلميان يف قلوبكم[[[).
بالتحل ،ولكن هو ما وقر يف القلب ،وص ّدقه العمل[[[).
ّ
وعنه( :ليس اإلميان بالتم ّني وال
[[[ -م ن .91 :6

[[[ -كنز العامل .23 :1
[[[ -م ن .23 :1

[[[ -جمع الجوامع للسيوطي .422 :3
[[[ -كنز العامل .313 :5
[[[ -كنز العامل .37 :1

[[[ -كنز العامل .262 :1

[[[ -م ن .25 :1
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وعنه( :اإلميان والعمل قرينان ،ال يصلح كل واحد منهام إلّ مع صاحبه[[[).
وعنه( :ال يدخل ال ّنار مؤمن[[[).
وعنه( :يخرج من ال ّنار من كان يف قلبه مثقال ذ ّرة من اإلميان[[[).
وعنه( :من مل يكن مؤم ًنا حقًّا فهو كافر حقًّا[[[).
وعنه( :قتال املؤمن كفر ،وأكل لحمه من معصية الله[[[).
وما نستخلصه من هذه الروايات حول اإلسالم واإلميان ،أ ّن اإلسالم هو التف ّوه بالشهادتني

النبي وهو عمل جوارحي ،سواء التزم بالطقوس
لحقن الدم والدخول يف ال ّدين الذي أىت به ّ

الدين ّية أم مل يلتزم .أ ّما اإلميان فهو عمل جوانحي ،ويقتيض التصديق القلبي وااللتزام العميل

بالطقوس الدين ّية ،وهو وجود مشك ٌ
ّك وذو مراتب كام ورد يف الروايات الرشيفة.
املعايص:
قال رسول الله( :من يعص الله يعذّبه الله[[[).
وقال( :يُعذّب املذنبون يف ال ّنار عىل قدر نقصان إميانهم[[[).
وعنه( :من يعص الله ورسوله فقد غوي حتّى يفيء إىل أمر الله[[[).
[[[ -م ن .36 :1
[[[ -م ن .84 :1
[[[ -م ن .72 :1
[[[ -م ن .82 :1

[[[ -م ن .929 :15

[[[ -جمع الجوامع .390 :3
[[[ -م ن .263 :9
[[[ -م ن .234 :4
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إل من مات مرشكًا ،أو قتل مؤم ًنا متع ّم ًدا[[[).
وعنه( :كل ذنب عىس الله أن يغفره ّ
يل الحوض ال والله[[[).
وعنه( :ال والله ال ينال شفاعتي من رشب املسكر ،وال يرد ع ّ
وعنه( :من رشب الخمر غري مكره خرج من اإلميان[[[).
وعنه( :إذا زىن العبد خرج منه اإلميان ،فكان عىل رأسه كالظلة ،فإذا أقلع رجع إليه[[[).
التوبة:
قال( :ما أعطي أحد التوبة ف ُمنع التق ّبل ،أل ّن الله تعاىل يقول( :وهو الذي يقبل التوبة
عن عباده[[[).
وعنه( :لو أخطأ أحدكم حتّى متأل خطيئته ما بني السامء واألرض ،ث ّم تاب لتاب الله
عليه[[[).
وعنه( :إ ّن الله يقبل توبة العبد ما مل يغر غر بنفسه[[[).
وعنه( :التائب من الذنب كمن ال ذنب له[[[).
وعنه( :ما من كبرية بكبرية مع االستغفار[[[).

[[[ -م ن .93 :2

[[[ -الكايف .400 :6

[[[ -كنز العامل .265 :1
[[[ -كنز العامل .314 :5

[[[ -كنز العامل .873 :15
[[[ -م ن .227 :4
[[[ -م ن .210 :4
[[[ -م ن .207 :4
[[[ -م ن .217 :4
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املبحث الثالث

النب ّوة

يبحث املتكلّمون يف باب النب ّوة عن أمرين :األ ّول النب ّوة العا ّمة وإثبات رضورتها ،والثاين

الخاصة وإثبات نب ّوة رسول الله وما يتعلّق بها من مباحث فرع ّية.
النب ّوة
ّ

فضل عن اآليات القرآن ّية الدالّة عىل
ً
وهذان األمران نجدهام يف كالم رسول الله أيضً ا،

أ ّن نب ّوته امتداد لسائر النب ّوات .فرسول الله من جهة كان يثبت نب ّوته ورسالته ،ومن جهة
ثانية يدلّل –من خالل القرآن وسائر كلامته -أنّه مصدق ملا بني يديه من الكتب ،وأ ّن رسالته

استمرار لباقي الرساالت وخامتة لها.

إ ّن املعركة والجدل العقديّني آنذاك كانا محتدمني ،فرسول الله كان قد دخل يف

مواجهة مع مرشيك قريش وعبدة األوثان من جهة ،ومع أصحاب الديانات األخرى من جهة

ثانية ،وكان لزا ًما عليه أن ينافح ويدافع عن التوحيد الخالص ويدعو إليه ،كام كان ينبغي

إثبات رسالته ونب ّوته اإلله ّية بأمر من الله تعاىل ،وذلك يف قوله تعاىل:

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ.[[[

كام أ ّن رسالته أكمل الرساالت وأعالها :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ .[[[...
وإنّها يف امتداد الرساالت  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
[[[ -سورة األعراف ،اآلية.158 :
[[[ -سورة املائدة ،اآلية.48 :
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ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ.[[[

ويف لفظ آخر قريب منها  :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ.[[[
للنبي يف خوض سجال عقدي
فهذه اآليات وغريها التي نزلت تبا ًعا ،كانت خري معني
ّ
مع خصومه ،وهي بدورها تنبئ عن ش ّدة األزمة والصدام الفكري آنذاك ،ويف جولة رسيعة
فيام ورد عن رسول الله بخصوص مبحث النب ّوة ،ميكننا تصنيفها ضمن النقاط التالية:
1ـ البعثة والدعوة إىل هللا:
إ ّن رسول الله بعدما أُمر بإعالن دعوته ،بدأ تلبية لذلك بنرش الدعوة عل ًنا ودعوة ال ّناس
عا ّمة يف كل موقف وعند كل حادثة مه ّمة ،يروى أنّه قام عىل الحجر فقال :يا معرش قريش،
وأن رسول الله ،وآمركم بخلع األنداد
يا معرش العرب ،أدعوكم إىل شهادة أ ّن ال إله إلّ اللهّ ،
واألصنام.)[[[...
وروى الطربي أنّه ملا نزلت هذه اآلية عىل رسول الله( :وأنذر عشريتك األقربني) قام
رسول الله باألبطح ،ث ّم قال :يا بني عبد املطلب ،با بني عبد مناف ،يا بني قيص ،قال:
ث ّم فخذ قريشً ا قبيلة قبيلة حتّى م ّر عىل آخرهمّ :
إن أدعوكم إىل الله وأنذركم عذابه[[[.
وهذه الحادثة ـ بعد نزول آية اإلنذار -تك ّررت م ّرات ع ّدة ،ومل يكتف رسول الله باإلنذار
مل ّرة واحدة ،فهنا قالها باألبطح ،ويف رواية عاد الكالم وهو عىل الصفا فاعرتضه أبو لهب
ونزلت يف حقّه  ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ.[[[
[[[ -سورة آل عمران ،اآلية.84 :
[[[ -سورة النساء ،اآلية.163 :
[[[ -البحار .180 :18

[[[ -تاريخ الطربي .334 :1
[[[ -تاريخ الطربي .333 :1
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والقصة معروفة يرويها ابن ع ّباس عن
ويف مرة أخرى دعاهم إىل داره وعمل لهم وليمة،
ّ
أن
أمري املؤمنني إىل أن يقول( :ث ّم تكلّم رسول الله فقال :يا بني عبد املطلبّ ،
أن قد جئتكم بخري الدنيا
مم قد جئتكم بهّ ،
والله ما أعلم شابًا يف العرب جاء قومه بأفضل ّ
واآلخرة ،قد أمرين الله تعاىل أدعوكم إليه ،فأيّكم يؤازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون
وأن ألحدثهم س ًنا
أخي ووص ّيي وخليفتي فيكم؟ قال :فأحجم القوم عنها جمي ًعا وقلت ّ
وأرمصهم عي ًنا ،وأعظمهم بط ًنا ،وأحمشهم ساقًا :أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه ،فأخذ
برقبتي ث ّم قال :إ ّن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا ،قال :فقام القوم
يضحكون ويقولون أليب طالب :قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع[[[).
تغي مسار العمل وأسلم خلق
وبعد آية إنذار العشرية األقربني ،واإلفصاح عن الدعوةّ ،
عظيم ،كام يح ّدثنا اليعقويب ويقول( :وأسلم خلق عظيم ،وظهر أمرهم ،وكرثت ع ّدتهم،
وعاندوا ذوي أرحامهم من املرشكني[[[).
كام أ ّن بعد حادثة حصار الشعب وأكل األرضة لصحيفة قريش يف حصار بني هاشم،
ٍ
يومئذ خلق من ال ّناس عظيم ،وخرج بنو هاشم من الشعب وبنو
حدث نفس األمر( :وأسلم
املطلب ،فلم يرجعوا إليه[[[).
ومل يقترص رسول الله يف الدعوة عىل أهل مكّة ،بل كان يدعو قبائل العرب أيضً ا عندما
يجتمعوا يف املوسم ،يقول الطربي( :وكان رسول الله يعرض نفسه يف املوسم إذا كانت
نبي مرسل ،ويسألهم أن
عىل قبائل العرب ،يدعوهم إىل الله وإىل نرصته ،ويخربهم أنّه ّ
يبي عن الله ما بعثه به[[[) .ويضيف قائلً( :فكان رسول الله عىل
يص ّدقوه ومينعوه حتّى ّ

ذلك من أمره كلّام اجتمع له ال ّناس باملوسم ،أتاهم يدعو القبائل إىل الله وإىل اإلسالم،
ويعرض عليهم نفسه ،وما جاء به من الله من الهدى والرحمة ،ال يسمح بقادم يقدم من
[[[ -م ن .333 :1

[[[ -تاريخ اليعقويب .28 :2
[[[ -تاريخ اليعقويب .32 :2

[[[ -تاريخ الطربي .342 :1
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العرب له اسم ورشف إلّ تص ّدى له فدعاه إىل الله وعرض عليه ما عنده[[[).
والدعوة هذه مل تقترص عىل الفرتة امل ّك ّية فحسب ،بل استم ّرت طول حياته ،فحصلت
مراسلة امللوك يف العامل[[[ ،ويف البحار عن الكازروين يف حوادث السنة السادسة قال:

جة ،حاطب بن أيب
(وفيها بعث رسول الله ستة نفر ،فخرجوا مصطحبني يف ذي الح ّ
بلتعة إىل املقوقس ،ودحية بن خليفة الكلبي إىل قيرص ،وعبد الله بن حذافة إىل كرسى،
وعمرو بن أُم ّية الضمري إىل النجايش ،وشجاع بن وهب إىل الحارث بن أيب شمر الغساين
وسنيط بن عمر والعامري إىل هوذة بن عيل الحنفي[[[).
فكان يدعوهم إىل اإلميان بالله تعاىل الواحد األحد ،وإىل قبول رسالته ونب ّوته ،وكذلك
األمر كان بالنسبة إىل الوفود التي بدأت ترتى عىل املدينة س ّيام يف أُخريات حياته.[[[
2ـ الويح وجربائي�ل:

يرشح رسول الله ألصحابه كيفيّة تلقّيه الوحي اإللهي ،وطرق الوحي ،وما يحدثه
فمم
الوحي فيه كل ذلك تثبيتًا لقلوبهم ،ورفع مستواهم املعريف ،وإجابة ألسئلتهمّ ،
روي عنه بهذا الصدد قوله( :إ ّن من األنبياء من يسمع للصوت فيكون بذلك نب ًّيا ،وكان
منهم من يرى يف املنام فيكون بذلك نبيًّا نذي ًرا ،وإ ّن جربائيل يأتيني فيكلّمني كام يأيت
أحدكم صاحبه فيكلّمه[[[).
ُت عند ذلك ،فام م ّرة
ويف لفظ آخر يصف ش ّدة الوحي عليه( :أسمع صالصل ث ّم أسك ُ
يل ظننت أن نفيس تقبض[[[).
يوحى إ ّ
[[[ -م ن .343 :1

النبي األعظم للس ّيد جعفر مرتىض  ،237 :16ومكاتيب
[[[ -للمزيد راجع بحار األنوار  ،403 :20والصحيح من سرية ّ
الرسول للشيخ األحمدي امليانجي رحمه الله.
[[[ -البحار  406 :20ح.8

النبي األعظم للسيّد جعفر العاميل رحمه الله ،الجزء .28
[[[ -للمزيد عن الوفود راجع :الصحيح من سرية ّ
[[[ -كنز العامل .459 :11

[[[ -م ن .458 :11
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يل ،ف ُيفصم ع ّني وقد وعيت ما
وأيضً ا( :أحيانًا يأتيني يف مثل صلصلة الجرس وهو أش ّده ع ّ

رجل فيكلّمني فأعي ما يقول[[[).
قال ،وأحيانًا يتمثّل يل امللك ً
َض تعلّق به الدر[[[).
وعنه( :أتاين جربائيل يف خ ِ ٍ

وأيضً ا( :رأيت جربائيل منهبطًا قد مأل ما بني الخافقني ،عليه ثياب سندس معلّق فيها اللؤلؤ

والياقوت[[[).

حا ومسا ًء[[[).
وعنه أيضً ا( :أال تؤ ّمنوين وأنا أمني يف السامء ،يأتيني خرب السامء صبا ً
 3ـ االصطفاء اإللهي:
إ ّن النب ّوة كام أرشنا سابقًا اصطفاء إلهي ،وهذا األمر قد أكّده رسول الله لل ّناس مرا ًرا

نبي خاص كقوله
وتكرا ًرا من خالل اآليات القرآنيّة النازلة ،وهذه اآليات تارة تذكر اصطفاء ّ

تعاىل  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ [[[أو قوله تعاىل  :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ.[[[

وتارة تذكر أنبياء ع ّدة كقوله تعاىل :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ.[[[
[[[ -م ن .458 :11
[[[ -م ن .139 :6
[[[ -م ن .140 :6

[[[ -م ن .422 :11

[[[ -سورة األعراف ،اآلية.144 :
[[[ -سورة البقرة ،اآلية.130 :
[[[ -سورة ص.47-45 ،
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وتارة أخرى تذكر األنبياء وذراريهم األوصياء كقوله تعاىل  :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ .[[[
النبي إىل مسألة االصطفاء ،كام
وعدا اآليات القرآن ّية ،فهناك روايات نبويّة ،يشري فيها
ّ
يف قوله ...( :مل يزل الله ينقلني من األصالب الحسنة إىل األرحام الطاهرة صفي مهدي ال
إل كنت يف خريهام[[[).
تتش ّعب شعبتان ّ
ويف رواية أخرى( :إ ّن الله أدرك يب يف األجل املرج ّو ،واختارين اختيا ًرا ،فنحن اآلخرون،
صفي
وأن قائل قولً غري فخر ،إبراهيم خليل الله ،وموىس
ونحن السابقون يوم القيامةّ ،
ّ
الله ،وأنا حبيب الله ومعي لواء الحمد يوم القيامة[[[).
خليل ،واصطفى من ولد
ً
ويف لفظ آخر( :إ ّن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم وات ّخذه
إبراهيم اسامعيل ،ث ّم اصطفى من ولد اسامعيل نزا ًرا ،ث ّم اصطفى من ولد نزار مرض ،ث ّم
اصطفى من مرض كنانة ،ث ّم اصطفى من بني كنانة قريشً ا ،ث ّم اصطفى من قريش بني هاشم،
ث ّم اصطفى من بني هاشم بني عبد املطلب ،ث ّم اصطفاين من عبد املطلب[[[).
4ـ ّادعاء ّ
النبوة:
وردت روايات نبويّة فيها ترصيح منه بالنب ّوة ،من قبيل قوله( :أنا
النبي ال كذب.)[[[...
ّ
وتول ع ّني وقاتلني،
ّ
مي الصادق الزيكّ ،كل الويل ملن كذّبني
أو قوله( :أنا
النبي األُ ّ
ّ
الخري ملن آواين ونرصين وآمن يب وص ّدق قويل وجاهد معي[[[).
إل الله وحده
وقال( :ا ُمرت أن أُقاتل ال ّناس حتّى يقيموا الصالة ،ويشهدوا أ ّن ال إله ّ
[[[ -سورة آل عمران ،اآلية.33 :
[[[ -كنز العامل .427 :1

[[[ -م ن .414 :11

[[[ -كنز العامل .423 :11
[[[ -كنز العامل .442 :11
[[[ -م ن .402 :11
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ال رشيك له ،وأ ّن مح ّم ًدا عبده ورسوله ،فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم
وجل[[[).
إل بحقّها ،وحسابهم عىل الله ع ّز ّ
وأموالهم ّ
أن رسول الله يرجع
وعنه( :ما عىل األرض نفس متوت ال ترشك بالله شيئًا ،وتشهد ّ
إل غفر الله لها[[[).
ذلك إىل قلب موقن ّ
لرب أن تؤمنوا به وال ترشكوا به
ومن كالمه ألصحاب بيعة الحقبة( :أ ّما الذي أسأل ّ
فأن أسألكم أن تطيعوين أهدكم سبيل الرشاد.)[[[...
شيئًا ،وأ ّما الذي أسأل لنفيس ّ
ّ
اخلاتمية:
5ـ
قال تعاىل( :ما كان مح ّمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النب ّيني وكان الله
عليم[[[).
بكل يشء
ً
رصح يف أماكن مختلفة ومشاهد متع ّددة
تب ًعا لهذه اآلية الكرمية ،فقد كان رسول الله ي ّ
يبي للجميع كون رسالته السامويّة
بأنّه خاتم النب ّيني ،وال نب ّوة بعده ،فهو من جهة يريد أن ّ
كونيّة وعا ّمة ،ومن جهة أخرى ير ّد عىل اليهود والنصارى املنكرين لنب ّوته واملنتظرين ملجيء
نبي منهم ،فالخامتيّة واإلرصار عليها وتبيينها يف مواطن مختلفة ومتك ّررة ،ت ُع ّد محو ًرا رئيسيًّا
ّ
يف الرسالة النبويّة.
وقد وردت روايات كثرية تدل عىل الخامتيّة ،من قبيل قوله( :إ ّن الرسالة والنب ّوة قد
انقطعت ،فال رسول الله بعدي وال نبي[[[).
وعنه( :أنا أحمد ومح ّمد والحارش واملقفّي والخاتم[[[).
[[[ -كنز العامل .87 :1
[[[ -م ن .46 :1

[[[ -كنز العامل .105 :1

[[[ -األحزاب ،اآلية .40

[[[ -كنز العامل .367 :15
[[[ -م ن .463 :11

أدوار علم الكالم عند اإلمامية؛ الدور النبوي

( 13ق هـ 11.هـ)

الملف

57

ويف كالمه مع فاطمة الزهراء قال لها( :يا فاطمة ونحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع
خصال مل يعط أح ًدا قبلنا ،وال يعطي أحد بعدنا ،أنا خاتم النبيّني.)[[[...
ويف كالم آخر لع ّمه الع ّباس( :يا عم أقم مبكانك الذي أنت به ،فإ ّن الله يختم بك الهجرة
كام ختم يب النب ّوة[[[).
ويف مكان آخر استخدم التمثيل إلثبات الفكرة ،وقال( :إ ّن مثيل ومثل األنبياء من
إل موضع لبنة من زاوية ،فجعل ال ّناس يطوفون به
قبيل كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله ّ
هل وضعت هذه اللبنة؟ قال :فأنا اللبنة وأنا خاتم النب ّيني[[[).
ويعجبون له ويقولونّ :
واإلجهار بالخامتيّة ال يتعلّق بالفرتة املكيّة فقط ،بل كام قلنا كان ساريًا وجاريًا يف جميع
الدعوة ،ومن الشواهد عىل اإلشارة إىل الخامت ّية يف نهايات الدعوة الحديث املعروف
بحديث املنزلة ،ملا خلّف رسول الله عل ًّيا يف املدينة يف غزوة تبوك ،وقال له( :أنت
نبي بعدي[[[).
م ّني مبنزلة هارون من موىس ّ
إل أنّه ال ّ
6ـ ّ
النيب وأهل الكتاب:
إ ّن الجدل العقدي املحتدم آنذاك كان يف مواجهة طائفتني 1- :املرشكون 2- ،أهل
الكتاب .وقد أمر الله تعاىل نب ّيه أن يدخل معهم يف نقاش عقدي يف قوله تعاىل :ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ [[[ويف رواية
أخرى تشمل املسلمني أيضً ا  :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ.[[[
وامتثالً لألمر اإللهي دخل رسول الله ،وتبعه بعض املسلمني أيضً ا ،يف سجال عقدي
[[[ -البحار .79 :54

[[[ -كنز العامل .519 :13
[[[ -كنز العامل .462 :11

[[[ -صحيح البخاري  /58 :3غزوة تبوك.
[[[ -سورة النحل ،اآلية.125 :

[[[ -سورة العنكبوت ،اآلية.46 :
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مع أهل الكتاب ،كان يتمحور حول التوحيد والنب ّوة يف األغلب ،ويف املقابل مل ينفك
أهل الكتاب أيضً ا من إلقاء الشبهات لتثبيط عزمية املؤمنني كام قال تعاىل  :ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ .[[[

ومن شبهاتهم التي يذكرها القرآن  :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ.[[[
وأيضً ا :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ.[[[

مضافًا إىل أنّهم كانوا يستهزؤون بال ّدين ،فأمرهم الله تعاىل بقوله  :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ.[[[
كام تكشف اآليات الكرمية عن مخطّطاتهم اآلمثة تجاه الرسول  :ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ.[[[
وقد خلّد التاريخ حادثة مه ّمة س ّميت الحقًا بآية املباهلة وما تبعها من حديث املباهلة،
يف قوله تعاىل  :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ .[[[
قصة معروفة[[[.
حيث أخرج رسول الله عل ًّيا وفاطمة والحسن والحسني للمباهلة يف ّ
[[[ -سورة البقرة ،اآلية.109 :
[[[ -سورة البقرة ،اآلية.111 :

[[[ -سورة البقرة ،اآلية.116 :

[[[ -سورة املائدة ،اآلية.57 :
[[[ -سورة املائدة ،اآلية.49 :

[[[ -سورة آل عمران ،اآلية.61 :

[[[ -للمزيد راجع البحار .168 :21
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ويف حديث آخر قال رسول الله ملعرش من اليهود( :يا معرش اليهود أروين اثني عرش
إل الله وأ ّن مح ّم ًدا رسول الله ،يح ّ
ط الله عن كل يهودي
رجل منكم يشهدون أن ال إله ّ
ً
تحت أديم السامء الغضب الذي غضب عليهم ،فلم يجبه أحد منهم ،فقال :أبيتم ،فوالله ألنا
الحارش ،وأنا العاقب ،وأنا املقفّي آمنتم أو كذّبتم[[[).
النبي
ويف رواية طويلة وردت يف كتاب االحتجاج عن اإلمام الصادق يذكر حوار ّ
مع أصحاب الديانات آنذاك ،ورد فيها:
يل س ّيد
يل بن الحسني ،عن أبيه الحسني بن ع ّ
ولقد ح ّدثني أيب الباقر :عن ج ّدي ع ّ
الشهداء ،عن أبيه أمري املؤمنني صلوات الله عليهم ،أنّه اجتمع يو ًما عند رسول الله أهل
خمسة أديان :اليهود ،والنصارى ،والدهريّة ،والثنويّة ،ومرشكوا العرب.
فقالت اليهود :نحن نقول :عزير ابن الله ،وقد جئناك يا مح ّمد لننظر ما تقول؟ فإن اتّبعتنا
فنحن أسبق إىل الصواب منك وأفضل ،وإن خالفتنا خصمناك.
وقالت النصارى :نحن نقول :إ ّن املسيح ابن الله ،ات ّحد به ،وقد جئناك لننظر ما تقول ،فإن
اتّبعتنا فنحن أسبق إىل الصواب منك وأفضل ،وإن خالفتنا خصمناك.
وقالت الدهر ّية :نحن نقول :األشياء ال بدء لها وهي دامئة ،وقد جئناك لننظر فيام تقول،
فإن ات ّبعتنا فنحن أسبق إىل الصواب منك وأفضل ،وإن خالفتنا خصمناك.
وقالت الثنوية :نحن نقول ا ّن النور والظلمة هام املدبران وقد جئناك لننظر فيام تقول ،فان
اتبعتنا فنحن أسبق اىل الصواب منك ,وان خالفتنا خصمناك.
وقال مرشكوا العرب :نحن نقول :إ ّن أوثاننا آلهة ،وقد جئناك لننظر فيام تقول ،فإن اتّبعتنا
فنحن أسبق إىل الصواب منك وأفضل ،وإن خالفتنا خصمناك.
فقال رسول الله :آمنت بالله وحده ال رشيك له وكفرت [بالجبت والطاغوت] وبكل
جة عىل
ريا ونذي ًرا أو ح ّ
معبود سواه .ث ّم قال لهم :إ ّن الله تعاىل قد بعثني كافّة لل ّناس بش ً
العاملني ،وسري ّد كيد من يكيد دينه يف نحره.
[[[ -كنز العامل .453 :7
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جة؟ قالوا :ال .قال :فام الذي دعاكم إىل
ث ّم قال لليهود :أجئتموين ألقبل قولكم بغري ح ّ
القول بأ ّن عزي ًرا ابن الله؟ قالوا :ألنّه أحيى لبني إرسائيل التوراة بعدما ذهبت ،ومل يفعل بها
إل ألنّه ابنه.
هذا ّ
فقال رسول الله :فكيف صار عزير ابن الله دون موىس ،وهو الذي جاءهم بالتوراة
ورؤي منه من املعجزات ما قد علمتم؟ ولنئ كان عزير ابن الله ،ملا ظهر من إكرامه بإحياء
التوراة ،فلقد كان موىس بالنب ّوة أوىل وأحق ،ولنئ كان هذا املقدار من إكرامه لعزير يوجب
أجل من النب ّوة ،ألنّكم إن كنتم إنّ ا
له أنّه ابنه ،فأضعاف هذه الكرامة ملوىس توجب له منزلة ّ
تريدون بالنب ّوة الداللة عىل سبيل ما تشاهدونه يف دنياكم من والدة األ ّمهات األوالد بوطء
آبائهم له ّن ،فقد كفرتم بالله تعاىل وشبهتموه بخلقه ،وأوجبتم فيه صفات املحدثني ،ووجب
عندكم أن يكون محدث ًا مخلوقًا ،وأن يكون له خالق صنعه وابتدعه.
قالوا :لسنا نعني هذا ،فإ ّن هذا كفر كام ذكرت ،ولك ّنا نعني أنّه ابنه عىل معنى الكرامة ،وإن
مل يكن هناك والدة ،كام قد يقول بعض علامئنا ملن يريد إكرامه وإبانته باملنزلة من غريه( :يا
أجنبي ال نسب له بينه
بني) و (إنّه ابني) ال عىل إثبات والدته منه ،ألنّه قد يقول ذلك ملن هو
ّ
ّ
وبينه ،وكذلك مل ّا فعل الله تعاىل بعزير ما فعل ،كان قد اتّخذه اب ًنا عىل الكرامة ال عىل الوالدة.
فقال رسول الله :فهذا ما قلته لكم ،إنّه إن وجب عىل هذا الوجه أن يكون عزير ابنه فإ ّن
جته ،إ ّن الذي
هذه املنزلة ملوىس أوىل ،وإ ّن الله تعاىل يفضح ّ
كل مبطل بإقراره ويقلب عليه ح ّ
عظيم من عظامئكم قد
مم ذكرته لكم ،ألنّكم قلتم :إ ّن
ً
احتججتم به يؤ ّديكم إىل ما هو أكرب ّ
يقول ألجنبي ال نسب بينه وبينه( :يا بني) و (هذا ابني) ال عىل طريق الوالدة ،فقد تجدون أيضً ا
ألجنبي آخر( :هذا أخي) وآلخر( :هذا شيخي) و (أيب) وآلخر( :هذا سيّدي)
هذا العظيم يقول
ّ
و (يا سيّدي) عىل سبيل اإلكرام ،وإ ّن من زاده يف الكرامة زاده يف مثل هذا القول ،فإذًا يجوز
مم لعزير،
عندكم أن يكون موىس أخًا لله ،أو شيخًا له ،أو أبًا ،أو سيّ ًدا ،ألنّه قد زاده يف اإلكرام ّ
رجل يف اإلكرام فقال له :يا سيّدي ويا شيخي ويا ع ّمي ويا رئييس [ويا أمريي]
كام أ ّن من زاد ً
عىل طريق اإلكرام ،وإ ّن من زاده يف الكرامة ،زاده يف مثل هذا القول.
ريا ،ألنّه
أفيجوز عندكم أن يكون موىس أخًا لله ،أو شيخًا ،أو ًّ
عم ،أو ً
رئيسا ،أو س ّي ًدا ،أو أم ً
قد زاده يف اإلكرام عىل من قال له :يا شيخي أو يا س ّيدي أو يا ع ّمي أو يا رئييس أو يا أمريي؟
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جلنا نتفكّر فيام قد قلته لنا .فقال :أُنظروا فيه
قال :فبهت القوم
وتحيوا وقالوا :يا مح ّمد! أ ّ
ّ
بقلوب معتقدة لالنصاف ،يهدكم الله تعاىل.
ث ّم أقبل عىل النصارى ،فقال لهم :وأنتم قلتم :إ ّن القديم ع ّز وجل ،ات ّحد باملسيح
ابنه ،فام الذي أردمتوه بهذا القول؟ أردتم أن القديم صار محدث ًا لوجود هذا املحدث الذي
هو عيىس؟ أو املحدث الذي هو عيىس صار قدميًا لوجود القديم الذي هو الله؟ أو معنى
قولكم :انّه ات ّحد به ،انّه اختّصه بكرامة مل يكرم بها أح ًدا سواه؟
فإن أردتم أ ّن القديم صار محدث ًا فقد أبطلتم ،أل ّن القديم محال أن ينقلب فيصري محدث ًا،
ميا .وإن
ميا فقد أحلتم ألن املحدث أيضً ا محال أن يصري قد ً
وإن أردتم أ ّن املحدث صار قد ً
أردتم أنّه ات ّحد به اختّصه واصطفاه عىل سائر عباده ،فقد أقررتم بحدوث عيىس وبحدوث
املعنى الذي ات ّحد به من أجله ،ألنّه إذا كان مح َدث ًا وكان الله اتّحد به -بأن أحدث به معنى
صار به أكرم الخلق عنده -فقد صار عيىس وذلك املعنى مح َدثني ،وهذا خالف ما بدأتم
تقولونه.
قال :فقالت النصارى :يا مح ّمد ،إ ّن الله تعاىل مل ّا أظهر عىل يد عيىس من األشياء العجيبة
ما أظهر ،فقد ات ّخذه ول ًدا عىل جهة الكرامة .فقال رسول الله :فقد سمعتم ما قلته لليهود
يف هذا املعنى الذي ذكرمتوه.
رجل واح ًدا منهم فقال له :يا مح ّمد! أولستم تقولون:
ً
ث ّم أعاد ذلك كلّه ،فسكتوا إلّ
إ ّن إبراهيم خليل الله؟ قال :قد قلنا ذلك .فقال :فإذا قلتم ذلك فلم منعتمونا من أن نقول
عيىس ابن الله؟
فقال رسول الله :إنّهام مل يشتبها ألن قولنا :إ ّن إبراهيم خليل الله ،فإنّ ا هو مشتق من
ريا [إىل
ً
خلّة .فأ ّما الخلّة فإنّ ا معناها الفقر والفاقة ،فقد كان
خلّة أو ال ُ
ال َ
خليل إىل ربّه فق ً
الله] وإليه منقط ًعا ،وعن غريه متع ّففًا معرضً ا مستغنيًا ،وذلك مل ّا أُريد قذفه يف ال ّنار فرمي به
يف املنجنيق فبعث الله تعاىل جربائيل وقال له :أدرك عبدي ،فجاءه فلقيه يف الهواء ،فقال:
إن ال أسأل
كلّفني ما بدا لك فقد بعثني الله لنرصتك .فقال :بل حسبي الله ونعم الوكيلّ ،
فسمه خليله أي فقريه ومحتاجه واملنقطع إليه ع ّمن سواه.
غريه ،وال حاجة يل ّ
إل إليهّ .
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وإذا جعل معنى ذلك من الخلّة [العامل] وهو أنّه قد تخلّل معانيه ،ووقف عىل أرسار مل
يقف عليها غريه ،كان معناه العامل به وبأموره ،وال يوجب ذلك تشبيه الله بخلقه ،أال ترون أنّه
إذا مل ينقطع إليه مل يكن خليله؟ وإذا مل يعلم بأرساره مل يكن خليله؟ وأ ّن من يلده الرجل
وإن أهانه وأقصاه مل يخرج [به] عن أن يكون ولده ،ألن معنى الوالدة قائم به؟
ثم إن وجب -ألنّه قال إبراهيم خلييل -أن تقيسوا أنتم فتقولوا :إ ّن عيىس ابنه ،وجب أيضً ا
كذلك أن تقولوا ملوىس إنّه ابنه ،فإ ّن الذي معه من املعجزات مل يكن بدون ما كان مع
عيىس ،فقولوا :إ ّن موىس أيضً ا ابنه ،وأن يجوز أن تقولوا عىل هذا املعنى :إنّه شيخه وسيّده
وع ّمه ورئيسه وأمريه كام قد ذكرته لليهود.
قال بعضهم لبعض :ويف الكتب املنزلة أ ّن عيىس قال( :أذهب إىل أيب) .فقال
رسول الله :فإن كنتم بذلك الكتاب تعملون فإ ّن فيه (أذهب إىل أيب وأبيكم) فقولوا :إ ّن
جميع الذين خاطبهم عيىس كانوا أبناء الله ،كام كان عيىس ابنه من الوجه الذي كان عيىس
ابنه ،ث ّم إ ّن ما يف الكتاب يبطل عليكم هذا الذي زعمتم أ ّن عيىس من جهة االختصاص كان
اب ًنا له ،ألنّكم قلتم :إنّ ا قلنا :إنّه ابنه ألنّه اختّصه مبا مل يختّص به غريه ،وأنتم تعلمون أ ّن الذي
يخص به هؤالء القوم الذي قال لهم عيىس( :أذهب إىل أيب وأبيكم) فبطل
خص به عيىس مل
ّ
ّ
أن يكون االختصاص لعيىس ،ألنّه قد ثبت عندكم بقول عيىس ملن مل يكن له مثل اختصاص
عيىس ،وأنتم إنّ ا حكيتم لفظة عيىس وتأ ّولتموها عىل غري وجهها ،ألنّه إذا قال( :أيب وأبيكم)
فقد أراد غري ما ذهبتم إليه ونحلتموه ،وما يدريكم لعلّه عنى أذهب إىل آدم أو إىل نوح وإ ّن الله
يرفعني إليهم ويجمعني معهم ،وآدم أيب وأبوكم وكذلك نوح ،بل ما أراد غري هذا.
مخاصم [مثلك] وسننظر يف
مجادل وال
ً
قال :فسكت النصارى وقالوا :ما رأينا كاليوم
ً
أمورنا.
ث ّم أقبل رسول الله عىل الدهريّة فقال :وأنتم فام الذي دعاكم إىل القول بأ ّن األشياء ال
إل مبا نشاهد ومل نجد لألشياء
بدو لها وهي دامئة مل تزل وال تزال؟ فقالوا :ألنّا ال نحكم ّ
حدث ًا فحكمنا بأنّها مل تزل ،ومل نجد لها انقضا ًء وفنا ًء فحكمنا بأنّها ال تزال.
فقال رسول الله :أفوجدتم لها ِقد ًما ،أم وجدتم لها بقا ًء أبد اآلبد؟ فإن قلتم :إنّكم
وجدتم ذلك أنهضتم ألنفسكم أنّكم مل تزالوا عىل هيئتكم وعقولكم بال نهاية ،وال
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تزالون كذلك ،ولنئ قلتم هذا ،دفعتم العيان وكذّبكم العاملون الذين يشاهدونكم.
قالوا :بل مل نشاهد لها ِقد ًما وال بقا ًء أبد اآلبد.
قال رسول الله :فلم رصتم بأن تحكموا بالقدم والبقاء دامئًا؟ ألنّكم مل تشاهدوا
حدوثها ،وانقضاؤها أوىل من تارك التمييز لها مثلكم ،فيحكم لها بالحدوث واالنقضاء
واالنقطاع ،ألنّه مل يشاهد لها ِقد ًما وال بقا ًء أبد اآلبد .أولستم تشاهدون اللّيل وال ّنهار و [أنّ]
أحدهام بعد اآلخر؟ فقالوا :نعم .فقال :أترونهام مل يزاال وال يزاالن؟ فقالوا :نعم .فقال:
أفيجوز عندكم اجتامع الليل وال ّنهار؟ فقالوا :ال .فقال :فإذًا ينقطع أحدهام عن اآلخر
فيسبق أحدهام ويكون الثاين جاريًا بعده .فقالوا :كذلك هو .فقال :قد حكمتم بحدوث ما
تق ّدم من ليل ونهار مل تشاهدوهام ،فال تنكروا لله قدرة.
ث ّم قال :أتقولون ما قبلكم من الليل وال ّنهار متنا ٍه أم غري متناه؟ فإن قلتم :غري متنا ٍه،
فكيف وصل إليكم آخر بال نهاية أل ّوله؟ وإن قلتم :إنّه متنا ٍه فقد كان وال يشء منهام .قالوا:
نعم .قال لهم :أقلتم إ ّن العامل قديم غري محدث ،وأنتم عارفون مبعنى ما أقررتم به ،ومبعنى
ما جحدمتوه؟ قالوا :نعم.
قال رسول الله :فهذا الذي تشاهدونه من األشياء بعضها إىل بعض يفتقر ألنّه ال قوام
جا بعض أجزائه إىل بعض وإلّ مل يتّسق ،ومل
للبعض ّ
إل مبا يتّصل ،أال ترى البناء محتا ً
يستحكم ،وكذلك سائر ما ترون .وقال :فإذا كان هذا املحتاج -بعضه إىل بعض لق ّوته
ومتامه -هو القديم ،فأخربوين أن لو كان محدث ًا ،كيف كان يكون؟ وماذا تكون صفته؟ قال:
فبهتوا وعلموا أنّهم ال يجدون للمحدث صفة يصفونه بها إلّ وهي موجودة يف هذا الذي
زعموا أنّه قديم ،فوجموا وقالوا :سننظر يف أمرنا.
ث ّم أقبل رسول الله عىل الثنويّة -الذين قالوا :ال ّنور والظلمة هام املدبّران -فقال :وأنتم
فام الذي دعاكم إىل ما قلتموه من هذا؟
رشا ،ووجدنا الخري ض ًّدا للرش ،فأنكرنا أن يكون
فقالوا :ألنّا وجدنا العامل صنفني :خ ً
ريا و ًّ
لكل واحد منهام فاعل ،أال ترى أ ّن الثلج محال أن
فاعل واحد يفعل اليشء وض ّده ،بل ّ
يسخن ،كام أ ّن ال ّنار محال أن تربد ،فأثبتنا لذلك صانعني قدميني :ظلم ًة ونو ًرا.
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فقال لهم رسول الله :أفلستم قد وجدتم سوا ًدا وبياضً ا وحمر ًة وصفر ًة وخرض ًة وزرقةً؟
وكل واحد ض ّد لسائرها ،الستحالة اجتامع اثنني منها يف محل واحد ،كام كان الحر والربد
ّ
كل لون
فهل أثبتم بعدد ّ
محل واحد؟ قالوا :نعم .قالّ :
ّ
ض ّدين الستحالة اجتامعهام يف
ميا ،ليكون فاعل كل ض ٍّد من هذه األلوان غري فاعل الض ّد اآلخر؟ قال :فسكتوا.
صان ًعا قد ً
ث ّم قال :وكيف اختلط ال ّنور والظلمة ،وهذا من طبعه الصعود ،وهذه من طبعها النزول؟
رجل أخذ رشقًا مييش إليه واآلخر غربًا ،أكان يجوز عندكم أن يلتقيا ما داما
ً
أرأيتم لو أ ّن
سائرين عىل وجوههام؟ قالوا :ال .قال :فوجب أن ال يختلط ال ّنور والظلمة ،لذهاب كل
واحد منهام يف غري جهة اآلخر ،فكيف حدث هذا العامل من امتزاج ما هو محال أن ميتزج؟
بل هام مدبّران جمي ًعا مخلوقان ،فقالوا :سننظر يف أمورنا.
ث ّم أقبل رسول الله عىل مرشيك العرب فقال :وأنتم فلِ َم عبدتم األصنام من دون الله؟
فقالوا :نتق ّرب بذلك إىل الله تعاىل .فقال لهم :أ َوهي سامعة مطيعة لربّها ،عابدة له ،حتّى
تتق ّربوا بتعظيمها إىل الله؟ قالوا :ال .قال :فأنتم الذين نحتّموها بأيديكم؟ قالوا :نعم .قال:
فلنئ تعبدكم هي –لو كان تجوز منها العبادة -أحرى من أن تعبدوها! إذا مل يكن أمركم
بتعظيمها ،من هو العارف مبصالحكم وعواقبكم والحكيم فيام يكلّفكم؟!
حل يف هياكل رجال
فلم قال رسول الله هذا [القول] اختلفوا ،فقال بعضهم :إ ّن الله قد ّ
قالّ :
حل فيها ربّنا.
كانوا عىل هذه الصور فص ّورنا هذه الصور ،نعظّمها لتعظيمنا تلك الصور التي ّ
وقال آخرون منهم :إ ّن هذه صور أقوام سلفوا ،كانوا مطيعني لله قبلنا فمثّلنا صورهم
تعظيم لله.
وعبدناها
ً
وقال آخرون منهم :إ ّن الله مل ّا خلق آدم ،وأمر املالئكة بالسجود له [فسجدوه تق ّربًا بالله]،
أحق بالسجود آلدم من املالئكة ،ففاتنا ذلك ،فص ّورنا صورته فسجدنا لها تق ّربًا إىل
ك ّنا نحن ّ
الله ،كام تق ّربت املالئكة بالسجود آلدم إىل الله تعاىل ،وكام أمرتم بالسجود –بزعمكم -إىل
جهة (مكّة) ففعلتم ،ث ّم نصبتم يف غري ذلك البلد بأيديكم محاريب سجدتم إليها وقصدتم
الكعبة ال محاريبكم ،وقصدكم بالكعبة إىل الله ع ّز وجل ال إليها.
فقال رسول الله :أخطأتم الطريق وضللتم ،أ ّما أنتم -وهو يخاطب الذين قالوا :إ ّن
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يحل يف هياكل رجال كانوا عىل هذه الصور التي ص ّورناها ،فص ّورنا هذه الصور نعظّمها
الله ّ
يحل
حل فيها ربّنا -فقد وصفتم ربّكم بصفة املخلوقات ،أ َو ُّ
لتعظيمنا لتلك الصور التي ّ
يحل فيه من لونه
فأي فرق بينه إذًا وبني سائر ما ّ
ربّكم يف يشء حتّى يحيط به ذلك اليشءّ ،
وطعمه ورائحته ولينه وخشونته وثقله وخفته؟ ولِ َم صار هذا املحلول فيه محدث ًا وذلك
ميا ،وكيف يحتاج إىل املحال َمن مل يزل قبل
ميا ،دون أن يكون ذلك محدث ًا وهذا قد ً
قد ً
املحال ،وهو ع ّز وجل ال يزال كام مل يزل؟ وإذا وصفتموه بصفة املحدثات يف الحلول،
فقد لزمكم أن تصفوه بالزوال [والحدوث].
ّ
الحال
وإذا وصفتموه بالزوال والحدوث ،وصفتموه بالفناء! ألن ذلك أجمع من صفات
يتغي ذات الباري تعاىل بحلوله يف
يغي الذات ،فإن كان مل ّ
واملحلول فيه ،وجميع ذلك ّ
ويبيض ويحم ّر ويصف ّر وتحلّه الصفات التي
يتغي بأن يتح ّرك ويسكن ويسو ّد
ّ
يشء جاز أن ال ّ
تتعاقب عىل املوضوف بها ،حتّى يكون فيه جميع صفات املحدثني ،ويكون محدث ًا –ع ّز
الله تعاىل عن ذلك.-
يحل يف يشء ،فقد فسد ما بنيتم
ث ّم قال رسول الله :فإذا بطل ما ظننتموه من أ ّن الله ّ
عليه قولكم .قال :فسكت القوم وقالوا :سننظر يف أمورنا.
ث ّم أقبل رسول الله عىل الفريق الثاين فقال [لهم] :أخربونا عنكم إذا عبدتم صور من
كان يعبد الله فسجدتم لها وصلّيتم ،فوضعتم الوجوه الكرمية عىل الرتاب -بالسجود لها-
حق َمن يلزم تعظيمه وعبادته أن ال يساوى
لرب العاملني؟ أما علمتم أ ّن ِمن ّ
فام الذي أبقيتم ّ
عظيم إذا ساويتموه بعبيده يف التعظيم والخشوع والخضوع ،أيكون
به عبده؟ أرأيتم ملكًا أو
ً
حق الكبري كام يكون زيادة يف تعظيم الصغري؟ فقالوا :نعم.
يف ذلك وضع من ّ
قال :أفال تعلمون أنّكم من حيث تعظّمون الله بتعظيم صور عباده املطيعني له ،تزرون
رب العاملني؟
عىل ّ
قال :فسكت القوم بعد أن قالوا :سننظر يف أمورنا.
مثل ،وشبهتمونا بأنفسكم ولسنا
ث ّم قال رسول الله للفريق الثالث :لقد رضبتم لنا ً
سواء ،وذلك أنّا عباد الله مخلوقون مربوبون ،نأمتر له فيام أمرنا ،ونتزجر عام زجرنا ،ونعبده
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مم مل يأمرنا [به]
من حيث يريده م ّنا ،فإذا أمرنا بوجه من الوجوه أطعناه ومل نتع ّد إىل غريه ّ

ومل يأذن لنا ،ألنّا ال ندري لعلّه إن أراد م ّنا األ ّول فهو يكره الثاين ،وقد نهانا أن نتق ّدم بني
جه نحوها يف سائر
يديهّ ،
جه إىل الكعبة أطعناه ،ث ّم أمرنا بعبادته بالتو ّ
فلم أمرنا أن نعبده بالتو ّ

البلدان التي نكون بها فأطعناه ،ومل نخرج يف يشء من ذلك من اتّباع أمره ،والله ع ّز وجل

حيث أمر بالسجود آلدم مل يأمر بالسجود لصورته التي هي غريه ،فليس لكم أن تقيسوا ذلك

عليه ،ألنّكم ال تدرون لعلّه يكره ما تفعلون إذ مل يأمركم به.

ث ّم قال لهم رسول الله :أرأيتم لو أذن لكم رجل دخول داره يو ًما بعينه ،ألكم أن تدخلوها

بعد ذلك بغري أمره؟ أو لكم أن تدخلوا دا ًرا له أخرى مثلها بغري أمره؟ أو وهب لكم رجل ثوبًا
من ثيابه ،أو عب ًدا من عبيده ،أو دابّ ًة من دوابّه ،ألكم أن تأخذوا ذلك؟
قالوا :نعم .قال :فإن مل تأخذوه ألكم أخذ آخر مثله؟ قالوا :ال ألنّه مل يأذن لنا يف الثاين

كام أذن يف األ ّول .قال :فأخربوين ،الله أوىل بأن ال يتق ّدم عىل ملكه بغري أمره أو بعض
رصف يف ملكه بغري إذنه؟ قال :فلِ َم فعلتم ومتى
اململوكني؟ قالوا :بل الله أوىل بأن ال يت ّ

أمركم أن تسجدوا لهذه الصور؟ قال :فقال القوم :سننظر يف أمورنا ،وسكتوا.

بالحق نب ًّيا ما أتت عىل جامعتهم إلّ ثالثة أيّام حتّى أتوا
وقال الصادق :فوالّذي بعثه
ّ

كل فرقة خمسة .وقالوا :ما رأينا
رجل ،من ّ
ً
رسول الله فأسلموا ،وكانوا خمسة وعرشين
جتك يا مح ّمد ،نشهد أنّك رسول الله[[[.
مثل ح ّ

وهذه املحاججات كانت تسفر عن إميان بعض أهل الكتاب كام رأيت ،ويف خرب آخر

عن ابن عبّاس قال :ملا أسلم عبد الله بن سالم وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من
يهود ،فآمنوا وصدقوا ورغبوا يف اإلسالم ،قالت أحبار يهود أهل الكفر :ما آمن مبح ّمد وما

إل رشارنا ،ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم..
تبعه ّ
[[[ -االحتجاج للطربيس .44-27 :1

[[[ -املعجم الكبري .87 :2

[[[
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املبحث الرابع
اإلمامة
أقل أهميّة من مسائل التوحيد والنب ّوة ،لذا كانت
النبيّ ،
مل تكن مسألة اإلمامة وخالفة
ّ
النبي الشاغل من بدايات مبعثه وإىل أُخريات حياته الطاهرة.
شغل ّ
والنظرة النبويّة للخالفة ،مل تكن نظر ًة ماديّ ًة وسلطويّةً ،بل هي امتداد النب ّوة ورشحها
النبي كون رسالته
وبسطها وتأويلها ،وهي تفرض نفسها ويزداد أهم ّيتها بعد أن أعلن
ّ
مم يعني أ ّن هذا الدين هو الدين العاملي إىل قيام الساعة ،وأنّه
نبي بعدهّ ،
خامتة النب ّوات وال ّ
يفسه التفسري الصحيح املتّصل بالغيب.
بحاجة إىل من ّ
ومم يدلّل عىل كون اإلمامة والخالفة أم ًرا إله ًّيا ،ما قاله لبني عامر يف بدايات الدعوة،
ّ
أن أخذت هذا
حيث ملا عرض نفسه عليهم قال رجل منهم يُقال له بيحرة بن فراس :والله لو ّ
الفتى من قريش ألكلت به العرب ،ث ّم قال له :أرأيت إن نحن تابعناك عىل أمرك ،ث ّم أظهرك
الله عىل من خالفك ،أيكون لنا األمر من بعدك؟ قال :األمر إىل الله يضعه حيث يشاء[[[.
النبي ،فبايعنا ،فقال
ويف رواية عن عبادة بن الصامت يرشح فيها بيعة العقبة قال( :دعانا ّ
فيام أخذ علينا أن بايعنا :عىل السمع والطاعة ...وأن ال ننازع األمر أهله[[[).
النبي
فهذا الرشط أي عدم منازعة األمر أهله ،ينبئ عن سبق حديث بهذا الخصوص بني ّ
وبني أصحاب العقبة ،ومل ترش إليه الروايات ،ومتّت البيعة عىل غراره .وهذه الروايات ّ
تدل

عىل أهم ّية مسألة الخالفة عند رسول الله منذ بواكري الدعوة ،وعلمه بأنّها أمر إلهي ليس
للبرش فيها نصيب.

ومم يؤيّد ذلك أيضً ا آية اإلنذار( :وانذر عشريتك األقربني) وقد م ّرت يف املبحث السابق،
ّ
حيث مل ّا دعا رسول الله قومه وعشريته ،قال فيام قال ...( :فأيّكم يؤازرين عىل هذا
[[[ -تاريخ الطربي .342 :1

[[[ -صحيح البخاري  87 :8كتاب الفنت.
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األمر عىل أن يكون أخي ووص ّيي وخليفتي فيكم؟ قال :فأحجم القوم عنها جمي ًعا وقلت...:
نبي أكون وزيرك عليه ،فأخذ برقبتي ث ّم قال( :إ ّن هذا أخي ووص ّيي وخليفتي منكم،
أنا يا ّ
فاسمعوا له وأطيعوه.)[[[...
وكانت سياسة رسول الله يف إعالن إمامة أمري املؤمنني مختلفة ترتاوح بني
الترصيح والتلميح ،بني القول والفعل ،وقد أثبتت كتب التاريخ والسرية والحديث روايات
نبويّة كثرية يف فضائل عيل ،الفضائل التي لها مدخل ّية تا ّمة يف مسألة اإلمامة من قبيل:
إل
املعرفة والعلم ،والشجاعة والقرب من الله تعاىل .وما تقدميه لقيادة الحروب والرسايا ّ
إرهاصات لهذا األمر.
وميكننا تقسيم ما روي عنه حول مبحث اإلمامة ضمن طوائف ع ّدة:
الطائفة األوىل :معرفة اإلمام.
أكّد رسول الله عىل لزوم معرفة اإلمام ،وقد ورد عنه( :من مات ومل يعرف إمام
زمانه مات ميتة جاهل ّية[[[) .ويف لفظ آخر( :من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهل ّية[[[).
الطائفة الثانية :عدد األمئة.
لقد أشار رسول الله إىل عدد األمئة الذين يلون أمر األ ّمة ،فقال( :األمئة اثنا عرش
كلّهم من قريش[[[) .ويف لفظ آخر( :إ ّن ع ّدة الخلفاء بعدي ع ّدة نقباء موىس[[[) .ويف لفظ

آخر( :إ ّن هذا األمر لن ينقيض حتّى ميلك اثنا عرش خليفة كلّهم من قريش[[[).

يل بن أيب طالب أوىل باملؤمنني من
وعنه( :أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،ث ّم أخي ع ّ
[[[ -تاريخ الطربي .333 :1

[[[ -الكايف .377 :1
[[[ -م ن .376 :1

[[[ -كنز العامل .301 :12

[[[ -م ن .89 :6

[[[ -الخصال للصدوق.470 :
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يل أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،ث ّم ابني الحسني
يل فالحسن بن ع ّ
أنفسهم ،فإذا استشهد ع ّ
يل بن الحسني أوىل
من بعده أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فإذا استشهد الحسني فابنه ع ّ
يل.)[[[...
باملؤمنني من أنفسهم وستدركه يا ع ّ
الطائفة الثالثة :خالفة أمري املؤمنني.
وهي كثرية فبعضها ّ
تدل عىل إمامته لقربه من الرسول وألفضل ّيته وأعلم ّيته وأشجع ّيته،

تنص عليه بالوالية والخالفة ،من قبيل قوله( :أتاين جربائيل فقال :يا مح ّمد ربّك
ومنها ما ّ
يل بن أيب طالب وص ّيك وخليفتك عىل أهلك وأ ّمتك.)[[[...
يقرؤك السالم ويقول لك :إ ّن ع ّ

وقال( :أال أدلّكم عىل ما إن استدللتم به مل تهلكوا ومل تضلّوا؟ قالوا :بىل يا رسول

الله ،قال :إ ّن إمامكم وول ّيكم عيل بن أيب طالب.)[[[...

نبي
ومنها حديث املنزلة( :أما ترىض أن تكون م ّني مبنزلة هارون من موىس إلّ أنّه ال ّ
بعدي[[[).
يل بن أيب طالب ،وهو أنصح ال ّناس ألُ ّمتي[[[).
وعنه( :إمامكم من بعدي ع ّ
وعنه( :أنا أوىل ّ
يل أوىل به من بعدي[[[).
بكل مؤمن من نفسه ،وع ّ
يل( ::إ ّن الله تبارك وتعاىل وعدين فيك وع ًدا لن يخلفه ،جعلني نب ًّيا
وعنه لع ّ
وجعلك وص ًّيا[[[).
[[[ -الكايف .529 :1

[[[ -البحار .114 :38
[[[ -البحار .104 :38
[[[ -البحار .223 :37

[[[ -الخصال للصدوق.465 :
[[[ -الكايف .406 :1

[[[ -الخصال للصدوق.575 :
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ويص أوىص إليه بأمر الله تعاىل ذكره ،وإ ّن وص ّيي عيل بن أيب طالب
نبي
ّ
وعنه
ّ
(لكل ّ

لس ّيدهم وأفضلهم وأكرمهم عىل الله[[[).

و وعنه ( :ا ّن الله فضّ لني بالنبوة وفضّ ل عليًا باالمامة)[[[.
يل مواله) .ومئات األحاديث
وكذلك حديث الغدير املتواتر( :من كنت مواله فهذا ع ّ
فضل عن الروايات الدالّة عىل فضائله ومناقبه ،فهي ّ
تدل
ً
األخرى الدالّة عىل إمامته
أيضً ا عىل إمامته إذ اإلمام ال ب ّد أن يكون أعلم ال ّناس وأشجع ال ّناس وأزهد ال ّناس وأفقه
يل.
ال ّناس ،وكلّها مجتمعة يف ع ّ
يل،
فإذا كان مدار اإلمامة هو ال ّنص ،فهذه مئات الروايات التنصيص ّية عىل إمامة ع ّ
يل هو
وإن كانت بالقرب من
النبي أو بكرثة الفضائل والعلم والزهد والشجاعة ،فع ّ
ّ
يل هو املتص ّدر
الس ّباق بال منازع ،والخالصة إ ّن أي رشط يُشرتط لإلمامة عند أهل الس ّنة ،فع ّ
األ ّول لها وال يسبقه إليها أحد.
الطائفة الرابعة :الروايات املهدويّة
قال رسول الله( :املهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب الدري[[[).
وعدل كام
ً
وعنه( :املهدي م ّنا أهل البيت ،أشم األنف ،أقنى أجىل ،ميأل األرض قسطًا
وظلم.)[[[...
ملئت جو ًرا
ً
وعنه( :ال تذهب الدنيا وال تنقيض األيّام حتّى ميلك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه
اسمي[[[).
[[[ -من ال يحرضه الفقيه .180 :4
[[[ -بشارة املصطفى.147 :
[[[ -كنز العامل .264 :14

[[[ -مستدرك الصحيحني .557 :4
[[[ -كنز العامل .263 :14
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وعنه يف كالمه لفاطمة الزهراء( :يا فاطمة ...م ّنا سبطا هذه األ ّمة ،وهام ابناك
الحسن والحسني ،وم ّنا مهدي هذه األ ّمة[[[).
جة
وعنه يف كالمه لإلمام الحسني( :أنت سي ّد ابن س ّيد ،أنت إمام ابن إمام ،أنت ح ّ
جة أبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قامئهم[[[).
ابن ح ّ
والروايات املهدويّة متواترة عند الس ّنة والشيعة ،مع قطع ال ّنظر عن الخالف فيام بينهام
حول حياته من عدمها ،وما يه ّمنا هنا هو أ ّن أهل الس ّنة رغم اعرتافهم بإمامة اإلمام
املهدي يف آخر الزمان ،وأ ّن الرسول رشّ حه للخالفة ،كيف يقبلون إهامل الرسول
لإلمامة والخالفة ملا بعده مبارشة وهو الذي اهتّم -باعرتافهم -باإلمامة يف نهاية العامل؟!!

[[[ -البحار .370 :36

[[[ -عيون أخبار الرضا.52 :1 
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املبحث اخلامس
املعاد

إ ّن املوت من الحقائق الواقع ّية التي يتعايشها اإلنسان منذ خلقته األوىل عىل األرض،

ومن الطبيعي أن تثار يف خلده أسئلة ملصريه فيام بعد املوت ،هل املوت عدم أو توجد
حياة ونشأة أُخرى بعد املوت ،هذه األسئلة وغريها هي التي شكّلت مباحث املعاد يف علم

الكالم.

ريا عىل مسألة املعاد ،إذ إنّها ترتبط بالتوحيد واإللهيّات ارتباطًا وثيقًا،
وقد ركّز القرآن كث ً

فطاملا أ ّن الكون مخلوق من قبل الله تعاىل ،فللحياة غاية وحكمة ،وسيصل إليها اإلنسان
فيام بعد املوت  :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ .[[[

إ ّن آيات املعاد والحياة اآلخرويّة ،ومباحث الج ّنة وال ّنار والرصاط ،أثارت جدلً واس ًعا يف

الوسط اإلسالمي ،أتبعه أسئلة كثرية ومتك ّررة عن املوعد والكيف ّية وغريها من األسئلة ،حتّى

إ ّن القرآن الكريم يشري إىل هذا الجدل املحتدم بقوله تعاىل :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ.[[[
ومبا أ ّن مشاهد ما بعد املوت متع ّددة ابتداء من لحظة املوت والقرب وانتها ًء إىل الحساب

والقرار يف الج ّنة أو ال ّنار ،فقد تك ّررت أيضً ا الروايات النبويّة بتع ّدد املشاهد ،وكثري منها

ليندرج يف باب الوعظيّات والزهد ،غري إنّنا ميكننا اإلشارة إىل بعض الروايات املتعلّقة
باملباحث الكالميّة.

[[[ -سورة املؤمنون ،اآلية.115 :
[[[ -سورة األعراف ،اآلية.187 :
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 1ـ التأكيد على وجود عالم آخر ولزوم االستعداد له:
أمام ت ّيار واسع كان يرى بعدم وجود عامل آخر ،ويقترص نظره عىل الدنيا ويقولَ  :وقَالُوا إِنْ

ني [[[كان رسول الله يؤكّد عىل وجود عامل آخر،
ح ُن بِ َ ْب ُعوثِ َ
ِه َي إِ َّل َح َياتُ َنا الدُّ نْ َيا َو َما نَ ْ
ينبغي االعرتاف به واالستعداد له .فقد قال( :اعملوا ملا بعد املوت فكأنّكم بالدنيا مل

تكن وباآلخرة مل تزل[[[).

وس َد َم ُه جمع الله له ضيعته ،وجعل غناه يف قلبه،
وعنه( :إ ّن العبد إذا كانت اآلخرة ه ّمه َ

إل غن ًّيا[[[).
إل غن ًّيا وال مييس ّ
فال يصبح ّ

وعنه( :إ ّن أمامكم عقبة كؤو ًدا ال يجوزها املثقلون[[[).
وأيضً ا( :إنّكم اليوم يف دار عمل وال حساب ،وأنتم غ ًدا يف دار حساب وال عمل[[[).
وعنه( :اهربوا من ال ّنار واطلبوا الج ّنة ُجهدكم ،فإ ّن الج ّنة ال ينام طالبها ،وأ ّن ال ّنار ال

ينام هاربها ،وأ ّن اآلخرة محفوفة باملكاره ،وأ ّن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذّات[[[).
 2ـ القرب:

هناك روايات تشري إىل القرب وعذابه أو نعيمه ،ودور األعامل يف القرب ،وهي بدورها ر ّد غري

مبارش عىل منكري الحياة بعد املوت.

حي
قال رسول الله لقيس بن عاصم( :إنّه ال ب ّد لك يا قيس من قرين يُدفن معك وهو ّ
إل معك
لئيم أسلمك ،ث ّم ال يحرش ّ
وتدفن معه وأنت م ّيت ،فإن كان كرميًا أكرمك وإن كان ً
[[[ -سورة األنعام ،اآلية.29 :
[[[ -البحار .187 :77

[[[ -كنز العامل .224 :3
[[[ -م ن .210 :4

[[[ -الخصال للصدوق.51 :
[[[ -كنز العامل .932 :15
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حا فإنّه إن صلح أنست به ،وإن فسد
وال تبعث ّ
إل معه ،وال تسأل إلّ عنه ،فال تجعله إلّ صال ً

إل منه ،وهو فعلك.)[[[...
ال تستوحش ّ

وعنه( :القرب حفرة من جه ّنم ،أو روضة من رياض الج ّنة[[[).
وعنه( :املسلم إذا سئل يف القرب يشهد :أن ال إله إلّ الله ،وأ ّن مح ّم ًدا رسول الله،

فذلك قوله تعاىل( :يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يف الحياة الدنيا ويف اآلخرة[[[).

وعنه مل ّا وقف عىل قتىل بدر( :يا أهل القليب ،هل وجدتم ما وعد ربّكم حقًّا؟ قالوا:

يا رسول الله وهل يسمعون؟ قال :يسمعون كام تسمعون ولكن ال يجيبون[[[ ).
 3ـ البعث واحلساب:

قال رسول الله( :إذا بعث الله الخالئق يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش ثالثة

حدين إ ّن الله قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض[[[).
أصوات :يا معرش املو ّ

نث الله تعاىل أقوا ًما يوم القيامة يف وجوههم ال ّنور عىل منابر اللؤلؤ يغبطهم
وعنه( :ليبع ّ

ال ّناس ،ليسوا بأنبياء وال شهداء ،هم املتحابّون يف الله من قبائل شتّى ،يجتمعون عىل ذكر

الله يذكرونه[[[).

وعنه( :والذي نفيس بيده ليخرج ّن من أ ّمتي من قبورهم يف صورة القردة والخنازير

مبداهنتهم يف املعايص ،وكفّهم عن النهي وهم يستطيعون[[[).
[[[ -الخصال للصدوق.114 :
[[[ -كنز العامل .603 :15
[[[ -كنز العامل .632 :15
[[[ -م ن .377 :10

[[[ -كنز العامل .74 :1
[[[ -م ن .438 :1
[[[ -م ن .83 :3
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وعنه( :إ ّن ال ّناس يحرشون يوم القيامة عىل ثالثة أفواج :فوج راكبني طاعمني كاسني،

وفوج تسحبهم املالئكة عىل وجوههم وتحرشهم ال ّنار ،وفوج ميشون ويسعون ،يُلقي الله

اآلفة عىل الظهر ،فال يُبقي ذات ظهر حتّى إ ّن الرجل لتكون له الحديقة املعجبة يعطيها
بذات القتب ال يقدر عليها[[[).

وعنه( :يُحرش ال ّناس يوم القيامة عىل أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها َمعلم

ألحد[[[).

 4ـ الشفاعة:
قال رسول الله( :إذا كان يوم القيامة كان لواء الحمد معي ،وكنت إمام املرسلني،

وصاحب شفاعتهم[[[).

وعنه( :أنا أ ّول من يدخل الج ّنة وأ ّول من يشفع[[[).
(إن ألشفع فأُشفع حتّى إ ّن َمن أشفع له يشفع فيشفّع ،حتّى إ ّن إبليس يتطاول
وعنهّ :

طم ًعا يف الشفاعة[[[).

وعنه( :أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة :املكرم لذريّتي من بعدي ،والقايض لهم
حوائجهم ،والساعي لهم يف أمورهم عند اضطرارهم إليه ،واملحب لهم بقلبه ولسانه[[[).
وعنه( :أما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خال أهل الرشك والظلم[[[).
[[[ -م ن .355 :14
[[[ -م ن .359 :14

[[[ -كنز العامل .463 :11

[[[ -م ن .435 :11

[[[ -ذخائر العقبى.60 :

[[[ -عيون أخبار الرضا.254 :1 
[[[ -الخصال.355 :
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أحب أهل بيتي[[[).
وعنه( :شفاعتي أل ّمتي من
ّ
(بش شيعتك ّ
أن شفيع لهم يوم القيامة وقت ال تنفع إلّ شفاعتي[[[).
يلّ :
وقال لع ّ
 5ـ اخللود:
قال رسول الله( :إ ّن املرد إىل الله ،إىل ج ّنة أو نار خلود بال موت وإقامة بال ظعن[[[).
وعنه( :من كتب عليه الخلود مل يخرج منها أب ًدا[[[).
ويف لفظ آخر( :يدخل أهل الج ّنة الج ّنة ،وأهل ال ّنار ال ّنار ث ّم يقوم مؤذّن بينهم فيقول :يا

أهل الج ّنة ال موت ،ويا أهل ال ّنار ال موت ،كل خالد فيام هو فيه[[[).
* * *

النبوي العقدي ،وهو الدور التأسييس األ ّول ،ومل نكن بصدد
هذا متام الكالم يف الدور
ّ

لنبي املعامل
إحصاء جميع ما ورد عنه ،بل اكتفينا يف كل موضوع عىل بعض الرواياتّ ،

العا ّمة.

رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسوله األمني ،وآله امليامني.
وآخر دعوانا أ ّن الحمد لله ّ

[[[ -كنز العامل .399 :14
[[[ -البحار .98 :68

[[[ -كنز العامل .5 :16

[[[ -جمع الجوامع .266 :7
[[[ -كنز العامل .516 :14
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د .فاطمة العقیلي

[[[

اخلالصة
موضوع املقالة :دراس ٌة مقارن ٌة يف مسألة «حدوث العامل وقدمه» بین عامل یهودي،وهو
إسالمي یعترب أحد أشهر الفالسفة ،وهو صدر الدین الشیرازي
موسی بن میمون ،وعامل
ّ
املشهور مبال صدرا .وقد تناولت الدراسة يف بدایتها التعریف باملفاهیم املرتبطة بالبحث،
وأرشنا إلی أه ّم ال ّنظریات املطروحة يف هذه املسألة ،وناقشنا أدلّة القائلین بقدم العامل
وفقًا لرأيي ابن میمون وصدر املتألّهین ،ثم ذکرنا رأي ابن میمون يف املسألة ،وات ّضح أنّه يقول

بالحدوث الزماين للعامل کام یقول به املتکلّمون .وأ ّما رأي صدر املتألّهین ،وإن كان مطابقًا

إل أنّه يقول بالحدوث
لرأي املتکلّمین يف حدوث العامل ورفضه القاطع ملقولة قدم العاملّ ،
بالحق ال بالحدوث الزماين ،وخالصة نظریّته هو أ ّن املعلول يع ّد عني ال ّربط بالعلّة ،وإ ّن
والقدم
ّ

العلّة هي الوحيدة التي تتوفّر عىل االستقالل والغنى الذايت ،وللوجود حدوث بالحق.

تمهيد
قبل الدخول يف البحث من املناسب أن نتناول بالتعريف أهم املفاهيم ،التي جاءت يف عنوان

البحث؛ للوقوف عىل املدلوالت التص ّوريّة واالصطالح ّية لهذه املفاهيم ،وهي:

ومتخصصة يف الدراسات النسويّة يف األديان.
[[[ -أستاذة يف جامعة األديان واملذاهب يف إيران،
ّ
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ً
ّأول :التعريفات
 :1احلدوث:
أ .لغة
ح َدث اإلبْداء»[[[،
يقول الخليل« :والحديث الجديد من األشياء ،ورجل حدث كثري الحديث ،وال َ

وقال ابن فارس« :الحاء والدال والثاء أصل واحد؛ وهو كون اليشء مل يكن ،يقال حدث أمر بعد

أن مل يكن»[[[؛ ويف الصحاح« :والحدوث كون اليشء مل يكن ،وأحدثه الله فحدث ،وحدث

أمر أي وقع»[[[؛ وحدث اليشء حدوث ًا تج ّدد وجوده فهو حادث وحديث ،ومنه يقال حدث به

خربا أي
عيب إذا تج ّدد وكان معدو ًما[[[؛ والحديث نقيض القديم ،والحديث الخرب ،واستحدثت ً
ربا جدي ًدا.
وجدت خ ً

ً
اصطالحا
ب.
الحادث ما يكون مسبوقًا بالعدم  ،فهو كائن بعد أن مل يكن ،ويختلف عن املمكن الذى ال

ٍ
موجد يوجده ،ويس ّمى «املحدث»
وجود له وال عدم من ذاته ،فإن وجد صار حادث ًا وال ب ّد له من

أيضً ا ويقابل القديم[[[.

ج .احلدوث يف القرآن
ٌ
لقد ق ّرر القرآن حقائق كثرية تتعلّق بالكون أه ّمها أنّه حادثٌ
وكل ما فيه من الكائنات
مخلوقّ ،

إل الله ،وإليه ترجع املوجودات كلّها من حيث هو
أبدي ّ
يل
ّ
له بداية ونهاية ،وليس مث ّة موجود أز ّ

علّتها األوىل ،واملطالع آليات القرآن يرى أنّه يق ّرر ىف وضوح ال لبس فيه الثنائية بني الله والعامل[[[.
[[[ -الفراهیدی ،العین ،چ ،3ص.177

[[[ -ابن فارس ،معجم مقاییس اللغة ،ج ،2ص.36
[[[ -الجواهری ،الصحاح ،ج ،1ص.278

[[[ -ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،2ص.231

[[[ -املعجم الفلسفى ،مجمع اللغة العربية ،ص .65

[[[ -أبو الوفا التفتازاين ،اإلنسان والكون ىف اإلسالم ،ص.32
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والواقع أ ّن هناك صلة بني مصطلح الحدوث والخلق يف الفكر اإلسالمي ،فعلامء الكالم يقولون

بالخلق أي الحدوث من العدم ،ولقد ذهب الغزايل يف كتابه «تهافت الفالسفة» إىل ح ّد تكفري
الفالسفة لقولهم بقدم العامل (يقصد الفارايب وابن سينا) ،يف الوقت الذى نجد فيه ابن رشد يدافع

عن كون العامل قدميًا وال يعني أنّه ال علّة له ،بل العكس يؤكّد عىل خلق العامل يف القدم[[[.
 :2احلدوث الزماين والذايت

ين ،وهو حصول اليشء بعد أن مل
الحدوث الزماين هو كون اليشء مسبوق الوجود بعدمٍ زما ٍّ

يكن ،بعديّة ال تجامع القبليّة ،ويقابل الحدوث بهذا املعنى القدم الزماين الذي هو عدم كون

ين .وأ ّما الحدوث الذايت :فهو كون وجود اليشء مسبوقًا بالعدم
اليشء مسبوق الوجود بعدمٍ زما ٍّ
[[[

املتق ّرر يف مرتبة ذاته ،والقدم الذايت خالفه .
وبعبارة أخرى:

الحدوث الزماين هو مسبوقيّة وجود اليشء بالعدم الزماين ،ويقابله القدم الزماين ،وهو عدم

مسبوق ّية اليشء بالعدم الزماين .والحدوث الذايت هو مسبوق ّية وجود اليشء بالعدم يف ذاته،
[[[
ويقابله القدم الذايت ،وهو عدم مسبوق ّية اليشء بالعدم يف ح ّد ذاته .

 :3الزمان
أ .لغة
ع ّرفه ابن منظور بقوله« :زمن :ال َز َم ُن وال َزما ُن :اس ٌم لقليل الوقت وكثريه ،ويجمع عىل أَزمانِ
تراخي الوقت ،كام يقال :لقيته ذات ال ُع َويْمِ  ،أي بني
وأَ ْز ِم َن ٍة وأَ ْز ُمنٍ  .ولقيته ذاتَ ال ُز َم ْيِ ،تريد بذلك
َ

ورجل
ٌ
األعوام .عاملته ُمزا َم َن ًة من ال َز َمنِ  ،كام يقال مشاهر ًة من الشهر .وال َزمانَةُ :آفة يف الحيوانات.

بي ال َزمانَ ِة ،والزمان يقع عىل الفصل من فصول السنة وعىل مدة والية الرجل وما
ىل ِّ
َز ِم ٌن ،أي ُم ْبتَ ً
أشبه ويف الحديث عن النبي أنّه قال لعجوز تخفى بها يف السؤال وقال :كانت تأتينا أزمان
[[[ -زينب الخضريى ،أثر ابن رشد ىف فلسفة العصور الوسطى ،ص .222
[[[ -الطباطبايئ ،نهاية الحكمة ،ص ٢٣٢ - ٢٣١

[[[ -الطباطبايئ ،بداية الحكمة ،ص .١١٥
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خديجة أراد حياتها ثم قال :وإن حسن العهد من إالميان .وقوله يف الحديث :إذا تقارب الزمان

مل تكد رؤيا املؤمن تكذب .وقال ابن االثري :أرادوا استواء الليل والنهار واعتدالهام .وقيل :أراد
[[[

قرب انتهاء الدنيا والزمان يقع عىل الدهر وبعضه  .كام ع ّرفه ابن الفراهيدي بالقول :زمن:
[[[
الزمن :من الزمان والزمن :ذو الزمانة وأزمن اليشء :طال عليه الزمان .

ب .اصطال ًحا :
ال ّزما ُن مفهوم معقَّد مل يتمكّن العلامء من الوصول إىل حقيقته بعد بشكلٍ دقيقٍ مع كرثة التعاريف

ّ
التكث واالفرتاق يف
التي وضعوها له ،فالزمان علّة التعاقب والتسابق يف الوجود ،واملكان علّة

الحضور ،فهام سببان الختفاء املوجودات بعضها عن بعض ،فالزمان علّة معرفيّة للتعاقب.

إ ّن اصل بحث الفالسفة يف الزمان وتفسريهم له هو عبارة عن تفسري جوهر ماديّته املرتبطة

بحركة باألشياء ،وقالوا :الزمان هو معنى الحركة أو مقدار الحركة سواء كانت هذه الحركة يف
[[[

الرسعة أوالبطء .

أ ّما مفهوم الزمن يف اصطالح علامء املسلمني فهو مرتبط مبعناه اللّغوي ،فهو يعني :ساعات
[[[

اللّيل وال ّنهار ،ويشمل ذلك الطويل من امل ّدة والقصري منها .

ع ّرفه أرسطو بأنّه مقدار الحركة وهو ما يُس ّمى بالنقلة ،حيث إ ّن الزمان مرتبط باملكان ،وهذه

وتغيه ،فالزمان يكون
الحركة التي يت ّم االنتقال بها من مكان إىل آخر هو يتم بها تحقّق الزمان
ّ
هو مقدار الحركة ،وهذه الحركة إنّ ا تنوجد بوجود املكان والذي يوجد بوجود األجسام ،وأنّه

البرشي هو الذي جعل للزمان محدوديّة ووعاء مبا يتالءم مع ماديّة
نسبي وأ ّن البدن
اعتباري
ّ
ّ
ّ
الجوهري من العامل ال ميكن للبرش أن يشعر بجوهريّته إلّ من
الجسم .فإ ّن الزمان ذلك الجزء
ّ

كأن جوهر
ربا خلوت بنفيس وخلعت بدين ورصت ّ
خالل التج ّرد من املادة ،فيقول« :إين ّ
جا عن جميع األشياء فأرى يف ذايت من الحسن والبهاء
مج ّرد بال بدن فأكون داخالً يف ذايت خار ً
[[[ -ابن منظور ،لسان العرب،ج،6ص .87 86-

[[[ -الفراهيدي ،العني ،ص .397

[[[ -ذغيم سميح ،موسوعة مصطلحات صدر الدين الشريازي ،ج ،1ص.460-454
[[[ -الطربي ،تاريخ األمم وامللوك ،ج ،1ص.5
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[[[

أن جزء من أجزاء هذا العامل األعىل الفاضل الرشيف» .
ج ًبا باهتًا فأعلم ّ
ما أبقى له متع ّ
للمتغيات ،وأ ّن الزمان
وع ّرفه أفالطون أنّه مقدار الحركة يف املوجودات التي هي صورة
ّ
مقسم إىل أجزائه
اعتباري
ّ
ّ
أبدي ،وأنّه مخلوق ليس له نهاية وليس له بداية ،وليس له ح ّي ًزا ،وغري ّ

الثالثة وإنّ ا يكون كذلك عند البرش عىل أساس صورة الزمان الجوهرية لكون الجواهر لها

األعراض تعرف من خاللها ،فإ ّن العرض لهذا الزمان هو قياس الزمان ومعرفته من خالل الحركة
واملتابعة لحركة األفالك فيكون الزمان معروف املقدار عندما خلق الله هذا الكون ،وهذا ال يعني

وإل لزم افتقار الزمان
بعدم ّية الزمان قبل ذلك وإنّ ا هو أبديّته وأزل ّيته ،وأ ّن استمراره ليس بالزمان ّ
[[[

إىل زمان آخر ،وإنّ ا استمراره ألنّه من قبل علّة تا ّمة وهو الله سبحانه وتعاىل .

وع ّرف ابن سينا الزمان عىل النحو الذي ع ّرفه به أرسطو بأنه« :عدد الحركة إذا أفصلت إىل
متق ّدم ومتأخّر ال بالزمان بل باملسافة وإلّ لكان بيان وجوده بيان ًيا دوريًّا» .وذهب ابن رشد إىل

ٍ
ماض
بي بنفسه ،وأع ّده من أحد أصناف الك ّم .ولكون أجزائه إ ّما
أنّه يراه قد ً
ميا أزل ًّيا وأ ّن وجوده ّ

وإ ّما مستقبل ،وأنّه ليس يشء منه ميكن أن يشار إليه بالفعل فإ ّن أقرب يشء يشبهه هو الحركة،
[[[

وال ميكن أن نتص ّور زمانًا إن مل نتص ّور حركته .

ً
ثاني�ا :مختصر عن حیاة ابن میمون ومال صدرا
أ :حیاة ابن میمون
هو أبو عمران موىس بن ميمون القرطبيُ ،ولد يف قرطبة ببالد األندلس يف القرن السادس

الهجري «»1135م ،ومن هناك انتقلت عائلته سنة 1159م إىل مدينة فاس املغربية بسبب

حدون الذين جاؤوا من شامل أفريقيا مدينة
ّ
االضطرابات السياسية .يف هذا الوقت
احتل املو ّ
قرطبة يف ١١٤٨م ،وته ّدد املجتمع اليهودي ،واختارت عائلة الحاخام مع عائالت يهوديّة أخرى
الهجرة ،لك ّنهم مل يرتكوا البالد متا ًما إال بعد ميض عرش سنوات ،ثم هاجر قاص ًدا فاس يف
املغرب ثم فلسطني فمرص ،استق ّر بعض الوقت يف االسكندرية قبل أن يعود نهائ ًّيا إىل الفسطاط
[[[ -حسني صالح ،دراسات يف الفلسفة اليونانية ،ج 2ص .264

[[[ -حسام أآللويس ،الزمان يف الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم ،ص .99

[[[ -حسام أآللويس ،الزمان يف الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم ،م.س ،ص.71
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قرب القاهرة ،وأثناء وجوده يف القاهرة درس يف مدرسة دين ّية ملحقة باملعبد اليهودي الصغري
الذي يحمل اسمه اآلن .وحرض ابن ميمون نهاية الدولة الفاطميّة ىف مرص وبداية الدولة األيوبيّة،
أسسها صالح الدين األيويب ،يطلق عليه يف العربية الحاخام «موشه بن ميمون» أو «رمبام»
التى ّ

واشتهر عند العرب املسلمني بالرئيس موىس ،كان أبوه من أحبار اليهود وعض ًوا يف املحكمة
الخاصة بالطائفة اإلرسائيل ّية يف قرطبة ،وتويف عام  1204م يف القاهرة ،ثم نُقل رفاته إىل
الربان ّية
ّ

طربية فيام بعد ،يف عام  2010احتفلت الطائفة اليهوديّة املرصية بافتتاح كنيس موىس بن ميمون

بالقاهرة بعد ترميمه عىل يد الحكومة املرصية.

[[[

ويعتقد البعض أ ّن الحاخام تلقّى العلم عىل يد ثالثة من العلامء املسلمني بشكلٍ غري مبارش،

وهم :أبو نرص محمد الفارايب (339 - 260ﻫ 950 - 874م)؛ أبو عيل الحسني بن عبد الله بن

الحسن بن عيل املس ّمى ابن سينا ( 428 - 370ﻫ  1037 - 980هـ)؛ أبو وليد محمد بن أحمد بن
محمد بن رشد األندليس ( 595 - 520ﻫ 1198 - 1126م ) ،وتلقَّى العلم عىل يد هؤالء الثالثة من

العلامء املسلمني ،حني عكف عىل دراسة أفكارهم وكتبهم  -كام يذكر ابن ميمون نفسه  -وعىل
[[[

دراسة مؤلّفات ابن رشد طيلة ثالثة عرش سنة .

ب :حیاة مال صدرا
هو صدر الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى ال ِقوامي الشريازي ،امللقّب عىل لسان اإليرانيني

بِـ «املالّ صدرا» وعىل لسان تالمذته بـ «صدر املتألّهني» أو «صدر املحقِّقني» .وهو من أشهر

العلامء األعالم البارزين واملتألّقني يف الدولة الصفويّة التي قامت أركانها يف إيران ،فكان من

أبرز رجاالت «مدرسة أصفهان الفلسفية» وأغزرهم عطاء.

ُولد صدر الدين يف شرياز عاصمة دولة فارس آنذاك ،من أرس ٍة كرمية حيث كان والده

إبراهيم بن يحيى القوامي أحد وزرائها .ويتَّضح من خالل التدقيق يف مؤلَّفاته أ ّن والدته كانت

سنة  979هـ ،وكام جاء ذلك يف رشح أصول الكايف بقوله« :اعلم أ َّن تبني هذا املرام والوصل مع

خمسا وستني عىل
تحقيق هذا الكالم ...من العلوم الغامضة التي مل أر يف م َّدة عمري وقد بلغ
ً
[[[ -إرسائيل ولفنسون ،موىس بن ميمون حياته ومصنفاته ،ص.36

[[[ -مصطفى عبدالرازق مقدمة كتاب «موىس بن ميمون حياته ومصنفاته»إلرسائيل ولفنسون ،ص.27
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يف آخر
َ
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رصح بذلك
وكان تأليف هذا الرشح سنة  1044هـ كام َّ

كان صدر الدين الولد الوحيد ألبويه ،فنشأ مع ّززًا مك ّرما يف ٍ
حب العلم واملعرفة.
بيت ساده ّ

كل متطلّبات تربية ابنه الوحيد وتعليمه ،كام كان
وكان والده عىل حا ٍل من اليرس تُ كّنه من تأمني ّ

ٍ
وصفات خلقيّ ٍة ظاهريّ ٍة يف رسعة تحصيله للعلوم وجرأته يف
فكري
االبن يتمتّع بنبو ٍغ واستعدا ٍد
ٍّ
نقدها.

وحل املشكالت
ّ
وقد متتّع صدر املتألهني مبوهب ٍة كبري ٍة يف مجال البيان وتبيني املعضالت

بنح ٍو مل يسبق إليه أحد من الحكامء .وقد ترك تراث ًا علم ًّيا يف حقل الفلسفة والعرفان والتفسري
جت مؤلّفاته الحكمة االلهيّة ،وجاءت آراؤه مستند ًة إىل القرآن الكريم
ورشح الحديث .وقد عالَ َ

والس ّنة النبوية وآراء األمئة.

الحج إىل بيت الله سبع
بالرغم من اإلنجازات الكبرية التي قام بها ،استطاع صدر املتألّهني من
ّ

م ّرات .ويف طريق عودته من آخرها تويف يف مدينة البرصة و ُدفن هناك ،وذلك سنة  1050هـ1640/

م ،وقيل إنّه دفن مبدينة النجف األرشف يف العراق[[[.

ّ
ً
ثالثا :رأي ابن ميمون وأدلته على احلدوث والقدم
 :1رأي ابن ميمون يف احلدوث والقدم
يؤمن ابن ميمون بحدوث الكون ،ففي رأيه ميتنع القول بأ ّن الزمان والحركة أمران رسمديان؛ أل ّن

رصح موسی ابن میمون فی کتابه "داللة الحائرین" علی أ ّن آراء ال ّناس يف
تلك صفة الله وحده ،وی ّ
قدم العامل أو حدوثه هي ثالثة آراء ،ثم یذکر هذه اآلراء بنو ٍع من التفصیل حیث یقول:

کل من اعتقد برشیعة سیدنا موسی علیه السالم ،وهو أ ّن العامل
الرأی األ ّول« :وهو رأي ّ

کل موجود غیر الله تعالی ،فالله أوجده بعد العدم املحض املطلق ،وأ ّن الله
بجملته ،أعني ّ

کل
کل ما داخل الفلك .ثم أوجد ّ
تعالی وحده کان موجو ًدا وال يشء سواه ،ال َملك وال فلك وال ّ
[[[ -صدر املتألِّهني ،رشح أصول الكايف ،ص  ،243رشح الحديث .139

[[[ -جعفر السبحاين،صدر املتألهني شريازي وحكمت متعالية ص.65-53
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هذه املوجودات علی ماهي علیه بإرادته ،إذ الزمان تابع للحرکة ،والحرکة عرض يف املتح ّرک،

وذلك املتح ّرك نفسه الذي الزمان تابع لحرکته محدث .وکان بعد أن مل یکن؛ وإ ّن الذي یقال:

«کان الله قبل أن یخلق العامل»ّ .
تدل لفظة «کان» علی الزمان ،فهذا هو أحد اآلراء ،وهو قاعدة

رشیعة موسی علیه السالم بال شك ،وهي ثاين قواعد التوحید ال یخطر ببالك غیر هذا ،وأبونا
إبراهیم علیه السالم ابتدأ بإشهار هذا الرأي الذي قاده إلیه ال ّنظر ،ولذلك کان ینادي :باسم الرب

رصح بهذا الرأي بقوله :مالك السموات واألرض[[[.
االله الرسمدي[[[ ،وقد ّ

الرأي الثاين« :هو رأي الفالسفة الذين یقولون :إن من املحال أن یوجد الله شیئًا من ال يشء،

فس يشء إلی ال يشء ،أعني أنّه ال یمکن أن یتک ّون موجود ما من
وال یمکن أیضً ا عندهم أن یُ ّ
ما ّدة وصورة من عدم تلك املادة ،وهو عدم محض ،ووصف الله عندهم بأنّه قاد ٌر علی هذا،

ٍ
کوصفه بأنّه قادر علی الجمع بین الضدین يف آنٍ
واحد ،أو أن یخلق مثله تعالی ،أو یتجسم ،أو

یخلق مربّ ًعا قطره مسا ٍو لضلعه ،وما شابه هذه من املمتنعات .واملفهوم من کالمهم أنّهم یقولون

کام أنّه ال عجز يف حقّه لكونه ال یوجد املمتنعات ،إذ للمتنع طبیع ًة ثابت ًة لیس هي من فعل فاعل،
فلذلك ال یمکن تغیريها .كذلك ال عجز يف حقّه إذا مل یقدر أن یُوجد شیئًا من ال يشء؛ إذ هذا

من قبیل املمتنعات کلّها .فلذلك یعتقدون أ ّن مث ّة ما ّدة ما موجودة قدیمة کقدم اإلله ،ال یوجد

دونها وال توجد دونه .وال یعتقدون أنّها يف مرتبته تعالی يف الوجود ،بل هو سبب وجودها ،وهي
له مثال کالطین للفخّاري (صانع الفخّار) أو الحدید للحداد وهو الذي یخلق فیها ما شاء ،فتارة

یص ّور منها سامء وأرضً ا ،وتارة یص ّور منها غیر ذلك»[[[.

الرأي الثالث« :هو رأي أرسطو واتباعه وشارحي کتبه ،وذلك أنّه یقول مبا قاله الفالسفة ،وهو

أنّه ال یوجد ذو ما ّدة من ال ما ّدة أصال ،ویزید علی ذلك ،ویقول :إ ّن السامء لیست واقعة تحت

الكون والفساد بوجه؛ وتلخیص رأیه فی ذلك هو :یزعم أ ّن هذا املوجود کلّه علی ما هو علیه مل
یزل وال یزال هکذا ،وإ ّن اليشء الثابت الذي ال یقع تحت الكون والفساد وهو السامء ال یربح

كذلك ،وإ ّن الزمان والحرکة أبدیّان دامئان ،ال کائنان وال فاسدان ،وإن اليشء الكائن الفاسد وهو
[[[ -سفرالتکوین.33/21 ،
[[[ -سفرالتکوین.22/14 ،

[[[ -موسی ابن میمون ،داللة الحائرین ،ص.316
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ما تحت فلك القمر ال یربح کذلك ،أعني أ ّن تلك املا ّدة األولی ال کائنة وال فاسدة يف ذاتها ،لكن

الصور تتعاقب علیها وتخلع صورة وتلبس أخری»[[[.
ّ

مختصة
رصح ابن میمون
ّ
ثم ،بعد بیان تلخیص األراء يف هذه املسألة وحقیقتها ،وهي آراء کام ی ّ

تبي عنده وجود إله لهذا العامل ،أ ّما من مل ال یعتقد بوجود اإلله عز وجل ،بل ظ ّن أ ّن
مبن قد ّ
األشیاء تکون وتفسد باالجتامع واالفرتاق بحسب االت ّفاق ،فهي فرق أخری مل یتط ّرق إلیها ،بل
یقول إنّه ال فائدة من الكالم فیها.

قام ابن ميمون بنقض الرأيني الثاين والثالث يف املسألة ،وبالتايل إثبات الرأي األ ّول ،فیقول:
«نروم تصحیح قول أهل الرأي الثاين ،أعني کون السامء کائنة فاسدة؛ إذ هم یعتقدون القدم،

السامء کائنة من يشء رضورة وفاسدة إلی يشء ،أو اعتقاد أرسطو
وال فرق عندنا بین من یعتقد أ ّن ّ

کل تابع لرشیعة موسی وأبینا إبراهیم ،أو من نحا
الذي یعتقد أنّها غیر کائنة وال فاسدة .إذ قصد ّ
نحوهام ،إنّ ا هو اعتقاد أن لیس مث ّة يشء قدیم بوجه مع الله ،وإ ّن إیجاد املوجود من عدم يف

حق اإلله لیس من قبیل املمتنع ،بل واجب أیضً ا بزعم بعض أهل ال ّنظر»[[[.
ّ

ومن هنا یمکن القول إ ّن ابن ميمون اختلف مع أرسطو يف مسألة خلق الكون ،وابن ميمون

رغم متبعته ألرسطو يف كثري من طرقه يف الربهنة عىل وجود الله تعاىل وعىل عدم جسامن ّيته

وعىل وحدان ّيته ،إلّ أنّه يخالفه يف هذه النقطة ،حيث مييض خلف رأي الرشيعة اليهوديّة القائلة

بحدوث الكون.

ّ
 :2أدلة ابن ميمون على احلدوث والقدم

لقد أخضع ابن ميمون دليل قدم العامل للفحص الدقیق ،فخلص إىل أنّه ليس برهانًا
إل عند من ال يعلم الفرق بني الربهان وبني الجدل وبني املغالطة ،ومىض إىل القول
قطع ًّيا ّ
بأ ّن هذا الدليل ال يستق ّر للمتكلمني حتى يبطلوا الوجود كلّه ويلتجئون إىل املكابرة .واعترب
أ ّن أدلّتهم علی وجود الله ووحدانيّته ونفي الجسامنيّة عنه ال تختلف عن دليل حدوث
العامل ،من قبل أ ّن مق ّدماتها ـ إال اليسري منها ـ يناقضها املشاهد من طبيعة الوجود ،وتطرأ
[[[ -موسی ابن میمون ،داللة الحائرین ،ص.319

[[[ -موسی ابن میمون ،داللة الحائرین ،ص .328 320-
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عليها الشكوك ،وإن أفنوا أعامرهم يف إثباتها ودفع ما يلحق بها من شكوك ودفع تناقضها
مع ظاهر الوجود ،ومن هنا كانت مطالبته برضورة أن يعترب هذا املوجود عىل ما هو عليه،
وبأن ت ُستم ّد املق ّدمات من املعلوم من أمر املوجودات ،واستنتج من ذلك أ ّن من يرومون
االستدالل من الوجود عىل ما سواه ال ب ّد لهم من معرفة صورة الوجود[[[.
وبعد ذلك أخذ يف تبیین وتلخیص دالئل أرسطو والفالسفة اآلخرین علی رأیهم وما دعاهم إلی

ذلك ،ومن ث ّم یذکر األدلّة علی بطالن هذا الرأي بشكل رصیح ،فیقول:

النص الذي جاء فی التوراة بکون العامل
«اعلم أن لیس هروبنا من القول بقدم العامل من أجل
ّ

تدل علی حدوث العامل بأکرث من النصوص التی ّ
محدث ًا؛ أل ّن لیست النصوص التي ّ
تدل علی

جسم .وال أبواب التأویل أیضً ا مسدودة يف وجوهنا ،وال ممتنعة علینا يف أمر حدوث
کون اإلله
ً
ولعل هذا کان أسهل بکثیر ،وک ّنا
ّ
العامل ،بل کان یمکننا تأویل ذلك کام فعلنا يف نفي التجسیم.

قادرین أعظم قدرة أن نتناول تلك النصوص ونثبت قدم العامل کام تأ ّولنا النصوص ،ونفینا کونه

جسم؛ وإنّ ا الذي جعلنا ال نفعل ذلك وال نعتقده سببان:
تعالی
ً

کل ما
أحدهام :إ ّن کون اإلله لیس بجسم قد أقیم علیه الربهان ،فیلزم بالرضورة أن نؤ ّول ّ

یخالف ظاهره الربهان ،ویعلم بأ ّن له تأویالً بالرضورة؛ وقدم العامل مل یتربهن ،فال ینبغي أن تدفع

جح نقیضه برضوب من الرتجیحات ،فهذا
النصوص ونؤ ّولها من أجل ترجیح رأي یمکن أن یُر ّ
السبب األ ّول.

وأ ّما السبب الثاين :إ ّن اعتقادنا أ ّن اإلله لیس بجسم ال یهدم لنا شیئًا من قواعد الرشیعة،
کل نبي ،ولیس فیه إلّ ما یزعم الج ّهال أ ّن يف ذلك خالف النص .ولیس
وال یکذّب دعوی ّ
هو خالفه ،بل هو قصد ال ّنص .وأ ّما اعتقاد القدم علی الوجه الذی یراه أرسطو :إنّه علی جهة
أصل ،وال یخرج يشء عن معتاده .فإنّه ها ّد للرشیعة من أصلها
ً
اللزوم ،وال تتغیّر طبیعته
جت به الرشیعة أو خ ّوفت
لكل معجز رضورة ،وتعطیل ّ
ومکذّب بأصلها ومکذّب ّ
لكل ما ر ّ
إل أن یت ّم تأویل املعجزات أیضً ا ،کام فعل أهل الباطن من اإلسالم فیخرج ذلك
منه ،اللّهم ّ
لرضب من الهذیان .أ ّما أن أعتقد القدم علی الرأي الثاين الذي بیّ ّناه وهو رأي أفالطون :وهو
[[[ -موسی ابن میمون ،داللة الحائرین ،ص.182-181
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أ ّن السامء أیضً ا کائنة فاسدة ،فإ ّن ذلك الرأي ال یه ّد قواعد الرشیعة وال یتبعه تکذیب املعجز
بل جوازه .ویمکن تأویل النصوص علیه ،ویوجد له شبه کثیر فی نصوص التوراة وغیرها
ّ
إل لو تربهن ذلك الرأي ،ولكن
یستدل علیه لك ّنه ال رضورة داعیة لنا لذلكّ ،
یتعلّق بها ،بل
أصل،
ً
من حیث إنّه مل یتربهن ،فال هذا الرأي نجنح إلیه ،وال ذلك الرأي اآلخر نلتفت له
بل نحمل النصوص علی ظواهرها ،ونقول إ ّن الرشیعة أخربتنا بأمر ال تصل ق ّوتنا إلی إدراکه
حة دعوانا [[[».وبعد أن یستعرض بإسهاب األدلّة التي ذکرها أرسطو
واملعجز شاهد علی ص ّ
وبکل تفصیل ،ویقطع جاز ًما أ ّن املعلّم األ ّول أرسطو
ّ
وغیره من الذین یعتقدون بقدم العامل
أيدلیل أو برهان علی رأیه يفقدم العامل ،ومل یذکر وال دلیال واح ًدا علی قوله ،بل
مل یُقم ّ
کل ما ذکره أرسطو هو ظنون ال ترقی إلی الدلیل والربهان ،ومن ا ّدعی غیر ذلك فهو واهم.
ّ
وبعد ذلك یرصح ابن میمون أ ّن من یحاول أن یقیم األدلّة علی قدم العامل بالحقیقة فهو یتحذق

خصوصا بعد اإلذعان بأ ّن جمیع األنبیاء أخربوا عن الله تعالی أ ّن العامل
فقط ،وال یقیم أدلّة،
ً
نصه:
حادث ال قدیم ،ویذکر ما ّ

حح رأیًا أو یُبطل أو
«وبالجملة لیس بيشء من هذه الطرق التی ذکرناها يف هذا الفصل یص ّ
یشكّك فیه .وإنّ ا أتینا مبا أتینا لعلمنا أ ّن أکرث من یزعم أنّه قد تحذّق وإن مل یفهم شیئًا من العلوم

یقطع بقدم العامل تقلی ًدا ملن شهر علمهم والقائلین بقدمه ،ویطرح کالم جمیع النبیین ولیس
إل
کالمهم فی معرض التعلیم ،بل فی معرض اإلخبار عن الله ،وهي الطریق التی ال یهتدي بها ّ
اآلحاد م ّمن أسعدهم العقل»[[[.

وهو ال يعتقد باألدلّة الفلسف ّية عىل القول بحدوث العامل ،أو يعتقد أنّها غري كافية إلثبات
هذا املطلب ،ولك ّنها مع ما عليها من إشكاالت أفضل حاالً من األدلّة القائلة بقدم العامل؛ أل ّن

إشكاالتها الفلسفية أكرث ،ولهذا تبقى األدلّة النقل ّية من النصوص الدين ّية يف التوراة هي األقوى يف
إثبات القول بحدوث العامل.

[[[ -موسی ابن میمون ،داللة الحائرین ،ص.185
[[[ -املصدر السابق ،ص.316
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ّ
ً
رابعا :رأي مال صدرا وأدلته على احلدوث والقدم
 .1رأي مال صدرا يف احلدوث والقدم
الصواب إن قلنا إ ّن صدر املتألّهین یمیل برأیه إلی رأي املتكلّمني أکرث منه
قد ال نجانب ّ

وکل من یطالع آراءه بهذا الخصوص
إلی رأي الفالسفة بخصوص مسألة حدوث العامل وقدمهّ ،

حا باعتقاده
ّ
حا أو ترصی ً
یتوصل إلی هذه النتیجة من دون عناء ،فقد ذکر يفالكثیر من کتبه إ ّما تلوی ً
خاصة يف مسألة الحدوث والقدم.
هذا ،بل له رسالة
ّ

فالظاهر من بعض کلامت مال صدرا حول رأیه فی املسألة أنّه ال یخالف املتکلّمین بالقول

بحدوث العامل ،فیقول« :إ ّن القول بحدوث العامل مجمع عليه بني األنبياء والحكامء ،وإ ّن ما

ذكرناه وأوضحناه ...من حدوث العامل بجميعه من الساموات وما فيها واألرضيات وما معها هو

كل قوم من أهل امللل والرشائع الحقّة وجميع السلك اإلله ّية املاضية
الحق من ّ
بعينه مذهب أهل
ّ
كل دهر وزمان لهم دين واحد ومسلك واحد يف
حدين يف ّ
والالحقة؛ أل ّن قاطبة أهل
ّ
الحق واملو ّ
الكل إليه سبحانه .أو ال ترى أ ّن أديان
أركان العقيدة وأصول الدين وأحوال املبدأ واملعاد ورجوع ّ

األنبياء كلّهم واألولياء صلوات الله عليهم ورحمته وأتباعهم واحد ال خالف ينقل منهم بينهم
يف يشء من أصول املعارف وأحوال املبدإ واملعاد .ومن مل يكن دينه دين األنبياء فليس

من الحكمة يف يشء ،وال يع ّد من الحكامء من ليس له قدم راسخ يف معرفة الحقائق ،والحكمة

من أعظم املواهب واملنح اإللهيّة وأرشف الذخائر والسعادات للنفس اإلنسانيّة وبها قيام العامل
العلوي وابتهاجات جميع املوجودات»[[[.

حا ،فیقول[[[« :القول بحدوث العامل مجمع عليه بني األنبياء
حا أکرث وضو ً
ثم یُضیف ترصی ً

كل ما فيه مسبوق الوجود بعدم زماين مبعنى
والحكامء ،والعامل بجميع ما فيه حادث زماين؛ إذ ّ

أن ال هويّة من الهويّات الشخصيّة إال وقد سبق عدمها وجودها ووجودها عدمها سبقًا زمانيًّا.
نفسا كان أو بدنًا،
وبالجملة ال يشء من األجسام والجسامنيات املادية فلكيًّا كان أو عنرصيًّاً ،

جدد الهويّة غري ثابت الوجود والشخصية مع برهان الح لنا من عند الله ألجل التدبّر
إلّ وهو مت ّ
[[[ -صدر الدين محمد الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،ج ،6ص.205
[[[ -م.ن.
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يف آيات الله تعاىل وكتابه العزيز؛ مثل قوله سبحانه :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ [[[ وقوله

تعالی  :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ[[[ ...وقوله تعاىل :كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام[[[ وقوله تعاىل :إن كل من يف الساموات واألرض إال آيت

الرحمن عبدا وكل أتوه فردا[[[.

ویضیف أیضً ا يف کتابه رسالة حدوث العامل تحت عنوان» يف تأکید بأنّه ال یتق ّدم علی ذات

نصه:
الزمان يشء ّ
إل الباري ع ّز مجده» ما ّ

[[[

وإل مل یکن تام الفاعلیّة حیث یکون فاعلیّته
الحق تعالی وفاعلیّته بنفس ذاته األحدیّةّ ،
«وأمریّة
ّ
بأمر زائد من إرادة زائدة أو داع أو صلوح حال أو حصول رشط أو رفع مانع أو استعداد قابل أو

کل ما له
غیر ذلك ،تعالی عن الجمیع عل ًّوا کبی ًرا ،ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ،[[[ لكن عامل خلقه وهو ّ
خلق وتقدیر ومساحة کاألجسام والجسامنیات حادثة الذوات تدریجیّة الوجودات منفکّة الحقائق

املادیّة عن قدرته تعالی ،فالله سبحانه فاعل مل یزل وال یزال کام أنّه عامل مرید مل یزل وال یزال

إل أ ّن أمره قدیم وخلقه حادث ملا عرفت ،ولذا قال يف کتابه العظیم:
وهو آمر وخالق أب ًدا رسم ًداّ ،
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ،[[[ومل یقل خلق الله ،ونسبة عامل أمره إلیه نسبة الضوء إلی امليضء

کل صورة من صور الكتابة
بالذات ونسبة عامل الخلق إلیه نسبة الكتابة إلی الكاتب ،فإ ّن وجود ّ
یتأخّر عن وجود الكاتب وهو یتق ّدم علیها جمی ًعا تق ّد ًما ال یجامع بحسبه املتق ّدم املتأخّر ،أن يف
هذا لبالغا لقوم عابدین».[[[.

فرأي صدر املتألّهین يف هذه املسألة هو القول بحدوث العامل ،ویرفض مقولة قدم العامل
[[[ -سورة ق.15 ،

[[[ -سورة الواقعة.61،

[[[ -سورة الرحمن؛.27_26
[[[ -سورة مریم .93

[[[ -صدر الدين محمد الشريازي ،رساله حدوث العامل ،ص.201
[[[ -سورة االعراف.54 ،

[[[ -سورة االحزاب.37 ،
[[[ -سورة االنبیاء.106 ،
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بالحق ال بالحدوث الزماين،
وتفصیل؛ ولك ّنه يف الوقت نفسه یقول بالحدوث والقدم
ً
جمل ًة
ّ

وخالصة نظریّته هو أ ّن املعلول يع ّد عني الربط بالعلّة ،وأ ّن العلّة هي الوحيدة التي تتوفّر عىل
بالحق.
االستقالل والغنى الذايت ،وللوجود حدوث
ّ

ومبع ًنى آخر فاملوجودات وألنّها معلولة له سبحانه وتعاىل ،فإنّها حادثة ومحض الربط بساحة

الظل املرتبط بالشاخص.
ربوب ّیة الباري تعاىل ،مثلها مثل ّ

وجودي بالشمس ،أو الصور الذهنیّة لإلنسان بالنسبة
وکام أ ّن حرارة الشّ مس وأش ّعتها لها ربط
ّ

جهها آلنٍ
إىل اإلنسان نفسه ،فإنّها ربط محض وتعلّق رصف بهویّة النفس ،وإذا ما سلبت ال ّنفس تو ّ

أي أثر یذکر ،فليس من املمکن فرض هذه الصورة الذهن ّیة إىل
ما ،فإ ّن ّ
الصور الذهن ّیة ال یبقى لها ّ

جانب ال ّنفس فتکون مان ًعا من تح ّرکها وجوالنها ،وكذلك من غري املمکن فرض شعاع الشمس،

کموجود فی عرض الشّ مس ،ذلك الشّ عاع الذی یکون مرته ًنا بهویّته إىل جرم الشّ مس ،وحیث إ ّن
الحق هو رصف وبسیط محض ،فإ ّن جمیع حقائق الوجود تحمل عنوان الوجود الکامل
وجود
ّ
أي يشء من األشیاء علیه حمالً شائ ًعا صناع ًّیا؛ ألنّه لیس بيشء
ويف الوقت ذاته ال یمکن حمل ّ

کل کامالت مراتب تلك الحقائق نشأتها منه،
ألي نوع من أنواع الکامل ،وإ ّن ّ
منها ولیس بفاقد ّ

وکان صدورها عنه بعنوان (الفیض)[[[.

والنتیجة هي :إ ّن ممکن الوجود حادثٌ  ،وبسبب محدودیّة وجوده لیس له وجود قائم

الحق تعاىل ،وذلك أل ّن بساطة وجود الباري وعدم محدودیّته مام
ومستقل إىل جانب وجود
ّ
یجعله من ّز ًها عن الرشیك ،بل إ ّن ممکن الوجود هو يف طول وجود الباري تعاىل ومن جملة
معالیله ،وبتعبیر أوضح ،هو مظهر من مظاهره وتجلٍ من تجلّیاته وآیة من آیاته ،و مبا أ ّن وجود

املمکن محدود ،فمن املعلوم أنّه مبتىل بجمیع أنواع الضعف واملحدودیّة ،وهذه هي خاص ّیة

کل کامالت العلّة ،بینام تکون العلّة واجد ًة
املعلول ،الذي هو الربط بالعلّة عينه ،فال یمتلك ّ

لکامالت أخرى ،إضافة ملا للمعلول من کامالت ،ومن هنا فواجب الوجود بسیط محض،
وممکن الوجود مرکّب ومحدود.

ولكن هنا مسألة أو ّد اإلشارة إلیهان وهي أ ّن حكم الحدوث عند صدر املتألّهین ليس ساريًا
[[[ -جوادی اآلملی ،رشح الحکمة املتعالیة (األسفار األربعة) ،ج ،6ص 433ـ .434
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بالنسبة إىل جميع أجزاء العامل ،لخروج العقول عنده عن هذا الحكم ،بل یقترص ذلك فيام يجري

رصح بالقول:
فيه الحركة الجوهرية ،وهو عامل الطبايع واألجسام وما يتعلّق بها ،حیث ی ّ

«إ ّن العقول املفارقة خارجة عن الحكم بالحدوث لكونها ملحقة بالصقع الربويب ،لغلبة أحكام

الوجود عليها ،فكأنّها موجودة بوجوده تعاىل ال بإيجاده وما سوى العقول من النفوس واألجسام

وما يعرضها حادثة بالحدوث الطبعي  -أي الزماين.[[[»-
وقال أیضً ا يف هذا الخصوص:

كل حني ،وإنّ ا بقاؤه بتوارد األمثال
«الفيض من عند الله باق دامئًا ،والعامل متب ّدل زائل يف ّ

كل واحد من ال ّناس ،والخلق يف لبس وذهول عن تشابه األمثال،
كبقاء األنفاس يف م ّدة حياة ّ

وبقائها عىل وجه االت ّصال»[[[ .فهو قد سلّم بعدم تناهي سلسلة الحوادث من حيث البدء ،وقال

بأزل ّيتها وعدم انقطاع وجودها يف األزل إىل حد.

وهو بهذا يتّفق مع ابن ميمون بالقول بحدوث العامل ،ولك ّنه يختلف عنه يف تفسري كيف ّية هذا

رصح بأ ّن العقول املفارقة ليست حادثة بخالف النفوس
الحدوث والعوامل التي يستوعبها ،فإنّه ي ّ

واألجسام.

ّ
 .2أدلة مال صدرا على احلدوث والقدم
لقد ذکر مال صدرا أدلّ ًة کثیر ًة ومحکم ًة علی رأیه ،بعضها له وأخری نسبها لغیره ،وقد أشار

فی کتبه إلی ذلك بشكلٍ
مفصلٍ کام يف رسالة الحدوث وکتاب املشاعر واألسفار األربعة يف
ّ

الحکمة املتعالیة ،فقد ف ّند صدر املتألّهین اال ّدعاء بقدم العامل عن طریق األدلّة العقلیّة أیضً ا،

مفصل کلّها
وهي تتألّف من أدلّة وبراهین کثیرة ذکرها صدر املتألّهین وغريه من العلامء بشكل
ّ

تؤکّد بطالن القول بقدم العامل ،ومنها:

ّ
ّ
الف :الربهان ّ
الهویة
األول :برهان جتدد
كل ما فيه مسبوق الوجود بعدم زماين
یقول مال صدرا« :العامل بجميع ما فيه حادث زماين إذ ّ
[[[ -صدر الدين محمد الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،ج ،5ص.206
[[[ -م.ن ،ج،7ص.328
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مبعنى أ ّن ال هويّة من الهويات الشخص ّية إال وقد سبق عدمها وجودها ووجودها عدمها سبقًا
نفسا كان أو
زمانيًّا ،وبالجملة ال يشء من األجسام والجسامنيات املاديّة فلكيًّا كان أو عنرصيًّا ً

إل وهو متج ّدد الهويّة غري ثابت الوجود والشخصيّة مع برهان الح لنا من عند الله ألجل
بدنًا ّ

التدبّر يف آيات الله تعاىل وكتابه العزيز ،ومبدأ هذا الربهان تارة من جهة تج ّدد الطبيعة وهي صورة
جوهريّة سارية يف الجسم ،هي املبدأ القريب بحركته الذات ّية وسكوته ومنشأ آثاره ،وما من جسم

إلّ ويتق ّوم ذاته من هذا الجوهر الصوري الساري يف جميع أجزائه وهو أب ًدا يف التح ّول والسيالن

والتج ّدد واالنرصام والزوال واالنهدام ،فال بقاء لها وال سبب لحدوثها وتج ّددها؛ أل ّن الذايت غري

معلّل بعلّة سوى علّة الذات.

والجاعل إذا جعلها جعل ذاتها املتج ّددة .وأ ّما تج ّددها فليس بجعل جاعل وصنع فاعل .وبها

يرتبط الحادث بالقديم؛ أل ّن وجودها بعينه هذا الوجود التدريجي ،وبقاؤها عني حدوثها وثباتها

تغيها .فالصانع بوصف ثباته وبقائه أبدع هذا الكائن املتج ّدد الذات والهوية.
عني ّ

والذي جعله الحكامء واسطة الرتباط الحادث بالقديم ،وهي الحركة غري صالح لذلك ،فإ ّن

يف ،عبارة عن خروج اليشء من الق ّوة إىل الفعل ال ما به يخرج منها إليه،
الحركة أمر عقيل إضا ّ

وهو من الوجود الحدويث ،والحدوث التدريجي والزمان كميّة ذلك الخروج والتج ّدد .فالحركة
جا والزمان مقداره ،ويشء منهام ال يصلح أن يكون
خروج هذا الجوهر من الق ّوة إىل الفعل تدري ً
واسطة يف ارتباط الحادث بالقديم وكذا األعراض؛ ألنّها تابعة يف الثبات والتج ّدد ملحالها[[[.

الربهان الثاين :استحالة سبق الزمان بالزمان
ّ
یستدل صدر املتألّهین علی رأیه باألدلّة الفلسفیّة العقلیّة ،ومنها قوله:
وأیضً ا
فکل ما یتق ّدم
«ملا علمت أ ّن الزمان وما یعرتیه أمور تدریجیّة األکوان متج ّددة الحصوالتّ ،

علی الزمان سواء کان وجو ًدا أو عد ًما أو غیرهام ،هذا التق ّدم ،أي الذي بحسبه ،ال یجامع املتق ّدم

کل حرک ٍة حرک ٌة إلی ما ال نهایة له ،وقد
کل زمانٍ زما ٌن وقبل ّ
املتأخّر زمانًا أو ذا زمان ،فیکون قبل ّ

املعب عنه تارة بالعلم التفصیيل
ثبت أیضً ا فیام م ّر علی الزمان إلّ الباري وإرادته وقدرته وهو أمره
ّ

له تعالی ،وأخری بالصفات عند قوم ،وأخری باملالئکة العقلیّة عند اآلخرین.
[[[ -صدر الدين محمد الشريازي ،كتاب املشاعر ،ص.121

احلدوث والقدم عند مال صدرا وابن ميمون؛ دراسة مقارنة

الملف

95

وکل
وأیضً ا لو تق ّدم ال ّزمان والحرکة يشء ،هذا التق ّدم التج ّددي لكان عند وجوده عدمهاّ ،

معدوم قبل وجوده کان حین عدمه ممکن الوجود ،إذا لو مل یسبقه إمکان لكان إ ّما واجبًا أو ممتن ًعا
وکالهام یوجب انقالب الحقیقة؛ لسبق العدم ولحوق الوجود وذلك مستحیل ،وموضوع إمکان

جسم أو جسامن ًّیا،
إل
الحرکة ال ب ّد وأن یکون من شأنه الحرکة کام مر ،وممکن الحرکة ال یکون ّ
ً
وکل ما من شأنه أن یتح ّرک فإذا مل یوجد حرکته فإ ّما لعدم علّته أو لعدم يشء من أحوال علّته أو
ّ
رشائطها التی بها یصیر مح ّرکًا ،فإذا وجدت الحرکة فلحدوث علّة مح ّرکة ،والكالم فی حدوث

العلّة للحرکة کالكالم يف حدوث تلك الحرکة وهکذا ال إلی نهایة ،فاألسباب املرتتّبة إ ّما إن

وجدت مجتمعة م ًعا أو متعاقبة علی التوايل وکالهام محال عندنا وعند محقّقي الفالسفة»[[[.

النتیجة
من خالل ما استعرضناه من مباحث ومطالب حول مسألة حدوث العامل وقدمه عند ابن میمون

توصلنا إلی نتائج نلخّصها مبا یيل:
وصدر املتألّهین ّ

 .1اتّضح لنا من خالل البحث أ ّن ابن میمون وصدر املتألّهین یقوالن بحدوث العامل ویرفضان

رفضً ا قاط ًعا القول بقدم العامل ،وقد استدلّ علی قولهم هذا بأدلّة کثیرة منها نقل ّیة ومنها عقل ّیة.

 .2إ ّن رأي ابن میمون هو الحدوث الزماين للعامل کام یقول به املتکلّمون ،ولكن رأي صدر

املتألّهین يف هذه املسألة هو مطابق لرأي املتکلّمین من جهة ،فهو یقول بحدوث العامل ویرفض

بالحق ال
مقولة قدم العامل جمل ًة وتفصیال؛ ولك ّنه يف الوقت نفسه یقول بالحدوث والقدم
ّ

بالحدوث الزماين .وخالصة نظریّته هو أ ّن املعلول يع ّد عني الربط بالعلّة ،وأ ّن العلّة هي الوحيدة
التي تتوفّر عىل االستقالل والغنى الذايت ،و للوجود حدوث بالحق.

 .3إ ّن أدلّة القول بقدم العامل ال تثبت أمام النقد ،وال تقف ىف وجه املناقشة العلميّة الدقيقة؛

ألنّها مبن ّية عىل مق ّدمات غري يقين ّية وغري رضوريّة مثل :إ ّن قدم العلّة يستلزم قدم املعلول ،وإنّ ا

متكافئ مع
يصح إذا كافأ املعلول العلّة ،أو كان صاد ًرا عنها بالرضورة ،أ ّما واملعلول ليس
ذلك
ً
ّ
رصح القرآن الكریم مل يكن له كفوا أحدا ،وصدور العامل منه عىل سبيل
العلّة؛ أل ّن العلّة کام ّ
اإلرادة واالختيار ،فال يلزم من قدم العلّة قدم املعلول .وأيضً ا مثل ابتناء قدم العامل عىل قدم
[[[ -صدر الدين محمد الشريازي ،رساله حدوث العامل ،الفصل الثالث ،يف الحرکة والسکون،ص.201
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مادته ،فهذه مصادرة عىل املطلوب ،فهم يقولون ،العامل قديم؛ أل ّن ما ّدته قدمية ،وكأنّهم يقولون:
العامل قديم؛ ألنّه قديم ،ويقولون :لو حدث لسبق مبادته ،فكيف يكون حدوث العامل مؤ ّديًا إىل

قدمه؟ هذه مغالطة واضحة ،إ ّن معنى حدوثه هو سبقه بالعدم ال سبقه مبادته ،أي بنفسه.

 .4إ ّن قول الفالسفة بقدم العامل ،مخالف لظاهر آیات الكتب السامویة التوراة التی بین أیدینا؛

لكل يشء سواه ،وبأ ّن العامل
رصح کام القرآن الكريم والسنة النبوية ،املرصحني بخلق الله ّ
ألنّها ت ّ
كل ما سوى الله مخلوق بعد أن مل يكن ،وقد ذکر صدر املتألّهین أحادیث کثیرة عن أهل
وهو ّ

بیت العصمة والطهارة بهذا الخصوص کلّها تؤکّد علی أ ّن العامل حادث ولیس بقدیم ،بل وبعض

رصحة بهذا القول تذکر األدلّة علی فساد القول بقدم العامل أیضً ا.
تلك الروایات امل ّ

والحمد لله رب العاملني
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املصادر
القرآن الكريم
الكتاب املقدس
1.ابن فارس ،احمد بن فارس ،معجم مقاییس اللغة ،بريوت ،دار الفكر.1979،
2.ابن منظور ،جامل الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع1986،م

3.ابن میمون ،موسی ،داللة الحائرین ،تحقیق حسین آتای ،سوریا ،مکتبة الثقافة
الدینیة1973 ،م.

4.إرسائيل ولفنسون ،موىس بن ميمون حياته ومصنفاته ،القاهرة ،إصدارات لجنة
التأليف والرتجمة والنرش1936 ،م.

5.اآللويس ،حسام ،الزمان يف الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم ،بیروت ،دار
املالیین2005 ،م.

6.التفتازاين ،أبو الوفا ،اإلنسان والكون ىف اإلسالم ،القاهرة ،دار الثقافة للنرش
والتوزیع1979 ،م.

7.جوادی اآلملی ،عبد الله ،رشح رشح الحکمة املتعالیة (األسفار األربعة) ،منشورات
الزهراء ،قم ،بالتا.

8.الجواهري ،إسامعيل بن حامده ،الصحاح ،بريوت ،دارالعلم املاليني.1404،
9.حامدة ،حسني ،صالح ،دراسات يف الفلسفة اليونانية ،بیروت ،مؤسسة الرشق
االوسط2005،م
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	10.الخضريي ،زينب ،أثر ابن رشد ىف فلسفة العصور الوسطى ،القاهرة ،دار الدعوة
للنرش والتوزیع1979 ،م.

	11.ذغيم سميح ،موسوعة مصطلحات صدر الدين الشريازي ،لبنان ،مکتبة لبنان
نارشون2004 ،م.

موسسة اإلمام
	12.السبحاين ،جعفر ،صدر املتألهني شريازي وحكمت متعاليه ،قمّ ،
الصادق1388 ،ش.

	13.الشريازي ،صدر الدين محمد ،كتاب املشاعر ،طهران ،انتشارات طهوری1374 ،ش.
	14.الشريازي ،صدر الدين محمد ،رشح أصول الكايف ،قم ،مؤسسة الدراسات والبحوث
الثقافیة1987 ،م.

	15.الشريازي ،صدر الدين محمد ،رسالة حدوث العامل ،طهران ،انتشارات مولی،
1377ش.

	16.الشريازي ،صدر الدين محمد ،الحکمة املتعالیة يف األسفار األربعة ،قم ،سازمان
چاپ وانتشارات1385 ،ش.

	17.طباطبايئ ،محمد حسین ،بداية الحكمة ،قم املقدسة ،منشورات جامعة املدرسني
يف الحوزة العلمية1411 ،ه ق.

	18.طباطبايئ ،محمد حسین ،نهاية الحكمة ،قم املقدسة ،منشورات جامعة املدرسني
يف الحوزة العلمية1412 ،ه ق.

	19.الطربي ،ابن جریر ،تاريخ األمم وامللوك ،بیروت ،دار الكتب العلمیة1407 ،ق.
	20.الفراهيدي ،الخليل بن احمد ،كتاب العني ،تحقيق :الدكتور مهدي املخزومي،
الدكتور إبراهيم السامرايئ ،مؤسسة دار الهجرة ،الطبعة الثانية1409 ،ق.

ّ ّ
ّ
الفكري الداعم
التي�ار
لنفي إيمان أيب طالب
طريق ناجية بن كعب عن علي بن أيب طالب يف املصادر
ً
أنموذجا-
القرون الثالثة األوىلمحمد رضا اخلاقاين

[[[

ّ
امللخص:
إ ّن مسألة إميان أيب طالب مسأل ٌة طاملا دفعت علامء الشيعة إىل ات ّخاذ املوقف منها.
متكلّمو اإلمام ّية من أوان إيجاد املدرسة الكالم ّية الشيع ّية سعوا إىل دفع الشّ بهات عن هذه
املسألة بأدلّة مختلفة من ترصيح األمئة بإميان أيب طالب وغريهم من الصحابة،
إىل نقل األشعار املنسوبة إليه الدالّة عىل إميانه .بقبول ما سعت علامء اإلماميّة إىل
تقدميه ،ال ب ّد لنا أن نُق ّر بكذب الروايات الدالّة عىل كفر أيب طالب؛ فإن قلنا بوجود
الجعل والتدليس ،نواجه مسألة ذات ثالثة أبعاد :األحاديث املجعولة ،الفئة الجاعلة والدافع
إىل الجعل .تبحث هذه الدراسة عن حال ناقيل هذه األحاديث ،وبيان انتامءاتهم الفكريّة،
وتكشف عن التيّار الفكري الداعم لفكرة كفر أيب طالب .من جملة هذه الروايات هو
حديث ناجية بن كعب(ت؟) عن عيل بن أيب طالب ،هذه الرواية بالنظر إىل ناقلها
خاصة تتمثّل يف صدورها عن ابن أيب طالب وهو أ ّول إمام لإلمام ّية.
األ ّول لها أهم ّية
ّ
الكلامت املرجعية :أبو طالب ،بنو العباس ،بنو أمية ،يونس بن بكري ،سفيان الثوري،
أبو إسحاق السبيعي ،اإلرجاء ،أهل الحديث
[[[ -محقق وعضو اللجنة العلمية يف مركز األبحاث العقائدية ،قم املقدسة.
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املقدمة:
إ ّن مسألة إميان أيب طالب مسألة طاملا حاولت اإلمامية الدفاع عنها ودرء الشبهات

عن ساحتها بشتّى األدلّة واالحتجاجات .إ ّن األمئة ومتكلمي اإلمام ّية-يف عرص
الحضور والغيبة -سعوا إىل الدفاع عن أيب طالب ،ونتيجة لذلك ثبت عدم صحة ما
جاء يف مصادر العا ّمة بشأن عدم إميان أيب طالب .وحني نتكلّم عن الكذب والجعل
نواجه مسألة ذات أبعاد ثالثة :األحاديث املجعولة ،الفئة الجاعلة ،والدافع إىل الجعل .هذا
البحث يهت ّم بالكشف عن الفئة الجاعلة ،ويتبعها الدافع عىل جعل األخبار بشأن كفر أيب

طالب ،حيث اهت ّم البحث برواية منقولة عن ناجية بن كعب(ت؟) عن أمري املؤمنني يف
مصادر العا ّمة خالل القرون الثالث األوىل الهجرية.

إنّنا يف هذا البحث ،بعد تعيني طرق هذه الرواية وأسانيدها ،نسعى إىل تحديد اإلنتامء

لكل واحد من نقلة هذا الحديث ،من خالل تقديم صورة عن حياته السياسية
الكالمي ّ

والكالمية .وهذه الصورة تعتمد عىل حالهم يف املصادر التي تهت ّم بالرتاجم والرجال،
وتعتمد عىل دراسة الروايات املنقولة عنهم يف املصادر الحديثية؛ إذ األحاديث املرويّة

عن الشخص تكشف عن اعتقاده .وبعد تقديم هذه الصورة نحاول أن نق ّدم إطاللة عن البيئة
الفكريّة التي انترشت فيها فكرة كفر أيب طالب ،ونوضّ ح الدوافع لنقل األخبار الداعمة

يختص بالر ّواة دون املؤلّفني الذين نقلوا هذه األخبار يف كتبهم ،فالبحث عن
لها .إ ّن بحثنا
ّ
حال املؤلّفني يتطلّب مجاالً غري هذا.

إ ّن األحاديث الدالة عىل عدم إميان أيب طالب يف مصادر القرون الثالثة األوىل يربو

كل ما كان له
عددها عن  100حديث ،سواء يف املصادر الحديثيّة أو التاريخيّة؛ فإننا بحثنا ّ

بغض النظر عن كون املصدر تاريخ ًّيا أو حديث ًّيا ،فالرؤية إىل هذه
سند يف هذه املصادر
ّ
املصادر يف بحثنا هي رؤية تاريخيّة رصفة .وقد اخرتنا حديث ناجية بن كعب عن أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب؛ أله ّميته ،إذ فيه يوصف أبو طالب بالشيخ الكافر

خاصة.
الضّ ال ،كام أ ّن الرواية عن أمري املؤمنني يف هذا املضمون يعطيه أهميّة
ّ

ّ
ّ
الفكري الداعم لنفي إيمان أيب طالب
التي�ار
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هذا البحث مبثابة الخطوة األوىل ملحاولة الكشف عن الت ّيار الفكري الداعم لنفي إميان

أيب طالب ،فال ّ
حا ورصان ًة تحتاج إىل بحث
شك أ ّن الوصول إىل نتيجة أكرث وضو ً

أشمل وأوفر يف هذا املجال.

أ ّو ًل :حديث ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب يف مصادر القرون الثالثة األوىل:
إ ّن األحاديث الدالة عىل عدم إميان أيب طالب باإلسالم تنقسم إىل أنواع ع ّدة ،منها ما ورد

عن طريق ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب؛ فمضمونها هو أ ّن عل ًّيا يأيت بخرب وفاة أبيه
ويصفه بـ«الشيخ الكافر الضال» ،فيأمره النبي مبواراة جثته .جاءت هذه األحاديث بطرق

السبيعي عن ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب» ،وعليه
مختلفة اشرتك فيها «أبو اسحاق َّ

نق ّدم الطرق حسب املصادر:

1.جاء يف سرية ابن إسحاق(ت151هـ) :يونس بن بكري عن يونس بن عمرو عن أبيه أيب

اسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب[[[.

2.جاء يف مسند أيب داود الطياليس(ت204هـ) :شعبة بن الحجاج عن أيب إسحاق السبيعي

عن ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب[[[.

3.جاء يف التفسري من سنن سعيد بن منصور(ت227هـ) :أبو األحوص الكويف عن أيب

إسحاق عن ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب[[[.

4.جاء يف الطبقات الكربى البن سعد(ت230هـ) :الفضل بن دكني عن سفيان الثوري عن

أيب إسحاق عن ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب[[[.

5.جاء يف مص ّنف ابن أيب شيبة(ت235هـ) :وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن أيب
[[[ـ ابن اسحاق ،كتاب السري واملغازي.239:

[[[ـ أبو داود الطياليس ،مسند أيب داود الطياليس.113/1:

[[[ـ سعيد بن منصور ،التفسري من سنن سعيد بن منصور.282-281/5:
[[[ـ محمد بن سعد ،الطبقات الکربی.99/1:
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إسحاق عن ناجية بن كعب عن عيل بن أيب طالب[[[ ،وأبو األحوص عن أيب إسحاق عن
ناجية بن كعب عن عيل[[[.
6.جاء يف مسند أحمد(ت241هـ) :محمد بن جعفر الغُن َدر عن شعبة عن أىب إسحق عن
ناجية بن كعب عن عيل[[[ ،ووكيع عن سفيان الثوري عن أيب إسحق عن ناجية بن كعب عن

عيل[[[.

ثان ًيا :ترجمة رواة الحديث:
يف سبيل الكشف عن الت ّيار الفكري الداعم لفكرة عدم إميان أيب طالب ،نُقدم عىل ترجمة
ر ّواة الحديث عن ناجية بن كعب عن أمري املؤمنني:
ناجية بن كعب األسدي(ت؟):
ا ُختلف فيه أنّه ناجية بن كعب األسلمي (تويف يف حكم معاوية) ،أو ناجية بن خفاف(ت؟)
أو ناجية بن كعب األسدي[[[؛ لكن ما هو الظاهر من خالل الرتاجم وإسناد الروايات أنّه

يف روى عن عامر وأيب مسعود وعيل بن أيب طالب،[[[
ناجية بن كعب األسدي ،فهو كو ّ
ورمبا اختلط عىل الشبسرتي حاله[[[.
حال وثاقته أو جرحه أيضً ا مختلف فيه؛ فوث ّقه العجيل الكويف (ت 261هـ)[[[ ،ونُقل عن

[[[ـ عبد الله ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار 470/2 :و 32/3و.368/6
[[[ـ املصدر نفسه.32/3 :

[[[ـأحمد بن حنبل ،مسند أحمد.153/2 :
[[[ـاملصدر نفسه.332/2 :

[[[ـانظر :أحمد بن عبدالله أبونعيم األصبهاين ،معرفة الصحابة 347/4:و350؛عيل بن محمد ابن أثري ،أسد الغابة يف
معرفة الصحابة521-520/4:؛ابن حجر العسقالين ،لسان امليزان407/7:؛یحیى بن رشف النووي ،تهذيب األسامء
و اللغات335:؛ يوسف بن عبد الرحمن املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال255-254/29:؛ محمد بن عيل
الحسيني ،التذكرة مبعرفة رجال الكتب العرشة.1752-1751/3:

[[[ـ ابن سعد ،الطبقات الکربی249/6 :؛ الذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم210/6 :؛ ابن حجر
العسقالين ،تهذيب التهذيب.401-399/10 :
[[[ـانظر :عبد الحسین الشبسرتی ،التبيني يف أصحاب اإلمام أمري املؤمنني  و الرواة عنه.239/3 :
[[[ـأحمد بن عبد الله العجيل الكويف ،معرفة الثقات.308/2 :
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يحيى بن معني (ت 233هـ) صالحه ،و نعته أبو حاتم الرازي (ت 277هـ) بالشيخ[[[ .وض ّعفه
جا بأ ّن حديثه عن عيل ال يشبه ما ح ّدث عنه أقرانه[[[ ،كذلك
ابن حبان (ت 354هـ) محت ًّ
ض ّعفه الجوزجاين (ت 259هـ) ،وقد علّل ذلك العسقالين (ت 852هـ) بتشيّعه[[[ .لكن روى
ابن شاهني (ت 385هـ) أن شعبة (ت 160هـ) رآه يلعب بالشطرنج[[[.
مل تصلنا معلومات عن حياة ناجية ،كام مل نعلم تاريخ وفاته[[[؛ لكن نتمكن من خالل

عم جاء عن
الروايات املروية عنه أن نعرف شيئًا عن انتامئه الفكري .إ ّن ناجية روى إضافة ّ
عيل بن أيب طالب روايات منها :ما عن التيمم[[[ ،وما عن التفسري[[[ ،وقراءة من القراءات[[[.
هناك ما رواه ناجية عن ابن مسعود (ت  32أو 33هـ) ما فيه رائحة الجرب[[[ .إ ّن ناجية بن كعب
ُرمي بالتش ّيع -كام مىض -كذلك أنّه روى عن عيل بن أيب طالب ،لكن ليس هناك أخبار
خاصة أنه يُع ّد من الكوفيني ،فالرواية عن عيل تبدو
عن كيفيّة عالقته مع أمري املؤمنني
ّ
طبيعيّة.
عمرو بن عبد هللا أبو إسحاق َّ
السبيعي (ت126هـ):

اسمه عمرو بن عبد الله بن عيل بن أحمد بن ذي يحمد بن السبيع بن سبع بن صعب بن
معاوية بن كثري بن مالك بن جشم بن حاشد ابن جشم بن خريان بن نوف بن همدان ،من
أصل ميني سكن الكوفة .ولد يف عام 35هـ وتويف بني  126و129هـ[.[[1
[[[ـابن أيب حاتم الرازي ،الجرح والتعديل.486/8 :

[[[ـأبو حاتم محمد البستي ابن حبان ،الثقات.57/3 :

[[[ـابن حجر العسقالنی ،اإلصابة يف متييز الصحابة.395/6 :
[[[ـابن شاهني ،تاريخ أسامء الثقات.243 :

[[[ـ اميكن أن يكون وفاته بعد سنة 90هـ ،إذ روى عنه شعبة الذي ُولد بني عامي  80إىل 83هـ .انظر :الذهبي ،تاريخ
االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.423-422/9 :
[[[ـعبد الرزاق الصنعاين ،املصنف.238/1 :

[[[ـمحمد بن عيىس الرتمذي ،الجامع الكبري.111/5 :
[[[ـالفراء ،معاين القرآن.331/1 :

[[[ـمنوذجاً لذلك :ابن أيب عاصم الشيباين ،السنة.111/1 :

[[[1ـابن سعد ،الطبقات الکربی 312-311/6:؛العسقالين ،تهذيب التهذيب .64-63/8:
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له روايات يف الكتب الستة ،وث ّقه الكثري كابن معني ،والعجيل ،وابن حبان وأيب حاتم[[[؛
لك ّنه ُرمي بالتدليس[[[ وقيل عنه أنّه أفسد حديث الكوفة[[[ ،فرمبا ذلك إشارة إىل تدليسه.
قليال أواخر عمره[[[ ،كام ت ُرك
ي ً
قيل عنه يشبه الزهري (ت125هـ) بكرثة رواياته[[[ ،وأنّه تغ ّ
مجلس حديثه حيث يقول سفيان بن عيينة (198-107هـ)« :ح ّدثنا أبو اسحاق يف املسجد
وليس معنا ثالث»[[[.
اجتامعي يف الكوفة أكرث من الدور السيايس؛ له مسجد يف
يبدو أ ّن أبا اسحاق له دو ٌر
ٌّ
الكوفة يُعرف باسمه وقد رآه السمعاين (ت562هـ)[[[ .كانت له مكانة علميّة ،حيث ورد عنه

أنّه كان يدور عليه العلم والحديث يف الكوفة[[[ ،وقد اجتهد يف علم القراءات[[[ .كام أنّه كان
يُع ّد من فقهاء عرص الوليد بن عبدامللك (حكم 99-86هـ)[ [[1وعمر بن عبد العزيز(حكم
101-99هـ)[ [[1ويزيد بن عبد امللك (حكم 105-101هـ)[ ،[[1وهشام بن عبد امللك (حكم
125-105هـ)[.[[1
[[[ـ عيل بن عمر الدارقطني ،ذكر أسامء التابعني و من بعد هم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري و
مسلم 261/1:؛ الرازي ،الجرح والتعديل 243-242/6:؛ ابن حبان ،الثقات 177/5:؛ العجيل الكويف ،معرفة
الثقات .179/2:
[[[ـابن حجر العسقالين ،طبقات املدلسني42 :؛سبط ابن األعجمي ،التبيني ألسامء املدلسني.44 :

[[[ـأحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال244/1 :؛شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،ميزان اإلعتدال.270/3 :
[[[ـ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف كتب الستة82/2 :؛ الذهبي ،ميزان
اإلعتدال.270/3 :
[[[ـالذهبي ،ميزان اإلعتدال270/3 :؛شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،املغني يف الضعفاء.147/2 :
[[[ـالذهبي ،ميزان اإلعتدال.270/3 :

[[[ـعبد الکریم بن محمد السمعانی ،األنساب.70-68/7 :

[[[ـيوسف بن عبدالله ابن عبدالرب ،جامع بيان العلم وفضله456 :؛مبارك بن عبد الجبار ابن الطيوري ،الطيوريات:
.26/5
[[[ـأحمد بن عيل املقریزی ،إمتاع األسامع مبا للنبي من األحوال و األموال و الحفدة و املتاع.308/4 :

[[[1ـ أحمد بن إسحاق الیعقوبی ،تاريخ اليعقويب 292/2 :وإن جاء هناك اسحاق السبيعي فرمبا ذلك ناشئ عن
التصحيف.
[[[1ـاملصدر.309/2 :
[[[1ـاملصدر.315/2 :
[[[1ـاملصدر.392/2 :

ّ
ّ
الفكري الداعم لنفي إيمان أيب طالب
التي�ار

الملف

105

كان له عالقة حسنة مع بني أم ّية يف حكم معاوية (حكم 60-41هـ) ،حيث غزا يف والية زياد
[[[
با يف هذه الغزوات ورد أبو اسحاق أصبهان
بن أبيه (ت53هـ) ست أو سبع غزوات[[[ ،ور ّ
وخراسان[[[؛ كذلك غزا الروم يف عهد معاوية -عىل رواية ابنه يونس -وورد عىل معاوية[[[.
فرض له معاوية عطاء بدأ من  300درهم وقد أدركه أبو بكر ابن أيب عياش (ت190هـ) وعطاؤه
 1000درهم من الزيادات[[[؛ فذلك ّ
يدل عىل استمرار العالقة الحسنة مع بني مروان أيضً ا ،لك ّنه
يبدو أنّها ّ
تعثت شيئًا ،يدلّنا إىل ذلك خروج أيب اسحاق عىل برذون يطلب عطاءه من يوسف
بن عمر الثقفي ( ُويل العراق 126-120هـ) حيث قد ُمنع منه قبل قدوم يوسف بزمان[[[ .ات ّصل
يف وقت مع عبد الله بن الزبري (ت75هـ) ويبدو حسن عالقته معه[[[ وقد روى عنه وعن غريه
يف ذم املختار الثقفي (ت 67هـ)[[[ ،كام أنّه كان يف خراسان عند ثورة املختار[[[ وقد خرج بعد
حيادي
موقف
ذلك إىل كرمان حني دخل ابن األشعث (ت 85هـ) الكوفة[ .[[1كان أليب اسحاق
ٌ
ٌّ
تجاه الثورات عىل بني أمية.
ربا ذلك ناشئ عن تفضيله عل ًّيا عىل عثامن
ُرمي أبو اسحاق بالتش ّيع[ [[1و ُع ّد من رجاله[[[1؛ ّ
حيث كان لهذه العقيدة انتشار يف الكوفة ،-والشاهد عليه أ ّن أبا إسحاق مل يرو شيئًا يف[[[ـانظر :أحمد بن عبدالله أبونعيم ،حلية األولياء و طبقات األصفياء339/4 :؛خیر الدین الزرکيل ،األعالم.81/5 :
[[[ـعبد الله بن محمد أبو الشيخ ،طبقات املحدثني بأصبهان و الواردين عليها.336/1 :

[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی.312-311/6 :

[[[ـعيل بن الحسن ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.205/46 :
[[[ـاملصدر.206/46 :

[[[ـسليامن بن خلف الباجي املاليك ،التعديل والتجريح.1101-1100/3 :

[[[ـ محمد ابن سعد ،الطبقات الکربی137/6 :؛ یعقوب بن سفيان الفسوي ،املعرفة والتاریخ632/2 :؛ ابن أيب
عاصم الشيباين ،اآلحاد واملثاين.36/2 :

[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار 189/6 :و 191و205؛ أحمد بن يحيى
البالذري ،أنساب األرشاف.446/6 :

[[[ـ عيل بن الجعد البغدادي ،مسند ابن الجعد75 :؛ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،سري أعالم النبالء:
.397/5
[[[1ـمحمد بن جرير الطربي ،تاريخ األمم وامللوك.338-337/6 :
[[[1ـعبد الله بن مسلم ابن قتيبة ،املعارف.624 :

[[[1ـمحمد بن عبد الکریم الشهرستاين ،امللل والنحل.224/1 :
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فضل عثامن ،وبخالفه روى الكثري يف فضل عيل ،[[[كذلك روى روايات يف مناقب أيب
بكر وعمر[[[؛ وتوجد يف بعض رواياته رائحة اإلرجاء[[[ .نجده أنّه ات ّصل بأصحاب عيل(ع)
كالحارث بن عبدالله الهمداين (ت65هـ)[[[ وعاصم بن ضمرة (ت75هـ)[[[ وسويد بن غفلة
(ت80هـ)[[[ ،دعى بعض أصحاب عيل(ع) إىل عرسه منهم عامرة بن عبد الكويف (ت؟)
وهبرية بن يريم الشبامي (ت66هـ)[[[ .رمبا بعد هذه العالقات اتّصل بعض االتّصال بعيل
بن الحسني ومحمد بن عيل الباقر ،كذلك سمع خطبة الحسن بن عيل بعد
وفاة أمري املؤمنني لك ّنه مل يرض بروايته[[[ .روى عن السجاد والباقر يف ذم الخلفاء
وفضل أهل البيت ،[[[لكن يف أ ّول لقاء مع الباقر مل تكن عليه مسحة التش ّيع ،إذ
كان ميسح عىل الخفني فنهاه .[[1[ع ّده املفيد من ثقات عيل بن الحسني ،[[1[لك ّننا
مل نجد هذا الشأن يف أخباره املرويّة عنه وكذلك يف كرثة مواقفه معه .ورد عن أيب
اسحاق يف املصادر الشع ّية روايات أكرثها يف أخبار أمري املؤمنني وخطبه ،مل يكن فيه
[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار 366/6 :و368؛ أحمد بن حنبل ،فضائل
الصحابة 231/1 :و 594/2و 598و 599و785؛أحمد بن حنبل ،مسند أحمد.18/2 :

[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة 204/1 :و 231و339؛ أحمد بن حنبل ،مسند أحمد:
.538/1
[[[ـمنوذجاً لذلك انظر :أبونعيم ،حلية األولياء و طبقات األصفياء.348/4 :

[[[ـ انظر اإلسناد يف :محمد ين يعقوب الكليني ،الكايف 141/1 :و 326/5و423/7؛ محمد بن عيل بن بابويه،
األمايل 31 :و 184و.419

[[[ـانظر اإلسناد يف :الكليني ،الكايف.423/7 :

[[[ـانظر اإلسناد يف :حسني بن حمدان الخصيبي ،الهداية الكربى.161 :
[[[ـالفسوي ،املعرفة والتاریخ.624/2 :

[[[ـعيل بن حسني أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین61 :؛عبدالحميد بن هبة الله ابن أيب الحديد ،رشح نهج
البالغة.30/16 :

[[[ـتقي بن نجم أبو الصالح الحلبي ،تقريب املعارف244 :؛محمد باقر بن محمد تقي املجليس ،بحار األنوار:
.218/23
[[[1ـالنعامن بن محمد ابن حيون ،رشح األخبار يف فضائل األمئة األطهار 281/3 :؛محمد بن محمد املفيد،
اإلرشاد يف معرفة حجج الله عىل العباد.161/2 :
[[[1ـمحمد بن محمد املفيد ،اإلختصاص.83 :
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ما ّ
خواص أصحاب األمئةُ .[[[روي أنّه خرج لقتل الحسني،[[[
يدل عىل كونه من
ّ
لكن ميكن يف العبارة احتامل التصحيف وخروجه من الكوفة عند مقتل الحسني؛ كام
عم وقع بني الحسني وبني أم ّية ،فيام جرى بينه وبني شمر بن
ميكن استظهار اعتزاله ّ
ذي الجوشن[[[ .من األمارات عىل عدم كونه من الشيعة استشهاد مؤمن الطاق (ت 160أو
بعد180هـ) بقول أيب اسحاق يف مناظرته مع ابن أيب حذرة[[[ ،أضف إىل ذلك اتفاق رجاليي
الشيعة عىل كونه عاميًّا[[[.
هناك ما ّ
يدل عىل اتّصاله بزيد بن عيل (ت بني 122-120هـ) دون جعفر الصادق(ع) ،مل
نجد له رواية عن جعفر بن محمد ،ويف الحني إنّه رأى زي ًدا ومل ير يف أهله أعلم منه[[[؛

ذكره سفيان الثوري (ت161هـ) من الشيعة منضمًّ إىل سلمة بن كهيل (ت122هـ) ومنصور
بن املعتمر(ت132هـ)[[[ ،واأل ّول معدود من البرتية[[[ والثاين من الخشبية[[[ وكالهام زيديّان.
عب عنه
ّ
ربا هذا االتّصال بزيد وخروجه عن روحه املحافظة التي طاملا ّ
متسك بها ،هو ما ّ
الذهبي بالتغيري الذي أ ّدى إىل ترك مجلسه؛ أل ّن سفيان بن عيينة مولود يف عام 107هـ ،وعىل
[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :محمد بن حسن الصفار ،بصائر الدرجات يف فضائل آل محمد 305/1 :؛ الكليني،
الكايف 30/1 :و 33و 141و 339و 107/2و 316و 326/5و423/7؛محمد بن إبراهیم النعامين ،الغيبة137-136 :؛ابن
بابويه ،األمايل419 :؛ محمد بن عيل ابن بابويه ،التوحيد 31 :و181؛ املفيد ،اإلختصاص283 :؛ محمد بن محمد
املفید ،الفصول املختارة72-70 :؛محمد بن حسن الطويس ،األمايل 11-10 :و 34و 123و 227و 248و 252و-457
 458و.515
[[[ـمحمد بن جریر الطربي اآلميل ،املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .182 :
[[[ـانظر :محمد ابن سعد ،الطبقات الكربى( الطبقة الخامسة من الصحابة).449/1 :

[[[ـأحمد بن عيل الطربيس ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج .378/2 :هذا ّ
أوال املقام العلمي واملقبولية
يدل عىل أمرينً :
العامة أليب اسحاق لدى جمهور الكوفيني نظرا ً إىل أن املناظرة وقعت يف الكوفة ،ثانياً أ ّن أبا اسحاق السبيعي مل
يكن محسوباً من الشيعة آنذاك؛ لذلك مؤمن الطاق قال وقع اإلتفاق عليه احتجاجاً عىل ابن أيب حذرة(املؤلف).

حكم املريزا يف “الكنى”
[[[ـ محمد بن إسامعيل املازندراين ،منتهى املقال يف أحوال الرجال .136/5 :حىك ُ
ويف “الوسيط”.محمد تقي التسرتي ،قاموس الرجال119/8 :؛أبوالقاسم الخويئ ،معجم رجال الحديث و تفصيل
طبقات الرواة.122/14 :
[[[ـيوسف بن يحيى الصنعاين ،نسمة السحر بذكر َمن تشيع و شعر.178/2 :
[[[ـأبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین.257 :

[[[ـسعد بن عبد الله األشعري القمي ،املقاالت والفرق10 :؛محمد بن عمر الكيش ،اختيار معرفة الرجال.204 :
[[[ـالذهبي ،سري أعالم النبالء.408/5 :
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أقل التقادير قد حرض مجلس أيب اسحاق يف حوايل عام 122-120هـ ،فهذه الفرتة هي فرتة
ّ
تحركات زيد بن عيل ومقتله.
بالنتيجة ميكن القول بأ ّن أبا اسحاق السبيعي يف حياته الكالم ّية م ّر بأدوار مختلفة :ات ّصاله
ربا هذا االت ّصال
مبعاوية ،ات ّصاله بابن الزبري ،وات ّصاله بأصحاب أمري املؤمننيّ .
األخري صار سب ًبا لعالقته بعيل بن الحسني ومحمد بن عيل ،وكذلك ات ّصاله بزيد بن
وربا يف هذا الظرف اعرتف بغدر معاوية ّ
وذل الناس[[[.
عيل؛ ّ
يونس ابن أيب إسحاق َّ
الس ّ
بيعي(ت159هـ):

يونس ابن أيب اسحاق أبو إرسائيل السبيعي ،من مح ّديث الكوفة؛ تويف يف عام 159هـ يف
[[[
الكوفة.
كان كثري الحديث روى عن عا ّمة رجال أبيه وقد وث ّقه البعض[[[ كام وث ّقه ابن حبان
والعجيل[[[ ،وقد قيل فيه :يف حديثه لني واضطراب ،ال يحتج به ضعيف[[[؛ كام ذُكر يف
املدلّسني وقد حذف الحارث األعور من حديث «أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة»[[[.

[[[

ُع ّد من علامء عرص املنصور (حكم 158-137هـ)[[[ ،واملهدي (حكم 169-158هـ)[[[،
[[[ـابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة.51/16 :
[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی.344/6 :

[[[ـيحيى ابن معني ،تاريخ ابن معني برواية الدارمي60 :؛عبد الحي بن أحمد ابن العامد ،شذرات الذهب يف أخبار
من ذهب268/2 :؛الذهبي ،ميزان اإلعتدال.483-482/4 :

[[[ـابن حبان ،الثقات.651-650/7 :

[[[ـالعجيل الكويف ،معرفة الثقات.377/2 :

[[[ـانظر :أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال519/2 :؛العقييل ،الضعفاء458-457/4 :؛الرازي ،الجرح والتعديل:
244-243/9؛الذهبي ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف كتب الستة402/2 :؛الذهبي ،املغني يف الضعفاء564/2 :؛
العسقالين ،تهذيب التهذيب434-433/11 :؛الحسيني ،التذكرة مبعرفة رجال الكتب العرشة.1948-1947/3 :
[[[ـالعسقالين ،طبقات املدلسني.37 :
[[[ـالیعقوبی ،تاريخ اليعقويب.391/2 :
[[[ـاملصدر.403/2 :
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كام ذكره ابن حبان من مشاهري علامء الكوفة[[[ .قيل عنه كان يق ّدم عثامن عىل عيل،[[[
مع هذا لك ّنه ذُكر من أصحاب الصادق[[[؛ فلم يكن مثة أمارات من اتّصاله باإلمام
الصادق يف الروايات الشيعيّة .ال يوجد عنه الكثري يف الدور السيايس ،نعلم أنّه شارك
يزيد بن املهلب (ت102هـ) يف غروه جرجان عام 98هـ[[[ ،كام نجد أنّه أُرسل إىل ختم بيت
املال يف الكوفة بأمر أيب سلمة الخالل (ت132هـ)[[[ ،وينجم عن ذلك مكانته االجتامعية
يف الكوفة ،إن مل نقل برضاه عن العباسيني .مل يرو عن ثوير بن أيب فاختة(ت؟)؛ لرفضه
والحال أ ّن أباه وابنه ارسائيل (ت160هـ) رووا عنه[[[ ،كام يظهر أنّه ليس له عالقة حسنة مع
أبيه أيب اسحاق (ت126هـ)؛ إذ أمىل حديثه عىل ارسائيل دون يونس[[[ .آخر خرب عن حياته
السياسية هو أنّه كان ممن خرج مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن (ت145هـ)[[[.
له روايات فيها يشء من العقيدة الجربية[[[ ،لك ّنها مل تصل إىل ح ّد رميه بها؛ كام له روايات

عن الجلوس يف الفنت[ [[1ووجوب اتباع اإلمام أيًّا كان ولو عب ًدا حبشيًّا[ ،[[1فخروجه عىل
املنصور مع إبراهيم بن عبدالله يجعلنا يف شك من أمره.
[[[ـأبو حاتم محمد البستي ابن حبان ،مشاهري علامء األمصار.265 :

[[[ـالعسقالين ،تهذيب التهذيب.434/11 :

[[[ـمحمد بن الحسن الطويس ،رجال الطويس.306 :
[[[ـخليفة بن خياط ،تاريخ خليفة بن خياط.314 :
[[[ـ أخبار الدولة العباسیة.368 :

[[[ـ انظر :الفسوي ،املعرفة والتاریخ112/2 :؛ أحمد بن عيل النجايش ،رجال النجايش118 :؛ التسرتي ،قاموس
الرجال 497/2 :و160/11؛ الخويئ ،معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة199/21 :؛ عبدالله املامقاين،
تنقيح املقال يف علم الرجال.421/13 :
[[[ـالعسقالين ،تهذيب التهذيب.262/1 :

[[[ـأبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین.306 :
[[[ـعبد الله ابن مبارك ،الزهد والرقائق.126 :

[[[1ـ منوذجاً لذلك انظر :ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار447/7 :؛ أحمد بن حنبل ،مسند أحمد:
434-433/6؛سليامن بن األشعث أبو داود ،سنن أيب داود.124/4 :

[[[1ـمنوذجاً لذلك انظر :ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار419/6 :؛الرتمذي ،الجامع الكبري261/3 :؛
الشيباين ،اآلحاد واملثاين77/6 :؛الشيباين ،السنة.506/2 :
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يونس بن ُبكري (ت199هـ):
يف .اشتهر بروايته مغازي ابن اسحاق
هو يونس بن بكري بن واصل ،موىل بني شيبان كو ّ
(ت151هـ) ،تويف عام 199هـ يف الكوفة[[[.
ترضابت اآلراء يف جرحه وتعديله؛ بعض يرونه ثقة صادقًا ،وأخرى يرون عدم االحتجاج
بحديثه .قيل إ ّن السبب يف جرحه كان اتّباعه السلطان وايصال كالم ابن اسحاق (ت151هـ)
[[[
باألحاديث ،وميله عن الطريق.
حمالً [[[-قد أخذ عن ابن اسحاق
جمالً -أو ّ
ال نعلم الكثري عن حياة يونس ،إال أنّه كان ّ
(ت151هـ) سريته يف ال ّري[[[ .كان عىل ديوان مظامل جعفر بن يحيى الربميك (ت187هـ)،
ويبدو أ ّن ذلك كان بعد عام 180هـ ،كام أنّه وطّد عالقته مع العباسيني إىل ح ّد حافظ بعد
وفاته ابنه بكر بن يونس(ت؟) عىل قربه مع العباسيني[[[ .أُتّهم باإلرجاء يف أكرث من موطن[[[-
كام يراه كذلك بعض املعارصين[[[ ،-فإرداف إرجائه مع ات ّباعه للسلطان يوصلنا إىل كون
إرجائه إرجاء سياس ًّيا[[[؛ ومن املمكن أنّه أخذ اإلرجاء من أيب حنيفة (ت150هـ) وعمر بن
[[[
ذر (ت152هـ) الت ّصاله بهام والرواية عنهام ،كام أنّه ذُكر من الحنفية.
يبدو أ ّن يونس التقى باإلمام الكاظم يف موسم الحج ،وقد قال له إنّه حظى عند السلطان
مكانة ونعت قربه له[[[1؛ وروى حديثًا عن اإلمام الصادق يف أ ّن القرآن ليس بخالق وال
[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی.368/6 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.497-493/32 :

[[[ـقارن :املصدر493/32 :؛و شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،سري أعالم النبالء.245/2 :
[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.490-489/13 :
[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.497-493/32:

[[[ـانظر :العقييل ،الضعفاء461/4 :؛العسقالين ،تهذيب التهذيب436-434/11 :؛الذهبي ،ميزان اإلعتدال-477/4 :
.478

[[[ـجعفر السبحاين التربيزي ،بحوث يف امللل و النحل 311/1 :و.30/9

حكم عىل ما جرى بني عيل(ع) وعثامن إىب يوم القيامة.
[[[ـ املقصود باإلرجاء السيايس هو اتّباع السلطان وترك ال ُ

[[[ـ انظر :عبد القادر بن محمد ابن أيب الوفاء ،الجواهر املضيئة يف طبقات الحنفية649/3 :؛ الذهبي ،سري أعالم
النبالء.245/2 :

[[[1ـحسین بن محمد الحلواين ،نزهة الناظر و تنبیه الخاطر.124-123 :
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مخلوق[[[ .ميكن ملح التجسيم والجرب يف بعض رواياته[[[ ،كام نتمكّن من وجدان ما يدعم
ربا كان ناظ ًرا
اإلرجاء من قسميه السيايس[[[ واإلمياين[[[؛ فام قيل عنه من ميله عن الطريق ّ
لتب ّنيه فكرة اإلرجاء .يراه الذهبي (ت748هـ) شيع ًّيا ،فهو منفرد يف رأيه نظ ًرا لتأخره[[[؛ لكن
حاول بعض الباحثني أن يثبتوا تش ّيع يونس بن بكري[[[ ،والعمدة يف إثبات ذلك هو ما نقله
السيد بن طاووس (ت664هـ) يف كتابه مهج الدعوات ومنهج العبادات ،حيث جاء فيه دعاء
علّمه اإلمام الرضا ليونس بن بكري[[[ ،فمن شكل مخاطبته لإلمام ومفاد الدعاء
حاً إذ جاء يف املصدر املذكور ذكر عن أصل يونس
يُحكم بتش ّيعه؛ لك ّن ذلك ال يبدو صحي ً
بن بكري والحال أنّه مل يُذكر له إال زيادات املغازي ،فباملراجعة إىل القطعة املوجودة من
جا مبا رواه عن ابن اسحاق؛
ّ
السري واملغازي البن اسحاق (ت151هـ) برواية يونس نجده مز ً
بغض ال ّنظر عن اختصاص اسم «أصل» باملص ّنفات الروائ ّية الشيع ّية ،كذلك احتامل
هذا
ّ
التصحيف يف اسم يونس بن بكري كام وقع يف غري املورد[[[ .أضف إىل ذلك أ ّن ابن اسحاق
كتم اسم عبد الغفار بن القاسم (ت؟) واملنهال بن عمرو (ت بعد110هـ) عن يونس بن
بكري يف قض ّية يوم الدار[[[؛ فعبد الغفار بن القاسم كان من الشيعة يروي باليا عثامن[،[[1
كام ذُكر من أصحاب السجاد والباقر والصادق ونُعت بالثقة حيث كان له مص ّنفات[،[[1
كذلك قيل عن منهال بن عمرو إنّه س ّيئ املذهب[ ،[[1كام ذُكر من أصحاب الحسني والسجاد
[[[ـعبد الله بن أحمد ،السنة.152/1 :

[[[ـمحمد بن إسامعيل البخاري ،خلق أفعال العباد59 :؛محمد بن يزيد ابن ماجة ،سنن ابن ماجه.281/5 :
[[[ـمنوذجاً لذلك انظر :أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة 135/1 :و 419و.444

[[[ـمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني.495/1 :

[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم489/13 :؛الذهبي ،املغني يف الضعفاء.562/2 :
[[[ـانظر:حسین مرادینسب« ،یونس بن بکیر از پیشگامان شیعه در سیره نگاری» ،ص .86-171
[[[ـعيل بن موىس ابن طاووس ،مهج الدعوات ومنهج العبادات.256-253 :

[[[ـقارن :الكليني ،الكايف397/2 :؛وعبد عيل بن جمعة الحويزي ،تفسري نور الثقلني.3473 :
[[[ـابن إسحاق ،كتاب السري واملغازي.146-145 :

[[[1ـأبو حاتم محمد البستي ابن حبان ،املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني.143/2 :
[[[1ـانظر :النجايش ،رجال النجايش247-246 :؛الطويس ،رجال الطويس 118 :و 140و.241
[[[1ـاملزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.572/28 :
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والصادق .[[[والحال أنّه يوجد اسمهام يف رواية الطربي (ت310هـ) عن سلمة بن
الفضل (ت191هـ)[[[ ،فسلمة بن فضل سمع سرية ابن اسحاق يف ال ّري كام سمعه يونس،
لك ّنه كان قاض ًيا ذا ميول شيعية[[[؛ مضافًا إىل أ ّن يف رواية يونس عن ابن اسحاق نجد حذفًا
قياسا مع ما رواه سلمة بن فضل عنه.
لدور عيل بن أيب طالبً 
أبو األحوص الكويف (ت179هـ):
هو سالم بن سليم أبو األحوص الكويف الحنفي ،موىل لبني حنيفة[[[ .نُعت بكرثة العبادة
كل من ابن حبان
والحفظ واإلثبات يف الحديث ،بل صاحب س ّنة واتباع له  4000حديث .وث ّقه ٌّ
[[[
والعجيل وغريهام ممن عنى بالجرح والتعديل[[[ ،إال أنّه ذُكر له خطأ يف حديث واحد.
إ ّن حياته السياسيّة واالجتامعية غامضة ج ًدا فال نعلم شيئًا عن مواقفه السياسية واالجتامعية،
عاش معظم حياته يف عهد بني العبّاس فقد كان مجلس درسه عام ًرا بالتالميذ[[[؛ بقاؤه يف
الكوفة أبان حكم بني العباس وعامرة مجلس درسه ينجم عن حسن عالقته مع الجهة
الحاكمة .مل يوجد يشء عن عقائده الكالميّة ،فبدراسة الروايات املرويّة عنه نتمكّن من
ملح عقيدة الجرب[[[ والتجسيم[[[ ،كام يوجد يشء من اإلرجاء السيايس[ .[[1مل يُرو يشء عن
أيب األحوص يف فضائل عثامن ،فهذا يدفعنا إىل القول بأنّه كان يق ّدم عل ًّيا عىل عثامن.
[[[ـالطويس ،رجال الطويس 105 :و 119و.306
[[[ـالطربي ،تاريخ األمم وامللوك.321-319/2 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال307/11 :؛الذهبي ،سري أعالم النبالء.50/9 :
[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی.356/6 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.285-282/12 :
[[[ـالذهبي ،ميزان اإلعتدال.177/2 :

[[[ـانظر :العجيل الكويف ،معرفة الثقات.444/1 :

[[[ـمنوذجاً لذلك انظر :الطياليس ،مسند أيب داود الطياليس 127/1 :و142؛ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث
واآلثار158/6 :؛عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ،سنن الدارمي156/1 :؛مسلم بن حجاج ،صحيح مسلم-2039/4 :
2040؛جعفر بن محمد الفريايب ،كتاب القدر 52 :و 153و.156

[[[ـمنوذجاً لذلك انظر :الطياليس ،مسند أيب داود الطياليس369-368/1 :؛عبد الله بن أحمد ،السنة 502/2 :و.529

[[[1ـمنوذجاً لذلك انظر :ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار351/6 :؛أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة:
219/1؛الشيباين ،السنة.618/2 :
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هناك ما ُروي عنه بذ ّم غل ّو الشيعة يف عيل كام فعل ذلك النصارى[[[ ،كام ذُكر ممن
[[[
كانوا يحملون عىل عيل.
وفقًا ملا مىض ومع قلّة املعلومات عن حياة أيب األحوص ميكن أن نثبت أنّه كان من أهل
الحديث املعتقدين بالجرب والتجسيم ،يربطه عالقة حسنة مع بني العباس نظ ًرا لعدم تو ّرطه
باألحداث السياسيّة.
سفيان الثوري(ت161هـ):
هو سفيان بن سعيد بن مرسوق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أيب بن عبد
الله بن منقذ بن نرص بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد بن
ّ
وتوف يف
طابخة بن إلياس بن مرض بن نزار ،ويك ّنى أبا عبد الله؛ ُولد يف الكوفة سنة 97هـ
[[[
البرصة عام 161هـ هاربًا من السلطان.
كان سفيان يتوقّد ذكاء حيث صار إما ًما وهو شاب ،أخذ عن  600شيخ وروى عنه نحو
 1000شخص[[[؛ كان زاه ًدا[[[ وث ّقه الجميع[[[ ،إال أنّه كان يدلّس عن األعاظم[[[ ومل يرو
[[[
أسس مذه ًبا فقه ًّيا مل نعلم عنه إال أنه كان له أتباع يف همدان والدينور
باللفظ بل باملعنى[[[ّ .
وأصفهان[ [[1ونواحي نجد يف اليمن[.[[1
[[[ـأبو الشيخ ،طبقات املحدثني بأصبهان و الواردين عليها.342/2 :

[[[ـالطربي اآلميل ،املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب.208 :
[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی.350/6 :

[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.225-224/10 :

[[[ـانظر :محمد بن اسحاق ابن نديم ،الفهرست260 :؛أبونعيم ،حلية األولياء و طبقات األصفياء 356/6 :و86/7؛
عبدالرحمن بن عيل ابن الجوزي ،صفة الصفوة100-97/3 :؛مبارك بن محمد ابن األثري ،املختار من مناقب األخيار:
.556-540/2
[[[ـاملزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.169-164/11 :
[[[ـالعسقالين ،طبقات املدلسني.32 :

[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.228/10 :
[[[ـالسمعانی ،األنساب.148/7 :

[[[1ـمحمد بن أحمد املقديس ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم.395 :
[[[1ـاملصدر.96 :
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هناك معلومات كثرية -ويف بعض األحيان متناقضة -عن حياة سفيان السياسية؛ يبدو أ ّن
عالقته مع بني العباس مل تكن حسنة بل تورط مع الجهة الحاكمة وتحدي ًدا مع املنصور
(حكم 137هـ-158هـ) وابنه املهدي(حكم 158هـ-196هـ) .هرب سفيان من الكوفة إثر
طلب املنصور حيث ُدعي يك يكون قاض ًيا فأىب[[[؛ هذا ما ذكرته املصادر لكن رمبا مل
تكن صحيحة؛ إذ نعلم أ ّن عالقة سفيان وأصحابه كانت جيّدة مع محمد بن عبدالله النفس

جى خروج محمد ويراه
الزكية (ت145هـ) وإبراهيم بن عبدالله (ت145هـ) .كان سفيان يرت ّ

خاصة أصحاب سفيان بني يدي إبراهيم وقد تأسف عن مقتل
املهدي[[[ ،كام قُتل جمع من
ّ

تأسفا شدي ًدا حيث قال« :ما أظن الصالة تقبلّ ،
إل أ ّن الصالة خري من تركها»[[[ .هذه
إبراهيم ّ

العالقة مع املعارضة آنذاك يدفع املنصور إىل طلب سفيان أين كان ،فقد أمر بقتله[[[ .هذه

الفرض ّية تبدو صحيحة حينام نجد خروج سفيان من الکوفة كان يف 144هـ[[[ ال يف 155هـ

أو أ ّن سفيان هرب من الكوفة مرات ع ّدة -إذ هناك قرائن عن هروب سفيان من الكوفة يفسنة 144هـ أي سنة قبل-أو أثناء -قيام محمد وإبراهيم ابني عبدالله.

مم كان مع أبيه املنصور؛ ألنّه قد هرب منه أيضً ا؛
مل تكن عالقة سفيان مع املهدي أحسن ّ

قيل إ ّن سفيان دخل عىل املنصور فرفض أن يكون صاحبًا له فخرج بطريقة غري الئقة ملقام
ل القضاء[[[ ،أو قيل إ ّن املنصور
الخليفة[[[ ،كذلك قيل إنّه ُ
حبس ورشيك إثر رفضهام تو ّ

كل ذلك بالض ّم
كتب لسفيان بقضاء الكوفة فرمى سفيان العهد يف دجلة وهرب إىل برصة[[[ّ .
[[[ـالسمعانی ،األنساب.153/3 :

[[[ـانظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین 184 :و.257
[[[ـ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین.329-328 :

[[[ـأحمد بن عيل الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد160/9 :؛جالل الدين السيوطي ،تاریخ الخلفاء.312-311 :
[[[ـالزرکيل ،األعالم.104/3 :

[[[ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.161-160/9 :
[[[ـالبالذري ،أنساب األرشاف.316/11 :

[[[ـعيل بن الحسني املسعودي ،مروج الذهب و معادن الجوهر.323-322/3 :
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مع عالقته مع عيىس بن زيد (ت169هـ)[[[ الذي كان ميثّل املعارضة يف زمن املهدي،

يجعل سفيان مغضوبًا عليه من ِقبل الخليفة.

قيل عن سفيان إنّه كان يف الرشطة يحرس جذع زيد (ت بین  ،[[[)122-120لك ّنه مل يب ُد
حا؛ إذ كان عمر سفيان آنذاك بین  23و 25عا ًما ،فإن كان إما ًما وهو شاب ،ال يليق له
صحي ً
قياسا مع مكانته االجتامعية وحسن إقبال عيىس بن
أن يكون يف الرشطة بل ال يكون مالمئًا ً
زيد له.
أيًّا كان سبب تدهور عالقة سفيان مع بني العباس فهو مل يرض جوارهم بأيّة حال ،فدفعه

ذلك إىل كُره بغداد عاصمة الخالفة حيث كان يرى املتعبّد فيها كاملتعبّد يف الكنيف.

[[[

أ ّما عن حياة سفيان الكالمية ،ميكن القول بأنّه كان من أهل الحديث الذين ال يرجعون إىل
القياس جل ّيه وخف ّيه ما وجدوا أث ًرا؛ هذا كالم الشهرستاين (ت548هـ)[[[ دون أن يشري إىل

مذهب سفيان .يف املقابل نجد أ ّن أبا حنيفة (ت150هـ) كان شيخًا لسفيان ،روى كالهام
عن اآلخر[[[؛ كام نجد أ ّن سفيان أخذ علم أيب حنيفة وروى كتبه ومدحه[[[ ،كذلك ارتىض
حب عيل وعثامن يف قلوب نبالء الرجال[[[ حيث كان إذا دخل
اإلرجاء السيايس بجمع ّ
البرصة ح ّدث بفضائل عيل(ع) ،وإذا دخل الكوفة ح ّدث بفضائل عثامن[[[؛ ويف خرب جالسه
الفضل بن دكني (ت 218أو219هـ) مثان سنني يف الكوفة مل يسمعه قال يف عثامن حسنة
[[[ـأبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین.352-350 :

[[[ـ مطهر بن طاهر املقديس ،البدء و التاریخ51/6 :؛ الطربي اآلميل ،املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب.148 :
[[[ـانظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد 36/1 :و.49-48
[[[ـالشهرستاين ،امللل والنحل.243/1 :

[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.225-224/10 :

[[[ـ انظر :ابن أيب الوفاء ،الجواهر املضيئة يف طبقات الحنفية228-227/2 :؛ عبد الرحمن بن عيل ابن الجوزي،
املنتظم يف تاريخ األمم وامللوک.728/1 :
[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.228/10 :
[[[ـاملصدر.237/10 :
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أو سيئة[[[ .رمبا كان هكذا رأي سفيان يف أيب حنيفة قبل أن يظهر اإلرجاء يف اإلميان ،فبعد
[[[
كل مقام ومقال[[[ حيث كفّر املرجئة فلم يشهد جنازتهم.
ذلك سفيان قدح به يف ّ
إ ّن بعض املصادر ترى سفيان زيديًّا[[[ ،كام بعض املصادر الشيعيّة تراه من البُرتية[[[ ويراه
يجل زي ًدا مح ّب ًة ألهل
بعض من الخشبية[[[؛ ويف املقابل ُعلّل تصنيفه بالزيدية عىل أنّه كان ّ
البيت ومخالف ًة ملا قام به بنو أمية[[[ .رمبا رميه بالتشيع أيضً ا جاء من هذا الباب حيث نجد

بجانبه سلمة بن كهيل (ت122هـ) الزيدي[[[ ،أو من جهة تفضيله عليًّا عىل عثامن حيث
روى حديثًا واح ًدا يف فضل عثامن[[[؛ مهام كان األمر إ ّن سفيان كان يتشيّع لك ّنه ترك ذلك
[[[1
حني التقى بأيوب السختياين (ت131هـ) وعبد الله بن عون (ت150هـ).
ارتبط سفيان الثوري باإلمامني الباقر والصادق؛ فقد سأل الباقر عن الجريدتني
النبي  يف مسجد الخيف[ ،[[1واستالم الحجر حني
وسأل الصادق عن خطبة
ّ
الطواف[ [[1وحد الرسقة[ [[1والتعزير[ .[[1مل يكن ارتباطه معه يف األسئلة الفقه ّية
[[[1

[[[ـالفسوي ،املعرفة والتاریخ.728/1 :

[[[ـانظر :البالذري ،أنساب األرشاف316/11 :؛عبد الله بن أحمد ،السنة.199-184/1 :

[[[ـ انظر :ابن سعد ،الطبقات الکربی343/6 :؛ الذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم228/10 :؛
البالذري ،أنساب األرشاف.316/11 :
[[[ـابن نديم ،الفهرست.253 :

[[[ـاألشعري القمي ،املقاالت والفرق.6 :

[[[ـجوزيف فان إس ،علم الكالم واملجتمع.317/1 :

[[[ـانظر :ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة 371/6 :و.274/15
[[[ـابن قتيبة ،املعارف.624 :

[[[ـأحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة494/1 :؛كذلك لسكوته عن عثامن ،انظر :الفسوي ،املعرفة والتاریخ.728/1 :

[[[1ـالطربي ،تاريخ األمم وامللوك.657/11 :
[[[1ـانظر :الكليني ،الكايف.152/3 :
[[[1ـانظر :املصدر.404-403/1 :
[[[1ـانظر :املصدر.404/4 :
[[[1ـانظر :املصدر.229/7 :
[[[1ـانظر :املصدر.243/7 :
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فحسب ،بل دخل عليه وهو مطلوب من ِقبل السلطان[[[ ويف حني آخر سأله أن يوصيه[[[.
يف املقابل نجد أ ّن سفيان نسب األكاذيب لإلمام الصادق يف البرصة[[[ ،كذلك نعته

اإلمام الباقر هو وأبا حنيفة بالصا ّد عن سبيل الله[[[ .كان سفيان ميتنع رواية فضائل عيل

بن أيب طالب(ع) بسبب الشيعة.

[[[

أي حال سفيان الثوري يُص ّنف من ضمن أهل الحديث ،م ّر بأدوار كالمية مختلفة يف
عىل ّ

حياته .مل يكن له ارتباط مع الجهة الحاكمة ،بني أمية كانت أو بني العباس.
الفضل بن ُدكني(ت 218أو 219هـ):

هو أبو نعيم الفضل بن ُدكني بن حامد بن زهري موىل آلل طلحة بن عبيد الله التيمي،

ّ
وتوف يف الكوفة عام 218هـ أو 219هـ[[[ .وث ّقه كل من اهتم بالجرح
ُولد يف سنة 130هـ،
والتعديل[[[ مع كونه شيعيًّا دون غل ّو وسب.

[[[

شيكًا مع عبد السالم بن حرب (ت187هـ) يف دكان واحد يبيعان امل ُالء أي
كان الفضل َ

املالحف[[[ .كان له مواقف سياسية يف عهد املأمون العبايس (حكم 218-198هـ) حيث

ح ًبا
قيل إنّه خرج مع أيب الرسايا (ت199هـ)[ .[[1دخل بغداد وح ّدث بها ويبدو أنّه كان مر ّ

[[[ـالطويس ،األمايل ،480-479 :وهنا قرينة عن كون سفيان هارباً من الكوفة قبل 155هـ.
[[[ـمحمد بن عيل ابن بابويه ،الخصال.169/1 :

[[[ـانظر :الكيش ،اختيار معرفة الرجال.333-330 :
[[[ـانظر :الكليني ،الكايف.393-392/1 :

[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.228/10 :
[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی.369-368/6 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.220-197/23 :

[[[ـالذهبي ،املغني يف الضعفاء190/2 :؛الذهبي ،ميزان اإلعتدال.351-350/3 :
[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.340/15 :
[[[1ـأبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین.448 :
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به هناك إذ ُجعل له كريس عظيم يح ّدث عليه[[[ ،فكان يأخذ شيئًا من السلطان[[[ .له موقف
مع املأمون عىل إثر النهي عن املنكر يف بغداد ،فإنّه عند دخوله بغداد عام 204هـ أمر
مبنعه؛ إ ّن املأمون أعجبته شخصية الفضل يف هذه الجلسة فقال« :من نهى مثلك أن يأمر
ّ
نشك يف خروج الفضل مع أيب الرسايا .كان للفضل
باملعروف»؟[[[ هذا املوقف يجعلنا

رشف -برأي أهل الحديث -يف محنة القرآن؛ إذ أىب أن يكتم اعتقاده بعدم خلقه،
موقف م ّ
ّ
وتوف[[[ بعد ذلك يراه الذهبي (ت748هـ) أنّه قُتل إثر طعنة يف
والطريف أنّه نجى من ذلك

عنقه.

[[[

كان الفضل يُرمى بالتش ّيع والرفض من قبل املجتمع البغدادي ،فكان يجيب بيشء من

التكتّم واإليهام[[[؛ هذا اإليهام دفع البعض إىل القول بتشيعه[[[ .مل يكن هذا األمر املستند

الوحيد يف رميه بالتش ّيع ،بل يراه أبو داود (ت275هـ) -يف ما نُقل عنه -شديد التش ّيع[[[ ،وص ّنفه
ابن قتيبة (ت276هـ) من الشيعة[[[ ،ويراه الذهبي شيعيًّا دون سب وغل ّو؛ كذلك كان يفضّ ل

عل ًّيا(ع) عىل عثامن[ .[[1إ ّن الفضل روى عن كبار املرجئة ،أيب حنيفة (ت150هـ) وعمر بن

تربأ من أيب حنيفة يف مجلس املحنة ورماه بالزندقة؛ إذ كان يفتي
ذ ّر (ت153هـ)[ [[1لك ّنه ّ

[[[ـانظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.346/12 :

[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.347/15 :
[[[ـانظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.346-345/12 :
[[[ـانظر :املصدر.345/12 :

[[[ـانظر :الذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم347-340/15 :؛الذهبي ،سري أعالم النبالء. 157-142/10 :
[[[ـانظر :عيل بن الحسني أبوالفرج اإلصفهاين ،األغاين120/15 :؛الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.347-346/12 :
[[[ـانظر :محمد بن عيل الطربي اآلميل ،بشارة املصطفی لشیعة املرتضی.86 :
[[[ـابن العامد ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب.94/3 :
[[[ـابن قتيبة ،املعارف.624 :

[[[1ـعبد الله بن محمد نايش أكرب ،مسائل اإلمامة.217 :

[[[1ـالعسقالين ،تهذيب التهذيب270/8 :؛الذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم340/15 :؛املزي،
تهذيب الكامل يف أسامء الرجال197/23 :؛الحسيني ،التذكرة مبعرفة رجال الكتب العرشة.1355/3 :
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برمي الجمرة بالزجاج ويقول بخلق القرآن[[[؛ مع ذلك كان يرى اإلرجاء السيايس[[[ .جاء ذكر
عن الزيدية ال ُدكينية نسبة إىل الفضل بن ُدكني[[[ ،كام ُع ّد الفضل من الزيدية البرتية[[[ فهذا
يالئم ما قال عنه الذهبي واعتقاده باإلرجاء السيايس.
وكيع بن اجلراح(ت 196أو 197هـ):
هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن الفرس بن سفيان بن الحارث بن عمرو

بن عبيد بن رؤاس بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعةُ ،ولد يف سنة  128أو 129هـ،
[[[
وتوف يف  196أو 197هـ راج ًعا من مكة[[[؛ ُوصف بأنّه كان ً
ّ
عاملا فقيها ف ُوث ّق.
ُع ّد وكيع من الصوفية والز ّهاد[[[ ،مع كون أبيه عىل بيت مال املهدي (حكم 169-158هـ)

رسا من مال أبيه وأ ّمه[[[؛ كان مدم ًنا عىل النبيذ ويفتي
والرشيد (حكم 193-170هـ) فكان مو ً
[[[
ل القضاء يف عهد الرشيد بسبب كربه وضعف برصه[[[1؛ هذا هو املوقف
بحلّه  .امتنع من تو ّ
جل له فلم نعلم شيئًا عن مواقفه السياسية.
السيايس الوحيد الذي ُس ّ

فربا القول بحلّية النبيذ أيضً ا من هذا الباب.
كان وكيع يفتي بقول أيب حنيفة (ت150هـ)[ّ [[1
[[[ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.345/12 :
[[[ـنايش أكرب ،مسائل اإلمامة.217 :

[[[ـمحمد بن أحمد الخوارزمي ،مفاتیح العلوم41 :؛عيل بن محمد ابن أثري ،الكامل يف التاريخ.445/6 :
[[[ـالشهرستاين ،امللل والنحل.223/1 :
[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی.365/6 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.484-462/30 :

[[[ـراجع :عبدالوهاب الشعراين ،الطبقات الكربى( املسمى لواقح األنوار القدسية يف مناقب العلامء و الصوفية):
116-115/1؛زين الدين محمد عبدالرئوف املناوي ،طبقات الصوفية( الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية):
477-476/1؛أبونعيم ،حلية األولياء و طبقات األصفياء.371-368/8 :
[[[ـانظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد474/13 :؛ابن قتيبة ،املعارف507 :؛ابن سعد ،الطبقات الکربی. 357-356/6 :

[[[ـ انظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد477-476/13 :؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق80-79/63 :؛ الذهبي،
تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم 442-441/13 :و448؛الذهبي ،سري أعالم النبالء.142/9 :
[[[1ـمحمد بن خلف وكيع ،أخبار القضاة 30 :و606؛الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.472/13 :
[[[1ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد475/13 :؛ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.76/63 :
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حكم
ريا[[[ ،لك ّنه ُرمي بالكفر و ُ
ح ّدث وكيع يف بغداد والشام ومكة فكان اإلقبال عليه كث ً
عليه بالقتل إثر نقل رواية فيام يختص بحال النبي بعد وفاته ،فف ّر من مكة ورجع إىل
[[[
الكوفة[[[؛ كان ذلك بني  184و186هـ .جلس مكان سفيان الثوري (ت161هـ) بعد وفاته
وح ّدث حني كان له 33عا ًما[[[ .ع ّده الشهرستاين (ت548هـ) من الزيدية ال ُبرتية[[[ ،وقيل عنه
أنّه كان يق ّدم عل ًيا عىل عثامن ويعتقد باإلرجاء السيايس[[[؛ سمع الذهبي (ت748هـ)
عن كتاب فضائل الصحابة لوكيع بن الجراح فقد ق ّدم فيه باب فضائل عيل عىل فضائل
عثامن ،فكان فيه تشيّع يسري ال يرض فقد كان كوفيًّا يف الجملة[[[؛ نجد يف شيوخه معروف
بن خربوذ (ت بني 160-141هـ) وأبا حمزة الثاميل (ت يف خالفة املنصور) الشيعيني وعمر
بن ذر (ت153هـ) املرجئ[[[ ،مع هذا كان يدافع عن معاوية ويراه قامئً ا بطلب دم عثامن[[[.
كان يعادي أبا حنيفة ويذم أخذه بالرأي -مع كونه يفتي بقوله ،[[1[-كام عادى الجهمية ومن
[[[1
يقول بخلق القرآن فكفّرهم جمي ًعا[ .[[1بالقراءة لرواياته نجد ما ّ
يدل عىل اإلرجاء السيايس

[[[ـانظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق 60 /63 :و.71-70

[[[ـانظر :الفسوي ،املعرفة والتاریخ176-175/1 :؛ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق102-101/63 :؛الذهبي ،تاريخ
االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.454-450/13 :
[[[ـابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.69/63 :

[[[ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد473/13 :؛ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.69/63 :
[[[ـالشهرستاين ،امللل والنحل.222/1 :
[[[ـنايش أكرب ،مسائل اإلمامة.217 :

[[[ـالذهبي ،سري أعالم النبالء.154/9 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.484-462/30 :

[[[ـ انظر :عيل بن محمد أبو حيان التوحيدي ،اإلمتاع واملؤانسة387/3 :؛ ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث
واآلثار.187/6 :

[[[1ـعبد الله بن أحمد ،السنة.277/1 :

[[[1ـانظر :الذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم444/13 :؛عبد الله بن أحمد ،السنة 258-229/1 :و2
.532/454/

[[[1ـ منوذجاً لذلك انظر :أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة 113/1 :و 116و221؛ أحمد بن حنبل ،مسند أحمد:
291-289/2؛الشيباين ،السنة.619/2 :
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حيث يروي فضائل طريف حرب الجمل من عيل وطلحة والزبري[[[ ،كذلك يف فضائل
عيل وعثامن[[[؛ كام نجد عند رواياته ما ينجم عن عقيدة الجرب[[[ والتجسيم بإثبات
الرؤية[[[ -وإن كان يف رواية عن عائشة ينفي الرؤية[[[ ،-كذلك ما ّ
يدل عىل امتناع التأويل
والسؤال عن الكيف[[[.
شعبة بن احلجاج(ت160هـ):
هو شعبة بن الحجاج بن ورد من األزد .موىل لألشاقر عتاقه ويكنى أبا بسطامُ .ولد بني
عامي  80و81هـ يف الواسط ونشأ هناك ،ث ّم ذهب إىل الكوفة والبرصة وبغداد وح ّدث فيها،
وت ُويف سنة 160هـ يف البرصة[[[ .كان يف بدأ األمر مالز ًما للطرماح (ت؟) يطلب الشعر
ث ّم اتّجه إىل الحديث ،فكان عامل ًا بالشعر[[[ .اتّفق الجميع عىل وثاقته[[[ وعلمه فكان أ ّول
من جرح وعدل ثم تبعه األخرون ،روى عن  400شيخ من التابعني[ [[1فقد جمع حديث
[[[1
امل َرصين الكوفة والبرصة[ .[[1كان يف عداد املتعبّدين والزهاد والصوفية.
[[[ـمنوذجاً لذلك انظر :أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة :يف فضائل عيل(ع) ،600-563/2 :ويف فضائل طلحة:
 ،748-745/2ويف فضائل الزبري.734/2 :
[[[ـمنوذجاً لذلك انظر :ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار.346/6 :

[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :أحمد بن حنبل ،مسند أحمد 247-246/1 :و72-71/2؛ محمد بن إسامعيل البخاري،
صحيح البخاري171/6 :؛ابن ماجة ،سنن ابن ماجه57/1 :؛الفريايب ،كتاب القدر.55 :

[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :البخاري ،صحيح البخاري 123/6 :و127/9؛ مسلم بن حجاج ،صحيح مسلم139/1 :
و440؛الشيباين ،السنة 194/1 :و256؛عبد الله بن أحمد ،السنة 229/1 :و.241
[[[ـانظر :البخاري ،صحيح البخاري.140/6 :
[[[ـانظر :عبد الله بن أحمد ،السنة.267/1 :

[[[ـانظر :ابن سعد ،الطبقات الکربی207/7 :؛الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.257/9 :
[[[ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.258/9 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.495-479/12 :
[[[1ـانظر :الذهبي ،سري أعالم النبالء.228-202/7 :
[[[1ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.260/9 :

[[[1ـ انظر :أبونعيم ،حلية األولياء و طبقات األصفياء144/7 :؛ ابن الجوزي ،صفة الصفوة235/3 :؛ الشعراين،
الطبقات الكربى( املسمى لواقح األنوار القدسية يف مناقب العلامء و الصوفية)106/1 :؛املناوي ،طبقات الصوفية(
الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية).319/1 :
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كان له عالقة حسنة مع املهدي العبايس (حكم 169-158هـ) حيث اغتفر دين أخي شعبة

للديوان وقد اهداه ألف جريب يف البرصة تركها شعبة[[[ .كان من أتباع إبراهيم بن عبدالله بن
الحسن (ت145هـ) وقد خرج معه.

[[[

ع ّده الشهرستاين (ت548هـ) من مص ّنفي الشيعة[[[ ،وقيل عنه أنّه كان يرى رأي الرافضة

ناقال عن أيب الفضل السليامين
فرتكه عند مجيئه إىل البرصة[[[ ،كذلك قال الذهبي (ت748هـ) ً

(ت404هـ) إنّه كان يق ّدم عل ًيا عىل عثامن[[[؛ هذا التش ّيع رمبا نشأ بعد مالزمته للطرماح

فوالؤه الشيعي معروف[[[ .قيل عنه إنّه روى عن اإلمام الصادق ،[[[لكن مل يوجد لذلك

أثر يف املصادر الشيعية؛ هناك يف املصادر السنية روايات عن جعفر بن محمد رواه
شعبة يف أحكام الصدقة وغسل الجنابة[[[ ،كذلك قيل إنّه روى عن الصادق أنّه كان

ّ
يتول الشيخني [[[.كان له عالقة حسنة مع أيب حنيفة (ت150هـ)[ ،[[1لك ّنه يختلف معه يف
اإلميان ،فريى اإلميان يزداد وينقص بالعمل -كام يظهر من قراءة رواياته[ .-[[1ميكن أن
[[[ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.257/9 :

[[[ـ أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبیین323 :؛ حميد بن أحمد املحيل ،الحدائق الوردية يف مناقب األمئة
الزيدية.306/1 :
[[[ـالشهرستاين ،امللل والنحل.224/1 :

[[[ـالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.261/9 :
[[[ـالذهبي ،ميزان اإلعتدال.588/2 :

[[[ـراجع :املفيد ،اإلختصاص.141-138 :

[[[ـاملزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.479/12 :

[[[ـانظر :أحمد بن حسني البيهقي ،السنن الكربى133/4 :؛أبونعيم ،حلية األولياء و طبقات األصفياء.200/3 :

نقال عن الشايف للمرتىض :التسرتي ،قاموس الرجال422/5 :؛املامقاين ،تنقيح املقال يف علم الرجال-51/35 :
[[[ـ ً
.53
[[[1ـانظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.260/9 :

[[[1ـمنوذجاً لذلك انظر :الطياليس ،مسند أيب داود الطياليس164-163/2 :؛البغدادي ،مسند ابن الجعد57/1 :؛ابن
أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار167/6 :؛ البخاري ،صحيح البخاري164/8 :؛ مسلم بن حجاج ،صحيح
مسلم.77/1 :
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كل من العقيدة بالجرب[[[ والتجسيم[[[ يف روايات شعبة ،كام هناك الكثري مام ّ
يدل عىل
نجد ّ
اإلرجاء السيايس[[[.
ُ َ
محمد بن جعفر الغندر (ت 193أو 194هـ):
هو محمد بن جعفر املعروف بغُن َدر موىل هذيل ،كان حياته يف البرصة وتويف فيها عام
 193أو 194هـ[[[ .لزم شعبة 20سنة وروى كل رواياته[[[ ،وث ّقه الجميع عىل غفلة فيه يف غري
العلم[[[؛ لك ّن أبا حاتم الرازي-فيام نقله الذهبي -يرى حديثه يف غري شعبة يُكتب لكن ال
[[[
حتج به.
يُ ّ
كان محمد ابن امرأة شعبة (ت160هـ)[[[ ،سامه ابن جريج (ت بعد 150هـ) غُن َد ًرا؛ ألنّه

كان يشغب عليه ،فأهل الحجاز يس ّمون املشاغب غندرا[[[ .ال نعلم شيئًا عن حياة غندر،
فيبدو أنّه مل يخرج من البرصة يف طلب الحديث .هناك حكايات كثرية عن غفلته ومواقفه
جالسا عىل املنارة يف ّرق زكاته ،فقيل له :لِ َم تفعل هذا؟ فقال:
جا لذلك أنّه كان
ً
الغريبة؛ منوذ ً

[[[ـمنوذجاً لذلك انظر :الطياليس ،مسند أيب داود الطياليس104-103/1 :؛أحمد بن حنبل ،مسند أحمد494/1 :؛
البخاري ،صحيح البخاري135/9 :؛ الرتمذي ،الجامع الكبري20/4 :؛ الشيباين ،السنة 59/1 :و43/2؛ عبد الله بن
أحمد ،السنة.390/2 :
[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :الطياليس ،مسند أيب داود الطياليس395/1 :؛ مسلم بن حجاج ،صحيح مسلم162/1 :
و2113/4؛أبو داود ،سنن أيب داود234/4 :؛الشيباين ،السنة 188/1 :و 196و.200

[[[ـ منوذجاً لذلك انظر :الطياليس ،مسند أيب داود الطياليس193-191/1 :؛ أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة:
 116/1و 219و222-221؛ أحمد بن حنبل ،مسند أحمد292-290/2 :؛ أبو داود ،سنن أيب داود211/4 :؛ ابن ماجة،
سنن ابن ماجه95/1 :؛الشيباين ،اآلحاد واملثاين.182/1 :
[[[ـابن سعد ،الطبقات الکربی216/7 :؛السمعانی ،األنساب.83/10 :
[[[ـابن الجوزي ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوک.227/9 :

[[[ـانظر :املزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.9-5/25 :
[[[ـالذهبي ،سري أعالم النبالء.100/9 :
[[[ـابن حبان ،الثقات.50/9 :

[[[ـالذهبي ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم.353/13 :
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أرغّب الناس يف الزكاة[[[! هناك قصص فكاهية يف حياته أنكر بعضها.

[[[

كل ما رواه
عن فكره الكالمي أيضً ا ال نتمكّن من الفصل بينه وبني شعبة ،إذ غندر روى ّ
كل من
حكم بني ال ّناس فيام اختلفوا يف حديث شعبة؛ عىل هذا نجد ّ
شعبة ،فكان كتابه
ً
الجرب والتجسيم واإلرجاء السيايس يف رواياته.
ثالثًا :إطاللة عىل البيئة الفكريّة التي انترشت فيها فكرة عدم إميان أيب طالب:
بال ّنظر إىل املنظومة الفكريّة الشيعيّة نجد أ ّن أغلب الروايات التي صدرت من أهل
حا -صدرت من
البيت يف خصوص إميان أيب طالب ،معظمها-داللة وترصي ً
اإلمام الصادق ،أي يف الفرتة بني 114هـ إىل 148هـ؛ حيث هناك روايات عن اإلمام
الباقر والكاظم والرضا يف هذا الشأن[[[ .نعم ،هناك رواية عن الصادق عن آبائه

عن أمري املؤمنني يرينا وجود تساؤالت حول إميان أيب طالب .[[[فبعد عرص
الصادق نجد مص ّنفات شيع ّية بخصوص إميان أيب طالب .[[[لك ّننا مل نجد هذا
املوضوع لعب دو ًرا يف الرساالت الواردة بني عيل بن أيب طالب ومعاوية ،فإ ّن مسألة
ٍ
مستمسك بيد معاوية؛ يك يقلّل من شأن أمري املؤمنني،
كفر أيب طالب كان خري
بل بالعكس نجد أ ّن عليًّا يتفاخر بأبيه عىل أيب سفيان[[[ كام نجد ما يشعر من اعرتاف
معاوية بإميان أيب طالب.[[[
مل نجد شيئًا من انتشار فكرة كفر أيب طالب فرتة الحكم األموي -مع وجود شواهد
[[[ـاملزي ،تهذيب الكامل يف أسامء الرجال.9/25 :

[[[ـ انظر :ابن الجوزي ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوک228/9 :؛ عبد الرحمن بن عيل ابن الجوزي ،أخبار
الحمقى واملغفلني101 :؛عيل بن محمد أبو حيان التوحيدي ،البصائر والذخائر.159/7 :

[[[ـانظر :الكليني ،الكايف 442/1 :و449-445؛فخار بن معد املوسوي ،إميان أيب طالب( الحجة عىل الذاهب إىل
كفر أيب طالب) 68-67 :و.144-103
[[[ـانظر :الطويس ،األمايل 305 :و.702

[[[ـانظر :النجايش ،رجال النجايش 87 :و 65و 186و265؛محمد بن حسن الطويس ،الفهرست 29 :و.96

[[[ـ للرسائل وتفاخر عيل(ع) انظر :البالذري ،أنساب األرشاف282-277/2 :؛ أحمد بن داود الدينوري ،األخبار
الطوال.187 :

[[[ـانظر :عباس بن بکار الضبي ،أخبار الوافدين من الرجال من أهل البرصة و الکوفة علی معاوية بن أيب سفيان.19 :

ّ
ّ
الفكري الداعم لنفي إيمان أيب طالب
التي�ار

الملف

125

التمسك بهذه الفكرة يف العهد العبايس
لوجود تساؤالت عن هذا األمر آنذاك ،-لك ّننا نجد
ّ
وتحدي ًدا عرص املنصور (حكم 158-137هـ) ،حيث يؤكّد عىل هذا االعتقاد يف بيان تفاضل
بني العباس عىل بني أيب طالب يف رسالته التي أرسلها ملحمد النفس الزكية (ت145هـ)[[[؛
هذا األمر يرينا بوضوح أ ّن فكرة كفر أيب طالب أصبحت مستمسكًا لبيان األحق ّية
بالخالفة حني صار األمر إىل الخالف بني بني هاشم ،ال كام كان األمر حيث كان الخالف
بني بني هاشم وبني أمية .لكن هناك أمر يجعلنا نفكّر بأ ّن هذه الفكرة مل تكن وليدة عرص
العباسيني ،بل هناك جذور أمويّة لها؛ فاألمر يتعلّق مبا كتبه محمد النفس الزكية إىل منصور،
فقد قال :فأنا ابن أرفع ال ّناس درجة يف الج ّنة وأهونهم عذابًا يف ال ّنار[[[! هذا األمر يدلّنا إىل
أ ّن هذه الفكرة أخذت جذورها قبل الدولة العباسية ،لك ّنها مل تظهر إىل حينها ،فهنا يتّضح
دليل وجود الخارجني مع محمد وإبراهيم ابني عبدالله يف ثورتهام يف ناقيل حديث كفر
أيب طالب.
ات ّضح لنا حني دراستنا طرق الرواية الدالّة عىل كفر أيب طالب أ ّن أغلب من ورد يف
سندها إ ّما أنّه يف مظا ّن كونه زيديًّا برتيًّا ،أو أنّه كان له عالقة حسنة مع بني العباس؛ فام م ّر
من رسالة محمد النفس الزكية الذي خرج معه أهل الحديث الكوفيون الذين غالبهم زيديون،
يوضّ ح لنا دليل وجود من هو زيدي يف أسانيد الرواية التي ّ
تدل عىل كفر أيب طالب.
أ ّما ما يتعلّق باإلرجاء السيايس وتفضيل عيل عىل عثامن ،فناتج عن البيئة الكوفية
التي ترى عل ًيا أفضل من عثامن ،وعن البيئة الفكريّة ألهل الحديث الذين يتوقفون يف
الحكم عىل صحابة الرسول.
إ ّن نظرنا إىل أسانيد الروايات التي ّ
تدل عىل كفر أيب طالب يف مصادر القرون الثالثة
اسم الم ًعا لكرثة تك ّرره يف األسانيد ،وهو ابن شهاب الزهري (ت125هـ)
األوىل ،نجد
ً
الذي يراه هشيم بن بشري (ت183هـ) رشطيًّا لبني أمية[[[؛ فوجوده قرينة عىل كون جذور هذه

الفكرة يف عرص بني أمية.

[[[ـانظر :البالذري ،أنساب األرشاف102-98/3 :؛الطربي ،تاريخ األمم وامللوك.569-568/7 :
[[[ـ فإ ّن هذا القول يشري بوضوح إىل حديث الضحضاح.

[[[ـالذهبي ،سري أعالم النبالء.226/7 :
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ال ّ
جا ،فوجود املص ّنفات
شك أ ّن فكرة كفر أيب طالب يف عرص بني العباس قد القت روا ً
تدل عىل إميان أيب طالب والروايات الصادرة عن املعصومنيّ 
الشيع ّية التي ّ
تدل

عىل ذلك ،فقد وصل األمر إىل ح ّد أن املأمون -فيام اشتهر عنه -قال بإميان أيب طالب.[[[
النتيجة:

خفي ألهل الحديث يف نرش فكرة عدم إميان
ات ّضح لنا من خالل ما م ّر أ ّن هناك دو ًرا غري
ّ
أيب طالب؛ حيث يوجد َمن هو يُدرج تحت قامئة أهل الحديث الكالسيكيني ،كام
هناك دور -يف هذا الطريق تحدي ًدا -للزيديّة ال ُبرتية من الكوفيني .كام وجدنا أ ّن هذه الفكرة
جا يف عهد بني العباس الذين واجهوا قيام ثورات من البيت الهاشمي ،فدعموا
وجدت روا ً
يبق
االعتقاد بكفر أيب طالب إلظهار التعارض الفكري مع هذه الثورات .باملقابل مل َ
الفكر الشيعي مكتوف األيدي ،فقام هذا الفكر متمثّالً بأمئّة الهدى وأتباعهم لدفع هذه
اال ّدعاءات وهذا االعتقاد.
إ ّن ما تق ّدم كان مبنزلة الخطوة األوىل ملحاولة كشف التيّار الفكري الداعم لفكرة نفي
إميان أيب طالب(ع) ،فال ّ
ّ
وأدق يف سبيل الوصول إىل
شك أنّه يجب إجراء بحوث أشمل
نتائج أكرث رصانة ودقة.

[[[ـابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة.74/14 :
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املصادر:
	.1أبو الشيخ ،عبد الله بن محمد .طبقات املحدثني بأصبهان و الواردين عليها4 .
ج .ط  .2لبنان-بريوت :مؤسسة الرسالة.1412 ،
	.2أبو الصالح الحلبي ،تقي بن نجم .تقريب املعارف 1 .ج .ط  .1إيران-قم:
الهادي.1404 ،
	.3أبو الفرج األصفهاين ،عيل بن حسني .مقاتل الطالبیین 1 .ج .ط  .3لبنان-بريوت:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات.1419 ،
	.4أبو حيان التوحيدي ،عيل بن محمد .البصائر والذخائر 10 .ج .لبنان-بريوت :دار
صادر.1419 ،
	.5——— .اإلمتاع واملؤانسة 3 .ج .لبنان-بريوت :املکتبة العرصية.1424 ،
	.6أبو داود ،سليامن بن األشعث .سنن أيب داود 4 .ج .لبنان-بريوت :املكتبة
العرصية ،بال تا.
	.7أبو الفرج اإلصفهاين ،عيل بن الحسني .األغاين 25 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب.1415 ،
	.8أبو نعيم ،أحمد بن عبدالله .حلية األولياء و طبقات األصفياء 11 .ج .ط  .1مرص-
القاهرة :دار أم القرى ،بال تا.
	.9أبو نعيم األصبهاين ،أحمد بن عبدالله .معرفة الصحابة 5 .ج .ط  .1لبنان-بريوت:
دار الكتب العلمية ،منشورات محمد عيل بيضون.1422 ،
	.10أحمد بن حنبل .فضائل الصحابة 2 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :مؤسسة الرسالة،
.1403
	.11——— .مسند أحمد 45 .ج .ط  .1مؤسسة الرسالة.1421 ،
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	.12——— .العلل ومعرفة الرجال 3 .ج .ط  .2السعودية -الرياض :دار الخاين،
.1422
	.13ابن أيب الحديد ،عبدالحميد بن هبة الله .رشح نهج البالغة 10 .ج .ط  .1إيران-
قم :مكتبة آية الله املرعيش النجفي.1404 ،
	.14ابن أيب الوفاء ،عبد القادر بن محمد .الجواهر املضيئة يف طبقات الحنفية 5 .ج.
ط  .2بال مك :مؤسسة الرسالة ،بال تا.
	.15ابن أثري ،عيل بن محمد .الكامل يف التاريخ 13 .ج .لبنان-بريوت :دار صادر،
.1385
	.16——— .أسد الغابة يف معرفة الصحابة 6 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار الفكر،
.1409
	.17ابن األثري ،مبارك بن محمد .املختار من مناقب األخيار 6 .ج .ط  .1اإلمارات-
العني :مركز زايد للرتاث و التاريخ.1424 ،
	.18ابن األعجمي ،سبط .التبيني ألسامء املدلسني 1 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار
الكتب العلمية.1406 ،
	.19ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن عيل .أخبار الحمقى واملغفلني 1 .ج .لبنان-
بريوت :دار الفکر اللبناين.1410 ،
	.20——— .املنتظم يف تاريخ األمم وامللوک 19 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار
الکتب العلمية.1412 ،
	.21ابن الجوزي ،عبدالرحمن بن عيل .صفة الصفوة 4 .ج .ط  .3لبنان-بريوت :دار
الكتب العلمية ،منشورات محمد عيل بيضون.1423 ،
	.22ابن الطيوري ،مبارك بن عبد الجبار .الطيوريات 5 .ج .بال مك :بال إسم ،بال تا.
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	.23ابن العامد ،عبد الحي بن أحمد .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 11 .ج .ط
 .1سوريا-دمشق :دار ابن کثري.1406 ،
	.24ابن بابويه ،محمد بن عيل .الخصال 2 .ج .ط  .1إيران-قم :جامعة املدرسني يف
الحوزة العلمية بقم ،مؤسسة النرش اإلسالمي.1362 ،
	.25——— .األمايل 1 .ج .ط  .1إيران-طهران :کتابچی.1376 ،
	.26——— .التوحيد 1 .ج .ط  .1إيران-قم :جامعة املدرسني يف الحوزة العلمیة
بقم ،مؤسسة النرش اإلسالمي.1398 ،
	.27ابن حبان ،أبو حاتم محمد البستي .الثقات 9 .ج .ط  .1الهند-حيدر آباد :مؤسسة
الكتب الثقافية.1393 ،
	.28——— .املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني 3 .ج .ط  .1سوريا-
حلب :دار الوعي.1396 ،
	.29——— .مشاهري علامء األمصار 1 .ج .ط  .1مرص-املنصورة :دار الوفاء للطباعة
والنرش والتوزيع.1411 ،
	.30ابن حيون ،النعامن بن محمد .رشح األخبار يف فضائل األمئة األطهار 3 .
ج .ط  .1إيران-قم :جامعة املدرسني يف الحوزة العلمية بقم ،مؤسسة النرش اإلسالمي،
.1409
	.31ابن سعد ،محمد .الطبقات الكربى( الطبقة الخامسة من الصحابة) 2 .ج .ط .1
السعودية -الطائف :مكتبة الصديق ،بال تا.
	.32ابن شاهني .تاريخ أسامء الثقات 1 .ج .ط  .1الكويت :الدار السلفية.104 ،
	.33ابن طاووس ،عيل بن موىس .مهج الدعوات ومنهج العبادات 1 .ج .ط  .1إيران-
قم :دار الذخائر.1411 ،
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	.34ابن عبدالرب ،يوسف بن عبدالله .جامع بيان العلم وفضله 1 .ج .لبنان-بريوت :دار
الكتب العلمية.1421 ،
	.35ابن عساكر ،عيل بن الحسن .تاريخ مدينة دمشق 80 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار
الفكر.1415 ،
	.36ابن قتيبة ،عبد الله بن مسلم .املعارف 1 .ج .ط  .2مرص-القاهرة :الهیئة املرصیة
العامة للکتاب.1992 ،
	.37ابن ماجة ،محمد بن يزيد .سنن ابن ماجه 5 .ج .ط  .1بال مك :دار الرسالة
العاملية.1430 ،
	.38ابن مبارك ،عبد الله .الزهد والرقائق 1 .ج .لبنان-بريوت :دار الكتب العلمية ،بال
تا.
	.39ابن معني ،يحيى .تاريخ ابن معني برواية الدارمي 1 .ج .سوريا-دمشق :دار
املأمون للرتاث ،بال تا.
	.40ابن نديم ،محمد بن اسحاق .الفهرست 1 .ج .ط  .1لبنان  -بريوت :دار املعرفة،
بال تا.
	.41ابن أيب شيبة ،عبد الله .املصنف يف األحاديث واآلثار 7 .ج .ط  .1السعودية-
الرياض :مكتبة الرشيد.1409 ،
	.42ابن إسحاق ،محمد بن إسحاق بن يسار .كتاب السري واملغازي 1 .ج .ط .1
لبنان-بريوت :دار الفكر.1398 ،
	.43ابن سعد ،محمد .الطبقات الکربی 9 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار الکتب العلمية،
.1410
	.44األشعري القمي ،سعد بن عبد الله .املقاالت والفرق 1 .ج .إيران-طهران:
عطايئ.1341 ،
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	.45الباجي املاليك ،سليامن بن خلف .التعديل والتجريح 3 .ج .املغرب-مراكش:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،بال تا.
	.46البخاري ،محمد بن إسامعيل .خلق أفعال العباد 1 .ج .السعودية -الرياض :دار
املعارف ،بال تا.
	.47——— .صحيح البخاري 9 .ج .بال مك :دار طوق النجاة.1422 ،
	.48البغدادي ،عيل بن الجعد .مسند ابن الجعد 1 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :مؤسسة
نادر.1410 ،
	.49البالذري ،أحمد بن يحيى .أنساب األرشاف 13 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار
الفكر.1417 ،
	.50البيهقي ،أحمد بن حسني .السنن الكربى 10 .ج .لبنان-بريوت :دار الفكر ،بال تا.
	.51الرتمذي ،محمد بن عيىس .الجامع الكبري 6 .ج .لبنان-بريوت :دار الغرب
اإلسالمي.1998 ،
	.52التسرتي ،محمد تقي .قاموس الرجال 12 .ج .ط  .2إيران-قم :جامعة املدرسني
يف الحوزة العلمية بقم ،مؤسسة النرش اإلسالمي.1410 ،
	.53الحاكم النيسابوري ،محمد بن عبد الله .املستدرك عىل الصحيحني 4 .ج .ط .1
لبنان-بريوت :دار الكتب العلمية.1411 ،
	.54الحسيني ،محمد بن عيل .التذكرة مبعرفة رجال الكتب العرشة 4 .ج .ط  .1مرص-
القاهرة :مكتبة الخانجي.1418 ،
	.55الحلواين ،حسین بن محمد .نزهة الناظر و تنبیه الخاطر 1 .ج .ط  .1إيران-قم:
مدرسة اإلمام املهدي علیه السالم.1408 ،
	.56الحويزي ،عبد عيل بن جمعة .تفسري نور الثقلني 5 .ج .ط  .4إيران-قم:
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اسامعيليان.1415 ،
	.57الخصيبي ،حسني بن حمدان .الهداية الكربى 1 .ج .لبنان-بريوت :مؤسسة
البالغ14198 ،هـ.
	.58الخطيب البغدادي ،أحمد بن عيل .تاريخ بغداد 24 .ج .ط  .1لبنان  -بريوت :دار
الكتب العلمية ،منشورات محمد عيل بيضون.1417 ،
	.59الخويئ ،أبوالقاسم .معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة 24 .ج .ط .5
بال مك :بال إسم.1413 ،
	.60الخوارزمي ،محمد بن أحمد .مفاتیح العلوم 1 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار
املناهل.1428 ،
	.61الدارقطني ،عيل بن عمر .ذكر أسامء التابعني و من بعد هم ممن صحت روايته
عن الثقات عند البخاري و مسلم 2 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية،
.1406
	.62الدارمي ،عبد الله بن عبد الرحمن .سنن الدارمي 4 .ج .ط  .1السعودية :دار
املغني للنرش والتوزيع.1412 ،
	.63الدينوري ،أحمد بن داود .األخبار الطوال 1 .ج .إيران-قم :الرشيف الريض،
.1368
	.64الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد .تاريخ االسالم ووفيات املشاهري
واألعالم 52 .ج .ط  .2لبنان-بريوت :دار الكتاب العريب.1413 ،
	.65الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد .ميزان اإلعتدال 4 .ج .ط  .1لبنان-بريوت:
دار املعرفة.1382 ،
	.66——— .الكاشف يف معرفة من له رواية يف كتب الستة 2 .ج .ط  .1السعودية-
جدة :دار القبلة للثقافة االسالمية-مؤسسة علوم القرآن.1413 ،
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	.67——— .سري أعالم النبالء 23 .ج .ط  .9لبنان-بريوت :مؤسسة الرسالة.1413 ،
	.68——— .املغني يف الضعفاء 2 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار الكتب العلمية،
.1418
	.69الرازي ،ابن أيب حاتم .الجرح والتعديل 9 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب.1371 ،
	.70الزرکيل ،خیر الدین .األعالم 8 .ج .ط  .8لبنان-بريوت :دار العلم للماليني،
.1989
	.71السبحاين التربيزي ،جعفر .بحوث يف امللل و النحل 9 .ج .إيران-قم :مؤسسة
النرش اإلسالمي -مؤسسة اإلمام الصادق ع ،بال تا.
	.72السمعانی ،عبد الکریم بن محمد .األنساب 13 .ج .ط  .1الهند-حيدر آباد :دائرة
املعارف العثامنیة.1382 ،
	.73السيوطي ،جالل الدين .تاریخ الخلفاء 1 .ج .ط  .1سوريا-دمشق :دار البشائر،
.1417
	.74الشبسرتی ،عبد الحسین .التبيني يف أصحاب اإلمام أمري املؤمنني و الرواة
عنه 4 .ج .ط  .1إيران-قم :املكتبة التاريخية املختصة.1403 ،
	.75الشعراين ،عبدالوهاب .الطبقات الكربى( املسمى لواقح األنوار القدسية يف
مناقب العلامء و الصوفية) 2 .ج .ط  .1مرص-القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية.1426 ،
	.76الشهرستاين ،محمد بن عبد الکریم .امللل والنحل 2 .ج .ط  .3إيران-قم:
الرشيف الريض.1364 ،
	.77الشيباين ،ابن أيب عاصم .السنة 2 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :املكتب اإلسالمي،
.1400
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	.78——— .اآلحاد واملثاين 6 .ج .ط  .1السعودية -الرياض :دار الراية.1411 ،
	.79الصفار ،محمد بن حسن .بصائر الدرجات يف فضائل آل محمد 1 .ج .ط .2
إيران-قم :مکتبة آیة الله العظمی املرعيش النجفي (ره).1404 ،
	.80الصنعاين ،عبد الرزاق .املصنف 11 .ج .ط  .2الهند :املجلس العلمي.1403 ،
	.81الصنعاين ،يوسف بن يحيى .نسمة السحر بذكر َمن تشيع و شعر 3 .ج .ط .1
لبنان-بريوت :دار املؤرخ العريب.1999 ،
	.82الضبي ،عباس بن بکار .أخبار الوافدين من الرجال من أهل البرصة و الکوفة علی
معاوية بن أيب سفيان 1 .ج .لبنان-بريوت :مؤسسة الرسالة.1403 ،
	.83الطربيس ،أحمد بن عيل .اإلحتجاج علی أهل اللجاج 2 .ج .ط  .1إيران-مشهد:
نرش املرتضی.1403 ،
	.84الطربي اآلميل ،محمد بن جریر .املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب 1 .ج .ط  .1إيران-قم :کوشانپور.1415 ،
	.85الطربي اآلميل ،محمد بن عيل .بشارة املصطفی لشیعة املرتضی 1 .ج .ط .2
العراق-النجف :املطبعة الحيدرية.1383 ،
	.86الطربي ،محمد بن جرير .تاريخ األمم وامللوك 11 .ج .ط  .2لبنان-بريوت :دار
الرتاث.1387 ،
	.87الطويس ،محمد بن الحسن .رجال الطويس 1 .ج .ط  .3إيران-قم :جامعة
املدرسني يف الحوزة العلمية بقم ،مؤسسة النرش اإلسالمي.1427 ،
	.88الطويس ،محمد بن حسن .الفهرست 1 .ج .ط  .1العراق-النجف :مكتبة
املرتضوية ،بال تا.
	.89——— .األمايل 1 .ج .ط  .1إيران-قم :دار الثقافة.1404 ،
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	.90الطياليس ،أبو داود .مسند أيب داود الطياليس 4 .ج .ط  .1مرص :دار هجر،
.1419
	.91العجيل الكويف ،أحمد بن عبد الله .معرفة الثقات 2 .ج .ط  .1السعودية-املدينة
املنورة :مكتبة الدار.1405 ،
	.92العسقالين ،ابن حجر .طبقات املدلسني 1 .ج .ط  .1األردن-عامن :مكتبة
املنار ،بال تا.
	.93——— .تهذيب التهذيب 12 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار صادر.1325 ،
	.94العسقالين ،ابن حجر .لسان امليزان 7 .ج .ط  .2لبنان-بريوت :مؤسسة األعلمي،
.1390
	.95العسقالنی ،ابن حجر .اإلصابة يف متييز الصحابة 8 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار
الکتب العلمية.1415 ،
	.96العقييل .الضعفاء 4 .ج .ط  .2لبنان-بريوت :دار الكتب العلمية.1418 ،
	.97الفراء .معاين القرآن 1 .ج .ط  .1مرص :دار املرصية للتأليف والرتجمة ،بال تا.
	.98الفريايب ،جعفر بن محمد .كتاب القدر 1 .ج .ط  .1السعودية :أضواء السلف،
.1418
	.99الفسوي ،سعقوب ن سفيان .املعرفة والتاریخ 3 .ج .ط  .2لبنان-بريوت :مؤسسة
الرسالة.1401 ،
	.100الكيش ،محمد بن عمر .اختيار معرفة الرجال .محمد بن حسن الطويس 1 .ج .ط
 .1إيران-قم :جامعة املدرسني يف الحوزة العلمية بقم ،مؤسسة النرش اإلسالمي.1427 ،
	.101الكليني ،محمد ين يعقوب .الكايف 8 .ج .ط  .4إيران-طهران :دار الكتب
اإلسالمية.1407 ،
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	.102املازندراين ،محمد بن إسامعيل .منتهى املقال يف أحوال الرجال 7 .ج .ط .1
إيران-قم :مؤسسة آل البيت.1416 ،
	.103املامقاين ،عبدالله .تنقيح املقال يف علم الرجال 36 .ج .ط  .1إيران-قم :موسسة
آل البيت إلحياء الرتاث.1431 ،
	.104املجليس ،محمد باقر بن محمد تقي .بحار األنوار 111 .ج .ط  .2لبنان-بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب.1403 ،
	.105املحيل ،حميد بن أحمد .الحدائق الوردية يف مناقب األمئة الزيدية 2 .ج .ط .1
اليمن-صنعاء :مكتبة بدر.1423 ،
	.106املزي ،يوسف بن عبد الرحمن .تهذيب الكامل يف أسامء الرجال 35 .ج .ط .1
لبنان-بريوت :مؤسسة الرسالة.1400 ،
	.107املسعودي ،عيل بن الحسني .مروج الذهب و معادن الجوهر 4 .ج .ط  .2إيران-
قم :دار الهجرة.1409 ،
	.108املفيد ،محمد بن محمد .اإلختصاص 1 .ج .ط  .1إيران-قم :املؤمتر العاملي
أللفية الشيخ املفيد.1413 ،
	.109——— .اإلرشاد يف معرفة حجج الله عىل العباد 2 .ج .ط  .1إيران-قم :املؤمتر
العاملي أللفية الشيخ املفيد.1413 ،
	.110املفید ،محمد بن محمد .الفصول املختارة 1 .ج .ط  .1إيران-قم :املؤمتر
العاملي أللفية الشيخ املفيد.1413 ،
	.111املقديس ،محمد بن أحمد .أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم 1 .ج .ط  .3مرص-
القاهرة :مكتبة املدبويل.1411 ،
	.112املقديس ،مطهر بن طاهر .البدء و التاریخ 6 .ج .مرص-بورسعيد :مکتبة الثقافة
الدينية ،بال تا.
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	.113املقریزی ،أحمد بن عيل .إمتاع األسامع مبا للنبي من األحوال و األموال و
الحفدة و املتاع 15 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار الکتب العلمية.1420 ،
	.114املناوي ،زين الدين محمد عبدالرئوف .طبقات الصوفية( الكواكب الدرية يف
تراجم السادة الصوفية) 5 .ج .ط  .1لبنان-بريوت :دار صادر.1999 ،
	.115املوسوي ،فخار بن معد .إميان أيب طالب( الحجة عىل الذاهب إىل كفر أيب
طالب) 1 .ج .ط  .1إيران-قم :دار سيد الشهداء للنرش.1410 ،
	.116النجايش ،أحمد بن عيل .رجال النجايش 1 .ج .ط  .6إيران-قم :جامعة
املدرسني يف الحوزة العلمیة بقم ،مؤسسة النرش اإلسالمي.1418 ،
	.117النعامين ،محمد بن إبراهیم .الغيبة 1 .ج .ط  .1إيران-طهران :مکتبة الصدوق،
.1397
	.118النووي ،یحیى بن رشف .تهذيب األسامء و اللغات 1 .ج .ط  .1السورية-دمشق:
دار الرسالة العاملية.1430 ،
	.119الیعقوبی ،أحمد بن إسحاق .تاريخ اليعقويب 2 .ج .لبنان-بريوت :دار صادر ،بال
تا.
	.120خليفة بن خياط .تاريخ خليفة بن خياط 1 .ج .ط  .2دمشق ،بريوت :دار القلم،
مؤسسة الرسالة.1397 ،
	.121سعيد بن منصور .التفسري من سنن سعيد بن منصور 5 .ج .ط  .1دار الصميعي
للنرش والتوزيع.1417 ،
	.122عبد الله بن أحمد .السنة 2 .ج .ط  .1السعودية-الدمام :دار ابن القيم.1406 ،
	.123فان إس ،جوزيف .علم الكالم واملجتمع .ترجمة ساملة صالح 2 .ج .ط .1
لبنان-بريوت :منشورات الجمل.2008 ،
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	.124مجهول .أخبار الدولة العباسیة 1 .ج .لبنان-بريوت :دار الطلیعة للطباعة و النرش،
بال تا.
	.125مرادینسب،حسین« .یونس بن بکیر از پیشگامان شیعه در سیره نگاری ».در
مطالعات تاریخ اسالم ،ج  ،24ش  ،)1394( 7ص .86-171
	.126مسلم بن حجاج .صحيح مسلم 5 .ج .لبنان-بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،
بال تا.
	.127نايش أكرب ،عبد الله بن محمد .مسائل اإلمامة .ترجمة علريضا امياين 1 .ج .ط
 .1إيران-قم :مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب.1386 ،
	.128وكيع ،محمد بن خلف .أخبار القضاة 1 .ج .ط  .1لبنان  -بريوت :عامل الکتب،
.1422

ّ
إشكالية احلرية يف بداية عصر الغيب�ة

(القسم الثاين)

د .محمد شقري

[[[

األسباب المآالت والدالالت
مطالعة ّ
نقدية يف بعض من مقارباتها
 - 5مآالت احلرية:
السؤال املطروح يف هذا العنوان هو كيف انتهت تلك الحرية؟ وإىل أين وصلت؟ وما هو
مآلها؟ وما هي دالالت تلك النهاية وذاك املآل؟
كل من املدى االجتامعي البرشي،
لكن ال ب ّد يف البداية من التذكري مبلخص البحث يف ّ
واملدى الزمني الذي بلغته تلك الحرية.
ريا (باملعنى النسبي
يف املوضوع األ ّول ذكرنا أ ّن تلك الحرية قد شملت بعضً ا أو كث ً
والعريف ال باملعنى اإلحصايئ والعددي) من عموم ال ّناس ،لك ّنها مل تشمل أصحاب اإلمام
(ع)
رسه وأمره ،وإن شملت البعض القليل من
العسكري من ثقاته العدول املستأمنني عىل ّ
غريهم.

ٍ
ودالالت عديد ًة أرشنا
وقد قلنا إ ّن لهذا األمر (شمولها لكثري من الناس أو بعضهم) أسبابًا
إليها سابقًا (مبحث أسباب الحرية) ،فال نعيد هنا ،سوى التأكيد عىل إ ّن لذلك ارتباطًا بطبيعة
الظروف التي تح ّدثنا فيها مل ًّيا.
يف املوضوع الثاين قلنا إ ّن املدى الزمني الذي بلغته الحرية ال يتع ّدى العقود من الزمن
(أو السنوات منه) ،فهي بدأت بعد منتصف القرن الثالث الهجري ،وتحدي ًدا بعد وفاة اإلمام
[[[ -أستاذ يف الجامعة اللبنانية وباحث يف الفكر اإلسالمي.
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العسكري سنة 260هـ.ق ،وانتهت قبل منتصف القرن الرابع الهجري بحسب ما يستفاد
من كالم الشيخ املفيد .هذا بنا ًء عىل القول بوجود حرية واحدة؛ أ ّما إذا قلنا بأ ّن ما كان
موجو ًدا حريتان ال حرية واحدة ،فهو يستلزم اختالف القول يف م ّدة الحرية وبدايتها ونهايتها.
كام ذكرنا من ذي قبل( .راجع مبحث تاريخية الحرية).
وهذا يعني أنّه ت ّم استيعاب حالة الحرية تلك ،والتغلّب عليها ،وعالج جميع تداعياتها بعد
تلك السنوات أو العقود من الزمن ،حتى مل يبق منها إال مجرد حكايا ع ّمن سلف وأراجيف
بوجود قوم ال تثبت.
إذ إ ّن ما ّ
الصلة أ ّن حالة الحرية التي
تدل عليه الوقائع التاريخ ّية وجملة النصوص ذات ّ
شملت الكثري من الناس وبعضً ا من أصحاب اإلمام العسكري قد ُعمل عىل احتوائها،
ومتّت املبادرة إىل عالجها ،وإن أخذ هذا املوضوع شيئًا من الوقت نتيجة العديد من
األسباب والظروف املوضوعية التي كانت قامئة آنذاك ،لك ّنه يف املحصلة فقد ُعمل عىل
تطويق تلك الحرية ومعالجتها من قبل أولئك العدول الثقات من خواص أصحاب اإلمام
العسكري بل وجمهور أصحابه ،والحقًا من قبل أولئك الفقهاء والعلامء بآثار أهل
البيت(ع) ورواياتهم.
وعليه سوف يكون السؤال مرشو ًعا ،بل ورضوريًّا حول دالالت تلك النهاية ،وذاك املآل
الذي آلت إليه حالة الحرية بعد تلك السنوات ،وأنّه كيف أمكن التغلّب عليها ومعالجة جميع
تداعياتها؟
يف مقام الجواب عىل هذا السؤال ال ب ّد من القول ،إ ّن ما يعنيه (الدالالت) أن يت ّم استيعاب
تلك الحرية ومعالجة جميع تداعياتها هو ما ييل:
 - 1إ ّن هذه الحالة إنّ ا كانت حالة عابرة ،ومل تكن حالة تتّصف بالثبات والرسوخ وعدم
القابلية للمعالجة والتجاوز.
متأصلة يف الوعي الجمعي والثقافة
 - 2إ ّن هذه الحالة قد كانت حالة سطح ّية ،وغري
ّ
املجتمعيّة للمجتمعات الشيعيّة آنذاك.

ٍ
يف خطري تنعدم
مخاض
تعب ـ يف بعدها الفكري ـ عن
ّ
 - 3مل تكن تلك الحالة ّ
فكري معر ّ
مجتمعي عىل مجموعة من
ح
تعب ـ يف مجملها ـ عن إلحا ٍ
مق ّومات مواجهته ،مبقدار ما كانت ّ
ٍّ
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اإلجابات والردود ،التي مل تكن الظروف املحيطة آنذاك تساعد عىل بيانها وسهولة تقدميها.
 - 4إنّها حال ٌة ترتبط بالظروف املوضوع ّية واآلن ّية التي أنتجتها ،ولذلك رأينا أنّه مع تب ّدل
تلك الظروف ،والعمل بأسباب عالجها؛ فقد أمكن معالجة تلك الحالة وإزالة رواسبها.
 - 5وجود إمكانيّة معرفيّة وكالميّة أسهمت بق ّوة يف تلك املعالجة ،وهو ما ّ
يدل عىل
مدى تأثري وفاعل ّية تلك املنظومة العقائديّة التي استطاعت أن تجيب عىل تلك التساؤالت
والشبهات املطروحة ،وأن تق ّدم إجاباتها يف هذا السياق؛ لتشبع الحاجات املعرف ّية والكالم ّية
لتلك املجتمعات التي تع ّرضت لحالة الحرية ونتائجها.
 - 6وجود جامعة منظّمة (أصحاب اإلمام العسكري الثقاة واملستأمنون) تعتقد بتلك
املعتقدات وتحمل مضامينها ،لتعمل من ث ّم بق ّوة وفاعليّة عىل نرشها وإفشائها بني الناس
(عندما سمحت الظروف بذلك) ،لتواجه بها جميع األسئلة والشبهات املطروحة آنذاك.
(وهو ما قد يشري إليه كالم أيب سهل النوبختي عن أصحاب اإلمام العسكري من
أ ّن «الحسن خلّف جامعة من ثقاته ،ممن يروي عنه الحالل والحرام ،ويؤ ّدي كتب
شيعته وأموالهم ،ويخرجون الجوابات ،»..أي إ ّن أولئك األصحاب كانوا يشكّلون جهازًا
(أو أجهزة) دين ًّيا ثقاف ًّيا فكريًّا (الحالل والحرام) ،وأيضً ا اجتامع ًّيا تواصل ًّيا مع الشيعة (الكتب
والجوابات) ،وأيضً ا مال ًّيا ( اجتامع ًّيا).
 - 7إ ّن االجتامع الشيعي كان ميتلك مجمل تلك العنارص التي تساعده عىل تخطّي تلك
األزمة ،وكان يحوز عىل مجمل تلك األسس التي متكّنه من تجاوز تداعياتها.
 - 8إ ّن تلك الحالة ـ يف بعدها االجتامعي ـ مل تكن تلك (األزمة) التي دفعت الكيان
الشيعي إىل ح ّد االنهيار[[[ ،وإنّا هي عبارة عن أزمة[[[ ظرف ّية آن ّية طارئة ،ترتبط بجمل ٍة
من الظروف املوضوعيّة واملرحليّة التي أعاقت العمل عىل معالجتها ،لك ّنه عندما
توفّرت تلك الظروف املساعدة ،ونتيجة لوجود جميع العنارص واإلمكانيات البرشيّة
[[[ -كام ادّعى ذلك صاحب كتاب (الشيعة اإلمام ّية بني ال ّنص والتاريخ) ،حيث قال« :تعرض التش ّيع اإلمامي يف
فرتة الحرية إىل حالة الال انتظام والتفكك ،وتعرضت أشكاله الثقافيّة وتكويناته االجتامعية لالنهيار( »..ص)419؛
كام تحدث عن انهيار الهيكل بكامله لغياب اإلمام (ص ،)401وغريها من عبارات التهويل ،ولغة الويل والثبور...

[[[ -توصيف تلك الحالة باألزمة ال يعني بالرضورة أنها وصلت إىل تلك املديات الخطرية (انهيار) التي يتحدث
عنها الكاتب ،بل قد تكون تلك األزمة التي كانت تحت السيطرة ،وكانت تتوفر مق ّومات عالجها ،وإن احتاجت إىل
بعض الوقت .وذاك ما اثبتته األيام الالحقة ،واملآالت التي انتهت إليها.
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واملعرف ّية والكالم ّية ،ولذاك العمل الذي حصل والجهود التي بذلت؛ فقد أمكن تجاوز
يبق منها إال مج ّرد أخبار
تلك األزمة ،ومعالجة تداعياتها ،وإزالة رواسبها ،حتى مل َ
وحكايا وأراجيف ،تحتاج إىل أكرث من تحقيق وتدقيق يف صحتها ودالالتها ومعانيها.
مم يستفاد من تجاوز حالة الحرية تلك بعد عقود من الزمن ،رغم أنّها
خالصة القول :إ ّن ّشملت الكثري من ال ّناس دون أصحاب اإلمام العسكري وتحدي ًدا ثقاته؛ هو إ ّن هذه
األزمة كانت أزمة عابرة ،وهي ـ رغم ش ّدتها ـ مل تكن تشكّل ذلك التهديد الوجودي للكيان
وخصوصا إذا ما أدركنا أ ّن ذلك الكيان كان ميتلك
الشيعي يف بعده العقائدي أو االجتامعي،
ً
مرتك ًزا عقائديًّا إميانيًّا قاد ًرا عىل مواجهة تلك األزمة وتخطي تبعاتها ،وأنّه كانت تتوفّر لديه
منظومة من النصوص واملعتقدات الدين ّية القادرة يف حال إفشائها ونرشها بني الناس عىل
معالجة جميع تداعيات األزمة والشبهات التي تحملها.
اجتامعي
إ ّن ما ينبغي اإللفات إليه هو أ ّن الحرية التي حصلت إنّ ا هي حالة ذات بعد
ّ
عام ،وهي نتيجة منطقيّة لحدث الغيبة؛ لكن يف مقابل هذه الحرية كان هناك جمهور أصحاب
عب الشيخ املفيد ،وكان هناك جميع أصحاب اإلمام العدول
اإلمام العسكري ـ كام ّ
عب الشيخ أبو سهل النوبختي ـ وكانت هناك منظومة من
الثقات املستأمنني عىل أمره ـ كام ّ
النصوص واألخبار الواردة عن أمئة أهل البيت يف موضوع املهدي وغيبته ومجمل
شؤونه؛ وبالتايل فقد عمل أولئك األصحاب عىل االستفادة من هذه املنظومة الروائيّة ذات
ِ
متض عقود من الزمن حتى استطاعوا
الصلة ملواجهة مشكلة الحرية وتداعيات الغيبة ،ومل
أن يستوعبوا جميع تلك التداعيات ،ويعالجوا مشكلة الحرية ،مبا عرضوه من أدلّة ونصوص
وأخبار واردة عن أمئة أهل البيت قبل أكرث من قرن ونصف من السنني (أو أقل من ذلك)
تح ّدثت يف قضيّة الوالدة ومالبساتها ،والغيبة وما سوف يصيب ال ّناس من حرية يف بدئها،
مم أعاد إىل عا ّمة ال ّناس االطمئنان ،وأ ّدى إىل تسكني نفوسهم ،وتجاوز تلك
وسوى ذلك؛ ّ
يبق من أثرها يشء بعد عقود من الزمن[[[ ،إلّ بعض الحكايا عمن سلف،
املشكلة ،حتى مل َ
عب عن ذلك الشيخ املفيد[[[.
وأراجيف ال تثبت ،كام ّ
إ ّن من أه ّم األسباب والعوامل التي أ ّدت إىل تجاوز حالة الحرية وساهمت يف عالجها؛
[[[ -وهذا أمر طبيعي أن يأخذ عالج تلك املشكلة كل ذلك الوقت ،ألن القضية هنا هي العمل عىل تحويل تلك
النصوص إىل ثقافة تصل مختلف املجتمعات الشيعية عىل انتشارها وتفرقها يف البلدان ،يف مقابل سيل التشكيك
والشبهات الذي كان يتدفق من كل حدب وصوب آنذاك ،ومع األخذ بعني االعتبار مجمل الظروف التي كانت قامئة.

[[[ -املرتىض ،الفصول املختارة ،م.س ،ص .321
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تلك النصوص الدين ّية الواردة عن أمئة أهل البيت يف وجود املهدي ووالدته وغيبته
والحرية التي تصيب الناس فيها..؛ وحتى ال يبقى ما نقول من دون مستند ّ
يدل عليه؛ سنذكر
هنا بعضً ا من تلك الشواهد أو األدلّة عىل ال ّدور األساس الذي قامت به تلك النصوص يف
رفع الحرية وتجاوزها.
يذكر عيل بن بابويه الق ّمي (ت 329هـ.ق) يف كتابه (اإلمامة والتبرصة من الحرية) السبب
صح عقده ...قد
ريا م ّمن
ّ
الذي دفعه إىل جمع األخبار من مص ّنفه هذا فيقول« :رأيت كث ً
أحادته الغيبة ،وطال عليه األمد حتى دخلته الوحشة ..فجمعت أخبا ًرا تكشف الحرية.[[[»..
أ ّما النعامين (تويف حدود  360هـ.ق) فيقول يف كتابه (الغيبة) والذي ألّفه بني سنة
333هـ.ق وسنة 342هـ.ق « :أما بعد ،فإنا رأينا طوائف من العصابة املنسوبة إىل التش ّيع..
قد تف ّرقت كلمتها ،وتش ّعبت مذاهبها ..فقصدت القربة إىل الله عز وجل بذكر ما جاء عن
األمئة الصادقني الطاهرين من لدن أمري املؤمنني إىل آخر من روي عنه منهم يف
هذه الغيبة.[[[»..
ويذكر الشيخ الصدوق (306هـ.ق  381 -هـ.ق) يف مقدمة كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)
سبب تأليفه للكتاب فيقول»:إ ّن الذي دعاين إىل تأليف كتايب هذا :أين ملا قضيت وطري من

زيارة عيل بن موىس الرضا رجعت إىل نيسابور ،وأقمت بها ،فوجدت أكرث املختلفني

حيتهم الغيبة ،ودخلَت عليهم يف أمر القائم عليه السالم الشبهة ،وعدلوا
يل من الشيعة قد ّ
إ ّ

عن طريق التسليم إىل اآلراء واملقاييس ،فجعلت أبذل جهودي يف إرشادهم إىل الحق
ور ّدهم إىل الصواب باألخبار الواردة يف ذلك عن النبي واألمئة.[[[»

ثم يتح ّد ث الشيخ الصدوق عن شيخ من أهل الفضل والعلم والنباهة ،حيث ذكر

حيه،
له هذا الشيخ كال ًما لواحد من كبار الفالسفة واملنطقيني يف القائم قد ّ

فيبي الشيخ الصدوق الطريقة التي استخدمها
وشكّكه يف أمر القائم لطول غيبته؛ ّ
يف معالجة الحرية والشك لدى ذلك الشيخ ،فيقول..« :فذكرت له فصوالً يف إثبات

[[[ -م.س ،ص.9

[[[ -م.س ،ص .30 – 28 – 27

[[[ -م.س ،ص .2
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كونه( أي وجوده) ،ورويت له أخبا ًرا عن النبي واألمئة سكنت إليها نفسه،
وزال بها عن قلبه الشك واالرتياب ،والشبهة ،وتلقّى ما سمعه من اآلثار الصحيحة

بالسمع والطاعة ،والقبول والتسليم؛ وسألني أن أص ّنف له يف هذا املعنى كتا بًا.[[[ »..
وهو ما ّ
يدل عىل أهم ّية النتائج التي ترت ّبت عىل الروايات الواردة عن النبي وأهل
بيته يف عالج مشكلة الحرية والشك .حيث كان لتلك املص ّنفات التي ألّفت يف تلك

املرحلة للر ّد عىل تلك الشبهات والتشكيكات ،الدور األساس يف هذا السياق.

كام أ ّن السؤال املطروح هنا أنّه لو ذهبنا مع مبالغات وإسقاطات وسقطات بعض الكتّاب،
الذين استندوا إىل بعض النصوص ذات الصلة للذهاب بعي ًدا يف بيان خطورة تلك األزمة

وش ّدتها؛ فهل كان ليحصل أن يت ّم تجاوز تلك األزمة عىل ش ّدتها وات ّساعها ،لو مل تكن هناك

مجموعة من املق ّومات الفاعلة ،والعنارص املؤث ّرة ،وركائز الق ّوة العقائديّة والفكريّة والدين ّية
والبرشيّة التي كانت مع ّدة لذلك ،ومذخورة لهذا الهدف؟

وهل كان ممك ًنا أن تت ّم إزالة جميع رواسب تلك األزمة وتجاوز آثارها؛ لو مل تكن
املجتمعات الشيعيّة متلك من عنارص الق ّوة املعرفيّة والكالميّة ما يساعدها عىل القيام

بذلك الدور؟

إ ّن مآالت الحرية تثبت أ ّن أصحاب اإلمام العسكري العدول والثقاة املؤمتنون عىل

األمر ،ومجمل رواة وفقهاء تلك املرحلة التاريخية؛ كانوا ميلكون من األسس ،واملستندات،

والدافع ّية ،وجميع املق ّومات التي تؤهلهم وتساعدهم عىل مواجهة أزمة الحرية ،وإزالة
تداعياتها ،عندما تتوفّر الظروف والرشوط املساعدة؛ وهذا الذي حصل بعد عقود من الزمن
للمؤسسة الدين ّية الشيع ّية
أو سنوات منه ،حتى ميكن القول إ ّن ذلك يع ّد مبثابة إنجاز كبري
ّ

(الرواة الثقاة من أصحاب اإلمام العسكري ،والعلامء الذين أتوا بعدهم) آنذاك ،ودليل

عىل ق ّوتها ،وتأثريها ،وفاعل ّيتها ،وأهم ّية دورها؛ أن تستطيع استيعاب جميع آثار الحرية،
وتتجاوز جميع تداعياتها خالل سنوات أو عقو ٍد قليلة من الزمن.
[[[ -م.ن ،ص .3-2
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 - 6يف نت�اجئ احلرية:
إ ّن السؤال الذي ينطوي عليه هذا العنوان يدور حول مجمل تلك النتائج التي أفضت إليها

تلك الحرية ،حيث ميكن لنا أن نذكر النتائج التالية:

 - 1اجتامع املجتمعات الشيع ّية عىل اإلميان مبعتقد واحد يتض ّمن اإلميان بوجود خلف
لإلمام العسكري وهو اإلمام املهدي ،وهو وإن م ّرت تلك املجتمعات باختبار
ريا عىل االعتقاد بوالدة محمد بن الحسن املهدي،
ّ
معتقدي دقيق ،لك ّنها اجتمعت أخ ً
واإلميان بوجوده ،واإلقرار بأنّه اإلمام بعد اإلمام والخلف بعد الخلف .وإن أمكن إدراج هذا
مم أوصلت إليه ،وأ ّدت إىل غايته.
العنوان يف مآل الحرية ،لك ّنه أيضً ا ّ
 - 2تحصني املجتمع الشيعي عقائديًّا ،وتعزيز وعيه باملهدويّة وقضاياها ومسائلها ،حيث
إ ّن طرح مجمل تلك الشبهات واإلشكاليات ،وتح ّولها إىل ما ّدة اجتامع ّية ثقاف ّية حارضة
ومطروحة ،ومن ث ّم تقديم اإلجابات والردود عليها؛ كل ذلك أ ّدى إىل تسليح املجتمعات
الشيع ّية بالوعي املهدوي ،وإشباعها بتلك املعرفة املهدويّة ،التي استطاعت إعانتها لتجاوز
أزمتها ،والحرية التي م ّرت فيها.
 - 3تنظيم الرتاث املهدوي الوارد عن النبي وأهل بيته ،واملتمثّل يف مجمل تلك
النصوص الدينية التي ذكرها أمئة أهل البيت وقبلهم رسول الله يف اإلمام املهدي
ومجمل القضايا املهدوية ،حيث عمل عىل العناية بشكل أفضل بذاك الرتاث والتصنيف
مم أفىض إىل تدوين العديد من الكتب يف
فيه ،وجمع اآلثار وتنظيمها يف مجمل مسائلهّ ،
ذاك املوضوع ،وتعزيز البحث العلمي والكالمي فيه[[[.
 - 4تنمية البعد اإلمياين لدى تلك املجتمعات التي التزمت االعتقاد بوجود اإلمام،
وخصوصا بعدما حصل لديها االطّالع عىل مجمل ما ذكره أمئّة أهل البيت قبل
ً
قرون أو عقود من الزمن عن اإلمام املهدي ،وخفاء مولده ،وغيبته ،واختبار الشيعة
به ،والحرية التي تصيبهم بسبب من تلك الغيبة ،لتأيت األيام الحقًا لتثبت باألحداث
حة ما جاءت به تلك النصوص ،وأخربت به تلك الروايات ،وهو ما أ ّدى
والوقائع ص ّ
تبي بالدليل الواقعي أ ّن ما كانت تلك
إىل حصول انعطافة يف اإلميان واالعتقاد ،عندما ّ
[[[ -أنظر عنوان (النيص والثقايف (الهامش)).
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النصوص قد أخربت به قبل سنوات طوال قد حصل بجميع تفاصيله ،لينقلب املوقف

ٍ
مزيد من اإلميان واإلقرار بوالدة اإلمام ووجوده ،وصحة االعتقاد فيه وبإمامة آبائه
إىل

[[[

اخلاتمة
لقد عملنا يف هذا البحث عىل معالجة إشكال ّية الحرية يف عرص الغيبة الصغرى ،والتي

حصلت بعد وفاة اإلمام العسكري ،وذلك بهدف اإلجابة عىل جملة من املقاربات غري
العلم ّية لهذه اإلشكال ّية ،وللر ّد عىل أكرث من محاولة لتوظيفها بهدف إظهار بطالن املعتقد
[[[ -ذكرنا سابقاً أ ّن بعض الكتاب قد سعى إىل توظيف قضية الغيبة والحرية لنقض املعتقد الشيعي اإلمامي يف اإلمام
املهدي ووجوده وإمامته ،يف حني إ ّن هذه القضية نفسها ميكن أن تكون دليالً عىل صحة ذلك املعتقد ،بل عىل صحة
مدرسة أهل البيت ،عندما ندرك أ ّن مجمل أمئة أهل البيت كانوا قد تحدثوا قبل عرشات بل مئات من السنني عن تلك
الغيبة ومالبساتها ،وتلك الحرية ومجمل ما يتصل بها ،مام ّ
يدل – إذا ما أخذنا بعني االعتبار إنطباق جميع ما جاء يف روايات أمئة
أهل البيت عىل ما حصل الحقاً يف الواقع التاريخي – عىل ما ييل:
عم سوف
صدقية تلك املنظومة الروائية الواردة عن أمئة أهل البيت بل صدقية مدرستهم ،ألنه عندما تتحدث تلك الروايات ّ
يحصل بعد تلك السنني املتطاولة ،ومن ثم تحصل تلك الوقائع بحذافريها ،وبجميع تفاصيلها ،كام ُوصفت يف تلك الروايات؛
فهو ما يثبت صدقية تلك املدرسة ومنظومتها الروائية.
صحة الرواية التاريخية واملعتقد الشيعي اإلمامي يف موضوع اإلمام املهدي(ع) ووالدته وغيبته ،وما سوف يصيب الناس فيها
من حرية وشك وغريه.
وتوضيح ذلك أننا هنا أمام بيانني :األ ّول وهو البيان الروايئ النبؤايت (روايات أهل البيت )الذي تحدّث عن تلك الوقائع
بجميع تفاصيلها من مجمل أمئة أهل البيت وعىل مدى عقود متطاولة ( أكرث من مائتي عام)؛ والثاين ،وهو البيان التاريخي
الذي جاء بشكل أساس من أصحاب اإلمام العسكري يف موضوع والدة اإلمام املهدي وغيبته وسوى ذلك .ولنفرتض
هنا أ ّن هذا البيان التاريخي هو بيان إشكايل؛ لكن عندما نجد أ ّن البيان الروايئ النبؤايت ينطبق بشكل كامل ودقيق عىل جميع تلك
الوقائع التي حفل بها البيان التاريخي وبجميع تفاصيلها ،وأ ّن انطباقاً تاماً قائم بينها؛ فهو ما يثبت صحة ذلك البيان التاريخي
(واملعتقد الشيعي اإلمامي) الذي أفصح عنه أصحاب اإلمام العسكري يف موضوع والدة اإلمام املهدي ووجوده
وإمامته ..وإال لو مل يكن ذلك البيان الروايئ النبؤايت صحيحاً ،ملا حصل يف الواقع التاريخي الحقاً بالطريقة التي جاءت يف
وصفه قبل تلك العقود بل القرون من السنني ،ولو مل يكن البيان التاريخي صحيحاً ملا انطبق عليه ذلك البيان الروايئ بشكل
ّ
وأدق قضاياه.
صحيح ودقيق يشمل جميع تفاصيله
ومن هنا نستطيع القول إ ّن عدم تخلّف البيان التاريخي( الواقع التاريخي) عن البيان الروايئ؛ يثبت كال البيانني ،وإ ّن انطباق كل
منهام عىل اآلخر يع ّد مبثابة الدليل الذي ميكن االستناد عليه الثبات صحة البيانني معاً.
هذا فيام لو بقينا نحن واملقاربة النبؤاتية لذلكام البيانني ،أما لو متسكنا باملقاربة املعتقدية ألهل البيت التي تعتقد
بعصمتهم -بنا ًء عىل األدلة التي ذكرت يف موضعها -فنحن يف غنى عن تلك املقاربة النبؤاتية ،أل ّن االعتقاد بصدق كالمهم يغنينا
عن الحاجة إىل إثبات نبؤايت لذلك املعتقد وواقعه التاريخي.
يقول النعامين يف كتابه الغيبة حول انطباق روايات أهل البيت عىل الواقع الحقاً " :وإذا تأمل من وهب الله له حسن الصورة،
وفتح مسامع قلبه ،ومنحه جودة القريحة ،وأتحفه بالفهم وصحة الرواية مبا جاء عن الهداة الطاهرين عىل قديم األيام
وحديثها من الروايات املتصلة فيها (الغيبة) ،املوجبة لحدوثها ،املقتضية لكونها (وجودها)...؛ علم أ ّن هذه الغيبة لو مل تكن،
ومل تحدث مع ذلك (الرواية فيها) ،ومع ما روي (عن أهل البيت )عىل م ّر الدهور فيها؛ لكان مذهب اإلمامة باطالً .لكن الله
حح قولهم فيها يف عرص بعد عرص ،وألزم الشيعة التسليم والتصديق والتمسك مبا
تبارك وتعاىل صدّق إنذار األمئة  بها ،وص ّ
هم عليه ،وق ّوى اليقني يف قلوبهم بصحة ما نقلوه( "..م.س ،ص .)31-30
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الشيعي اإلثني عرشي يف املوضوع املهدوي ،بل فيام هو أبعد لتوظيفها من ذلك من
أصول ،ومعتقد ،وفكر وفقه ،وغريه...
وهو ما استدعى م ّنا أن نبحث يف تلك اإلشكاليّة وجملة موضوعاتها ذات الصلة ،حيث
توصلنا إىل جملة من الخالصات والنتائج ،والتي أمكن لنا أن نبني عليها يف نقدنا لتلك
ّ
املقاربات وذاك التوظيف ،اللذين اكتنفهام العديد من السقطات والهنات واالختالالت
املنهجيّة ،التي سوف نشري إليها يف هذه الخامتة ،حيث سوف نعمل من خاللها عىل تقديم
جمل ٍة من املالحظات النقديّة ،لننتقل بعدها إىل بيان جملة من املالحظات العا ّمة يف هذا
السياق ،عىل أن نبدأ أ ّوالً ببيان أهم الخالصات والنتائج،
أ -اخلالصات والنت�اجئ:
ميكن القول إ ّن أهم خالصات هذا البحث هي ما ييل:
 - 1إ ّن مفهوم الحرية هو مبعنى الرت ّدد يف اليشء ،أي الال موقف منه ،وهو –يف بحثنا -ليس

مبعنى االعتقاد بعدم وجود اإلمام ،فهنا ال يوجد موقف سلبي من قضيّة والدته وإمامته،

وإنّ ا مجرد تر ّدد يف هذا األمر.

 - 2يف املدى املجتمعي للحرية وتحديد من شملته ومن مل تشمله؛ ميكن الحديث يف

مستويات ثالثة:

ريا من
املستوى األ ّول ويتّصل بعا ّمة ال ّناس ،حيث ميكن القول إ ّن الحرية قد شملت كث ً

ال ّناس من دون القدرة عىل تحديد مقدار هذه الكرثة ونسبتها اإلحصائ ّية ،حيث قد تكون
متسكت بإميانها
يف مقابلها كرثة أخرى مل تدخلها الحرية ،أو ّ
لربا أكرثيّة من الناس ّ
باملهدي واالعتقاد بوالدته.

املستوى الثاين ويتّصل بعموم أصحاب اإلمام العسكري ،حيث ميكن القول إ ّن
معظم هوالء (جمهورهم) ،كان عىل اإلميان بوجود اإلمام املهدي وإمامته.
املستوى الثالث ،ويتّصل بخصوص الثّقات والعدول من أصحاب اإلمام العسكري
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املستأمنني عىل األمر ،وهؤالء قد أجمعوا جمي ًعا وأطبقوا عىل االعتقاد بوجود اإلمام
املهدي ووالدته.

 - 3يف تاريخ ّية الحرية (زمن ًيا) توجد فرض ّيتان :األوىل ،وهي وجود حرية واحدة .والثانية،

وهي وجود حريتان.

بنا ًء عىل الفرض ّية األوىل ميكن القول إ ّن بدايتها كانت يف سنة  260هـ.ق بعد وفاة اإلمام

العسكري مبارشة ،أ ّما نهايتها فكانت قبل سنة  373هـ.ق ،وبشكل أكرث دقّة قبل مرحلة
الشيخ املفيد ( 336هـ.ق –  413هـ.ق) وتحدي ًدا رشده املعريف ،وهذا يعني أنّها قد امت ّدت
لعقود قليلة من الزمن من دون القدرة عىل تحديد هذه امل ّدة بشكل دقيق.
أ ّما بنا ًء عىل الفرض ّية الثانية القائلة بوجود حريتني ال واحدة ،األوىل مع بداية الغيبة
يصح القول هنا إ ّن كالً من هاتني الحريتني قد
الصغرى ،والثانية مع بداية الغيبة الكربى؛ فقد
ّ
امت ّد لسنوات قليلة من الزمن وانتهى.
هذا كلّه يف بداية الحرية ونهايتها .أ ّما إن كان الكالم عن بداية انحسار الحرية فال ّ
شك أنّها
سابقة عىل نهايتها.
 - 4أ ّما يف أسباب الحرية ،فيمكن أن نذكر األسباب التالية :جدة الحدث ،والظروف
املوضوع ّية وش ّدتها ،وإرضار هذه الظروف بعملية اإلعداد املجتمعي لتلقّي حدث الغيبة،
وسوء استفادة البعض من تلك الظروف وذاك الحدث ،وعدم تح ّول تلك النصوص الدينية
ذات الصلة بالغيبة واملهدوية التي وردت قبل عقود من الزمن عن أمئة أهل البيت
إىل ثقافة مجتمعيّة عا ّمة يف حينها ،هذا فضالً عن أ ّن طبيعة الحدث (الغيبة) تقتيض ذاك
املستوى من االختبار اإلمياين ،والذي يفيض (عىل نحو االقتضاء) إىل تلك الحرية ،والتي
تح ّولت بحكم الواقع إىل إحدى الوسائل ،التي أسهمت يف إرباك السلطة والعمل عىل
حرف انتباهها عن تعقّب أمر اإلمام والبحث عنه.
 - 5أ ّما يف مآل الحرية ودالالت هذا املآل ،فإ ّن الذي حصل بعد تلك السنوات أو العقود
من الزمن أنّه أمكن تجاوز حالة الحرية تلك ،واستيعاب جميع آثارها وتداعياتها ،فقد
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انقرضت جميع تلك الفرق ،ومل يبق منها إال الفرقة اإلثني عرشيّة ،وعاد مجمل من ّ
شك أو
تاه أو حار إىل االعتقاد باملهدي ووجوده وإمامته.
متأصلة يف الوعي الجمعي والثقافة
وهو ما يعني أ ّن هذه الحالة كانت حالة عابرة غري
ّ
فكري خطري
تعب عن مخاض
ّ
املجتمع ّية للمجتمعات الشيع ّية آنذاك ،وهي مل تكن ّ
مجتمعي عىل مجموعة من اإلجابات والردود ،التي مل
تعب عن إلحاح
مبقدار ما كانت ّ
ّ
تكن الظروف املوضوعيّة لتساعد عىل سهولة بيانها وإفشائها بني ال ّناس؛ وهي أيضً ا مل

تكن تلك األزمة التي دفعت االجتامع الشيعي إىل ح ّد االنهيار ...ـ كام يحاول أن يه ّول
البعض ـ ،وإنّ ا هي (أزمة) ظرف ّية؛ ما إن ساعدت الظروف عىل عالجها حتى حصل ذلك،
ما ّ
يدل عىل وجود منظومة نصوص ّية معتقديّة قادرة عىل مواجهة تلك (األزمة) ،وعىل وجود
جامعة منظّمة عملت عىل مواجهتها .وهو ما ييش بأ ّن االجتامع الشيعي كان ميتلك من
املق ّومات والعوامل التي مكّنته من تخطّيها ،واستيعاب تداعياتها ،وإزالة آثارها.
 - 6ويف نتائج الحرية ميكن القول إنّها يف الوقت الذي آلت فيه األمور إىل اجتامع
املجتمعات الشيع ّية عىل االعتقاد بوجود اإلمام املهدي وإمامته ،فقد كان من نتائج ذاك
املآل تحصني املجتمعات الشيعيّة اعتقاديًّا ،وتعزيز وعيها باملهدوية ،وتنمية البعد اإلمياين
لديها ،وااللتفات أكرث إىل الرتاث املهدوي الذي ورد عن أمئة أهل البيت ،والعمل
عىل تنظيمه بشكل أفضل والتصنيف فيه ،ما أ ّدى إىل إنتاج العديد من املص ّنفات ذات
األهم ّية ،التي تجيب عىل جملة من اإلشكاليات املطروحة واملوضوعات ذات الصلة.
ّ
العلمية للحرية:
ب -يف نقد العديد من املقاربات غري
لقد عمد أكرث من باحث إىل محاولة االستفادة من قضيّة الحرية تلك ـ كام من غريها
من القضايا التي تتّصل بالفكر املهدوي وغريه ـ من أجل توظيفها للقول ببطالن املعتقد
الشيعي يف اإلمام املهدي ،بل يف العديد من القضايا الدينية األخرى.

وهذه ليست أوىل تلك املحاوالت ،ولن تكون آخرها للتشكيك يف معتقدات مدرسة
أي معطًى يف التاريخ
أهل البيت أو توهينها أو تسفيهها ،لك ّنها محاوالت تستجدي ّ
الشيعي ،والرتاث الشيعي لتربير وإثبات أحكام ونتائج محسومة سلفًا ومبتوتة مسبقًا يف
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ح عن علم ّيتها ،وعن قواعد
ذهن من يحملها ،ما حدا بتلك املقاربات أن تخرج بشكلٍ فاض ٍ
البحث العلمي ،وأبسط الضوابط املنهج ّية التي يجب أن تراعى يف هكذا أعامل .لتغدو
لباسا علميًّا ،من كونها أعامالً
أقرب ما تكون إىل أعامل ترويجيّة تسعى إىل إلباس غاياتها ً
ومنهجي.
وموضوعي
بحث ّية رصينة تسعى إىل الحقائق العلم ّية بشكل مج ّرد
ّ
ّ
ونحن هنا ال منارس ات ّها ًما ال يقوم عىل الدليل ـ بل األدلّة ،إذ وإن كان من طبيعة البحث
العلمي أن يقع يف هفوات وهنات وسقطات علميّة ومنهجيّة ،لكن أن ميتلئ البحث من أ ّوله

إىل آخره بهذا الك ّم الهائل من تلك الهفوات ،والهنات ،واالختالالت املنهجيّة ،واألخطاء
علمي وانفصام
جة ،ومزاجية معرف ّية ،وأكرث من إسقاط
العلم ّية ،وأن ميارس انتقائ ّية ف ّ
ّ
منهجي ...فقط فقط للرتويج لتلك الفكرة التي يحملها الكاتب ،ويسعى إىل إظهارها بشكلٍ
ّ
مم يخرج تلك األعامل عن علميّتها وقيمتها العلميّة ورصانتها املعرفيّة،
علمي؛ فهذا ّ
ٍّ
ٍ
مبصاف أخرى...
ويلحقها

حة ما نقول ،وأنّنا ال نبالغ
هذا وسوف يستكشف القارئ يف مطاوي الصفحات الالحقة ص ّ
ريا يف مطالعتنا النقديّة هذه ،وأن نقترص عىل
فيام نطرح .مع أنّه آلينا عىل أنفسنا ّ
أل ّ
نتوسع كث ً
أه ّم املوضوعات التي تتّصل بإشكال ّية الحرية تلك.

وبنا ًء عليه سوف نعرض يف الصفحات التالية أله ّم املالحظات النقديّة عىل جمل ٍة من
تلك املقاربات للعديد من أولئك الكتّاب يف الحرية وموضوعاتها ،وجملة من القضايا التي
تتّصل بها ،وهي:

 - 1مل يستوعب هؤالء الكتّاب يف بحوثهم[[[ مجمل أبعاد هذه القضيّة ،والتي تشمل
أسبابها ،وظروفها التاريخيّة ،ونتائجها ومآالتها ،ودالالت تلك املآالت ...ولذلك أتت
معالجتهم لقضيّة الحرية معالجة مبتورة وناقصة ومجتزأة .ومن الواضح أ ّن املعالجة ال ّناقصة
ال ميكن أن يُبنى عليها نتائج صحيحة علميًّا ،ودقيقة يف االستنتاج.
إ ّن إهامل العديد من املوضوعات التي تتّصل جوهريًّا بإشكاليّة الحريةّ ،
يدل عىل أ ّن
هذا البحث ـ أو ذاك ـ أريد بناءه واختيار موضوعاته بطريق ٍة تخدم أفكا ًرا مسبق ًة وفرضيّ ٍ
ات
[[[ -انظر :وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص419-401؛ أحمد الكاتب ،تطور الفكر
السيايس ،الشيعي ،م.س ،ص.129-127
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محسومةً ،من ثم ليأيت البحث مستجي ًبا إلثبات تلك األفكار وتربير تلك الفرض ّيات.
ٍ
ج ،يسعى إىل
بحث
علمي مج ّرد إىل
وهو ما يحيل هذا البحث من بحث
تربيري مؤدل ٍ
ّ
ّ
ٍ
غايات مرسوم ٍة سلفًا لدى كاتبه.
 - 2مل يُعمل عىل إشباع بعض موضوعات القض ّية ما تحتاجه من بحث وتحليل ،مع أنّها
يتوقّف عليها مجمل النتائج والخالصات التي تتّصل باملوضوع.
فمثل حدود الحرية يف االجتامع الشيعي ،ومن شملته ،ومن مل تشمله ،ومدياتها الزمنيّة،
ً
يف بداياتها ونهاياتها...؛ فهنا مل نجد بحثًا يف هذه املوضوعات ،وال تحقيقًا يف مجمل تلك
النصوص التي تح ّدثت فيها ،وإنّ ا الحظنا قف ًزا عن تلك املوضوعات وتجاهالً لنصوصها،
نص أو آخر ينسجم مع ما يروم الكاتب أن يصل إليه يف بحثه[[[.
واقتصا ًرا عىل ّ
 - 3عدم استقصاء جميع املصادر وما حوته من نصوص يف هذا املوضوع أو ذاك ،وهو
ما أ ّدى إىل النقص يف الفهم ،والخطأ يف االستنتاج.
نص القمي يف كتابه (املقاالت والفرق)
ومثالنا عىل ذلك اعتامد بعض أولئك[[[ عىل ّ
للوصول إىل النتيجة التالية« :قد كان موقف أتباع العسكري قاط ًعا بعدم وجود ولد
للعسكري يخلفه[[[»..؛ وتجاهله ما ذُكر يف كتاب (الفصول املختارة) ،وما ذكره الشيخ
ّ
املفيد يف كتابه (اإلرشاد) ،من أ ّن أصحاب اإلمام العسكري كانوا عىل االعتقاد بوالدة اإلمام
املهدي ،وقبله ما ذكره الشيخ أبو سهل النوبختي يف كتابه (التنبيه يف اإلمامة) من أ ّن
جميع أصحاب اإلمام العسكري قد اجمعوا جمي ًعا عىل وجود الخلف لإلمام العسكري.
[[[ -وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص .359ينقل الكاتب تعبري القمي يف املقاالت
والفرق« :فافرتق أصحابه من بعده ]اإلمام العسكري[ خمس عرشة فرقة...؛» ليستنتج أن تعبري أصحابه «يدل
عىل أن االنقسام حصل بني الطبقة القريبة من الحسن العسكري وليس أتباعه فقط ،أي الجامعة الخلّص التي
يعتمدها يف تلقي آرائه وأفكاره .ما يعني أ ّن االنقسام كان عمودياً مل يقترص عىل عامة الشيعة ،بل شمل الرواة
واملحدثني»...؛ فالعجيب أن الكاتب مل يعرض ملا ذكره كل من املفيد والنوبختي (أبو سهل) من أن أصحاب
اإلمام العسكري جميعهم (الثقاة والعدول) كانوا عىل االعتقاد بوجود ولد لإلمام العسكري ،أو لعلّه مل يد ِر بهذه
النصوص ،وبالتايل مل يبادر إىل املقارنة بني مداليلها واستخالص النتيجة منها ،وهو ما جعله يعتمد نصاً واحدا ً يفرسه
تفسريا ً خاضعاً ألكرث من نقاش ،ليصل من خالله إىل نتائج ال تدعمها بقية النصوص ذات الصلة.
[[[ -م.ن ،ص.361-360

[[[ -م.ن ،ص.362
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يصح الوصول إىل هذا القطع من دون العودة إىل تلك املصادر ذات الصلة بهذه
فهل
ّ
النص ومصدره للوصول إىل بناءات هائلة ونتائج كبرية
يصح االكتفاء بذاك
القضية؟ وهل
ّ
ّ
عىل املستوى الديني والفكري وغريهام؟
وكيف يصل إىل تلك النتيجة متجاوزًا ما ذكره الشيخ أبو سهل النوبختي يف كتابه (التنبيه
يف اإلمامة) من أ ّن أصحاب اإلمام العسكري الثقاة« :قد أجمعوا جمي ًعا عىل أنّه قد
خلّف ول ًدا[[[»..؟
وكيف يصل إىل تلك النتيجة مهمالً ما ذكره الشيخ املفيد يف كتابه (اإلرشاد) من أ ّنجعفر (أخ
اإلمام العسكري )قد أخذ موقفًا سلب ًّيا من أصحاب أخيه اإلمام العسكريالعتقادهم
بوجود ٍ
«وتول جعفر بن عيل أخو أيب محمد عليه السالم أخذ تركته..
ّ
ولد له ،وقولهم بإمامته
وشنع عىل أصحابه بانتظارهم ولده ،وقطعهم بوجوده ،والقول بإمامته[[[»..؟
وكيف يصل إىل تلك النتيجة متجاهالً ما ذكره الشيخ املفيد يف (الفصول املختارة) من أ ّن
جمهور أصحاب اإلمام العسكري كان عىل االعتقاد بوجود الخلف له« :فقال الجمهور
ححوا النص عليه ،وقالوا هو سمي
منهم بإمامة ابنه القائم املنتنظر وأثبتوا والدته ،وص ّ
رسول الله صىل الله عليه وآله ومهدي األنام ،واعتقدوا أ ّن له غيبتني إحداهام أطول من
األخرى ،واألوىل منهام هي القرصى ،وله فيها األبواب والسفراء ،ورووا عن جامعة من
شيوخهم وثقاتهم أ ّن أبا محمد الحسن عليه السالم أظهره لهم وأراهم شخصه ...وقالوا :إ ّن
صاحب األمر حي مل ميت وال ميوت ولو بقي ألف عام ،حتى ميأل األرض قسطاً وعدالً
كام ملئت ظلامً وجورا ً  ،[[[»..حاكيًا ذلك عن أيب محمد الحسن بن موىس النوبختي؟
نص يقتبسه ،فإنّه يقتطع منه ما يساعد عىل
 - 4اجتزاء النصوص :فهو عندما يتعامل مع ّ
النص نفسه التي ال
إثبات النتيجة التي يريد الوصول إليها ،ويتغافل عن تلك األجزاء من
ّ
تخدم تلك النتيجة.
نص القمي ليصل إىل أنّه
ومثالنا عىل ذلك ما ذُكر يف النقطة السابقة من أنّه يعتمد عىل ّ
نقال عن :الصدوق ،كامل الدين ومتام النعمة ،م.س ،ص.93-92
[[[ً -

[[[ -وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،م س ،ص.336

[[[ -م.ن ،ص .319-318
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«كان موقف أتباع العسكري قاط ًعا بعدم وجود ولد للعسكري ليخلفه» ...؛ متجاوزًا يف
النص نفسه ما ذكره الق ّمي عن تلك الفئة من أصحاب اإلمام العسكري التي كانت
ّ
عىل هذا االعتقاد بأنّه «لله يف أرضه بعد ميض الحسن بن عيل حج ًة عىل عباده ،وخليف ًة
يف أرضه ،قائ ٌم بأمره من ولد الحسن بن عيل ...وال يجوز أن تخلو األرض من حجة من
عقب اإلمام املايض قبله[[[»...؛ فكيف يصل الكاتب إىل هذه النتيجة ،مع أ ّن القمي نفسه
يتح ّدث يف النص نفسه وبإسهاب عن أصحاب اإلمام العسكري هؤالء الذين كانوا
عىل اإلميان ،وعىل يقني (موقنون مؤمنون) بوجود خلف للعسكري يخلفه.
ومثالنا اآلخر -والذي هو مثال فاضح وعجيب يف آن -ما فعله كاتب (الشيعة اإلمامية
بني النص والتاريخ) لدى اقتباسه من كتاب (مقاالت اإلسالميني) أليب الحسن األشعري،
فيقول يف كتابه ذاك (ص« :)412ويذكر األشعري ،الذي عارص تلك املرحلة ،معتقد اإلماميّة
بإيجاز شديد ويع ّدهم من ضمن أربع وعرشين فرقة من اإلمامية» ،ثم لينسب إىل أيب الحسن
األشعري قوله« :قطعوا عىل موت موىس بن جعفر ،ويؤمنون باإلمام الثاين عرش وهو الغائب
ظلم وجو ًرا»؛ لكن عندما
املنتظر الذي ي ّدعون أنّه يظهر فيمأل األرض عدالً بعدما ملئت ً
عدنا إىل كتاب أيب الحسن األشعري (مقاالت اإلسالميني) وجدنا أكرث من اختالف بني
النص الذي نسبه الكاتب إىل أيب الحسن األشعري ،وبني النص املوجود فعالً يف كتاب
األشعري (مقاالت اإلسالميني) ،وهذا هو النص ...« :قطعوا عىل موت موىس بن جعفر
نص عىل إمامة عيل بن أيب
بن محمد بن عيل ،وهم جمهور الشيعة ،يزعمون أ ّن النبيّ 
نص عىل إمامة ابنه الحسن بن عيل ،وأ ّن
طالب ،واستخلفه بعده بعينه واسمه ،وأ ّن عليًا ّ
نص عىل إمامة
نص عىل إمامة أخيه الحسني بن عيل ،وأ ّن الحسني بن عيل ّ
الحسن بن عيل ّ
نص عىل إمامة ابنه محمد بن عيل ،وأ ّن محمد
ابنه عيل بن الحسني ،وأ ّن عىل بن الحسني ّ
نص عىل إمامة ابنه موىس
نص عىل إمامة ابنه جعفر بن محمد ،وأ ّن جعفر بن محمد ّ
بن عيل ّ
نص
نص عىل إمامة ابنه عيل بن موىس ،وأ ّن عيل بن موىس ّ
بن جعفر ،وأ ّن موىس بن جعفر ّ
نص عىل إمامة ابنه
عىل إمامة ابنه محمد بن عيل بن موىس ،وأ ّن محمد بن عيل بن موىس ّ
نص عىل إمامة ابنه
عيل بن محمد بن عيل بن موىس ،وأن عيل بن محمد بن عيل بن موىس ّ
الحسن بن عيل بن محمد بن عيل بن موىس ،وهو الذي كان بسامراء ،وأ ّن الحسن بن عيل
[[[ -املقاالت والفرق ،م.س ،ص.103-102
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نص عىل إمامة ابنه محمد بن الحسن بن عيل ،وهو الغائب املنتظر عندهم الذي يدعون أنه
ّ
[[[
ظلم وجو ًرا» ...
يظهر فيمأل األرض عدالً بعد أن ملئت ً
أي أمر آخر ـ الدقّة يف ال ّنقل ،واألمانة العلميّة ،..لكن سوف اقترص
هنا لن أتح ّدث عن ّ
عىل تغييبه لعبارة األشعري التالية «وهم جمهور الشيعة» ،أي إ ّن جمهور الشيعة يؤمن
بالغائب املنتظر محمد بن الحسن؛ لكن نجد أ ّن الكاتب يطمس هذه العبارة ،ويغ ّيبها من
ال ّنص بطريقة مضلّلة للقارئ ،وال يحاول بالتايل أن يبني عليها ـ كام عىل نصوص مامثلة
يف مصادر أخرى ـ أيّة نتائج؛ ويبقى ير ّدد يف كتابه الزمة أن أتباع اإلمام العسكري قطعوا
بعدم وجود ٍ
ولد لديه ،وغريها من نتائجه التي ال تدعمها أب ًدا ـ بل تخالفها ـ تلك النصوص
التي اجتزأها وطمسها وأقصاها من كتابه.
وسوف نقترص هنا عىل هذه النصوص لنطرح هذا السؤال أنّه هل يجوز لباحث (علمي)
أن ميارس هذه االستنسابية ،فيختار بعض املصادر ويهمل أخرى ،أو ينتقي بعض النصوص
ويتعسف يف تأويله ،أو يقفز عن
ريا خاطئًا،
ّ
ويتجاهل أخرى ،فيجتزئ النص ليق ّدم له تفس ً
الكثري من النصوص التي ال تنسجم مع ما يروم الوصول إليه من نتيجة ،فقط وفقط الجرتار
بعض املقوالت التي يسعى البعض إىل تردادها النتقاص هذا املعتقد ،أو التشكيك يف
غريه؟
التعسف يف تفسري النصوص املقتبسة ،ومامرسة اإلسقاط املعريف عليها .فمثالً عندما
-5
ّ
يبحث الكاتب يف سامت املرحلة التي تلت وفاة اإلمام العسكري ،وتحت عنوان
بنص البن بابويه القمي
«كرثة الروايات املتضاربة املوقعة يف الحرية»؛ يحاول أن يستعني ٍّ
ريا...قد أحادته الغيبة ،و طال عليه األمد حتى دخلته الوحشة ،وأنكرته
يقول فيه «ورأيت كث ً
األخبار املختلفة ،واآلثار الواردة..فألجل الحاجة إىل الغيبة ات ّسعت األخبار ،وملعاين التقية
واملدافعة عن األنفس اختلفت الروايات ،[[[»...ليستفيد من ذلك أ ّن الروايات يف ذلك
الزمان خارجة عن الضبط «لجهة كرثتها الخارجة عن الضبط»؛ مع أن ما يستفاد من ذلك
النص هو أ ّن الروايات ـ وألسباب متع ّددة ـ يحصل نوع من التعارض فيام بينها..« ،اختالف
[[[ -تحقيق محمد بن محيي الدين عبد الحميد ،املكتبة العرصية ،بريوت1990،م ،ال ط ،ج ،1ص.91-90

[[[ -اإلمامة والتبرصة من الحرية ،م.س ،ص.9
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الرواية فيها الختالف عللها وأسبابها( [[[»..كام جاء يف كالم الكليني) ،وهو أمر معروف منذ
بدايات التداول يف الروايات ،وهو البحث املعروف يف علم األصول (أصول الفقه) مببحث
التعارض ،حيث ت ُعتمد قواعد ووسائل متع ّددة لعالج ذلك التعارض ،وهي قواعد معروفة
لدى العلامء والفقهاء قدميًا وحديثًا.
وعليه ،ما يريد الق ّمي اإللفات إليه ،هو أ ّن تلك األخبار املختلفة عندما يتم تداولها من
بحل تعارضها؛ فإنّها تؤ ّدي إىل إيجاد حالة من
دون العودة فيها إىل العلامء بها والفقهاء ّ

اإلرباك ،أو تعزيز تلك الحرية يف هذا املوضع أو ذاك .أ ّما إن عادوا فيها إىل أهل العلم بها،
« ..من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها( »...كام جاء يف كالم الكليني)؛ فإنهم يحلّون
ذلك التعارض ،ويعالجون ذلك االختالف.
نص ال يستفاد منه عىل اإلطالق أن الروايات يف ذلك الزمن خارجة عن الضبط؛ أل ّن
وهو ٌ
هذا التعارض بني األخبار كان قبل ذلك الزمن ،وما زال موجو ًدا إىل اآلن ،رغم أ ّن الرواية
اآلن ـ وقبل اآلن ـ ليست خارجة عن الضبط .فوجود التّعارض واالختالف بني األخبار
(لعلله وأسبابه) يشء ،وأن تكون الروايات خارجة عن الضبط وال ميكن ضبطها يشء آخر.
فمحاولة االستفادة من حالة التعارض إلثبات فكرة ينظّر لها الكاتب ،ويحاول إسقاطها
في عىل النصوص املقتبسة؛ تحيل العديد أو الكثري من معالجات ذلك الكتاب
بشكل ّ
تعس ّ
ونتائجه إىل إسقاطات فكريّة ،تفتقر إىل سندها العلمي وشواهدها املعرف ّية.
مثال آخر عىل ما ذكرنا هو ما استفاده الكاتب من نص الكليني يف أصول الكايف ،والذي
يقول فيه« :وذكرت أ ّن أمو ًرا قد أشكلت عليك ،ال تعرف حقائقها الختالف الرواية فيها،
وأنّك تعلم أن اختالف الرواية فيها الختالف عللها وأسبابها ،وأنّك تجد بحرضتك من تذاكره
وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها.[[[»...
ربرات تسطريه لكتابه ،وأنّه
فهنا يتح ّدث الكليني عن املشكلة نفسها يف سياق بيانه مل ّ
مل يكن يف ذلك الزمن من سهولة يف التواصل مع العلامء والفقهاء ،الذين يوثق بعلمهم
[[[ -الكايف ،م.س ،ص.8

[[[ -الكليني ،الكايف ،م.س،ص.8
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وخاصة بسبب بُعد املسافات ،وعدم توفّر
ـ بخالف ما هو موجود يف عرصنا وزماننا هذا-
ّ
وسائط التواصل التي تق ّرب علينا البعيد ،وتس ّهل لنا الشديد ..« ،ال تجد بحرضتك من تذاكره
حل االختالف والتعارض بني األخبار.
وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها »،..وذلك بهدف ّ
ثم لنجد أ ّن الكاتب يستفيض يف استنتاج أمور ال عالقة لها بهذا النص عىل اإلطالق ،منها:
عدم إمكان معرفة حقائق األمور ،وعدم الثقة بالرواة يف أخذ معامل الدين ،وانتشار الروايات
نص الكليني وغريه
بطريقة فوضويّة ،وغياب معيار لتمييز الصحيح من الفاسد منها؛ مع أ ّن ّ

يستفاد منه خالف هذه األمور التي يذكرها؛ ألنّه لو مل تكن معرفة الحقائق ممكنة يف ذلك
الزمن ،فكيف استطاع الكليني تسطري كتابه (الكايف)؟ ولو مل تكن هناك ثقة بالرواة يف أخذ
معامل الدين؛ فكيف أمكن له أن يجمع تلك الروايات من الرواة (حدود ستة عرش ألف رواية
من ثالمثئة ألف رواية) ،وأن يد ّونها يف كتابه؟ أليس هذا دليل ثقة بأولئك الرواة؟ .ولو كانت
الروايات قد انترشت بطريق ٍة فوضويّ ٍة خارجة عن الضبط ،مع غياب املعيار لتمييز الصحيح
أي أساس
من الفاسد فيها؛ فكيف أمكن للكليني أن يضبط الرواية ويص ّنف كتابه؟ وعىل ّ
عمل عىل اختيار حوايل  16ألف رواية من حوايل  300ألف رواية؟ ،أمل يكن هذا االختيار
مبنيًّا عىل معايري للتمييز؟ أمل يكن هذا التصنيف قامئًا عىل اعتامد عدة نقد روائيّة مكّنت
الكليني من اختيار حوايل  5%من حوايل  300ألف رواية آنذاك؟ أليس اختيار  16ألف
حا عىل أ ّن اختيار الرواية كان يخضع لعملية نقد دقيقة،
رواية من  300ألف رواية دليالً واض ً
يف غاية يف الدقّة واإلتقان ،أ ّدى إىل إخراج حوايل مئتني
وملوازين علم ّية حا ّدة ،ولعمل معر ّ
وأربع ومثانني ألف رواية يف عمليّة النقد والتدقيق تلك؟
يصح أن يذكر الكاتب هذه املعلومة قبل حوايل  5صفحات يف كتابه (ص ،)402ثم
فهل
ّ
ليعمل عىل تناسيها وتجاوزها ،ومحاولة إلصاق استنتاجاته الخاطئة بنص الكليني بعدها؟
التعسف؛ تأويله لنص القمي حول الفرقة
ومن إسقاطاته التي مارس فيها مغاالة كبرية يف
ّ
يفس (أو يستنتج من) تعبري القمي عن اإلمام بأنّه «مسترت ،خائف ،مغمور،
اإلماميّة ،حيث ّ
وجل له فيظهر ويعلن أمره ،كظهور من مىض من قبله من
ّ
مأمور بذلك ،حتى يأذن الله ع ّز
آبائه» أنّه؛ «يعني أ ّن م ّدة احتجابه قصرية ...وسيظهر قري ًبا مثلام ظهر آباؤه وظهر النبي بعد
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غيبة قصرية»[[[ ،مع أ ّن القمي يش ّبه أصل ظهور اإلمام املهدي بظهور من مىض من آبائه،
حيث ال عالقة لهذا التعبري من قريب أو بعيد مب ّدة االحتجاب ومدى الغيبة؛ فمن أين أىت
نص الق ّمي واضح يف أنّه يجري املشابهة يف الظهور ال يف
الكاتب بهذا الفهم؟ مع أ ّن ّ
الغيبة ،فضالً عن مح ّددات تلك الغيبة وم ّدتها.
ثم يذهب الكاتب إىل أ ّن الق ّمي «مل يذكر ..مصطلح الغيبة»[[[ ،مع أ ّن الكاتب نفسه وقبل

نص القمي الذي أىت عىل ذكر مادة الغيبة مرتني ،حيث يقول
صفحة واحدة (ص )368ينقل ّ
الق ّمي يف معرض حديثه عن اإلمام املهدي« :فسرته الله عليهم وغيّبه عنهم» ،و«إذ هو
عليه السالم غائب»..؛ فهل من الرضوري أن يستخدم صيغة (الغيبة) حتى نقول إنّه تع ّرض
لها ،أم يكفي أن يستخدم أيًّا من صيغها ،حتى نقول إنّه وقع الحديث عنها؟

واألعجب من ذلك أ ّن الكاتب وبعد أن ينقل عبارة القمي لدى حديثه عن اإلمام بأنّه
إل يف عقب الحسن بن عيل بن محمد إىل فناء الخلق وانقطاع أمر الله ونهيه
«ال يكون ّ
ورفعه التكليف عن عباده ،متّصل ذلك ما ات ّصلت أمور الله ،ولو كان يف األرض رجالن كان
ّ
«يدل بوضوح عىل استمرار سلسلة األمئة إىل ما ال نهاية
أحدهام الحجة»؛ يقول بأ ّن ذلك
حا يف ذهن األشعري
إىل يوم القيامة»[[[ ،وقد سبق كالمه هذا كالم آخر مفاده أنّه «كان واض ً

أ ّن اإلمام الثاين عرش ليس اإلمام املهدي أو قائم آل محمد املوكل إليه إقامة القسط والعدل
يف األرض.[[[»..
والجواب أ ّن ما يفهم من كالم األشعري (القمي) هو أ ّن األرض ال تخلو من حجة ،وأنّه
ريا عن سلسلة األمئة إىل ما ال
من عقب الحسن بن عيل..؛ أما أن يكون هذا الحجة تعب ً
للنص ما ال يحتمله.
نهاية ،فهذا ال يفهم من كالم القمي ،وهو تحميل
ّ
وكذلك نفي الكاتب أن يكون اإلمام الثاين عرش هو اإلمام املهدي ،ونسبته ذلك
[[[ -وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.369

[[[ -م.ن.369 ،

[[[ -م.ن ،ص.369
[[[ -م.ن،ص.369
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إىل القمي ،فهو أيضً ا ال يفهم من ذلك النص؛ أل ّن الق ّمي ينتمي إىل املعتقد اإلمامي
الذي يعتقد أ ّن األمئة اثنا عرش إما ًما ،وأ ّن اإلمام الثاين عرش هو اإلمام محمد بن الحسن
ظلم وجو ًرا.
ً
املهدي ،الذي ميأل األرض قسطًا
وعدل بعدما ملئت ً
[[[

بل ميكن القول إ ّن ما يفهم من ذلك النص خالف ما ذهب إليه الكاتب ،حيث يبدو أ ّن
الكاتب املوقر مل يلتفت إىل ما ذكره القمي لدى حديثه عن الفرقة اإلمام ّية ومعتقدها يف
ابن الحسن وخلفه ،حيث قالُ ...« :رويت األخبار الكثرية الصحيحة :أ ّن القائم تخفى عىل

رصح بذكر (القائم) ،واملراد به قائم آل محمد املوكل
الناس والدته،[[[»...أي إ ّن القمي قد ّ

إليه إقامة العدل والقسط يف األرض وعليه كان حريًّا بالكاتب أن يرت ّوى يف قراءته للنص،
وأن يتم ّهل يف تفسريه ،حتى يتج ّنب الوقوع يف مثل هذه األخطاء بل الهنات ،التي أظهرت
حا يف التعامل مع تلك املصادر ،وخلالً بيّ ًنا يف فهم نصوصها؛ هذا مع
كرثتها ضعفًا واض ً
نص الق ّمي كان هادفًا بشكل أساس إىل إثبات رضورة وجود حجة غائب ال
االلتفات إىل أ ّن ّ
تخلو منه األرض من عقب الحسن بن عيل ،...ومل يكن بصدد البحث يف جملة من القضايا
التي تع ّد من واضحات املعتقد اإلمامي.
وبنا ًء عىل ما ذُكر ،ميكن القول إ ّن ما يريد القمي بيانه هو أ ّن الحجة ال تنقطع إىل فناء
الخلق ،لكن ما قصده بذلك ليس ما ذهب إليه الكاتب ،بل إ ّن ما يفهم من كالمه هو أ ّن
النص بشكل
جة هو فقط اإلمام محمد بن الحسن املهدي؛ ألنّك إن أردت أن تفهم
ّ
الح ّ
صحيح ،فيجب أن تفهمه من خالل معتقد كاتبه وثقافته (أي القمي نفسه) ،وليس من خالل
الخاصة ،و ُمسبقاته التي يسعى إىل إسقاطها.
النص وأيديولوجيته
أفكار قارئ
ّ
ّ
إ ّن ما تق ّدم وغريه يؤكّد أ ّن الكاتب لديه أفكار مسبقة وجاهزة سلفًا يعمل عىل تربيرها،
التعسف يف تطويع النصوص ،وأنّه متادى يف قمع داللتها ،واجتزائها ،وتجاوز
وأنّه مارس
ّ
يرصح بهذا األمر يف كتابه (الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ) ،حيث يقول« :يستعرض
[[[ -وهذا الكاتب نفسه ّ
األشعري القمي آراء هذه الفرق ،التي ينتمي القمي إىل إحداها التي ستكون الفرقة اإلمامية اإلثني عرشية الحقاً»
(ص ،)360بل إ ّن القمي نفسه بعد أن يتحدث عن الفرقة اإلمامية يقول« :هذه سبيل اإلمامة ،وهذا املنهاج الواضح،
والغرض الواجب الالزم ،الذي مل يزل عليه اإلجامع من الشيعة اإلمامية املهتدية رحمة الله عليها ،وعىل ذلك كان
إجامعنا( ،»..املقاالت والفرق،م.س،ص.)106

[[[ -املقاالت والفرق ،م.س ،ص.105
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بعضها ،وإهامل ترتيب النتائج عىل جملة منها ،فقط من أجل مامرسة أكرث من إسقاط
أيديولوجي لديه.
وقد ذكرنا هذه األمثلة لتكون مبثابة مناذج لبقيّة االستنتاجات التي عمل عىل تسطريها يف
كتابه ،محاوالً تجميع الشواهد عليها .وهو ما يعني أ ّن مجمل ما سطّره الكاتب واستنتجه
حته ،فضالً عن فحص تفسريه
يحتاج إىل الكثري من التدقيق العلمي ،والتم ّعن يف ص ّ
للنصوص وداللتها.
 - 6التربيريّة يف معالجته ملوضوع بحثه ،مبعنى أنّه كان يسعى من أ ّول بحثه إىل آخره إىل
تربير فكرة سوداويّة وج ّد سلبية عن الفكر الشيعي ،والرواية الشيع ّية ،وعن جميع ما يتّصل
السلبي يف
بالتش ّيع من معتقد ،وتاريخ ،واجتامع ..لذلك تراه دامئًا ينحو إىل هذا املنحى
ّ
فهمه وتفسريه للنصوص واألحداث.
بكل ٍ
جهد عىل تقديم صورة ج ّد سوداويّة لهذا الحدث،
فعندما تناول موضوع الحرية عمل ّ
فحشد بعضً ا من النصوص واملصادر التي قد تخدم تظهري هذه الصورة ،وأهمل ما سواها،
وعمل عىل تأويل داللة تلك النصوص وتوجيه تفسريها مبا يخدم بناء ذلك الفهم الذي
يريد .كام مل يبحث يف مآل حالة الحرية ،وال يف النجاح يف تجاوزها بعد عقود من الزمن،
وال يف دالالت هذا النجاح ،وال يف نتائجه ،وال يف متاسك أصحاب اإلمام العسكري
من بعده ،واجتامعهم عىل االعتقاد بوجود خلف له ،وسعيهم إىل مواجهة حالة الحرية تلك،
ونجاحهم يف ذلك.
إ ّن التشديد عىل حالة الحرية ودالالت حصولها ،وإهامل القدرة عىل تجاوزها والنجاح
يف استيعاب جميع أو مجمل آثارها ،ونتائج ودالالت هذا النجاح؛ كل ذلك ييش بالال
موضوع ّية ،وبيش ٍء من النمط ّية ،وكثري من السوداويّة والسلب ّية يف مقاربة مجمل ما يتّصل
بالتشيّع من فكر ،وتاريخ ،ونص ،ومعتقد ،وسوى ذلك .وهو ما ساهم يف دفع الكاتب إىل
التغافل عن مجمل تلك األبعاد التي قد توصف باإليجاب ّية يف قض ّية الحرية وغريها.
يعب عن نظرته إىل ذاك التاريخ وما اكتنفه من
إ ّن الكاتب يف قراءته السوداوية تلك كان ّ
يعب عن التاريخ كام كان يف الواقع .لقد
أبعا ٍد ديني ٍة وكالميّ ٍة واجتامعيّ ٍة وغريها ،ومل يكن ّ
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منص ًة لينطق مبا لديه هو ،ومل يعمل عىل توفري الرشوط
استخدم الكاتب التاريخ ليتّخذ منه ّ
العلم ّية واملنهج ّية التي تدفع التاريخ إىل النطق مبا لديه .فهو مل يعمل عىل استنطاق
التاريخ ،وإنّ ا أراد النطق به .التاريخ هنا يصبح مج ّرد أداة لل ّنطق مبا لدى الكاتب ،ووسيلة
له ل ُيفيض مبا لديه .هنا تستطيع أن تقرأ الكاتب يف بحثه أكرث مام تقرأ التاريخ يف واقعه.
ومن الطبيعي للبحث الذي يكون محكو ًما بكثري من التربير واالنتقائ ّية وغريها من
االختالالت املنهجيّة؛ أن يؤ ّدي إىل الوقوع يف كثري من السقطات ،والهنات ،واألخطاء يف

معالجة البحث واالستنتاج منه ،والخالصات التي يفيض إليها ،وهو ما حصل لكاتبنا العزيز.
 - 7الديني واملجتمعي وانتقائ ّية منهج ّية :يف أكرث من موضع من كتابه نجد أ ّن الكاتب
ينتقل من أكرث من معطى مجتمعي ليثبت معطى ديني ،من قبيل أنّه إذا حصل اختالف يف
مجتمع ما حول أم ٍر ديني ما ،فإنّه يتّخذ من هذا االختالف دليالً عىل عدم وجود النص من
دون أن يبحث يف فرض ّيات أخرى؛ من قبيل أ ّن ال ّنص موجود ولكن حصل االختالف لدوافع
ودوا ٍع أخرى غري دين ّية ،أو أ ّن ال ّنص موجود ،ولكن حصل االختالف؛ أل ّن ظروفًا موضوع ّية
ربا لألمرين م ًعا....
مل تسمح بإفشاء ال ّنص ،وبيان مضامينه باملستوى املطلوب ،أو ّ
ولذلك توجد فرضيات أخرى يف تفسري االختالف وأسبابه ال بُ ّد من الوقوف عندها ،تحيل
االختالف إىل سبب غري صحي (البغي) ،وليس إىل فقد النص ،حيث نجد أ ّن القرآن الكريم
يعزو سبب االختالف يف بعض املوارد إىل تلك الدوافع غري الدين ّية﴿ ،ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ﴾[[[.

ويف موضوعنا نجد أ ّن املصادر املختلفة تتح ّدث عن وجود النص عىل اإلمام املهدي،
الصلة،
وعن وجود كرثة من الروايات حول مجمل ما يتّصل باإلمام ومختلف القضايا ذات ّ
وعن أن أصحاب اإلمام العسكري ـ جميعهم أو أكرثهم ـ كانوا عىل االعتقاد بالنص...؛
ويتمسك من
لكن تجد أ ّن الكاتب يتجاوز مجمل تلك املصادر ،ويتغافل عن نصوصها،
ّ
ويفسه كام يرغب من دون البحث يف
دون تدقيق أو تحقيق علميني بنص القمي فقط،
ّ
[[[ -سورة آل عمران ،اآلية .19
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منهجي ـ من ما تض ّمنه ذلك النص من حديث حول
مفاهيمه األساس ّية ،لينتقل بشكلٍ غري
ٍّ
ّ
«يدل...
افرتاق أصحاب اإلمام العسكري بعد وفاته ـ إىل النتيجة التالية؛ بأ ّن ذلك:

عىل عدم وجود إجراءات داخل الجامعة الشيعيّة ،أو ضابطة مرجعيّة من نص ،أو تعميم من
اإلمام ،أو فهم راسخ بني األتباع ،أو طبقة محرتفني إلدارة شؤون املقدس(»...ص.)359

فالسؤال الذي يجب طرحه أنّه هل مج ّرد حصول االختالف دليل عىل عدم وجود النص؟
أو عىل عدم وجود الدليل والربهان واملعجزة و...؟
هل االختالف الذي حصل حول نب ّوة محمد دليل عىل عدم نب ّوته؟ وهل االفرتاق الذي
حصل حوله برهان عىل عدم وجود املعجزة لديه؟ وهل االختالف الذي حصل حول نب ّوة
جميع األنبياء دليل عىل بطالن نبوتهم ومعاجزهم؟ وهل االختالفات التي حصلت وتحصل
يف التاريخ واملايض والحارض دليل عىل عدم وجود ضابطة مرجعيّة لدى من يختلفون؟
من الغريب أن يقع الكاتب يف هذا الخلل والخطأ املنهجي ،وأن يتّخذ من املجتمعي
مستن ًدا إلثبات الديني ،وأي ديني؟ الديني الذي ينتقيه هو ،ويكون محسو ًما سلفًا لديه .وإال
لو كان املجتمعي دليالً عىل وجود الديني ،ملاذا مل يعمد إىل االستناد عىل ما ذكره الشيخ
املفيد أو أبو سهل النوبختي حول اجتامع أصحاب اإلمام العسكري ـ جميعهم أو
أكرثهم ـ عىل وجود الخلف ،وإمامته من بعده؛ دليالً عىل وجود النص؟ ملاذا مل يعتمد عىل
أ ّن الثقاة العدول املستأمنني عىل األمر من أصحاب اإلمام العسكري قد اجتمعوا عىل
النص؟ وملاذا مل يستند
وجود ولد له هو محمد بن الحسن املهدي؛ دليالً عىل وجود
ّ
إىل النجاح يف تجاوز تلك األزمة بعد سنوات أو عقود من الزمن ليستنتج بأ ّن هذا دليل عىل
وجود النص؟ ملاذا ينتقل من املجتمعي إىل الديني يف واقعة –من دون التحقيق العلمي
حتها ومجمل ما يتّصل بها -وال يقوم بذلك يف وقائع أخرى؟
فيها أو التدقيق التاريخي يف ص ّ
ملاذا يُعمل منهجيّته يف مورد يشتهيه ،وال يعمل هذه املنهجيّة يف موارد أخرى تخالف ما
علمي
يبغي الوصول إليه؟ ملاذا هذه االنتقائيّة املنهجيّة يف بحث يق ّدمه كاتبه عىل أنّه عمل
ّ
تعسف ّية
ميارس فيه منهج ّيته مبوضوع ّية وتج ّرد ،وهو يف واقع الحال ميارس فيه انتقائ ّية ّ
ميكن تل ّمسها يف موارد كثرية يف الكتاب؟ هذا وقد اقترصنا هنا عىل مورد الحرية لعالقته
ببحثنا هذا ،وإال فإنّه توجد موارد أخرى كثرية أعرضنا عن ذكرها هنا.
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 - 8الهجوم عىل الرواية[[[ والتهافت املنهجي :يتّخذ الكاتب موقفًا حا ًدا من الرواية
جا من منتجات املزاج االجتامعي[[[ ،وصناعة شعب ّية[[[ ،وأنّها
الشيع ّية ،ويرى فيها منت ً
خاصة ...ونزلتها
«صناعة اجتامعيّة وسياسيّة غرضها تثبيت معتقد خاص اعتنقته جامعة
ّ
جا اجتامع ًّيا...[[[»..
منزلة الثابت الديني»[[[ ،و«هذا يجعل الرواية يف سياقاتها التاريخية نتا ً
اجتامعي تقوم الجامعة
إذًا ،الرواية ـ بحسب ا ّدعائه ـ ليست معطًى دين ًّيا ،وإنّ ا هي نتاج
ّ
الخاصة بصناعته وتنزيله منزل ًة دينيّةً.
ّ
والسؤال الذي يطرح نفسه أ ّن الكاتب هل ساق ا ّدعاءه هذا عىل نحو املوجبة الجزئ ّية (بعض
(كل رواية صناعة اجتامعية)؟
الروايات صناعة اجتامع ّية) ،أم عىل نحو املوجبة الكل ّية ّ
كل رواية هي صناعة
يبدو من ظاهر كالمه أنّه يقصد الثانية ،أي هو يريد أن يقول إ ّن ّ
اجتامعية ،وأنّه ال توجد رواية متثّل معطًى دينيًّا.
وبالتايل ال ب ّد من ذكر هذه املالحظات:
كل رواية عىل حدة إلثبات م ّدعاه ،أي إ ّن
أ ّوالً :إ ّن هذا يتطلّب أن يقوم الكاتب بدراسة ّ
عليه أن يدرس مئات آالف الروايات (كام فعل الكليني وغريه) ،وأن يستقرىء الروايات رواية
وإل فإ ّن مج ّرد إطالق هذه الدعوى ال يعترب برهانًا عليها،
رواية للوصول إىل تلك النتيجةّ ،
وسوف يبقى كالمه مجرد دعوى تفتقر إىل الدليل واإلثبات.
يفس الكاتب ما قام به الكليني (أو غريه) من عمل امت ّد إىل حوايل عرشين
ثان ًيا :كيف ّ
عا ًما ،وهو يجمع الروايات ويدقّق فيها ومي ّيز بينها ،ويف ّرق بني صحيحها وسقيمها ،حتى
اختار حوايل  16ألف رواية من  300ألف رواية؟ أال ّ
يدل ذلك عىل وجود روايات صحيحة
[[[ -ذكرنا هذه املالحظة من جهة أن الذي ساهم بقوة وفعالية يف معالجة أزمة الحرية إمنا هو تلك املنظومة الروائية
الوارردة عن أمئة أهل البيت؛ وعليه وجدنا من الرضوري الر ّد عىل بعض تلك الدعاوى التي تناولت هذه
املنظومة ،سوا ًء يف هذه املالحظة أو فيام يليها من مالحظات.
[[[ -وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،م.س.403 ،

[[[ -م.ن ،ص.453
[[[ -م.ن ،ص.405
[[[ -م.ن ،ص.404
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ليست نتاج املزاج االجتامعي ،وليست صناعة اجتامعية؟ أال ّ
قسم من
يدل ذلك عىل أ ّن
ً
الروايات التي وصلت إلينا هي يف نظر كبار علامء الحديث وبنا ًء عىل دراساتهم العلم ّية؛
جا اجتامعيًا؟
متثّل معطًى دينيًّا ،وليس منت ً
ثالثًا :إذا كانت الرواية ـ كام قال الكاتب ـ صناعة اجتامع ّية ،فام الذي حدا به إىل االستعانة
بهذه الرواية يف موارد كثرية من كتابه لالستدالل عىل ما يسعى إىل إثباته ،حتى ذكر أربع
روايات يف صفحتني ( ،)409-408والخامسة يف ما يليهام (ص ،)411حيث من الواضح أنّه
أراد أن يستفيد من هذه الروايات للتدليل عىل فكرة أو أخرى لديه.

حكم ثم يخالفه بعد صفحات؟ كيف
والسؤال الذي يطرح نفسه هو :كيف يطرح الكاتب
ً
يحكم عىل الرواية أنّها صناعة اجتامع ّية ثم يسعى إىل االستعانة بها واالستفادة منها؟ هل
جا اجتامعيًّا عندما تخالف معتقد الكاتب وخلفياته ،ثم تستحيل
يصح أن تكون الرواية منت ً
ّ
إىل دليل يستند عليه عندما توافق أفكاره وقناعاته؟ أال يع ّد هذا نو ًعا من التهافت املنهجي
أن يبادر الكاتب إىل إطالق دعوى ثم يعمل إىل مخالفتها ،دون تقديم دليل ال عىل تلك

الدعوى ،وال عىل تلك املخالفة ؟

[[[

 - 9املعقوليّة التاريخيّة[[[ أم املزاجيّة املعرفيّة :إ ّن ا ّدعاء الكاتب ملعقوليّته التاريخيّة يف

التعامل مع الروايات يف قبال مبنى (منهج) وثاقة الرواية؛ قاده إىل مزاج ّية فاضحة يف التعامل
معها ،حيث آل األمر إىل نوع من الذات ّية التي تتم ّيز بسطح ّية واضحة يف بعض األحيان،
فأصبحت املعقوليّة تلك معقوليّة الكاتب نفسه ،ومعقوليّة مسبقاته املعرفيّة وإسقاطاته
الفكريّة.
ولنا عىل دعوى الكاتب املالحظات التالية:

ٍ
تناف بني مبنى (منهج) الوثاقة للرواية وبني معقول ّيتها التاريخ ّية ودرجة
أ ّوالً :ال يوجد

[[[ -سوف يأيت بعد صفحات كيف أ ّن الكاتب استند عىل إحدى الروايات (تأبري النخل) للوصول إىل نتائج هائلة من
دون التحقيق العلمي والتاريخي يف تلك الرواية؛ وهو ما يظهر مستوى االنفصام املنهجي الذي يعاين منه ،والذي
انبنى عليه مجمل عمله.

[[[ -لقد أراد الكاتب توظيف هذا املنهج (املعقولية التاريخية) ليلغي دفعة واحدة مجمل تلك املنظومة الروائية
ألهل البيت ،والتي أسهمت يف عالج ازمة الحرية؛ ومن هنا وجدنا من املطلوب التعرض لهذه القضية والر ّد
عليها.
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احتامل فعل ّيتها ،بل ميكن أن يكون معطى الوثاقة أحد عنارص املعقول ّية التاريخ ّية للرواية،
إذ إ ّن دراسة البعد السندي ـ بل جميع األبعاد الحديث ّية ـ قد يتّصل بواقع ّية الرواية ،وينعكس
ويصب تاليًا يف معقوليّتها.
عىل نسبة احتامل وقوعها،
ّ
ثان ًيا :إ ّن منهج املعقول ّية التاريخ ّية يستلزم أن يستجمع الكاتب جميع املعطيات التاريخ ّية
وغري التاريخ ّية ذات الصلة بالرواية ،وأن يقوم بعمله هذا يف الروايات رواية رواية ،حتى
ميكنه الحكم عليها وعىل داللتها؛ فهل التزم الكاتب بلوازم هذا املنهج عندما حكم عىل

الرواية بأنّها صناعة اجتامعيّة أو نتاج مزاج اجتامعي...؟ أم إنّه غادر هذا املنهج ،واستسهل
إصدار حكم جارف عىل جميع الروايات الدين ّية مبعزل عن املنهج الذي نظّر له؟
نص
أي ّ
ثالثًا :إ ّن هذا املنهج ال ينطبق فقط عىل الرواية (الدينية) ،بل ينطبق أيضً ا عىل ّ
تاريخي .وعليه ،أن يت ّم إعامل هذا املنهج يف الرواية الدين ّية ،دون إعامله يف املعطى
ّ
الصلة بتلك الرواية؛ هذا يعني انفصا ًما منهج ًّيا يف توظيف املنهج وإعامله.
التاريخي ذي ّ
والسؤال الذي يطرح نفسه :هل التزم الكاتب مبنهجه هذا ولوازمه عندما حاول االستفادة
من نص األشعري القمي يف (املقاالت والفرق) حول الفرق الشيعية بعد وفاة اإلمام
العسكري ،ليصل إىل نتائجه التي أعتق ُد أنّها كانت محسومة سلفًا لديه؟ فهل استقىص
جميع املصادر ذات الصلة؟ وهل استجمع جميع النصوص التي ترتبط مبوضوع بحثه؟
يحل
ّ
وهل قام بالتحقيق يف تلك املصادر؟ وهل قارن بني تلك النصوص وحاول أن
التعارض فيام بينها؟
وهل استوعب جميع املعطيات التاريخية وغري التاريخية ذات الصلة مبوضوع بحثه؟
وهل عمل عىل دراسة جميع الظروف التاريخية واالجتامعية التي رافقت وسبقت حالة
الحرية تلك لفهمها بشكل أفضل ،وتج ّنب أيّة عمل ّية تأويل ذايت للحدث ودالالته؟ وهل
حاول أن يستفيد من أهل الخربة واالختصاص يف تلك املصادر وعلومها ومجاالتها
املعرف ّية؟ وهل وقف عىل مجمل تلك اآلراء املخالفة لرأيه ،وتلك املراجع التي ق ّدمت
رؤى ونظريات مخالفة ملا لديه؟
تخل عن اللّوازم املنهجية والبحثيّة ملنهجه التاريخي الذي ا ّدعى ،وحاول
أم إ ّن الكاتب ّ
ٍ
بناءات هائل ًة مستن ًدا عىل نص أو آخر ،وعىل مصدر أو آخر ،عندما وجد يف تلك
أن يبني
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النصوص واملصادر ضالته املعرفية دون أن يلتزم بتلك الخطوات املنهج ّية يف بحثه؟
لقد نظّر الكاتب لذاك املنهج (املعقول ّية التاريخ ّية) يف التعامل مع الرواية والنص
وتخل عنه عندما تعلّق األمر بقض ّية الحرية مثالً ،فلم يبحث
ّ
التاريخي؛ لك ّنه غادر منهجه
يف جميع تلك املعطيات التي تتّصل بهذه القض ّية ،ومل يستوعب بحثه جميع موضوعاتها،
وإنّ ا أجمل البحث ،وبالغ يف االستنتاج.
أن يدرس الكاتب ظاهرة التش ّيع يف حضورها التاريخي[[[ ويف متظهراتها املجتمع ّية
واسرتاتيجياتها السياس ّية[[[؛ أمر يف غاية األهم ّية ،لكن هذا يرتتب عليه لوازم منهج ّية وبحث ّية
عديدة ،مل يلتزم بها الكاتب ،ومل يكن وف ًيا ملنهجه فيها .فام فعله أنّه نظّر لذاك املنهج ،ثم
انقلب عليه يف ميدان البحث ،و(الحرية) مثال ذلك.
راب ًعا :كيف ميكن يف تطبيقنا لهذا املنهج أن نتج ّنب تأثريات العوامل الذاتيّة ،والخلفيّات
بكل كاتب وباحث؟ أال ميكن أن يدرس باحثان
الخاصة ّ
الفكريّة ،واملسبقات املعرفيّة
ّ
رواية واحدة فريى األ ّول معقوليّة تاريخيّة ،ويرى الثاين ال معقوليّة تاريخيّة؟ ،أال ميكن أن
تؤول املعقوليّة هنا إىل معقوليّة الباحث نفسه ،أي ميكن أن تستحيل إىل ح ٍّد بعيد معقوليّة
ذاتيّة غري موضوعيّة؟ أال ميكن الحديث هنا عن النسبيّة يف املعقوليّة؟ أليس ممك ًنا أن
يفتح هذا اإلعامل املنهجي ـ دون ضوابط منهجيّة ـ الباب عىل كثري من اإلسقاط املعريف،
واالنفصام املنهجي ،واالستنساب الفكري يف تطبيق هذا املنهج ،وتوظيفه؟

ٍ
نظري ،سوف نشري هنا ـ وإن كان هذا يحتاج
بحث
خامسا :وحتى ال يبقى كالمنا مج ّرد
ٍّ
ً
مفصل ليس هنا محلّه ،وكمثال عىل ما نقول إىل كيفية تعامل الكاتب مع رواية
إىل بحث ّ
(تأبري النخل) ،والتي أراد أن يتّخذ منها ومن غريها من الروايات ( )89-82مستن ًدا عىل أ ّن
«تدبريه (النبي )مل يكن كلّه بوحي من الله]..و[ أ ّن حدود اإللزام يف تعليامت النبي
ريا كلّف النبي بالقيام به وفق
محصورة مبا كان وح ًيا من الله» (ص« ،)85وأ ّن هناك تدب ً
األسباب الطبيعية والخربات ...التي قد تصيب حي ًنا وتخفق حي ًنا آخر» (ص ،)86مام يعني
أ ّن النبي ـ بحسب كالمه ـ قد يخطئ استنا ًدا إىل تلك األسباب التي قد تخفق ،فتؤ ّدي
حا منذ بداية النب ّوة أ ّن
إىل أن يخفق (يخطئ) النبي نفسه يف تدبريه ،وأنّه «كان واض ً

[[[ -م.ن ،ص.9

[[[ -م.ن ،ص.15-14
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السياسة كانت دو ًما خارج صلب الدين الذي يدعو إليه النبي( »...ص ،)86إىل أن يصل
كل ذلك التنظري الكالمي ـ السيايس ،الذي عملت عليه بعض
إىل بيت القصيد ،وغاية ّ
املدارس الكالم ّية تاريخ ًيا ،وهو« :أن الشأن السيايس ،وتداول السلطة ومفهوم الحكم كان
يق ّرره العرف ،وما ارتكز يف أذهان الناس من قواعد يف مامرستها واتخاذ القرار فيها ،وهي
يف جزء كبري منها متوارث مام قبل اإلسالم( »..ص.)89
إذًا ،السلطة وتداولها أمر يتبع للعرف ـ وليس للنبوة ـ وعندما تكون تلك األعراف بالية
ومتخلّفة وغري قادرة عىل صناعة سلطة عادلة وعرصيّة و...؛ فسوف تكون تلك السلطة عىل
شاكلة تلك األعراف ،وعندها لن يكون صع ًبا أن نعرف ملاذا ينترش يف مجتمعاتنا ودولنا الفقر
والفساد والتخلّف والتبع ّية واالستبداد والال عدالة وغريها من مفاسد السلطة ومثالبها .هنا لن
ٍ
فكري ملناقشة هذه األفكار من أ ّن السياسة خارج صلب الدين ،وأنّها شأن
بحث
نذهب إىل
ّ
دنيوي بحت ،وأ ّن النبي قد يخطئ يف ذاك املجال ،وأنّه ال إلزام باتباع رأي النبي وأمره
أقل منه ،...والتي (أي تلك
يف هذا الشأن ،وأنّه قد يتساوى رأيه مع رأي غريه فيه ،إن مل يكن ّ
األفكار) تع ّد فكرة فصل الدين والنبوة عن الدنيوي والسيايس األساس فيها ،حيث لن نناقش
هنا هذه النتيجة (أو الغاية) ـ وإن كان كالمه يف هذا املورد غري صحيح[[[ ـ التي وصل إليها،
وإنّ ا كيف ّية تعامله مع تلك الرواية (تأبري النخل) من خالل منهج املعقولية التاريخ ّية لديه.
وخالصة الرواية« :أ ّن النبي م ّر بقوم يلقحون [النخل] ،فقال :لو مل تفعلوا لصلح ،قال
فخرج ]النخل[
شيصا[[[* .فم ّر بهم ،فقال ما لنخلكم؟ قالوا :قلت كذا وكذا ،قال :أنتم أعلم
ً
بأمر دنياكم»[[[.
وهنا نريد أن نستأذن الكاتب لنجري نو ًعا من البحث العلمي ،ول ُنعمل منهجه يف املعقوليّة
التاريخيّة ،الذي يقتيض مساءلة هذا ال ّنص ،واستجامع جميع أو مجمل املعطيات ذات
الصلة به ،قبل الذهاب إىل توظيفه ،كام فعل الكاتب نفسه.
[[[ -من املناقشات التي قد ترد عىل هذه الفكرة هو إنه إ ّن قلنا إ ّن فلسفة دخالة الوحي يف الشأن البرشي هي (اللطف)
وما يقتضيه من هداية وإصالح وقسط وعدل..؛ فالسؤال الذي يطرح هو إن تلك الفلسفة (ولوازمها) هل تقترص
مقتضياتها عىل الشأن األخروي أم تشمل الدنيوي أيضاً؟ هل تقترص عىل الروحي أم تشمل املادي أيضاً؟ هل تقترص
عىل العبادي أم تشمل االجتامعي والسيايس أيضاً؟.
[[[ -أي إ ّن النخل حمل مترا ً رديئاً مل ينضج بسبب من عدم التلقيح.
[[[ -صحيح مسلم ،دار الفكر ،بريوت ،ج ،7ص.95
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وهو ما يتطلّب إيراد جملة من املناقشات ،وأن نطرح األسئلة التالية ،لرنى مدى إمكانية
وقوع هذا الحدث:
األ ّول :هل عرض هذا الخرب عىل القرآن الكريم ،وقارنه مع بقية الروايات املخالفة لداللته
لريى مدى صحته؟
لنبي ُوصف بأنّه «لعىل خلق عظيم»[[[ ،أن يتدخّل يف أمر ال يعنيه؟
الثاين :كيف أمكن ّ
يصح أن يكون النبي طفيل ًّيا إىل هذا الح ّد ـ بنا ًء عىل ما يُفهم من الرواية ـ (حاشا
هل
ّ
رصف ال يقدم عليه من ميتلك ح ًّدا أدىن من
النبي أن يكون كذلك) ،ليقدم عىل هكذا ت ّ
رصفاته؟
الرزانة والحكمة الشخص ّية يف ت ّ
الثالث :هل ميكن لنبي ،تلك صفته (عىل خلق عظيم) ،أن يتح ّدث مبا ال علم له به ،وأن
يأمر الناس مبا ال خربة له فيه ،وأن يخالف القرآن الكريم ،الذي يقول﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾[[[؟
الرابع :هل ميكن لذلك النبي أن يوقع أولئك املزارعني يف الرضر ،وأن يسبّب لهم
[[[
شيصا) ،وهو الذي يقول« :ال رضر وال رضار»؟
ذلك الرضر الزراعي (خروج النخل بعدها
ً
الخامس :إ ّن حاجة النخل إىل التأبري (التلقيح) من أوضح واضحات زراعة النخل ،ومن
يصح أن يخالف النبي أم ًرا عىل هذا
بديهيات هذا العمل الزراعي؛ والسؤال أنّه هل
ّ
املستوى من الوضوح والبداهة ،ويعتمده جميع املزارعني ،ويعرف رضورته القايص والداين
منهم ،وهو أمر ال يقبل الشك ،وال يحتمل املخالفة ملا يرتتّب عىل مخالفته من نتائج؟
السادس :هل ميكن للنبي ـ وأتكلم هنا برشيًّا ـ أن يجهل تلك املسألة (تأبري النخل) –
عىل وضوحها -وقد عاش بني ظهراين أولئك املزارعني الذين يعملون يف تلك الزراعة ،وتنقل
بني بساتينهم ،وعاين أعاملهم ،وسمع منهم ،وعني بأوضاعهم ،واهت ّم بأحوالهم؟ أال يكون
حاله عندها كحال من يجهل أ ّن وسائل النقل -مثالً -يف عرصنا تحتاج إىل الوقود يف سريها؟
[[[ -سورة القلم ،اآلية.4

[[[ -سورة اإلرساء ،اآلية.36

[[[ -الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،5ص.280
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السابع :إ ّن طبيعة املوقف تقتيض أن يبادر النبي ـ طاملا أنّه ال علم لديه باألمر ـ إىل
سؤال أولئك املزارعني عن فعلهم ،والتأكّد مام يقومون به...؟ فلامذا مل يبادر النبي إىل
جه إليهم باألمر
سؤال أولئك املزارعني ،والتعلّم من خربتهم ،واالستفادة منهم؟ وملاذا يتو ّ
مبارشة بدل سؤالهم عن عملهم؟
الثامن :إن كان النبي يعلم أ ّن املزارعني أعلم بأمور دنياهم ،فكيف يأمرهم بأم ٍر هم
يصح القول هنا إ ّن هذه الرواية تحمل يف نفسها التهافت؟ أل ّن الزم أنّهم
أعلم به منه؟ أال
ّ
أعلم بأمور دنياهم أالّ يتدخّل النبي( قائ ًدا ،آم ًرا )..يف دنياهم ،وعندما يتدخّل النبي
يف دنياهم ،فالزمه أنّه أعلم منهم بأمور دنياهم.
التاسع :إن قلنا إ ّن النبي مل يكن يعلم بأ ّن اآلخرين أعلم منه بأمور دنياهم ،فالسؤال
الذي يطرح نفسه أنّه هل ميكن للنبي أالّ يعلم حدود ما هو معني به ،أو هو غري معني
به؟ وكيف أمكن ملقولة (أنتم أعلم بأمور دنياكم) أن تغيب عنه رغم أنّها تشكّل ح ًدا فاصالً
جا إىل أن يقع يف هذا الخطأ،
بني دوره كنبي وبني البعد الدنيوي؟ ،وهل كان النبي محتا ً
ويوقع ال ّناس يف الرضر ،حتى يصل إىل معرفة الح ّد الفاصل بني ما هو معني به وما هو غري
معني به؟
العارش :إذا قلنا إ ّن النبي ميكن أن يخطئ يف رسالته إىل خارجها ،فام املانع أن
يخطئ النبي يف رسالته إىل داخلها ،مبعنى أنّه إذا أمكن أن يخطئ فيُدخل يف دوره ما
ليس من دوره (عندما تص ّدى لتأبري النخل وهو ليس معنيًا به) ،فام املانع أن يحصل عكس
ذلك ،بأن يكون هناك أم ٌر ما هو معني به ،لك ّنه يخطئ فيتعامل معه باعتبار كونه غري معني
به؟ فام الذي مينع هذا االحتامل طاملا أ ّن الخطأ يف حدود ما هو معني به أو غري معني به
وارد ،وطاملا أ ّن العصمة فيام يدخل يف دوره وما يخرج منه منتفية؟
الحادي عرش :إذا قلنا إ ّن النبي ميكن أن يخطئ يف رسالته إىل خارجها ،فام
املانع أن يخطئ يف رسالته داخلها (وليس إىل داخلها) ،مبعنى أنّه إذا قلنا بأ ّن
النبي ميكن أن يخطئ عندما اعتقد أ ّن هذا الشأن الدنيوي من شؤونه ،فام املانع
أن يقال بأ ّن النبي ميكن أن يخطئ يف أي مسألة من مسائل رسالته ،يف تص ّوره
لها ،أو يف بيانها ،وبيان حدودها ،وتفصيلها ،ومجمل ما يتصل بها؟ فإن كان الخطأ
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وار ًد ا فيام يتّصل بحدود رسالته ،فام املانع أن يكون الخطأ وار ًد ا داخل رسالته؟
وإن قيل أ ّن الله تعاىل يعصمه داخل رسالته؛ فيجب القول إ ّن العصمة يف (داخل الرسالة)
تستلزم العصمة يف حدود ذلك الداخل؛ أل ّن حدود ذلك الداخل هي من لوازمه ،إذ إ ّن
حكم املعرفة بحدوده.
املعرفة بالداخل تتض ّمن
ً
رصف مبا ميكن أن ييسء إىل شخصه ومكانته
الثاين عرش :هل
ّ
يصح للنبي أن يت ّ
ودوره وسمعته ،بل إىل ما ميكن أن ييسء إليه كنبي يبلغ عن الله تعاىل؟ إذ إ ّن ارتكاب هذا
ّ
الشك إىل نفوس ال ّناس
ال ّنوع من األخطاء ميكن أن يؤ ّدي إىل االنتقاص منه ،وإىل تسلّل
فيام يخربهم به ،أو يبلغهم به ،أو يأمرهم به.
الثالث عرش :إذا كان الوحي يرافق النبي ليحول بينه وبني الوقوع يف هكذا نوع من
األخطاء ،فلامذا تركه الوحي يف هذا الحال؟ وملاذا مل يحل دون وقوعه يف هذا الخطأ مع
ما يرتت ّب عليه من مفاسد عديدة وكثرية تتّصل حتى بدوره كنبي؟
حا ما ذكر من أ ّن النبي قد تعلّم من خطئه هذا ،فكان يجب
الرابع عرش :إن كان صحي ً
أن يقول أنتم أعلم بشؤون نخلكم وزراعتكم ،فلامذا ُعمل عىل تعميم النتيجة التي خلصت
إليها الرواية إىل جميع شؤون الدنيا ،مبا فيها السياسية؟ وملاذا بُنيت الرواية (القصة) بطريقة
علم من غريه بجميع شؤون الدنيا؟ أال يشري ذلك إىل أ ّن واضع
يظهر فيها النبي أنّه ّ
أقل ً
القصة من أجل أن يقول إ ّن النبي
الرواية كان يريد أن يصل إىل هذه النتيجة ،فابتكر هذه
ّ
ال صلة له بالدنيا والسياسة ،وأ ّن هذا األمر هو من شأن ال ّناس ،ليؤول األمر بحسب الواقع
السلطان؛ ألنّه ـ وبحسب تلك الرواية ـ األعلم بشأن السياسة من النبي،
إىل أنّه من شأن ّ
ليكون هذا األمر مستن ًدا للسلطان للتفلت من مجمل الحدود الدينيّة؛ ألنّه األعلم بالدنيا
والسياسة وما تقتضيه من لوازم ،قد تتق ّدم عىل جميع أو مجمل الضوابط الدينية ،ولألسف
هذا ما حصل يف التاريخ اإلسالمي.
الخامس عرش :لقد اكتشف أولئك املزارعون أ ّن النبي قد أخطأ بحقهم بعد أن خرج
شيصا؛ أليس ممك ًنا أن يكون قد وقع كثريون ضحية ألخطاء مامثلة قد ارتكبها
النخل
ً
يصح أن يرتكب هذه األخطاء ـ من دون أن يعلموا
النبي بحقهم ـ طاملا أ ّن النبي
ّ
أ ّن النبي قد أخطأ بحقّهم ،أو أغراهم بالوقوع يف هذا الخطأ الدنيوي أو ذاك؟ كيف
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يفس الكاتب هذا االحتامل الذي ترتتب عليه لوازم معرف ّية وتاريخ ّية عديدة؟
ّ
السادس عرش :لو فرضنا أ ّن ذلك الخطأ قد حصل من النبي ،ولنفرتض أيضاً أ ّن الوحي
حح ذلك الخطأ؛ فالسؤال :ملاذا ينتظر الوحي طوال تلك امل ّدة حتى يخرج النخل
قد ص ّ
شيصا ،ويفسد الثمر ليخربه بأ ّن اآلخرين أعلم بأمور دنياهم؟ أمل يكن األجدى واألفضل
ً
أن يتم تدارك املوقف قبل وقوع تلك الكارثة الزراع ّية وذاك الرضر ،حتى يستطيع أولئك
املزارعون تج ّنب كارثتهم هذه ورضرهم ذاك؟
وأيضً ا لو كان تصحيح املوقف من النبي نفسه ،فلامذا ينتظر كل تلك امل ّدة ليقوم
بأقل جهد وأبسط الكالم؟
بذلك ،مع أنّه كان يستطيع أن يج ّنب املزارعني رضرهم ّ
السابع عرش :ملاذا مل يبادر أولئك املزارعون إىل مناقشة النبي فيام طلبه منهم ،رغم
أ ّن املسألة (رضورة تأبري النخل) يجب أن تكون عىل مستوى عا ٍل من الوضوح لديهم ،ومع
كونها مام يرتتّب عىل مخالفتها كثري رضر لهم؟ مع أنّه قد نقل إلينا الكثري من املوارد التي
حا بكثري من هذه املسألة.
عمد فيها املسلمون إىل مناقشة النبي يف مسائل ّ
أقل وضو ً
يفس الكاتب تص ّدي النبي للكثري من الشؤون الدنيويّة والسياسيّة
الثامن عرش :كيف ّ
والعسكريّة وغريها؟ ،فإن كانت ال ّناس أعلم بأمور دنياها ،أمل يكن من الواجب أن يرتك
النبي شؤون الناس للناس ،مبا فيها السياسية والعسكريّة؛ فلامذا أقحم نفسه يف تلك
علم فيها؟ إلّ إذا أراد الكاتب أن يقول إ ّن
املجاالت التي ـ بحسب تلك الرواية ـ هو أقل ً
خ ًرا ،بعد أن قاد الجيوش ،وج ّهز الرسايا ،وخاض
النبي قد اكتشف هذه الحقيقة متأ ّ
الحروب ،وبنى دولته ،وساس الناس فيها ،وبقي يقوم مبهامه هذه لسنوات ،ث ّم ليكتشف
ريا أنّه كان عىل خطأ بسبب قصة تأبري النخل تلك؟!
أخ ً
التاسع عرش :ما الحكمة يف أن يقحم النبي نفسه يف هذا املوقف؟ وما الفائدة التي
حا الوصول
ترتت ّب عىل ذلك؟ أمل يكن ممك ًنا تج ّنب جميع سلبيات هذا الفعل؟ أمل يكن متا ً
إىل تلك النتيجة (أنتم أعلم بأمور دنياكم) من دون ارتكاب تلك األخطاء ،واالنزالق إىل
تلك املفسدة؟ وما هي الرضورة التي تقتيض الدخول يف ذاك املوقف ،مع ما يرتت ّب عليه
من سلبيات ،وما ميكن أن يثريه من إشكاليات؟
العرشون :أمل يكن من الالزم منهج ًّيا أن يتعقّب الكاتب الذين رووا هذه الرواية ،وأن
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أي تاريخ ،وامليول السياس ّية
يتبي مدى عالقتهم بالسلطان ،ومتى صدرت هذه الرواية ،ويف ّ
ّ
والكالم ّية ملن روى هذه الرواية ،وطبيعة الظروف التي كانت سائدة آنذاك ،والرصاعات
الفكريّة والسياس ّية يف ذلك الزمن ،ومن الذي تب ّنى هذه الرواية أو عمل عىل االستفادة منها،
وأي املصادر التي أدرجتها ،وماذا كان موقف بقية اآلراء
ويف أي املوارد استفيد منهاّ ،
واملدارس الفكريّة منها ،وماذا كانت مالحظاتهم عليها؟ إىل غريها من األسئلة التي ميكن
أن تطرح يف هذا السياق.
الواحد والعرشون :أال توجد فرض ّيات تاريخ ّية أخرى تقف خلف هذه الرواية ،تستحق أن
تطرح وتدرس من خالل املنهج املفرتض؟ وملاذا التأكيد عىل تلك الفرض ّية التي مييل إليها
الكاتب ،وإهامل بق ّية الفرض ّيات؟ أليس ممك ًنا أ ّن هناك من كان يريد أن يقول إ ّن النبي
ليس له عالقة بشؤون الدنيا ،مبا يف ذلك شؤون الرئاسة والخالفة ،وأ ّن عا ّمة الناس هم أعلم
بها من النبي؛ فعمل عىل وضع هذه الرواية ليقابل بها طرح مدرسة أهل البيت(ص) يف هذا
املوضوع ،من أ ّن النبي قد استخلف عل ًيا ليكون خليفة له من بعده؟
أليس ممك ًنا أ ّن هذه الرواية لها عالقة بالرصاع الكالمي الذي كان قامئًا بني من كان يقول
إ ّن النبي كان أعلم بشؤون الدنيا فاستخلف ،وبني من كان يقول إ ّن النبي مل يكن
أعلم بشؤون الدنيا فلم يستخلف؟
الثاين والعرشون :يبدو من الرواية أ ّن النبي كان جاز ًما يف حكمه بعدم تأبري النخل
(لو مل تفعلوا لصلح) ،والسؤال :من أين مصدر هذا الحكم؟ هل هو من الوحي؟ فيجب
أال يخطئ؛ أم هو من الخربة البرشيّة ،فهي مبستوى من الوضوح ال يسمح بالوقوع يف هذا
ربره املعريف؟
الخطأ؛ فكيف ميكن تفسري هذا الخطأ ،وما هو م ّ
حت الحادثة لوجب
الثالث والعرشون :إ ّن مسألة تأبري النخل مسألة عا ّمة البلوى ،ولو ص ّ
ألي من تلك األبعاد
أن تأخذ أبعا ًدا كبرية زراعيّة واجتامعيّة و ،...لكن الرواية مل تعرض ّ
والتداعيات ـ عىل أهميّتها وخطورتها ـ ،وإنّ ا أظهرت املوقف بطريقة مختلفة ،تبدو فيها
األمور مبنتهى االنسيابيّة ،بل واالنفصام عن املقتىض التاريخي للحدث.
الرابع والعرشون :مل ت ُظهر الرواية أ ّن النبي كان معنيًا بتفسري موقفه السابق (نهيه عن
تأبري النخل) ،وتح ّمل نتائج ذلك املوقف ،وإزالة االلتباسات التي ميكن أن تنشأ من كالمه،
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أو أنّه عمد إىل تصحيح ذلك املوقف ،وإنّ ا أظهرت األمر بيش ٍء من الال مباالة تجاه جميع
تلك القضايا عىل حساسيتها؛ وهو ما ال ينسجم مع مقتضيات األمور وشخص ّية النبي.
الخامس والعرشون :الكلمة املفتاح ّية يف رواية التأبري هي العبارة األخرية منها (أنتم أعلم
بأمور دنياكم) ،والتي تعني فصل الديني عن الدنيوي يف شخص ّية النبي ودوره.
والسؤال الذي يطرح نفسه أنّه إذا قاربنا التاريخ اإلسالمي الحقًا ملن حكم باسم النبي
وخالفته ،فهل اعتمد هؤالء الحكّام نظريّة الفصل بني الديني والدنيوي ،أم نظريّة الوصل
ربراته) لدى من
بينهام؟ فلامذا نجد ذلك الوصل بني الديني والدنيوي (وبغض النظر عن م ّ
يصح الوصل لدى من خلف
حكم باسم النبي ،يف حني ينكر عىل النبي ذلك؟ وهل
ّ
النبي نفسه؟ فلامذا التنظري لنظريّة الفصل لدى النبي ،يف
يصح لدى
النبي ،وال
ّ
ّ
مقابل تربير الوصل ـ ولو جزئ ًّيا ـ لدى من حكم باسمه؟
السادس والعرشون :لنفرتض جدالً أ ّن النبي(ص) كان يعتقد أنّه األعلم بأمور الدنيا ثم
حصلت حادثة التأبري ،فاكتشف أنّه كان مخطئًا باعتقاده هذا؛ أال يقتيض هذا االكتشاف أن
ينسحب النبي من جميع شؤون الدنيا ،مبا يف ذلك الرئاسة ،والدولة ،وقيادة الشأن العام
وإدارته...؟ لكن ما نجده يف سرية النبي إىل آخر حياته هو خالف تلك املقولة (أنتم
أعلم بأمور دنياكم) ،ويتناىف معها.
السابع والعرشون :إ ّن التسليم مبقولة (أنتم أعلم بأمور دنياكم) يعني فصل الدين عن البعد
النص الديني والقرآين خاصة عن البعد الدنيوي ،وهو يعني أن يكون
الدنيوي ،وهو يعني فصل ّ
القرآن الكريم كتاب ٍ
بعد روحي وأخروي محض ،وأن ال يشتمل عىل أي من القضايا الدنيوية
واملادية واالجتامعية والسياسية ،..ويف هذا ندعو الكاتب إىل قراءة القرآن الكريم مج ّد ًدا.
الثامن والعرشون :إ ّن ما يفهم من مقولة (أنتم أعلم بأمور دنياكم) أ ّن الوحي مل يأذن
للنبي أن يدخل يف أمور الدنيا ـ وإال لو أذن له لوجب أن يز ّوده معرفيًّا مبا يحتاج إليه
فيها ـ؛ والسؤال الذي يطرح هو أنّه كيف للنبي أن يدخل يف مجال مل يأذن له الوحي
بدخوله ،فهل يجوز عىل النبي أن يتجاوز ما يسمح به أو ال يسمح به الوحي ،وأن
يخالف ما رسمه الله تعاىل له من حدود لرسالته ودوره وفعله؟
التاسع والعرشون :يذكر الكاتب يف بعض املوارد تدخّل النبي يف أمور سياس ّية غاية

ّ
إشكالية احلرية يف بداية عصر الغيب�ة (القسم الثاين)

الملف

173

يف األهم ّية ،من قبيل إرادته أن يويل اإلمام عيل خالفته « ...إنّه (اإلمام عيل )يزعم
أ ّن رسول الله أراد األمر له .فقال (عمر) يابن عباس أراد رسول الله األمر[[[»..؛ والسؤال  :إن
علم من غريه بهذا الشأن ـ
معني بالشأن الدنيوي والسيايس ،بل هو ّ
كان النبي غري
أقل ً
ّ
يفس الكاتب تدخّل النبي يف واحدة من أخطر القضايا
بنا ًء عىل تلك املقولة ـ؛ فكيف ّ
السياس ّية وأه ّمها عىل اإلطالق؟
أما أن يقول الكاتب بأ ّن ذلك هو من قبيل الرغبة واإلرادة الشخصيّة ،فهو من عجيب
التأويل ،وذلك أل ّن النبي إن مل يكن معنيًّا بالشأن الدنيوي والسيايس فكان عليه أن
معني به ،وأن ال يُقحم نفسه يف مجال ليس له من دور فيه ،وأن يحجم
يحرتم حدود ما هو
ّ
عن أن يتكلّم يف ذلك األمر (الخالفة) ،مع ما قد يؤ ّدي إليه ذلك من التباسات ومفاسد
وخالف ،وأن يوقّر نفسه عن إبداء رغبته الشخصيّة طاملا هي مج ّرد رغبة ،وطاملا أ ّن اآلخرين
نصا عن النبي يؤكّد فيه أ ّن توليته
غري ملزمني بها ،مع أ ّن الكاتب نفسه ينقل يف كتابه ًّ
اإلمام عيل ليست إرادة شخصيّة له ،وأنّها من الله تعاىل « ..والذي ال إله إال هو إ ّن
هذا من الله»[[[ ،لك ّنه يتجاوز هذا النص ويتناساه .وهو من املوارد العديدة التي ينقل فيها
الكاتب اليشء ونقيضه ،لك ّنه يختار منهام ما ينسجم مع قناعاته الشخصية وميوله الفكريّة.
الثالثون :توجد بعض املناقشات التفصيليّة التي تتّصل بفهمه لتلك الرواية ،حيث إ ّن
بعض استنتاجاته يف كتابه ال تنسجم مع داللة تلك الرواية؛ والتي منها أنّه عندما يتح ّدث يف
العالقة بني النبي وتلك املسائل ذات الطابع العام؛ يقول « ..ال مبعنى أ ّن النبي كان له
رأي خاطئ[[[»..؛ لكن ما يُفهم من رواية التأبري أ ّن النبي قد أخطأ فيام قاله للمزارعني؛
والتي منها أ ّن رأي النبي يف املسائل الحياتيّة «يتساوى ..مع غريه» (ص ،)83مع أ ّن ما
يفهم من الرواية أ ّن رأي النبي أقل من رأي غريه يف األمور الدنيوية «أنتم أعلم بأمور
دنياكم»؛ والتي منها –بحسب ما يذهب إليه -أ ّن تدبري النبي(ص) يف الشأن السيايس « ..مل
يكن كلّه بوحي من الله»[[[ ،ممّ يفهم من عبارته أ ّن بعضه كان بوحي من الله؛ مع أ ّن ما يفهم
[[[ -وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.132

[[[ -م.ن،ص.85

[[[ -م.ن ،ص.83
[[[ -م.ن ،ص.85
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من الرواية وإطالق عبارتها «أنتم أعلم بأمور دنياكم» هو أنّهم أعلم من النبي بجميع
أمور الدنيا ،مبا فيها السياسية ،وهو ما يخرج الوحي من دائرة التدبري السيايس؛ ألنّه ال ميكن
القول إ ّن البرش أعلم من الوحي يف مجال التدبري السيايس؛ إال أن يذهب كاتبنا إىل التبعيض
بأ ّن الوحي يتدخّل يف شأن سيايس وال يتدخّل يف آخر؛ وهذا ما يقود إىل السؤال عن فلسفة
سيايس ويتعاىل
ربراتها ،وأنّه ملاذا يتدخّل الوحي يف شأن
هذا التبعيض وهذه االنتقائ ّية وم ّ
ّ
عىل آخر؟ وأال يخالف هذا جملة ما استنتجه الكاتب؟ إذ إ ّن مج ّرد أن يتدخّل الوحي يف شأن
نتعسف يف
حا أن ّ
سيايس ،فهو يعني أ ّن الوحي غري منفصل عن هذا الشأن ،وأنّه ليس صحي ً
تأويل النصوص ذات الداللة السياسية (نص الغدير مثالً) بنا ًء عىل نظريّة الفصل الحا ّد بني
الديني والدنيوي؛ وأنّه من الرضوري أن نُعمل منهج املعقول ّية التاريخ ّية بتج ّرد وموضوع ّية
خصوصا ما كان
ومنهج ّية يف جميع تلك الروايات التي نظّرت للفصل بني الديني والدنيوي،
ً
يتّصل منها بالخالفة وتداول السلطة.

إ ّن هذه النقاشات وغريها كان يجب أن يقوم بها الكاتب إن أراد أن يكون وفيًا ملنهجه يف
هذا املورد ،لكن اعتقد أن تنظريه املنهجي ذاك (املعقولية التاريخية) مل يكن إال وسيلة
منهجي،
موضوعي
علمي
لتقديم قناعاته الذاتيّة ـ مبا يف ذلك موضوع الحرية ـ يف قالب
ّ
ّ
ّ
ودليلنا عىل ما نقول أنّه تنكّر ملنهجه هذا وغادر رشوطه ،وانقلب عليه يف موارد عديدة
من كتابه ،عندما كان يجد أ ّن رواية أو أخرى تنسجم مع الغايات التي يريد أن يصل إليها،
واألفكار املسبقة لديه.
املنهجي يف املعقوليّة التاريخيّة ألخذ قضيّة الحرية إىل غايات
إ ّن االستناد إىل تربيره
ّ
ونتائج معروفة سلفًا ،وإلعطاء تلك النتائج مرشوعيّتها للمنهجيّة؛ مل يكن عمالً منهجيًّا؛ ألنّه
ف ّرق بني التنظري ملنهج بغرض توظيفه من خالل رشوطه العلمية الصحيحة ،وبني اعتامده
كذريع ٍة لتربير نتائج مبتوتة سلفًا ،وتغليفها بذلك املنهج وثوبه.
 - 10الطفرات االستدالل ّية ،أو القفز غري املنهجي الذي كان ميارسه بني املقدمات
وال ّنتائج .وهو ما فتح الباب واس ًعا لديه للوقوع يف كثري من اإلسقاط املعريف واالنزالق
إىل استنتاجات ال تنسجم منطق ًّيا مع مق ّدماتها ،وال يوجد بينها وبني تلك املق ّدمات ارتباط
ومنطقي.
منهجي
ّ
ّ
وينبغي اإللفات إىل أنّنا هنا ال نتح ّدث يف البعد ال ّداليل لل ّنص ـ لنم ّيز هذه املالحظة عن
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عسف يف تفسري النص ـ مبقدار ما نتح ّدث يف بعده االستداليل ،والذي قد يرتكز
مالحظة التّ ّ
عىل نص أو آخر ملامرسة استدالل أو أكرث يوصل إىل استنتاجات يُ ّدعى ارتكازها عىل تلك
ال ّنصوص ،وما تتض ّمنه من مق ّدمات.
ولنا يف هذا املوضوع أمثلة عديدة ،لكن سوف نبدأ بهذا املثال ،الذي قد يكون األكرث
التصاقًا مبوضوع بحثنا ،وتحدي ًدا الغاية (عدم وجود ولد لإلمام العسكري )التي أراد
الكاتب إيصال بحثه (الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،ص )372-357إليها؛ وإن كان
الكاتب قد أفرط يف ارتكاب هذا الخلل املنهجي ،مام جعل كتابه يطفح بهذا ال ّنوع من
االختالالت يف االستدالل ،ويف ترتيب ال ّنتائج عىل مق ّدماتها.
أ ّما املثال مورد النقد فهو ما ذكره يف كتابه (الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ) ،حيث
قال ...»:فقد كان موقف أتباع العسكري قاط ًعا بعدم وجود ولد للعسكري يخلفه،[[[»...
حيث استند عىل نص القمي يف كتابه (املقاالت والفرق) لدى حديثه يف افرتاق أصحاب
[[[
اإلمام العسكري للوصول إىل هذه ال ّنتيجة.
هنا لن نستعيد مجمل تلك املالحظات التي ذكرناها سابقًا من إهامله للعديد من املصادر
عسف يف تفسريها ،إىل بقية املالحظات التي ترتبط
ذات ّ
الصلة ،واجتزاء ال ّنصوص ،والتّ ّ
بهذا املورد؛ وإنّ ا سوف نقترص عىل كيفيّة بنائه االستداليل عىل هذا النص ،ومدى صحة
التابط املنطقي بني املق ّدمات وال ّنتائج.
ّ
نص القمي هو انقسام أصحاب اإلمام العسكري بعد وفاته إىل
وخالصة ما جاء يف ّ
خمس عرشة فرقة ،تلتقي جميعها عىل عدم االعتقاد بوجود خلف لإلمام العسكري...
عدا فرقة واحدة منها ،وهي املعروفة باإلماميّة ،والتي تذهب إىل االعتقاد بوجود الخلف
الحجة من عقب اإلمام العسكري ،وأنّه «مسترت ..مأمور بذلك ،حتى يأذن الله عز وجل
[[[
له فيظهر ويعلن أمره.»..
والسؤال الذي يطرح نفسه هو أ ّن هذا املضمون (خالصة ما جاء يف كالم القمي) هل ّ
يدل
[[[ -م.ن ،ص.362

[[[ -م.ن ،ص.361-360
[[[ -م.ن ،ص.367
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عىل ما ذكره الكاتب (كان موقف أتباع العسكري قاط ًعا بعدم وجود ولد للعسكري) ،حيث
يظهر من كالمه أنّه يقصد جميع أتباع اإلمام العسكري؟ ،وهل تلك املق ّدمة التي ذكرها
القمي توصل إىل هذه ال ّنتيجة التي استفادها الكاتب؟
يف مقام الجواب ال ب ّد من ذكر ما ييل:
أ ّوالً :كيف أمكن له أن يتجاوز وجود فرقة اإلمام ّية اإلثني عرشيّة التي يتح ّدث عنها مط ّو ً
ال
القمي ،والتي هو نفسه ينتمي إليها ،والتي تعتقد بوجود الخلف الحجة من عقب اإلمام
يصح يف مقام االستدالل أن يكون لدينا مق ّدمة مفادها وجود جملة من
العسكري؛ فهل
ّ
أصحاب اإلمام العسكري وأتباعه يعتقدون بوجود خلف له من عقبه؛ ثم لتكون ال ّنتيجة
حكم عا ًما يتجاهل هذا املعطى ،ومفاده أ ّن أتباع اإلمام العسكري يقطعون بعدم وجود
ً
يصح أن تكون ال ّنتيجة مخالفة لبعض مق ّدماتها؟
يصح هذا التعميم هنا؟ وهل
ولد له؟ فهل
ّ
ّ
لصح
نعم لو ذكر الكاتب أ ّن بعضً ا من أتباع اإلمام العسكري كان عىل ذلك االعتقاد
ّ
حكم
كالمه ،لك ّنه ارتكب خطأً منطقيًّا يف مقام االستدالل عندما استند عىل مق ّدمات تفيد
ً
حكم عا ًما وشامالً ،فهو قد ذهب إىل التّعميم يف الحكم مع أ ّن مق ّدماته
جزئيًّا ليبني عليها
ً
تؤسس له.
التي ارتكز عليها ال تساعد عىل ذلك التّعميم ،وال ّ
حا بينهام ،حيث إ ّن
ثان ًيا :مل مييّز الكاتب بني األصحاب واألتباع ،ومارس خلطًا واض ً
كل
مفهوم األتباع أوسع دائرة من مفهوم األصحاب ،أو بالح ّد األدىن ميكن القول إنّه ليس ّ
األتباع من األصحاب ،فقد يكون لدينا أتباع لإلمام العسكري يف بالد بعيدة ونائية،
لك ّنهم مل يصحبوه ـ بناء عىل مفهوم الصحبة ـ ،وبالتّايل ال يكونون من أصحابه.
ونص القمي يتح ّدث عن االنقسام بني أصحاب اإلمام العسكري(ع) وليس بني أتباعه ،وهو
ـ أي هذا االنقسام ـ وإن كان بحسب طبيعة األمور ومنطقها قد يقتيض أن يؤ ّدي إىل االنقسام
بني األتباع ،لكن نص القمي ال يتح ّدث عن االنقسام بني األتباع ،وال يف طبيعة االنقسام
بينهم (عدد الفرق ،وانتشارها ،وحجمها ،)..وال يف مستواه لديهم...؛ وهو ما يحتاج إىل
بحث مستأنف لإلجابة عىل أسئلة هذه املوضوعات.
نص يتح ّدث عن االنقسام بني األصحاب للوصول إىل
وبالتّايل ال
يصح االستناد عىل ّ
ّ
وخصوصا عندما يكون لدينا فرقة من األصحاب عىل االعتقاد
نتائج جازمة لدى األتباع ،ـ
ً
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بوجود ولد لإلمام العسكري ـ ،بنا ًء عىل االختالف املفهومي وتالياً املصداقي بينهام.
منطقي بني مق ّدمة تتح ّدث عن األصحاب ونتيجة تتح ّدث عن
وبتعبريٍ آخر ،ال يوجد انسجام
ّ
األتباع ،أي بني مق ّدمة متثّل معطى جزئيًّا ،وبني نتيجة متثّل معطى شامالً؛ أل ّن (األصحاب)
معطى أضيق دائرة من معطى (األتباع) ،فهل ميكن يف مقام االستدالل االنتقال من مق ّدمة
يصح االتّكاء عىل معطى محدود للوصول إىل حكم شامل؟
جزئيّة إىل نتيجة عا ّمة؟ وهل
ّ
حا عندما استند إىل مق ّدمات تتح ّدث عن أن بعض أصحاب
لقد ارتكب الكاتب خطأً واض ً
اإلمام العسكري مل يكونوا عىل االعتقاد بوجود ولد له ،للوصول إىل نتيجة مفادها أ ّن
عا ّمة أتباع اإلمام العسكري مل يكونوا عىل االعتقاد بوجود ولد له.

ثالثًا :إ ّن مقاربة القمي لذلك االنقسام الذي حصل بعد وفاة اإلمام العسكري هي
مقاربة كالميّة بال ّدرجة األوىل ،ـ وإن أخذت بع ًدا مجتمعيًّا ،-وليست مقاربة دميغرافيّة تعنى
بحجم الفرق ،حيث أراد النص أن يحيص الفرق التي تولّدت بنا ًء عىل حيثيّة االختالف
الكالمي يف قضيّة الحجة بعد وفاة اإلمام العسكري ،وأن يحيص اآلراء الكالميّة لدى
هذه الفرقة أو تلك ،والتي طرحت بعد وفاة اإلمام العسكري من قبل تلك الفرق ،مبعزل
عن حجم كل فرقة ،وعدد أفرادها وجميع حيثيّاتها الدميغرافيّة ...حيث قد تد ّرج فرقة إىل
جانب بقيّة الفرق يف املقاربة الكالميّة ،مام قد يخيّل للبعض أ ّن الحجم الدميغرايف لهذه
الفرق قد يكون متساويًا أو متقاربًا ...يف حني إ ّن هذا املوضوع مفارق للموضوع األ ّول
ويختلف عنه جذريًّا؛ ألنّه عندما نأيت إىل املقاربة ال ّدميغرافيّة قد يكون األمر مختلفًا متا ًما،
حيث قد نجد أ ّن الحجم ال ّدميغرايف إلحدى هذه الفرق هو أكرب بكثري من حجم الفرق
األخرى ،أو حتى من حجمها مجتمعة ،وهو ما يحتاج إىل بحث مستأنف.
يصح االستناد عىل مق ّدمات تتح ّدث يف البعد الفرقي  -الكالمي ،للوصول إىل
وعليه هل
ّ
نتائج تتّصل بالبعد ال ّدميغرايف والعددي؟
منطقي بني مق ّدمات تتح ّدث عن االنقسام الكالمي
وبعبارة أخرى ،هل يوجد انسجام
ّ
للفرق ،وبني نتيجة تتّصل بحجمها ال ّدميوغرايف (عموم أتباع العسكري)؟ أم هام
(املق ّدمات وال ّنتيجة) من طبيعة مختلفة ،وال صلة منطق ّية بينهام .األوىل ذات مضمون
كالمي ـ بال ّدرجة األوىل ـ ،والثّانية ذات مضمون دميوغرايف ـ بال ّدرجة األوىل؟
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نعم ما ميكن أن يستفيده الكاتب من ذلك النص هو طبيعة االنقسام الكالمي واآلراء
لكل فرقة ،وعدد أفرادها ،ومداها
الكالم ّية لتلك الفرق ،وعددها ،..أ ّما الحجم ال ّدميوغرايف ّ
املجتمعي؛ فهو ما يحتاج إىل بحث مستأنف ،ويحتاج إىل مق ّدمات أخرى مختلفة  -أو
إضاف ّية  -عن تلك املق ّدمات التي استند عليها ،وبنى عليها بنيانه.
منهجي ،وانتقاله من الجزيئ إىل الكيل دون
مثالنا اآلخر هو مامرسته التعميم بشكل غري
ّ
تربير علمي ومنطقي ،حيث استند إىل بيان القمي لقول الفرقة الرابعة عرشة بأنّه« :ال ولد
رسا وعالنية ،وبحثنا عن خربه
حرنا ذلك ّ
للحسن بن عيل أصالً ،ألنّا تب ّ
بكل وجه وفتّشنا عنه ً
حس
يف حياة الحسن بكل سبب فلم نجده»[[[؛ ليستنتج الكاتب بأنّها «أقوال تنفي أي دليل
ّ
متداول بني أتباع العسكري ميكن التعويل عليه»[[[.
والجواب عىل ما تق ّدم:
أي دليل
أ ّوالً :إ ّن قول تلك الفرقة (الرابعة عرشة) ينفي أي دليل حيس لديها ،لك ّنه ال ينفي ّ
حس باملطلق ،إذ قد تكون هناك أدلّة حسيّة توفّرت لدى آخرين ،لكن مل تتوفّر لدى من
ّ
وخصوصا أ ّن مقالة هذه الفرقة هي «مل نجده» ،ومل يقولوا مل يجده
انضوى يف هذه الفرقة،
ً
حس لديهم ،ومل ي ّدعوا أنّه مل
أحد غرينا .أي إ ّن ما يفهم من مقالتهم هو أنّه مل يتوفّر دليل ّ
حس لدى غريهم.
يتوفر دليل ّ
ثان ًيا :إ ّن األساس يف أمر اإلمام املهدي هو خفاء املولد والغيبة ،وهو ما يتّصل بفلسفة
هذه الغيبة وعللها وعليه ،أالّ يكون لدى الكثريين ،بل لدى األعم األغلب أدلّة حسيّة؛ هو
أمر ج ًدا منطقي ،وينسجم مع مقتضيات األمور والظروف التاريخية ووظيفة الغيبة وفلسفتها،
رض منطقيًّا بحقيقة وجود اإلمام املهدي وواقعيّته؛ أل ّن الفرضية املطروحة هنا هي
وال ي ّ
الحس بذاك املستوى إنّ ا يعود إىل غيبة اإلمام وليس إىل عدم وجوده،
أن فقد الدليل
ّ
ومن املعلوم أ ّن عدم الوجدان  -ولو لدى األعم من الناس -ال ّ
يدل عىل عدم الوجود .إذ
الوجود أوسع دائرة من أن نصل إليه بالحيس أو بغريه.
ثالثًا :يف قبال ما ذكرته تلك الفرقة ،هناك يف املقابل من ذكر وجود أدلّة حسيّة عىل وجود
[[[ -املقاالت والفرق ،م.س ،ص.115-114

[[[ -الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.362
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اإلمام املهدي ،[[[فكان عىل الكاتب أن يبحث يف تلك األدلّة التي ذُكرت قبل الذهاب
إىل استنتاجه ذاك.
راب ًعا :إ ّن أدلّة اإلثبات (مناهج اإلثبات) يف الفكر الديني أعم من أن تعتمد عىل الدليل
الحس فقط ،وهي تعتمد إضافة إىل الحيس عىل النقيل والعقيل ،بل إ ّن الدليل النقيل هو
ّ
األساس يف إثبات مجمل قضايا الفكر الديني واإلسالمي ،مبا يف ذلك قضيّة وجود اإلمام
للحس ،ويف
املهدي؛ وعليه لن يكون من الصحيح منهجيًّا إعطاء ذلك الثّقل املعريف
ّ
املقابل إهامل الدليل النقيل وأهميّة دوره يف إثبات وجود اإلمام املهدي ووالدته.
خامسا :بناء عىل استناده عىل ما جاء يف كالم األشعري القمي يف (املقاالت والفرق)؛
ً
ملاذا مل يستوقف الكاتب ما ذكره القمي حول محوريّة الدليل النقيل وق ّوته وقدراته اإلثباتيّة
يف هذا املوضوع ،حيث يقول القمي لدى حديثه عن الفرقة اإلمامية ...« :املأثور عن األمئة
الصادقني ،مام ال دفع بني هذه العصابة من الشيعة اإلمامية ،وال شك فيه عندهم وال ارتياب،
حة مخرج األخبار املرويّة فيه ،وق ّوة أسبابها ،وجودة أسانيدها،
ومل يزل إجامعهم عليهم لص ّ
وثقة ناقليها .إ ّن اإلمامة ال تعود يف أخوين إىل قيام الساعة بعد حسن وحسني ...وال يجوز
جة من عقب اإلمامي املايض قبله ،ولو خلت ساعة لساخت األرض
أن تخلو األرض من ح ّ
ومن عليها»[[[ ،ويقول..« :مع القول املشهور من أمري املؤمنني عىل املنرب« :إ ّن الله ال
جته
جة له عىل خلقه ظاه ًرا معروفًا أو خافيًا مغمو ًرا ،ليك ال يبطل ح ّ
يخيل األرض من ح ّ
وبيّناته» ،وبذلك جاءت األخبار الصحيحة املشهورة عن األمئة»[[[.
ويقول القمي« :قد ُرويت األخبار الكثرية الصحيحة :أ ّن القائم تخفى عىل الناس والدته،
ويخمل ذكره[[[»...؛ وعليه ،ملاذا مل يستند الكاتب عىل مجمل ما جاء يف كالم القمي هذا
ليستنتج وجود أدلّة نقليّة قويّة وكافية إلثبات أصل وجود اإلمام املهدي ووالدته؟ وملاذا
مل يعتمد عىل هذا الكالم ليصل إىل نتيجة مفادها أ ّن املنهج النقيل (وأدلته) قادر عىل أن
يثبت تلك القضية ،ويفي حقها يف اإلثبات.
[[[ -راجع :املفيد ،اإلرشاد ،ج ،2م.س ،ص354-351؛ الصدوق ،كامل الدين ومتام النعمة ،م.س ،ص.479-434
[[[ -م.س،ص.103
[[[ -م.ن ،ص.104
[[[ -م.ن،ص.105
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لعل من املفيد أن نختم بجملة من املالحظات العامة ،التي
ت :يف املالحظات العامةّ :
ال ترتبط بخصوص بحث الحرية ،لكن ميكن أن يُستفاد منها يف مجمل تلك املواضيع
والقضايا التي يت ّم التع ّرض لها من قبل أولئك الكتّاب ،الذين يجهدون أنفسهم لنقض
ونصه الديني بالوضع
الفكر الشيعي ،ويعملون عىل توهينه ،ويعلنون الئحة اتّهام لعقائده ّ
واالختالق والصناعة البرشية ،مستخدمني جميع األدوات املنهج ّية التي تتوفّر لديهم
للوصول من خاللها إىل غايتهم تلك ،واملقصد الذي أرادوه ،تحت ستار البحث العلمي
واملوضوع ّية وال ّنزاهة املنهج ّية ،وغريها ،وهي ليست سوى مفاهيم تستخدم لتجميل هذه
األعامل ،ومحاولة منحها صدق ّية معرف ّية تحتاجها للوصول بها إىل أهدافها التي تسعى إليها.
وقد يقول أحدهم إ ّن هذا نوع ات ّهام يفتقد إىل ال ّدليل؛ فنقول يف مقام الجواب :ميكن أن
يكون أي بحث عرضة لسقطات وأخطاء ،...لكن أن تبلغ تلك األبحاث ذلك املستوى من
الهنات ،والعيوب العلم ّية ،واالختالالت املنهج ّية ،واإلسقاط املعريف ،واالنتقائ ّية ،والتّربيريّة،
والسوداويّة يف ال ّنظرة إىل
والتّعسف يف تفسري ال ّنصوص ،واجتزائها ،واالنفصام املنهجيّ ،
مجمل ما يتّصل بالتّشيع من فكر وعقيدة وتراث ،وأن يُدار البحث ويُوجه من بدايته إىل نهايته
جه والوجهة ،...وأن يصدر جميع ذلك من كتاب ليسوا حديثي عهد
يف مسار مح ّدد التو ّ
بالبحوث العلم ّية ،والكتابة التي تلتزم أصول البحث وضوابطه املنهج ّية؛ كل ذلك ييش بأ ّن
هذه األعامل تفتقد إىل نزاهتها العلم ّية وموضوع ّيتها ،وأنّها متتلك غايات مح ّددة تسعى إىل
وخصوصا عندما تتشابه مجمل تلك األعامل يف موضوعاتها التي
الوصول إليها وبلوغها.
ً
تختار ،وال ّنتائج التي ترتت ّب عليها ،ويف بعض املناهج التي توظّف لذلك ،ويف زاوية املقاربة
وطريقتها ،ويف كيف ّية بنائها ،بل يف بعض املفاهيم واملصطلحات التي تستخدم ...والتي يفهم
من سريها ومجمل قضاياها أنّها تؤول إىل مقصد واحد ،وهدف أوحد.
وهنا ميكن تسجيل املالحظات التّالية:
 .1إ ّن هذه األعامل ليست جديدة يف التاريخ املعريف ،وال يف ساحة الرصاع الكالمي
واالشتباك املذهبي ،وهي لن توصل إىل مقاصدها ولن تبلغ غاياتها ،وحتّى ولو كانت تلقى
عونًا أو آخر من جهات أو أخرى ،فإنّها لن تؤ ّدي إىل املطلوب منها.
وسوف يكون حالها كحال ما سبقها من هذه األعامل منذ دهر من الزمن حيث ستتح ّول
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بالصاعات الكالم ّية،
إىل عنوان (أو رقم) يضاف إىل تلك املعاجم البيبلوغراف ّية التي تعنى ّ
والخالفات املذهب ّية ،والسجال بني مختلف الفرق ،ولن تعدو يف اإلجامل هذا األثر.
 .2بل ميكن القول ـ وكام هي عادة األمور ومنطقها ـ سوف تضحى هذه األعامل سب ًبا
ويبي ال ّرأي
للعديد من الردود ،وألكرث من نتاج علمي وفكري يف ّند مساعي ال ّنقض تلك،
ّ
املقابل ،ويربز ما لديه من أدلّة وحجج؛ مام يؤدي إىل أن تصبح تلك األعامل مبثابة مح ّرك
لتطوير الفكر اآلخر وتنميته ،وإبراز مكامن الق ّوة لديه ،وإظهار ما عنده من أفكار ومضامني،
والعمل عىل تجديده من مختلف الجهات ،ليتح ّول ما أريد له أن يكون نقضً ا للفكر الشيعي
إىل سبب إغناء له ،وعامل بيان ألفكاره ،وإظها ٍر ملجمل مضامينه ومعانيه.
تصب يف نهاية املطاف يف ميدان االحرتاب املذهبي،
 .3إ ّن هذه الكتابات سوف
ّ
ربرات إضاف ّية للحركات التّكفرييّة التي متارس التّبديع،
وطاحونة التّكفري وتؤ ّدي إىل إيجاد م ّ
والتّفسيق ،واإلخراج من امللّة والدين ،ومختلف ألوان االتهام الديني واملذهبي ،وما يرتتّب
عىل ذلك من نتائج تدفع باتّجاه املزيد من االحتدام املذهبي ،وتوصل إىل تغذية الفكر
التّكفريي ومشاريعه وأعامله ،بل إرهابه وإجرامه.
وبيان ذلك أ ّن هذه الكتابات ت ّدعي أ ّن املعتقد الشيعي هو معتقد مختلق ،وأن الفكر
الشيعي هو فكر مبتدع ،وأن الرواية الشيعيّة تم وضعها [ ...]1وهنا أال ينسجم هذا الكالم مع
 - 1سوف أذكر هنا بعض الشواهد التي ّ
تدل عىل ما ذكر ،أو تسهم يف الوصول إىل تلك النتيجة ،من دون أن نذهب
إىل مناقشتها والر ّد عليها.
النص والتاريخ)" :مع هذا املعتقد الجديد أخذت اإلمامة تتأسس طوال
بني
اإلمامية
(الشيعة
يقول الكاتب يف كتابه
ّ
القرن الرابع الهجري عىل الغيب الذي ال ميكن عقله أو فهمه أو تفسريه( "..ص)372؛ ويقول.." :فصدور الرواية
كان لغرض تأييد موقف أو معتقد أو ادعاء فرقة معينة ،وليس لتوثيق تراث األمئة ،أي كانت الرواية تصدر عن مزاج
اجتامعي وإطار تفكري ذي منطق وإجراءات خاصة وثوابت مفروغ منها ،يجعل الرواية منتجاً من منتجات هذا املزاج
ومن توابعه وملحقاته وليس العكس" (ص)403-402؛ ويقول ... ":رضورة النظر إىل الرواية بصفتها صناعة اجتامعية
وسياسية غرضها تثبيت معتقد خاص اعتنقته جامعة خاصة ،وانتجته يف سياق تكوينها وانتاجها لتضامنها وهويتها
وباتت جزءا ً من حقيقتها وأساس وجودها ،ونزلتها مع الزمن منزلة الثابت الديني والبديهية العقلية والرضورة التكوينية
("..ص)405؛ ويقول" :أما بقية الروايات فهي نسيج خيايل" (ص)406؛ ويقول ":إ ّن صياغات السفارات بحسب ما
جاء يف الروايات املتعددة تؤكد أنها مختلقة( "..ص)417؛ ويقول يف هذا السياق " ..ما يفتح الباب واسعاً لكل
أنواع الدجل والعبث يف املجتمع اإلمامي" (ص)418؛ ويقول" :كان ال ب ّد من ظهور معتقدات تتخذ شكالً أسطورياً
وعقالنياً يف آن" (ص ،)421ويقول" :أسطرة العقيدة ال يعني خلوها من استدالالت عقلية  ..فاملعتقد –أي معتقد-
ومهام كانت ال معقوليته الداخلية ،ال ب ّد أيضاً من عقلنة أفكاره وابتكار دالالت متناسقة حوله" (ص)422؛ ويقول":
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..متكنوا (علامء املذهب اإلثني عرشي)  ...من إنتاج املذهب ..يف صياغة أسطورية ( "..ص)448؛ ويقول" :لكن
املسألة وصلت عند الصدوق إىل أن يكون املنام والحلم أحد أدلة االعتقاد ..وللحكايا الشعبية التي ترتجم نفسها
روايات وأحاديث يتداولها الرواة واملحدثون بصفتها نبؤات صادرة عن األمئة" (ص)450؛ ويقول.. ":الحدود بينهام
(الواقعي واملتخ ّيل) غري قامئة ،والعبور من أحدهام إىل اآلخر يتم بسهولة ،ألنهام بنظر الصدوق حقائق ووقائع بقوة
اإلثبات نفسها وميكن االستناد إىل أدلة متخيلة بدرجة االستناد نفسها إىل شواهد حسية وعينية" (ص.)449
وعندما يتحدّث عن الكتب التي رواها علامء الشيعة اإلمامية قبل الصدوق؛ يقول .. ":ما ييش بأنها كتب ملفقة
غب الطلب أليّة
وموضوعة يف زمان الصدوق للخروج من محنة قاسية" (ص)451؛ وعن الرواية يقول بأنها "..تصبح ّ
معضلة ومشكلة" (ص ،)452و"أ ّن الرواية صناعة شعبية تسقط عليها الجامعات آمالها ورغباتها وهواماتها  ،وتطلق
فيها خيالها إىل أقىص حد ممكن  ...وتعمد إىل إصباغ صفة القداسة عىل أوضاعها ..إنها صناعة تقمع العقل "..
(ص)453؛ ويقول" :ويف ذلك انقطاع وقطيعة يف آن بني املعتقد اإلمامي وأي مشرتك ديني أو عقيل مع البيئة املحيطة،
فال يعود باإلمكان االحتكام إىل مشرتك عقيل أو قيمي أو ديني مستقل ميكن عىل أساسه قبول حقيقة أو رفضها،
فالحقيقة اإلمامية جوانية داخلية قامئة بذاتها ال تأخذ من أحد ،وال تحتكم إىل أية حقيقة خارجها" (ص .)455ويذهب
إىل أ ّن الصدوق يعتمد "اإلمكان العقيل يف ثبوت أية حقيقة تتعلق باألمئة  ..فاألساس ليس التثبت من حصول اليشء
بوسائل التثبت التاريخية املعتادة ،بل األساس إخراجه من االستحالة العقلية أو االمتناع الديني املبارش ،حتى يصح
القول  ..بفعلية ثبوته ورضورة حصوله تاريخياً" (ص.)458
إىل أن يصل يف خامتة كتابه إىل حديثه عن .. ":العقيدة التي متازج فيها العقل مع األسطورة ،وتن ّزل اإلمكان فيها منزلة
الرضوري ،ولبس املتخيل لبوس الفعيل والواقعي" (ص)539؛ ويقول عن التسامح يف تداول روايات االعتقاد بأنه ":
تسبب بتع ّرض املعتقد للتالعب السيايس...ووضع املعتقد أسري الثقافة الشعبية" (ص)540-539؛ وعن الوعي الديني
اإلمامي بأنه "تتساكن يف داخله مفارقات مؤملة من دون أن يجرؤ أحد عىل حلّها أو اقتالع أصولها وأسبابها العميقة"
(ص)540؛ ويقول إ ّن "الحقيقة يف زمن تأسيس املذهب تدور مدار املعتقد ال العكس ،والواقعي يكتسب واقعيته من
درجة تطابقه مع مسلمة املعتقد ،وهي مسلمة تعتمد بديهة تح ّد العقل نفسه ،وتعيد انتاجه عىل رشطها ،فال تعود هذه
املسلمة حصيلة استدالل ونظر ،بل هام متأخران عنها ،ومنتج من منتجاتها" (ص.)540
سوف أكتفي بهذا املقدار ،ولن أذهب هنا إىل الر ّد عىل هذه االتهامات الباطلة وغري الصحيحة ،والتي تناولنا بعضها
–بشكل محدود -يف بحثنا؛ لكن أدعو قاريء هذه النصوص إىل املقارنة بينها وبني ما تحمله دعاوى التكفري وفتاواه
واملربرات التي تستند إليها الحركات التكفريية يف ارتكاباتها ،وبني ما جاء يف كالم الكاتب ،حيث يتحدّث عن أسطرة
العقيدة ،والصياغة األسطورية للمذهب ،واملعتقدات التي تتخذ شكالً أسطورياً ،ومتازج األسطورة مع العقيدة ،وكون
املعتقد مسلامت ال تستند إىل االستدالل والنظر ،وعدم استناده عىل الحقيقة والواقعي والعقل ،واالختالق يف بعض
القضايا التاريخية التي تتصل باملعتقد ،وعن االنقطاع بني املعتقد اإلمامي وأي مشرتك ديني أو عقيل ،وأن املعتقد
أسري الثقافة الشعبية ،وأن اإلمامة غيب ال ميكن عقله أو فهمه أو تفسريه (مع اإللفات إىل أ ّن اإلمامة هي األساس
تعب عن تراث األمئة ،وأنها صناعة شعبية
الفكري لجميع ما يتصل بالفكر الشيعي وقضاياه) ،وعن الرواية بأنها ال ّ
غب الطلب ملواجهة أية معضلة ،وأ ّن كتب الرواية –التي رويت قبل
اجتامعية سياسية ،ونتاج مزاج اجتامعي ،وأنها ّ
الصدوق -ملفقة وموضوعة ،وعن الدجل والعبث يف املجتمع اإلمامي ،هذا فضالً عن حديثه عن النسيج الخيايل
واملتخ ّيل يف الرواية والعقيدة ،وذلك مبعزل عن األسلوب وطريقة التعبري ونوعية املصطلح املستخدم واللغة التي
يعتمدها الكاتب؛ لريى قارئ هذه النصوص مدى التشابه بني ما جاء يف كالم ذلك الكاتب ،وبني ما يحتويه خطاب
تلك الحركات التكفريية يف املضمون ،وجوهر الفكرة من حيث تبديع التشيع ،وكونه مفارقاً للحق والحقيقة الدينية،
ومفتقدا ً ألصالته اإلسالمية ،واتهامه باألسطرة والبطالن واالختالق ،وغريها من االتهامات الجائرة ،ليعرف املآالت
التي قد توصل إليها هذه األعامل ،وتساعد عىل بلوغها.

ّ
إشكالية احلرية يف بداية عصر الغيب�ة (القسم الثاين)
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ربرات من قبيل ما
ما تذهب إليه مجمل حركات التّكفري ،مبا يف ذلك تلك التي تستند إىل م ّ
ذكر ملامرسة اإلجرام ،والقتل ،واإلرهاب بحق تلك الطّوائف –مبا فيها الطائفة الشيعية-؛
ألنّها تنظر إليها عىل أنّها خارجة عن ال ّدين ،وال عالقة لها باإلسالم؟
والتعصب الذي
ألن يؤ ّدي هذا النوع من الكتابات إىل تغذية النزعة العنرصيّة تجاه الشيعة،
ّ
ميارس ضدهم؟ ألن يسهم ذلك يف م ّد تلك الجامعات املتط ّرفة مبادة جديدة التّهام الشيعة
بالضالل ،والبدعة ،والرشك ،والكفر ،والخروج من امللّة؟
ألن يق ّدم هذا الكالم مزي ًدا من الحجج لتلك الحركات لتامرس أعاملها وإجرامها وإرهابها،
عندما تجد كتّابا جدد ،وكتابات جديدة تشاطرها الرأي ،وتقدم لها مزي ًدا من (األدلّة) عىل
أ ّن هذه الطّائفة (اإلماميّة اإلثني عرشيّة) هي طائفة قد ابتدعت عقائدها ،واختلقت مجمل
حة ما يذهبون
أفكارها ال ّدينيّة ،وها قد شهد شاهد من أهلها -بل شهود من أهلها -عىل ص ّ
إليه يف تبديع هذه الطّائفة ،وتاليًا تكفريها ،وعدم عصمتها يف دمائها وأموالها وأعراضها؟
وإن قال قائل بأ ّن هذا الكالم يقفل الباب عىل ال ّنقد الكالمي والبحث العلمي يف جملة
من موضوعاته؛ نجيب بأنّه يوجد فارق بني نقد علمي يلتزم املوضوعيّة وجميع الضّ وابط
املنهجيّة ،وبني نقد يرتكب مجمل الخطايا البحثيّة والعيوب املنهجيّة للوصول إىل نقض
املعتقد الشيعي وتبديعه ،والقول ببطالن واختالق مجمل ما لديه من نص ورواية وعقائد
وتراث...
إ ّن ما ينبغي قوله هو إنّه يوجد فارق بني كاتب يبحث عن الفكرة من خالل بحثه ،وبني
متوسالً بكل ما عنده من معطيات علميّة
كاتب يسعى إىل إثبات فكرة محسومة مسبقًا لديه،
ّ
حتها ،والشّ اهد عىل ما نقول ما ذكرنا من جملة تلك
وغري علميّة إلظهار صدقيّتها وص ّ
املالحظات  -وغريها مام مل نذكر  -وكيفيّة بناء البحث وسريه ،ومجمل السياقات التي
اعتمدها للوصول إىل تلك ال ّنتيجة التي أراد.
إ ّن البحوث العلم ّية التي تلتزم رشوط البحث العلمي وضوابطه املنهج ّية هي بحوث -
ربرات
مبعزل عن نتائجها  -متلك مستوى أكرب من الحصانة من أن ت ُستخدم يف تعزيز م ّ
التّكفري وحركاته ،يف قبال تلك البحوث التي تسعى إىل غايات مح ّددة (كالم ًيا ،أو مذهب ًّيا،
والسقطات والهنات بسبب من مسعاها
أو دين ًّيا )...وتعاين من ك ّم أكرب من االختالالت ّ
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الوظيفي املرسوم لها؛ فهذه البحوث متلك قابل ّية أكرث لتصب يف طاحونة التّكفري ،ولتصبح
مطيّة للحركات التّكفرييّة نحو مزيد من اإلجرام والقتل واإلرهاب.
جا يحيك مجمل كتابات
.4لقد أردنا ملا سطّرناه يف هذا البحث (الحرية) أن يكون منوذ ً
ريا يف مطاوي هذا البحث ،وعمدنا إىل
هؤالء الكتّاب ،مع أنّه سعينا إىل عدم التّوسع كث ً
وخصوصا تلك التي
االقتصار-ما أمكن -عىل أه ّم وبعض املالحظات ال ّنقدية وأعمها،
ً
وإل لو أردنا استيعاب جميع املالحظات التي ترد يف هذا البحث،
تتّصل بالبعد املنهجيّ ،
صغريها وكبريها ،الحتجنا إىل أضعاف ما سطّر ،ولخرج البحث عن حدوده التي رسمنا،
جا لبق ّية مباحث الكتاب،
لكن آلينا عىل أنفسنا عدم التّوسع ما أمكن ،ليكون ما بأيدينا منوذ ً
وهذا ال ّنوع من الكتابات ،وأل ّن اللّبيب تكفيه اإلشارة ،فضالً عن أ ّن استيعاب جميع القضايا
واملالحظات  -مبا فيها التّفصيليّة  -يحتاج إىل الكثري من الوقت ،الذي فضلنا أن نرصفه يف
معالجة قضايا وإشكال ّيات أخرى يف هذه الكتابات أو يف غريها ،قد تع ّد بنظرنا أكرث أهم ّية.
.5إ ّن هذه الكتابة يف هذه ال ّنقطة هي أقرب إىل التّوصية منها إىل املالحظة ،إذ أدعو
هؤالء الكتّاب إىل إعادة قراءة الفكر الشيعي وتراثه قراءة علميّة ،تلتزم جميع رشوط البحث
العلمي التي ألفوها ،وتعنى بجميع الضوابط املنهجيّة التي علِموها ولرمبا علّموها ،والتي
منها التج ّرد عن الغايات املسبقة ،واالحرتاز من مامرسة اإلسقاط الفكري ،وتج ّنب طريقة
وتحليل ونق ًدا ومقارنة  -عىل نتائج محسومة سلفًا؛ وأن
ً
تجميع الشواهد  -دون إشباعها بحثًا
يسعوا إىل االستفادة بروح علميّة من الردود ال ّنقدية التي تتناول ما كتبوا بعي ًدا عن أيّة عصبيّة
معرفيّة ،وذلك بهدف مراجعة كتاباتهم ،واكتشاف ما فيها من أخطاء ،واختالالت ،وسقطات،
تبي ما لديها وإعادة ال ّنظر فيها ،مقدمة لتصحيحها ،وتصويبها ،وإعادة بنائها،
والعمل عىل ّ
وتخليصها من جميع الهنات التي وقعت فيها ،مبا ينسجم مع مكانتهم العلمية ،وضمريهم
العلمي ،ومقتضيات البحث عن الحقيقة والنزاهة املعرفية.

اخلطايا العشر
البن ّ
تيمية

(*)

ُ
وص
محمد عبد الشايف الق ِ

[[[

خطاياه أقرب إىل املئة منها إىل العرشة  ...لك َّننا اكتفينا بالوقوف عىل “الخطايا الكربى”

متس أركان ال ِّدين ومعامل
التي ال يجوز التّسامح فيها بحا ٍل من األحوالْ ،
أي :الخطايا التي ّ

رص إىل
ّ
الشيعة ،وليست األخطاء الفقه ّية واملسائل الفكريّة التي تتباين حولها اآلراء ِمن ع ٍ
عرص ،حسب ال ُعرف واملصلحة ،وما شابه ذلك.

وهنا سوف نذكُر هذه الخطايا واالفرتاءات ُجملةً ،وسيأيت الر ُّد عليها واحدة تلو األخرى

تبا ًعا ـ بإذن الله تعاىل* * *.

وهي خطيئته الكربى؛ والتي
* عقيدته يف (التجسيم) وقوله بالجهة واالنتقال يف حق اللهَ ،

دافع عنها مرا ًرا ،بقوله« :وليس يف كتاب الله وال س َّنة رسوله وال قول أحد من سلف األ ّمة

وأمئتها أنّه ليس بجسم ،وأ ّن صفاته ليست أجسا ًما وأعراضً ا ،فنفي املعاين الثابتة بالرشع

والعقل بنفي ألفاظ مل ِ
ينف معناها رشع وال عقل جهل وضالل»!

الكل إىل
ّ
محل الحوادث ،وأنّه مركَّب مفتقر إىل ذاته افتقار
ّ
* زعمه بأ َّن الله سبحانه
* ـ ت ّم طباعة هذا البحث خطأ يف العدد التاسع عرش ،باسم الباحث محمد عبد الرحمن الشاغول ،مع حذف هذه
املقدمة .نعيد نرش املقدمة يف هذا العدد مع التنويه بأن الباحث هو محمد عبد الشايف القويص.
[[[ -باحث يف الفكر اإلسالمي ـ مرص.
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الجزء .وأ َّن العامل قديم بال ّنوع ومل يزل مع الله مخلوق دامئًا ،فجعله موج ًبا بالذات ال فاعالً

باالختيار ،وأ َّن الله تعاىل بقدر العرش ال أكرب منه وال أصغر ،وأنّه ال يحيط باملتناهى!

بـ«قصة الغرانيق» املدسوسة
* جنايته عىل القرآن ،وزعمه بأنّه ُمح َدث يف ذاته ،وتصديقه
ّ

بل وإسناد إثباتها إىل السلف! والتي ل ْو
التي وضعها الزنادقة ،ودفاعه املستميت عنهاْ ،

النبي يف تبليغ رساالت ربّه.
صدقت
ْ
ْ
لنقضت عصمة ّ

* قوله :بأ َّن ال ّنار ليست أبديّة ،وأنّها ستفنى يو ًما مبشيئة الله وأمره ،وأنّها سيأيت عليها زمن

ال يكون فيها أحد ،وأ َّن عذاب أهل النار ينقطع وال يتأبّدُ ،من ِك ًرا عرشات اآليات التي تتح ّدث

عن خلود الداريْن.

* تطاوله عىل األنبياء ،وقوله :بأنَّهم غري معصومني ،وأ َّن نبينا -عليه الصالة والسالم -ليس

النبي معصية ال يقرص فيها
يتوسل به أحد إالَّ ويكون مخطئًا .وأ َّن السفر لزيارة
له جاه ،وال َّ
ّ
الصالة ،وال تش ُّد إليه الرحال.

* إنكاره لألحاديث النبويّة الصحيحة التي ال توافق هواه ،تارة بقوله :مل أقف عىل هذا

الحديث ،وتارة بقوله :مل أسمع عن هذه الرواية ،وتارة بقوله :هذا من كالم الشيعة ،وما شابه

ذلك من العبارات التي يطلقها عند ر ِّد ِه للنصوص النبوية الصحيحة ،يف الوقت ذاته يأخذ
بأحاديث واهية وموضوعة ،ويدافع عنها برشاسة!

النبي،
النبي والعرتة الطاهرة ،وإنكاره مناقب السيدة فاطمة بنت
حق آل بيت
* أخطاؤه يف ّ
ّ
ّ

يل ،وطعنه يف خالفته ـ ك َّر َم الل ُه وجهه ـ ،وات ّهامه بالفساد ،وتقليله
وتقليل فضائل اإلمام ع ّ

والحسي ،وغري ذلك!
من شأن الحسن
ْ

سب كعب األحبار،
* افرتاؤه عىل كبار الصحابة؛ كعمر بن الخطاب ،وزعمه أنّه
َّ
وات ّهامه لعبد الله بن عمر بالتبديع ،وتقليله ِمن مكانة الحسن والحسني ،وات ّهامه لسيدنا

يحب املال ،وأ َّن «عل ًّيا» أسلم صب ًّيا ،فال يَ ِ
ريا من
عثامن بأنّه كان
ص ّح إسالمه! وأ َّن كث ً
ّ

اخلطايا العشر البن ّ
تيمية
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الصحابة والتابعني كانوا يبغضون عل ًّيا ويسبونه ويقاتلونه ،وأنّه قاتل للرئاسة ال للديانة!
حكم
* أقواله يف تكفري العلامء والفالسفة واملتصوفّة ،وتكفري مذاهب و ِف َرق بأكملها ،وال ُ

عليها بالر َّدة ،والزندقة ،وإخراجها من املِلَّة ،والفتوى بقتالهم.

* اعتداؤه عىل اللّغة ،ونفيه (املجاز) ،وزعمه بأنَّ :تقسيم الكالم إىل حقيقة ومجاز؛ حادث

مل يقل به أحد من السلف ،وأنّه ظهر بعد املئة الثالثة ،وأ ّن األمئّة املشهورين مل يقولوا
قسموا هذا التقسيم ،ليس فيهم إمام يف ف ّن من فنون اإلسالم ،ال التفسري
باملجاز ،وأ ّن الذين ّ
وال الحديث ،وال الفقه ،وال اللغة ،وال النحو ،بل أمئّة النحاة وأهل اللّغة كالخليل وسيبويه

يقسموا تقسيم هؤالء» .وقد
والكسايئ والف َّراء وأمثالهم كأيب عمرو الشيباين وغريهم ،مل ِّ

نسب القول املجاز إىل املعتزلة واملتكلمني).

* * *
العش) البن تيم ّية الح َّراين!
هذه (الخطايا ْ
العش» التي ال تُغتفَر له ،والتي فتحت عليه أبواب جه ّنم من الردود،
هـذه «الكـوارث
ْ

والشتائم ،واالت ّهامات ملعتقده ،والطعن يف ِدينه؛ منذ أ ْن أفتى بها وإىل يومنا هذا  ...ألنّها

خلَ ِفها ،وتنقض
تُخالف ما هو معلوم من ال ِّدين بالرضورة ،وتُعارِض معتقَد سلف األمة و َ
مرياث األ ّمة الفكري كلّهِ ،
وتنسف ُهويَّتها العقدية كلّها.

العش» التي ابتدعها ابن تيمية ،والتي ما سبقه بها أحد من العاملني ،وقد
هذه «املصـائب
ْ

أدخل بها األ ّمة يف د َّوامة من التشاحن والتخاصم والتناحر والجدل العقيم ،وج َنى بها عىل
َ

ٍ
آالف مؤلَّفة ِمن الخراف الضالّة التي سارت عىل دربه!

العش» التي اقرتفها ابن تيمية ،ود َّونها يف كثريٍ من كُتب ِه ،ودافع عنها
هذه «الجرائــم
ْ

باستامتة؛ رافضً ا نصائح َمن نصحوه ،ومعرتِضً ا عىل استتابة َمن استتابوه ،والع ًنا أش ّد اللّعن

َمن خالفوه ،و ُمك ِّف ًرا َمن انتقدوه  ....وال زال املغفَّلون من األعراب يعتنقون هذه اآلراء
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الكاذبة الخاطئة ،ويؤمنون بها ،ويتع َّبدون بها  ...ويحسبون أنّهم يُ ِ
صن ًعا!!
حسنو َن ُ
خطيئ�ة ابن تيمية الكربى
عىل الرغم ِمن كرثة األخطاء العقديّة والفقهيّة والفكريّة التي انزلق فيها اب ُن تيمية ،والتي

َّت يف القول بـ(التجسيم)!
قادته إىل املنايف وغياهب السجون؛ إالَّ أ َّن خطيئته الكربى تجل ْ
والتي ال يستطيع أحد من أتباعه أن ينفيها عنه بشكلٍ من األشكال!

أي :تقول بالتجسيم ،مبعنى
معروف أ َّن هناك ِفرقة من الحنابلة ،تُس َّمى
(املجسمة) ْ
ِّ
أ ّن لل ِه تعاىل ي ًدا ،ووج ًها ،وعي ًنا ،وساقًا ،وأنّه مرتبّع عىل العرش شأنه شأن امللوك

والسالطني ،واستدلّوا عىل ذلك بآيات من القرآن الكريم ،كقوله تعاىل ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﴾ (الفتح﴿ .)10:ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ (القصص ﴿ .)88:ﰝ ﰞ ﰟ
ﰠ ﴾ (القلم﴿ .)42:ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ (طه ،)5:وغريها من اآليات.

وقالوا :إ ّن اليد والوجه والساق واالستواء ،جاءت يف القرآن عىل وجه الحقيقة يف معانيها،

وليست مرصوفة إىل معانيها املجازية .وقالوا :نعم يد الله ليست كيدنا ،ووجهه ليس

كوجهنا ،وساقه ليس كساقنا ،بدليل قوله تعاىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ (الشورى.)11:

بل يقول بالحرف الواحد:
أي :يقول بالتجسيمْ ،
وقد كان ابن تيم ّية ِمن هؤالء
(املجسمة) ْ
ِّ

جسم”!
“وإنّه اليوجد رشع أو عقل ما مينع من أن يكون الله
ً

وأقواله يف التجسيم كثرية ج ًّدا ،مثلام جاء يف  :كتابه (الفتوى الحموية الكربى) ،ويف

(مجموعة الفتاوى :كتاب األسامء والصفات) ،ويف (املوافقة) ،ويف كتابه (بيان تلبيس
الجهمية) ،وغريها.

لي ،يقتل أحدهام اآلخر ،كالهام
ففي كتاب (اإلميان) قال“ :وكذلك ضحكه إىل َر ُ
ج ْ
يدخل الج ّنة .وضحكه إىل الذي يدخل الج ّنة ِ
رب
آخر ال ّناس ويقول :أتسخر يب وأنت ّ

وكل ذلك يف الصحيح .”...ويف رسالته
العاملني ،فيقول :ال ،ولك ّني عىل ما أشاء قادرّ .
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(العقيدة الواسطية) قوله“ :ال تزال جه ّنم يلقى فيها وهي تقول :هل من مزيد؟ حتّى يضع

رب الع ّزة فيها رِجله ،ويف رواية :عليها قدمه ،فينزوي بعضها إىل بعض وتقول :قط قط”.
ّ

فقد حمل “ابن تيمية” هذه الصفات عىل ظاهرها ،لجهلِ ِه مبرامي اللّغة ودالالتها البعيدة!
ويف كتابه (تلبيس الجهمية) يقول( :والبارئ سبحانه فوق العامل فوقيّة حقيقيّة ليست فوقيّة

الرتبة ،كام أ ّن التق ّدم عىل اليشء ،قد يقال :إنّه مبج ّرد الرتبة ،كام يكون باملكان ،مثل تق ّدم
العامل عىل الجاهل ،وتق ّدم اإلمام عىل املأموم ،فتق ّدم الله عىل العامل ليس مبج ّرد ذلك ،بل

هو قبله حقيقة ،فكذلك العل ّو عىل العامل ،قد يقال :إنّه يكون مبج ّرد الرتبة ،كام يقال :العامل
فوق الجاهل ،وعل ّو الله عىل العامل ليس مبج ّرد ذلك ،بل هو عا ٍل عليه عل ًّوا حقيقيًّا ،وهو
العلو املعروف والتق ّدم املعروف).

قال الكوثري يف تعليقه عىل هذا ال ّنص“ :فهل ّ
يشك عاقل أ ّن ابن تيمية يريد بذلك الفوق ّية

عم يؤفكون ـ واستعامل العل ّو ومشتقّاته يف اللّغة
الحسية ،والعل ّو
الحس ـ تعاىل الله ّ
ّ
ّ

املجسمة”.
العربية مبعنى :عل ّو الشأن ،يف غاية الشهرة ،رغم تق ّول
ّ

وذكر الحافظ أبو حيّان يف تفسريه (النهر املاد) عند تفسري قوله تعاىل :ﯲ ﯳ

ﯴ( البقرة ،)255:أنّه قرأ يف رسالة بخ ّ
ط ابن تيمية قوله“ :إ ّن الله يجلس عىل العرش،

وقد أخىل مكانًا يقعد فيه معه رسول الله. ”

قال الزبيدي يف (إتحاف السادة املتّقني برشح إحياء علوم الدين)“ :قال السبيك :وكتاب

العرش من أقبح كتبه ،ومل ّا وقف عليه الشيخ “أبو حيّان” ما زال يلعنه حتّى مات ،بعد أن

كان يعظّمه”.

أي كتاب العرش ـ صاحب (كشف الظنون) الذي جمع أسامء
وقد ذكر هذا الكتاب ـ ْ

الكتب ومص ّنفيها ،حيث قال( :كتاب العرش وصفته البن تيمية ،ذكر فيه أ ّن الله تعاىل يجلس

عىل الكريس ،وقد أخىل مكانًا يقعد معه فيه رسول الله.)
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ِ
ملْ
بل نسب إىل الله ـ سبحانه ـ كالنزول والصعود والحركة
يكتف “اب ُن تيمية” عند هذا الحدْ ،

كل ليلة ،فهي األحاديث
وغري ذلك ،فيقول يف (منهاجه)( :وأ ّما أحاديث النزول إىل السامء الدنيا ّ

املعروفة الثابتة عند أهل العلم بالحديث ،وكذلك حديث دن ّوه عشيّة عرفة .رواه مسلم يف

صحيحه .وأ ّما النزول ليلة النصف من شعبان ،ففيه حديث اختلف فيه إسناده .ث ّم إ ّن جمهور

الس ّنة يقولون :إنّه ينزل وال يخلو منه العرش ،كام نقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه،
أهل ُ
وحمد بن زيد ،وغريهام ،ونقلوه عن أحمد بن حنبل يف رسالته إىل مس ّدد).
ّ

وقال( :وأ ّما دعواك أ ّن تفسري القيّوم :الذي ال يزول عن مكانه وال يتح ّرك ،فال يقبل منك

النبي ،أو عن بعض الصحابة ،أو التابعني؛ أل ّن
هذا التفسري إالّ بأثر صحيح مأثور عن
ّ

الحي الق ّيوم يفعل ما يشاء ،ويتح ّرك إذا يشاء ،ويهبط ويرتفع إذا شاء ،ويقبض ويبسط ويقوم
ّ

وكل
حيّ ،
الحي وامليت ،أل ّن ّ
ويجلس إذا شاء؛ أل ّن ذلك إمارة ما بني
كل متح ّرك ال محالة ّ
ّ

نبي الرحمة
ميت غري متح ّرك ال محالة ،ومن يلتفت إىل تفسريك وتفسري صاحبك مع تفسري ّ

حا ،مل يدع لك وال
فس نزوله مرشوطًا
ً
منصوصا ،ووقّت له وقتًا موضو ً
رب الع ّزة ،إذ ّ
ورسول ّ

عويصا).
لبسا وال
ً
ألصحابك فيه ً

والس ّنة يف هذا األصل كثري ج ًّدا ،وأ ّما اآليات
ويؤكّد ذلك ،فيقول“ :وكالم أهل الحديث ُ

واألحاديث الدالّة عىل هذا األصل فكثرية ج ًّدا”.

وابن تيمية ال يكتفي بأن يثبت الحركة فقط ،بل يعترب نفيها من ابتداع الجهميّة ،يقول يف

تحل به الحوادث،
يصح إالّ مبا ابتدعته الجهميّة من قولهم :ال يتح ّرك ،وال ّ
فتاويه“ :فهذا ال
ّ

وبذلك نفوا أن يكون استوى عىل العرش بعد أن مل يكن مستويًا ،وأن يجيء يوم القيامة،

وغري ذلك.”..

وللر ّد عىل ابن تيمية يف ما زعمه ،ننقل أ ّوالً بعض أقوال العلامء يف مسألة النزول:
يقول الفخر الرازي :إ ّن الله ـ سبحانه ـ حىك عن الخليل أنّه طعن يف إله ّية الكواكب

والقمر والشمس بقوله ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ﴾ (األنعام ،)76:وال معنى لألُفول إالّ الغيبة
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والحضور ،فمن ج ّوز الغيبة والحضور عىل اإلله تعاىل ،فقد طعن يف دليل الخليل ،وكذّب

الل َه تعاىل يف تصديق الخليل يف ذلك؛ حيث قال ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬِ﴾ (األنعام.)83:

(صل الله عليه وسلّم):
ّ
ويقول الغزايل يف (إلجام العوام)“ :إذا قرع سمعه النزول يف قوله

كل ليلة إىل السامء الدنيا) ،فالواجب عليه أن يعلم :أ ّن النزول اسم
(ينزل الله تعاىل يف ّ

مشرتك ،قد يطلق إطالقًا يفتقر فيه إىل ثالثة أجسام ،جسم عا ٍل هو مكان لساكنه ،وجسم

سافل كذلك ،وجسم متنقّل من السافل إىل العايل ،ومن العايل إىل السافل .فإن كان من
جا ورق ًّيا ،وإن كان من عل ّو إىل أسفل س ّمي :نزوالً
أسفل إىل عل ّو س ّمي :صعو ًدا وعرو ً
وهبوطًا.
وقد يطلق عىل معنى آخَر وال يفتقر فيه إىل تقدير انتقال وحركة يف جسم ،كام قال تعاىل:

﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ (الزمر ،)6:وما رؤي البعري والبقر نازالً من السامء

باالنتقال ،بىل مخلوقة يف األرحام ،وإلنزالها معنى ال محالة .كام قال اإلمام الشافعي:

(دخلت مرص فلم يفهموا كالمي ،فنزلت ،ث ّم نزلت ،ث ّم نزلت) ،فلم يرد به انتقال جسده إىل
ُ

أسفل.

حق الله تعاىل ليس باملعنى األ ّول ،وهو انتقال شخص
فتحقّق للمؤمن أ ّن النزول يف ّ

جل جالله ليس بجسم،
والرب ّ
وجسد من عل ّو إىل أسفل ..فإ ّن الشخص والجسد أجسام،
ّ
فإن خطر له أنّه مل يرد هذا فام الذي أراد؟

فيقال له :أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعري ،فأنت عن فهم نزول الله تعاىل أعجز،
(فليس هذا بعشّ ك فأدرجي) ،واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسكت ،واعلم أنّه أُريد به معنى
من املعاين التي يجوز أن تراد بالنزول يف لغة العرب ،ويليق ذلك املعنى بجالل الله تعاىل

وعظمته ،وإن كنت ال تعلم حقيقته وكيفيته).

ويف (مناهل العرفان) يقول الشيخ الزرقاين( :فكيف تأخذون بظاهر هذا الخرب ،مع أ ّن الليل
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كل أُفق نزوالً حقيق ًّيا
مختلف يف البالد باختالف املشارق واملغارب؟! وإذا كان ينزل ألهل ّ

يف ثلث ليلهم األخري ،فمتى يستوي عىل عرشه حقيقة كام تقولون؟! ومتى يكون يف السامء
حقيقة كام تقولون؟! مع أ ّن األرض ال تخلو من الليل يف وقت من األوقات ،وال ساعة من

الساعات ،كام هو ثابت مسطور ،ال مياري فيه إالّ جهول مأفون).

فسه الحديث الذي رواه النسايئ بسند
ومن ناحية أُخرى يقال لهؤالء :إ ّن حديث النزول قد ّ

صحيح من حديث أيب هريرة :أ ّن رسول الله قال( :إ ّن الله ميهل حتّى إذا مىض شطر من

الليل األ ّول أمر مناديًا فينادى :هل من داع فيستجاب له )...الحديث.

وعىل هذا يكون النزول معناه :نزول امللك بأمر الله .وهذا التفسري أوىل من تفسري اإلمام

يفس به الحديث
مالك وغريه للنزول بأنّه :نزول رحمة ،ال نزول نقلة .وغري ذلك؛ أل ّن خري ما ّ

فسته
هو ما ورد من الحديث ..يقول الحافظ العراقي يف ألف ّيته يف املصطلح( :وخري ما ّ

بالوارد).

أ ّما ما نسبه ابن تيمية إىل األمئّة بإثبات الحركة لله تعاىل ،فحسبنا ما رواه البيهقي يف

عل يومئذ -يعني :يوم نوظر يف دار أمري
(مناقب أحمد) بإسناده عن أحمد ،أنّه قال( :احت ّ
جوا َ َّ

املؤمنني  -فقالوا :تجيء سورة البقرة يوم القيامة ،وتجيء سورة تبارك؟ فقلت لهم :إنّ ا هو

الثواب؛ قال الله تعاىل ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ (الفجر :)6:إنّ ا تأيت قدرته ،وإنّ ا
القرآن أمثال ومواعظ) .قال البيهقي( :وهذا إسناد صحيح ،ال غبار عليه).

 -قال العلامء( :وقوله :إنّ ا تأيت قدرته :أراد بذلك أثر قدرته ،وهذا من باب مجاز الحذف).

نصه( :أنكر أحمد
وروى البيهقي فيه أيضً ا ،نقالً عن إمام الحنابلة أيب الفضل التميمي ،ما ّ

عىل من قال بالجسم ،وقال :إ ّن األسامء مأخوذة من الرشيعة واللّغة ،وأهل اللّغة وضعوا
ٍ
وسمك وتركيب وصورة وتأليف ،والله خارج عن ذلك
هذا االسم عىل ذي طول وعرض

جسم لخروجه عن معنى الجسميّة ..ومل يجيء يف الرشيعة ذلك،
كلّه ،فلم يجز أن يس ّمى
ً
فبطل) ،انتهى بحروفه.
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ّ
أهم محاور الصراع الفكري
لقد كانت عقيدة (ابن تيمية) يف التجسيم من أه ّم محاور الرصاع الذي خاضه مع علامء

عرصه؛ فهي السبب الوحيد لِام دار بينه وبني املالك ّية من فنت يف دمشق ،وهي سبب استدعائه
إىل مرص ث ّم سجنه هناك ،كام كانت سب ًبا يف مجالس ع ّدة عقدت هنا وهناك ملناقشة أقواله.

ومل تنفرد املالك ّية يف الر ّد عليه ،بل كان هذا هو شأن الحنف ّية والشافع ّية أيضً ا ،وأ ّما الحنابلة

نصوا عىل شذوذه عنهم.
فقد ّ

قال الشيخ الكوثري يف وصف عقيدة َمن أثبت الحركة واالنتقال والجهة ونحوها« :تجسي ٌم

واملامسة ،تعاىل الله عن ذلك».
رصيح بغري كتاب وال ُس ّنة ،وكذا إثبات الح ّد والجلوس
ّ

وللشافع ّية دورهم البارز يف مواجهة هذه العقيدة ،فقد ص ّنفوا يف بيان أخطاء ابن تيم ّية

جه َبل،
مص ّنفات كثري ٍةّ ،
وربا يع ّد من أه ّم تصانيفهم تلك :ما كتبه شيخهم شهاب ال ّدين ابن َ
ّ
لسببي:
املتوف سنة 733هـ ،ويكتسب هذا التصنيف أهميّته
ْ

ج ًها إليه.
رصا البن تيميّة ،وقد كتب ر ّده هذا يف حياة ابن تيميّة مو ّ
أ ّولهام :أ ّن هذا الفقيه كان معا ً
لنبي
والثاين :أنّه ختمه بتح ٍّد رصيح ،قال فيه« :ونحن ننتظر ما يَرفد من متويهه وفسادهّ ،

حق جهاده» .ث ّم مل يذكر البن تيم ّية جوابًا عليه رغم
مدارج زيغه وعناده ،ونجاهد يف الله ّ

أنّه قد وضعه ر ًّدا عىل (الحمويّة الكربى) التي ألقاها الشيخ ابن تيم ّية عىل املنرب يف سنة
698هـ.

املجسمة الرصحاء!! فيقول ر ًّدا عىل القائلني
وأ ّما دفاع ابن تيمية عن التجسيم ،فهو دفاع
ّ

الرب عن النقائص
بتنزيه الله تعاىل عن األعضاء واألجزاء« :إنّهم جعلوا عمدتهم يف تنزيه
ّ
عىل نفي التجسيم ،ومن سلك هذا املسلك مل ين ّزه الله عن يشء من النقائص البتة».

نصه« :وكذلك قوله﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
قال ابن تيمية يف املوافقة( )62 /1ما ّ

ﭦ ﭧ﴾ (الشورى ،)11/وقوله﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ (مريم ،)65/ونحو ذلك
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فإنّه ال ّ
يدل عىل نفي الصفات بوجه من الوجوه ،بل والعىل نفي ما يسميه أهل االصطالح

جسم بوجه من الوجوه!
ً

نصه :وليس يف كتاب الله وال س َّنة رسوله
وقال يف كتابه :بيان تلبيس الجهمية( )101/1ما ّ

وال قول أحد من سلف األمة وأمئتها أنّه ليس بجسم ،وأ ّن صفاته ليست أجسا ًما وأعراضً ا،

فنفي املعاين الثابتة بالرشع والعقل بنفي ألفاظ ملينف معناها رشع وال عقل جهل وضالل!
إذًا؛ فابن تيميّة ال يرى يف كتاب الله وال س َّنة رسوله وال يف قول أحد من السلف ما مينع

جسم ،بل معنى الجسمية كام يقول« :ثابتة بالعقل والرشع» ،ولذلك فإ َّن نفيها
أن يكون الله
ً

الحق تعاىل
كل ما يُو ِهم مشابهة
عنده جهل وضالل! بينام حقيقة األمر أ ّن أمئّة السلف نفوا ّ
ّ

لخلْ ِقه ،فاإلمام «أحمد بن حنبل» الذي يزعم اب ُن تيمية أنّه سائر عىل مذهبه واعتقاده ينفي
إطالق الجسم عىل الله تعاىل نفيًا بات ًا ،فقد نقل أبو الفضل التميمي -رئيس الحنابلة ببغداد

وابن رئيسها -عن اإلمام أحمد ،قال :وأنكر أحمد عىل َمن يقول بالجسم وقال :إ ّن األسامء
ٍ
ٍ
وسمك
وعرض
مأخوذة من الرشيعة واللغة ،وأهل اللّغة وضعوا هذا االسم عىل ذي طو ٍل

جسم لخروجه
وتركيب وصور ٍة وتأليف والله تعاىل خارج عن ذلك كلّه ،فلم يجز أن يس ّمى
ٍ
ً

عن معنى الجسميّة ،ومل يجىء يف الرشيعة ذلك فبطل .انظر اعتقاد اإلمام أحمد ،ونقله
ريه.
الحافظ البيهقي عنه يف «مناقبأحمد» وغ ُ

وهنا يفتضح أمر ابن تيمية الذي يزعم أنّه من أتباع مذهب اإلمام أحمد ،بينام هو يخالفه

يف أكرب قض ّية عقيديّة ،وهي التشبيه والتجسيم فيقع فيها.

ال َج َر َم أ َّن إثبات يشء عىل املتّهم ال يت ّم بإقراره فقط ومن كتبه؛ فإنّه قد ال يذكر ذلك
حا خوفًا من املسلمني ،ولكن هناك طريقة أُخرى ،وهي :شهادة شهود عليه؛ فإ ّن هذا
رصي ً

خاصة إذا كانوا كثريين.
من أقوى أدلّة اإلثبات،
ّ

فقد شهد عىل ابن تيم ّية الكثري ،منهم :ابن بطوطة يف كتابه (رحلة ابن بطوطة)؛ إ ْذ يقول

س جنون ـ « :كان بدمشق من
تحت عنوان (حكاية الفقيه ذي اللّوثة) ـ اللّوثة بالض ّمَ :م ّ
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تقي الدين بن تيم ّية ،كبري الشام ،يتكلّم يف الفنون ،إالّ أ ّن يف عقله
كبار الفقهاء الحنابلة ّ

شيئًا! وكان أهل دمشق يعظّمونه أش ّد التعظيم ،ويعظهم عىل املنرب ،وتكلّم م ّرة بأمر أنكره

الفقهاء ...ث ّم قال :وكنت إذ ذاك بدمشق فحرضته يوم الجمعة وهو يعظ الناس عىل منرب
الجامع ويذكّرهم ،فكان من جملة كالمه أن قال :إ ّن الله ينزل إىل سامء الدنيا كنزويل هذا،
ونزل درج ًة من املنرب! فعارضه فقيه ماليك يعرف بابن الزهراء ،وأنكر ما تكلّم به ،فقامت
ريا حتّى سقطت عاممته وظهر عىل
العا ّمة إىل هذا الفقيه ورضبوه باأليدي والنعال رضبًا كث ً
رأسه شاشيّة حرير ،فأنكروا عليه لباسها واحتملوه إىل دار ع ّز الدين بن مسلم قايض الحنابلة،
فأمر بسجنه ،وع ّزره بعد ذلك.
فأنكر فقها ُء املالك ّية والشافع ّية ما كان من تعزيره ،ورفعوا األمر إىل ملِك األمراء سيف
الدين تنكيز ،وكان من خيار األمراء وصلحائهم ،فكتب إىل امللك نارص بذلك ،وكتب
عق ًدا رشعيًّا عىل ابن تيميّة بأُمور منكرة ،منها :إ ّن املطلّق بالثالث يف كلمة واحدة ال تلزم
إالّ طلقة واحدة .ومنها :املسافر الذي ينوي بسفره زيارة القرب الرشيف ـ زاده الله طي ًبا ـ ال
يقص الصالة .وسوى ذلك ما يشبهه .وبعث العقد إىل امللك النارص ،فأمر بسجن ابن تيمية
ّ
بالقلعة ،فسجن بها حتّى مات يف السجن».
ومقولة ابن تيم ّية هذه ،ذكرها ابن حجر العسقالين أيضً ا يف (الدرر الكامنة) ،وابن شاكر يف
(عيون التواريخ) نقل ذلك عنه الحصني الدمشقي يف (دفع شُ به َمن تش ّبه ومت ّرد).
وقال الحصني الدمشقي يف (دفع شُ به َمن شبّه ومت ّرد) نقالً عن صاحب (عيون التواريخ)
ابن شاكر ـ وهو من تالميذ ابن تيمية ـ  :فمن ذلك ما أخرب به أبو الحسن عيل الدمشقي يف
جلوسا يف مجلس ابن تيمية ،فذكر ووعظ وتع ّرض
صحن الجامع األُموي ،عن أبيه ،قال :ك ّنا
ً
اس عليه
آليات االستواء ،ث ّم قال( :واستوى الله عىل عرشه كاستوايئ هذا) .قال :فوثب ال ّن ُ
وثبة واحدة ،وأنزلوه من الكريس ،وبادروا إليه رضبًا باللّكم والنعال وغري ذلك ،حتّى أوصلوه
إىل بعض الحكّام .واجتمع يف ذلك املجلس العلامء ،فرشع يناظرهم ،فقالوا :ما الدليل
عىل ما صدر منك؟ فقال :قوله تعاىل :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ( طه .)5:فضحكوا منه،
وعرفوا أنّه جاهل ال يجري عىل قواعد العلم).
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ونسبة ابن تيمية إىل التجسيم ذكرها الحافظ ابن حجر العسقالين يف كتابه (الدرر الكامنة)

حني قال“ :وافرتق الناس فيه ـ أي :ابن تيمية ـ شي ًعا :فمنهم من نسبه إىل التجسيم ملا ذكر يف

العقيدة الحمويّة والواسطيّة وغريهام من ذلك ،كقوله :إ ّن اليد والقدم والساق والوجه صفات

حقيقية لله ،وأنّه مست ٍو عىل العرش بذاته .فقيل له :يلزم من ذلك التح ّيز واالنقسام ،فقال :أنا ال
أُسلّم أ ّن التح ّيز واالنقسام من خواص األجسام .فألزم بأنّه يقول بتح ّيز يف ذات الله.”...

استدعي اب ُن تيم ّية من دمشق إىل مرص ،وعقد له
وجاء يف (تاريخ أيب الفداء)“ :وفيها
َ
مجلس ،وأُمسك وأُودع االعتقال بسبب عقيدته؛ فإنّه كان يقول بالتجسيم”.
وعن اليافعي يف (مرآة الجنان) عند ذكره لحوادث سنة 705هـ وما جرى فيها البن تيميّة:

“وكان ابن تيمية يقول :إ ّن الرحمن عىل العرش استوى حقيقة ،وإنّه يتكلّم بحرف وصوت،

حل ماله ودمه”.
ث ّم نودي بدمشق وغريها :من كان عىل عقيدة ابن تيمية ّ

ب إىل مرص أيام ركن الدين بيربس الجاشنكري،
وقال الصفدي ـ تلميذ ابن تيمية ـ« :وطُلِ َ

و ُع ِقد له مجلس يف مقالة قال بها ،فطال األمر فحكموا بحبسه ،فحبس باإلسكندرية»[[[.

استدعي
وكشف «ابن الوردي» ال ّنقاب عن ذلك ،بقوله« :يف حوادث سنة خمس وسبعمئة؛
َ
اب ُن تيم ّية من دمشق إىل مرص ،وعقد له مجلس ،واعتقل مبا نُسب إليه من التجسيم»[[[.

وقد ذكر بعض من ترجم البن تيمية أ ّن سبب استدعائه إىل مرص وسجنه :ما أفتاه يف مسألة

عرش الله والصوت والحرف مبا يلزم من التجسيم؛ فقد أورد النويري يف (نهاية اإلرب) ـ
نص فتوى ابن تيمية واستدعاءه إىل مرص بسببها ،وكتاب سلطان مرص
وهو شاهد عيان ـ ّ

الشقي ابن تيمية يف هذه امل ّدة قد بسط لسان قلمه،
التقي
املقروء يف دمشق ،وفيه« :وكان
ّ
ّ
ونص يف كالمه عىل أُمور منكرات،
وم ّد عنان كلمه ،وتح ّدث يف مسائل الذات والصفاتّ ،

وتكلّم يف ما سكت عنه الصحابة والتابعون ،وفاه مبا تج ّنبه السلف الصالحون ،وأىت يف
ذلك مبا أنكره أمئّة اإلسالم ،وات ّفق عىل خالفه إجامع العلامء والحكّام ،وشهر من فتاويه

تقي الدين ابن تيميّة.
[[[ -الوايف بالوفيات :ترجمة ّ
[[[ -تاريخ ابن الوردي :حوادث سنة 705هـ.
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استخف به عقول العوام ،وخالف يف ذلك علامء عرصه وفقهاء شامه ومرصه،
يف البالد ما
ّ

كل مكان ،وس ّمى كتبه أسامء ما أنزل الله بها من سلطان  ..ومل ّا ات ّصل
وبعث رسائله إىل ّ
بنا ذلك ،وما سلكه مريدوه من هذه املسائل ،وأظهروه من هذه األحوال ،وأشاعوه ،وعلمنا

حق الله بالحرف والصوت
أنّه
ّ
رصحوا يف ّ
استخف قومه فأطاعوه ،حتّى اتّصل بنا أنّهم ّ
حق الله تعاىل ،مشفقني من هذا النبأ العظيم» ،إىل أن قال« :ومل ّا وصل
والتجسيم ،قمنا يف ّ
الحل والعقد ،وذوي التحقيق والنقد ،وحرض قضاة اإلسالم وحكّام
ّ
إلينا ،أمرنا بجمع أُويل

األنام وعلامء الدين ،وفقهاء املسلمني ،وعقدوا له مجلس رشع يف مأل من األمئّة وجمع،

فثبت عند ذلك عليه جميع ما نسبه إليه مبقتىض خط يده الدال عىل سوء معتقده»[[[ .ونقل

خاد ُم ابن تيمية «إبراهيم بن أحمد الغياين» ما طلبه مشايخ التدامرة من ابن تيمية ،وهو
عم قاله يف مسألة العرش ومسألة القرآن بخطّه إىل
يف سجنه يف قاعة الرتسيم ،أن ينزل ّ
السلطان ،حتّى يطلق رساحه ،ورفض ابن تيمية ذلك[[[ .وأ ّما سبب سجنه األخري يف قلعة

دمشق بأمر السلطان ،والذي مات فيه ،فهو :إفتاءه بحرمة ش ّد الرحال إىل قرب رسول الله!
قال النويري يف (نهاية اإلرب)« ،يف أحداث سنة ستّة وعرشين وسبعمئة :يف يوم

االثنني السادس من شعبان اعتقل ابن تيمية بقلعة دمشق املحروسة ،حسب األمر
الرشيف السلطاين ،واعتقل معه أخوه زين الدين عبد الرحمن ،و ُم ِنع من الفتيا واجتامع

الناس به ،وسبب ذلك :أنّه أفتى أنّه ال يجوز زيارة قرب رسول الله ،وال قرب إبراهيم

الخليل ،وال غريهم من قبور األنبياء والصالحني»[[[ .وقال اب ُن عبد الهادي تلميذه:

«ومل يزل كذلك إىل أن ظفروا له بجواب يتعلّق مبسألة ش ّد ال ّرحال إىل قبور األنبياء
والصالحني ،وكان قد أجاب به من نحو عرشين سنة ،فش ّنعوا عليه بسبب ذلك ،وكربت
ست وعرشين بجعله يف القلعة»[[[.
القضية ،وورد مرسوم السلطان يف شعبان من سنة ّ

[[[ -نهاية اإلرب يف فنون األدب ،حوادث سنة خمس وسبعامئة.
نقال عن (الكوكب الدراري).
[[[ -الجامع لسرية ابن تيميةً :

[[[ -نهاية اإلرب يف فنون األدب (مرجع سابق).
[[[ -طبقات علامء الحديث :ابن تيمية.
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والظاهر أنّه أجمع عليه يف سجنه األخري ثالث أشياء :قوله يف مسألة العرش مبا يلزم

التجسيم ،وقوله يف مسألة الطالق بأ ّن الطالق بالثالث يلزم واحدة ،وقوله بحرمة ش ّد الرحال
إىل قرب رسول الله.

هذه كلمة موجزة عن عقيدة ابن تيمية يف الله تعاىل ،وتلك هي خطيئته الكربى! فهو يجيز

عىل املوىل ـ سبحانه وتعاىل ـ االنتقال والتح ّول والنزول ،ويف هذا التص ّور من التجسيم ما
ال يخفى ،فالذي ينتقل من مكان إىل مكان ،وينزل ويصعد ،فال ب ّد أنّه كان أ ّوالً يف مكان ث ّم

انتقل إىل مكان آخَر ،فخال منه املكان األ ّول ،واحتواه املكان الثاين ،والذي يحويه املكان

عم يصفون.
ال يكون إالّ محدو ًدا! فتعاىل الله ّ

أدوار علم الكالم عند اإلمامية؛ الدور النبوي

( 13ق هـ 11.هـ)
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ُ
ّ
نظرية َ
الكالمية ْ
ودو ُرها
اجل ْوهر

َ
ّ
يف إبطال دعوى َس ْر ّ
الفلسفية
مدية العالم
ٍ
ِ

أ .سنويس سايم

[[[

مقدمة( طرح اإلشكال):
حد بعقيدة اإلسالم أن يتساءل عن طبيعة املخلوقات وكيف ّية
إنّه
ّ
لحري باملؤمن املو ّ

صنعتها زادت معرفته بحكمة صانعها وبارئها ـ تبارك
ِخلقتها ،إذ كلّام زادت معرفته بحكمة ُ
وتعاىل ـ وال ّ
كل مهاجم
رصا لدينه ض ّد ّ
شك زاد إميانه واشت ّد اعتقاده به ،وتال ًيا وقف نا ً

والذب عن
عنيد .وكذلك صنع املتكلّمون؛ إذ هم الذين رابطوا يف سبيل نرصة العقيدة،
ّ
تيس لهم من براهني ،أغلبها تنبني عىل أصول مقاالت الخصوم،
وتوسلوا ّ
الدين،
ّ
بكل ما ّ
وال تتعارض ـ بالطبع ـ مع رصيح الثقلني ،وهذا رغم تش ّعب ِفرقهم وتع ّدد مناحيهم الفكريّة،

لكن ما جمعهم هو نرصة الدين والتفاين يف معرفة الله ـ جل وعز ـ بقدر طاقة التكليف

اإلنسانيّة.

ومن بني أكرب الت ّيارات الفكريّة التي تص ّدى لها املتكلّمون ،حملة دخيلة شهدتها الحضارة

اإلسالمية ،تتشابه يف أصول نَظَرِها مع أصول ال َّنظر يف علم الكالم ،أي تبحث يف أصل

املوجودات وطبيعة ُموج ِِدها ،أو بلغ ٍة مخترص ٍة تبتغي يف مراميها الصانع واملصنوعات،

لكن ما تختلف معه (علم الكالم) هو تهافت مسلّامتها امليتافيزيقيّة التي ُعهد لها باصطالح
[[[ -قسم الفلسفة ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة الجزائر.2
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ين اللّسان ،وقد ُع ِّربت باصطالح
اإللهيات ،هذه الصناعة هي الفلسفة ،وهي اصطالح يونا ّ

ولعل أكرب إشكال تعارض فيه علم الكالم
ّ
حكيم أو فيلسوفًا،
الحكمة ،وسمي املشتغل بها
ً

مع الفلسفة هو إشكال ال ِقدم للجواهر ومن مثة ِق َدم العامل وأبديّته ،وبذلك تساوى ال َعالَم

مع الصانع يف ال ِق َدميّة وال ّ
ووسع ه ّوة اإلنكار بني
شك يف األبديّة ،وهذا ما ش ّدد الخالفّ ،
مساعي الحكامء وغاية املتكلمني.

إذًا؛ ومل ّا بانت الخطوط الكربى بني تعارض املتكلّمني والفالسفة ،سنحاول جاهدين

إبراز دور املتكلّمني يف إبطال نظريّة رسمديّة العامل والتي طرفاها عند الحكامء ،األزلية أو
القدم ّية فال أ ّول للجواهر ،واألبديّة فال آخر لها ،ولبطالن هذه الدعوى اعتمد علامء الكالم

ـ مع كرثة ِف َرقهم ـ عىل قلب دعوى الفالسفة بأن نظروا إىل الجواهر نظر ًة أخرى ،ت ُسلّم
بحدوثها ابتدا ًء وانتها ًء؛ لتفيض إىل بناء براهني تثبت حدوث الجواهر وأعراضها ،ومن مثة

حدوث العامل ،والحادث ال ّ
شك يفتقر إىل محدث ،والذي يفتقر إىل محدث ال ميكن أن

يكون قدميًا .فالقديم قائم بنفسه ال يفتقر يف وجوده لغريه ،ويف النهاية تت ّم النظريّة بتهفيت

نظريّة رسمديّة العامل الفلسفيّة باالعتامد عىل مقاالت املتكلّمني يف الجواهر.

توسالت املتكلّمني
وها هنا نلخص ونحاول تأزيم اإلشكال وطرحه فنقول :ما هي ّ

التي من خاللها قلبوا دعاوى الفالسفة يف الجواهر ،ومبقاالت الخصوم نفسها ت ّم إبكات

نظريّتهم ،وبتعبريٍ آخر :كيف اعتمد املتكلّمون عىل النظريّة ذاتها التي استند إليها الفالسفة

يف إثبات قدم الجواهر إلثبات العكس أي حدوثها ؟ وبذلك أبطلوا نظريّتهم بنظريّتهم ،وقبل

ذلك نحلّل اإلشكال فنقول :ما املقصود بالجواهر واألعراض ،والقدم والحدوث؟ وما هي

خواص الجوهر الفرد بني املتكلّمني والحكامء؟ ويف كلمة جامعة :كيف أبطل املتكلّمون

يل واحد ال رشيك له يف
مزاعم الفالسفة بالتأسيس عىل نظريّة الجواهر؟ وما عاد مث ّة إال أز ّ

ال ِقدم وهو الله ـ تعاىل ـ وأ ّما ما سواه فمعلول محدث ال محالة.

َ
ُ
ّ
ودو ُرها يف إبطال دعوى ْ
ّ
نظرية َ
الكالمية ْ
الفلسفية
سرمدية العالم
اجل ْوهر

الملف

201

ً
ّ
ّ
ّ
وفلسفية:
كالمية
تمهيدية واصطالحات
ّأول :مـداخل
1ـ يف مفهوم اجلوهر واجلوهر الفرد:
مشتق من فعل ج َهر الذي يعني الظهور« ،فالجهرة ما ظهر ورآه جهرةً:
إ ّن اصطالح الجوهر
ٌّ

مل يكن بينهام سرتٌ ،وجهر اليشء :علن وبدا»[[[ ،ففي اللّغة الجهر باليشء يعني اإلعالن

به ،كام ميكن أن يأخذ معنى آخر كاإلعالء بذلك اإلعالن ،وكذلك يصبح التجهري باليشء
التشهري به إىل ح ّد الوضوح التام والبداهة البيّنة بذاتها.

وأ ّما مفهوم الجوهر عند املناطقة فيعني عند أرسطوطاليس «الجوهر املوصوف بأنّه

يل بالتحقيق والتقديم والتفضيل ،فهو الذي ال يقال عىل موضوع ما وال هو يف موضوع
أ ّو ّ

ما»[[[ ،فنالحظ الحكيم أرسطو قد استخدم اصطالح املوضوع ،وقد عنى به الح ّيز العقيل
فكل موضوع له محمول والعكس صحيح ،لكن عندما يتعلّق األمر
املقابل للمحمولّ ،

بالجوهر ،فال يُقال عىل موضوع ما ،وال هو ٌّ
حال يف موضوع ما كذلك .ولهذا أضاف ابن
النفيس يف وريقاته أ ّن من خواص الجوهر أنّه إ ّما متح ّيز ،وهو الجسم الطبيعي ،وإما مفارق،

وإ ّما متعلّق بتدبري الجسم كال ّنفس أو ال يكون؛ كشأن امللك أو العقلُ ،مضافًا إىل ذلك أنّه
دون ض ّد؛ أل ّن الض ّد يكون يف املوضوع والجوهر ليس فيه وال منه كام سبق[[[.

املختص
ويف اصطالح املتكلّمني»،حقيقة الجوهر ما له ح ّيز عند الوجود ،واملتح ّيز هو
ّ

بحال لكونه عليها يتعاظم بانضامم غريه إليه ،أو يشغل قدَ ًرا من املكان ،أو ما يُقدر تقدير

املكان ،فيكون قد حاز ذلك املكان ،أو مينع غريه من أمثاله عن أن يحصل بحيث هو،

فهذه وما أشبهها أحكام املتح ّيز ،فأفراد ما هذا حاله تس ّمى جوه ًرا ،ومن هذه األعيان ترتكّب
[[[ -ابن منظور :لسان العرب ،تحقيق :عبد الله الكبري وآخرون ،دار املعارف ،القاهرة ،مادة« :جهر».ص .710

[[[ -أرسطوطاليس :النص الكامل ملنطق أرسطو ،كتاب املقوالت ،تحقيق وتقديم :فريد جرب ،مرا جعة :جريار
جهامي ورفيق العجم ،دار الفكر اللبناين ،ط ،1بريوت .1999ص .40

[[[ -ابن النفيس :رشح الوريقات يف املنطق ،تحقيق وتعليق :أحمد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية ،ط،1
بريوت.2015 ،ص .51 50-
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األجسام ،فلهذا تجعل الجواهر أصول األجسام»[[[ .وبالجملة الجوهر هو جنس واحد عال،

متوسطة ،وتحت كل واحد منها أنواع إىل أن ينتهي إىل أنواع لها كثرية ،وتحت
وتحته أنواع
ّ

ّ
كل واحد منها أشخاصه ،فمعنى جوهر اليشء :هو ذاته وماه ّيته [[[.وعليه فالجوهر واجب
وكأن بالحكامء واملناطقة
ّ
كل األنواع التي تنقسم بذاتها إىل أشخاص،
الوجود والظهور يف ّ

بغض
واملتكلّمني يُجمعون عىل أ ّن مقولة الجوهر مركزيّة التموقع يف الكون أو العامل ،وهذا ّ
ال ّنظر عن طبيعتها العنرصيّة ،أكانت ماديّ ًة أم غري ماديّ ٍة؛ امله ّم أنّها أساس كل املوضوعات

واملحموالت ،وبلغة أخرى الجوهر هو جنس األجناس.

وبنا ًء عىل القول الشارح ملقولة الجوهر ،ميكننا أن نتع ّرف عىل اصطالح «الجوهر الفرد»،

هذا املفهوم الذي بسببه وعىل أساسه حدث االنشقاق بني تص ّور املتكلّمني والحكامء يف

عقيدة خلق العامل ،والتي أفضت يف النهاية إىل احتكام الفالسفة إىل ِق َدم العالَم ،وإميان

خلْقي
املتكلّمني يقي ًنا بحدوثه ،وبطبيعة الحال انطلقت أبكار هذه النظريّة من التص ّور ال َ
والريايض والفيزيايئ ألصغر جز ٍء يف املادة؛ أال وهو الجوهر الفرد ،فام هو هذا العنرص؟

إ ّن القائلني بنظريّة الجوهر يقولون« :فإن قيل ما حدُّ الجوهر؟ قلنا :الجوهر قد ذكرت

له حدو ٌد ش ّتى ،غري أنّنا نقترص عىل ثالثة منها فنقول :الجوهر املتح ّيز ،وقيل الجوهر :ما

له حجم ،وقيل الجوهر ما يقبل الع َرض ،فأ ّما الع َرض فقد قيل :ما يقوم بالجوهر»[[[ .هذا

التعريف ملقولة الجوهر يزيد خاصيّة االنفراد ،أو كام شاع عند املتكلّمني الجزء الذي ال

ملجسم العامل عىل ِعظَمه.
يتج ّزأ؛ إذ هي الوحدة األوىل املك ّونة للام ّدة املك ّونة بدورها
ّ

إ ّن انقسام املا ّدة إىل أجزا ٍء ال تتج ّزأ هي الحصيلة التي يبني عليها جمهور املتكلّمني

ّ
نشك أ ّن األجسام املحسوسة البسيطة
محل النزاع أنَّا ال
ّ
نظريّة حدوث العامل« ،فتحرير

[[[ -الحسن بن متويه املعتزيل :التذكرة يف أحكام الجواهر واألعراض ،تحقيق وتقديم وتعليق :سامي نرص لطف،
وفيصل بدر عون ،دار الثقافة للطباعة والنرش ،القاهرة ( ،دون تاريخ) ،ص .47

[[[ -جريار جيهامي :موسوعة مصطلحات الفلسفة واملنطق ،مكتبة لبنان نارشون ،بريوت ،ط ،1998 ،1ص .272

[[[ -الجويني أبو املعايل :ملع األدلة :تقديم وتحقيق :فوقية حسني محمود ،مراجعة :محمود الخضريي ،دار عامل
الكتب ،ط ،2بريوت،1987 ،ص.87
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قابلة النقسامات؛ فتلك االنقسامات املمكنة إ ّما أن تكون موجود ًة بالفعل أو ال تكون،

وعىل التقديرين فإ ّما أن تكون متناهي ًة أو ال .فهذه أربعة أقسام ال مزيد عليها يف العقل:
األ ّول :إنّها مركّبة من أجزا ٍء متناهي ٍة بالفعل ،وهذا قول جمهور املتكلّمني .الثاين :إنّها

كل جسم
مركّبة من أجزا ٍء ال تتناهى بالفعل ،وهذا قول النظّام من املعتزلة .الثالث :إ ّن ّ
كل
الحس ،إال أنّه قابل ألن ينقسم فيكون اثنني ،وكذلك ّ
واحد يف نفسه كام هو واحد يف
ّ

واحد من االثنني ،وال يقف القبول إىل غاية ،وهذا قول جمهور الفالسفة .الرابع :إنّه واحد

يف نفسه ،وهو قابل النقسامات متناهي ٍة ،قال الفخر :وهذا قول مردود ،ومل يعزه لقائل.

ونقل غريه عن «أفالطون» أ ّن الجسم ينتهي بالتجزئة إىل ح ّد ينمحق فيعود هيوىل»[[[.

قابل لالنقسام إىل أجزا ٍء ال تتج ّزأ بالق ّوة
وها هنا نرصد ات ّفاقًا بني املذاهب يف كون الجسم ً

بي يف طبيعة استمرار ذلك االنقسام؛ أهو متنا ٍه أم غري متنا ٍه؟ ونقرأ
والفعل ،لكن االختالف ِّ ٌ

يف ال ّنص السالف اإليراد أ ّن مث ّة فريقان :فريق يرى باالنقسام إىل الجزء الذي ال يتج ّزأ،
وهو ذاته العنرص األ ّول الذي تركّبت منه سائر األجسام الطبيع ّية الحادثة ،وهذا بالذات قول

جمهور املتكلّمني ،وفريق آخر يباين هذا الرأي عندما ألزم االنقسام إىل ما ال نهاية يف الصغر،

وهو قول الفالسفة يف عمومهم .وهنا انشطرت الرؤية الوجوديّة لبداية خلق العامل ،فإشكال

املتجل ــ فيام بعد ــ
ّ
بي اله ّوة السحيقة بني قول املتكلّمني وقول الفالسفة
الجوهر الفرد ّ

يف الرصاع بني مقولتي الحدوث والقدم ،وما يصحبهام من مقاالت عقديّة وفلسف ّية تتكلّم عن
الجواهر القدمية والحادثة ،وقد بلغت ذروتها يف املتباينة الكربى أال وهي الخالق ـ سبحانه
ـ واملخلوقات أو بلغة كالم ّية؛ الذات اإللهية العلية والعامل املحدث واملعلول.

يصح أن نعرف الجوهر الفرد باالعتامد عىل طبيعة الجوهر كمقولة كل ّية،
ويف العموم
ّ

ثم إنّه واستقراء لخواصه ،مث ّة خاص ّية ال يفتأ ينفك عنها البتة؛ «ومنها أنّه يبلغ إىل حدّ ال

[[[ -رشف الدين عبد الله الفهري :رشح معامل أصول الدين للرازي ،تحقيق :نزار بن عيل حامدي ،دار الفتح
للدراسات والنرش ،ط ،1عامن األردن ،2010 ،ص .155
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يصح معه تنصيفه ،وهذا معنى قولنا :الجزء الذي ال يتج ّزأ»[[[ ،وهو ذاته الجزء الفرد الذي
ّ

ال يقبل القسمة عىل اثنني؛ كونه ميثّل منطلق املضاعفات يف العظم أو الكرب ،وإليه تنتهي
التنصيفات أو االنقسامات ،فال جزء أصغر منه ،ومع ذلك فهو جوهر ،وسيأيت كالمنا حول

عالقته باألعراض .فهذا ما وسعنا إيراده يف سبيل إيضاح مفهوم الجوهر والجوهر الفرد منه.
�ائي�ة اجلوهر َ
 2ـ ثن ّ
والع َرض:
لنئ تساءلنا :أيّهام هو األصل واآلخر هو الفرع ،الجوهر أم العرض؟ ملا تر ّددنا يف اإلجابة

بالقول :إ ّن الجوهر هو األصل وأ ّما العرض فهو فرع منه وله ،لكن اإلشكال املطروح،
أصل لألعراض ،وقبل ذلك ما هو املقصود الكالمي والفلسفي من
ً
ملاذا كانت الجواهر
كل الجواهر لها أعراض؟ هذه اإلشكاالت سنعمل من خاللها
األعراض؟ ثم هل بالرضورة ّ
يف سبيل بيان ثنائ ّية الجوهر والعرض.

لقد «س ّمي العرض عرضً ا؛ ألنّه ال يقوم بنفسه ،وليس من جنس ما يقوم بنفسه ،وهو الذي

مم يعرض يف الوجود وال يجب له من
يعرض يف الجوهر ،وال
ّ
يصح بقاؤه وقتني ،يفيد أنّه ّ

اللّبث ما للجواهر ،فهو ما احتاج يف وجوده إىل غريه ،ومل يكن له لبث كلبث األجسام»[[[.

كل
ويتساوق هذا الكالم مع كالم الحكامء واملناطقة؛ إذ إ ّن العرض «يف الفلسفة يقال عىل ّ

صفة ُو ِ
ً
محمول حمل عىل املوضوع ،أو مل يكن املحمول
الصفة
صف بها أم ٌر ما ومل تكن ّ
ً
ً
داخل يف ماه ّية األمر املوضوع
أصل ،بل كان يعرف منه ما هو خارج عن ذاته وماه ّيته»[[[.

تختص به ،لكن ليست
كنحو قولنا :اإلنسان ضاحك ،وهنا حملنا تعريفًا لإلنسان بصفة
ّ

جوهريّة فيه ،بل هي مج ّرد عرض ذايت ،لذا فالضحك عرض لإلنسان أو فيه وليس جوه ًرا،

[[[ -محمد بن الحسن املقري النيسابوري :الحدود املعجم املوضوعي للمصطلحات الكالمية ،قدم له وعلق عليه:
محمود يزدي ،موسسة اإلمام الصادق ،قم ،إيران ،ص .31
[[[ -معجم املصطلحات الكالمية :إعداد قسم الكالم والحكمة اإلسالميني ،زيادات واستدراكات :إبراهيم رفاعة،
مجمع البحوث اإلسالمية ،ط ،2قم ،1436 ،ص .61

[[[ -جريار جيهامي :موسوعة مصطلحات الكندي والفارايب ،مكتبة لبنان نارشون ،ط ،1بريوت ،2002 ،ص.256
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لكن حني قولنا :اإلنسان عاقل؛ هنا حملنا املعقول ّية عىل موضوع اإلنسان ،لكن املحمول

ها هنا ليس بعرض؛ كون العقل صف ًة جوهري ًة فيه ال عرض ّية ،وعليه نستنتج أ ّن مقولة العرض

ُلحق بها
تتم ّيز عن مقولة الجوهر بعدم البقاء وقتني ،وتخضع تال ًيا ّ
لكل املوضوعات وت ُ

كمحموالت ،فهي يف حيّز وال تخلو من الحيّز ،وأغلبها مادي الظهور ،أما الجواهر ـ

فكام تق ّدم ـ تتفضّ ل عن األعراض بخواص ترتفع يف الغالب عن تأثريات الزمان واملكان
ضيي.
الع َر ْ

مم يعرض يف الوجود ،وال
ويف مقارنة تفاضليّة يرى القايض عبد الجبار أ ّن «العرض يفيد ّ

يجب له من اللّبث ما للجواهر ،واشرتاك األجناس يف هذه الصفة ال يوجب اشرتاكها فيام

عداها من الصفات ،بل يجب كونه موقوفًا عىل الدليل ،فام اقتىض الدليل اشرتاكها فيه قىض

ي أ ّن ثنائ ّية الجوهر والع َرض قد تتشارك يف
به ،وما أوجب اختالفها فيه حكم به»[[[ .وهنا تب َّ

طبائعها الجنس ّية ،لكن هذا ال يعني تساويها يف الخاص ّية؛ إذ الجوهر يتفاضل عن العرض
مستقل عن املوضوعات واملحموالت ،وال ّ
ينفك عنها العرض
ٌّ
ـ يف مطلق األحوال ـ بأنّه
البتّة .وبالجملة ينبغي االنتباه إىل فكر ٍة يف غاية األهميّة وهي العالقة الجدليّة بني الجواهر

واألعراض ،فال جواهر إال بأعراض نعرفها بها ،وال أعراض إال وهي صادرة عن جواهر
وإليها تؤول .وهذه الفكرة سنتعرض لها بالتحليل يف األسطر الالحقة ونحن نتد ّرج شيئًا

فشيئًا نحو ثنائ ّية رصاع حدوث العامل و ِقدمه ،وبيان تهافتات الفالسفة بنا ًء عىل أحكامهم يف

الجوهر أو الجزء الذي ال يتج ّزأ.
َ
ّ
ُ
والقدم:
 3ـ ثن�ائي�ة احلدوث ِ

ريا ال يقف عىل اصطالحات من قبيل مفهومي
إ ّن القارئ ملص ّنفات املتكلّمني والحكامء كث ً

«الحدوث والقدم» ،ولكون هاتني املقولتني أساسيتني ومن املقوالت األبجدية املركزيّة
يف النص الكالمي والنص الفلسفي ،فينبغي بعد ذلك التع ّرف عليهام وعىل مدلوالتهام

[[[ -القايض عبد الجبار :املغني يف أبواب التوحيد والعدل ،كتاب اإلرادة :تحقيق :محمد خرض نبها ،دار الكتب
العلمية ،ط ،1بريوت ،2012 ،ص .135
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بدقّة ،والعمل عىل فقه غاياتها العميقة .وما ال ّ
اختصت
شك فيه أ ّن مقولة ال ِقدم أكرث ما
ّ

إل لكون الجواهر
بالفلسفيات ،أ ّما مقولة الحدوث فأكرث ما الزمت الكَالميات ،ال ليش ٍء ّ
ـ التي هي موضوعنا ـ تتساوى يف ِقدمها مع صانعها عند جمهور الفالسفة ،وت ُسلب عنها

هذه الصفة (القدميّة) عند جمهور املتكلّمني ،كونها من صفات البارئ ـ تعاىل ـ وحده،
الصاع بني الحكامء واملتكلّمني ،واشت ّد حني كرب حيّز
وهي بذلك ُمحدثة ،وهنا تشكّل ّ

َب مزاعم
املحدث يف مقابل حيّز القديم .وبلغ ٍة أخرى ،عندما تط ّور علم الكالم اإلسالمي قَل َ

الفالسفة ،وال س ّيام تلك املعتقدات حول الجواهر التي كان يُع ّول أنّها قدمية أضحت ـ
بفضل املتكلمني حادثة ال أكرث .والقديم الوحيد هو الله ـ تعاىل جده ـ أ ّما العامل وما فيه
فمحدث بإرادته ـ سبحانه ـ.

وبالجملة يُع ُّد الحدوث وال ِقدم من االصطالحات املفصل ّية واملفتاح ّية يف الكالم

اإلسالمي والحكمة عىل ح ّد سواء« .فأ ّما القديم؛ فقد يُطلق عىل ما ال علّة لوجوده ،كالبارئ

ـ تعاىل ـ وعىل ما ال أ ّول لوجوده وإن كان مفتق ًرا إىل علّة ،كالعامل عىل أصل الحكيم ،وأ ّما

الحادث فقد يطلق ويراد به ما يفتقر إىل العلّة ،وإن كان غري مسبوق بالعدم ،كالعامل ،وعىل

ما لوجوده أ ّول وهو مسبوق بالعدم .فعىل هذا :العامل إن س ّمي عندهم قدميًا فباعتبار أنّه غري
مسبوق بالعدم ،وإن س ّمي حادثًا فباعتبار أنّه مفتقر إىل العلّة يف وجوده»[[[.

إذًا؛ يف ال ّنص أعاله نستقرئ فائدتني ،أ ّما األوىل :فهي اختصاص املحدثات بالعلل

فكل املحدثات تفتقر إىل صانعها وبارئها األ ّول وذاك هو واجب الوجود،
الفاعلة لها ،وعليه ّ
وهي تتحايز يف املمكنات يف مقابل العلّة الفاعلة املوجدة ،وأ ّما الفائدة األخرى فهي أ ّن

الحكامء يرون أ ّن األمور القدمية قد تتع ّدى إىل املمكنات الكالم ّية؛ إذ العامل وبالنظر إىل

والشف ،لكن
جواهره األوىل فهي قدمية ِقدم العلّة الفاعلة نفسها ،ويبقى الفرق يف املرتبة ّ
ال ِقدم ّية من خصائص العلّة واملعلول جميعهام ،وها هنا حصل الشّ قاق بني اعتقاد املتكلّمني

[[[ -سيف الدين اآلمدي :املبني يف رشح معاين ألفاظ الحكامء واملتكلمني ،تحقيق وتقديم :حسن الشافعي ،مكتبة
وهبة ،ط ،2القاهرة ،1993 ،ص .205
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كل يشء من إشكال القدم والحدوث وما يجري مجراهام.
واعتقاد الفالسفة ،وقد ابتدأ ّ
ً
ثانيــــا :خواص اجلواهر بني علم الكالم والفلسفة
 1ـ خواص الجوهر الفرد عند املتكلّمني :إ ّن املتأ ّمل يف النصوص الكالم ّية يدرك أ ّن

جمهور املتكلّمني قد أجمعوا عىل أ ّن العامل حادث ،وأ ّن الجسم الطبيعي املحدث ينتهي
ٍ
خواصه أنّه:
انقسامات ال تنقسم ،وهو ذاته ما اشتهر بالجوهر الفرد ،ومن
إىل
ّ

خواص الجوهر الفرد أنّه بسيط ،أي غري مركّب؛ وال يقبل
أ ـ الجوهر الفرد بسيط :إ ّن من
ّ

التجزيء ال بالق ّوة وال بالفعل[[[ .والبساطة هنا تعني النهاية يف الصغر ـــ حسب منظور
املتكلمني ــــ أل ّن الناظر بالعقل الريايض أو الفلسفي ،قد يحتمل شبهة االنقسام إىل ما ال

نهاية له ،إن مل يكن بالفعل كان ذلك بالق ّوة.

ب ـ الجوهر الفرد ال أبعاد له :يعتقد املتكلّمون أ ّن األجسام تتألّف من مجموع الجواهر،

جسم،
كل جوهر
لذا يستحيل أن تنتهي إىل خصائصها الفيزيائية والرياضية نفسها« ،فليس ّ
ً

جسم؛ ألنّ الجسم هو الطويل العريض
والجوهر الواحد الذي ال ينقسم محال أن يكون
ً

العميق ،وليس الجوهر الواحد كذلك ،وهذا قول أيب الهذيل ومعمر ،وإىل هذا القول يذهب
الج ّبايئ»[[[ ،لكن صاحب املقاالت يورد رأيًا آخر هو أنّ« :الجواهر عىل رضبني :جواهر

مركّبة ،وجواهر بسيطة غري مركّبة ،فام ليس مبركّب من الجواهر فليس بجسم ،وما هو مركب
منها فجسم» ،وهذا الرأي األخري فيه من الشبهة املنطقيّة ما يرفعه ،إذ إنّنا أمام احتاملني هام:
إ ّما أن يكون الجوهر بسيطًا أو مركّ ًبا ،حتى نتمكّن من تصنيفه من الجسم ،وال نقع يف إشكال

آخر ،كنحو اختالط مفهوم الجسم والجوهر ،من منهام األكرب ومن األصغر؟ وذلك باعتبار
منطق البساطة والرتكيب ،ومن منهام املوضوع ومن منهام املحمول كام تقدم إيراده يف

وريقة املداخل املفاهيم ّية؟

[[[ -سيف الدين اآلمدي :املبني يف رشح ألفاظ الحكامء واملتكلمني :مصدر سابق :ص .166

[[[ -أبو الحسن األشعري :مقاالت اإلسالميني ،تقديم :نعيم زرزور ،املكتبة العرصية ،بريوت ،2009 ،ص .239
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ج ـ الجوهر الفرد يجوز عليه الفناء :الجوهر الفرد الذي من جنس الجواهر ،ورغم استقالله

عن خواص األعراض ،إال أنّه يجوز عليه الفناء« ،وأكرث ما ّ
يدل عىل ذلك إجامع األ ّمة عىل

أنّه ـ تعاىل ـ يُفني الجواهر ثم يعيد ،وأنّه تعاىل قادر عىل إفناء الجواهر ،هو معلوم رضورة من
حالهمّ ،
ويدل عىل ذلك أيضً ا قوله تعاىل  :ﯴ ﯵ ﯶ( سورة الحديد ،اآلية ،)3وكونه
أ ّو ًل يقتيض أن يكون سابًقا للموجودات ،وكونه آخ ًرا يقتيض أن يكون آخ ًرا للموجودات»[[[،

دليل
سمعي ق َّدمه صاحب كتاب الذخرية اإلمام الرشيف املرتىض ،وقد أضاف ً
هذا دليل
ٌّ

كل وقت ،أو ما تقدّ ره
يصح وجودها يف ّ
جة العقل ّيةُ ،مفاده أنّ« :الجواهر
آخر
ّ
ّ
اختص بالح ّ
تقدير الوقت عىل العموم ،إال بحيث يؤدي إىل خروجها من أن يكون محدثة ،بأن توجد فيام

مل يزل ،أو فيام يكون بينها وبني ما مل يزل أوقات متناهية ،ووجودها يف هذه األوقات كلّها
يصح عىل سبيل االبتداء ،وعىل جهة االستمرار والبقاء ،فيجب أن يجوز وجودها عىل سبيل
اإلعادة ،ألن وجودها ابتداء وعىل سبيل اإلعادة ال يختلف يف نفسه»[[[ .فبان إذًا ،أ ّن الجوهر

الفرد يجوز عليه الفناء .ومنه نستنتج أ ّن كربى خصائص الجوهر الفرد عند املتكلّمني هي

أنّه بسيط ،وخا ٍل من األبعاد ،وقد يفنى ،وهذه الخواص ت ُرتجم لنا أ ّن مقولة الجوهر ال ّ
تنفك

عن الزمان واملكان والوجود ،وهذه األخرية كلّها لها ما يقابلها من األعراض ،لذلك الغرض،
فال وجود للجواهر إال يف أعراضها التي ال متكث قدر ُمكثها.
ّ
خواص اجلواهر واألجسام عند الفالسفة:
2ـ
خواصا للجسم والجواهر التي يتألف منها ،ونحن سنحاول الوقوف عىل
ع ّدد الحكامء
ًّ

تحس ًبا لردود املتكلمني عليها ،وإبطال نظريّاتها التي أفضت إليها وال س ّيام قدم
أبرزها فقط ّ

العامل.

أ ـ الجوهر إما فيزيقي (مادي) وإما روحي (ميتافيزيقي) :يكاد يتّفق جمهور الحكامء عىل
[[[ -الرشيف املرتىض :الذخرية يف علم الكالم ،مؤسسة التاريخ العريب ،ط ،1بريوت ،2012 ،ص .151
[[[ -الرشيف املرتىض :الذخرية يف علم الكالم ،مصدر سابق :ص .145
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أ ّن الجوهر ال يخلو من طبيعتني؛ إ ّما أن يكون ماديًّا أو روح ًّيا ،إذ «الجوهر ماه ّية إذا وجدت
يف األعيان كانت ال يف موضع ،وهو منحرص يف خمسة :هيوىل وصورة وجسم ونفس
وعقل»[[[ ،فالهيوىل والجسم بال ّ
شك من طبيعة ماديّة ،وأ ّما ال ّنفس والعقل فمن طبيعة

تتجل يف األعراض .وقد ال يفوتنا أن نورد
ّ
وكل هذه املقوالت عند الحكامء جواهر
روحيّةّ ،
كال ًما يُجمل طبيعة الجوهر يف رأي الفالسفة وهو قول للشيخ الرئيس ابن سينا ،يقول« :إنّ

جسم ،وإ ّما أن يكون غري جسم ،فإن كان غري جسم ،فإ ّما أن يكون
كل جوهر فإ ّما أن يكون
ّ
ً
جزء جسم ،وإ ّما أن ال يكون جزء جسم ،بل يكون مفارقًا لألجسام بالجملة ،فإن كان جزء

جسم فإ ّما أن يكون صورته ،وإ ّما أن يكون مادّته ،وإن كان مفارقًا ليس جزء جسم ،فإ ّما أن

ربئًا عن املواد من
نفسا ،أو يكون مت ّ
رصف ما يف األجسام بالتحريك و ُيس ّمى ً
تكون له عالقة ت ّ

كل جهة ويس ّمى ً
ّ
عقل»[[[ .هذه خالصة فلسف ّية ت ُع ِّرف طبيعة الجوهر يف مقاالت الفالسفة
اإلسالميني ،وإن كان مثة اختالفات فهي ـــ يف الغالب ــــ يف االصطالحات ،كون الت ّيار
حا عن ال ّنص اليوناين األصيل ،وال ّ
شك يف ذلك
املشايئ يف الحضارة اإلسالمية زاد رشو ً
وعلم الكالم قد عرف ذروته آنئذ.

ب ـ الجواهر قدمية يف الزمان وال نهاية النقساماتها يف املكان :إ ّن من غريب املقاالت

الفلسفيّة أن نجد حكامء اإلسالم ،ومنهم ابن سينا ،ينفون الجوهر الفرد .وهذه املقولة التي

كل مزاعمهم املفضية رصاحة أو كناية إىل نظريّة قدم
أساسا لتهفيت ّ
تب ّناها املتكلّمون
ً

العامل ،فابن سينا من جهة يقول بتناهي املكان والزمان ،ومن جهة مخالفة ينفي أن يتج ّزأ
كل ما ال يتج ّزأ ال يتألف من تركيبه مقدار( )..فإ ًذا من
املكان إىل أجزا ٍء ال تتج ّزأ ،يقولّ »:
املحال أن يكون تأليف األجسام من أجزاء ال تتج ّزأ ،فإ ًذا قسمة األجزاء ال تقف عند أجزاء ال

تتج ّزأ ،وليس أن يكون للجسم قبل التجزئة جزء إال باإلمكان ،ويجوز أن يكون يف اإلمكان
[[[ -جريار جيهامي :موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب ،مكتبة لبنان نارشون ،ط ،1بريوت ،1998 ،ص.226

[[[ -ابن سينا :موسوعة الشفاء :اإللهيات ،مراجعة وتقديم :إبراهيم مدكور ،تحقيق :األب قنوايت وسعيد زايد ،مكتبة
سامحة آية الله العظمى ،ط ،2قم ،2012 ،ص .84 .83
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أحوال بال نهاية .فإ ًذا األجسام ال يتقطّع إمكان انقسامها بالتوهّم البتة»[[[ .واألجسام ـ كام هو
معروف ـ ال وجود لها يف أصول الحكامء خارج املكان املصاحب للزمان.

تخص إشكال الجوهر
هذا وقد طرح الحكيم اليوناين أرسطوطاليس مفارقة ج ّد عسرية
ّ

ّ
املتكثة،حيث قال« :هل جوهر الجميع واحد أم ال؟( )..إن قلنا أنّ
بوصفه مق ّدمة األشياء

جوهرهم واحد لزمت الشناعة ألنّ جميع األشياء التي جوهرها واحد هي واحد ،وإن قلنا أنّ

جواهرها مختلفة فالقول بهذا أيضً ا غري ممكن ،ومع هذا كيف ميكن أن تكون الهيوىل يف

كل واحد من هذه األشياء ،إذ كان الكيل كليهام أعني الهيوىل واألشياء
وقت من األوقات ّ
الجزئ ّية؟»[[[ .إنّه وبرصف ال ّنظر عن مقالة أرسطو وما تحمل من معانٍ
تختص بسياق فلسفته
ّ

اإلله ّية ،تجدر اإلشارة إىل مفارقته التي طرحها بخصوص العالقة الجدل ّية بني الجواهر
واألشياء العارضة عنها يف الزمان واملكان الكونيني .إنّه تساءل عن كيفية صدور األكوان أو

املحدثات بلغة كالم ّية عن جواهرها األوىل املتمثّله ـ يف تص ّور الحكامء ـ يف الهيوىل أو
املادة القدمية التي يستند إليها الفاعل أو املح ّرك ،إلخراج املوجودات من وجودها بالق ّوة

وكأن بأرسطو طرح مأزق كيفيّة انتقال
ّ
يف مادتها األزليّة ،إىل وجودها بالفعل يف صورها،

يصح أن يحدث العكس؟ أعني هل ابتدأت املحدثات باألمور
الجواهر إىل األشياء وهل
ّ
كل هذه اإلشكاالت التي وقع
القدمية كالجواهر ثم ال تنفك تنتهي إليها عائدة إىل أصلها؟ ّ

فيها الحكامء اليونانيون وغريهم من حكامء اإلسالم ،جعلت علم الكالم يتط ّور أكرث دفا ًعا
عن العقيدة من جهة ،وتهفيتًا ألصولهم من جهة أخرى.

ً
ّ َ
ّ َّ
ّ
وأبديت�ه.
لنظرية ِقدم العالم
الكالمية الداحضة
ثالثا :براهني اجلواهر
 1ـ برهان ابتداء الجوهر الفرد املفيض إىل تناهي جرم العامل
ال ّ
س حسب كرات الساموات ،والتأثري
شك أ ّن الفالسفة املسلمني يرون أ ّن العامل ُمهن َد ٌ
[[[ -ابن سينا :عيون الحكمة ،تحقيق وتقديم :عبد الرحمن بدوي ،دار القلم ،ط ،2بريوت ،1980 ،ص .26 .25

[[[ -أرسطو :ما بعد الطبيعة( ،دون ذكر املحقق) ،دار (ذو الفقار) ،ط ،1الالذقية ،2008 ،ص . 45
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نزول من األعىل نحو األسفل ،أي من الجواهر األوىل بطبائعها الهيول ّية والصوريّة نحو
يأيت ً

العامل السفيل األريض املعروف بعامل العنارص أو األسطقس ،ولكن البداية عند الفالسفة

جد غامضة بسبب قدم الحركة الدوريّة لألفالك يف أصول فلسفتهم ،وهنا يقول أبو نرص

يئ يف كرة ،أي دائرة مجسمة ،فإنّ نسب أجزائه إىل أجزاء سطح
الفارايبّ :
«كل جسم سام ّ

كل واحد منها يف املستقبل من الزمان إىل أشباه
ما تحتها من األجسام تتبدّ ل دامئًا ،ويعود ّ
أخس (عرض) ما يوجد له وأبعد
ال ّنسب يف التي سلفت ،ونسبة اليشء إىل اليشء هي
ّ

املجسمة التي فيها حركة عىل
ولكل واحد من األكر والدوائر
ّ
األعراض عن جوهر اليشء،
ّ

حيالها ،فإ ّما أرسع أو أبطأ من حركة األخرى ،مثل كرة زحل وكرة القمر ،فإنّ كرة القمر أرسع
حركة من كرة زحل»[[[.

لقد وضّ ح هنا الفارايب مقولتني مركزيّتني يف أصول الفلسفة؛ هام الزمان واملكان ،فاملكان

كل الكرات حسبه ،أ ّما الزمان فهو مقدار حركة تلك الكرات من
هو ما حوى األجسام وهي ّ

أكربها إىل أصغرها ،لكن اإلشكال برز يف عدم إيضاح البداية أو النهاية ،ال يف الزمان وال يف
رصح بالتكرار الدوري يف الحركة الفلكيّة إىل ح ّد يحتمل
املكان ،بل زاد اإلشكال تأز ًما مل ّا ّ

بتناسخ املستقبل ويستحيل ماضيًا ،وهذا بسبب ُمسلّمة الحركة الدوريّة وال مفر للفالسفة

من هذه النتيجة ،وعليه ينتج قدم الزمان والحركة واملكان ،والعامل ال ينفك البتّة من هذه

الثالث ّية ،فهو قديم ب ِقدمها.

رصح ببداياته الزمان ّية واملكان ّية ،لذا
إذًا؛ الجوهر عند الحكامء ُمسلَّم به ،ويف اآلن نفسه غري م ّ

غ ُمض التفريق بني واجب الوجود أو العلّة األوىل الفاعلة للموجودات ،وبني املوجودات،
من منهام يتقدم عىل اآلخر؟ من القديم ومن املحدث؟

عندما وقع الفالسفة يف هذا اإلشكال ،إشكال تع ّدد القدماء كالعلّة األوىل والجواهر

األوىل للموجودات ،عمد املتكلّمون إىل برهان يُبكت هذه الدعوى بأن بحثوا عن مخرج
[[[ -الفارايب أبو نرص :آراء أهل املدينة الفاضلة( ،دون ذكر املحقق) ،منشورات الجمل ،ط ،1بغداد ،2014 ،ص .54
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منطقي سليم ،يقبله العقل وال يتعارض مع الدين ،وهو برهان وجوب تناهي الجسم إىل
ّ
حتم ـــ له نهاية ،والذي له بداية
جواهر منها ابتدأ ،ومن مثة طاملا للجسم بداية فال ب ّد ـــ ً
ونهاية ليس بقديم بل محدث.

إ ّن املحدثات عند املكتلمني هي «ثالثة أقسام؛ فجسم مؤلّف وجوهر منفرد ،وعرض

كل جنس من أجناس األعراض
موجود باألجسام والجواهر( )..والجوهر هو الذي يقبل من ّ

عرضً ا واحدً ا ،ألنّه متى كان كذلك كان جوه ًرا ،ومتى خرج عن ذلك خرج عن أن يكون

جوه ًرا ،والدليل عىل إثباته علمنا بأنّ الفيل أكرب من ال َّذ َّرة ،فلو كان ال غاية ملقادير الفيل وال
ملقادير ال َّذرة ،مل يكن أحدهام أكرث مقادير من اآلخر ،ولو كانا كذلك مل يكن أحدهام أكرب

من اآلخر ،كام أنّه ليس بأكرث مقادير منه»[[[.

هذا برهان ساطع يبكت دعوى الحكامء يف إشكال الجواهر القدمية ،فهي محدثة بال ّنظر

إىل اتّصالها الدائم باألعراض ،واألعراض حادثة ،واملتّصل بالحادث ال ّ
شك أنّه حادث،

والحكم نفسه ينزل عىل الجسم ،إذ إنّه يتألف من جواهر وأعراض ،وطاملا هي حادثة فهو

أيضً ا حادث ،وقد رأينا يف ال ّنص السالف اإليراد كيف تتفاوت مقادير األجسام ،فجسم
الفيل غري جسم النملة ،وكالهام من أجزاء العامل ،وإذا أضيفت لهام باقي املوجودات التي
ال تخلو من جواهر وأعراض هي األخرى ،ينتج لنا أ ّن العامل بأكمله ما هو إال مجموع من
محدثات هي الجواهر واألعراض واألجسام ،وكلّها حادثة فالعامل إذن محدث .وبالتايل،

تسقط دعوى الفالسفة يف قدم الجواهر ،ويكفيها من دليل تساوي ِقدمها بقدم البارئ

ـ تعاىل ـ.

ّ
 2ـ برهان الدعاوى األربع املشهورة عند املتكلمني:
بكل
توسلوا ّ
إ ّن املتكلّمني وبسبب رباطهم الفكري يف سبيل نرصة العقيدة التوحيديّةّ ،
[[[ -الباقالين أبو بكر :كتاب التمهيد ،عني بتصحيحه ونرشه :يوسف مكاريث اليسوعي ،املكتبة الرشقية،
بريوت،1957،ص.18 .17
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الخاصة بحدوث العامل،
الطرق لتهفيت دعاوى الفالسفة ،وقد اتّفقوا يف غالب ّية الدعاوى
ّ
والتي من خاللها يت ّم إبطال مقاالت الفالسفة وتقضها يف قدم الجواهر التي صدر منها

العامل ،وبالتايل الصادر من القديم هو قديم عندهم .ومن أشهر الرباهني الكالم ّية ـ فضال

عن تناهي الجوهر الفرد ـ برهان الدعاوى األربع الذي نحن بصدد عرضه .وإليك الدعاوى
وطبيعة التسلسل فيها لتفيض إىل غايتها ،وهي إثبات الحدوث املنايف واملبكت لل ِقدم.

تس ّمى هذه الطريقة بطريقة األكوان ،وكان أ ّول من قال بها أبو الهذيل العالف ،ثم أخذ عنه
سائر املتكلّمني ،وليس مثة اختالفات جوهرية بينهم؛ معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية[[[.

أ ـ ثبوت األعراض :املقصود من األعراض هو ما يطرأ عىل الجسم وال ّ
ينفك البتّة عنها،

وال س ّيام الحركة والسكون واالجتامع واالفرتاق ،فالجسم حصل مجتم ًعا يف حال كان يجوز

وكل هذه األمور لها معانٍ  ،فاألكوان ال يختلف فيها معنا إال األصم أو
أن يكون مفرتقًاّ ،
امللحد (كام قال القايض عبد الجبار)[[[ .هذا مع العلم أ ّن املتكلّمني يف مسعاهم هذا

متخصصة
ابتغوا تعريف األعراض بأنّها مج ّرد زيادات عىل الجواهر ،وليست من جنسها وال
ّ

بخواصها باستثناء الحدوث كام سيأيت توضيحه الحقًا.
ّ

ومعنى الزيادة هنا لتفريق العرض عن الجوهر رغم افتقاره إليه« ،والدليل عىل ثبوت

األعراض أنّ العاقل إذا رأى جوه ًرا ساك ًنا ثم رآه متح ّركًا ،فقد أدرك التفرقة الرضورية ،وبني
هاتني الحالتني وتلك التفرقة ال تخلو إ ّما :أن ترجع إىل ذات الجوهر ،أو إىل معنى زائد عىل

الجوهر ،استحال أن يقال :ترجع التفرقة إىل ذات الجوهر ،ألنّ الجوهر يف الحالتني ُم َّتحد

(أي يف حالة السكون والحركة) ،واليشء ال يخالف نفسه ،فال يقع االفرتاق إال بني ذاتني،
فصح ووضُ ح بذلك أن التفرقة راجعة إىل معنى زائد عىل الجوهر ،وذلك هو العرض الذي
ّ

[[[ -منى أحمد أبو زيد :التصور الذري يف الفكر الفلسفي اإلسالمي ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع،
ط ،1بريوت ،1994 ،ص .187

[[[ -القايض عبد الجبار :رشح األصول الخمسة ،تحقيق وتقديم :عبد الكريم عثامن ،تعليق :أحمد بن الحسني،
مكتبة وهبة ،ط ،3القاهرة ،1996 ،ص .96
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دليل قاط ٌع اسرتشد به املتكلّمون
إدعيناه»[[[ ،فبان إذًا أ ّن ثبوت األعراض زائدة عن الجواهر ٌ

نحو بناء سلسلة عقل ّية نحو برهان حدوث العامل .وبالجملة تنحرص األعراض يف مقوالت
ّ
ينفك عنها الجسم البتة وهي :الحركة والسكون واالجتامع واالفرتاق .واملتأ ّمل
أربع ال

كل العالقة بالزمان واملكان الكونيني ،أليست
ملعانيها الكالميّة والفلسفيّة يجد أ ّن لها ّ

الحركة مقدا ًرا لحركة الجسم؟ ثم أليس االئتالف والتاليش أو الكون والفساد من خصائص
كل هذه اإلمكانات تنبّئنا بتناهي الجسم إىل الجزء الذي ال
الجسم يف املكان كذلك؟ ّ

وكأن بدليل ثبوت األعراض يقرتن مبارشة مع برهان تناهي جرم العامل.
ّ
يتج ّزأ،

ب ـ حدوث األعراض :بعد الكالم يف ثبوت األعراض كخطوة أوىل من خطوات برهان

جب اآلن الكالم عن حدوث األعراض ،وقد خاض املتكلّمون فيها
الدعاوى األربع ،يتو ّ

حتى عاد من البديهة العقلية أ ّن األعراض حادثة يقي ًنا ال ّ
شك يف ذلك« ،والدليل عىل

حدوثها بطالن الحركة عند مجيء السكون ،ألنّها لو مل تبطل عند مجيء السكون ،لكانا

مم يُعلم فساده
موجودين يف الجسم م ًعا ،ولوجب لذلك أن يكون متح ّركًا ساك ًنا م ًعا ،وذلك ّ
رضورة»[[[ .وهذا دليل عىل حدوث األعراض بالقياس عىل ثبوتها وترتيبها عن معنى وليس

عن عبث ،وقد ظهرت الحكمة وسطع الدليل.

ّ
تنفك
ج ـ استحالة خل ّو الجواهر عن األعراض :يتّفق جمهور املتكلّمني أ ّن الجواهر ال

محل لها سوى الجواهر ،أي أ ّن األجسام بوصفها ُم َعا َدلة
عن األعراض ،كام أ ّن األعراض ال ّ

متألّفة من الجواهر واألعراض هي حادثة؛ وذلك انطالقًا من استحالة خل ّو الجسم أو الجوهر

عن األكوان ،رغم وجود آراء هنا وهناك تقول بإمكان ّية عر ّو الجسم عن العرض أو الجوهر

كمعتزلة البرصة .لكن ما يتّفق حوله الجميع هو استحالة خل ّو األجسام عن األكوان ،وهي
الناتجة يف مطلق األحوال عن الجواهر واألعراض[[[.

[[[ -الجويني أبو املعايل :ملع األدلة ،مصدر سابق ،ص .88

[[[ -الباقالين أبو بكر :كتاب التمهيد :مصدر سابق ،ص .22

[[[ -منى أحمد أبو زيد :التصور الذري يف الفكر الفلسفي اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .197
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تبي حدوث الجواهر املتعلّقة باألعراض ،وهنا يرى ابن خلدون أ ّن
هذه التقريرات ّ

وإل
انقالب النطفة علقة ،ثم مضغة ،وليس املؤث ّر هو اإلنسان ،وال أبويه ،وال الق ّوة املولّدةّ ،

فإن تساوت أجزاء النطفة صارت ك َّرةً ،فاختصاص العرض بأحوالها عرض والعرض ممكن[[[.

وعليه فاملمكن حادث والحادث غري القديم البتة .وبالتحقيق الكالمي «الحوادث تنقسم
محل تحلّه ،وإ ّما أن ال تكون مفتقرة
أيضً ا انقسا ًما رضوريًّا ،وال تخلو إ ّما أن تكون مفتقرة إىل ّ

محل تحلّه ،وهذه القسمة تستند إىل النفي واإلثبات أيضً ا ،ثم الحادث الذي ال يفتقر
ّ
إىل
املحل :العرض ،ومن ذلك قطع
ّ
املحل هو الجوهر يف اصطالح املتكلّم ،واملفتقر إىل
ّ
إىل

املتكلّمون بأنّ الحوادث ال تخلو إما تكون جواهر أو تكون أعراضً ا»[[[ .وقَطْ ُع املتكلمني ها

تستقل عن
ّ
هنا الغرض منه اليقني الذي يسقط معه أدىن شك ،فإذا ارتاب مرتاب بأ ّن الجواهر

بالكل أو بالجزء ،أو أ ّن األعراض غري محدثة مثال فهو من القائلني بتساوي القدم ّية
ّ
األعراض

يف العلّة واملعلوالت ،أو الواجب واملمكنات ،وهؤالء هم جمهور الفالسفة .وبالجملة هذا

ما أردنا تبيانه يف الدعوى الثالثة من برهان الدعاوى الكالميّة املشهورة ،وهو الغرض من
تعلّق الجواهر باألعراض الحادثة واملتعلّق بالحادث حادث وال ّ
شك يف ذلك البتة.

د ـ إثبات حدوث األجسام ً
تؤصل عىل الدعاوى السابقة
عقل وسم ًعا :هذه الدعوى
ّ

وتُبنى عليها ،و ُمفادها أ ّن ثبوت األعراض أ ّوال وحدوثها ثانيًا ،واستحالة خل ّو الجواهر عن

عقل ورش ًعا ،ومل
األعراض ثالثًا ،برهان مستم ّر للدعوى الرابعة ،أال وهي حدوث األجسام ً

ال؟ واألجسام ال ّ
تنفك من ثنائ ّية الجوهر والعرض ،وكالهام حادث فهي األخرى حادثة وال
مخرج لراجح العقل ومستقيم النظر من هذه النتيجة.

وحري بنا ـ ونحن بصدد إيراد تبكيتات املتكلمني للفالسفة ـ أن نورد ما أمكن من
ٌّ

ولعل من أبرزها قول ابن متويه وهو يُبطل تسلسل الحوادث إىل ما ال نهاية بزعم
ّ
ردودهم،

[[[ -ابن خلدون عبد الرحمن :لباب املحصل يف أصول الدين ،تحقيق وتعليق :عباس محمد حسن سليامن ،دار
املعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،1996 ،ص.138

[[[ -الجويني أبو املعايل :الشامل يف أصول الدين ،تحقيق :عيل سامي النشار وآخرين ،نارش املعارف باإلسكندرية،
 ،1969ص.140
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يصح
الحكامء ،يقول« :اعلم أنّ من متام الكالم يف حدوث األجسام أن نتكلّم يف أنّه ال
ّ

حدوث حادث قبل حادث ال إىل أ ّول ،ألنّه إذا مل نجعل لهذه الحوادث أ ّوال مل نثبت حدوث

الجسم بامتناع خل ّوه منها ،وهذا هو الذي يعتمده أكرث الفالسفة ،ألنّهم مل يجعلوا لحركات

حدث ،وال بدّ من تقدّ م كونه
ال َفلَك أ ّوال( )...واألصل يف هذا الباب أنّ الحادث ال بدّ له من ُم ْ

قاد ًرا عىل حدوثه ملا ثبت من وجوب تقدّ م االستطاعة»[[[ ،وبالتامم ،هذه ردود كالميّة عىل
الفالسفة يف شبهة تسلسل الحوادث وبهذه تكتمل أسس برهان الدعاوى األربع واملفضية

ج ُّزئه
إىل نتيجة واحدة تتوافق مع الربهان األ ّول وهو تناهي جرم العامل بالقياس عىل ُمسلّمة ت َ
إىل الجواهر الفردة ،ومن مثة يُحمل هذا الربهان عىل الربهان الكالمي املشهور ،الدعاوى

مجسم العامل ونفي سخافة ال ِقدم للجواهر املك ّونة له يف
األربع ،لتت ّم الربهنة عىل حدوث
ّ
اصطالح الفالسفة.

ّ
كل ُ
المحدثات وبقاء القديم ـــ تعاىل ـــ:
 3ـ برهان فناء
كل
وفضل عن ذلك هو برهان قاطع يؤمن به ّ
ً
ارتأينا أن نزيد برهانًا يف غاية البيان واألهميّة،

لكل
أهل القبلة ،وكثري من معاريض املتكلّمني (كابن رشد) إال امللحدين ،وهو برهان الفناء ّ

دليل سطحيًّا يف الظاهر إال أنّه برهان استخدمه
يشء والبقاء للبارئ ــ سبحانه ــ ورغم كونه ً

املتكلّمون إلثبات جواز فناء الجواهر ،ومن مثة إبطال قدمها كام هو مزعوم عند جمهور

الفالسفة.

اعرتض عىل قدم الجواهر وأبديّتها املتكلّم مؤلّف الذخرية يف علم الكالم ـ اإلمام

«ومم ّ
يدل عىل
املرتىض ـ متّخذًا الدليل السمعي والعقيل م ًعا ،فمن جهة السمع يقول:
ّ

ذلك قوله تعاىل :كل من عليها فان» ،وحقيقة الفناء هو العدم ،وإذا كان فناء لبعض الجواهر
يقتيض فناء الجميع عىل ما ب ّينته ،علمنا أنّ جميع العامل ،وإن مل يكن داخال تحت قوله
[[[ -الحسن بن متويه املعتزيل :التذكرة يف أحكام الجواهر واألعراض ،مصدر سابق ،ص .93 .92
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تعاىل :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ( سورة الرحمن ،اآلية  ،)26ال بدّ أن يفنى»[[[ .وقد اعرتض اإلمام عىل
من ينفي كون الفناء ع َد ًما ،ويُ ْب ِكت هذه الدعوى بقوله« :لو مل يدل عىل أنّ املراد بالفناء يف

اآلية العدم إال يف قوله تعاىل   :ﮄ ﮅ ﮆ( سورة الرحمن ،اآلية )27لكفى وأغنى»[[[ .وأ ّما

من جهة العقل فإ ّن الله ـ سبحانه ـ ال ب ّد أن يبقى آخ ًرا وذلك قبل دخول أهل الثواب الجنة
وأهل العقاب ال ّنار[[[ ،وعليه لزم ع ْقلً فناء الجواهر ثم إعادتها بإرادة الله ـ تعاىل ـ الحكيمة،

وقد صدق الر ّد وكمل اإلفحام ،كيف ال والبقاء مضا ّد للفناء ،فال بقاء سوى لله الواحد ،أ ّما
ما دونه من املحدثات فال ب ّد فانية.

هذا وقد اشتهر أبو حامد الغزايل بردوده عىل الفالسفة؛ ألنّه ش ّدد التهفيت واإلبطال لنظريّة

قدم العامل الفلسفيّة؛ كونها تجري مجرى إثبات أبديّته وال فرق عند الحكامء« ،فإذا قيل لهم:
ثم ماء ،فاملادّة
مهام أوقدت النار تحت املاء انعدم املاء ،قالوا مل ينعدم ،ولكن انقلب بخا ًرا ّ

ّ
محل لصورة املاء ،ولبست صور
وهي الهيوىل باقية يف الهواء ،وهي املادة التي كانت
الهوائ ّية ،وإذا أصاب الهواء برد تكثّف وانقلب ماء ،ال أنّ املادّة تجدّ دت بل املادّة مشرتكة

بني العنارص ،وإنّ ا تتبدّ ل عليها صورها ( )...نقول :بم تنكرون عىل من يقول :اإليجاد

واإلعدام بإرادة القادر ،فإذا أراد الله سبحانه وتعاىل أوجد ،وإذا أراد أعدم»[[[ .أل ّن إرادة الله
جة وبرهان يتب ّناه الفالسفة ،ويتع ّرض لسنن الطبيعة وأسبابها العاديّة
ـ تعاىل ـ أكرب من أي ح ّ
املألوفة ،ومعروف عن الغزايل كيف هفت دعاوى الفالسفة يف تسلسل األسباب.

وبالجملة وبعد تعداد براهني حدوث العامل بالعودة إىل القوانني الكالميّة للجوهر الفرد،

أخس املقاالت التي تكلّم بها الحكامء ،وال سيّام حكامء
نستنتج أ ّن سخافة قدم العامل من
ّ

اإلسالم ،لذا فالقائل بالقدم وجب تكفريه؛ أل ّن اعتقاده ال يالئم اعتقاد أهل القبلة يف وجه،
[[[ -الرشيف املرتىض :الذخرية يف علم الكالم :مصدر سابق ،ص .145
[[[ -املصدر نفسه :ص .146
[[[ -املصدر نفسه :ص .145

[[[ -الغزايل أبو حامد :تهافت الفالسفة ،تقديم :صالح الدين الهواري ،املكتبة العرصية ،بريوت ،2004 ،ص .231
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بي الفساد لتسويته املحدث املخلوق بالقديم الخالق .وإىل هنا متّت
وكذلك اعتقاده ِّ
محاولتنا ومقالتنا يف بيان دور املتكلمني (عىل تع ّدد فرقهم) يف إبكات وإبطال وإفحام

الخاصة ب ِقدم العامل ،وتال ًيا املش ّبهة للمخلوقات بخالقها ،ـ تعاىل عن
دعاوى الفالسفة
ّ

ذلك ـ وهو األ ّول والقديم وهو بارئ العامل ومحدثه ،تن ّزه عنه فال نظري له وال مثيل ،ال

جواهر وال عرضً ا من أعراضها.
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خاتمة:
مم سبق إيراده وتحليله بخصوص دور املتكلّمني وفضلهم يف إبطال مزاعم الفالسفة
ّ

املتعلّقة بتسوية القديم والعامل يف الرسمديّة ،ارتأينا أن نلخّص للقارئ أه ّم النتائج املمكنة

قياسا عىل ما قيل:
ً

ـ ميكننا ـ حسب مزاعم الفالسفة ـ أن نرصد دور املتكلّمني وإمامتهم يف الوقوف ض ّد

الحمالت الشنيعة املبنيّة عىل أصول الفلسفة اليونانيّة ،وال سيّام الوثنيّة منها ،فتمثّل دور

املتكلّم يف تحرير االصطالحات واملقوالت املشرتكة بني نظر املتكلّم ونظر الفيلسوف،

تجل ذلك يف علم املنطق ،إذ إ ّن هذا العلم يتساوى فيه أهل ال ّنظر أكانوا فالسفة أم
ّ
وقد
متكلمني ،وبالقياس عىل ذلك استعمل املتكلّمون سالح املنطق الذي شاع أنّه من أصول

الحكمة ،للر ّد عىل مزاعم اإلله ّيات التي تتناقض مع أصول املنطق ومقوالته.

وخواصه؛ إلبطال مقاالت الفالسفة فيه ،إذ يف
ـ اعتمد املتكلّمون عىل نظريّة الجوهر
ّ

الوقت الذي قال فيه الحكامء بقدم الجواهر وبقائها وعدم فنائها ،أثبت علامء الكالم العكس،
فطاملا ال وجود للجواهر إال يف أعراض ،واألعراض حادثة فال ّ
شك يف أ ّن الجواهر حادثة؛
أل ّن املتعلّق باملحدث ال ب ّد أن يكون ُمح َدث ًا .وهنا ت ّم إبطال نظريّة ِق َدم الجواهر.

ـ كام اعتمد املتكلّمون يف نقدهم لنظريّة الفالسفة يف الرسمديّة عىل برهان تناهي انقسام

العامل إىل الجوهر الفرد أو الجزء الذي ال يتج ّزأ ،وبربهان التناهي يف الصغر ال ب ّد من
التناهي يف الكرب ،والعامل ما هو إال مجموع األعراض والجواهر يف األجسام ،وتتعلّق

بحركتي الزمان واملكان املتناهيني ،وليس كام يزعم الفالسفة بال تناهيهام يف االنقسام،

ٍ
ٍ
وآنات.
ذرات

كل
ـ باإلضافة إىل برهان التناهي وحدوث الجواهر واألعراض يُت َّوج اإلبطال بدليل فناء ّ
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حة يف كيف ّية اإلعادة ،امله ّم واأله ّم من ذلك جمي ًعا أ ّن
املح َدثات ،وبقاء القديم ،وال مشا ّ

محيا
الفناء سيقع يف وقت ما عىل ّ
كل الجواهر واألعراض الحالَّة يف العامل ،ويبقى السؤال ّ ً

للفالسفة وهو :من سيفني العامل؟ ليجيب املتكلّمون :يفنيه الذي قدر عىل إبداعه وإيجاده
أ ّول م ّرة ،ومن مث ّة هو أقدر عىل إفنائه وإعادته بالكيف ّية التي يريد وبالجواهر واألعراض التي

َعلمها ـ سبحانه من خالق ـ وهنا تتوقّف العقول مؤمن ًة بحكمة ال ينكرها إال عنيد أو جحود
وهي :ال ِقدَ م إال لله ـ الواحد ـ  ،وال حدوث إال لسواه.
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اجل ْوهر

الملف
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 23ـ محمد بن الحسن املقري النيسابوري :الحدود املعجم املوضوعي للمصطلحات الكالمية ،قدم له وعلق
عليه :محمود يزدي ،موسسة اإلمام الصادق ،قم ،إيران.
24ـ معجم املصطلحات الكالمية :إعداد قسم الكالم والحكمة اإلسالميني ،زيادات واستدراكات :إبراهيم
رفاعة ،مجمع البحوث اإلسالمية ،ط ،2قم.1436 ،
 25ـ منى أحمد أبو زيد :التصور الذري يف الفكر الفلسفي اإلسالمي ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش
والتوزيع ،ط ،1بريوت.1994 ،
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