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ّ
دليل املؤلف
تستقبل (مجلَّة العقيدة) البحوث والدراسات الجادّة الرصينة وفق قواعد
العلمي اآلتية:
البحث
ّ

العلمي،
 .1يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهج ّية البحث
ّ
وخطواته املعمول بها عامل ًيا.
 .2أن يكون البحث مرتبطًا مبحاور املجلّة الرئيسة اآليت ذكرها:

أ -الكالم القديم والجديد .
ب -الفكر املعارص .
ت -شبهات وردود .
ث -مكتبة العقيدة .
ج -أدب العقيدة .
 .3تقديم ملخّص للبحث باللغتني العرب ّية واإلنجليزيّة ،يف حدود صفحة واحدة،
ً
كامل.
عىل أن تتضمن عنوان البحث
 .4أن تحتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني،
جهة العمل ،العنوان الوظيفي(إن وجد) ،رقم الهاتف ،الربيد اإللكرتوين.
 .5تكون الهوامش يف منت كل صفحة واملصادر واملراجع يف نهاية البحث،
أما طريقة كتابة املصادر واملراجع فتكتب عىل وفق الصيغة العامل ّية املعروفة بـ
( )chicagoوهي كاآليت :اللقب ،اسم املؤلف ،عنوان الكتاب ،الرتجمة ،الطبعة ،
املجلد أو الجزء ،مكان الطبع ،اسم املطبعة ،سنة الطبع.
 .6يز َّود البحث بقامئة املصادر واملراجع منفصلة عن الهوامش ،ويف حالة وجود
مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قامئة املصادر واملراجع بها منفصلة عن قامئة املراجع

الملف

واملصادر العرب ّية ،ويراعى يف إعدا ِدهام الرتتيب (األلف بايئ) ألسامء الكتب أو
البحوث يف املجالت.
 .7تطبع الجداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلّة ،ويشار يف أسفل الشكل
إىل مصدرها ،أو مصادرها ،مع تحديد أماكن ظهورها يف املنت.
 .8إرفاق نسخة من السرية العلم ّية إذا كان الباحث ينرش يف املجلّة للم ّرة األوىل،
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقدِّ م إىل مؤمتر أو ندوة علم ّية ،كام يلزم أن يشار
إىل اسم الجهة العلم ّية ،أو غري العلم ّية ،التي قامت بتمويل البحث ،أو املساعدة يف
إعداده.
 .9أن ال يكون البحث منشو ًرا يف وسيلة نرش أخرى ،وبخالفه يتحمل الباحث كل
التبعات القانون ّية املرتتِّبة عىل ذلك.
يقل
 .10يقدم البحث مطبو ًعا عىل ورق ( ،)A4مع قرص مدمج ( )CDومبا ال ّ
عن ( )25صفحة بخط « »simplified Arabicحجم ( )16للمنت ،و( )14للهامش،
ً
متسلسل.
ترقيم
عىل أن تُرقّم الصفحات
ً

 .11ترتيب البحوث يف املجلّة خاضع العتبارات فن ّية ،وال عالقة له مبكانة
الكاتِب وأهمية البحث.
ي؛ لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد البحوث إىل
رس ّ
 .12تخضع البحوث لتقويم ّ
أصحابها سواء قُبلت للنرش أم مل تقبل ،ووفق اآلل ّية اآلتية:

أُ -ي َبلَّغ الباحث باستالم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوع من تأريخ
التسلّم.
بُ -ي َبلَّغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش مبوافقة هيئة التحرير عىل نرشها
وموعد نرشها املتوقّع.
ج -البحوث التي يرى املق ّومون الحاجة إىل إجراء تعديالت أو إضافات عليها
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قبل نرشها تُعاد إىل أصحابها ،مع املالحظات املحدّ دة ،يك يعملوا عىل إعدادها
نهائ ًيا للنرش يف موعد أقصاه أسبوع واحد.

د -البحوث املرفوضة يبلغ أصحابها بالرفض من دون رضورة إلبداء أسباب
الرفض.
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه ،ومكافأة مالية
هـُ -ينح ّ
مجزية ،ويعتمد ذلك عىل درجة تقييم البحث وأصالته.
ّ
سياسة النشر يف املجلة
تسعى املجلّة تقديم فرص متساوية لجميع الباحثني ،حيث تقبل األبحاث العلمية
العلمي وأصالتها ،وترى املجلّة أنّ االلتزام بأخالقيات النرش
استنادًا إىل محتواها
ّ
املهنية تُعد أهمية قصوى يجب عىل الباحثني واملحكّمني مراعاتها؛ لتحقيق أهداف
املجلّة ورؤاها العلم ّية.

الخاص باملجلّة ،ويتضمن لوائح وأنظمة
العلمي
وفيام يأيت بيان أخالقيات النرش
ّ
ّ
خاصة برئيس التحرير ،وأعضاء هيئة التحرير ،واملحكّمني ،والباحثني ،كام
أخالق ّية
ّ
يتوافق مع مبادئ لجنة أخالقيات النرش العاملية(:)COPE
تقييم أول ًيا ،والنظر يف مدى
 )1يقوم رئيس التحرير مبتابعة وتقييم البحوث
ً
صالحيتها للنرش ،أو االعتذار من النرش ،قبل إرسالها إىل السادة املحكّمني.
ّ
يتول رئيس تحرير املجلّة ـ بالتعاون مع هيئة التحرير وذوي االختصاص
)2
من خارج هيئة التحرير ـ مسؤولية اختيار املحكّمني املناسبني عىل وفق موضوع
البحث ،واختصاص املحكّم برسيّة تامة.
ومنهجي
فني
ّ
 )3تقدّ م املجلّة يف ضوء تقارير املحكّمني والخرباء خدمة دعم ّ
يت للباحثني مبقدار ما يقتضيه البحث ويخدم جودته.
ومعلوما ّ

الملف

 )4االلتزام بعدم التمييز بني الباحثني عىل أساس العرق ،أو الجنس ،أو النوع
القيمي ،أو أي شكل من أشكال التمييز األخرى،
الديني أو
االجتامعي ،أو املعتقد
ّ
ّ
ّ
العلمي يف عرض األفكار
عدا االلتزام بقواعد ومنهج البحث ،ومهارات التفكري
ّ
واالتجاهات واملوضوعات ومناقشتها وتحليلها.
أي عضو من أعضاء هيئتها ،أو املحكّمني -
 )5تلتزم املجلّة بعدم استخدام ّ
أفكار البحوث غري املنشورة التي يتضمنها البحث املحال عىل املجلّة يف أبحاثهم

الخاصة.
ّ

 )6يتعهد الباحثون بأصالة أبحاثهم واستيفائها للمعايري املهن ّية واألخالق ّية
والعلم ّية ،وما يرتتب عىل ذلك من مصداقية عالية يف تقديم النتائج من دون أي تغيري
أو تحريف عليها.
 )7يلتزم الباحثون باستخدام الطريقة العلم ّية املمنهجة يف الوصول إىل الحقيقة.

 )8التزام الباحثني بالحيادية واالبتعاد عن التعصب والتز ّمت والتمسك بالرأي
حا عىل الحقيقة العلم ّية.
والذات ّية ،وأن يكون الباحث منفت ً

 )9يلزم الباحثني اعتام ُد األدلة والرباهني الكافية إلثبات صحة النظريات والفرضيات
للتوصل إىل الرأي املنطقي املعزز باألدلة.
 )10يلتزم املحكّمون بالتأكد من خلو األبحاث من االنتحال ،كام يلزمهم اإلشارة
إىل جميع األعامل املنشورة التي ان ُتحل منها.
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إىل /
العدد :
التأريخ :
مّ /
تعهد وإقرار
استلمت بحثكم
ْ
رس هيئة تحرير (مجلّة العقيدة) إعالم جنابكم الكريم بأنّها قد
ي ّ
املوسوم بـ (.)............................................................................................................
فريجى تفضّ لكم مبلئ أمنوذج التع ّهد املرفق ربطًا يف أقرب وقت ممكن؛ ليتسنى لنا
العلمي ،بعد استالم التع ّهد  ..مع التقدير ...
املبارشة بإجراءات التقييم
ّ
مدير التحرير

أ.د .محمد محمود زوين
مّ /
تعهد وإقرار
ّ
إن املوقّع يف أدناه (  )............................وبحثي املوسوم بـ () ............................
أتع ّهد مبا يأيت:
ً
ملخصا ،وهو غري
كامل أو
 -1البحث غري منشور سابقًا ،ومل أقدّ مه ألية جهة لنرشه
ً
مستل من رسالة ،أو أطروحة ،أو كتاب أو غريها.
ّ
 -2التق ّيد بتعليامت النرش وأخالقياته املطلوب مراعاتها يف البحوث املنشورة يف
املجلّة ،وتدقيق البحث لغو ًيا.
 -3االلتزام بتعديل البحث حسب مالحظات هيئة التحرير املستندة إىل تقرير املق ّيم
العلمي.

الملف

رصف بالبحث بعد صدور قبول النرش من املجلّة ّ ،
إل بعد حصويل
 -4عدم الت ّ
عىل موافقة خطّ ّية من رئيس التحرير.
 -5حمل املسؤول ّية القانون ّية واألخالق ّية عن كل ما يرد يف البحث من معلومات.
كام أق ّر مبا يأيت:
 -1ملك ّيتي الفكريّة للبحث.

 -2التنازل عن حقوق الطبع والنرش والتوزيع -الورقي واإللكرتوين  -كافّة ملجلّة
العقيدة أو من تخ ّوله.
وبخالف ذلك أتح ّمل التبعات القانون ّية كافّة ،وألجله وقّعت.
اسم الباحث)......................................... ( :

املؤسسة التي يعمل بها الباحث)..................( :
اسم الوزارة والجامعة والكل ّية أو
ّ

ين للباحث ( ).............................رقم الهاتف)..........................( :
الربيد اإللكرتو ّ

أسامء الباحثني املشاركني إن وجدوا ()...............................................................
توقيع الباحث
التاريخ / /

 202م

املوافق/ :

143 /هـ

11

11

12

العقيدة
12الملف

دليل ّ
املقومني
تحرص (مجلّة العقيدة) عىل ضامن أعىل درجات الكفاءة واإلنصاف يف عملية
ً
فضل عن ضامن توحيد آل ّية التقويم ،واالتفاق عىل مراحلها ،وتأكيد أهمية
التقويم،
استيفاء معايري التقويم املنصف والدقيق؛ لذلك نرى أن امله ّمة األساس ّية للمق ّوم
العلمي بعناية فائقة،
تخصصه
العلمي للبحوث ،هي أن يقرأ البحث الذي يقع ضمن
ّ
ّ
ّ
علمي أكادميي ّال يخضع آلرائه الشخص ّية ،ثم يقوم بتثبيت
ويق ّومه عىل وفق منظور
ّ
ملحوظاته الصادقة حول البحث.
وأن ُيعاد البحث إىل املجلّة يف مدة ال تتجاوز خمسة عرش يو ًما ،ويتم التقييم عىل
وفق املحددات اآلتية:
 )1مدى اتساق العنوان مع املحتوى.

العلمي املستخدم مع املحتوى.
 )2سالمة املنهج
ّ
 )3مدى توثيق املصادر واملراجع وحداثتها.

 )4األصالة والقيمة العلم ّية املضافة يف حقل املعرفة.

 )5توافق البحث مع السياسة العامة للمجلّة  ،وضوابط النرش فيها.

 )6عدم االستالل من دراسات سابقة ،ومع ثبوت االستالل يلتزم املق ّوم ببيان تلك
الدراسات لرئيس التحرير يف املجلّة.
 )7بيان ما إذا كان ملخّص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته،
باللغتني العرب ّية واالنكليزية.

 )8بيان مدى استناد النتائج التي توصل إليها الباحث إىل األطر النظرية التي اعتمد
عليها.

أي جانب
رسي ،وليس من ِّ
حق املؤلّف االطالع عىل ّ
 )9عملية التقويم تتم بشكل ّ
منها ،وتسلّم امللحوظات مكتوبة إىل مدير التحرير.

 )10إن ملحوظات املق ّوم العلم ّية وتوصياته ستعتمد بشكل رئيس يف قرار قبول
البحث للنرش من عدمه.

الفهرست

الملف

افتتاحية العدد
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مل يكن حدثاً عابرا ً  ،أو لقا ًء بروتوكولياً وفقاً لنظم السياسة والدبلوماسية

إنا اختزل يف طياته إرثاً حضارياً  ،وبعدا ً تاريخياً أخترص زماناً من تطور عالقة

الرساالت السموية مع بعضها .

رغبة الفاتيكان وحضورها بني يدي النجف األرشف يعكس تشخيصاً للواقع

اإلسالمي يف إطاره املتعدد  ،ورصدا ً دقيقاً لالمتداد اإلنساين يف رساالت السمء
السمح  .وهو القول الفصل بلسان مرجعية النجف األرشف يف ميادين التسامح
والسالم ،ولقد وقفت الفاتيكان عند أهل األديان واملذاهب وامللل يف غري هذا

اللقاء فلم تجد لغري النجف األرشف باباً  ،وسوى املرجعية العليا فيها لُبابا،
يتسع موردا ً ،وينهض فكرا ً  ،ويسمو عمالً وفعال ،فكان ما أرادت حيث وجدت

يف النجف األرشف بحسب تعبريها ( رجل الله ) واستمعت لكالمه ومن خلفها
مئات املاليني يف العامل يتابعون اللقاء وما يصدر عنه .

لقد أرادت النجف األرشف توكيد رسالة السمء يف األرض ،وأرادت

جهت إليهم ،فمذا
الفاتيكان أن تكون شاهد هذه الرسالة وحجتها عىل َم ْن و ّ
وشق ظالم عوامل حاكمية الطغيان
بعد هذا اللقاء وكيف ميكن استثمر نتائجه
ّ

والتسلط والجهل واالنحراف عىل البرشية يف عاملنا اليوم ،إنها مسؤولية جميع
املفكرين والعلمء والباحثني ومن كانت الحكمة غايتهم واإلنسان همهم

ومقصدهم .
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افتت�احية العدد

يف هذا العدد الجديد من مجلة العقيدة تنبعث همم املفكرين والباحثني

بالعناوين الجادة ،واملضامني العالية لتؤسس نهجاً بحثياً يقوم عىل انتزاع

الخالصات املعرفية من موضوعات شتى ،ه ّمها اإلنسان كياناً وفكرا ً حياً فاعالً .
ففي أول بحوث املجلّة قدم الباحث رؤية معرفية لنرصة اإلسالم املحمدي،

قائدها وفارسها الصديقة الطاهرة الشهيدة الزهراء البتول. B

وجاء بعد ذلك بحث (االعتبار يف بيان مفهوم االنتظار) حاكياً عن املفهوم

املقدس لالنتظار  ،وما هي ضوابطه ورشوطه وكيفية متثله .

وض ّم هذا العدد بحثاً عن (الرتاث العقدي للشيعة اإلمامية) برؤية بيبليوغرافية.

وتضمن العدد كذلك وقفات نقدية (لﻺشكالية العقدية يف منظومة ابن عريب

املعرفية) ،وعىل املنوال نفسه كانت رواية ابتداء نزول القرآن ( رواية إقرأ ) مدارا ً
ين .
للنقد وتصحيح العقيدة يف أحداث ومواقف نزول
ّ
النص القرآ ّ

هذه الدراسات وغريها كانت محور هذا العدد من (العقيدة) نأمل أن تحظى

خالصاتها العلميّة  ،ونتائجها املعرفيّة  ،وفرائد مضامينها بالفائدة القيمة واملنفعة

الج ّمة  ،والله من وراء القصد .

مدير التحرير
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سطر الباحث اىل الوقوف عند مقاصد خطبة الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء ع من

خالل دفاعها عن اطروحة االسالم املحمدي ,مظهرا تهافت االطروحة املضادة سعيا اىل بيان
نهج تحرير العقول من االعتقاد بتصورها املضلل ,واقفا عند بيان الصديقة الشهيدة تناقض

املقدمات التي جاءت بها السلطة يف تلك الواقعة التأريخية التي ادت اىل انشقاق االمة واىل
اثار واقعية نعيش معاملها حتى وقتنا الحارض ,فقد عرض الباحث نص الخطبة وقام بتناولها
باالستجالء واالستنطاق والتحليل مبينا اطروحة النص الجوهرية يف انقسام االمة وخروجها

عام اراد لها خالقها ورسوله وما خلفه االنقسام بعد ذلك من االثار العظيمة ,كل ذلك من

خالل دراسة ملنهج النص وبراهينه يف الدفاع والنقد والخلوص اىل تقويم محصلته املعرفية

التي رصدت التداعيات لهذه الحادثة املؤصلة ملحنة االمة االسالمية اىل اليوم

   
}    {  ,   ,

ّ
الوائلي
 عامر عبد زيد-د
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Abstracts
Fatimah Al-Zahraa and the Victory of Mohammady Islam
Dr. Amir Abd-Zaid

�e researcher exclusively highlights the purposes behind the sermon of the
honest martyr Fatimah Al-Zahraa )PBUH( through her defense for the thesis
of Mohammady Islam. �e paper goes on to show the eagerness of the counter-thesis seeking to explain the approach to liberating minds from believing in
its misleading perception. Signiﬁcantly, by standing ﬁrmly at the statement of
the honest martyr, it opposes the contradictions made by the authority in that
historical incident, which led to the split of the nation and to realistic e�ects
that we live with until the present time.
Accordingly, the researcher presents the text of the sermon and sheds light on
it with clariﬁcation, interrogation, and analysis, indicating the text's essential
thesis in the division of the nation, also indicating Al-Zahraa’s departure from
what her Creator and Messenger wanted for her, and what the division le�
behind of great and drastic e�ects.
Ultimately, it is all accomplished by means of a thorough study of the text's
methodology and its evidence in both defense and criticism. �is is followed
by a conclusion and evaluation of the text's knowledge outcome that monitored the implications of this unique incident, which is ﬁrmly rooted in the
plight of the Islamic nation to this day.
Keywords: Fatimah Al-Zahraa; Mohammady Islam; �e Right Approach
Ariderit? Nam, unum res fac molic obsentem ina, quid condeferces sili itam.
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»حتليل ّ
نص«
النص الذي هو جزء من خطبة للزهراء ،Bوهي تحاول من
يف سعينا إىل تحليل
ّ

وتبني تهافت األطروحة املضا ّدة ،وتسعى إىل
خالله الدفاع عن أطروحة اإلسالم املح ّم ّ
ديّ ،

تبني تناقض املق ّدمات التي انطلقت منها تلك الواقعة التاريخيّة
تحرير العقول منها ،وهي ّ
التي شهدت انشقاق األ ّمة ،وآثار ذلك االجتمع ّية ،والنفس ّية ،ونحن نحاول فهمها وتفسريها،
ونقد تلك الظروف التي قادت إىل االنشقاق؛ إذ قالت الس ّيدة الزهراء:B

جالِكُم ،لَ ِفظْتُ ُه ْم قَ ْب َل أ ْن عجمتُ ُه ْم وشَ ِنئْتُ ُهم بَع َد
ح ُ
ْ
ت والل ِه َعائِفَة لِ ُدنْياكُم ،قَالِ َي ًة لِ ِر َ
«أص َب َ
ت َُﳍ ْم َأن ُف ُس ُه ْم
أي ،و َ  :لبِﺌ َْس َما َقدَّ َم ْ
حا لِفلو ِل الح ِّد ،وخور ال َق َنا ِة ،وخطل ال َّر ِ
أ ْن سبتُ ُهم ،فَقُب ً
َأن س ِ
خ َﻂ اﷲُّ َع َل ْي ِه ْم َو ِيف ا ْل َع َذ ِ
ون [ املائدة .[80:
اب ُه ْم َخالِدُ َ
َ

ني،
وسحقًا لِلق ِ
ج َر َم لَقَد قَلَّدت ُ ُهم ربقتَها ،وشَ ن ْن ُ
َوم الظَّالِ ِم َ
ت َعليهم غَا َرها ،فجد ًعا وعق ًرا ُ
ال َ

حو َها َعن َر ِ
وايس ال َّر َسالَة ،وقَ َوا ِعد النبُ َّو ِة ،و َم ْه ِب َ
ح ِي األ ِمنيِ ،والطبني
ح ُهم َّ
ط ال َو ْ
ح َز ُ
أىن َز ْ
َويْ َ
ك ُه َو ُْ
بِأ ْم ِر ال ُّدن َيا والدِّينِ َ  :أالَ َذلِ َ
ن [ الزمر .[[[:
ﴪ ُ
ان ا ُْملبِ ُ
اخل ْ َ

ري َسيْ ِف ِهَ ،و ِش َّد َة َوطْ ِئ ِه ،ونك َ
َال َوقْ َع ِت ِه،
َو َما نَق ُموا ِم ْن ِ
أيب ال َ
ح َسن ؟! نَق ُموا َوالل ِه ِم ْن ُه نَ ِك َ

يف ذ ِ
ج َّل .
وت َ َن ُّمر ِِه ِ
َات الل ِه َع َّز َو َ

حا ،ال
والل ِه لَو تَكافّوا َعن ز َم ِام ن ْبذَه رسول الله  إلي ِه ال ْعتَلَ َق ُهَ ،
ج ً
ريا ُس ُ
ولسا َر ِبهِم َس ً

َح ِ
ض َّفتَا ُه،
رياَ ،
صا ِف ًيا َرويًّا ،فَضْ فَاضً ا ،تَطْف ُ
يُ َكلِّ ُم خشاشُ ُه ،وال يُتَ ْع ِت ُع َراكِ ُب ُه ،وأل ْو َر َد ُه ْم َم ْن َه ًال نَ ِ ً
جانِ َبا ُه .
َوال يَ َرتن َُّق َ

رسا َوإ ْعالنًا ،ومل يكن يحىل من الغنى بطائل ،وال يحظى
وألص َد َر ُهم بطانًا ،ون َ
ْ
َص َ
ح لَ ُه ْم ِ ًّ

والصا ِد ُق ِم َن
ب،
ري ال َّنا ِهلِ  ،وش ْب َع ِة الكَا ِفلِ َ ،ولَ َبا َن لَ ُه ُم ال َّزا ِه ُد ِم َن ال َّرا ِغ ِ
َّ
من الدنيا بنائل ،غري ِّ
ﹴ
الس َمء َواألَ ْر ِ
ض َو َلـكِن
الكَا ِذ ِ
بَ :
و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ُق َر َآمنُو ْا َوا َّت َقو ْا َل َفت َْﺤنَا َع َل ْي ِهم َب َركَات ِّم َن َّ
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َاهم بِ َم كَانُو ْا َيك ِْس ُبونَ[ األعراف.[[[ ]96 :
ك ََّذ ُبو ْا َف َأ َخ ْذن ُ

كل
اإلسالمي ،وشهدت ّ
النص عن امرأة احتلّت مكانة متميّزة يف املجتمع
يعب هذا
ّ
ّ
ّ

رهانات الدعوة أنّها تربّت يف مدرسة النب ّوة ،وتخ ّرجت من معهد الرسالة ،وتلقّت عن أبيها
ومم ال ّ
شك فيه أنّها تعلّمت يف دار أبويها ما
رب العاملنيّ ،
الرسول األمني  ما تلقّاه عن ّ

مل تتعلّمه طفلة غريها يف مكّة [[[.

وكانت الس ّيدة الزهراء Bصاحبة عزمية وإرصار وإرادة قوية؛ وهي تحذو حذو أبيها

كل كامل ،حتى قالت عنها عائشة :ما رأيت أح ًدا من خلق الله أشبه حديثًا وكال ًما برسول
يف ّ
حب بها وأجلسها يف
الله  من فاطمة ،وكانت إذا دخلت عليه أخذ بيدها فقبّلها ،ور ّ
حبت به ،وأخذت بيده فق ّبلتها[[[ .وهي التي
مجلسه ،وكان إذا دخل عليها ،قامت إليه ور ّ

النبي منذ صغرها ،إذ كانت ابنته الزهراء هي موضع دالله ،وتقديره وح ّبه وحنانه عىل
أع ّدها
ّ
هذا املستوى الرفيع.

ولفاطمة بنت مح ّمد مكانة عظيمة عند املسلمني بشتّى طوائفهم؛ فتجمع عىل أ ّن لها

اإلسالمي [[[،
كل نساء العامل ،وأنّها سيّدة نساء العاملني وفقًا للمنظور
شأنًا عند الله يفوق ّ
ّ

البرصي ،الذي قال فيها :ما كان يف هذه
وهو أمر أكّد عليه كثري من العلامء ،ومنهم الحسن
ّ

األ ّمة أعبد من فاطمة ،كانت تقوم حتى تو ّرمت قدماه[[[ ،فمكانتها هذه تأيت من إخالصها

قائل:
لإلسالم ولنب ّيه؛ إذ كان الرسول يحاول أن يخفّف عنها عبء األمل ،ويحثّها عىل التجلّد ً
«ال تبيك يا بنيّة ،فإ ّن الله مانع أباك ،ونارصه عىل أعداء دينه ورسالته» [[[ .

[[[ الصدوق  ،معاين األخبار ،مؤسسة النرش االسالمي 1379 ،ه ،قم  ،ص 364
[[[ توفيق أبو علم ،أهل البيت ،مكتبة اإلرشاد ،ط ،1،1082ص .116
[[[ توفيق أبو علم ،أهل البيت ،ص .116

[[[ مريزا ال عصفور  ،نهجنا يف الحياة عىل مذهب آل البيت ،دار القارئ للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت.

املجليس ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار االمئّ ة األطهار ،دار إحياء الرتاث
[[[ الشيخ مح ّمد باقر
ّ
يب ،بريوت ،ج  ،43ص.84
العر ّ
الطربي ،تاريخ امللوك واألمم ،دار الفكر ـ بريوت ،ج ،1ص.426
[[[ انظر:
ّ
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وفاطمة هي تجسيد للكوثر ،فذ ّريّة الرسول منها ،وأبناؤها هم األمئّة املعصومون

ثاين الثقلني اللذين تركهام مح ّمد يف أ ّمته ،وجعلهم ال يفرتقون عن الثقل األ ّول ،القرآن
حون ألجله ،والثقالن هذان( :لكتاب والعرتة) استمرار لوجود مح ّمد
الكريم ،يصونونه ،ويض ّ

ورسالته ،ووسيلة لسالمة سري األ ّمة يف الخ ّ
ط الصحيح دون االنحراف والضالل ،وهذا

الفاطمي العظيم ،ورد عىل لسان رسول الله يف موارد مختلفة أنّه قال« :ذ ّريّتي من
الشأن
ّ

«إن تارك فيكم الثقلني
يل وفاطمة» ،وقال« :الحسن والحسني ابناي إمامان» ،وقالّ :
نسل ع ّ
متسكتم بهام لن تضلّوا ،وإنّهام لن يفرتقا حتى يردا
كتاب الله ،وعرتيت أهل بيتي ،ما إن ّ

يل الحوض»[[[ .
ع ّ

وانطالقًا من هذه املكانة وتلك املواصفات التي متتّعت بها هذه الس ّيدة العظيمة
دي ،وقد كانت تدرك دورها
جعلت منها صاحبة فكر
يعب عن صميم اإلسالم املح ّم ّ
ّ
عقدي ّ

يف محاربة االنحراف الذي حصل ،وهي مع ّدة لهذه امله ّمة الكبرية.
ّ
املقدمة

يعب عن اإلشكال الذي أصاب
النص يتمركز حول «إشكال
مركزي» ،ومن ث ّم فهو ّ
ّ
ّ
نص ّ

األ ّمة بعد وفاة الرسول  ،وكيف تنازع املسلمون حول الخالفة ،يف سقيفة بني ساعدة.

ديني ،باعتبار
إل أ ّن
سيايسّ ،
فاإلشكال كان يبدو وكأنّه إشكال
ّ
ّ
النص يوضح أنّه إشكال ّ

النبي.
أنّه حرف مسار الدين يوم خرج هؤالء عام كان قد اختطه الله ورسوله ملن يأيت بعد ّ

ولعل هذا اإلشكال هو املتمثّل بتلك القطيعة التي أحدثها هؤالء يوم أخذوا األمر
ّ

النبي ،وهذا ما جعل السيّدة الزهراء،B
عىل محامل غري سليمة ،وبايعوا ما مل يح ّدده
ّ
تبي غربتها عن أفعالهم تلك بقولها« :أصبحت والله عائفه لدنياكم قالية لرجالكم» ،فاألمر
ّ
الهي؛ فهو خروج عىل ثوابت الدين بقولها« :ويحهم أنّی زحرحوها عن روايس
ليس باألمر ّ
[[[موىس الصدر ،فاطمة فصل من كتاب الرسالة اإلله ّية ،تاريخ النرش11 :ايلول 2020م  ،املوقع :مركز
اإلمام موىس الصدر لألبحاث والدراسات ،الرابطhttp://www.imamsadr.net/Home/index.php :
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الرسالة ،وقواعد النب ّوة ،ومهبط الوحي األمني ».
املركزي الذي أحدث االنشقاق الكبري
نحاول يف هذا املقال أن نحلّل هذا اإلشكال
ّ

النبي .وقد كانت السيّدة
النص ،وعرتة
يف األ ّمة وفيه خروج عن الرشيعة ،وانفصام بني
ّ
ّ

الجهادي ،وهو استمرار لجهادها يف بيت أبيها ،ومن
تعب عن دورها
ّ
الزهراءBبقولها هذا ّ

فضل عن مشاركتها األفعال يف األحداث العا ّمة ،ومنها مشاركتها يف
ً
ث ّم يف بيت زوجها،
مقد ّمة النساء املسلامت يف الحروب التي خاضها املسلمون يف التمريض ،ومن ث ّم جاء

النص؛ ليعرب عن استمرارها يف مسريتها الجهاديّة؛ إذ كانت قد أ ّدت دو ًرا بارزًا وشاقًّا يف
هذا
ّ
رسيّة ألصحاب
نرصة
ّ
الحق والدفاع عن وص ّية الرسول ،وذلك حينام كانت تقوم بزيارات ّ
يل بن أيب طالب  ،Aوقد وقفت بشكل ال مثيل
الرسول تش ّ
جعهم عىل الوقوف بجانب ع ّ

يل يف أصعب أيّام حياته ،وقد جعلت
له وبصورة حاد ّة  -بحسب ما نقله املؤ ّرخون  -مع ع ّ
فعل احتجاجيًّا من خالل وصيّتها؛ إذ أوصت برسعة دفنها ،وإخفاء قربها،
من خامتة حياتها ً
وقد جعلت من هذين الرشطني كسندين العرتاضها عىل الوضع العام [[[.
التحليل:
النص؛ فالتحليل هو قول ما يقوله
يف هذه النقطة من مقالنا نحاول أن نحلّل مباين
ّ

خفيّ ،
وفك ما هو غامض ،وتبسيط ما
النص ،وذلك بتوضيح ما هو ظاهر ،وإظهار ما هو
ّ
ّ

هو معقّد ،وتوحيد ما هو مشتّت ،وتفصيل ما هو مجمل عرب تسليط الصور عىل الغايات،
النص،
واملرامي التي كانت حارضة فيه ،وتكشف فيها نقاط ثالث نحاول بسطها من خالل
ّ

النص املركزيّة ،ومنهجها يف االستدالل
النص ،أي أطروحة
ونقف فيها عند موقف صاحبة
ّ
ّ

النص وتقوميه .
عىل إثبات
ّ

[[[ موىس الصدر ،فاطمة فصل من كتاب الرسالة اإلله ّية ،تاريخ النرش11 :ايلول 2020م  ،املوقع :مركز
اإلمام موىس الصدر لألبحاث والدراسات ،الرابطhttp://www.imamsadr.net/Home/index.php :
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1.1أطروحة ّ
النص:
النص املركزية
النص هو ما تحاول أطروحة
إ ّن السؤال الذي يحاول أن يجيب عليه
ّ
ّ

النص ،وهو بالرضورة
اإلجابة عنه؛ كونها املوقف الذي يدافع عنه الكاتب أو القائل يف
ّ

النص إىل وحدات معنويّة تكشف عن
النص :وهو تقسيم
النص يف
موقف تفكري صاحب
ّ
ّ
ّ

تد ّرجه ومتاسكه وتكامله.

فأطروحة نص الس ّيدة الزهراء Bيتعلّق بالحدث الجلل الذي أصاب األ ّمة بعد غياب

نب ّيها  ،وهو انقسام األ ّمة ،وخروجها ملا أراد لها الله ،ورسوله والحوادث كثرية ترصد

الويص واختاروا أن
ت َشَ كّل الخالف بني املسلمني ،وبداية محنة االنقسام يوم خرجوا عىل
ّ
يق ّدموا قريشً ا ،وعندا اختاروا املبايعة عىل هذا األمر حتى يظهروا ،وكأنّها نهج ومسار عىل

فكل من توىل الخالفة كان يويص مبن يأيت بعده ،حتى تحولّه
الرغم من أنّها مل تصمد ّ

إىل ملك مع معاوية الذي نصب يزيد بعده ،وأجرب املسلمني عىل مبايعته ،وكان الثمن

قتل الحسن  Aعن طريق س ّمه ،وقتل الحسني  Aوأصحابه ،فكان مسار السقيفة يرسم
األحداث ملا بعده.

النص هو نقد وتوصيف ملا حدث ،حيث تقول
فالسؤال الذي تجيب عنه أطروحة
ّ

يل مرتبط باإلسالم وأحداثه
السيّدة الزهراء :Bوما نقموا من أيب حسن؟ وهذا سؤال مفص ّ
يبي ويكشف املوقف الذي تنتقده
الجسام ،وهو سؤال ال ينتظر إجابة؛ ألنّها تجيب عنه مبا ّ

الس ّيدة الزهراء Bبقولها« :نقموا والله الكرب منه ،نكري سيفه وش ّدة وطأته  ،ونكال وقعته،

وتن ّمره يف ذات الله عز وجل» ،أي أ ّن األمر مرتبط بجهاد اإلمام  ،Aودفاعه عن اإلسالم
النبي
بالحق لوجه الله ،مام يعني أ ّن الخالف بني مسارين :األول اختطه
وعقيدته ،وش ّدته
ّ
ّ
يل  ،Aومسار آخر مختلف متا ًما ينكر األ ّول ويخرج عليه.
 ،وسار عليه اإلمام ع ّ
تبي طبيعة االنحراف الذي أحدثه هؤالء ،وجعلهم يخرجون األمر
فأطروحة
ّ
النص ّ

عن سياقه الذي اختطه الله ورسوله؛ ولهذا جاء دعاء الس ّيدة الزهراء عىل املخالفني لنهج
بحق هؤالء وهي
ح ِديث الرشخ الذي سوف يج ّر اإلسالم إىل الشقاق؛ فتقول ّ
اإلسالم و ُم ْ
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جه خطابها إىل نسوة األنصار ومن خلفهم إىل أصحاب األمر بقولها« :ال جرم لقد قلّدتهم
تو ّ
وسحقًا للقوم الظاملني» .فهي بهذا تقوم بدورها
ربقتها ،وش َن َنت عليهم عارها ،فجد ًعا و َعق ًراُ ،
الذي أشار إليه الرسول ،إذ قال رسول الله « :إ ّن ابنتي فاطمة مأل الله قلبها وجوارحها
كل هذا العلم بالرشيعة من أجل
إميانًا ،ويقي ًنا إىل مشاشها ،ففرغت لطاعة الله» ،وقد وظّفت ّ

الدفاع عن النهج القويم.

 - 2منهج ّ
النص وبراهين�ه يف الدفاع والنقد:
النص ومكانتها يف اإلسالم ،مضافًا إىل
البحث عن املنهج مرتبط بطبيعة معرفة صاحبة
ّ

النبي  ،ومنهج النب ّوة؛ فهذه املعرفة رضوريّة من أجل كشف املكانة التي تحتلّها
معرفة
ّ

الس ّيدة الزهراء ،Bفهذه املكانة كان قد أع ّدها الله ورسوله لها منذ البداية ،ملن يتأ ّمل يف

يل
سري األحداث وترابط حلقاتها؛ فهي تكمل مسار النب ّوة يف دعمها ومنارصتها لإلمام ع ّ
النبي ،غربة من املجتمع ومن الذين كانوا
ظل الغربة ،والعنف الذي تع ّرض له بعد وفاة
يف ّ
ّ
إل أنّهم جهلوا حقّه ،وتعاملوا معه بعنف
ينازعونه القرار ،وهم عىل الرغم من قربهم منه ّ

رمزي له آثاره الرمزيّة ،واملا ّديّة ،هنا كان دور الس ّيدة الزهراء Bيف التأييد والنرصة ،وهي
ّ

النبي  ،وكيف كانت نهايتها يف شعب
تذكّرنا مبكانة السيّدة خديجة ودورها Bمع
ّ
بني طالب ،وهي الس ّيدة القريش ّية صاحبة السلطة واملال والجاه الكبري يف قومها ،لك ّنها
نارصت اإلسالم مع أيب طالب إىل النهاية ،واليوم تقف الس ّيدة الزهراء ،Bاتجاه اإلمام

ظل اجتامع الناس ض ّده ،وهو يشعر بالغربة وكرثة الخصوم ،فموقف
يل  Aتنارصه يف ّ
ع ّ
النبي
السيّدة الزهراء كان له أثر عظيم يف نفس اإلمام؛ ملا لها من رمزيّة كبرية ،كونها ابنة
ّ
النبي  عن مكانتها العلم ّية الكبرية التي احتلّتها
عب
 ،وصاحبة العلم بالرشيعة ،وقد ّ
ّ

الس ّنة
بجهودها يف طلب العلم ونرشه ،وهذا ما جعلها من أه ّم رواة الحديث ،ومن حملة ُ
املط ّهرة ،حتى أصبح كتابها الكبري الذي كانت تعت ّز به أش ّد االعتزاز يُعرف باسم «مصحف

فاطمة» ،وانتقل إىل أبنائها األمئّة املعصومني يتوارثونه كاب ًرا عن كابر.

وعلم ما جادت به قريحتها
دليل عىل ذلك ،وعىل سم ّوها فك ًرا وكاملً
ً
إذ يكفيك
ً
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من خطبتني ألقتهام بعد وفاة رسول الله إحداهام بحضور كبار الصحابة يف مسجد

الرسول ،واألخرى يف بيتها ،وقد تض ّمنتا صو ًرا رائع ًة من عمق فكرها ،وأصالته وات ّساع

فضل
ً
ثقافتها ،وق ّوة منطقها وصدق نبوءاتها فيام ستنتهي إليه األ ّمة بعد انحراف القيادة ،هذا

الحق تعاىل[[[ ،وهي يف نفس املقام
عن رفعة أدبها ،وعظيم جهادها يف ذات الله ،ويف سبيل
ّ

يل  Aيف غربته ،وهي تنارصه وتدخل الرسور عىل نفسه وتش ّد أزره.
عارفة مبقام اإلمام ع ّ

النبي  واإلمام
ي كبريين ،يف وقت كان
لقد تع ّرضت الس ّيدة إىل عنف
رمزي وما ّد ّ
ّ
ّ
عل  Aيطرقون باب دارها؛ ألنّها مسكن راحة وأنس ،يف املقابل كان مث ّة َمن يه ّدد بحرق
ّ
النص موضوع
يل  .Aكانت تلك هي الظروف التي ظهر
ّ
دارها عليها ،إذا مل يبايع اإلمام ع ّ

النص ،وندرك
النفيس لصاحب
النص تجعلنا نستعيد الوضع
دراستنا هذه؛ ألن فهم ظروف
ّ
ّ
ّ
عمق الخطر الذي كان تعيشه الس ّيدة الزهراء وآل البيت جمي ًعا.

النص فهم مسار تفكري صاحبه ،الذي يساعد عىل الكشف عن معاين
فإ ّن من لوازم فهم ّ

النص ،وميكننا من تلخيص أفكاره ،واكتشاف اللحظة السابقة ثم تأزميها عرب كشف التصاعد
ّ
النفسية بعد فهم تلك
ويعب عن آثارها
النص أن يصفها،
صاحب األحداث التي يحاول
الذي
ّ
ّ
ّ
َ

معبا عنها وما فيها من آثار ،هذا يجعلنا
اللحظة التي م ّهدت
ّ
للنص ،وأسهمت بإخراجه ّ ً
النص
النص ،فإ ّن
النص ،وربطها بحبكة
نستطيع تدبّر ،وتفسري اللحظات التي جاءت بعد
ّ
ّ
ّ

يبي الحالة التي كانت تعيشها الزهراء بعد خيبتها من مواقف األنصار وسكوتهم عام حصل،
ّ
يبي األسباب التي جعلتهم ال يدركون كيف سارت األحداث وملَ استُبعد اإلمام؛ فهم لو
كام ّ

كانوا يدركون األسباب ألدركوا أنّهم بهذا يجحدون نبيهم ،وإمامهم ،ودينهم؛ أل ّن اإلمام ت ّم
استبعاده؛ ألنّه كان من املجاهدين يف رفعة اإلسالم ونب ّيه؛ ولهذا ت ّم استبعاده ،والناس عندما
اإلسالمي
وقفوا ،ومل ينارصوا اإلمام فهم أ ّما يجهلون قيمة اإلمام ومكانته ،وبالتايل املرشوع
ّ
النبوي ،وهم يؤيّدونه ويدعمون
يف اإلصالح ،وإ ّما أنّهم يدركون أنّه انقالب عىل املسار
ّ

أصحابه ،ويف كال األمرين هم استحقّوا النقد والتوبيخ ،بل والدعاء ض ّدهم؛ لكونهم قد
[[[ راجع الخطبتني فيام سيأيت من أحداث حياتها بعد وفاة أبيها .
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اإللهي عليهم« :ولفتحت
النبي ،وجحدوا مكانة الويص ،وف ّوتوا عىل أنفسهم الدعم
ّ
خالفوا ّ
عليهم بركات السامء ،واألرض ،وسيأخذهم الله مبا كانوا يكسبون» ،مبعنى أنّهم لو كانوا

قد أدركوا موقف السامء منهم بهذا الفعل الذي أبعدهم عن خري كانوا سوف يفوزون به لو
نارصوا اإلمام وأدركوا مكانته ودوره يف نرصة الدين.

فهذا املوقف للس ّيدة يظهر مكانتها العظيمة ومه ّمته الخطرية التي قادت إىل موتها

يل A؛
وهي صغرية الس ّن ،وهي املدركة لدورها الذي أع ّده الله ونب ّيه لها يف نرصة اإلمام ع ّ

يل أنّها ستكون أمام مسؤول ّية اجتامع ّية كبرية؛
إذ كانت مدركة أنّه عند زواجها من اإلمام ع ّ
كل من يعرف
فلم يكن اختيارها له بصفته قاد ًرا عىل إدخال السعادة عىل من يتز ّوجها؛ أل ّن ّ

عل ًّيا  Aعن قرب يدرك متام اإلدراك إنّه ليس من املهت ّمني مبباهج الحياة اليوم ّية؛ لذلك
كانت فاطمة تدرك أ ّن عل ًّيا ال ميلك سوى املح ّبة والسيف.

أوىص الرسول  ابنته فاطمة بالصرب ،والتح ّمل ،والنهوض بأعباء املسؤوليّة امللقاة

شخصية تفوق سائر النساء ،والرسول عندما يقول إنّها قادرة عىل
عىل عاتقها؛ ألنّها كانت
ّ
أن تكون سيّدة النساء؛ فهذا الكالم ليس من باب املجاملة التي يثني فيها أب عىل ابنته؛ أل ّن
ومثال ُيحتذى به ليتعلم الناس منها
ً
الرسول ال يتّبع أمثال هذه املجامالت ،لقد أرادها قدوة
الدروس وال ِع َب ،وهذا هو معنى (سيّدة نساء العاملني) [[[.
 -3تقويم ّ
النص:
النص هو تفكّر ووجود
النص؛ يك يرت ّدد صداه أفكا ًرا يف أنفسنا؛ أل ّن ّ
حاولنا أن نفكّر مع ّ

يعب عن صاحبه وما شهده من معاناة ،وحاملا نفكّر يف ما فكّر فيه صاحبه نكون قادرين عىل
ّ

رضا
فعل ،وأراد صاحب
الفهم ،والتأويل ملا حدث ً
ّ
النص إيصاله اىل املتلقّي سواء أكان حا ً
يف مجلس الس ّيدة الزهراء Bأم ال ،فالتقويم يقتيض ع ّدة آل ّيات ،منها:

[[[ فراقد داود سلامن الشالل ،مكانة السيّدة فاطمة الزهراء Bيف فكر الشيخ (مرتىض مط ّهري) ،مركز
دراسات الفاطميّة/http://alfatimi-basra.com ،
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النص يطابق واقع الحال ،وهذا
أ ّو ًل :الرشح ،فهو آليّة تنشد البحث فيام إذا كان ما يقوله ّ

ما ميكن العودة فيه إىل الدراسات التي درست الوقائع ،واألفكار ،ومنها :لو عدنا إىل الفضاء
يل  ،Aوفاطمة ،والحسن ،والحسني%
ً
النبوي لبداية تشكّل بيت آل مح ّمد
ّ
ممثل بع ّ

رجال
ً
يل  Aفاطمة من أبيها الرسول ،قال له الرسول إ ّن
نجد البداية عندما خطب اإلمام ع ّ

آخرين كانوا قد طلبوا يدها ،وأنّه سوف يأخذ رأيها يف الخاطب الجديد ،وذهب الرسول إىل
ابنته ،وأطلعها عىل املوضوع ،ومل تعرتض الزهراء هذه امل ّرة كام كانت تفعل من قبل ،بل

يكب .وال ّ
شك أ ّن منح الرسول
عبت عن رضاها بسكوتها؛ فخرج الرسول من عندها وهو ّ
ّ
إسالمي مبتغاه منح املرأة ح ّريّة اختيار الزوج.
فاطم َة ح ّريّة اختيار الزوج هو تأصيل ملفهوم
ّ
ويذكر مط ّهري يف هذا الجانب «إ ّن الزواج هو صلة النفس بالنفس ،وهي صلة السكن،
والقرار ،واملودة ،والرحمة؛ لذلك تع ّد رباطًا إنسان ًّيا وثيقًا ،وال يت ّم عقد الزواج دون رضاها
واستئذانها»[[[.

ويبدو أ ّن هذا الزواج من كرم الله وعنايته ،كونه منح الس ّيدة الزهراء العلم؛ إذ يقول اإلمام

الصادق « :Aإ ّن الله تعاىل أعطى عرشة أشياء لعرشة من النساء ...إىل أن قال :والعلم

لفاطمة زوجة املرتىض» ،فهي امرأة صاحبة مكانة كبرية يف اإلسالم جمعت العلم الذي
يجمع املعرفة والطاعة م ًعا ،أو هو يف مفهوم مركز اإلخالص القائم عىل الدراية العاميّة؛

فهي كانت تعرف اإلمام معرفة عميقة ،وتدرك أ ّن طاعتها له هي طاعة ملا أراده الله منه ،وهي

قد جمعت بهذا املوقف بني االنقياد بالجوارح من خالل العمل مبنهاج اإلمام من خالل
ين بذلك
(القلبي) أي حالة االرتباط
الجوانحي
الطاعة ،وعىل املستوى
ّ
املشاعري الوجدا ّ
ّ
ّ

اإلمام من خالل استشعار مظلوميّته وغربته؛ إذ تحق َّق املطلبان يف الص ّديقة الزهراء.B

النص ،وهو رهني انكشاف معاين
ثانيًا :آلية التأويل التي تقتيض الكشف عن معاين
ّ

يعب عن رسالة الزهراء يف محاربة االنحراف ،وعن نهجها يف نظرتها لإلمام
الذات،
ّ
فالنص ّ
[[[ فراقد داود سلامن الشالل ،مكانة السيّدة فاطمة الزهراء Bيف فكر الشيخ (مرتىض مط ّهري) ،مركز
دراسات الفاطميّة/http://alfatimi-basra.com ،
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ّ
الوائلي
د -عامر عبد زيد

اإلصالحي
يل ،كام يكشف أسباب كره اإلمام واستبعاده؛ باعتبار أنّه كان صاحب النهج
ع ّ
ّ
رصحت به بشكل واضح
املو ّ
حد لأل ّمة واملط ّبق للرشيعة ،وهذا ما كانت الس ّيدة الزهراء قد ّ

بكل ما عرفت به منه صدق،
تعب عن منارصتها وإخالصها لهذا النهج ّ
ال غبار عليه ،وهي ّ
وأحب امرأة إىل رسول الله ،وقد علّلت ذلك عائشة
وإخالص ،وهو ما جعل منها أقرب
ّ

بقولها « :ما رأيت أح ًدا كان أصدق لهج ًة من فاطمة ،إالّ أن يكون الذي ولّدها  ،[[[وقد
شهد القرآن الكريم ـ يف سورة الدهر ـ عىل كامل إخالصها وخشيتها لله سبحانه ،وعىل
قائل« :إ ّن ابنتي فاطمة مأل الله قلبها
عظيم إميانها به وباليوم اآلخر ،وشهد الرسول  لهاً ،
وجوارحها إميانًا إىل مشاشها ففرغت لطاعة الله»[[[ .
اخلاتمة:
النص إيصالها وصياغتها بوضوح،
إ ّن محاولتنا لدراسة األفكار التي تحاول صاحبة
ّ

باالعتامد عىل بالغة عباراتها املؤث ّرة وعمق إحساسها بالحادثة ،وهي تحاول كشف ما هو
يل  Aمن الخالفة.
مسكوت عنه من معاين وأبعاد استبعاد اإلمام ع ّ

فهي الس ّيدة الجليلة القدر صاحبة املكانة الكبرية روح ًّيا واجتامع ًّيا وعلم ًّيا ،فشهادتها

عىل العرص شهادة ق ّيمة وأصيلة ،وتكتسب مصداق ّية كبرية لدى املسلمني عا ّمة ،وأنصار أهل
خاصة ،وقد كانت تدرك دورها يف محاربة االنحراف الذي حصل ،وهي مع ّدة لهذه
البيت
ّ
امله ّمة الكبرية.

مهم ومؤث ّ ًرا،
لهذا ظهر لنا بشكل ال لَبْس فيه حضور إشكال ّ
النص الذي يتناول موضو ًعا ّ
ومعنوي ،والتهاون به
عقدي
يل وليس سياس ًّيا فحسب ،بل هو موضوع
ّ
ّ
وهو موضوع مفص ّ

يل
تهاون بصحيح اإلسالم ،والتضحيات الجسام التي ق ّدمها آل البيت .فهو موضوع مفص ّ
محل مساومة.
الميكن أن يكون ّ
[[[ توفيق أبو علم  ،أهل البيت ،مصدر سابق.

املجليس ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األمئّ ة األطهار ،ج ،43ص .46
[[[ الشيخ مح ّمد باقر
ّ

املحم ّ
فاطمة الزهراءBونصرة اإلسالم ّ
دي
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نص السيّدة الزهراء يتعلّق بالحدث الجلل الذي أصاب األ ّمة بعد غياب نبيّها
فأطروحة ّ

 ،وهو انقسام األ ّمة وخروجها عن ما أراده لها الله ورسوله ،والحوادث التي ترصد تشكّل

الويص واختاروا
الخالف بني املسلمني كثرية ،وابتدا ًء من محنة االنقسام يوم خرجوا عىل
ّ
أن يق ّدموا قريشً ا ،وقد اختاروا املبايعة عىل هذا األمر يف محاولة إلظهار أن ّ املبايعة نهج
فكل من توىل الخالفة كان يويص مبن يأيت بعده،
ومسار عام ،عىل الرغم من أنّها مل تصمدّ ،

حتى تح ّولت الخالفة إىل ملك مع معاوية الذي نصب يزيد بعده وأجرب املسلمني عىل
مبايعته ،وكان الثمن قتل الحسن عرب س ّمه وقتل الحسني وأصحابه.

املركزي الذي أحدث االنشقاق الكبري
حاولنا يف هذا املقال أن نحلّل هذا االشكال
ّ

النبي.
يف األ ّمة ،وفيه خروج عن الرشيعة وانفصام بني
ّ
النص وعرتة ّ

ولعل هذا اإلشكال هو املتمثّل بتلك القطيعة التي أحدثها هؤالء يوم أخذوا األمر عىل
ّ

تبي
محامل غري سليمة ،وبايعوا َمن مل يح ّدده
النبي ،وهذا ما جعل الس ّيدة الزهراءّ ،B
ّ

الهي؛ فهو خروج عىل ثوابت الدين.
رفضها ألفعالهم تلك ،فاألمر ليس باألمر ّ

االعتب�ار في بي�ان مفهوم االنتظار
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يتناول هذا البحث فكرة وجوب معرفة االمام املهدي fوبيان مفهوم انتظاره ,وسبل تواصل

شيعته معه ,مظهراً بأن االنتظار له من افضل انواع العبادة بل افضل اعامل امته وهو من مصاديق

االيان بالغيب ,ويعضد السيد الباحث ذلك بالشواهد النقلية ويستدل عليه بالشواهد العقلية

مؤكدا يف كل ذلك فضل االنتظار الذي يبعث يف االنسان روح املسؤولية ويفتح طاقاته
الكامنة يف السعي القامة دولة العدل االلهي ,فاالنتظار يف هذا الفهم تخطيط الهي ساموي

سرتاتيجي لبناء االنسان وتكامله وبذل الجهد يف ارتقائه عمليا ومقوماته االستعداد والتهيؤ
العميل والتعلق باالمام gوالتورع عن املحارف والتمسك بوالية أهل البيت ع اىل غري ذلك
مام عرضه البحث بأسلوب مؤثر وبعبارة موجزة دالة.

   
} {  ,  , ,

 السيد محمود املقدس الغريفي36

Abstracts
Consideration in the Statement of Waiting Concerns
Sayyid Mahmoud Al-Maqdis Al-Ghariﬁ

�is research deals with the central idea that Imam Al-Mahdi must certainly
know and explain the concept and idea of waiting for him, as well as the means
by which his Shiite followers may communicate with him. Hence, the paper
enforces the fact that waiting for him is not only one of the best types of worship, but also the best deeds of his people )ummah(. Furthermore, it is one of
the certiﬁcations of faith in the unseen.
Over and above, the researcher conﬁrms such claims with transitory evidence
which is proven via rational evidence. �e researcher pushes his claims forward by stressing in all this the many merits of waiting which inspire in man
the spirit of responsibility and which consecutively open his potential energies
in seeking to establish the state of divine justice.
All in all, the meaning of waiting in such cases is considered part of some
divine planning to build and integrate the human being, as well as exerting
potential e�ort to elevate him in practice. �is requires the following components: preparation, practical preparation, attachment to the Imam )PBUH(,
refraining from letters and adhering to the mandate of the Prophet’s household )PBUT(, etc.
Keywords: Waiting; Imam; Relief )Faraj(; Worship
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إ ّن اإلمامة اإللهيّة حبل الله تعاىل يف األرض والرابط مع السمء ،وهذا الحبل ال يزال

نبي الله آدم إىل األرض وحتى قيام الساعة ،وال ينقطع هذا التواصل بينهم
متّ ً
صال منذ نزول ّ

وإال لساخت بأهلها وانخسفت
جة لله تعاىل؛ ّ
أب ًدا؛ ألنّه ال ميكن لألرض أن تخلو من ح ّ

بهم ،وهلك سكّانها ،فقد ُروي عن اإلمام الباقر 8أنّه قال:

لو بقيت األرض يو ًما واح ًدا بال إمام لساخت األرض بأهلها ،ولعذّبهم الله بأش ّد

جة يف أرضه وأمانًا يف األرض ألهل األرض ،لن يزالوا
عذابه...إ ّن الله تبارك وتعاىل جعلنا ح ّ

بأمان من أن تسيخ بهم األرض ما دمنا بني أظهرهم ،فإذا أراد الله أن يهلكهم ث ّم ال ميهلهم

وال يُنظرهم ،ذهب بنا من بينهم ورفعنا إليه ،ث ّم يفعل الله تعاىل بهم ما شاء
وأحب)[[[.
ّ

النخعي  -رضوان الله تعاىل
يل 8لكميل بن زياد
ومن كالم ألمري املؤمنني اإلمام ع ّ
ّ

جة ،إ ّما ظاه ًرا مشهو ًرا ،وإ ّما خائفًا مغمو ًرا)[[[.
عليه  -أنّه قال( :ال تخلو األرض من قائم لله بح ّ
و ُروي عن أيب جعفر الباقر :8لو أ ّن اإلمام رفع من األرض ساعة ملاجت بأهلها،

كم ميوج البحر بأهله)[[[.

وعن أيب الحسن الرضا 8قال :قلت له :يكون األرض بال إمام فيها؟
قال :ال ،إذًا ساخت بأهلها)[[[.
الجعفي ،قال :قلت أليب جعفر مح ّمد بن عيل الباقر عليهم السالم
وعن جابر بن يزيد
ّ

النبي واإلمام؟
ّ
ألي يشء يُحتاج إىل ّ

وجل يرفع العذاب عن أهل األرض
فقال :لبقاء العامل عىل صالحه؛ وذلك أ ّن الله عز ّ
[[[ األصول الستّة عرش – عدّة محدّثني ص.[6

[[[ نهج البالغة -رشح محمد عبده ج[ ص.[7

[[[ الكايف – الشيخ الكليني ج[ ص.[79

[[[ بصائر الدرجات – الصفار ص.[08
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نبي أو إمام ،قال الله عز وجل:وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم)[[[.
إذا كان فيها ّ
النبي  :النجوم أما ٌن ألهل السامء وأهل بيتي أما ٌن ألهل األرض ،فإذا ذهبت
وقال
ّ

النجوم أىت أهل السامء ما يكرهون ،وإذا ذهب أهل بيتي أىت أهل األرض ما يكرهون)[[[.

وإىل هذا املعنى أشار رسول الله  يف الحديث املتواتر بني الفريقني ،حيث قال:
(إن تارك فيكم الثقلني أحدهام أكرب من اآلخر؛ كتاب الله حبل ممدود من السامء إىل
ّ
يل الحوض)[[[.
األرض ،وعرتيت أهل بيتي ،وأّنهام لن يفرتقا حتى يَ ِر َدا ع ّ
فأهل البيت عليهم السالم هم أما ٌن ألهل األرض ،كام أ ّن النجوم أما ٌن ألهل السامء،

جة الله يف األرض ،والحبل املمدود
وقامئهم
ّ
جل الله تعاىل فرجه الرشيف ح ّ
املهدي ع ّ

مع السامء.

ّ
جاهلية
 من مات ولم يعرف إمامه مات ميت�ةهذا ،وقد ورد عن رسول الله  يف الخرب املستفيض أنّه قالَ :م ْن مات ومل يعرف

إمام زمانه فقد مات ميتة جاهل ّية)[[[.

وعن الحارث بن املغرية قال :قلت أليب عبد الله :8قال رسول الله صىل الله عليه

وآله :من مات ال يعرف إمامه مات ميتة جاهل ّية؟
قال :نعم.

قلت :جاهل ّية جهالء ،أو جاهل ّية ال يعرف إمامه؟
[[[ سورة األنفال /آية .33

[[[ علل الرشائع -الشيخ الصدوق ج 1ص .124-123

[[[ مسند أمحد– ابن حنبل ج 3ص ،14كامل الدين ومتام النعمة – الشيخ الصدوق ص.234

الربوجردي ،ج ،26ص56؛ وانظر
الكاشاين ،ج ،2ص120؛ جامع أحاديث الشيعة ،الس ّيد
ّ
[[[ الوايف ،الفيض
ّ
الهيثمي،
النيسابوري ،ج ،6ص22؛ مسند أحمد ابن حنبل ،ج ،4ص96؛ مجمع الزوائد،
صحيح مسلم،
ّ
ّ
ج ،5ص 218وغريها.
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قال :جاهل ّية كفر ،ونفاق ،وضالل)[[[.
خالف لنهج اإلسالم ،ولس ّنة رسول الله ،
مبعنى :أ َّن َم ْن لَم يعرف إمامه ،فإنّه ُم
ٌ

حكم ُه بحكم
وجاح ٌد ملا جاء به كتاب الله تعاىل ،فشابه عمله عمل أهل الجاهل ّية ،وكان ُ

الحق.
الكافر امل ُنكر للدين
ّ

فإ ّن من جملة الثوابت اإلسالم ّية وأصوله هي معرفة إمام العصـر والزمان الذي يعيش

فيه املسلم ،واإلميان به ،والتزام طاعته.

العسكري عليهام السالم عن الخرب الذي ُروي عن
يل
ّ
وقد ُسئل أبو مح ّمد الحسن بن ع ّ

جة لله عىل خلقه إىل يوم القيامة ،وأ ّن َم ْن مات ومل
آبائه :3أ ّن األرض ال تخلو من ح ّ

يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهل ّية).

حق.
حق ،كام أ ّن النهار ّ
فقال :8إ ّن هذا ّ
جة واإلمام بعدك؟
فقيل له :يا ابن رسول الله فمن الح ّ
جة بعديَ ،م ْن مات ومل يعرفه مات ميتة جاهليّة.
فقال ابني مح ّمد ،هو اإلمام والح ّ
أما أ ّن له غيبة يَحا ُر فيها الجاهلون ،ويهلك فيها املبطلون ،ويكذب فيها الوقّاتون ،ث ّم

فكأن أنظر إىل األعالم البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة)[[[.
ّ
يخرج

وعن زرارة بن أعني قال سمعت أبا عبد الله 8يقول :إ ّن للغالم غيبة قبل أن يقوم.
قال قلت :ومل؟
قال :يخاف ،وأومى بيده إىل بطنه.
ثم قال :يا زرارة ،وهو املنتظر ،وهو الذي يُ ّ
شك يف والدته ،منهم من يقول :مات أبوه

بال خلف ،ومنهم من يقول :حمل ،ومنهم من يقول :إنّه ولد قبل موت أبيه بسنتني ،وهو
الكليني ،ج ،1ص .377
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ

[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .409
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يحب أن ميتحن الشيعة ،فعند ذلك يرتاب املبطلون.
وجل
املنتظر ،غري أ ّن الله ع ّز ّ
ّ
أي يشء أعمل؟
قال قلت :جعلت فداك ،إن
ُ
أدركت ذلك الزمان ّ
قال :يا زرارة ،إذا أدركت ذلك الزمان فاد ُع بهذا الدعاء:
ِف نَ ِب َّيكَ ،
اللهم َع ِّر ْف ِني َر ُسولَكَ
(اللهم َع ِّر ْف ِني نَف َْسكَ َفإِنَّكَ إِنْ ل َْم تُ َع ِّر ْف ِني نَف َْسكَ ل َْم أَ ْعر ْ
َّ
َّ
جتَكَ َفإِنَّكَ إِنْ ل َْم تُ َع ِّر ْف ِني
جتَكَ ،
َفإِنَّكَ إِنْ ل َْم تُ َع ِّر ْف ِني َر ُسولَكَ ل َْم َأ ْعر ْ
َّ
اللهم َع ِّر ْف ِني ُح َّ
ِف ُح َّ

ْت َع ْن ِدي ِني)[[[.
جتَكَ ضَ لَل ُ
ُح َّ

 وجوب معرفة إمام العصروامل َعرِفة الحقيقيّة لإلمام 8ال تتق ّوم مبعرفة اسمه وال صفته فقط ،وإِن وجب
تشخيص ذلك ومتييزه عن غريه ،كام يف مقامنا هذا وعصـرنا:
يل الهادي ،ابن
املهدي ابن اإلمام الحسن
فهو اإلمام مح ّمد
ّ
ّ
العسكري ،ابن اإلمام ع ّ

يل الرضا ،ابن اإلمام موىس الكاظم ،ابن اإلمام جعفر
اإلمام مح ّمد الجواد ،ابن اإلمام ع ّ

يل زين العابدين ،ابن اإلمام الحسني الشهيد،
الصادق ،ابن اإلمام مح ّمد الباقر ،ابن اإلمام ع ّ

يل بن أيب طالب وفاطمة الزهراء hبنت رسول الله مح ّمد.
ابن اإلمام ع ّ

حق معرفته ،ليك
ف ِإ ّن عىل اإلنسان الس ّيام يف عصـر الغيبة الكربى أن يَعرف إمام زمانه ّ

قصـر معه ،فقد ُروي عن اإلمام الصادق :gمعرفة اإلمام الذي به
يؤ ّدي واجبه تجاهه ،وال يُ ّ
يأت ّم ،بنعته وصفته واسمه يف حال العسـر واليسـر ،وأدىن معرفة اإلمام:

إل درجة النبّوة ووارثه ،وأن طاعته طاعة الله وطاعة رسول الله ،والتسليم
النبي ّ
أنّه ِعدل ّ

كل أمر ،والر ّد إليه ،واألخذ بقوله)[[[.
له يف ّ

حق معرفته أم ٌر أوسع من هذا وأعمق ،وأكرب وأه ّم ،كام تشري الرواية:
فإ ّن معرفة اإلمام َّ
الكليني ،ج ،1ص .337
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ

[[[كفاية األثر ،الخ ّزاز الق ّم ّي ،ص .263-262
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(بأدىن معرفة اإلمام.)g
ومن أدىن هذه املعرفة أ ّن طاعته طاعة لله ورسوله ،ويف مخالفته والر ّد عليه ر ّد عليهام

ومخالفتهام ،مع التسليم واالنقياد التا ّم له ،وما يكون أبعد من هذا ،فهو يف علمهم.3

كل حال ،سواء تقلّد زمام الحكم
بل عىل املسلم أن يؤمن به ويسلم له ويطيعه عىل ّ

إلهي يَهبه الله تعاىل ملن اصطفاه ،وال يُنزع منه ،وإن مل
أو تأخّر عنه؛ أل ّن مقام اإلمامة مقام ّ
يَيل األمر والحكم.

وقد ُروي عن أيب جعفر الباقرَ :gم ْن مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهل ّية ،ومن

مات وهو عارف إلمامه مل يضـ ّره ،تق ّدم هذا األمر أو تأخّر ،ومن مات وهو عارف إلمامه،

كان كمن هو مع القائم يف فسطاطه)[[[.

و ُروي عن أيب عبد الله الصادق gيف تفسري قوله تعاىل :يَ ْو َم نَ ْد ُعوا ك َُّل أُ ٍ
ناس

بِإمام ِه ْم.[[[ M

فقال :يا فضيل ،إعرف إمامك ،فإنّك إذا عرفت إمامك مل يضـ ّرك تق ّدم هذا األمر أو

تأخّر ،و َم ْن َعرف إمامه ث ّم مات قبل أن يقوم صاحب هذا األمر كان مبنزلة من كان قاع ًدا يف
عسكره ،ال بل مبنزلة من قعد تحت لوائه)[[[.

ومن بيان معرفته قول رسول الله  :القائم من ولدي ،اسمه اسمي ،وكنيته كنيتي،

رب
وشامئله شامئيل ،وس ّنته س ّنتي ،يقيم الناس عىل ملّتي ورشيعتي ،ويدعوهم إىل كتاب ّ

وجل ،من أطاعه فقد أطاعني ،ومن عصاه فقد عصاين ،ومن أنكره يف غيبته فقد أنكرين،
ع ّز ّ

ومن كذّبه فقد كذّبني ،ومن ص ّدقه فقد ص ّدقني ،إىل الله أشكو املكذّبني يل يف أمره،
َب
ي ُم ْن َقل ٍ
والجاحدين لقويل يف شأنه ،واملضلّني ألُ ّمتي عن طريقته َ و َسيَ ْعلَ ُم ال َِّذي َن ظَلَ ُموا أَ َّ
[[[ الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،1ص .372-371
[[[ سورة اإلرساء/آية .71

[[[ الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،1ص .371
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يَ ْن َقلِ ُبون.[[[ ،[[[ M
طريق ملعرفة الله تعاىل وحدوده
فمن هذا تعرف أ ّن طريق معرفة اإلمام  gهو
ٌ

التمسك بأحكام املوىل؛ إِذ إ َّن طاعته مالزمة ملعرفة وطاعة
وأحكامه؛ أل ّن معرفته gتوجب
ّ

حق معرفته وجب االقتداء به وطاعته ،وااللتزام بأوامره
الله ورسوله ،فإنّه إذا َعرف ُه املسلم َّ
وإرشاداته وتوجيهاته ،وقد ُروي عن اإلمام الباقر gأنّه قال:

إنّ ا يعرف الله تعاىل ويعبده َم ْن عرف الله ،و َعر َِف إمامه م ّنا أهل البيت ،و َم ْن ال

يَعرف الله تعاىل وال يَعرف اإلمام م ّنا أهل البيت ،فإنّ ا يَعرف ويَعبد غري الله ،هكذا والله
ضالل)[[[.
ً

يل :gوإنّ ا األمئّة قوام الله عىل خلقه ،وعرفاؤه عىل عباده ،ال
وقال أمري املؤمنني ع ّ

يدخل الج ّنة إلّ من عرفهم وعرفوه ،وال يدخل النار إّال من أنكرهم وأنكروه)[[[.

وبإنكار اإلمام gإنكار لرسول الله  ،و َم ْن أنكر رسول الله  ،فهو خارج عن

امللة وكافر ،فقد ورد عن رسول الله  ،أنّه قال:
من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرين)[[[.

جه الرشيف جاء فيه :أ ّما ما سألت عنه
ومن جواب لإلمام
ّ
جل الله تعاىل ف َر َ
املهدي ع ّ

 أرشدك الله وث ّبتك  -من أمر املنكرين يل من أهل بيتنا وبني ع ّمنا ،فاعلم أنّه ليس بني اللهعز وجل وبني أحد قرابة ،و َم ْن أنكرين فليس م ّني ،وسبيله سبيل ابن نوح.[[[)8

فمعرفة إمام العرص من الضـروريّات الثابتة لدين املسلم ،وأ َّن األرض ال تخلو من

[[[ سورة الشعراء /آية .227

[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .411
الكليني ،ج 1،ص .181
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ

[[[ نهج البالغة ،رشح مح ّمد عبده ،ج ،2ص.41-40

[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .412
[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .484
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وإل ساخت األرض بأهلها ،كام ورد
جة وإمام ،إ ّما إمام ظاهر مشهور أو غائب مستورّ ،
ح ّ

عنهم.[[[ 3

جة هادية ،وال نور
ّ
ف ِإ َّن الله ع ّز
وجل ال يرتك عباده ُم ْه َملِني ،دون َعلَمٍ مرشد ،وال ح ّ

يستضيئون به ،فإ ّن وجه االنتفاع باإلمام  gيف غيبته كاالنتفاع بالشمس إذا غ َّيبها عن األبصار
السحاب ،وأ ّن اإلمام gأما ٌن ألهل األرض ،كام النجوم أما ٌن ألهل السامء ،فيام روي عن

جل الله تعاىل فرجه الرشيف[[[.
ج ّده رسول الله  ،وعنه ع ّ

جل الله تعاىل فرجه الرشيف أنّه قال :إنّا غري ُم ْهملِني ملراعاتكم،
وفيام يُروى عنه ع ّ

وال ناسني لذكركم.[[[)...

جل الله فرجه الشـريف ،أنّه يُحيطنا برعايته ،ونستضـيء
فمن كامل لطفه وعنايته ع ّ

بنوره ،وإِن مل نكُن عارفني بتلك الطُّرق واملسالك ،كاالنتفاع بالشمس وإِن جللها السحاب.
ّ
املهدي وشيعته.
 -التواصل بني اإلمام

املهدي fواملحافظة عليها،
وعليه ،فال ب ّد من بقاء الصلة والرابطة بيننا وبني اإلمام
ّ

ريا وسلوكًا والتزا ًما.
وتواصلها مبختلف العناوين تذك ً

ريا للنفس وتأكي ًدا عليها ،كام
فإنّه
يستحب للمؤمن أن يج ّدد البيعة له يف كل صباح تذك ً
ّ

ورد يف دعاء العهد:

ت ِم ْن أيّا ِمي َع ْه ًدا َو َع ْق ًدا َوبَ ْي َع ًة لَ ُه
(الله َّم إِ ِّ
صبيح ِة يَ ْو ِمي هذا َوما ِعشْ ُ
ج ِّد ُد لَ ُه ِ
ف َ
ن أُ َ
ول َع ْنها َوالأَز ُ
ح ُ
ُول أَبَ ًدا.
ِ
ف ُع ُن ِقي الأَ ُ

حوائِ ِ
ج ِه
ني إِلَ ْي ِه ِ
ني َع ْن ُه َوامل ُسا ِر ِع َ
ج َعلْ ِني ِم ْن أَنْصار ِِه َوأَ ْعوانِ ِه َوالذَّابِّ َ
ف قَضاء َ
الله َّم ا ْ

ي يَ َديْ ِه.
السا ِب ِق َ
ني الَوا ِمر ِِه َوامل ُحا ِم َ
َوامل ُ ْمتَ ِثلِ َ
ني إِىل إِرا َدتِ ِه َوامل ُْستَشْ َه ِدي َن بَ ْ َ
ني َع ْن ُه َو َّ
[[[ انظر :األمايل ،الشيخ الصدوق ،ص253؛ الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،1ص.534
[[[ انظر :األمايل ،الشيخ الصدوق ،ص253؛ كفاية األثر ،الخ ّزاز الق ّم ّي ،ص.29
الطربيس ،ج ،2ص.323
[[[ االحتجاج ،الشيخ
ّ
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حتْام َمق ِ
الله َّم إِ ْن َ
خ ِر ْج ِني ِم ْن
ْضيّا فَأ ْ
حال بَيْ ِني َوبَيْ َن ُه امل َ ْوتُ ال َِّذي َج َعلْتَ ُه َعىل ِعبا ِد َك َ
الحاض َوالبا ِدي.
ف
ِ ِ
َنات ُملَ ِّبيا َد ْع َو َة ال َّدا ِعي ِ
ج ِّر ًدا ق ِ
ق َْبِي ُم ْؤت َ ِز ًرا كَ َف ِني شا ِه ًرا َس ْي ِفي ُم َ
ح ْل ِ
ج ُه
الله َّم أَر ِ
ج ْل فَ َر َ
ناظرِي ِب َنظْ َر ٍة ِم ِّني إِلَيْ ِه َو َع ِّ
ح ِمي َد َة َواكْ ُ
ِن الطَّلْ َع َة ال َّر ِشي َد َة َوال ُغ َّر َة ال َ

ج ُه.[[[)...
َو َس ِّه ْل َم ْ
خ َر َ

جا وال زكاة ،وال
ّ
كام أ ّن الله ع ّز
وجل ال يقبل من املسلم صالة وال صيا ًما ،وال ح ًّ

فرضً ا وال جها ًدا ،دون معرفة اإلمام 8والبيعة له؛ أل ّن قبول هذه األعامل وكاملها منوط

باإلميان به 8ومعرفته ،إذ يُفرتض أ ّن من لوازم معرفة اإلمام 8أن يتولّد عند اإلنسان

يل للتح ّرك نحو ذلك؛ اقتداء
باعث
نفسـي ألداء الفروض الشـرعيّة اإلسالميّة ،وباعث َعم ّ
ّ
كل مأموم
والتمسك والسري عىل نهجه القويم ،كام قال أمري املؤمنني :8أال وإِ ّن لِ ّ
به8
ّ
إما ًما يقتدي به ،ويستضئ بنور علمه)[[[ ،وااللتزام مبساره الثابت بدعوته إىل الله تعاىل وما

والتمسك بتطبيق ما بلَّغ به اإلمام  8وآباؤه الطاهرون ،من األوامر والنواهي عىل
يالزمها،
ّ

يحب ويكره والعمل به؛
أرض الواقع ،والتسليم املطلق له ،والبحث عن مراده ورضاه ،فيام
ّ
جة اإللهيّة عىل الناس؛ وذلك بتتبّع
ألنّه ّ 8
ظل الله يف األرض ،وأَنَّه الطريق األبلج والح ّ
األخبار واملرويّات التي تحيك عن أقوال اإلمام  8وسريته وأحواله ،وعن آبائه الطاهرين
املهدي .8
حق اإلمام
عليهم السالم ،فهذا جزء من أداء ّ
ّ

ال أن يكون معنى االقتداء به  8مج ّرد لقلقة لسان وتبا ٍه بالكالم ،وحكاية أمانٍ
حقيقي عىل أرض الواقع ،وال تأثري لها يف سلوك الشخص وال
أي أثر
ورغبات ،خالية من ّ
ّ

وجل وال يف املجتمع.
مسريته مع الله ع ّز ّ

كل م ّد ٍع للسفارة والنيابة
جل الله تعاىل فرجه الرشيف رفض ّ
ومن أبرز توجيهاته ع ّ

الخاصة عنه واللقاء به.
ّ

والتمسك بالعلامء األعالم الورعني األتقياء ،الذين بهم يُحفظ الدين واملذهب،
ّ

املشهدي ،ص.664
[[[ املزار ،ابن
ّ

[[[ نهج البالغة ،رشح محمد عبده ،ج ،3ص.70
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ويُصان اإلنسان ،ويُحفظ من الفتنة والضاللة ،وسوء العمل واملنقلب.
املهدي ،8هو طريق ملعرفة الله تعاىل وااللتزام بحدوده
فطريق معرفة اإلمام
ّ

وأحكامه.

ّ
املهدي 8
 انتظار اإلمامشخصا
كام أ ّن من أه ّم حقوق معرفة اإلمام  8التي يف ذّمة املسلم واإلميان به
ً

ووجو ًدا هو انتظار الفرج بخروجه املحتوم والنرص عىل الظاملني والدعاء له بذلك.
وقد ُروي عن رسول الله  :إِ َّن أفضل أعامل أ ّمتي انتظار الفرج)[[[.
وقال اإلمام الكاظم  :8أفضل العبادة بعد املعرفة انتظار الفرج)[[[.
وقال اإلمام الجواد  : 8أفضل أعامل شيعتنا انتظار الفرج)[[[.
بل ورد أنَّه أفضل الجهاد ،كام قال  :أفضل جهاد أ ّمتي انتظار الفرج)[[[.

جل الله تعاىل فرجه الشـريف:
كام
يستحب كرثة الدعاء له بالفرج ،فقد ُروي عنه ع ّ
ّ

جكم)[[[.
أكرثوا الدعاء بتعجيل الفرج ف ِإ ّن ذلك فَ َر َ

وأ ّن عىل الشيعة أن يكونوا من الثابتني الصابرين ،فال يأخذهم اليأس وال امللل من

طول االنتظار ،فإ ّن هذا األمر ال يأيت إلّ بعد يأس(إياس).
ال والله ،ال يأتيكم حتّى متيّزوا.
حصوا.
ال والله ،ال يأتيكم حتى تُ ّ
[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .644
[[[ تحف العقول ،ابن شعبة ،ص.403

[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .377
[[[ تحف العقول ،ابن شعبة ،ص.37

[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .485
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وال والله ،ال يأتيكم حتى يشقى من شقي ،ويسعد من سعد)[[[.
فهنيئًا للثابتني امل ُسلِّمني النتظاره ،فإ ّن أفضل العبادة انتظار الفرج.
 االنتظار أفضل العبادة ،وأفضل أعمال ّاألمة؟
ورمبا يتساءل بعض الناس أنّه كيف يكون انتظار الفرج أفضل العبادة ،بل أفضل

الجهاد ،بل أنّه أفضل أعامل األ ّمة ،وما هو الوجه يف ذلك؟

فهل انتظار الفرج أفضل من الصالة التي هي:عمود الدين إن قُبلت قُبل ما سواها وإ ْن

ر ّدت ر ّد ما سواها)[[[ كام ورد عن رسول الله .

وهل انتظار الفرج أفضل من الصيام؟ الذي قال فيه املوىل عز وجل يف الحديث

القديس( :الصوم يل وأنا أجزي به)[[[.
ّ

ج ّنة من النار)[[[.
وقال رسول الله  :الصوم ُ
الحج الذي من تركه كفر ،كام هو مفاد قوله تعاىلَ N:ولِلَّ ِه
وهل انتظار الفرج أفضل من
ّ

اس ِح ُّج الْ َب ْي ِ
اس َتطَا َع إِلَ ْي ِه َسب ً
ِيل َو َم ْن كَ َف َر َف ِإنَّ الله َغ ِن ٌّي عَنِ الْ َعالَ ِمني [[[ M؟!
َع َل ال َّن ِ
ت َمنِ ْ

وجل؟ الذي فيه بذل النفس
ّ
وهل انتظار الفرج أفضل من الجهاد يف سبيل الله ع ّز

يف سبيل الله تعاىل ،وقيل :الجود بالنفس غاية الجود ،وقال فيه عز اسمهN :الَّ ِذي َن آَ َم ُنوا
ف َسبِيلِ الله ِبأَ ْم َوالِه ِْم َوأَنْف ُِسه ِْم أَ ْعظَ ُم َد َر َج ًة ِع ْندَ الله َوأُولَ ِئكَ ه ُُم الْفَائِ ُزونَ
َوهَا َج ُروا َو َجاهَدُ وا ِ
شه ُْم َربُّ ُه ْم ِب َر ْح َم ٍة ِم ْنهُ َورِضْ َوانٍ َو َج َّن ٍ
يم  خَالِ ِدي َن ِفي َها أَبَدً ا إِنَّ الله
يم ُم ِق ٌ
ات لَ ُه ْم ِفي َها نَ ِع ٌ
 يُ َب ِّ ُ

[[[ انظر:الكايف ،الشيخ الكليني ،ج،1ص370؛ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص.346
[[[ مفاتيح الرشائع ،الفيض الكاشاين ،ج ،1ص.11
[[[ التهذيب ،الشيخ الطويس ،ج ،4ص.152
[[[ الكايف الشيخ الكليني ،ج ،4ص.62
[[[ سورة آل عمران /آية .97
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يم ،[[[ Mوغري ذلك من العبادات؟.
ِع ْندَ هُ أَ ْج ٌر َع ِظ ٌ
وجل؛ أل ّن
ّ
كل العبادات بعد معرفة الله ع ّز
أقول :نعم ،إ ّن انتظار الفرج أفضل من ّ

النفسـي املطلق لإلميان بالغيب بعد معرفة الله
أساس مفهوم االنتظار ومالكه هو التسليم
ّ

وجل
ج ّل املقامات وأسامها يف الدين ،واالنقياد ملا رسمه املوىل ع ّز ّ
تعاىل ،الذي هو من أ َ
إلنقاذ البرشيّة والتع ّبد به.

ب،[[[ M
ني الَّ ِذي َن يُ ْؤ ِم ُنونَ بِالْ َغ ْي ِ
ب ِفي ِه هُدً ى �لِّلْ ُم َّت ِق َ
ب َل َريْ َ
قال تعاىل(:امل َٰذلِكَ الْ ِك َٰت ُ

ومن اإلميان بالغيب ما قد يشكّك به بعض الناس ويراه أم ًرا ال وجود له أو أنّه خرافة ،هو
حي يُرزق وغائب مستور عن األنظار؛ وذلك بأمر الله ع ّز
وجود اإلمام
ّ
املهدي  ،8وأنّه ٌّ

وجل ،كغياب الس ّيد املسيح والخرض عليهام السالم ،وكاختفاء إبليس لعنه الله منذ خلق
ّ

املهدي  8ال ب ّد أن
آدم  ،8وطول أعامرهم ،فمن يشكّك بقدرة الله تعاىل يف حياة
ّ
يشكّك بقدرته هناك أيضً ا ،ومن يؤمن بقدرة الله تعاىل بطول حياة عيىس والخرض عليهام

السالم يقتيض أن يؤمن بقدرته هنا؛ أل ّن حكم األمثال فيام يجوز وال يجوز واحد.

النفيس املطلق يتحقّق كامل الطاعة وغاية االنقياد والخضوع له ع ّز
فإنّه بهذا التسليم
ّ

جل الله تعاىل فرجه الشـريف،
ّ
وجل وما يستتبع ذلك من انتظار الفرج بظهور املنتظرع ّ

ش به
واإلميان به كحقيقة ثابتة مسلّمة نابعة عن التسليم
الروحي واإلميان الراسخ ملا بَ ّ
ّ

رسول الله وهو الذي َ Nو َما يَ ْن ِط ُق عَنِ الْ َه َوى  إِنْ ُه َو إِ َّل َو ْح ٌي يُو َحى ،[[[ Mوتبعه بالبشارة

أهل بيته األطهار %الذي تواتر فيهم قول رسول الله :

إن تارك فيكم الثقلني أحدهام أكرب من اآلخر؛ كتاب الله حبل ممدود من السامء إىل
ّ

يل الحوض)[[[.
األرض ،وعرتيت أهل بيتي وإنّهام لن يفرتقا حتى يَرِدا ع ّ
[[[ سورة التوبة/آية .22-20
[[[ سورة البقرة/آية .3-1

[[[ سورة النجم/آية .4-3

[[[ مسند أحمد ،ابن حنبل ،ج ،3ص ،14كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص.234
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جل
الروحي املطلق يف أمر
فإ ّن هذا التسليم
غيبي كانتظار فرج قائم آل مح ّمد ع ّ
ّ
ّ
الله تعاىل فرجه الرشيف ،وهو ال يعلم متى ،وأين ،وكيف تكون الخامتة ّ
يدل عىل صدق

وجل والتسليم مبا أنزله عىل نبيه
ّ
الحق ع ّز
اإلميان ،وكامل الطاعة ،واالنقطاع التا ّم إىل
ّ
ش به.
املصطفى  وآله وبَ ّ

وجل يف قض ّية انتظار الفرج وما لها
ّ
الروحي واإلنقطاع التا ّم لله عز
إ ّن هذا التسليم
ّ

من األه ّميّة املعنويّة واملا ّديّة التي م ّر ذكرها يف جملة من األحاديث -وأنّها(:أفضل العبادة)،

و(أفضل أعامل األ ّمة) -ليس بغريب عن حقيقة الدين وال عدمية النظري يف الشـريعة

خ العبادة) ،بل (أفضل
اإلسالم ّية ،بل ورد فيها أ ّن الدعاء بقلب حارض وتسليم كامل هو( :م ّ

وجل
الروحي املطلق له ع ّز ّ
يعب عن متام االنقطاع لله تعاىل أيضً ا ،والتسليم
العبادة)؛ ألنّه ّ
ّ
بالقضاء واستجابة الدعاء والقدرة عىل ذلك.

خ العبادة)[[[.
فقد روي عن رسول الله  أنه قال(:الدعاء م ّ
خلُونَ
َت َس َيدْ ُ
ْبونَ َع ْن ِعباد ِ
وعن أيب جعفر gقال :إ ّن الله تعاىل يقولN :إِنَّ الَّ ِذي َن يَ ْس َتك ِ ُ

َج َه َّن َم دا ِخرِينَ.[[[ M

قال :هو الدعاء ،وأفضل العبادة الدعاء.
يم.[[[ M
يم ألَ َّوا ٌه َحلِ ٌ
قلتN:إِنَّ إِ ْبرا ِه َ
قال :األ ّواه هو ال َد ّعاء[[[.
يصل حتى أصبح ،واآلخر
ّ
وعن أيب عبد الله  ،gأنّه سأله عن رجلني قام أحدهام

جالس يدعو أيّهام أفضل؟

الراوندي ،ص.19
[[[ الدعوات،
ّ
[[[ سورة غافر  /آية .60

[[[ سورة التوبة  /آية .114

[[[ الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،2ص.466

االعتب�ار في بي�ان مفهوم االنتظار

49

قال :ال َد ّعاء أفضل)[[[.
عمر قال :قلت أليب عبد الله  :gرجلني افتتحا الصالة يف ساعة واحدة
وعن ابن ّ

فتال هذا القرآن ،فكانت تالوته أكرث من دعائه ،ودعا هذا أكرث فكان دعاؤه أكرث من تالوته،

ث ّم انرصفا يف ساعة واحدة أيّهام أفضل؟
كل فيه فضل ،كلّه حسن.
قالّ :

إن قد علمت أ ّن كلًّ حسن ،وأ ّن كلًّ فيه فضل.
قلتّ :
فقال :الدعاء أفضل ،أما سمعت قول الله عز وجلَ N :و َ
ب لَك ُْم
قال َربُّك ُُم ا ْد ُع ِ
ون أَ ْس َتجِ ْ
خلُونَ َج َه َّن َم دا ِخرِينَ.[[[ M
َت َس َيدْ ُ
ْبونَ َع ْن ِعباد ِ
إِنَّ الَّ ِذي َن يَ ْس َتك ِ ُ
هي والله العبادة ،هي والله أفضل ،هي والله أفضل.
أليست هي العبادة ،هي والله العبادة ،هي والله العبادة.
أليست هي أش ّدهن ،هي والله أش ّدهن ،هي والله أش ّدهن)[[[.
وعن أيب عبد الله  gقال :قال أمري املؤمنني :g
رجل
أحب األعامل إىل الله تعاىل يف األرض الدعاء ...قال :وكان أمري املؤمنني ً g
ّ

َد ّعا ًء)[[[.

وعن أيب عبد الله  gقال :قال رسول الله  :الدعاء سالح املؤمن ،وعمود الدين،

ونور الساموات واألرض)[[[ .وغريها كثري.

وجل ين ّم عن كامل االنقطاع إىل الله تعاىل والتسليم
ّ
جه إىل الله ع ّز
فالدعاء والتو ّ

الطويس ،ج ،4ص.231
[[[ التهذيب ،الشيخ
ّ
[[[ سورة غافر/آية .60

[[[ التهذيب ،الشيخ الطويس ،ج ،2ص.104

[[[ الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،2ص.468-467
[[[ الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،2ص.468
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يتأت يف
املطلق له ،واإلميان بالغيب والقدرة عىل االستجابة وقضاء الحوائج ،وهذا قد ال ّ
العبادات األخرى كالصالة والصيام ونحوها.

فقد ُروي عن أيب عبد الله  gقال( :ال تغرتّوا بصالتهم وال بصيامهم ،فإ ّن الرجل رمبا

لهج بالصالة والصوم حتّى لو تركه استوحش ،ولكن اختربوهم عند صدق الحديث وأداء
األمانة)[[[.

هكذا قد تكون عبادات بعض الناس كعادة قد اعتادوها ،فإذا تركوها استوحش ذلك،

تغي يف نفسه شيئًا ،وليس لها
فإنّه قد يؤ ّديها وفكره ال ٍه عنها ،مشغول بأمور الدنيا ،وأنّها ال ّ

أثر يف استقامة سلوكه.

جه بالدعاء
ولكن إذا ضاقت عليه األمور وانقطعت به السبل وعظمت عليه الش ّدة تو ّ

وجل،
إىل بارئ الساموات واألرض ،والتجأ إليه وانقطع له ،مسل ًِّم أمره بني يدي رحمته ع ّز ّ
صا بقوله ودعائه ،مؤم ًنا باإلجابة ،موق ًنا بالخالص وحلول الفرج ،عارفًا أنّه ال مف ّر منه
مخلِ ً

إلّ إليه.

وهذا املعنى نفسه جا ٍر أيضً ا يف (انتظار الفرج) ،فإنّه من عرى اإلميان الراسخ والتسليم

الغيبي بخروج املنتظر املوعود؛ النقاذ البشـريّة من الظلم
اإللهي
النفسـي املطلق لألمر
ّ
ّ
ّ
الكل ّ
وجل وعمق
يدل عىل صدق اإلميان بالله ع ّز ّ
والطغيان ،وهذا التسليم التا ّم واالنقطاع
ّّ

تعلّق العبد بربّه ،والتصديق مبا جاء به نبيه املصطفى  ،وق ّوة اإلميان بانتظار ما أع ّده
وجل للمؤمنني من الفرج بخروج قائم آل مح ّمد.
املوىل ع ّز ّ

حد ٌة يف املالك ،وكذا بالفضل واملنزلة ونحو ذلك؛
فإذًا بني الدعاء وانتظار الفرج و ْ

وجل والتسليم له والتصديق مبا َو َع َد
ّ
أل ّن كليهام من سنخ واحد يف كامل االنقطاع لله ع ّز
وأع َّد ،فطريقهام واحد وفضلهام متساوٍ ،حيث النظر يكون ملفاد املالك ،وليس بالضـرورة
الخارجي.
أن يكون النظر ملاهيّة الفعل
ّ
[[[ الكايف – الشيخ الكليني ج 2ص .104

االعتب�ار في بي�ان مفهوم االنتظار

51

فقد يكون مث ّة فعل يسري يف نظر الناس ،بل وحقري ،ولكن يحمل بني ثناياه األثر العظيم

وجل.
وجل ،ملا فيه من كامل االنقطاع والتسليم له ع ّز ّ
عند املوىل ع ّز ّ
 -انتظار الفرج مفهوم شامل

العسكري  8إىل والد الشيخ الصدوق رضوان الله تعاىل
ومن رسالة لإلمام الحسن
ّ

عليه ،جاء فيها:

النبي  قال( :أفضل أعامل أ ّمتي انتظار الفرج)،
(وعليك بالصرب وانتظار الفرج ،فإ ّن ّ
عدل
النبي  ،أنّه ميأل األرض ً
وال يزال شيعتنا يف حزن حتى يظهر ولدي الذي بشّ ـر به
ّ
وظلم ،فاصرب)[[[.
وقسطًا ،كام ُمألت جو ًرا
ً

هذا ،وحيث إ َّن مفهوم انتظار الفرج مفهوم عا ّم شامل كام يظهر يف قول رسول الله،

من حيث إ ّن عدم ذكر املتعلّق يُستفاد منه العموم واإلطالق كام ق ّرره األصول ّيون ،فيشمل
كل أمل ومصيبة،
كل حاجة وش ّدة ،ودفع ّ
كل ظلم وطغيان ،ورفع ّ
انتظار الفرج الخالص من ّ
الروحي املطلق لقدرة الله تعاىل عىل كشف ذلك.
مع التسليم
ّ

الخاص يف انتظار فرج
إال أَ َّن أبرز مصاديق انتظار الفرج وأظهرها يتمثّل باملعنى
ّ

جل الله تعاىل فرجه الشـريف وخروج اإلمام
األ ّمة بظهور املنتظر املوعود من آل مح ّمد ع ّ
املهدي  ،8الذي به يكون فَ َرج ال َعامل ِم ْن املحرومني واملضطهدين واملستضعفني،
ّ

وذلك بإقامة دولة ال َعدل اإلله ّية عىل األرض ،حيث العدل واملساواة بني البشـر ورفع الظلم
والجور ،فإنّه ميزان السامء.

تخصص هذا العموم واإلطالق ملفهوم
العسكري 8
هذا ،وال يُشْ كَل بأ ّن رواية اإلمام
ّ
ّ

جه الرشيف
جل الله ف َر َ
االنتظار الوارد يف قول رسول الله  ،بانتظار ف َرج قائم آل مح ّمد ع ّ

وظهوره دون غريه من األمور األخرى.

أقول :إ ّن التخصيص غري واضح من سياق الرواية ،حيث أمره  8بالصرب وانتظار
[[[ مناقب آل أيب طالب ،ابن شهرآشوب ،ج ،3ص .527
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اإللهي ،مستشه ًدا بإطالق وعموم قول ج ّده رسول الله ( :أفضل أعامل أ ّمتي
الفرج
ّ
وجل واالنقطاع له ،وعدم ذكره  للمتعلّق يفيد
انتظار الفرج) ،القائم عىل التسليم لله ع ّز ّ
اإلطالق والعموم ،وكذا ما ورد عن األمئّة األطهار من أهل البيت عليهم السالم يف ذلك،

رصحوا به.
ّ
إل ما ّ

نعم ،ذكر انتظار فرج قائم آل مح ّمد ،وف َرج شيعتهم بظهوره ونحو ذلك يف الروايات

يكون من باب التطبيق واملثال وبيان أظهر املصاديق وأبرزها لهذا العموم واإلطالق يف
انتظار الفرج ،وذلك بانتظار قيام القائم ،ال تخصيص وحرص مفهوم انتظار الفرج من الله

املهدي فقط.
تعاىل بظهور القائم
ّ

كل إنسان يطلب الف َرج دامئًا لحاجة
ين ،فإ ّن ّ
وخري دليل عىل ذلك هو الوجدان اإلنسا ّ

ما ،أو يف قض ّية مع ّينة ،أو قضايا أخرى مختلفة ،فيفزع إىل الله تعاىل ويلتجئ إليه يف رفعها

وقضائها وينتظر منه الفرج.

الشيعي إضافة لذلك ،أن ال يغفل عن حاجته الكربى ذات األه ّم ّية
وعىل املوايل
ّ
العظمى التي فيها إنقاذ األ ّمة من الظلم والطغيان بانتظار ظهور القائم املنتظر 8والدعاء

له بتعجيل فرجه الرشيف.

ولذلك عىل اإلنسان أن ال يقطع أمله بالله تعاىل يف كل يشء وينتظر منه الف َرج يف

رسا ،مع كامل التسليم واالنقطاع؛ حيث
كل حني وبعد ّ
ّ
كل ش ّدة تعصف به ،فإ ّن بعد العرس ي ً
إنّه القادر املطلق عىل إنقاذ ما مي ّر به اإلنسان من املصائب والعوارض واملحن التي تك ّدر

معاشه وحياته واستقراره ،فالصرب مفتاح الف َرج.

العسكري  8قد أنزل كالمه عىل الرواية لبيان أظهر
وعليه ،فاألقوى أ ّن اإلمام
ّ

املصاديق من هذا اإلطالق والعموم النتظار الف َرج وأبرزها ،أال وهو انتظار ف َرج قائم آل

مح ّمد.

وال يقال :كيف يتساوى ِعظم انتظار الف َرج الذي به إنقاذ األ ّمة والبشـريّة بخروج املنتظر
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جل الله تعاىل فرجه الشـريف مع انتظار الفرج لخصوص القضايا الشخصيّة والحاجات
ع ّ
اآلن ّية واملصائب اليسرية لإلنسان -كام قد يتو ّهم بعض ،-حيث يُستفاد ذلك من القول بعموم

مفهوم انتظار الف َرج وإطالقه.

يخصص مفهوم انتظار الفرج يف عموم هذه الروايات الواردة عن
وعليه ،فال ب ّد أن
ّ

رسول الله واألمئّة األطهار صلوات الله عليهم أجمعني بالنظر إىل خصوص انتظار ف َرج
جه الشـريف فقط؛ أله ّميّته وعظم شأنه وجاللة حدثه ،وال
جل الله تعاىل ف َر َ
قائم آل مح ّمد ع ّ

يشمل غريه من األمور العاديّة الدنيويّة وال الشخصيّة؟

وجل بني
وجل ال يفرق عند املوىل ع ّز ّ
أقول :إ ّن الدعاء والتسليم واالنقطاع للموىل ع ّز ّ

شأن قليل وشأن كبري ،بل الله تعاىل يُريد من العبد التسليم املطلق إليه واالنقطاع له بالدعاء
والعمل ،سواء أكان ذا شأن قليل وحاجة يسرية أم كان ذا شأن عظيم وحاجة مه ّمة ،بل املوىل

وجل يبغض ترك الدعاء له والتهاون باالنقطاع إليه؛ استصغا ًرا للحاجة واستخفافًا بها.
ع ّز ّ

يحب العبد أن يطلب إليه يف الجرم
فقد ُروي عن أيب عبد الله  8أنّه قال :إ ّن الله
ّ

يستخف بالجرم اليسري[[[.
العظيم ،ويبغض العبد أن
ّ

كل ما تحتاج إليه ،حتى علف شاتك ،وملح
القديس :يا موىس ،اسألني ّ
ويف الحديث
ّ

عجينك[[[.

أحب املؤمنني إىل الله
ريا من حوائجكم ،فإ ّن
وعن الباقر  8قال :وال تحقّروا صغ ً
ّ

تعاىل أسألهم[[[.

التمر ،قال :سمعت أبا عبد الله  8يقول :عليكم بالدعاء ،فإنّكم ال
وعن سيف ّ

تتق ّربون مبثله ،وال ترتكوا صغرية لصغرها أن تسألوها ،فإ ّن صاحب الصغائر هو صاحب
الكليني ،ج ،2ص427؛ املحاسن ،الربقي ،ج ،1ص.293
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ

النوري ،ج،5
العاميل ،ج ،3ص100؛ مستدرك الوسائل ،املريزا
ّ
[[[ هداية األ ّمة إىل أحكام األمئّ ة ،الح ّر
ّ
ص.172
النوري ،ج ،5ص.172
الطربيس ،ص317؛ مستدرك الوسائل ،املريزا
[[[ مكارم األخالق ،الشيخ
ّ
ّ
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الكبائر[[[.
وجل ما بدا لكم من حوائجكم ،حتى ِش ْسع
ّ
النبي  أنّه قال :اسألوا الله ع ّز
وعن
ّ

يتيس[[[.
ييسه مل ّ
النعل ،فإنّه إن مل ّ

وقال  :ليسأل أحدكم ربّه حاجته كلّها ،حتّى يسأله ِشسع نعله إذا انقطع[[[.
وعن رسول الله  :ليكو ُن ألحدكم الحاجة ،فليطلبها من الله تعاىل ،حتى لو انقطع

ِشسع نعل أحد ،يستعني بالله يف إصالحه[[[.

ّوجل يف سؤاله الحاجة
وغريها من الروايات الكثرية الدالّة عىل عدم الفرق عند الله عز ّ

وجل ال ينظر إىل حجم الحاجة وأه ّميّتها ،وإنّ ا
ّ
الصغرية أو الحاجة العظيمة ،وأ ّن الله ع ّز

ينظر إىل كامل االنقطاع إليه ومطلق التسليم له يف األمور ،سواء أكان عظيمها أم حقريها،
واللجوء إليه يف جميع الشؤون ،وأن مفهوم انتظار الف َرج مطلقًا من نفس هذا السنخ،
ومالكهام واحد.
وجل هو انتظار ف َرج قائم آل
ّ
هذا ،ومن أه ّم مصاديق انتظار الف َرج من املوىل ع ّز

جل الله تعاىل فرجه بظهوره ونرصه؛ إلنقاذ البرشيّة من الظلم واالستبداد ونرش
مح َمد ع َ
العدل واإلحسان ،والتسليم بذلك والدعاء له( ،فإ ّن صاحب الصغائر هو صاحب الكبائر)

كام قال اإلمام الصادق .8

فتن ّبه وال تغفل ،فيدفعك توهمك وعنادك إىل حرص رحمة الله تعاىل وفضل الدعاء

أحب
ريا من حوائجكم ،فإ ّن
وانتظار الف َرج يف خصوص األمور العظيمة( ،وال تحقّروا صغ ً
ّ
النوري ،ج ،5ص.172
املجليس ،ج ،90ص294-293؛ مستدرك الوسائل ،املريزا
[[[ بحار األنوار ،العلّمة
ّ
ّ
املجليس ،ج ،90ص.295
الطربيس ،ص ،270بحار األنوار ،العلّمة
[[[ مكارم األخالق ،الشيخ
ّ
ّ

املجليس ،ج ،90ص295؛ مستدرك
الطربيس ،ص270؛ بحار األنوار ،العلّمة
[[[ مكارم األخالق ،الشيخ
ّ
ّ
النوري ،ج ،5ص.172
الوسائل ،املريزا
ّ
النوري ،ج،5
الربوجردي ،ج ،15ص 200؛ مستدرك الوسائل ،املريزا
[[[ جامع أحاديث الشيعة ،الس ّيد
ّ
ّ
ص.172
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وجل (عن شسع
املؤمنني إىل الله تعاىل أسألهم) ،ولو كان يف (علف شاتك) ،أو تسأله ع ّز ّ

نعلك إذا انقطع) ،وحتى تصل ألعظم الشؤون واألمور من الحياة ،كانتظار ف َرج قائم آل
جل الله ف َرجه الشـريف والتسليم لذلك ،والدعاء بتعجيل ف َرجِه الرشيف للخالص
مح ّمد ع ّ

من الظلم والظاملني.

جال يقول :الله ّم ارحم مح ّم ًدا وارحمني معه ،وال ترحم
وقد سمع رسول الله  ر ً

أح ًدا غرينا.

فقال له (:يا هذا ض ّيقت واس ًعا)[[[.
جم رحمته
فإ ّن رحمة الله عظيمة وف َرجه كبري ال يُح ّد ،فال تض ّيق ّنه يف أمر واحد ،وال تح ّ

الواسعة.

 موعد الظهورجل الله ف َرجه الرشيف ،ف ِإنَّه موكول
وأ ّما موعد ظهور الف َرج بظهور قائم آل مح ّمد ع ّ

وكل من ح ّدد زمن الظهور ووقت خروج القائم ،فهو م ّدع كاذب
إىل أمر الله تعاىل وحدهّ ،
ال محالة ،فقد ُروي عن اإلمام الباقر 8أنّه قال :كذب الوقّاتون ،كذب الوقّاتون ،كذب

الوقّاتون)[[[.

وعن أيب عبد الله الصادق 8إذ دخل عليه مهزم ،فقال له :جعلت فداك ،أخربين عن

هذا األمر الذي ننتظر ،متى هو؟

فقال( :يا مهزم كذب الوقّاتون ،وهلك امل ُستعجلون ،ونجا امل َُسلِمون)[[[.
فيجب علينا ردع الوقّاتني وعدم االستامع لهم وترك تصديقهم.
كل مدع للمهدويّة والسفارة بال وعي وال
وأن ال نكون من املستعجلني فنلهث وراء ّ

[[[ يف ظالل نهج البالغة ،الشيخ مح ّمد جواد مغنيّة ،ج ،1ص.456
الكليني ،ج ،1ص.368
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ
الكليني ،ج ،1ص.368
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ
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دراية ،فيُمحق أجرنا ويضيع ديننا بذلك.
فإ ّن النجاة النجاة لل ُم َسلِمني ألمر الله وقضائه ومشيئته واختياره ليوم الظهور املبارك،

فإنّه قد ُروي عن املفضّ ل بن عمر قال :سمعت أبا عبد الله 8يقول :إيّاكم والتنويه -أي:
ولتمحص ّن حتّى يقال :مات ،قتل ،هلك،
نب إمامكم سني ًنا من دهركم
التشهري -أما والله ليغي ّ
ّ

بأي وا ٍد سلك؟
ّ

إل
ولتدمع ّن عليه عيون املؤمنني ،ولتكفأ ّن كام تُكفأ السفن يف أمواج البحر ،فال ينجو ّ

من أخذ الله ميثاقه ،وكتب يف قلبه اإلميان ،وأيّده بروح منه.
أي!.
ُ
أي من ٍّ
ولتف َع ّن اثنتا عرشة راية مشتبهة ،ال يُدرى ٌّ
قال :فبكيت ،ثم قلت :فكيف نصنع؟
نعم.

قال :فنظر إىل شمس داخلة يف الصفة ،فقال :يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس؟ قلت:
فقال :والله ،ألمرنا أبني من هذه الشمس[[[.

 فضل االنتظارجل الله تعاىل ف َرجه،
هذا ،وتجد من الروايات يف فضل انتظار ف َرج قائم آل مح ّمد ع ّ
والحثّ عىل ذلك اليشء الكثري ،وقد أع ّد الله تعاىل للمنتظرين الصادقني املقام الرفيع

واألجر العظيم؛ لثبات نفوسهم واطمئنانهم بخروجه ونرصه عىل الظاملني ولو بعد حني،

مبا أعطاهم الله تعاىل من العقول واألفهام واملعرفة ما صارت به غيبته 8عندهم مبنزلة
املشاهدة واليقني يف نفوسهم ،ومن هذه الروايات:

وي عن أيب عبد الله 8يقول :من مات منكم وهو منتظر لهذا األمر كمن هو مع
ما ُر َ

القائم يف فسطاطه.

الكليني ،ج ،1ص.336
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ
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قال :ث ّم مكث هنيئة ثم قال :ال بل كمن قارع معه بسيفه.
صل الله عليه وآله[[[.
إل كمن استشهد مع رسول الله ّ
ثم قال :ال واللهّ ،
وقد َ
سأل سائل اإلمام الباقر :8أخربين بدينك الذي تدين الله تعاىل به أنت وأهل

بيتك؛ ألدين الله تعاىل به؟

قال :8إن كنت أقصـرت الخطبة فقد أعظمت املسألة ،والله ألعطي ّنك ديني ودين

آبايئ الذي ندين الله تعاىل به:

شهادة أن ال إله إال الله ،وأ ّن مح ّم ًدا رسول الله ،واإلقرار مبا جاء به من عند الله،

والوالية لولينا ،والرباءة من عد ّونا ،والتسليم ألمرنا ،وانتظار قامئنا ،واالجتهاد والورع)[[[.
و ُروي عن اإلمام زين العابدين:8

كل زمان؛ أل ّن
(أ ّن أهل زمان غيبته ،القائلون بإمامته ،املنتظرون لظهوره ،أفضل أهل ّ

الله تعاىل ذكره أعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة ما صارت به الغيبة عندهم مبنزلة
املشاهدة ،وجعلهم يف ذلك الزمان مبنزلة املجاهدين بني يدي رسول الله  بالسيف،

رسا وجه ًرا)[[[.
أولئك املخلصون حقًّا ،وشيعتنا صدقًا ،والدعاة إىل دين الله ً
وقال( :8انتظار الف َرج من أعظم الف َرج)[[[.

وغري ذلك كثري من الروايات الحاث ّة عىل انتظار الف َرج لقائم آل مح ّمد ،8حيث إنّه

اإللهي ،وقد اقترصنا عىل هذه الروايات رو ًما لالختصار.
أظه ُر مصاديق انتظار الف َرج
َ

الحل
ّ
فإ ّن مضمون هذه الروايات وغريها تؤكّد وتدلّل عىل القناعة التا ّمة بجدارة

مهدي هذه األ ّمة،8
اإلسالمي كمنهج عبادة وحياة لقيادة ال َعامل ،بقيادة اإلمام املنتظر
ّ
ّ
الربقي ،ج ،1ص.174
[[[ املحاسن،
ّ

الكليني ،ج ،2ص.22-21
[[[ الكايف ،الشيخ
ّ

[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .320
[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .320
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ح ِّل مشاكل هذا ال َعامل مبا تتهيّأ له من الظروف واإلمكانات والرجال ،ليفتح
وقدرته يف َ

أبواب العدالة والسعادة لل َعامل أجمع.
 -مفهوم االنتظار

ساموي بآليّة ِعباديّة لبناء اإلنسان
إ ّن عمليّة االنتظار هي :اسرتاتيجيَّة إلهيّة وتخطيط
ّ

وتكامله ،والوصول به نحو تكامل الذات والروحُ ،مق ّدمة لالرتقاء به نحو بذل الجهد
يل ،والسعي لبناء الهدف املنشود إلقامة دولة العدل
واالجتهاد عىل مستوى التطبيق العم ّ
اإللهيّة باالستعداد وتهيئة النفس -بعد اإلميان باإلمام 8ومعرفته -سلوكًا عمليًّا ،واقعيًّا
فعليًّا ،ال عىل مستوى النظريّة ولقلقة اللِّسان فقط.
كل ما يبعث يف اإلنسان روح املسؤوليّة ،ويوقظ فيه روح العقل،
بل الوصول إىل ّ

اإللهي ،فتكون املسؤول ّية أكرب
ويفتح طاقات اإلنسان الكامنة يف السعي إلقامة دولة العدل
ّ

والتَّه ُّي ُؤ لذلك أعظم ،وال يأخذه اليأس إىل ذلك.

بل ال ب ّد أن تكون ِق َيم الثبات والصمود والصرب واإلميان راسخة يف النفس مهام طال

َث املشكّكون.
األمد وقست القلوب وك ُ َ

هذا ،وقد بنى ركيزة االنتظار و َم َّه َد لها رسول الله  ،واألمئّة األطهار عليهم السالم،

اسرتاتيجي
جل الله تعاىل ف َرجه الرشيف دعامئها بعد غيبته الكربى ،كمسار
حتى أرىس ع ّ
َّ
لشيعته؛ ليك ال يُنىس ذكره ،وال يُهمل أثره يف نفوس شيعته ومواليه.
 ّمقومات االنتظار
الحقيقي التي تبني روح اإلنسان
مث ّة كثري من العنارص التي ت ُعد من مق ّومات االنتظار
ّ

املؤمن ،وتتكامل بها شخص ّيته ،وتقوى صلته بإمامه وتواصله معه ،منها:

حا ومساء ،وال ِ
ج ّد يف االنتظار وعدم
يل النتظار الفرج صبا ً
االستعداد التا ّم والتَّه ُّي ُؤ العم ّ

االعتب�ار في بي�ان مفهوم االنتظار

59

التغافل ،وال يكون مج ّرد لقلقة لسان وأحاديث عابرة.
إِ
املهدي 8بالفرج ،فإ ّن أعظم الفَرج هو انتظار الفرج،
ستحباب كرثة الدعاء لإلمام
ّ
ُ

جل الله تعاىل فرجه الرشيف.
والتص ّدق عنه ع ّ

الصرب عىل االنتظار وعدم اليأس من ذلك مهام َم َّرت املصاعب واألحداث ،وتطاولت

متسك بأمرنا يف غيبة
األيام والدهور ،فعن أيب بصري قال :قال الصادق :8طوىب ملن ّ

قامئنا ،فلم يزغ قلبه بعد الهداية)[[[.

والتمسك بنهج أهل البيت ،bوالتزيّن مبحاسن األخالق،
التو ّرع عن محارم الله تعاىل،
ّ

قال اإلمام الباقر:g

لِ َيع ْن قويّكم ضعيفكم ،ولِيعطف غن ّيكم عىل فقريكم ،ولينصح الرجل أخاه كنصيحته

لِنفسه ،واكتموا أرسارنا ،وال تحملوا الناس عىل أعناقنا ،وانظروا أمرنا وما جاءكم ع ّنا ،فإن

وجدمتوه للقرآن موافقًا فخذوا به ،وإن مل تجدوه موافقًا فر ّدوه ،وإن اشتبه األمر عليكم فيه

شح لنا ،وإذا كنتم كام أوصيناكم ،مل
فقفوا عنده ،ور ّدوه إلينا حتّى نرشح لكم من ذلك ما ُ
تعدوا إىل غريه ،فامت منكم م ّيت قبل أن يخرج قامئنا كان شهي ًدا ،ومن أدرك منكم قامئنا

فقتل معه كان له أجر شهيدين ،ومن قتل بني يديه عد ًّوا لنا كان له أجر عشـرين شهي ًدا)[[[.

تحصني قواعد الشيعة وتثقيفها ورعايتها باملعرفة مبا يدفع عنهم آراء املتخ ّرصني يف

املهدي  fوعقائدهم.
إلقاء الشبهات والتشكيك باإلمام
ّ

التمسك بوالية أهل البيت bوالرباءة من أعدائهم والثبات عىل ذلك ،وأن ال يكون
ّ

مرت ّد ًدا مضطربًا شاكًّا.

التمسك بواليتهم معرفتهم بأنّهم اثنا عشـر إما ًما وخليفة ،أ ّولهم أمري
ومن معاين
ّ

العسكري  ،bالذي
املهدي القائم مح ّمد بن الحسن
يل بن أيب طالب وآخرهم
ّ
ّ
املؤمنني ع ّ
[[[ كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص .358
الطويس ،ص.232
[[[ األمايل ،الشيخ
ّ
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املهدي املنتظر ،وغريها.
بخروجه يت ّم الف َرج ،واإلميان بعقيدة
ّ
أن ال يكون انتظار اإلمام القائم  fانتظار الكساىل والخاملني.
إل نفعه
أن ال يكون انتظاره انتظار املتف ّرج الذي ال يه ّمه يشء ،وال يعنيه من األمر ّ

ين.
الشخصـي اآل ّ
ّ

أن ال يكون انتظاره انتظار اتكال ،بل يجب أن يكون انتظار توكّل واستعداد وبناء.
فإ َّن أمثال هؤالء الخاملني واالتّكال ّيني عليهم أن يبحثوا لهم عن ساحة بعيدة عن منهج

أهل البيت عليهم السالم ولينتفعوا يف حياتهم بغريهم ال بهم عليهم السالم.

وقال تعاىلَ N :وق ُْل لِلَّ ِذي َن َل ُي ْؤ ِم ُنونَ ا ْع َملُوا َع َل َمكَانَ ِتك ُْم إِنَّا َعا ِملُونَ  َوانْ َت ِظ ُروا إِنَّا

ُم ْن َت ِظ ُرونَ .[[[ M

ف ِإ َّن املؤمن املنتظر حقًّا هو الذي ُي ّهد للنصـر ،ويَستع ّد للفتح مع اإلمام القائم،8

وعمل ،وأن يكون مستع ًّدا متام االستعداد لذلك الحدث،
ً
ويتج ّهز لذلك اليوم فك ًرا وسلوكًا

ال أن ينتظر انتظار العاطلني البطّالني؛ ليأتيه النصـر والفتح ُمنحة سامويّة خالصة من دون
مثن ،ودون ِج ّد وال اجتهاد ،فإنّه يكون بذلك مأثو ًما مطرو ًدا.

املعنوي قامئًا ثابتًا متامسكًا بني
الروحي والتواصل
وبهذه املقومات يكون الرتابط
ّ
ّ

جل الله تعاىل ف َرجه الرشيف إىل أن يأذن الله تعاىل له
الشيعة املوالني وبني إمامهم ع ّ
بالخروج ،إنَّه سميع مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.
املصادر واملراجع
رب العاملني.
 .1القرآن الكريم كالم ّ
الطربيس ،تعليق ومالحظات الس ّيد مح ّمد باقر الخرسان1386/هـ-
 .2االحتجاج ،الشيخ
ّ
[[[ سورة هود /آية .122-121
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1966م ،نشـر دار النعامن للطباعة والنشـرـ النجف األرشف.
 .3األصول الستة عرش ،ع ّدة مح ّدثني ،الطبعة الثانية1405 /هـ  1363 -ش ،املطبعة

مهديّة ،نرش دار الشبسرتي للمطبوعات ،قم ،إيران.

مؤسسة البعثة ،قم،
 .4األمايل ،الشيخ الصدوق ،تحقيق قسم الدراسات اإلسالميّةّ ،

مؤسسة البعثة.
الطبعة األوىل1417/هـ ،نشـر مركز الطباعة والنرش يف ّ

مؤسسة البعثة ،الطبعة
 .5األمايل ،الشيخ الطويس ،تحقيق قسم الدراسات اإلسالميّةّ ،

األوىل1414 /هـ  ،نشـر دار الثقافة للطباعة والنرش والتوزيع ،قم املرشفة.

 .6بصائر الدرجات ،محمد بن الحسن بن فروخ الصفار ،تصحيح وتعليق وتقديم

األحمدي،طهران ،منشورات
الحاج مريزا حسن كوچه باغي 1362 - 1404 /ش ،مطبعة
ّ
األعلمي ،طهران.
ّ

 .7تحف العقول عن آل الرسول ،ابن شعبة الح ّراين ،تصحيح وتعليق عيل أكرب

اإلسالمي التابعة لجامعة
مؤسسة النشـر
ّ
الغفاري ،الطبعة الثانية 1404 /هـ1363 -ش ،نشـر ّ
ّ
رشفة.
املد ّرسني بقم امل ّ

املوسوي الخرسان،
الطويس ،تحقيق وتعليق الس ّيد حسن
 .8تهذيب األحكام ،الشيخ
ّ
ّ

الطبعة الرابعة1365 /ش ،املطبعة خورشيد ،نرش دار الكتب اإلسالميّة – طهران.

الربوجردي1415/هـ1373 -ش ،املطبعة املهر ،قم،
 .9جامع أحاديث الشيعة -السيّد
ّ

الناشـر املؤلف.

املهدي،f
الراوندي ،تحقيق مدرسة اإلمام
 .10الدعوات (سلوة الحزين) ،قطب الدين
ّ
ّ

املهدي ،fقم.
الطبعة األوىل1407 /هـ ،املطبعة أمري ،قم ،نرش مدرسة اإلمام
ّ
النيسابوري ،نشـر دار الفكر ،بريوت لبنان.
 .11صحيح مسلم ،مسلم
ّ

 .12علل الرشائع ،الشيخ الصدوق ،تقديم السيّد مح ّمد صادق بحر العلوم1385 /هـ -
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 1966م ،منشورات املكتبة الحيدريّة ومطبعتها ،النجف األرشف.
 .13يف ظالل نهج البالغة ،مح ّمد جواد مغنيّة ،الطبعة األوىل1427 /هـ ،مطبعة ستار،

الحق ،قم املرشفة.
انتشارات كلمة
ّ

الغفاري ،الطبعة الخامسة/
الكليني ،تصحيح وتعليق عيل أكرب
 .14الكايف ،الشيخ
ّ
ّ

حيدري ،نشـر دار الكتب اإلسالميّة،طهران.
1363ش ،املطبعة
ّ

الحسيني الكوهكمري
 .15كفاية األثر ،الخ ّزاز الق ّم ّي ،تحقيق السيّد عبد اللطيف
ّ
يئ1401 /هـ املطبعة الخ ّيام ،قم ،انتشارات بيدار.
الخو ّ
الغفاري/
 .16كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،تصحيح وتعليق عيل أكرب
ّ

رشفة.
مؤسسة النشـر
1405هـ 1363 -ش ،نشـر ّ
اإلسالمي التابعة لجامعة املد ّرسني بقم امل ّ
ّ

الهيثمي1408 /هـ1988 -م ،نشـر دار الكتب العلميّة ،بريوت -
 .17مجمع الزوائد،
ّ

لبنان.

الربقي1370/،هـ1330 -ش ،نشـر دار الكتب
 .18املحاسن ،أحمد بن مح ّمد بن خالد
ّ

اإلسالم ّية ،طهران.

ين الطبعة
املشهدي ،تحقيق جواد
 .19املزار ،محمد بن جعفر
ّ
القيومي األصفها ّ
ّ
اإلسالمي ،نشـر الق ّيوم ،قم  -إيران.
مؤسسة النرش
األوىل /رمضان املبارك 1419هـ ،املطبعة ّ
ّ

مؤسسة آل البيت b
النوري
 .20مستدرك الوسائل ،مريزا حسني
ّ
الطربيس ،تحقيق ّ
ّ

مؤسسة آل البيت  bإلحياء الرتاث ،بريوت – لبنان.
إلحياء الرتاث ،نشـر ّ
 .21مسند أحمد ،اإلمام أحمد بن حنبل ،دار صادر ،بريوت  -لبنان.

يئ1401 /هـ ،مطبعة
ين ،تحقيق الس ّيد مهدي الرجا ّ
 .22مفاتيح الرشائع ،الفيض الكاشا ّ

الخ ّيام  -قم ،نرش مجمع الذخائر اإلسالم ّية.

الطربيس ،الطبعة السادسة1392 /هـ1972 -م ،منشورات
 .23مكارم األخالق ،الشيخ
ّ
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الريض ،قم املرشفة.
الرشيف
ّ
 .24مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب1376/هـ1956 -م ،النارش مطبعة الحيدريّة،

النجف األرشف.

عل ،Aرشح الشيخ مح ّمد عبده ،الطبعة األوىل/
 .25نهج البالغة ،خطب اإلمام ّ

1412هـ  1370 -ش ،املطبعة النهضة ،قم ،نرش دار الذخائر ،قم – ايران.

يل ،الطبعة األوىل1412 /هـ ،مطبعة
 .26هداية األ ّمة إىل أحكام األمئّة ،الح ّر العام ّ
مؤسسة الطبع والنشـر التابعة لآلستانة الرضويّة املق ّدسة ،نشـر مجمع البحوث اإلسالم ّية،
ّ
مشهد – إيران.

 .27الوايف ،الفيض الكاشاين ،تحقيق وتصحيح وتعليق واملقابلة مع األصل :ضياء

األصفهان ،الطبعة األوىل/أ ّول شوال املك ّرم 1406هــ ،طباعة
ّ
«العلمة»
ّ
الحسيني
الدين
ّ
يل Aالعا ّمة ،أصفهان.
أفست نشاط أصفهان ،نشـر مكتبة اإلمام أمري املؤمنني ع ّ
۞ ۞ ۞
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وقف البحث عند تعريف الدراسات الببلغرافية وبني اهدافها ثم عطف القول عىل منهجه يف
البحث الذي تناول تعريف الرتاث العقدي الشيعي بحسب التسلسل الزمني من خالل التعريف

بالكتاب الذي يتضمن اسمه املشهور واسم مؤلفه وبيان منهج الكتاب  ,واهم مضامينه  ,شيئا
من خصائصه ومميزاته ،تناول البحث التقسيامت املنهجية للمراحل التأريخية لعلم الكالم
فعرض مراحل التطور الهيكيل لعلم الكالم عند الشيعة االمامية وهي مرحلة التكوين ومرحلة

التوسعة ومرحلة التدوين املوضوعي ثم تناول املراحل التأريخية لعلم الكالم بلحاظ املنهج
املتبع من جهة الكالم العقيل والنقيل والكالم النقيل والكالم العقيل والكالم الفلسفي اىل

غري ذلك مبينا معامل كل منهج عىل وفق حقبته التاريخية مشفوعا بالنتاج الكالم لكل منهج
ويف كل مرحلة .

   
}¦  {  ,   ,  , ,
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Abstracts
The Doctrinal Heritage of Imami Shiites: A Bibliographic Study
From Al-Sheikh Al-Sadouq to Al-Alamah Al-Hilli

Sheikh Mahmood Ali Saraib

�e research has endeavored to deﬁne bibliographic studies as well as highlight
their main objectives. Moreover, it seeks to identify their research approach
which focuses mainly on deﬁning the Shiite doctrinal heritage chronologically. �is is accomplished by means of introducing the book which includes its
famous title, the name of its author, its main contents, and some of its characteristics as well as advantages.
Signiﬁcantly, the research tackles the systematic divisions of the historical
stages of theology. Ultimately, it displays the stages of structural development
in theology for Imami Shiites. �ese stages are: the stage of formation, the
stage of expansion, and the stage of objective codiﬁcation. �en, the author
discusses the historical stages of theology by noting the approach followed in
terms of mental speech, translational speech, philosophical speech, etc. Accordingly, the author proceeds to indicating the features of each curriculum
according to its historical period, accompanied by the results of each curriculum and at each stage.
Keywords: Bibliography; Heritage; Doctrinal; Imami Shiites; �eology
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ّ
مقدمة:
االصطالحي الدقيق ،تعني علم
وبغض النظر عن تعريفها
إ ّن الدراسات الببليوغراف ّية،
ّ
ّ

الفكري بشكل عا ّم ،فهي علم وصف الكتب واملقاالت واملخطوطات
القوائم أو االنتاج
ّ
والتعريف بها والتي يستعني بها الكاتب عندما يكون بصدد كتابة بحث ما.

ومث ّة أنواع متع ّددة للببليوغرافية ،وما يعنينا يف هذه الدراسة هي الببليوغراف ّيات

املتخصص يف موضوع معني،
الفكري
املتخصصة ،وهي التي تهت ّم بحرص ووصف اإلنتاج
ّ
ّ
ّ

بكل أشكاله وعىل اختالف
الفكري ّ
وتحرص هذه الببليوغراف ّيات عادة عىل تغطية اإلنتاج
ّ

لغاته ،وذلك يف إطار حدودها املوضوع ّية.

ّ
ّ
العقدي:
الببليوغرافية للرتاث
أهداف الدراسة
لكل دراسة ببليوغرافيّة أهداف ،ومن أهداف ببلوغرافية الدراسات العقديّة:
الفكري وتصنيفة وتوثيقه والتعريف به.
[ .حفظ االنتاج
ّ
العقدي لعلمء اإلمام ّية.
[ .تعريف الق ّراء عىل النتاج
ّ
اإلمامي.
العقدي
[ .تسهيل البحث واملعرفة للباحثني يف الرتاث
ّ
ّ
اإلمامي
العقدي
يف الذي حصل يف الرتاث
[ .التع ّرف عىل التط ّور
ّ
العلمي واملعر ّ
ّ
ّ
ومواكبته.
ّ
منهجية املقال:
الزمني.
الشيعي حسب التسلسل
العقدي
[ .تعريف الرتاث
ّ
ّ
ّ
[ .االقتصار عىل أبرز العلمء والتعريف بأه ّم كتبهم العقديّة.
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الزمني من دون دخالة حيثيّات أخرى
 .3تقديم شخصيّة عىل أخرى مقصور عىل البعد
ّ

يف املقام.

 .4التعريف بالكتاب يتض ّمن ذكر اسمه املشهور ،اسم املؤلف ،بيان منهج الكتاب،

وأه ّم مضامينه ،وبعض مم ّيزاته وخصائصه.

 .5اعتمدنا عرض جدول مخترص حول الكتاب ص ّدرنا به التعريف بالكتاب ،وذلك

ضمن ثالثة عناوين تركّز عىل أه ّم املعلومات عن الكتاب.
ّ
ّ
الشيعي:
العقدي
الرتاث

إ ّن إطاللة رسيعة عىل الرتاث والكتب العقديّة التي د ّونها علامء اإلمام ّية تكشف لنا

أن بعض هوالء األعالم اقترص عىل تدوين املتون االعتقادية كفتوى عقديّة أو مع رشح
مخترص ج ًّدا لبعض املسائل العقديّة ،ومل يقترص بعضهم عىل املتون الفتوائ ّية العقديّة ،بل
العقدي
قام باستعراض أدلّة تفصيل ّية عىل العقائد اإلمام ّية ،وعليه ميكن تقسيم هذا الرتاث
ّ

للشيعة اإلمام ّية إىل قسمني:

إجامل عىل نحو الفتوى االعتقادية من دون
ً
األول :ما تض ّمن التعريف بعقائد الشيعة

استدالل ،أو مع استدالل مخترص ،ويف هذا القسم ميكن ذكر الكتب اآلتية:
 .1االعتقاد .تأليف الشيخ الصدوق (قدس رسه)
 .2تصحيح االعتقاد .تأليف الشيخ املفيد (قدس رسه).

 .3أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات .تأليف الشيخ املفيد (قدس رسه).
املوسوي (قدس
 .4جمل العلم والعمل .تأليف الرشيف املرتىض عيل بن الحسني
ّ

رسه).

 .5االقتصاد .تأليف الشيخ الطويس (قدس رسه).
 .6العقائد الجعفريّة .تأليف الشيخ الطويس (قدس رسه).

ّ
ّ
ّ
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 .7عقائد اإلماميّة .تأليف الشيخ محمد رضا املظفر ،وغريها من الكتب.
الثاين :ما عني فيه باالستدالل عىل العقائد ،وهي كتب كثرية نذكر منها:
 .1الشايف .تأليف السيد املرتىض (قدس رسه).
 .2تلخيص الشايف .تأليف الشيخ الطويس.
الحل (قدس رسه).
العلمة
 .3كتاب األلفني .تأليف ّ
ّّ
الحل أيضً ا ،وهو الكتاب الذي ر ّد عليه ابن روزبهان يف
العلمة
الحق .تأليف ّ
 .4نهج
ّ
ّّ

سمه :إبطال الباطل.
كتابه الذي ّ

 .5دالئل الصدق .تأليف الشيخ محمد حسن املظفر (قدس رسه) ،وهو ر ّد عىل كتاب

إبطال الباطل البن روزبهان ،وتع ّرض باملناسبة للر ّد عىل ابن تيم ّية يف بعض املواضع.
حق اليقني يف معرفة أصول الدين .تأليف السيد عبد الله شرب (قدس رسه).
ّ .6

الحق يف أصول الدين .تأليف الشيخ محمد آصف املحسني املعارص.
 .7رصاط
ّ
ونحأ ّول يف هذه املقالة عرض أه ّم الكتب العقديّة من الشيخ الصدوق ( قدس رسه)

الحل (قدس رسه) ،عىل أن نستكمل البحث يف مقاالت أخرى؛ ألن ما كُتب
العلمة
إىل ّ
ّّ

علمي ضخم ال يُستهان به ،ويكشف عن تط ّور عظيم يف
الحل هو تراث
العلمة
ّ
بعد
ّّ
ّ
املباحث العقديّة عند الشيعة اإلمام ّية ،وبالتايل فإ ّن انجاز هذا النوع من األبحاث التاريخ ّية
العقدي يعيد اكتشاف جانب من هذا الرتاث ومراحل تط ّوره ،وهو يع ّد
التوصيفيّة للرتاث
ّ
مق ّدمة رضورية إلنجاز دراسات معياريّة يف علم الكالم.

وقبل الخوض يف هذا البحث نق ّدم مق ّدمة مخترصة حول املراحل التاريخيّة لعلم

واملنهجي الذي م ّر به علم الكالم عند الشيعة
التاريخي
الكالم؛ أل ّن ذلك يكشف لنا التط ّور
ّ
ّ
اإلمام ّية.

التقسيامت املنهج ّية للمراحل التاريخ ّية لعلم الكالم عند الشيعة اإلمام ّية:
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طُرحت ع ّدة تقسيامت منهجيّة للمراحل التي م ّر بها علم الكالم عند اإلماميّة ،وميكن

اختصارها بعنوان َْي ،وهام عىل الشكل اآليت:

يل:
أ ّولً :املراحل التاريخيّة لعلم الكالم من حيث التط ّور الهيك ّ
وميكن تقسيم هذه املراحل الهيكليّة إىل ثالثة أقسام رئيسة ،وهي:
 .1مرحلة التكوين:
وهي املرحلة التي سبقت ظهور هذا العلم ،والتي تس ّمى بفرتة الوحي ،واملعت َمد يف

هذه املرحلة هو أخذ الدين من الوحي مبارشة ،مبا يف ذلك أصول اإلميان ،ومل يحدث

أي خالف بني الصحابة يف هذه املرحلة ،ويف حال افرتاض حدوثه كان ينتهي بالرجوع
ّ

إىل
النبي ،ومل تأخذ هذه املرحلة صبغة االستدالل عىل املعتقدات ،بل كانت تتّسم
ّ
كل دين.
القلبي ،وهي أ ّول مرحلة يف ّ
بالتسليم والتصديق
ّ
 .2مرحلة التوسعة:
وهي املرحلة التي بدأت ت ُثار فيها الشبه والتساؤالت واإلشكاالت حول مجموعة من

اإلسالمي وبغض النظر عن األسباب الداعية ملثل هذا النوع
املعتقدات الرئيسة يف الفكر
ّ

من التساؤالت ،سواء أكان ذلك بسبب التنظري واالستدالل املحض؛ أم لوجود أسباب

سياس ّية وشخص ّية وغري ذلك لبعض هذه األفكار ،ولكن مام ال لبس فيه أنّه حصلت حالة

ولعل أ ّول مسألة
ّ
توسعة يف بعض املعتقدات اإلسالم ّية سببها هذه التساؤالت البسيطة،
طُرحت يف هذا املجال مسألة اإلمامة ،وبعدها قتال املرتدين ،والقضاء والقدر وهكذا.

النبي األعظم إىل أوائل القرن الثاين للهجرة.
وتبدأ هذه املرحلة من عرص الخلفاء بعد ّ
ّ
املوضوعي:
 .3مرحلة التدوين

كرث الخالف يف هذه املرحلة وات ّسعت شقّته ،فكان ال ب ّد من تدارك األمر ليك ال

الحق بالباطل ،فكان ال ب ّد من بيان املعتقدات السليمة والصحيحة للناس،
ُيزج
ّ

ّ
ّ
ّ
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ويف هذه املرحلة كان لألمئة وألصحابهم دور كبري يف هذا املجال ،فظهرت ع ّدة

باملوضوعي وهو ما يتناول موضو ًعا
مد ّونات مخترصة ،وات ّسمت بعض هذه املد ّونات
ّ
املوضوعي والتي كانت يف القرن الثاين
مح ّد ًدا ،وميكن تسميته مبرحلة التدوين
ّ

موضوعي لبعض املسائل
ولعل أ ّول شخص قام بعمل ّية تدوين
ّ
الهجري.
والثالث
ّ
ّ
التمر (179هـ) ،وهو أ ّول من ص ّنف يف اإلمامة
يل بن إسامعیل بن میثم ّ
الكالم ّية هو ع ّ
وسمه الكامل ،وله:املناسك واالستحقاق ،وهو من وجوه متكلّمي الشيعة وشيوخهم،
ّ

رصا لهشام بن الحكم ،وناظر أبا الهذيل ،ورضار ابن عمرو الضبي ،والنظام
وكان معا ً
 ،ولكن جعله أ ّول متكلّم من الشيعة غري صحيح؛ ألنّه كان تلميذ هشام بن الحكم ،وكان
هشام أ ّول متكلّم من الشيعة ،بل أ ّول املتكلّمني املسلمني.

وبعده توالت الكتابة املوضوعيّة و ُد ّونت ع ّدة رسائل عقائديّة يف موضوعات متع ّددة

أبرزها يف التوحيد والعدل.

ّ
وبعد هذه املراحل الثالثة املتقدمة هناك مراحل أخرى نذكرها باختصار وهي:
جهات العقديّة
 .1مرحلة التبیین والتنظیم
املوضوعي :يف القرن الثالث والرابع برزت التو ّ
ّ

للمدارس األخرى كاملدرسة االعتزال ّية ،ومدرسة أهل الحديث...،وغريهم ،باإلضافة إىل

الشيعي ،وقام املتكلّمون
خاصة عىل الواقع
غيبة اإلمام الثاين عرش والتي ولّدت تداعيات
ّ
ّ
من علامء اإلماميّة يف هذه املرحلة ببيان املسائل الكالميّة عىل أساس مذهب أهل البيت

خاصة ،ور ّدوا عىل الشبهات التي أوردتها املدارس األخرى عىل الشيعة
بطريقة موضوع ّية
ّ
اإلمام ّية سواء أكانوا من أهل السنة أم من الشيعة غري االثني عرشيّة كالزيديّة واإلسامعل ّية،

النوبختي (311هـ) کتابًا تحت عنوان التنبیه يف اإلمامة،
ويف هذا املجال كتب أبو سهل
ّ
والشیخ الصدوق (381هـ) كتاب التوحید يف الصفات ونفي التشبيه ،وکامل الدین ومتام

املهدي(عجل الله فرجه).
النعمة يف موضوع غيبة اإلمام
ّ

 .2املرحلة البنائ ّية (املنهج ّية والدقّة)؛ يف القرن الخامس والسادس ،وتحدي ًدا عىل
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الشيعي ،وذلك من خالل طرحه
يد الشیخ املفید (413هـ) بدأت مرحلة جديدة يف الكالم
ّ

موسعة يف علم الكالم ،ومبنهج ّية عقل ّية أ ّدت إىل ظهور هيكل ّية جديدة يف علم
أبحاث ًا ّ
ّ
وأدق من املرحلة السابقة ،وهكذا فعل الس ّيد املرتضی (436هـ) ومن بعده
الكالم ،أوسع
شیخ الطائفة الطويس (460هـ) ،وغريهم من الذين أوصلوا هذه املرحلة إىل كاملها.

الهجري حصل تط ّور
 .3مرحله التح ّول والتکامل (التط ّور والتح ّول)؛ يف القرن السابع
ّ

الخاصة
نوعي عىل يد الخواجه نصیر الدین الطويس ،وذلك من خالل منهجيّته الفلسفيّة
ّ
ّ
التي أدخلها إىل علم الكالم ،والتي أ ّدت بالتايل إىل ابتكار هيكليّة جديدة طوت املراحل

الشيعي.
السابقة ،وولّدت مرحلة جديدة ومتكاملة يف علم الكالم
ّ

 .4مرحلة الرشح والتلخیص :من القرن الثامن إىل القرن الرابع عرش .من املالحظ أ ّن

أكرث اآلثار الكالم ّية يف هذه الفرتة الزمن ّية اتّسمت بالرشح والتلخيص للمص ّنفات السابقة،
الطويس.
وباألخص لكتاب «تجريد االعتقاد» للخواجة نصري الدين
ّ
ّ

 .5مرحلة اإلصالح (علم الكالم الجديد) ،وبدأت هذه املرحلة تقري ًبا يف منتصف القرن

الهجري ،وما زالت مستم ّرة إىل وقتنا الحارض ،و ميكن رصد إرهاصات هذه
الرابع عرش
ّ

ين ،ومن
املرحلة رصدها يف بدايات القرن الثالث عرش عىل يد السيّد جامل الدين األفغا ّ

بعده تلميذه الشيخ محمد عبده ،وتوالت اإلنجازات العلم ّية يف هذا املجال عىل يد أعالم

يئ ،والشهيد مطهري ،والس ّيد مح ّمد باقر الصدر ،والشيخ محمد
كبار أمثال ّ
العلمة الطباطبا ّ
تقي مصباح اليزدي ،وغريهم.

ّ
ّ
ً
املنهجية:
التاريخية لعلم الكالم من حيث
ثاني�ا :املراحل
التقسيم الثاين للمراحل التاريخيّة لعلم الكالم هي بلحاظ املنهجيّة املتّبعة يف تحقيق

الشيعي بهذا اللحاظ إىل ع ّدة تقسيامت ،وهي:
املسائل الكالم ّية ،وميكن تقسيم الكالم
ّ

يل :يف املرحلة األوىل من عرص حضور اإلمام املعصوم ،أي
يل والنق ّ
 .1الکالم العق ّ

يف مرحلة التأسيس اصطبغ علم الكالم بالصبغة العقل ّية والنقل ّية.

ّ
ّ
ّ
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يل :يف املرحلة الثانية من عرص حضور املعصوم إىل ما بعد الغيبة
 .2الكالم النق ّ

الصغرى(329هـ) بفرتة وجيزة ،وتحدي ًدا إىل نهاية عرص شيخ املح ِّدثني الصدوق (381هـ).

يل :من القرن الخامس إىل القرن السادس ،وبدأت عىل يد أعالم كبار
 .3الكالم العق ّ

أمثال الشیخ املفید ،وتط ّورت عىل يد السید املرتضی ،وتجوهرت وتعاظمت عىل يد الشیخ
الطويس وأمثال هوالء العظامء.

الفلسفي :يف القرن السابع ،وبدأت عىل يد الخواجه نصیرالدین الطويس.
 .4الکالم
ّ

(672هـ)

املجليس (1111هـ) ،ومحمد
العلمة
ّ
 .5الکالم طبق املنهج األخباري :من زمان
ّ
محسن الفیض الکاشاين (1092هـ) و...
 .6الكالم من خالل منهج ّية توافق ّية تركيب ّية من العقل ،والنقل ،والفلسفة :من القرن

ملصدرا (1050هـ)
الرابع عرش إىل اآلن .واملؤسس لهذا البنيان ولهذا املنهج هو الحكيم ّ
الذي أضاف لهذه األمور الثالثة املباين واملفاهيم العرفانيّة ،واعترب أنّه ال تضاد وال اختالف

مل صدرا اسم «مدرسة الحكمة
بني العقل والنقل والكشف ،وهي املدرسة التي أطلق عليه ّ

املتعالية».

املناهج املعتمدة يف علم الكالم:
وبنا ًء عىل ما تق ّدم ميكن أن نستخلص أ ّن املناهج الرائجة بني املتكلّمني الشيعة هي

عبارة عن:

ّ
النقلي (األخباري) (املعتمد على النصوص):
املنهج
النص يف مقابل الظاهر ،ويُراد
«نص» استخدامني عىل األقل ،أحيانًا يطلق
ّ
إ ّن لكلمة ّ

يل هو املعنى الثاين،
به «النقل» يف مقابل العقل أحيانًا ،واملقصود
ّ
بالنص يف املنهج النق ّ
كالمي ترجع جذوره األساسيّة إىل الوحي ،أي القرآن والسنة.
أي منت
واملراد بالنقل ُّ
ّ
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ديني يجمد عىل النصوص ويعترب أ ّن
يل عبارة عن نظام
فاملنهج
ّ
النص أو النق ّ
ّ ّ
فكري ّ

يصح له تبيني الدين وتفسريه
رصا ،وال
ّ
اإلنسان يصل إىل املعارف الدين ّية عرب النصوص ح ً
بتوسط املعارف العقل ّية ،فالطريقة الوحيدة واملنبع الوحيد للوصول إىل املعارف الدين ّية
ّ
هي نصوص وظواهر الكتاب والسنة.

شك أ ّن أصحاب هذا االتجاه ليسوا يف مرتبة واحدة ،وإن كانت ِ
وال ّ
الس َمة املشرتكة

بينهم من الناحية املنهجيّة هي عدم االعتناء بالعقل واملعارف العقليّة.

ويف هذا املنهج قيمة العقل واعتباره يف أنّه يرشد إىل الدين فقط ،وبعد هذه املرحلة

ينبغي للعقل أن يكون يف خدمة الرشيعة ،وأن يكون ملتز ًما بظواهر اآليات والروايات وال

عالقة له ال بتوليد املعرفة وال باكتشافها.

صحيح أ ّن أصحاب االتجاة األخباري يستفيدون يف مقام الدفاع عن الدين من العقل

يصح جعله مصد ًرا يف قبال الكتاب والسنة ،بل
واملعارف العقل ّية ،ولك ّنهم يعتقدون أنّه ال
ّ
يصح جعله طريقًا للوصول إىل املعارف الدين ّية كام تق ّدم.
أصل وال
ً
ال اعتبار وال قيمة له
ّ
ّ
النقلي:
معالم املنهج
النبي
يل هي ضبط الروايات الكالم ّية الصادرة عن
إ ّن املعامل الرئيسة للمنهج النق ّ
ّ
للكليني،
واألمئّة وحفظها ،ذلك استنا ًدا إىل اآلثار الروائيّة املتع ّددة ،كأصول الكايف
ّ

التوحيد ،وكامل الدين ومتام النعمة ،للشيخ الصدوق ،وغريها من الكتب.
ّ
التاريخية:
املرحلة

وخاصة يف الفرتة الزمن ّية
واملرحلة التاريخ ّية لهذا املنهج بدأت يف زمان الحضور،
ّ

لحياة اإلمام الرضا وما بعده ،ويف عرص الغيبة إىل زمن الشيخ الصدوق ،فإ ّن التفكري واملنهج
يل.
الحاكم عىل العقائد هو املنهج النق ّ

ّ
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ّ
ّ
ّ
النقلي:
شخصيات املنهج
أهم
يل ،ومن أصحاب املنهج
األخباري يوجد اتجاهان
يل أو
ّ
إفراطي واعتدا ّ
يف املنهج النق ّ
ّ

يل بن عبداللَّه
اإلفراطي  -قبل ظهور ّ
املل محمد أمني االسرتآبادي(م 1036ق) ،-ميكن ع ّد ع ّ
ّ
يل بن وصيف ،أبو
بن وصیف (م366 .ق) من هؤالء ،وقد قال عنه الشيخ يف الفهرست« :ع ّ
الحسني النايش ،كان متكل ًّم شاع ًرا مجو ًدا ،وله كتب ،وكان يتكلّم عىل مذهب أهل الظاهر

يف الفقه ،أخربنا عنه الشيخ املفيد .6

صح التعبري  -ميكن ع ّد:
أ ّما أصحاب املنهج
ّ
األخباري املعتدل  -إذا ّ
 Qمحمد بن الحسن الصفّار الق ّم ّي (م209.ق)،
 Qأحمد بن محمد بن خالد الربقي (274ق)،
 Qسعد بن عبدالله األشعري (م301 .ق)،
 Qمح ّمد بن یعقوب الکلیني (م329 .ق)،
 Qالشیخ الصدوق (م381 .ق) و...
ّ
العقلي:
املنهج
الفكري الذي يعترب
األخباري ،وهو املنهج
يل يف مقابل املنهج
ّ
ّ
املقصود باملنهج العق ّ

أ ّن للعقل دو ًرا يف كسب املعرفة الدينيّة ،والعقل حسب اعتقادهم أحد الوسائل األساسيّة

لكسب املعرفة ،بل العقل واألمور العقل ّية من األمور األساس ّية ،بحيث ال ميكن الحصول
الحس ّية والوحيان ّية مبتنية عىل
عىل املعرفة من دونه ،فاملعارف األخرى أع ّم من املعرف
ّ
العقل ،ويرى هوالء أنّه كام أ ّن للرشيعة واملعارف الوحيانيّة منب ًعا ومصد ًرا من مصادر
املعرفة ،كذلك العقل ،فهو مصدر ومنبع من منابع املعرفة .ويف موارد التعارض بني العقل

القطعي.
يل
والنقل يُق ّدم العقل ،ويُصار إىل تأويل املعرفة النقل ّية مبا ينسجم مع الدليل العق ّ
ّ
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ّ
العقلي:
معالم املنهج
الشيعي.
إعطاء هويّة مستقلّة للكالم
ّ
ين يف الجمع بني العقل والنقل.
إبداع وتأسيس منهج
منطقي عقال ّ
ّ
ّ
التاريخية:
املرحلة
كان االتجاه الحاكم يف عرص الغيبة الصغرى إىل ما قبل الشيخ املفيد هو اتجاه أهل

بحق
يل ،فقد بدأ بظهور الشيخ املفيد الذي يعترب ّ
الحديث كام أرشنا إليه ،أ ّما املنهج العق ّ

املؤسسني لهذا املنهج ،ثم بعد ذلك وبواسطة تالمذة الشيخ املفيد انترش هذا املنهج
من
ّ
الرازي(م 319هـ)  -قبل قرن تقري ًبا
الشيعي ،وإن كان ابن قبة
واستحكمت أصوله يف الوسط
ّ
ّ
 قد استخدم هذا املنهج يف املباحث الكالم ّية.يل:
أه ّم شخص ّيات املنهج العق ّ
 Qمح ّمد بن عبدالرحمن ابن قبة الرازي (م .قبل از  319هـ)
 Qمح ّمد بن مح ّمد بن النعامن الشیخ مفید (م 413 .هـ)
 Qعيل بن الحسین بن موسی السیّد املرتضی (م 436 .هـ)
الحلبي (م 447 .هـ)
تقي بن نجم بن عبیداللَّه أبو الصالح
ّ
ّ Q
الکراجکي (م 449 .هـ)
 Qمح ّمد بن عيل بن عثامن أبو الفتح
ّ
الطويس (م 460 .ق)
 Qأبو جعفر مح ّمد بن الحسن الشیخ
ّ
الرازي (م .أوائل قرن  7ق)
الحميص
 Qسدید الدین محمود
ّ
ّ
ّ
العقلي الفلسفي:
املنهج
األخباري كام تق ّدم ،بل هو منهج
ليس املقصود من هذا املنهج ما يقابل املنهج
ّ

يستفيد من العقل مع االستفادة من الكتاب والس ّنة ،ولكن بداية املباحث الكالميّة ونهايتها

ّ
ّ
ّ
ببليوغرافية)
اإلمامية (دراسة
العقدي للشيعة
الرتاث

79

واستدالالتها اعتام ًدا عىل املنهج والقواعد التي يتّبعها الفالسفة من الفلسفة اليونانيّة إىل
فلسفة املشاء ،واآليات والروايات التي تعرض يف هذا النوع من املناهج تعترب من املؤيّدات

يل.
لالستدالل العق ّ

فهم باختصار يريدون إثبات املسائل الكالم ّية مبنهج الفلسفة وأسلوبها ومصطلحاتها.
معالم املنهج:
تنظيم وترتيب جديد للمباحث الكالم ّية.
اعتامد القواعد واملصطلحات الفلسف ّية يف إثبات املسائل الكالم ّية.
ّ
التاريخية:
املرحلة
إل يف حدود ض ّيقة
أسس لها الشيخ املفيدّ ،
استم ّر الكالم
الشيعي بالصبغة العقل ّية كام ّ
ّ

ج ًّدا ،من جملتها الصبغة الفلسفيّة للمباحث الكالميّة عند النوبختيّني ،وميكن اعتبار ظهور

الشيعي.
الخواجة نصري الدين الطويس بداية ملرحلة جديدة يف علم الكالم
ّ

الطويس يف
الخاصة التي رسمها املحقق
ويعترب كتاب تجريد االعتقاد واملنهجيّة
ّ
ّ
الفلسفة والكالم نقطة فارقة ومنعطفًا بارزًا يف تاريخ علم الكالم ،حيث متكّن الخواجة هنا

الشيعي ،مام أ ّدى إىل هدم الفجوة ،والتقارب
من التلفيق بني الفلسفة املشائ ّية وبني الكالم
ّ
الشيعي.
الفكري
أكرث بني الفلسفة والكالم يف الوسط
ّ
ّ

اإلسالمي
وقد أشار الشهيد مرتىض مطهري إىل دور الخواجة نصري الدين يف الكالم
ّ
كالمي
حر الخواجة نصري الدين من تصنيف كتاب
ً
قائل« :متكّن الفيلسوف والحكيم املتب ّ
ّ

يع ّد من أعمق الكتب الكالميّة وأتقنها ،وقد حظي الكتاب باهتامم املتكلّمني من الفريقني،
ومتكّن-إىل ح ّد ما-من نقل الكالم من أسلوب الحكمة الجدل ّية ،واالقرتاب به من أسلوب

الحكمة الربهان ّية»[[[.

[[[ املطهري ،مرتىض:آشنايئ با علوم اسالمي[دراسة تعريف ّية بالعلوم اإلسالم ّية]طهران 1369هـ ش ،ج
 ،2ص.68
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ّ
ّ
ّ
ّ
العقلي:الفلسفي
شخصيات املنهج
أهم
 Qأبو سهل إسامعیل بن نوبخت (م 311 .ق) مؤلّف التنبیه فی اإلمامة و...
 Qأبو محمد حسن بن نوبخت (م310 .ق) مؤلّف فرق الشیعة و...
 Qأبو إسحاق إبراهیم بن نوبخت (القرن الخامس ق) مؤلّف الیاقوت.
 Qالخواجة نصیر الدین الطويس ( 672ق) مؤلّف تجرید االعتقاد ،قواعد العقائد،

تلخیص املحصل ،ورسالة فی اإلمامة و...

الشیرازي ( 1050ق) مؤلّف األسفار األربعة ،و....
مل صدرا
ّ Q
ّ
بعد ذكر هذه املق ّدمة املخترصة نرشع يف عرض أه ّم الكتب الكالميّة للشيعة
الهجري ،وتحدي ًدا من إنجازات شيخ
الزمني ،وبدأنا بالقرن الرابع
اإلمام ّية ،حسب التسلسل
ّ
ّ

الهجري مث ّة مجموعة
وباألخص يف القرن الثالث
املح ّدثني الصدوق ،وإن كان قبل زمانه،
ّ
ّ

كبرية من املتكلّمني ،وقد ذكرت لهم كتب ورسائل كثرية حسب ما ذكر الشيخ النجايش،
ولكن لألسف أغلب هذه الكتب والرسائل مل تصل إلينا ،وال ب ّد من اإلشارة إىل أنّنا مل نذكر

وكل كتبهم الكالم ّية ،بل اقترصنا عىل أبرز العلامء وأهم كتبهم
كل العلامء ّ
يف هذه املقالة ّ

الكالم ّية يف هذا املجال ،واقترصنا أيضً ا عىل الكتب املطبوعة دون املخطوطة وباللغة

العريب دون غريها من اللغات.

محمد بن علي بن احلسني بن موىس بن بابويه القيم املشهور بالشيخ الصدوق(قدس سره):
( 381-306ه)

االعتقادات
ّ
اإلمامية
يف دين

ّ
يمثل “عقيدة
ّ
فتوائي�ة” لبي�ان
ّ
عقائد اإلمامية

ّ
مبين على
روايات أهل
البيت

يعتمد املنهج
ّ
الكاليم املعروف
عند أهل احلديث

ّ
ّ
ّ
ببليوغرافية)
اإلمامية (دراسة
العقدي للشيعة
الرتاث
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كتاب االعتقادات يف دين اإلماميّة أو اعتقادات اإلماميّة ،املشهور باعتقادات الصدوق،

ألّفه وأماله الشيخ الصدوق لبيان اعتقادات اإلمام ّية عىل نحو اإلفتاء ،اعتام ًدا عىل اآلثار
والنصوص ،ولكن دون ذكر نفس النصوص ،فهو كتاب ميثّل «عقيدة فتوائ ّية» مبن ّية عىل

األثر ،وليست مبن ّية عىل االستدالالت العقل ّية املنطق ّية ،نعم ،يف ضمن اآلثار إشارات لألدلّة
العقليّة املنطقيّة.

الكالمي املعروف عند أهل
وهذا املنهج الذي اعتمده الشيخ الصدوق هو املنهج
ّ

الحديث ،وهو االعتامد يف معرفة أصول الدين عىل النصوص الواردة ،من كتاب وحديث

رسا لها ،حسب ما ورد من تفسريه عن أهل البيت %باعتبارهم معادن الحكمة والعلم
ومف ً
ومخازن املعرفة.

كل باب من أبوابه أحاديثَ تتض ّمن ما قاله أمئّة
ويشتمل الكتاب عىل  45بابًا ،وأورد يف ّ

أهل العصمة عليهم السالم ،فعىل سبيل املثال يف باب االعتقاد يف اإلرادة واملشيئة ،قال
الشيخ أبو جعفر :اعتقادنا يف ذلك قول الصادق ،...gوقد حاز الكتاب عىل اهتامم بني
املتكلّمني الشيعة والس ّنة ،ويع ّد من مصادر العقيدة اإلماميّة.

ريا
وإن كانت بعض املواضيع التي كتبها الشيخ الصدوق يف كتابه االعتقادات أثارت كث ً

من الجدل من قبل بعض العلامء ،منهم تلميذه الشيخ املفيد كام سيأيت.
وقد كُتبت ع ّدة رشوح عىل الكتاب نذكر منها:
• تصحيح االعتقاد ،تأليف الشيخ املفيد.

• حو ٌر مقصورات فی ترجمة اعتقادات الصدوق ،تأليف میرزا محمد طبیب زاده

أحمدآبادي باللغة الفارسيّة.

مل عبدالله بن حسن شولستاين ،كُتب الكتاب باللغة
• رشح االعتقادات ،تأليف ّ

العربيّة واللغة الفارسيّة.

مل حبیب الله الکاشاين.
• رشح االعتقادات ،تأليف ّ
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التوحيد

الهدف من
كتاب جامع
أكرث أحاديث�ه
تأليفه نفي شبهة
ألحاديث التوحيد
مذكورة يف الكتب اجلرب والتشبي�ه
( )583حديثًا
املعتربة
عن الشيعة

هو كتاب جامع ألحاديث التوحيد ومطالبه وما يرتبط به من صفات الله وأسامئه

وأفعاله ،يرويها الشيخ الصدوق بأسانديه حول مسألة التوحيد بغية معرفة ما عىل املكلّف

من االعتقاد يف هذه املسألة.

أكرث أحاديث الكتاب مذكورة يف غريه من الكتب املعتربة املعتمد عليها ،كنهج البالغة،

والكايف ،واملحاسن ،وبعض كتب املؤلف نفسه ،كالعيون ،ومعاين األخبار ،وغريهام.

فالكتاب كغريه من كتب الشيخ الصدوق مستفاد من األصول املعتربة ،ويعترب الكتاب

مورد اعتامد ملن جاء بعده من العلامء.

أ ّما سبب تأليف الكتاب ،فيقول الشيخ الصدوق»:إ ّن الذي دعاين إىل تأليف كتايب هذا

أن وجدت ق ًوما من املخالفني لنا ينسبون عصابتنا إىل القول بالتشبيه والجرب...إىل أن يقول:
ّ
فتقربت إىل الله تعاىل ذكره بتصنيف هذا الكتاب يف التوحيد ونقي التشبيه ،والجرب.[[[»...،
عدد أبواب الكتاب  67بابًا،وعدد األحاديث خمسمئة وثالثة ومثانون حديثًا (.)583
وللكتاب رشوح متع ّددة منها:
ين،
رشح القايض مح ّمد سعيد بن مح ّمد مفيد الق ّم ّي تلميذ املح ّدث الفيض الكاشا ّ

فرغ منه سنة  1099ه.

َّ
املتوف سنة  1112ه،
التسرتي
الجزائري السيّد نعمة الله ابن عبد الله
رشح للمح ّدث
ّ
ّ
اإلسالمي
مؤسسة النرش
[[[ الصدوق ،محمد بن بابويه :التوحيد ،تحقيق :السيد هاشم الحسيني الطهراينّ ،
ّ
رشفة ،ص .18-17
التابعة لجامعة املد ّرسني بقم امل ّ

ّ
ّ
ّ
ببليوغرافية)
اإلمامية (دراسة
العقدي للشيعة
الرتاث
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اسمه (أنس الوحيد يف رشح التوحيد).

كمال
الدين وتمام
النعمة

الكتاب
حول غيب�ة اإلمام

ّ
وعالمات f
املهدي
...ظهوره

ّ
ألفه باألساس
ِإلزالة بعض الشبهات
ّ
املهدوية ،اليت
ُحول
أثريت عند الشيعة

حيتوي
الكتاب على
 621رواية

املهدي fوعالمات ظهوره وسائر املباحث
يتمحور هذا الكتاب حول غيبة اإلمام
ّ
املتعلّقة به ،وقد ألّفه باألساس ِ
إلزالة بعض الشبهات التي أُثريت عند الشيعة حول املهدويّة،
وذلك من خالل استعراض األحاديث الصحاح ،أو املج َمع عليها ،أو املتواترة .ويذكر
الشيخ يف مق ّدمة كتابه أنّه وبعد رجوعه من زيارة مرقد اإلمام الرضا gإىل مدينة نيسابور،
حيتهم الغيبة حتّى دخلت عليهم الشبهات ،فجعل يبذل
ريا من الشيعة الذين ّ
وجد هناك كث ً

النبي
جهوده إلرشادهم ورفع الشبهات والشكوك ،من خالل األخبار الصحيحة الصادرة عن ّ
وآله[[[.
إ ّن القيمة العلم ّية للكتاب – باإلضافة إىل شمول ّيته وعمق محتواه-هي توفّره عىل آراء

علامء الغيبة الصغرى التي مل تصل إلينا من خالل مصدر آخر غري هذا الكتاب ،كآراء أيب
ّ
إل
املتوف سنة  319ق الذي مل يصلنا عنه ّ
جعفر محمد بن عبد الرحمن ابن قبة الرازي

النزر اليسري الذي ذكره النجايش وابن النديم عنه ،وقد أكّد النجايش أنّه كان معتزل ًّيا ثم مال
إىل التش ّيع .ومن مم ّيزات الكتاب توفّره عىل بعض التواقيع الواردة عن الناحية املق ّدسة التي

استقاها الصدوق من املصادر القدمية تارة ومشافهة من املق ّربني من النواب األربعة تارة

أخرى[[[.

مؤسسة النرش
[[[ ينظر :الصدوق ،محمد بن بابويه :كامل الدين ومتام النعمة ،تحقيق :عيل أكرب الغفاريّ ،
اإلسالمي التابعة لجامعة املد ّرسني بق ّم املرشفة1405 ،ه،ص.2
ّ
[[[ مح ّمد كاظم رحمتي :چند نكته درباره[جملة مالحظات حول] كتاب كامل الدين و متام النعمة [للـ]
شيخ [الـ]صدوق ،کتاب ماه دین شهریور ومهر  1383شامره[عدد]  83و .84
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يحتوي الكتاب عىل  621رواية مرويّة عن  88راويًا ،وموزّعة عىل  63بابًا ،وقد تع ّرض
املؤلّف يف مق ّدمة الكتاب إىل ذكر مجموعة من األبحاث حول خليفة الله ووجوب طاعته
ورضورة عصمته ،ث ّم تط ّرق إىل إثبات الغيبة والحكمة منها ،ث ّم بارز املنكرين ،وأجاب
وكل ذلك مع ذكر الرباهني من القرآن وصحيح
عن الشبهات ،ور ّد عىل شكوك املخالفنيّ ،
النبي واألمئّة.
األخبار عن ّ

ّ
ّ
محمد بن َّ
َّ
العكربي ،املعروف بابن املعلم ،واملفيد ،كنيت�ه أبو عبد للا
محمد بن النعمان
( 413 - 336هـ )

تصحيح
اعتقادات
ّ
اإلمامية

ّ
نقدي
شرح
لكتاب «اعتقادات
»الصدوق

ّ
يمثل املنهج
ّ
التكاملي يف العقيدة
»«الرواية والعقل

عرض فيه
منهجني ّ
فكريني ما
يعتمد الروايات فقط،
ّ
ما ّ
العقلية
يهتم باألدلة

عرض فيه
حا نقديًّا عىل كتاب «االعتقادات» الذي
َ
يُعترب كتاب «تصحيح االعتقاد» رش ً

الشيخ الصدوق عقائد اإلمام ّية ،حيث اكتفى الصدوق يف إثبات عقائد اإلمام ّية باآليات
ِ
يكتف بذلك ،بل استعان باألدلّة العقليّة أيضً ا ،وانتقد
والروايات ،ولك ّن الشيخ املفيد مل
ححها.
بعض آراء الصدوق وص ّ

ريا من ر ّواد املدرسة الكالميّة الق ّميّة ،وإذا
إذا اعتربنا أ ّن الشيخ الصدوق كان رائ ًدا كب ً

والكالمي للمدرسة البغداديّة ،فيمكن
الفقهي
اعتربنا أ ّن تلميذه الشيخ املفيد كان العامد
ّ
ّ

القول إ ّن هذا الكتاب هو عبارة عن إثارة نقاش جا ّد ودقيق حول منهجني وعقل ّيتني متثّل
إحدهام املدرسة العقليّة يف بغداد ،واألخرى املدرسة النقليّة يف قم.

وقد أورد الشيخ املفيد يف تصحيح االعتقاد عدة مالحظات منهج ّية عىل الشيخ
الصدوق ،منها:
 .1التفسري الخاطئ لبعض اآليات.

ّ
ّ
ّ
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 .2عدم االلتفات للمعاين الصحيحة لأللفاظ.
 .3االقتصار عىل الروايات يف إثبات العقائد وعدم االعتناء باألدلة العقليّة.
 .4الركون إىل روايات ضعيفة.
ومن مميزات هذا الكتاب أ ّن املؤلف عرض فيه منهجني فكريّني مختلفني يف الكالم

الشيعي ،أحدهام :ما يعتمد عىل الروايات فحسب وال يأبه باألدلة العقل ّية ،وثانيهام:ما يهت ّم
ّ

باألدلة العقليّة أيضً ا[[[.

فصل ،منها :الفرق بني الجرب والتفويض ،اإلرادة واملشيئة،
ً
يحتوي الكتاب عىل 28

معنى البداء ،اللوح والقلم ،النفوس واألرواح ،املساءلة يف القرب ،القضاء والقدر ،معنى

العرش ،الرجعة ،كيف ّية نزول الوحي ،الج ّنة والنار ،العصمة ،التق ّية ،و...

النكت
ّ
يف مقدمات
األصول

ّأول كتاب
ّ
لإلمامية يف شرح
مصطلحات علم
الكالم

ّ
ذكر األدلة على
ّ
األساسية يف
القضايا
علم الكالم

اعتمد على
ّ
ّ
العقلية
األدلة
ّ
والنقلية

رشح املصطلحات املستعملة يف ذلك
الكتاب «مق ّدمة» لعلم أصول الدين؛ إذ يتكف ُّل
َ

بحق «مق ّدمة لِألصول».
العلم ،وبدون هذا الرشح ال ُيكن تحصيل مسائله ومعارفه ،فهو ٍّ

أدرج يف الكتاب بحوث ًا عن األصول
إالّ أ ّن الشيخ مل يقترص عىل هذه املق ّدمة ،وإنّ ا
َ

ِ
كل القضايا األساسيّة يف العلم.
نفسها أيضً ا ،فذكر األدلّة عىل ّ
يتم ّيز الكتاب باألمور اآلتية:

مبسطة ج ًّدا وقد جعله الشيخ كام قال يف مقدمته إلرشاد املبتدئني.
أ ّو ًل :عبارة املنت ّ
[[[ ينظر :سید هادي طباطبايئ :بررسی کتاب تصحیح االعتقاد شیخ مفید ،کتاب ماه دین شامره [عدد]
.184
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سؤال بعنوان:
ً
خ عىل شكل محاورات بني السائل واملجيب ،فيطرح
ثانيًا :وضعه الشي ُ

«إن َ
«فقل».
قال» ،ويُجيب عليه بعنوانْ :

ح َسب ترتيب األبواب والبحوث املعروضة يف
ثالثًا :إ ّن األلفاظ املرشوحة مرت ّبة عىل َ
املناهج والكتب الكالم ّية ،حيث بَدأَ بتعريف «النظر ،والدليل ،والعقل ،والعلم »...وهي
املستعملة يف األبواب األوىل ،ثم يتد ّرج مع األبواب والبحوث حتى املعاد[[[..
احلكايات
يف مخالفات
املعزتلة من العدلية
والفرق بينهم وبني
ّ
اإلمامية
الشيعة

الكتاب يف الرد
على املعزتلة

رد على الذين
يتهمون الشيعة
باألخذ من املعزتلة

عرض لما
أجمعت عليه
املعزتلة ،مما ال تقره
ّ
اإلمامية
الشيعة

يرتكّز البحث يف الكتاب يف الر ّد عىل املعتزلة وآرائهم الشاذّة عن جامعة املسلمني،

والتي ينفردون بها عن جميع األ ّمة ،ويتص ّدى للذين يتّهمون الشيعة باألخذ من املعتزلة ،مع
كل من
الكالمي الذي يتّبعه ّ
وجود البون الشاسع بني التش ّيع واالعتزال يف أصول املنهج
ّ

املذهبني .وقد ركّز الشيخ املفيد يف هذه (الحكايات) عىل أ ّن املعتزلة بعيدون عن الشيعة

يف كثري من أصول معتقداتهم وفروع ملتزماتهم ،وأ ّن نسبة التش ّيع إىل االعتزال منشؤها
الخطأ ،وعدم املعرفة ،أو قلّة الدين ،والغرض الحاقد.
ريا مام أجمعت عليه املعتزلة ،مام ال تق ّره الشيعة .ثم ذكر الجواب عن بعض
وعرض كث ً

التّهم التي اشرتك العا ّمة  -معتزلة وأشاعرة  -يف توجيهها إىل التشيّع والشيعة[[[.

[[[ ينظر :مح ّمد بن مح ّمد بن النعامن(الشيخ املفيد) :ال ُّنكت يف مقدّمات األصول ،تحقيق :محمد رضا
مؤسسة آل البيت عليهم السالم ،صص .449-445
الحسني الجاليل ،تراثنا ،العددان [  30و ّ ،] 31
الجاليل ،بريوت ،دار املفيد،
ّ
الحسيني
[[[ ينظر :الشيخ املفيد :الحكايات ،تحقيق :السيد محمد رضا
ّ
 1993م ،ط ،2ص .31-30

ّ
ّ
ّ
ببليوغرافية)
اإلمامية (دراسة
العقدي للشيعة
الرتاث

أوائل
املقاالت
يف املذاهب
واملختارات

الفرق بني
ّ
اإلمامية وغريها من
ّ
الفرق الشيعية ،وبينهم
وبني املعزتلة

البحث عن
ّ
األصولية
املسائل
االعتقادية بشكل
مختصر ،واملسائل
ّ
العقلية
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ّ
يصنف
ضمن املنهج
ّ
الكاليم املقارن

يُص ّنف كتاب أوائل املقالت ضمن الكتب العقديّة األوىل لدى الشيعة اإلمام ّية ،حيث

ج ْملة من املسائل العقديّة املتعلّقة بأصول الدين ،إضافة إىل مسائل أخرى تندرج
بحث فيه ُ

والفقهي،
يل
ضمن البحوث العقديّة وضمن مجاالت أخرى ،كاملجال
الفلسفي واألصو ّ
ّ
ّ
ولكن لها ُعلقة باملسائل العقديّة بالتبع.

قسم الشيخ املفيد مواضيع بحثه يف كتابه أوائل املقاالت إىل خمسة أبحاث:
ّ
كل واحد منهام باسمه.
يف لكلمة الشيعة واملعتزلة ،وعلّة تسمية ّ
الفرق بني املفهوم العر ّ
الفرق بني اإلمام ّية وغريها من الفرق الشيع ّية.
الفرق بني الشيعة واملعتزلة يف تفاصيل املسائل االعتقادية.
البحث عن املسائل األصوليّة االعتقادية بشكل مخترص.
البحث عن املسائل العقليّة العا ّمة التي ليست من األمور العقديّة ،ولكنها مام تبتنى

عليها[[[.

املسائل
العشرةيفالغيب�ة

ّردعلى ّ
أهم
الشبهات يف موضوع
ّ
املهدي
اإلمام

ّ
الرد على استار
والدته،طول عمره،
فائدة غيبت�ه ،كيف
...يعرف إذا ظهر

اعتمد
اآليات واألدلة
ّ
التاريخية ،واألدلة
ّ
العقلية

[[[ ينظر :الشيخ املفيد :أوائل املقاالت ،تحقيق :الشيخ إبراهيم األنصاري ،بريوت ،دار املفيد 1993 ،م،
ط ،2ص.9-5
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للكتاب تسميات متع ّددة منها«:املسائل العرشة [العرش] يف الغيبة» حسب النجايش،

ومنها «:األجوبة عن املسائل العرش» حسب ابن شهر آشوب ،ومنها« :الجوابات يف خروج
املهدي ،جوابات املسائل العرش يف الغيبة ،الفصول العرشة يف الغيبة ،كل ذلك حسب
ّ

الطهراين.

والكتاب يهت ّم بدفع أه ّم الشبهات التي كانت واردة آنذاك عىل موضوع اإلمام املنتظر

عجل الله فرجه ،وهذه الشُّ بَه ر ّدها الشيخ املفيد بأحىل رد وأوجزه ،فرتى يف هذه الرسالة

الوجيزة يف حجمها من املعلومات ما ال تجده يف غريه.
واملسائل أو الشبهات العرش التي ر ّد عليها:
 .1لر ّد استتار والدة املهدي.
متسك بانكار جعفر ع ّم ا ِ
إلمام.
 .2لر ّد َمن ّ

 .3لر ّد من متسك بوص ّية ا ِ
العسكري أل ّمه دون ولده.
إلمام
ّ
متسك بعدم الداعي الخفاء ا ِ
العسكري ولد.
إلمام
ّ
 .4لر ّد من ّ
 .5لر ّد من ا ّدعى أنّه مسترت مل يره أحد منذ ولد.
جل الله فرجه.
 .6لر ّد من ا ّدعى نقض العادة بطول عمره ع ّ
متسك بأنّه إذا مل يظهر ال فائدة يف وجوده.
 .7لر ّد َمن ّ
متسك بأنّا يف غيبة صاحبنا ساوينا السبائ ّية والكيسان ّية و…
 .8لر ّد َمن ّ
إلمام مع ايجاب ا ِ
 .9لر ّد من ا ّدعى تناقض غيبة ا ِ
إلمامة وأ ّن فيها مصلحة لألنام.
متسك بأ ّن الخلق كيف يعرفه إذا ظهر ،واملعجزة مخصوصة باألَنبياء.
.10لر ّد َمن ّ
كل هذه الشبهات ،واعتمد يف ر ّده عىل :اآليات القرآنيّة،
فتع ّرض الشيخ املفيد لر ّد ّ

حي،
والحكم ،والقصص الواردة عن األنبياء والحكامء ،واألَمثلة التي يقبلها ّ
كل ضمري ّ

ّ
ّ
ّ
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ودراسة تاريخيّة كاملة لذاك الزمان وملوكه ،واعتمد عىل األَدلّة العقليّة ،شأنه شأن الكتب
الكالم ّية العميقة[[[.

العلوي ،علم اهلدى السيّد املرتضى (434- 355ه )
املوسوي
أبو القاسم احلسني بن علي
ّ
ّ

الشايف
يف اإلمامة

ّ
ردعلى أهم
الشبهات حول
موضوع اإلمامة

ّ
رد على شبهات
القايض عبد اجلبار
ّ
املعزتيل

اعتمد املنهج
ّ
ّ
والنقلي
العقلي

الشايف يف اإلمامة من الكتب الكالم ّية التي تناولت بحث اإلمامة ،أجاب فيه السيد املرتىض

يل حول اإلمامة يف كتابه (املغني يف
عىل الشبهات التي طرحها القايض عبد الجبار املعتز ّ
أبواب التوحيد والعدل) ،وأبطل حججه ،وأثبت بدليل العقل والنقل أ ّن اإلمامة رضورة دينيّة

الحق املنصوص عليه بعد الرسول ،وأ ّن من عارض وعاند
واجتامع ّية ،وأ ّن عل ًّيا هو الخليفة
ّ
الحق والصالح العام[[[ ..فالكتاب مناظرة بني شيخ اإلمام ّية وشيخ املعتزلة يف
فقد عارض
ّ

موضوع اإلمامة.

جه علامء اإلسالم ،حيث إ ّن الس ّيد املرتىض نفسه يف كتبه
لقد كان الكتاب موضع تو ّ

املختلفة ،مثل :تنزيه األنبياء ،قد استند عىل كتاب الشايف وأشار لكتابه هذا يف كتاب

الذخرية يف علم الكالم[[[ ،واملقنع[[[ .لُخّص الكتاب من ِقبل الشيخ الطويس وأسامه

البرصي بنقض الكتاب ،بكتاب أسامه نقض الشايف،
تلخيص الشايف[[[ ،وقام أبو الحسن
ّ
[[[ ينظر :الشيخ املفيد:املسائل العرش يف الغيبة ،تحقيق :فارس تربيزيان الحسون ،ص .30-28
[[[ مغنيّة ،محمد جواد :الشيعة يف امليزان ،ص .120
[[[ املرتىض ،الذخرية ،ص  409ــ .433
[[[ املرتىض ،املقنع ،ص .31

الطهراين ،الذريعة ،ج  ،4ص .423
ّ
[[[
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البرصي يف نقضه كتاب
وألّف أبو يعىل ساالر بن عبد العزيز كتاب (الر ّد عىل أيب الحسن
ّ

البرصي[[[ ،وكان هذا يف حياة الس ّيد املرتىض.
الشايف يف اإلمامة) ،نقض به كتاب
ّ

شرح
جمل العلم
والعمل

شرح لقسم
الكالم من كتاب
جمل العلم والعمل

حيتوي على ّ
أهم
ّ
الكالمية
املسائل

ّ
يدل على
ما وصل إليه علم
الكالم يف عصر
املرتىض

وهو رشح لقسم الكالم من كتاب (جمل العلم والعمل) للمرتىض نفسه ،أماله عىل أحد

تالمذته بطلب من ذلك التلميذ ،وقد طبع األصل مرا ًرا ،وكتاب (جمل العلم والعمل) مع
ش ّدة اختصاره يحتوي عىل أه ّم املسائل الكالم ّية والفقه ّية ،وهو كتاب مه ّم من حيث إعطاء

خاصة
فكرة رسيعة ملا وصل إليه علم الكالم وعلم الفقه يف عرص املرتىض ومبلغ قدرته،
ّ

يف عرض أه ّم مسائلهام مع إشارة إجامليّة إىل بعض األدلّة الكالميّة ،وهو مع ذلك أشبه
يشء بالرسائل العمل ّية املوجودة يف عرصنا من حيث االختصار وبساطة التعبري ووضوح

العبارة.

ويقسم من حيث موضوعه إىل قسمني:
القسم األ ّول يف الكالم ،وفيه من املباحث :ما يجب اعتقاده يف أبواب التوحيد ،ما

يجب اعتقاده يف أبواب العدل ،ما يجب اعتقاده يف اإلمامة ،ما يجب اعتقاده يف اآلجال

واألسعار واألرزاق.

القسم الثاين يف الفقه ،وفيه من الكتب :كتاب الطهارة ،كتاب الصالة كتاب الجنائز،

كتاب الصوم ،كتاب االعتكاف ،كتاب الحج ،كتاب الزكاة[[[ .
الطهراين ،الذريعة ،ج  ،10ص .180
ّ
[[[

الحسيني ،مطبعة اآلداب يف
[[[ ينظر :الرشيف املرتىض :جمل العلم والعمل ،تحقيق :السيّد أحمد
ّ

ّ
ّ
ّ
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اإلمامية (دراسة
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وکام یبدو من مق ّدمته ،فالظاهر أنّه ألَّف هذا الکتاب بناء علی طلب أستاذه الشیخ

الطويس
املفید ،وقد کُتبت رشوح مختلفة علی هذا الکتاب ،ومن جملتها رشح الشیخ
ّ
النجايش باسم متهید
باسم التمهید؛ ونظ ًرا إىل أ ّن رشحه مقترص علی قسم العقائد ،فقد ذکره
ّ
رباج باب الفقه فیه .وقد
األصول ،کام رشح أبو الفتح
الکراجکي باب العقائد والقايض ابن ال ّ
ّ
رشح الرشیف املرتضی نفسه باب العقائد .وکام یبدو من مق ّدمة رشح الجمل ،فقد أملی
الطويس.
هذا الرشح بطلب من أحد تالمذته ،وقيل إنّه الشيخ
ّ

تزنيه
األنبي�اء

حبث يف
ّ
اخلالف بني اإلمامية
واملعزتلة يف مسألة
عصمة األنبي�اء

اعترب أئمة أهل
البيت عليهم السالم
كاألنبي�اء من حيث
العصمة

استخدم منهج
التأويل فصرف ظواهر
اآليات واألحاديث
ّ
النبوية اليت يستفاد
منها نسبة األخطاء
والذنوب الصغرية
لألنبي�اء

تدور مسائل الكتاب املختلفة حول النقطة املحورية وهي الخالف بني اإلمام ّية

واملعتزلة يف مسألة عصمة األنبياء ،وقد بذل املرتىض جهوده لرصف ظواهر اآليات

واألحاديث النبويّة التي يستفاد منها نسبة األخطاء والذنوب الصغرية لألنبياء ،واعترب أمئة
أهل البيت عليهم السالم – وكام يقتيض مذهبه – كاألنبياء من حيث العصمة ،وحكم بحسن

سريتهم جمي ًعا[[[.

اإلسالمي طرح بالتفصيل نظريّة بشأن
يعترب الرشيف املرتىض أ ّول متكلّم يف العامل
ّ

عصمة األنبياء يف كتابه« :تنزيه األنبياء» ،وقال فيها بجواز ترك األوىل فقط بالنسبة إىل
األنبياء.

ومن خالل مراجعة الكتاب ميكن القول إ ّن الس ّيد املرتىض قد استعان يف الغالب

بقواعد تفسرييّة ابتكرها هو لتحليل اآليات التي تتعارض مع العصمة ،وهذا يعترب تط ّو ًرا يف
النجف األرشف1378 ،ه ،ط ،1ص .15-14

الكرجي ،تاريخ فقه وفقها ،ص 163-162
[[[
ّ
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املنهج ملعالجة اآليات التي قد تبدو بنظرة أ ّوليّة مخالفة للعصمة.
ابتدأ السيّد الرشيف املرتىض رضوا ُن الله عليه كتابه بهذه العبارة« :اختلف الناس يف

السالم ،فقالت الشيعة اإلماميّة :ال يجوز عليهم يش ٌء من املعايص والذنوب،
األنبياء عليهم ّ

أصحاب
ثل ذلك .وج ّوز
ريا ،ال قَبل النب ّوة وال بعدها ،ويقولون يف األمئّة ِم َ
ُ
ريا كان أو صغ ً
كب ً
حشويّ ُة عىل األنبياء الكبائ َر قبل النب ّوة ،ومنهم َمن َج ّوزها يف حال النب ّوة سوى
الحديث وال َ

الكذب فيام يتعلّق بأداء الرشيعة ،ومنهم َمن ج ّوزها كذلك يف حال النب ّوة برشط االسترسار
دون اإلعالن ،ومنهم َمن ج ّوزها عىل األحوال كلّها»!!

ٍ
علمي
بحث
وبعد استعراض اآلراء الضالّة ،يأخذ الرشيف املرتىض يف الر ّد عليها يف
ّ
تحت عنوان :تنزيه األنبياء عن الصغائر والكبائر ،وتنزيه األنبياء عن الذنوب كافّة .ث ّم
يبدأ بتنزيه آدم ،gومييض مع األنبياء ،%إىل أن يبلغ إىل تنزيه رسول الله املصطفى

حا ما تداخَل بعض األفهام من ُسو ِء ِفكر أو
مح ّمد عن ّ
كل ٍ
ذنب ومعصي ٍة ووِزرُ ،م َ
ح ً
ص ِّ
وسوس ٍة إبليسيّة ،أو رواي ٍة إرسائيليّة.

املهدي املنتظر صلوات
ث ّم تح ّدث الس ّيد املرتىض عن تنزيه األمئّة %إىل اإلمام
ّ

الله وسالمه عليهُ ،محل ًِّل و ُم ِ
يب وسو ٍء
ستد ًل ،و ُمرب ِه ًنا بالعقل والنقل عىل نزاهتهم عن ّ
كل َع ٍ

وباطل.

املقنع
يف الغيب�ة

تعرض فيه ّ
دحض فيه
السيد
شبهات املخالفني،
َ
املرتىض إىل كثري من
وأثبت غ ْيب�ة اإلمام
ّ
�ة
ب
اخلاصة بغي
املفردات
املهدي عليه السالم
ّ
8
املهدي املنتظر
اإلمام
وعللها وأسبابها واحلكمة
ّ
اإللهية اليت اقتضتها

ّ
صنفه على
طريقة
)فإن قيل ...قلنا(

املهدي املنتظر  ،8من أه ّم املحاور التي دارت عليها
إ ّن َغ ْيبة اإلمام الثاين عرش
ّ

البحوث الكالم ّية منذ بداية عرصال َغ ْيبة الكربى سنة  ٣٢٩هـ وحتى يومنا هذا ،فكانت تأخذ

أبعا ًدا مختلفة حسب ما تقتضيه الحاجة والظروف املحيطة خالل الفرتات الزمنيّة املختلفة.

ّ
ّ
ّ
ببليوغرافية)
اإلمامية (دراسة
العقدي للشيعة
الرتاث

93

الخاصة بغيبة
تع ّرض السيّد املرتىض يف «املقْنع يف الغيبة» إىل كثري من املفردات
ّ

املهدي املنتظر ،8مجي ًبا من خاللها عىل مجمل التساؤالت املثارة يف هذا
اإلمام
ّ
الصدد ،بأسلوب رصني ،واستدالل متني ،أق ّر به من طالعه وتأ ّمل يف فحواه ،بل أصبح من

املراجع امله ّمة التي اعتمدها أعالم الطائفة يف بحوثهم ومؤلَّفاتهم.

فالكتاب من خرية وأنفس ما كُتب يف هذا املوضوع بالرغم من صغر حجمه؛ إذ مل

يسبقه أحد إىل الكتابة بهذا النسق واألُسلوب ،ص ّنفه عىل طريقة (فإن قيل ...قلنا) فجاء

املهدي 8
جة ،متني السبك ،دحض فيه شبهات املخالفني ،وأثبت َغيْبة اإلمام
ّ
ّ
قوي الح ّ

وعللها وأسبابها والحكمة اإلله ّية التي اقتضتها.

الكتاب بكتاب مك ّمل ملطالبه ،بحث فيه عن عالقة اإلمام الغائب
ثم أتبع قدس رسه
َ

كل التساؤالت
املنتظر  8بأوليائه أثناء ال َغ ْيبة ،وكيف ّية تعامل شيعته معه أثناءها ،مجي ًبا عىل ّ

خالل تلك البحوث[[[.

األجل املرتىض يف أ ّول كتابه هذا« :جرى يف
ّ
أ ّما سبب تأليف الكتاب ،فقد قال الس ّيد

حساده وأعداءه ـ كالم يف َغ ْيبة
مجلس الوزير الس ّيد ـ أطال الله يف الع ّز الدائم بقاءه ،وكبت ّ

صاحب الزمان ...ودعاين ذلك إىل إمالء كالم وجيز فيها.»[[[..

ث ّم إ ّن الرشيف املرتىض قدس رسه ألّف كتابه هذا بعد كتابيه (الشايف يف اإلمامة)
و(تنزيه األنبياء واالمئّة) ،حيث أحال يف أ ّوله ويف مواضع أُخرى منه إليهام.
الطوسي ( 460- 358هـ).
حممد بن احلسن بن علي بن احلسن املعروف بشيخ الطائفة والشيخ
ّ

املوسوي (الرشيف املرتىض) ُ
املق ِن ُع يف ال َغ ْيبة والزيادة املكملة له ،تحقيق :الس ّيد
[[[ عيل بن الحسني
ّ
مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث ،1416 ،ط ،1ص .16-11
مح ّمد عيل الحكيم ،النارشّ :
[[[ ُ
املق ِن ُع يف ال َغيْبة ،ص .31
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تمهيد
األصول يف
علم الكالم

لم ينقل منت
الكتاب شرح
كتاب "جمل العلم
قسم الكالم من كتاب
جمل العلم والعمل والعمل " ،بل ولم يلزتم
يف بعض املوارد برتتيب
ّ
للسيد املرتىض
الكتاب

لم يظهر
ّ
الطويس رأيه
املخالف للمرتىض
ّإل ً
نادرا

الكتاب هو رشح قسم الكالم من كتاب جمل العلم والعمل للس ّيد املرتىض ،ومل

إل ما يتعلّق باألصول (أي أصول العقائد) كام رصح به يف الفهرست.
يُخرج منه ّ

وكل جزء يتض ّمن فصولً  .الجزء األ ّول يشتمل عىل البحث عن
وللكتاب أربعة أجزاءّ ،

يختص مبا بقي من أفعاله ،أ ّما الجزء
ذاته وصفاته وقسم من أفعاله تعاىل ،والجزء الثاين
ّ
فيختص بالكالم يف الوعد والوعيد ،وتندرج تحته مباحث النب ّوة ،والجزء الرابع
الثالث،
ّ
يختص مبباحث اإلمامة.
ّ

مل ينقل شيخ الطائفة منت كتاب «جمل العلم والعمل» ،بل ومل يلتزم يف بعض املوارد

برتتيب الكتاب ،عىل سبيل املثال بدأ الس ّيد املرتىض بحدود األجسام ،بينام بدأ الشيخ

الطويس مببحث وجوب معرفة الله.

الطويس رأيه املخالف ألستاذه
مبا أ ّن الكتاب هو رشح لكتاب أستاذه ،فلم يظهر الشيخ
ّ

إلّ يف موارد قليلة ج ًّدا[[[.

تلخيص
الشايف

الكتاب هو
ملخص لكتاب
(الشايف يف اإلمامة)
ّ
للسيد املرتىض

من طريقة
ّ ّ
الكتاب رد كل يشء
منه اىل نظريه ،و اجلمع
بني ّ
متفرقهّ ،وترتيب�ه
ترتيب املصنفني

الكتاب
تكميل لكتاب
الشايف ال تلخيص
له فقط

تخصيص علم كالم ،قم،
الطويس :متهيد األصول يف علم الكالم ،تحقيق :مركز
[[[ محمد بن الحسن
ّ
ّ
1394ه.ش ،ط ،1ص .18-17

ّ
ّ
ّ
ببليوغرافية)
اإلمامية (دراسة
العقدي للشيعة
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الكتاب هو ملخص لكتاب (الشايف يف اإلمامة) للسيّد املرتىض علم الهدى ،الذي

استعرض فيه أقوال العا ّمة حول الخالفة املعروضة يف كتاب (املغني) للقايض عبد الجبار
الطويس،
يل .وللشايف تلخيصات متع ّددة لكبار العلامء ،ومنها تلخيص شيخ الطائفة
املعتز ّ
ّ
ويعترب تلخيص الشايف من أقدم الكتب الكالم ّية عند الشيعة اإلمام ّية وأه ّمها.

أ ّما سبب التأليف ،فقد ورد يف مق ّدمة الكتاب أ ّن الس ّيد املرتىض «قد سلك يف هذا

الكتاب مسلك املناقضني لكتب خصومهم ،ومناقشتهم عىل جميع ما يوردونه ،ومل يقصد فيه

قصد املص ّنفني الذين يرتبون األدلّة عىل حدتها ،ويستوفون أسئلة خصومهم عليها ،والجواب
إل من برز يف العلم ،و ال
عنها ...و اذا كان األمر عىل ما وصفناه مل يقف عىل هذا الكتاب ّ
إل من حاز طرفًا منه .و املبتدئ ال ينتفع به انتفاع ما يوجبه مثل هذا الكتاب»[[[.
يستمتع به ّ
ّ
الطويس هي:
والطريقة اليت اعتمدها الشيخ
 Qإسقاط املك ّرر من كتاب الشايف.
كل يشء منه إىل نظريه ،و الجمع بني متف ّرقه ،وترتيبه ترتيب املص ّنفني.
 Qور ّد ّ
فصل يف أربعة عناوين رئيسة ،وهي :اإلمامة العا ّمة ،يف 6
ً
واملؤلّف نظّم كتابه يف 24

فصول منها:

اختالف الناس يف وجوب اإلمامة ،عصمة اإلمام ،علمه ،وفضله ،وغري ذلك من

عناوين.

وبي املطاعن عىل الصحابة.
وتح ّدث بشكل ّ
مفصل عن إمامة أمري املؤمننيّ ،
وتح ّدث عن أحكام محاريب أمرياملؤمنني.
وإمامة سائر األمئة ورد عىل الشبهات الواردة يف هذا املوضوع.
الطويس ،محمد حسن :تلخيص الشايف ،ج ،1قدّم له وعلّق عليه حسني بحر العلوم ،قم ،انتشارات
[[[
ّ
املحبيني ،ط ،1ص .62

 96الشيخ محمود علي سرائب

من خصائص الكتاب:
قليل ما
 Qعصمة الس ّيدة الزهراء :إ ّن القول بعصمتها من معتقدات اإلمام ّية ،ولك ّنهم ً

كانوا يتع ّرضون لهذا األمر يف كتبهم ،والشيخ تعرض لهذا املوضوع بالتفصيل.
ج ّية خرب الواحد.
 Qعدم اعتبار ح ّ
املهدي.
 Qبيان علّة غيبة اإلمام
ّ

تلخيصا له فقط .قال »:عمدت إىل أ ّن أق ّدم يف
 Qالكتاب تكميل لكتاب الشايف وليس
ً

أ ّول الكتاب ما ال يُستغنى عن معرفته من كيف ّية الناس يف اإلمامة ،ث ّم أرت ّبه حسب ما ذكرته،
ورمبا احتجت يف بعض املواضع إىل زيادات عىل ما يف الكتاب»

[[[

الغيبة

الكتاب يستقيص
ّ
جميع جوانب الغيب�ة ،ويرد
على إشكاالت املعارضني
واملخالفني لها

حبث يف
مفهوم غيب�ة
صاحب العصر.

بي�ان فساد عقيدة
ّ
الكيساني�ة،
ِف َر ٍق من قبي�ل:
ّ
ّ
والناووسية ،والواقفية،
ّ
ّ
ّ
والفطحية ،واملحمدية

« كتاب الغيبة » من أصفى املنابع وأه ّمها وأوفرها بحثًا يف الغيبة وعلّتها وأسبابها

والحكمة اإللهيّة التي اقتضتها ،والكتاب يستقيص جميع جوانب الغيبة وير ّد عىل إشكاالت
والسنة والعقل ،باإلضافة إىل أ ّن الكتاب
ً
املعارضني واملخالفني لها،
استدالل من الكتاب ّ

يحتوي عىل كثري من سرية وفضائل وعالئم ظهور إمام العرص وصاحب الزمان خاتم
األوصياء اإلمام املهدي عليه أفضل الصالة والسالم.

لقد ح َّدد الشيخ الطويس موضوع كتابه بنفسه ،حيث قال« :والغرض بهذا الكتاب ما

يختص بالغيبة دون غريها»[[[.
ُّ
[[[ (م.ن) ،ص .62

الطهراين ،الشيخ عيل أحمد ناصح ،شعبان 1411هـ،
ّ
الطويس :الغيبة ،تحقيق :الشيخ عباد الله
[[[ الشيخ
ّ
مؤسسة املعارف اإلسالميّة  -قم املقدسة ،ط ،1ص.5
ّ

ّ
ّ
ّ
ببليوغرافية)
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وعىل هذا األساس فقد متَّت اإلشارة أ َّو ًل إىل إمكان البحث يف مفهوم غيبة صاحب

العرص  8من ناحيتني :الناحية األُوىل :أن نبدأ الكالم من وجوب ورضورة أن يكون مث ّة
رئيس وإمام ثابت العصمة.

املهدي  8من متف ِّرعات ثبوت
والناحية الثانية :أن نواصل البحث باعتبار غيبة اإلمام
ّ

إمامته.

كل يشء  -إىل سلوك الطريق األ َّول ،حيث أقام
الطويس  -قبل ِّ
من هنا ،فقد عمد الشيخ
ّ

الدليل عىل وجوب أن يكون هناك إمام ،وأن يكون هذا اإلمام معصو ًما ،ث ّم انتقل بعد ذلك -
املهدي  - 8إىل بيان
بااللتفات إىل الطريق الثاين القائم عىل بيان الدليل عىل إمامة اإلمام
ّ

فساد عقيدة ِف َرقٍ من قبيل :الكيسانيّة ،والناووسيّة ،والواقفيّة ،والفطحيّة ،واملح ّمديّة ،حيث
حازت الفرقة الواقف ّية عىل النصيب األوفر من حظِّها يف البحث والنقاش.
وتب ًعا لذلك متَّت اإلشارة إىل مسائل من قبيل :الحكمة من الغيبة ،وكيف ّية إقامة الحدود

الحق) يف هذه
الحق (طريق الوصول إىل
املهدي  ،8وكيف ّية إصابة
يف عرص غيبة اإلمام
ِّ
ِّ
ّ

املهدي  ،8وأسباب غيبته ،وطول عمره الرشيف .ويف البحث
الفرتة ،وكيف ّية والدة اإلمام
ّ

جة
األخري متَّت اإلشارة إىل بعض مشاهري املع ّمرين ،لدفع الغرابة عن طول عمر اإلمام الح َّ
املنتظر.[[[ 8

االقتصاد
الهادي إىل سبي�ل
الرشاد

الكتاب يستعرض
ّ
الكالمية
ّأمهات املسائل
يف التوحيد والعدل
ّ
والنبوة واإلمامة واملعاد

يتعرض ّ
ّ
ألهم
ّ
الفقهية.
الفروع

ّ
الكاليم
اعتمد ّ يف القسم
ّ
ّ
العقلية الفلسفي ّة
على األدلة
وربما يستشهد يف بعضها باألدلة
ّ
النقلية من الكتاب الكريم
ّ
والسنة الطاهرة.

كتاب االقتصاد :قال عنه صاحب الذريعة« :االقتصاد الهادي إىل طريق الرشاد ،فيام

الطويس الجامع للمسائل العقل ّية والنقل ّية يف موضوع الغيبة ،ع ّباس
[[[ يُنظر :كتاب (الغيبة) للشيخ
ّ
إسامعيل زاده ،تعريب:حسن عيل مطر ،مجلّة املوعود العدد  /١جامدى األخرة١٤٣٧ /هـ ،مجلّة نصف
املهدي.
التخصصيّة يف اإلمام
سنويّة تصدر عن مركز الدراسات
ّ
ّ
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يجب عىل العباد من أصول العقايد والعبادات الرشعيّة عىل وجه االختصار ،أ ّوله «الحمد لله

عىل سوابغ نعمه وتتابع مننه ،»...فبدأ مبا يجب عىل العباد معرفته بإقامة الرباهني الواضحة
مخل ،وأت ْبعه مبا يجب العمل به من العبادات الرشع ّية عىل وجه
ّ
ممل أو إيجاز
بال طول ّ

االختصار ،وبعد متام مسائل األصول والعقايد ،فرشع يف أفعال الصالة والزكاة والصوم

والحج والجهاد[[[.
ّ

الطويس وهو مع صغر
والكتاب من عيون مؤلّفات شيخ الطائفة مح ّمد بن الحسن
ّ

حجمه يستعرض أ ّمهات املسائل الكالميّة يف التوحيد والعدل والنب ّوة واإلمامة واملعاد،
كام يتع ّرض أله ّم الفروع الفقه ّية ،بان ًيا القسم األ ّول منه عىل األدلّة العقل ّية الفلسف ّية ،ورمبا
يُستشهد يف بعضها باألدلة النقل ّية من الكتاب الكريم والس ّنة الطاهرة.
ّ
وتضمن القسم ّ
األول األصول االعتقادية ومنها:
بيان ما يؤ ّدي النظر فيه إىل معرفة الله تعاىل ،إثبات صانع العامل وبيان صفاته ،كيفيّة

استحقاقه لهذه الصفات ،فيام يجوز عليه تعاىل وما ال يجوز ،يف أنّه تعاىل واحد ال ثاين له

يف القدم.

الكالم :يف العدل ،يف االستطاعة ،يف التكليف ،بيان اللطف وحقيقته ،الكالم يف اآلالم،

العوض ،اآلجال واألرزاق واألسعار ،الوعد والوعيد وما يتّصل بهام ،أحكام املكلّفني يف

القرب واملوقف والحساب ،يف اإلميان واألحكام.

الكالم يف النب ّوة ،الكالم يف اإلمامة ،يف وجوب اإلمامة ،يف صفات اإلمام ،ذكر أعيان

يل  ،8طريقة أخرى يف إثبات اإلمامة ،دليل آخر عىل
األمئة ،دليل من القرآن عىل إمامة ع ّ

إمامته  ،8أحكام البغاة عىل أمري املؤمنني  ،8تثبيت إمامة االثني عرش عليهم السالم.

[[[ آقا بزرگ الطهراين :الذريعة ،ج ،2بريوت ،دار األضواء ،ص .269

ّ
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ابلسي 429 -...( ،ه)
ّ
اجكي ،الطر ّ
حممد بن علي بن عثمان ،القاضي أبو الفتح الكر ّ

دليل
ّ
النص خبرب
الغدير على إمامة
أمري املؤمنني

ّ
رد على
الكتاب
حتليل ّ
عليم دقيق التحريف والزتوير
تعرض له ّ
الذي ّ
نص
ملفاد خرب الغدير
الغدير

حبث ّ
معمق يف داللة
كلمة املوىل الواردة يف خرب
الغدير

يل 8
النص الرصيح
تعتقد الشيعة اإلماميّة بصدور
ّ
والقطعي عىل خالفة اإلمام ع ّ
ّ

لرسول الله  ،وامتداد ذلك إىل أوالده من األمئة املعصومني عليهم السالم مل يأت من
يل،
يل والنق ّ
خواء ،ومل يصدر عن فراغ قط ًعا ،وكام هو معلوم ،بل يعضده الدليالن :العق ّ

ريا يف كتب األصحاب منذ دهور طويلة وبعيدة الغور.
واملرتجامن كث ً

النص بخرب الغدير عىل إمامة أمري املؤمنني هو منوذج واحد من تلك
وكتاب دليل
ّ

النتاجات الغنيّة التي ترجمها أولئك املفكّرون يف هذا املنحى امله ّم ،والكتاب اعتمد
تحليل خرب الغدير كدليل عىل إمامة أمري املؤمنني عيل .8

وقد شهد حادث َة الغدير ،كام هو معروف تاريخيًّا ،عرشات األلوف من املسلمني ،كام

يل 8
تشهد بذلك الروايات الصحيحة يف بطون الكتب ،بل وأخرى تنقل تهنئة الصحابة لع ّ
بأسانيد صحاح ال تُعا َرض.

والخاص
ولعل من املفارقات التي تستوقف ذا العقل الفطن وقائع مشهورة نقلها العا ّم
ّ
ّ

تختص بحديث
تع ّرضت للمسخ والتحريف يف العديد من املصادر التاريخ ّية والحديث ّية
ّ

الغدير وقض ّية الوالية ،عدا ما ذهبوا إليه من تفسريهم آلية الوالية والتبليغ وغريها كام
يشتهون[[[.
النص بـخـبـر الـغـديـر عىل إمامة أمري املؤمنني  ،8تحقيق:
عيل :دليل
ُنظر:الكراجيك ،مح ّمد بن ّ
ّ
[[[
ّ
عـالء آل جـعـفـر ،مقدّمة التحقيق ،ص .15-7
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كزن
الفوائد

تن�اول ّأمهات
مسائل إسالمية
وفلسفية بالبحث
،والدراسة العميقة

يمتاز بأسلوبه
الواضح اخللو من
التعقيد ،حىت يف أدق
ّ
الفكرية اليت
املسائل
عرضها يف كتابه وناقشها

ّ
الكراجكي
أسلوب
يف هذا الكتاب أسلوب
تعلييم

العلمة
بحق -من اآلثار الق ّيمة الح ّية ،التي تركها لنا ّ
كتاب «كنز الفوائد» الذي يعتربّ -

الكراجيكّ ،قد ض ّم بني دفتيه مجموعة كبرية من أبحاث علم ّية ،متع ّددة األلوان ،مختلفة
املواضيع ،ومجموعة من مواضيع شتّى علميّة وفلسفيّة وغريها ،وال يكتفي بعرضها عرضً ا

حة و فساد.
عاب ًرا ،بل يحرص عىل تقريرها و نقدها ،وعىل بيان ما فيها من ص ّ

والكتاب له مكانة مه ّمة لدى العلامء و الباحثني ،وأ ْولوه اهتاممهم وعنايتهم ،فكان من

املصادر التي اعتمدوها وأخذوا عنها.
ّ
مميات الكتاب:

ميتاز يف تناوله أ ّمهات مسائل إسالم ّية وفلسف ّية بالبحث والدراسة العميقة ،ويسهب يف

عرضها ومناقشتها ،وتفنيد ما حولها من آراء أخرى ،ويديل باألدلّة والرباهني العقل ّية والعلم ّية
حة ما يذهب إليه.
عىل ص ّ

ميتاز بأسلوبه الواضح الخايل من التعقيد ،حتى يف ّ
أدق املسائل الفكريّة التي عرضها

يف كتابه وناقشها ،كمسألة حدوث العامل ،ومسألة الحال التي يقول بها املعتزلة ،مسألة
الكسب األشعريّة ،وغري ذلك.

ميتاز أيضً ا بأنّه قد ض ّم بني دفتيه موضوعات فلسفيّة و كالميّة و أدبيّة وفقهيّة ،وتاريخيّة

وتفسرييّة ،وغري ذلك من ِحكم ومواعظ وتعاليم.

ميتاز عن غريه من املؤلّفات التي سبقته والتي تعرف باألمايل ،أو التي تعرف

ّ
ّ
ّ
ببليوغرافية)
اإلمامية (دراسة
العقدي للشيعة
الرتاث

101

(بالكشكول) يف العصور املتأخّرة عن الكراجيكّ ،لك ّنها مل ترتفع إىل مستوى هذا الكتاب
(كنز الفوائد)؛ أل ّن غالبها ذو لون واحد ،وذو اتجاهات مع ّينة ،فبعضها كان الغالب عليه
إل أنّه
التاريخ ،وبعضها كان فقه ًّيا ،وبعضها كان أدب ًّيا ،وبعضها اآلخر جمع بني هذا وذاكّ ،

موضوعي.
كان الغالب فيها الرسد والعرض دون مناقشة علم ّية أو بحث
ّ

يك يف هذا الكتاب أنّه اعتمد أسلوبًا تعليم ًّيا ،ومن هنا تجده
وميزة أسلوب الكراج ّ

يسهب أحيانًا كثرية يف بيان ما يريد ،ويف مقام النقد و املناقشة.

وقد ضمن املؤلّف كتابه (كنز الفوائد) بعض رسائله ،فأدرجها فيه ،من ذلك:

 .1مخترص من الكالم يف أ ّن للحوادث أ ّولً .

 .2القول املبني عن وجوب املسح عىل الرجلني ،و هي رسالة كتبها إىل أحد اإلخوان.
 .3البيان عن جمل اعتقاد أهل اإلميان ،و هي رسالة كتبها إىل أحد اإلخوان.
 .4كتاب اإلعالم بحقيقة إسالم أمري املؤمنني ،gكتبه لبعض اإلخوان.
 .5املق ّدمات يف صناعة الكالم.

 .6رسالة يف وجوب اإلمامة ،كتبها لبعض اإلخوان.

 .7مخترص التذكرة بأصول الفقه ،استخرجها لبعض اإلخوان من كتاب أستاذه الشيخ
املفيد.
حة طول عمر صاحب الزمان.
 .8الربهان عىل ص ّ
 .9الر ّد عىل الغالة.

الحج.
 .10رسالة يف جوابه عن سؤال َو َر َد إليه عن
ّ

ا ّ
لتعجب
من أغالط
ّ
العامة يف مسألة
اإلمامة

احتجاج
مختصر على
ّ
العامة يف مسألة
اإلمامة

الكتاب توسعة
على الفصل األخري من
كتاب "أطراف الدالئل
وأوائل املسائل"
للشيخ املفيد

ذكر أغالطهم يف
الوصيةّ ،
ّ
النص ،اإلمام
وأوصافه ،وأغالط
ّ
،...البكرية
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موضوع الكتاب:
احتجاج مخترص عىل العامة يف مسألة اإلمامة ومناقضاتهم العجيبة فيها استنا ًدا إىل

الكتاب والس ّنة واألدلّة العقليّة والتاريخيّة.

ألّفه مؤلِّفه استجابة لطلب من رأى الفصل األخري من كتاب« :أطراف الدالئل وأوائل

املسائل» للشيخ املفيد (ريض الله عنه) ،وهو يف أغالط العا ّمة ،فأعجبه ذلك ،وطلب من

جاعل كتابه هذا عىل فصول ،منها:
ً
التوسع يف املوضوع ،فأجابه
يك
الكراج ّ
ّ
أغالطهم يف ذكر الوصيّة.
النص.
أغالطهم يف
ّ
أغالطهم يف االختيار.
أغالطهم يف اإلمام وأوصافه.
أغالط البكريّة.
ويف ذكر فدك.

إضافة إىل تض ّمنه موضوعات أخرى كلّها من مناقضات أقوال العا ّمة ومنافرات أفعالهم

يل.[[[ g
يف عاشوراء وتبجيل ذرية من شارك يف قتل اإلمام الحسني بن ع ّ
احلليب (  447 - 374ه )
التقي
ّ
أبو الصالح ّ

تقريب
املعارف

الكتاب يعتمد
علىُ بعض املصادر
اليت فقدت يف زمانن�ا
هذا وقبل زمانن�ا بقرون

حبثه مسألة
اإلمامة بصورة كاملة

إشباعه البحث عن
إمامة اإلمام الثاين عشر من
ّ
ّ
وتطر ّقه يف هذا
عدة جوانب،
ُ
البحث إىل مسائل قلما بثت
يف غريه

جب من أغالط العا ّمة يف مسألة
ّ
[[[ ينظر :القايض أيب الفتح مح ّمد بن عيل بن عثامن
الكراجيك :التع ّ
اإلمامة ،تصحيح وتخريج فارس حسون كريم ،ص.18
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وخواص جعلته مور ًدا لعناية الباحثني واملحقّقني:
لهذا الكتاب ع ّدة ميزات
ّ
منها :اعتامده عىل بعض املصادر التي فُقدت يف زماننا هذا وقبل زماننا بقرون ،منها:

للطربي ،ونقل من
للواقدي ،وكتاب الفاضح
الواقدي ،وكتاب الدار
الثقفي ،وتاريخ
تاريخ
ّ
ّ
ّ
ّ
إل بالرجوع إىل هذا الكتاب.
نصوصا ال ميكن العثور عليها يف زماننا هذا ّ
هذه املصادر
ً

رصح هو قدس رسه
ومنها :تط ّرقه إىل بعض املطالب التي مل يسبق بها إليه سابق ،كام ّ

يف كتابه هذا.

توسعه يف البحث عن مسألة التكليف من مسائل العدل.
ومنهاّ :
ومنها :بحثه مسألة اإلمامة بصورة كاملة.
ومنها :إبطاله ملا استُ ّ
دل به من القرآن والس ّنة عىل إمامة القوم.
والخاصة ،وجعل الروايات املرويّة من
ومنها :استدالله بالروايات من طريق العا ّمة
ّ

جة عىل الخصم ،وذلك بعد أن أثبت كرثة ناقليها بحيث تصل إىل ح ّد
طريق
ّ
الخاصة ح ّ
التواتر الذي يجب قبوله عىل الجميع ،وأكرث ما اعتمد عىل هذه الطريقة يف بحث معجزات

الخاصة بعد أن ثبت تواترها.
األمئة عليهم السالم ...وذكر عدم الرضر بكون رواتها من
ّ

ين من إنكاره لحديث الغدير ،وأنّه
ومنها :تع ّرضه إىل ما نسبه
ّ
الطربي إىل السجستا ّ

أكذب
ين
موقوف عىل حكاية
ّ
َ
الطربي ،مع ما بينهام من املالحاة والشنآن ،وأ ّن السجستا ّ

رصح بأنّه مل ينكر الخرب ،وإنّ ا أنكر أن يكون
ّ
الطربي يف حكايته عنه إنكار خرب الغدير ،و ّ
ين هذا كتابًا معروفًا يعتذر فيه مام نسبه إليه
املسجد بغدير خ ّم متق ّد ًما ،وص ّنف السجستا ّ

ربأ منه.
ّ
الطربي وت ّ

ومنها :إشباعه البحث عن إمامة اإلمام الثاين عرش عجل الله فرجه ومن ع ّدة جوانب،

جة
وتط ّرقه يف هذا البحث إىل مسائل قلّام بحث يف غريه ،حيث ذهب إىل جواز ظهور الح ّ

لكثري من أوليائه العارفني به املتديّنني بطاعته يف زمن الغيبة[[[ .

الحسون ،ص .50-48
الحلبي :تقريب املعارف ،تحقيق :فارس تربيزيان
[[[ ينظر :أبو الصالح تقي بن نجم
ّ
ّ
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الطربسي ( 530 -...ه وما بعدها)
أمحد بن علي بن أيب طالب
ّ

االحتجاج

حيتوي على
وسبب التأليف
ّ
مناظرات النيب واالئمة االثن�ا عدول جماعة من األصحاب
ًّ
عشر بعض العلماء مع
عن طريق احلجاج جدا،
مخالفيهم وعلماء األديان
وعن سبي�ل اجلدال ،وإن
ّ
ّ
ًّ
اإلسالمية يف شت
غري
كان حقا
املجاالت

أكرث ما نورده من األخبار
ّ
اإلجماع
بإسناده إما لوجود ّ
عليه أو موافقته لما دلت
العقول إليه ،أو الشتهاره

يب من تأليف أيب منصور أحمد بن
االحتجاج عىل أهل اللجاج هو كتاب
كالمي عر ّ
ّ

عرشي يف القرن السادس
الشيعي االثنا
الطربيس ،من علامء املذهب
يل بن أيب طالب
ّ
ع ّ
ّ
ّ
النبي واألمئّة االثنى عرش وبعض
ّ
الهجري .أُلِّف الكتاب يف مجلدين ،يحتوي عىل مناظرات ّ

الطربيس أكرث
العلامء مع مخالفيهم وعلامء األديان غري اإلسالم ّية يف شتّى املجاالت ،أورد
ّ
ري من
هذه املناظرات دون ذكر أسانيدها .وللكتاب قيمة علم ّية عند الشيعة ،وقد نسب كث ٌ

الطربيس صاحب تفسري مجمع البيان ،بسبب
يل
العلامء كتاب االحتجاج إىل الشيخ أيب ع ّ
ّ
التشابه يف العائلة.

خص املؤلِّف الفصل األ ّول لذكر اآليات القرآنيّة واألحاديث النبويّة الدالّة عىل أمر
ّ

اإلسالم عىل محاججة املخالفني للحق ومناظرتهم ،وفضل الذابّني عن اإلسالم بذلك ،ثم
النبي  واألمئة االثنا عرش وبعض الصحابة والعلامء.
بدأ يرسد مناظرات ّ

املهدي إىل بعض علامء
يختم الكتاب بذكر توقيعات كثرية لإلمام الثاين عرش مح ّمد
ّ

الشيعة.

الطربيس نفسه
العلمة
أ ّما البواعث التي دعت املؤلِّف لتأليف هذا الكتاب ،فقد ح ّدثنا ّ
ّ

عنها ،فقال:

ُ
عدول جامعة من األصحاب عن طريق
« ث ّم إ ّن الذي دعاين إىل تأليف هذا الكتاب

النبي صىل الله عليه وآله
الحجاج ج ًّدا ،وعن سبيل الجدال ،وإن كان حقًّا ،وقولهم« :إ ّن
ّ

ّ
ّ
ّ
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واألمئّة  %مل يجادلوا قطّ ،وال استعملوه ،وال للشيعة فيه إجازة ،بل نهوهم عنه ،وعابوه»،
فرأيت عمل كتاب يحتوي عىل ذكر ُج َمل من محاوراتهم يف الفروع واألصول مع أهل

كل مرام ،وأنّهم
بالحق من الكالم ،وبلغوا غاية ّ
الخالف وذوي الفضول ،وقد جادلوا فيها
ّ
عليهم السالم إنّ ا نهوا عن ذلك الضعفاء واملساكني من أهل القصور عن بيان الدين،

ربزين يف االحتجاج الغالبني ألهل اللجاج ،فإنّهم كانوا مأمورين من ِق َبلهم مبقاومة
دون امل ّ
الخصوم ،ومداولة الكلوم ،فعلَت بذلك منازلهم وارتفعت درجاتهم وانترشت فضائلهم»[[[.

الطربيس نفسه« :وال نأيت يف أكرث ما نورده من األخبار
أ ّما قيمة الكتاب ،فيقول عنه
ّ

السي
بإسناده؛ إ ّما لوجود اإلجامع عليه ،أو موافقته ملا دلّت العقول إليه ،أو الشتهاره يف
َ

إل ما أوردته عن أيب محمد الحسن العسكري  8قال
والكتب بني املخالف واملؤالفّ ،

ليس يف االشتهار عىل حد ما سواه ،وإن كان مشتمال عىل مثل الذي قدمناه ،فألجل ذلك

ذكرت إسناده يف أ ّول جزء من ذلك دون غريه ألن جميع ما رويت عنه  8إمنا رويته بإسناد
واحد من جملة األخبار التي ذكرها  8يف تفسريه »[[[.

الفارسي
النيسابوري ،يعرف ابلفتّال ،واببن
حممد بن احلسن بن علي بن أمحد أبو علي
ّ
ّ
( 513 -...ه)

روضة
الواعظني

روضة
الواعظني ،هو من
كتب األخالق واآلداب،
وفيه قسم ّ
مهم يف
مجال العقائد

ّ
أسلوبه :يفتتح لكل
مجلس منها بكالم هللا تعاىل
ّ
ّثم بآثار ّ
واألئمة(عليهم
النيب
السالم) محذوفة األساني�د،
ّ
فان األساني�د ال طائل فيها
إذا كان اخلرب شائعاً

من أحباثه وجوب معرفة
هللا ،صفات الباري ،وخلق األفعال،
والقضاء والقدر ،والعدل ،والتوحيد،
والنبوة والبعثة ،ومعجزات النيب (
صلى هللا عليه ّ وآله ) وتاريخهّ ،ثم
اإلمامة وما يتعلق بها وتاريخ األئمة
وغري ذلك من العناوين

روضة الواعظني ،هو من كتب األخالق واآلداب ،وفيه قسم مه ّم يف مجال العقائد ذكر
الطربيس ،ج ،1املقدّمة ،ص .9
[[[ االحتجاج ،الشيخ
ّ
[[[ (م.ن) ،ص .10 – 9
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مؤلّفه يف مق ّدمته السبب الداعي لتأليفه فقال:
«فإن كنت يف عنفوان شبايب قد اتفقت يل مجالس وعرضت محافل ،والناس يسألونني
ّ

عن أصول الديانات والفروع عنها يف املقامات ،فأجبتهم عنها بجواب يكفيهم ومقال
يشفيهم ،فحاولوا م ّني بالكالم يف التذكري والزهد واملواعظ والزواجر والحكم واآلداب،

فرجعت إىل كتب أصحابنا ،فام وجدت لهم كتابًا يشتمل عىل هذه املطلوبات ،ويدور

عىل جمل هذه املذكورات إلّ مبرتات يف كتبهم وتفريقات يف زبرهم ،فهممت أن أجمع

كتابًا يشتمل عىل بعض كالم الله تعاىل ،ويدور عىل محاسن أخبار
النبي ،ويحتوي
ّ
كل جنس موضعه ،فإنّه مل
عىل جواهر كالم األمئّة %وأب ّوبه أبوابًا ومجالس ،وأضع ّ
صب أع ّم
يسبقني إليه أحد من أصحابنا إىل تأليف مثل هذا الكتاب ،فكان التعب به أكرث وال َّن َ
النبي واألمئّة%
وأكرث ،وأنا إن شاء الله أفتتح ّ
لكل مجلس منها بكالم الله تعاىل ،ث ّم بآثار ّ

محذوفة األسانيد ،فإ ّن األسانيد ال طائل فيها إذا كان الخرب شائ ًعا ذائ ًعا ووقعت تسميته بـ
(روضة الواعظني وبصرية املتّعظني)»[[[.

رسع يف الحكم استنا ًدا عىل ورود بعض األخبار التي
ث ّم حذّر املؤلّف الق ّراء من الت ّ

يقتيض ظاهرها مذهب الحشو واالختالط ،ودعا إىل التأ ّمل والتفكّر والرجوع إىل من يعرف

تأويلها[[[.

وقد تو ّهم بعضهم ،فنسب الكتاب إىل الشيخ املفيد ،6ور ّده كثري من املحقّقني،

يل ابن
ون ّبهوا عىل غلط النسبة ،وقبل ذلك كلّه قول تلميذه الشيخ الحافظ مح ّمد بن ع ّ
رصح بذلك يف مق ّدمة املناقب.
شهرآشوب راوي هذا الكتاب وسابقه عن مؤلّفه ،كام ّ
خص املؤلّف الجزء األ ّول ،وهو يشتمل عىل ثالثني مجلس
يبع الكتاب يف جزءينّ ،

يتخلّلها بعض األبواب والفصول  -بذكر ماهيّة العقول والعلوم والنظر ،ووجوب معرفة الله
الفرجي،
املجيدي ومجتبى
النيسابوري :روضة الواعظني ،ج ،1تحقيق :غالم حسني
[[[ مح ّمد بن الفتّال
ّ
ّ
ّ
منسورات دليل ما ،ط2010 ،2م ،ص .30-29
[[[ ينظر( :م.ن) ،ص.31

ّ
ّ
ّ
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تعاىل وفساد التقليد يف ذلك ،والكالم يف صفات الباري ،وخلق األفعال ،والقضاء والقدر،
النبي  وتاريخه ،ث ّم اإلمامة وما يتعلّق بها
والعدل ،والتوحيد ،والنب ّوة والبعثة ومعجزات
ّ
العسكري  8مع تاريخ الزهراء.h
وتاريخ األمئة %من أمري املؤمنني  8إىل الحسن
ّ

جة عجل
أ ّما الجزء الثاين ،فيزيد عىل سبعني
ً
مجلسا ،أت ّم يف أولّه الكالم يف تاريخ الح ّ

الله فرجه وإمامته ،ثم ذكر يف باقي مجالسه مناقب آل مح ّمد وفضائل بعض األعالم ،ث ّم

استعرض ذكر بعض األحكام واألزمان واألماكن ،وحتى القبور والقيامة والرصاط وامليزان
والج ّنة والنار وغريها[[[ .

اوندي
ظهري الدين أيب الفضل ّ
اوندي أبو الفضل الر ّ
حممد بن سعيد بن هبة هللا بن احلسن الر ّ
( -...حيًا  580ه)

عجا لة
املعرفة يف
أصول الدين

يبحث
الكتاب عن أصول
الدين

ففي العبارة:
ال جتد ّ
أي تعقيد،
ّ
ويعتمد على احلجة
واالستدالل

ويف الرتتيب :فهو
حلقات مرتابطة يف قالدة
ّ
واحدة .فهو  -يف نهاية كل
فصل ّ -
يمهد للفصل التايل

يبحث الكتاب عن أصول الدين ،والعلم املتكفّل ملثل هذا البحث هو علم الكالم.
أ ّما أسلوب الكتاب ومميّزاته:
أي تعقيد ،أو غرابة ،أو صعوبة ،بل عىل العكس
فنجد أنّه عىل مستوى العبارة :ليس فيها ّ

كل ذلك ،يحاول التوضيح والتيسري ،والتقريب.
من ّ

كل قض ّية.
كل حكم يف ّ
جة واالستدالل عىل ّ
ويعتمد عىل الح ّ
كل
أ ّما عىل مستوى الرتتيب :فهو حلقات مرتابطة يف قالدة واحدة ،فهو مي ّهد يف نهاية ّ

فصل للفصل التايل ،بحيث يظهر للقارئ منطقيّة ترتيب الفصول.

النيسابوري :روضة الواعظني ،وضع املقدّمة الس ّيد مح ّمد مهدي السيد حسن
[[[ ينظر :مح ّمد بن الفتّال
ّ
الخرسان.
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ففي الفصل األ ّول :أثبت وجود الصانع ،وأثبت له الصفات اإللهيّة ،الثبوتيّة الجالليّة،

والسلب ّية اإلكرام ّية .وم ّهد يف آخر الفصل للحاجة إىل « النب ّوة « باعتبارها طريقًا إىل «الكامل»
املنشود.

ويف الفصل الثاين :دخل يف بحث «النب ّوة» وخصائصها ،ولوازمها ،وم ّهد يف نهايته

«لإلمامة « باعتبارها استمرا ًرا ألداء مه ّمة هداية األ ّمة.

ويف الفصل الثالث :دخل يف بحث «اإلمامة» وتحديد رشائطها ،وتعيني املتأ ّهلني لها،

حة «غيبته» وأرسارها.
وهم «األمئة االثنا عرش» حتى اإلمام الثاين عرش ،الذي أثبت ص ّ

ويف نهاية الفصل م ّهد للبحث عن «املعاد» وشؤونه عىل أساس أ ّن الداعي إىل وجود

إل بثبوت الجزاء ،من ثواب للطاعة ،وعقاب للعصيان ،إىل
اإلمام ،وهو حفظ النظام ،ال يت ّم ّ

آخر ما تستتبعه من أمور.

ويف الفصل الرابع :يدخل يف البحث عن «العدل والوعد والوعيد» وما يرتت ّب

توصل
عىل ذلك من شؤون «املعاد» ،مستن ًدا إىل أ ّن «الكامل»
البرشي املنشود ،ال يُ ّ
ّ
إليه إلّ بوجود ذلك؛ إذ لواله ملا استق ّر للتكليف والنظام أثر منظور ،ومل يف ّرق بني
توصل إىل «الكامل» املنشود[[[.
ّ
الحق والباطل ،وال بني املعصية والطاعة ،فلم يُ ّ
تقديرا)
حممد بن علي بن احلسن
أبو جعفر ّ
ّ
النيسابوري ( 520 -...ه ً
احلدود
(املعجم
املوضوعيّ
للمصطلحات
ّ
الكالمية(

الكتاب هو
يف بي�ان وتعريف
اصطالحات علم
الكالم

الكتاب مفتاح
لفهم املسائل
ّ
الكالمية

الكتاب مشتمل
على تسعة فصول منها:
اجلواهر ،األعراض ،ما يلزم
...مراعاته يف احلدود

موضوع الكتاب كام يلوح من اسمه هو يف بيان وتعريف اصطالحات علم الكالم،

الجاليل ،ص .22 16-
ّ
الحسيني
[[[ يُنظر :مقدمة تحقيق كتاب عجالة املعرفة تحقيق :السيّد مح ّمد رضا
ّ

ّ
ّ
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والكتاب مفتاح لفهم املسائل الكالميّة.
وكل فصل يحتوي عىل ع ّدة مسائل ،وهي عىل
الكتاب مشتمل عىل تسعة فصولّ ،

الشكل اآليت:

األول :يف أحكام الجوهر.
الثاين :يف أقسام األعراض وأحوالها.
الثالث :يف حدود األشياء املخاط ّية ،ويحتوي عىل مسألة يف اللذّة واألمل.
الرابع :يف حدود ما يدخل يف األمل واللذّة.
الخامس :يف بيان أوصاف الجمل واملعاين التي تشمل األوصاف.
السادس :يف التعاريف التي تدخل يف األفعال.
السابع :يف االستحقاق.
الثامن :يف بيان ما يدخل يف العلوم واالعتقادات.
التاسع :يف بيان ما يلزم مراعاته يف الحدود.
السروي املازندراينّ ( 489ه588 -ه)
علي بن شهر آشوب
أبو عبد ّ
الل ّ
ّ
حممد بن ّ

متشابه
القرآن

الكتاب وفق املنهج
ّ
املوضوعي للقرآن الكريم،
اآليات املتشابهة
جبمع
وذلك
ّ
يف موضوع معيّ ،ثم
استخلص رؤية القرآن حيال
هذا املوضوع منها

ّ

جمع يف كل فصل
الكتاب مشتمل
اليت
اآليات املتشابهات
على :التوحيد ،العدل،
اجتمعت بالداللة ،أو
ّ
النبوة ،اإلمامة،
القرين�ة ،أو الوجه أو سبب
واملفردات
التشابه ،أو نوعه

الكتاب يف تفسري كتاب اللّه املجيد ،يتألّف من جزءين ،بذل فيه ابن شهر آشوب

املوضوعي للقرآن الكريم ،وذلك بجمع اآليات املتشابهة يف
ريا عىل وفق املنهج
جه ًدا كب ً
ّ
معي ،ث ّم استخلص رؤية القرآن حيال هذا املوضوع منها ،ومل يقترص عىل ذلك
موضوع ّ
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فقط ،بل تناول فيه ما اختلف العلامء والفقهاء يف تفسريها ،وهو كتاب نفيس ينبئ عن طول

باع صاحبه.

كل
مقسمة إىل فصول ،وجمع يف ّ
قسم املؤلّف كتابه إىل عرشة أبواب ،وتلك األبواب ّ
ّ

فصل اآليات املتشابهات التي اجتمعت بالداللة ،أو القرينة ،أو الوجه أو سبب التشابه ،أو

نوعه .وتلك األبواب نظّمها عىل وفق هذا النسق.

فصل ،يتض ّمن اآليات الدالّة عىل
ً
باب ما يتعلّق بأبواب التوحيد :اشتمل عىل 56
صفات الذات ،وصفات الكامل ،وكل ما َّ
دل عىل الرؤية والتصوير والتجسيم ،كاليد،

كل ما ينايف عقيدة التوحيد يف
الكريس وغريها ،مؤ ِّو ًل ّ
والوجه ،والعني ،واالستواء عىل
ّ
الذات والصفات ،كام تناول اآليات املتشابهات املتعلّقة بخلق السموات واألرض ،وخلق

اإلنسان والشمس والقمر ،وما يتعلّق باملالئكة وإبليس والج ّن والسحر وغريها.

فصل ،اشتملت بعض فصوله عىل العدل
ً
باب ما يدخل يف أبواب العدل :وتض ّمن 38

اإللهي ،وفصول عىل اآليات الدالّة عىل الهداية واإلضالل والفتنة ،وأخرى عىل الغواية،
ّ
واإلرادة ،واملشيئة ،وخلق أفعال العباد ،والظلم واملكر والخديعة والفتنة واالستهزاء وغريها.

فصل ،منها :عرشة فصول تتعلّق بنب ّينا مح ّمد،
ً
باب مام جاء يف النب ّوات :وتض ّمن 37

واألخرى تض ّمنت اآليات املتشابهات املتعلّقة بالنب ّوة والعصمة والوحي ،وقصص
األنبياء.%

خصص لفضائل أمري
ً
باب ما يتعلّق باإلمامة :وقد اشتمل عىل 24
فصل ،قسم منها ّ

والنص عىل إمامته وإمامة األمئّة األطهار  ،%وقسم اشتمل عىل خصائص
املؤمنني 8
ّ
اإلمامة.

فصل ،ذكر فيه اآليات املتشابهات يف باب املعاد ،وما
ً
باب املفردات :اشتمل عىل 21

يتعلّق به من التوبة ،واألجل ،والرجعة والرصاط والشفاعة ،ووصف الج ّنة والنار ،وغريها من

األبواب األخرى.
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اإلمامية (دراسة
العقدي للشيعة
الرتاث
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ِ
مصي
علي بن احلسن سديد الدين أبو الثناء الر ّ
ازي ،املعروف ابحل ّ
حممود بن ّ
(حدود -485حدود 585ه)
املنقذ
من التقليد
واملرشد من التوحيد
ّ
املسم بالتعليق
العرايقّ

الكتاب احتوى
على ّ
أهم العناوين
واملسائل يف العقائد

الكتاب يف األصل
كان ًّ
مبني�ا على االختصار،
ولكن بسط الكالم يف كثري
ّ
العقدية
من املسائل

الكتاب
مشتمل التوحيد،
العدلّ ،
النبوة،
وعناوين أخرى

عب عنه السيد بن طاووس يف الباب الخامس
(املنقذ من التقليد واملرشد إىل التوحيد) ّ

من «فرج املهموم» ب «املرشد إىل التوحيد» ،قال :يس ّمى كتاب «املرشد إىل التوحد»،
«املنقذ من التقليد» ،وذكر أنّه كبري يف مجلدين ،وأ ّن عنده نسخة عليها خ ّ
ط ج ّده ،ورام عىل
العراقي» يف علم الكالم،
املجلد الثاين كام م ّر بعنوان «املرشد» ،وهو املعروف ب «التعليق
ّ

وأ ّول مباحثه [ :القول يف حدوث الجسم ][[[.

يقول املؤلِّف يف مق ّدمة الكتاب« :وابتدأت بإمالء هذا التعليق ،والعزم فيه اإليجاز

ومهمتها ،ما وافقني الخاطر والطبع
أن مل ّا وصلت إىل أمهات املسائل
واالختصار ،غري ّ
ّ
يف أكرثها عىل موافقة ما كان يف العزم من اإليجاز ،فبسطت القول فيها بعض البسط ،فوقع
لذلك التفاوت بني مسائل هذا التعليق يف املقدار من التطويل واالختصار»[[[.

يتبي أنّه احتوى عىل
ومن خالل العناوين التي وردت يف كتاب «املنقذ من التقليد» ّ

أه ّم العناوين واملسائل يف العقائد ،ومن هذه العناوين نذكر األمور اآلتية :حدوث الجسم،
ِ
ِ
يل حول الصفات
محدث الجسم تبارك وتعاىل ،وصفات
وإثبات
املحدث ،بحث تفصي ّ

ريا ،مري ًدا ،وغري ذلك من
اإلله ّية ،من كونه تعاىل عامل ًا ،ح ًّيا ،مدركًا للمدركات سمي ًعا بص ً

[[[ الذريعة ،آقا بزرگ الطهراين ،ج ،23ص .151

اإلسالمي،
الرازي ،سديد الدين محمود :املنقذ من الضالل ،ج ،1تحقيق ونرش :مؤسسة النرش
الحميص
[[[
ّ
ّ
ّ
ط1412 ،1ه ،ص .18
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الصفات اإللهيّة ،البحث حول صفة العدل اإللهيّة ،يف أنّه تعاىل ال يريد شيئًا من القبائح
والفواحش ،القول يف الهدى والضالل ،القول يف القضاء والقدر .وهناك أبحاث متع ّددة

منها :يف التكليف يف ما ال يطاق ،يف وصف القرآن وكالمه تعاىل ،يف حسن ابتداء الخلق
ووجهه ،يف التكليف وحسنه ووجه حسنه ،يف اللطف واملصلحة واملفسدة ،األعواض ،يف

اآلجال ،يف األرزاق ،يف النب ّوات ،يف دفع ما طعن به املخالفون يف القرآن ،وغري ذلك من
العناوين امله ّمة يف مجال العقائد.

األسدي ابن البِطْريق
حيىي بن احلسن بن احلسني بن علي بن حممد البطريق بن نصر
ّ
ّي ( 523ه600 -ه)
احلل ّ
عمدة
عيون
صحاح األخبار يف
مناقب إمام األبرار

الكتاب جمع وتدوين
مناقب االمام أمري املؤمنني
ّ
علي بن أيب طالب عليه
السالم الواردة يف الصحاح
والسنن واملساني�د ألهل السنة

يشتمل
الكتاب على
تسعمئة وثالثة
ً
عشر حديث�ا

ِّ
ذكر املؤلف
ِّأساني�ده وطرقه إىل
مؤلفيها ورواتها يف صدر
الكتاب

يل بن أيب
قام املؤلِّف يف هذا الكتاب بجمع وتدوين مناقب اإلمام أمري املؤمنني ع ّ

خاص وترتيب
طالب  8الواردة يف الصحاح والسنن واملسانيد ألهل الس ّنة عىل نسق
ّ
مبتكر.

وقد كان هذا الكتاب خري بداية لهذا النوع من التأليف والتصنيف ،أعني «جمع املناقب

من الصحاح واملسانيد أو السنن املعتربة عند أهل الس ّنة» ،وتوالت التأليفات واملص ّنفات
عىل هذا النمط من بعده.

فصل.
ً
يشتمل الكتاب عىل تسعمئة وثالثة عرش حديثًا يف ستة وثالثني
كل فصل يف مق ّدمته.
وقد ذكر عدد أحاديث ّ

ّ
ّ
ّ
ببليوغرافية)
اإلمامية (دراسة
العقدي للشيعة
الرتاث
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كام ذكر املؤلف أسانيده وطرقه إىل مؤلِّفيها ورواتها يف صدر الكتاب ،وهو يعرب

عن مكانته يف الحديث وتضلّعه فيه وكرثة مشايخه وأساتذته ،وبلوغه الذروة يف اإلحاطة
باملناقب والفضائل.

خصائص
الويح املبني يف
مناقب أمري املؤمنني

هو من ّ
أهم وأشهر "
كتب احلافظ " ابن البطريق
" بعد كتابه " عمدة عيون
صحاح االخبار يف مناقب إمام
األبرار

ّ
ّ
صدر املؤلف كل
الكتاب
فصل بآية ّ
قرآني�ة ّثم
يشتمل على أكرث
من مئيت حديث ذكر األحاديث املرتبطة
باآلية من طرق ّ
العامة

« خصائص الوحي املبني يف مناقب أمري املؤمنني» ،وهو من أه ّم وأشهر كتب الحافظ

«ابن البطريق» بعد كتابه «عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار».
وقد ألّفه بعد كتايب العمدة واملستدرك.
فصل.
ً
والكتاب يشتمل عىل أكرث من مئتي حديث يف خمسة وعرشين

كل فصل بآية قرآن ّية ،ثم ذكر األحاديث املرتبطة باآلية من طرق
وقد ص ّدر املؤلّف ّ

كالبخاري ،ومسلم ،وتفسري
العا ّمة ،وقد ذكر يف بداية الكتاب طرق أسانيده إىل الكتب
ّ
الثعلبي ،وغريها من الكتب.
ّ

احلسين (-...ت 673ه)
العلوي
أمحد بن موسى بن جعفر بن طاووس
ّ
ّ
بن�اء
املقالة
ّ
الفاطمية يف نقض
ّ
العثماني�ة
الرسالة

الكتاب
ّ
رد على الرسالة
ّ
العثماني�ة
للجاحظ

الكتاب يشتمل
ّ
عقدية
على عناوين
ّ ّ
ّ
وتاريخية مهمة رد
ّ
عليها السيد ابن
طاووس

ّ
عقدية يف
يعترب دورة
ّ
مجال رد الشبهات الواردة
على اإلمامة وعلى شخص
وإمامة أمري املؤمنني

ذكر جامعة ،ومنهم تلميذ املص ّنف الحسن بن داود ،الكتاب باسم بناء املقالة الفاطميّة
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يف نقض الرسالة العثامنيّة.
قال السيد اين طاووس يف مق ّدمة كتابه« :وبعد :فإ ّن أبا عثامن الجاحظ ص ّنف كتابه

املس ّمى (بالرسالة العثامنيةّ) ابتداء غري حامد إلله الربيّة ،وال معرتف له بالربّانيّة ،وال شاهد
لنبيه بالرسالة الجل ّية ،وال ألهله وأصحابه باملرتبة العل ّية ،شار ًدا يف بيداء هواه ،سام ًدا يف

ظلامء عامه.

مخاصم رشف أمري املؤمنني  -صلوات الله عليه – بكلامت رسدها ،ولفظات
زعم
ً

زعم أنّه ش ّيدها ،را ًدا عىل نفسه يف تقريرات مناقب موالنا أمري املؤمنني  -صلوات الله عليه
جاهل يف نظام استعداد ،ما ًّدا يف األ ّول باعه القصري
ً
جدها ،هازلً يف مقام جا ّد،
 س ّددها وم ّإىل أعناق الكواكب ،وذراعه الكسري إىل النجوم الثواقب»[[[.
انتهج السيد ابن طاووس يف الكتاب األسلوب اآليت:
يذكر أ ّو ًل آراء الجاحظ وأدلّته ،ث ّم ينقد وير ّد هذه اآلراء واألدلّة التاريخيّة والعقديّة وغري

ذلك.

يتبي أنّه عىل درجة عالية من الدقّة واملنهجيّة ،وبعترب
ومن خالل تتبّع مضامني الكتاب ّ

دورة عقديّة يف مجال ر ّد الشبهات الواردة عىل اإلمامة وعىل شخص وإمامة أمري املؤمنني
.g

يل حني إسالمه ،قض ّية الشورى،
فقد ناقش ور ّد عىل موضوعات كثرية منهاِ :س ّن اإلمام ع ّ

يل ،حادثة الغار ،ور ّد عىل الطعون التي أوردها الجاحظ ،إىل
تفضيل أيب بكر عىل اإلمام ع ّ
غريها من العناوين امله ّمة من الناحية العقديّة والتاريخ ّية والتي انتقدها وأبطلها وبني ضعفها
السيد ابن طاووس ،بل يف بعض األحيان بني كذبها كام يظهر من خالل قراءة الكتاب.

[[[ جامل الدين أيب الفضائل أحمد بن موىس بن طاوس :بناء املقالة الفاطم ّية يف نقض الرسالة العثامن ّية،
الغريفي ،ص .53
ين
تحقيق :عيل العدنا ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ببليوغرافية)
اإلمامية (دراسة
العقدي للشيعة
الرتاث

الطرائف
يف معرفة
مذاهب الطوائف

انتهج ابن
طاووس يف هذا الكتاب
ً
ً
منهجا جديدا لبي�ان
ّ
أحق ّية املذهب اإلمايمّ

ّ
بي بطالن
املذاهب األخرى
وذلك ملنافاتها العقل
ّ
والكتاب والسنة
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ّ
ّ
اإلمامية
توصل إىل أن
يف معتقداتهم وفروعهم
يوافقون العقل والكتاب
ّ
ّ
النبوية الصحيحة
والسنة

اإلمامي ،فافرتض
جا جدي ًدا لبيان أح ّق ّية املذهب
انتهج ابن طاووس يف هذا الكتاب منه ً
ّ

حص األدلّة املوجودة عند
أ ّن مث ّة
ً
شخصا من أهل الذ ّمة يريد الدخول إىل اإلسالم ،وبدأ بتف ّ
املذاهب األربعة ،ومن األمور التي ر ّدها ونقلت يف هذه الكتب اتهام الشيعة بالغل ّو والكفر.
تبي لنا هذا املنهج املبتكر ،قال يف
ومن املفيد نقل جزء من مق ّدمة كتابه ،حيث ّ

فإن رجل من أهل الذ ّمة ،مذ نشأت سمعت اختالف أهل امللل يف
مق ّدمة الكتاب« :وبعدّ :

ألحصل لنفيس السالمة
كل زمان ،فسافرت بنفيس وخاطري وناظري يف العقائد واألديان،
ّ
ّ
وأفوز برىض الله ودار املقامة ،وأسلم من الندامة وخطر يوم القيامة.

وإنّني عرفت ما بلغ إليه مح ّمد صىل الله عليه وآله ومن اتّبعه عىل ملّته ،فأحببت أن أق ّدم

النظر فيام جاء به ويف حال أتباعه ورشيعته ،فوجدت أكرث أهل اإلسالم املالك ّية والحنف ّية

الشافعي ومذهب أيب
والشافع ّية والحنبل ّية ،وهم األربعة املذاهب؛ مذهب مالك ومذهب
ّ
حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل.

فسألت :هل كان هؤالء األربعة من أصحاب نبيّهم مح ّمد وأهل زمانه؟ فقيل :ال.

فقلت :هل كانوا جمي ًعا من التابعني الذين لقوا أصحابه ،فسمعوا منهم ورووا عنهم؟ فقيل

ال ،بل هؤالء األربعة تكلّموا فيام بعد وتعلّموا العلم وقلّدهم أكرث املسلمني.

فقلت :هذا عجيب من هذه األ ّمة ،كيف تركوا أن يس ّموا أنفسهم مح ّمديّة وينسبوا إىل

اسم نب ّيهم مح ّمد ،وكان ذلك أرشف لهم وأقرب إىل تعظيم نب ّوته وإظهار حرمته ،وليتهم

جعلوا مذاهبهم باسم أحد من أهل بيته وعرتته ،أو باسم أحد من صحابته ،أو باسم أحد
شاهد آثارهم وأعالمهم ،فكيف عدلوا عن ذلك كله وسموا أنفسهم بأتباع هؤالء األربعة
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األنفس؟!
ث ّم سألت :هل كان هؤالء األربعة املذاهب يف زمان واحد وعىل دين واحد؟
فقيل :ال ،بل كانوا يف أزمان متف ّرقة وعىل عقائد مختلفة وبعضهم يكفّر بعضً ا.
إىل أن قال :ثم قلت لبعض املسلمني :فهل ههنا مذهب خامس أو أكرث؟ فقيل :بل

جا
ههنا مذاهب كثرية فقلت :من أكرثها عد ًدا بعد هذه األربعة املذاهب وأظهرها احتجا ً

يف األصول والرشيعة؟ فقيل :قوم يُعرفون بالشيعة ،منتسبون إىل نبيهم مح ّمد وأهل
إل أ ّن هؤالء األربعة املذاهب متّفقون أو أكرثهم عىل بغض أهل هذا املذهب
خاصهّ ،
بيته
ّ
املذكور وعىل عداوتهم يف أكرث األمور[[[.

توصل إليها الس ّيد ابن طاووس ،وذلك بعد بحث حثيث ودقيق أ ّن
والنتيجة التي
ّ
اإلمام ّية يف معتقداتهم وفروعهم يوافقون العقل والكتاب والس ّنة النبويّة الصحيحة ،بخالف
باقي الفرق ،فإنّها تنايف العقل والكتاب والس ّنة ،واختالفها الفاضح والواضح دليل عىل

حة مذهب اإلماميّة.
بطالنها وص ّ
اليقني
باختصاص
موالنا علي ( عليه السالم )
بإمرة املؤمنني

ّ
من
الكتاب رد على ّ
ّ
ّ
ادعى أن رسول هللا صلى هللا
سم موالنا علياًّ
عليه وآله ما ّ
عليه السالم بأمري املؤمنني يف
حياته

الكتاب يف ثالثة
أقسامّ :
األول يف تسمية
اإلمام بأمري املؤمنني ،الثاين:
إمام املتقني ،الثالث:
.يعسوب الدين

ّإن ً
كثري ّا من
املصادر واملؤلفات اليت
اعتمد عليها ّ
السيد،
هي اليوم مفقودة
العني بل األثر

القيم ّ
لهذا الكتاب ّ
مميات كثرية نذكر منها:
كل ما ّ
يدل عىل موضوع البحث ،ولو كان الداللة رمزيّة
 .1جمع من القرآن والروايات ّ

أو إميائ ّية.

(بترصف وتلخيص).
[[[ الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ،السيّد ابن طاووس ،ص 9
ّ

ّ
ّ
ّ
ببليوغرافية)
اإلمامية (دراسة
العقدي للشيعة
الرتاث
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 .2ك ّرس جهده يف جمع النصوص الصادرة عنهم عليهم السالم املحتوية عىل تسمية

اإلمام  8بلقب (أمري املؤمنني) ،وأكرث ذلك بلسان الرسول األعظم مح ّمد  ويف عرصه.

 .3ومن ميزاته انتقاؤه الجيّد من مختلف املؤلّفات التي أُلِّفت قبله يف املوضوع،

وخاصة الكتب التي هي من عيون الرتاث ونفائس التصانيف وجالئل اآلثار التي كان أكرثها
ّ

محفوظًا يف مكتبته الق ّيمة فاستخدمها كمصادر لبحثه.

كل
 .4إنّه  6لش ّدة حرصه عىل إحكام إسناد الروايات وتقوية اعتبارها قد وصف ّ

كتاب استفاد منه بدقّة ،بتعيني اسم الكتاب واسم مؤلّفه واملكتبة املوجودة فيها تلك النسخة
وخصوصيّات النسخة املنقولة عنها ،مبا فيها من اإلجازات وبالغات اإلقراء واإلنهاء وما
للنص وتحقيقًا مبزيد من
كل ذلك توثيقًا
عليها من خطوط العلامء واألفاضل املشاهريّ ،
ّ

العناية به واالعتامد عليه.

ريا من املصادر واملؤلّفات التي اعتمد عليها الس ّيد ،هي اليوم مفقودة العني
 .5إ ّن كث ً

إل يف مؤلّفات هذا الس ّيد العظيم ،فتكون شهادته قدس
بل األثر وغري متداولة وغري مذكورة ّ
خاصة مع ذكره ألوصافها ،وأنّه رأى بعضها بخ ّ
ط مؤلفيها ثروة علم ّية
رسه بوجود تلك النسخ
ّ
ضخمة ألهل التحقيق واستحكامها ألسانيد كثري من األحاديث .ف ِن ْعم الشاهد ونعمت

الشهادة.

سبب التأليف:
وبي فيها السبب يف تأليف الكتب الثالثة ،وقال( :وبعد،
ث ّم ذكر خطبة كتاب األنوارّ ،

فإنّني كنت قد سمعت  -وقد تجاوز عمري عن السبعني  -أ ّن بعض املخالفني قد ذكر يف

يشء من مص ّنفاته :أ ّن سيّدنا رسول الله  ما س ّمى موالنا عليًّا  8بأمري املؤمنني يف
حياته ،وال أعلم هل قال ذلك عن عناد أو عن قصور يف املعرفة واالجتهاد...
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ترتيب الكتاب:
جعل املص ّنف كتابه هذا يف ثالثة أقسام :فالقسم األ ّول يف تسمية اإلمام  8بأمري

الخاص مبا ورد يف تسمية اإلمام  8بإمام
املؤمنني ،يبدأ بالقسم الثاين من الكتاب،
ّ

جل جالله علينا تأهيلنا
املتّقني ،ث ّم يبدأ بالقسم الثالث ،فيقول( :ومل ّا رأينا من فضل الله ّ

يل بن أيب طالب8
الستخراج هذه األحاديث من معادنها ....ووجدنا تسمية موالنا ع ّ

(يعسوب الدين) مشابهة لتسميته  8بأمري املؤمنني اقتىض ذلك إثباتها يف هذا الكتاب
اليقني).

ّي
جنم الدين أيب القاسم جعفر بن احلسن بن سعيد املعروف ابحمل ّقق احلل ّ
( 602ه676 -ه)
املسلك
يف أصول
الدين وتليه
ّ
الرسالة الماتعية

الكتاب دورة
كاملة يف التوحيد،
أفعال هللا ّ
النبوات،
اإلمامة

والكتاب بني
أسلوب التطويل
والتقليل

ّ
الماتعية
الرسالة
يف أخر كتاب املسلك يف
أصول الدين هي مختصر
املسلك

بي املؤلّف يف بداية الكتاب الهدف من تأليفه وأسلوب كتابته فيه ،فقال »:أ ّما بعد
ّ
فإنّه ملا كان الخوض يف تحقيق العقائد من أنفس الفوائد ،وأع ّز الفرائد ...،رأيت أ ْن أُ ْميل

مدخل إىل مط ّول كتبهم،
ً
رصا يقرص عن هجنة التطويل ،ويرتفع عن لكنة التقليل ،يكون
مخت ً
وموصل إىل تحصيل مذاهبهم ،فاقترصت منها عىل امله ّم[...،إىل أن قال] والغرض بهذا
ً

التوصل إىل السعادة األخرويّة بسلوك طريق الحق»[[[.
العلم إنّ ا هو
ّ

وعب عن كّل قسم
الحل مطالب الكتاب إىل أربعة أقسام رئيسة
قسم املحقّق
قد ّ
ّ
ّّ

وكل واحد من هذه األبواب يُقسم إىل فصول متع ّددة:
بالنظرّ ،

ل :املسلك يف أصول الدين ،تحقيق :رضا األستادي ،النارش :مجمع البحوث
[[[ ينظر :املحقق الح ّ ّ
اإلسالميّة – مشهد 1379 - 1421 ،ش ،ط ،2صص.34-33

ّ
ّ
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النظر األ ّول ىف التوحيد :يف هذا القسم عرض املؤلّف املباحث املرتبطة بالتوحيد يف

ثالثة فصول هي :املطلب األ ّول :يف إثبات العلم بالصانع ،املطلب الثاين :يف ما يُوصف

به سبحانه من الصفات الثبوت ّية ،املطلب الثالث :يف ما يُنفى عنه من الصفات.

النظر الثاين ىف أفعاله سبحانه وتعاىل :يف هذا القسم بحث املحقّق ع ّدة أبحاث منها:

يل ،الثالث:
األ ّول :يف أنّا فاعلون خالفًا لألشاعرة والكالب ّية ،الثاين :يف الحسن والقبح العق ّ

يخل بالواجب ،الرابع :يف فروع العدل ،ويف هذا القسم
يف أنّه تعاىل ال يفعل القبيح وال ّ
تع ّرض للمباحث املرتبطة باملعاد.

النظر الثالث ىف النب ّوات :تعرض ملباحث النب ّوة يف ثالثة فصول ،ويف الفصل األ ّول

النبي ،ويف الثالث ما يُ ّ
ستدل به عىل صدق م ّدعي النب ّوة،
تعريف النب ّوة ،ويف الثاين :صفات ّ
وبيان ورشح معجزات الرسول.

النظر الرابع ىف اإلمامة :ويف هذا القسم ثالثة فصول عبارة عن بيان حقيقة اإلمامة،

ووجوبها ،وصفات اإلمام ،ويف ذيل الفصل الرابع طرح أربعة مقاصد أخرى وهي:
النبي .
املقصد األ ّول :يف تعيني اإلمام بعد ّ
يل .8
املقصد الثاين :يف الداللة عىل إثبات ( إمامة ) األمئّة بعد ع ّ
املقصد الثالث :يف مباحث متعلّقة بالغيبة.

املقصد الرابع :يشتمل عىل مباحث وهي :املالئكة معصومون ،فاطمة  -عليها السالم

يل  ،8األنبياء أفضل من املالئكة.
– معصومة ،الباغي عىل ع ّ

الرسالة املاتعيّة يف آخر كتاب املسلك يف أصول الدين هي مخترص املسلك كام

يظهر للمتأ ّمل يف مطالبهام ونظمهام وأسلوبهام.

الطوسي ( 597ه672 -ه)
حممد بن احلسن نصري الدين
حممد بن ّ
ّ
ّ
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جتريد
االعتقاد

ّ
يتصف الكتاب
ّ
بالعمق واإلحكام مع
االختصار ،فهو من
أخصر النصوص
ّ
ّ
الشيعية
الكالمية

اعتمد القواعد
ّ
الفلسفية يف
واملصطلحات
ّ
الكالمية فنقل
إثب�ات املسائل
ّ
اجلدلية،
الكالم من احلكمة
ّ
الربهاني�ة
إىل احلكمة

امتاز التجريد
وخالفا لسائر الكتب
ّ ّ
بأنه ّ
تعرض
الكالمية
لبحث املعاد بعد مبحث
ّ
النبوة

يتّصف كتاب «تجريد االعتقاد» بالعمق واإلحكام مع االختصار ،فهو من أخرص

النصوص الكالم ّية الشيع ّية ،ومن هنا اشتُهر ومنذ األيام األوىل لتأليفه بني أعالم املسلمني
حا وتعليقًا وباللغتني العربيّة والفارسيّة.
بشتّى مذاهبهم ،وحظي باهتامم كبري من قبلهم رش ً
ّ
منهجية الكتاب:
الخاصة يف الفلسفة والكالم ،نقطة فارقة ومنعطفًا
يعترب الكتاب وملنهج ّية الخواجة
ّ

بارزًا يف تاريخ علم الكالم؛ حيث متكّن الخواجة هنا من التلفيق بني الفلسفة املشّ ائ ّية

الشيعي ،مام أ ّدى إىل هدم الفجوة ،والتقارب أكرث بني الفلسفة والكالم يف الوسط
والكالم
ّ

الشيعي.
الفكري
ّ
ّ

والكتاب مرتّب عىل ستّة مقاصد هي:
.1يف األمور العا ّمة.
 .1يف الجواهر واألعراض.
 .2يف إثبات الصانع تعاىل وصفاته.
 .3يف النب ّوة.
 .4يف اإلمامة.
 .5يف املعاد.

ّ
ّ
ّ
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خصائص كتاب تجريد االعتقاد
يتّسم كتاب التجريد بع ّدة خصائص منها:
الكتاب ،االختصار الشديد.
األوىل :االختصار ،إ ّن من أوضح السامت التي مت ّيز
َ
الثانية :اعتامده القواعد واملصطلحات الفلسف ّية يف إثبات املسائل الكالم ّية.
الثالثة :قبل أن يرشع املص ّنف يف الخوض يف املواضيع الكالم ّية ،من قبيل معرفة الله

والنب ّوة واإلمامة واملعاد ،رشع يف البحث عن الوجود واملاه ّية ،والعلّة واملعلول ،والوجوب

واإلمكان ،وبعبارة أخرى :رشع يف الخوض يف مباحث الفلسفة األوىل؛ باعتبارها متثّل
املبادئ واملق ّدمات لألبحاث الكالميّة.

كذلك نجد أ ّن الخواجة قد رشع قبل ذلك بتأليف كتاب تجريد املنطق ،والذي رشحه

ّ
(املتوف 726هجرية)؛ إذ ما مل تق ّرر املباحث املنطقيّة ومل
الحل
كالعلمة
ّ
كبار العلامء
ّّ

يل ال ميكن الخوض يف األبحاث الفلسف ّية
تهضم تلك األبحاث من املنطق االستدال ّ
والكالم ّية.
الرابعة :امتاز التجريد وخالفًا لسائر الكتب الكالم ّية بأنّه تع ّرض لبحث املعاد بعد
مبحث النب ّوة ،فيام كان السائد قبل الخواجة ،بحث املعاد – وبسبب العالقة بني مبحث

اإللهي-
وخاصة صفة العدل
الوعد والوعيد والثواب والعقاب وبني صفات الباري تعاىل،
ّ
ّ

قبل النب ّوة واإلمامة .والسبب الذي جعل الخواجة يدرج املعاد بعد النب ّوة أ ّن الخواجة مل
اإللهي.
ير يف تجريد االعتقاد عالقة وثيقة ج ًّدا ،بل اعتمد خالفًا لغريه عىل قاعدة اللطف
ّ

قواعد
العقائد

الكتاب
يبحث حول
ّ
مهمات املسائل
ّ
الكالمية ،من
املبدأ إىل املعاد

ِّ
الكتاب يركز على
نقل األقوال واآلراء،
وليس بصدد املناقشة
ّ
فيها والنقد عليها ،إال يف
قليل من املوارد

اشتمل الكتابّ على
العناوين اآلتي�ة :مقدمة قواعد
العقائد ّ
تضمنت ذكر سبعة أصول،
ّ
العقدية
ومجموعة من األحباث
الصفاتّ ،
النبوة واإلمامة ،الوعد
.والوعيد
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مهمت املسائل الكالميّة ،من املبدأ إىل املعاد ،لك ّنه يركِّز عىل
الكتاب يبحث حول ّ

نقل األقوال واآلراء ،وليس بصدد املناقشة فيها والنقد عليها ،إالّ يف قليل من املوارد،
ومن هنا ميكن ع ّده من كتب امللل والنحل أيضً ا ،فذكر مواضيع الخالف بني الحكامء

واملتكلّمني ،وموارد الخالف بني املعتزلة وأهل الس ّنة والشيعة ،وبني علامء تلك املذاهب
أنفسهم.

ث ّم إنّه مل يذكر عقائد الشيعة اإلماميّة يف مبحثي الصفات والعدل ،وإنّ ا تع ّرض لها

ولعل ذلك الت ّفاقهم مع املعتزلة يف كثري من هذه
ّ
يف مسألة اإلمامة ،واإلميان ،والعصمة،
رصح بهذا يف مبحث اإلمامة وقال« :وهم يف أكرث أُصول مذهبهم يوافقون
املسائل ،وقد ّ
املعتزلة» ،ومع ذلك فكان األوىل الترصيح بهم وعقائدهم حتى يف االتّفاق ّيات.
اشتمل الكتاب عىل العناوين اآلتية:
مق ّدمة قواعد العقائد تض ّمنت ذكر سبعة أصول ،وهي :املوجود واملعدوم والثابت

واملنفي والحال ،الواجب واملمكن واملمتنع ،الذات والصفة ،القديم واملح َدث ،الجوهر

والعرض ،املوجودات إ ّما متامثلة وإ ّما متضا ّدة وإ ّما متخالفة ،بطالن الدور والتسلسل.

الباب األ ّول إثبات موجد العامل ،الباب الثاين الصفات الثبوتيّة والسلبيّة ،الباب الثالث

فيام يُنسب إليه من األفعال ،الباب الرابع يف النب ّوة واإلمامة وغريها ،الباب الخامس يف
الوعد والوعيد وما يتبعهام.

تلخيص
املحصل (نقد
ّ
املحصل)

الكتاب من ّ
أهم كتب
اخلواجة نصري الدين الطويس
يف علم الكالم وهو تلخيص
انتقادي لكتاب" ّ
ّ
محصل
ّ
وحتليل ّ
أفكار املتقدمني واملتأخ ّرين من
العلماء واحلكماء واملتكلمني "
ّ
الرازي.
لفخر الدين

الكتاب على
واشتمل
ّ
عناوين ومسائل متعددة ّ بعضها
يف مجال الفلسفة واملقدمات
ّ
العامة ّأما القسم األخر يف الكتاب
اإللهيات وقد ّ
ّ
تعرض
يف
فهو
ّ
ألحباث متعددة ومتنوعة يف الذات
والصفات واألسماء واألفعال.

وقد تضمن الكتاب
مجموعة من الرسائل الصغرية
ّ
العقدي
واملهمة جدا يف املجال
للخواجة نصري الدين الطويس من
ّ
قبي�ل رسالة اإلمامة ،أقل ما جيب
االعتقاد به...،

ّ
ّ
ّ
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الطويس يف علم الكالم ،والكتاب
يعترب هذا الكتاب من أه ّم كتب الخواجة نصري الدين
ّ

نقدي لكتاب « محصل أفكار املتق ّدمني واملتأخّرين
كام يُستفاد من اسمه تلخيص وتحليل
ّ
الرازي.
من العلامء والحكامء واملتكلّمني » الذي وضعه فخر الدين
ّ

النقدي للكتاب أن يوضح
الطويس من خالل منهجه
وباختصار استطاع نصري الدين
ّ
ّ

ّ
والفلسفي.
يل
غوامضه ،ويخضع موضوعاته املختلفة
ملحك النقد والبحث العق ّ
ّ

واشتمل الكتاب عىل عناوين ومسائل متع ّددة بعضها يف مجال الفلسفة واملق ّدمات

العا ّمة من قبيل :الركن األ ّول يف املق ّدمات ،وهي ثالث :املق ّدمة األوىل يف العلوم
األ ّوليّة ،الثانية يف أحكام النظر ،الثالثة يف الدليل وأقسامه ،ويف تقسيم املعلومات ،وأحكام
املوجودات.

أ ّما القسم اآلخر يف الكتاب فهو يف اإللهيّات ،وقد تع ّرض ألبحاث متع ّددة ومتن ّوعة يف

الذات والصفات واألسامء واألفعال.

القسم األ ّول يف الذات :وجود الله تعاىل ،مدبّر العامل ،صانع العامل.
القسم الثاين يف الصفات :أقسام الصفات وهي :السلبيّة ،الصفات الثبوتيّة :القدرة،

الحياة ،اإلرادة ،الكالم...،

القسم الثالث يف األفعال :ال جرب وال تفويض ولكن أمر بني أمرين ،الله مريد لجميع

الكائنات ،ترتيب املمكنات ،القضاء والقدر ،الحسن والقبح.

القسم الرابع الكالم يف األسامء يف السمعيّات وهو مرتّب عىل أقسام:
النبي ،فوائد
القسم األ ّول يف النب ّوات :املعجز ،الجواب عن الشبهات يف أ ّدلة نب ّوة
ّ

البعثة ،طريقة الحكامء يف إثبات النب ّوة ،عصمة األنبياء ،الكرامات....،

القسم الثاين يف املعاد :األقوال يف املعاد ،حقيقة النفس ،التناسخ ،امتناع عدم األرواح،

سعادة النفوس النقية بعد املوت ،شقاوة النفوس الرديّة بعد املوت ،إعادة املعدوم ،املعاد
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يت ّم مع القول بإعادة املعدومَ ،و ِعي ُد أصحاب الكبائر منقطعَ ،وعي ُد املعاند دائم والقارص
معذور.

القسم الثالث يف األسامء واألحكام :اإلميان ،صاحب الكبرية مؤمن أم مرشك أم منافق

أم كافر ،اإلميان قابل للزيادة والنقصان أم ال ،تعريف الكفر وخطر تكفري املسلمني.

القسم الرابع يف اإلمامة :أقوال الفرق يف وجوب اإلمامة ،الشيعة اإلماميّة والكيسانيّة

والزيديّة والغالة ،رشح فرق الكيسان ّية ،رشح فرق الزيديّة ،اإلشارة إىل ُعمدة مذهب اإلمام ّية.

العقدي
وقد تض ّمن الكتاب مجموعة من الرسائل الصغرية وامله ّمة ج ًّدا يف املجال
ّ

الطويس منها:
للخواجة نصري الدين
ّ

رسالة اإلمامة :وتص ّمنت بيان أ ّن اإلمامة مرت ّبة عىل بالتوحيد والعدل والنب ّوة ،وبني

خمس مسائل يف اإلمامة ما اإلمام ،هل اإلمام ،مل اإلمام ،كيف اإلمام ،و َمن اإلمام ،وختم
الرسالة ببيان غيبة اإلمام الثاين عرش.

أقل ما يجب االعتقاد به :بني فيها ما يجب اعتقاده عىل الناس ،وأنّه ال يجب عليهم
ّ

تعلّم األدلّة التي ح ّررها املتكلّمون...

املقنعة يف أ ّول الواجبات :وهي رسالة مخترصة حول األصول الخمسة.
إثبات الواحد األ ّول :تهدف الرسالة إىل إثبات املبدأ األ ّول الذي ال يشء قبله وال مبدأ

له ،ويستحيل أن يكون أكرث من واحد....

أفعال العباد بني الجرب والتفويض :الرسالة تفسري مخترص ملقولة «ال جرب وال تفويض

بل أمر بني األمرين»....

حيت عقول الحكامء ،ويحاول
ربط الحادث بالقديم :هذا املبحث من املباحث التي ّ

يبي كيفيّة ربط الحادث بالقديم.
الطويس يف هذه الرسالة املخترصة أن ّ
ّ

بقاء النفس بعد بوار البدن :رسالة يف تحقيق بقاء النفس اإلنسانيّة بعد البدن وإقامة

ّ
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الربهان عىل ذلك.
إىل غريها من الرسائل أمثال رشح رسالة ابن سينا ،الرسالة النصرييّة ،رسالة يف العلل

واملعلوالت ،صدور الكرثة عن الواحد ،برهان يف إثبات الواجب...،

ميثم بن علي بن ميثم بن معلَّى كمال الدين أبو الفضل البحراينّ املعروف اببن ميثم
البحراينّ (636ه 699 -ه)

قواعد
املرام يف علم
الكالم

الكتاب مع
اختصاره يمتاز
ّ
بالشمول لكل مباحث
أصول الدين

يمتاز بوضوحه
ّ
وقوة عباراته وإشراق
ّ
أسلوبه وخلوه عن
التعقيد

الكتاب احتوى
ّ
على  8قواعد وكل
قاعدة حتتوي على
ّ
عدة أركان

يعترب من الكتب الكالميّة امله ّمة ج ًّدا واملخترصة ،وهو مع اختصاره ميتاز باشتامله

كل مباحث أصول الدين وما يلحق بها من املسائل االعتقاديّة ،باإلضافة إىل وضوحه
عىل ّ

وق ّوة عباراته وإرشاق أسلوبه وخل ّوه عن التعقيد الذي يُرى يف كثري من الكتب املشابهة له.

وقسم املؤلّف
وقد ص ّنفه عىل منهج املتكلّمني وأقوال الفالسفة واملقايسة فيام بينهمّ ،

وكل ركن يحتوي عىل ع ّدة
وكل قاعدة تحتوي عىل ع ّدة أركانّ ،
الكتاب إىل  8قواعدّ ،

بحوث.

وقد اشتمل الكتاب عىل العناوين اآلتية:
القاعدة األوىل :فی املق ّدمات:
الركن األ ّول[ :يف التص ّور والتصديق]
الركن الثاين :يف النظر وأحكامه وغريهام.
القاعدة الثانية :فی أحكام كلّيّة للمعلومات.
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القاعدة الثالثة :فی حدوث العامل.
القاعدة الرابعة :يف إثبات العلم بالصانع وصفاته.
القاعدة الخامسة :يف األفعال وأقسامها وأحكامها.
القاعدة السادسة :يف النب ّوة.
القاعدة السابعة :يف املعاد.
القاعدة الثامنة :يف اإلمامة.

النجاة
يف القيامة
يف حتقيق أمر
اإلمامة

يعترب
الكتاب من أهمّ
الكتب يف باب
اإلمامة

بدأ ّبتحديد مفهوم،
واألدلة على على تعيني
ّ
اإلمام ،ورد على الشبهات
املختلفة حول اإلمامة

ّ
الكتاب يمتاز بأنه
يدخل يف رد التفاصيل
اليت عرضت على اإلمامة
ّ
ويردها بمنهج علماء الكالم

العلمة ابن ميثم
يعترب الكتاب من أه ّم الكتب يف باب اإلمامة ،ويف البداية تع ّرض ّ

ين لآلراء املختلفة حول اإلمامة ،ور ّد األدلّة التي عرضها املخالف يف هذا املجال،
البحرا ّ

بي النظريّة الصحيحة يف اإلمامة بأدلّة محكمة.
ث ّم ّ
ويتض ّمن الكتاب مق ّدمة وثالثة أبواب.

أ ّما املق ّدمة فهي يف تعريف اإلمامة ومذاهب الناس فيها.
والباب األ ّول يف الرشائط املعتربة يف اإلمامة.
والباب الثاين :يف تعيني اإلمام.
والباب الثالث :يف تقرير شبهة الخصوم والجواب عنها،
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كل باب فبدأ بتحديد املفهوم،
وقد عرض املؤلِّف مجموعة من العناوين امله ّمة يف ّ

واألدلّة عىل عىل تعيني اإلمام ،ور ّد بطريقة منهج ّية ودقيقة عىل الشبهات املختلفة حول
اإلمام.

ّ
ويمتاز الكتاب باستيعابه إىل حد كبري األمور اآلتي�ة:
 .1اآلراء املختلفة واملتضاربة حول اإلمامة يف مختلف شؤونها ،فهو يتط ّرق إىل
مذاهب املسلمني يف وجوب اإلمامة ويف تعيني اإلمام والرشوط املعتربة فيه ،كام يتناول
بالبحث يف مذاهب طوائف الشيعة املنكرين إلمامة بعض األمئّة االثني عرش.

 .2عمق األدلّة والوجوه التي يقيمها إلثبات ما تراه اإلماميّة االثنا عرشيّة يف مختلف

كل الوجوه
مسائل اإلمامة ،فرتاه يتط ّرق إىل بيان الدليل ،ث ّم يستم ّر يف ترسيخه وتدعيمه بذكر ّ
املحتملة يف املسألة وإبطالها وتعيني الوجه الصحيح منها.

 .3األدلّة والوجوه التي يقيمها أصحاب بق ّية الطوائف اإلسالم ّية ،ال س ّيام مناقشاتهم

الكالمي
كل ذلك بالتفصيل ،ث ّم يدخل يف نقدها ور ّدها باألسلوب
يف أدلّة اإلمام ّية ،فيذكر ّ
ّ
املعهود عن املتكلّمني.

ابلعلمة
املطهر
األسدي مجال الدين أبو منصور املعروف ّ
علي بن ّ
ّ
احلسن بن يوسف بن ّ
ّي (  726 - 648ه )
احلل ّ

ّ
ّ
َّ ً
وضع العلمة احلل ّي ما ين�اهز الثالثني مؤلفا يف علم الكالم نذكر منها اآليت:

استقصاء
النظر يف البحث
عن القضاء
والقدر

رسالة موجزة أورد فيها
مباحث القضاء والقدر ،وطرح
فيها املذاهب املختلفة يف أفعال
ّ
العقلية
العبادّ ،ثم أقام الرباهني
ّ
على مذهب العدلية

وذكر ثماني�ة
عشر ً
وجها حيكم
ّ
العقل بها على أن
للعبد اختي ً�ارا يف أفعاله
غري مجرب عليها.

ّ
ّ
رد على أدلة
ّ
من قال أن العبد
مجرب على أفعاله ال
اختي�ار له
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رسالة موجزة أورد فيها مباحث القضاء والقدر ،وطرح فيها املذاهب املختلفة يف

أفعال العباد ،ث ّم أقام الرباهني العقل ّية عىل مذهب العدل ّية ،كام أردف براهينه مبا ورد يف
الكتاب العزيز.

کتب هذه الرسالة بطلب من السلطان أولجایتو خدابنده مح ّمد مل ّا سأله نظر األدلّة

الدالّة علی أ ّن للعبد اختیا ًرا فی أفعاله ،وأنّه غیر مجرب علیها.

وهذه الرسالة مع صغر حجمها فهی جامعة أله ّم األدلّة وأدقّها حول هذا املوضوع،

وبعبارة موجزة.

محل النزاع بذکر أقوال علامء املسلمین حول هذه املسألة ،ومن
ففی بدایة الرسالة ق ّرر ّ

ث ّم رشع بعرض األدلّة الدالّة علی أ ّن للعبد اختیا ًرا فی أفعاله ،وذکر مثانیة عرش وج ًها یحکم
العقل بها علی أ ّن للعبد اختیا ًرا فی أفعاله غیر مجرب علیها ،وأ ّما املنقول فوجوه ...وذکر
مثانیة عرش وج ًها أیضً ا ،وتع ّرض  - 6 -فی آخر الرسالة إلی ذکر أه ّم احتجاجات الذاهبین

إلی أ ّن العبد مجرب علی أفعاله ال اختیار له فیها ،وذکر أربعة وجوه من احتجاجاتهم ،ث ّم

الحل.
ّ
أجاب عنها واحدة واحدة من حیث املعارضة ومن حیث

األلفني
الفارق بني
الصدق واملني

ً
كتاب األلفني يف إمامة
ذكر فيه ألفا
واف
أمري املؤمنني بمثابة ِّحبث ّ ٍ
وثماني�ة وثالثني
ً
يف اإلمامة وضعه مؤلفه بأدلة دليل يف إمامة اإلمام
ّ
كافية لم يسبقه غريه عليها
ٍ
علي بن أيب طالب
من علماء الشيعة.
عليه السالم.

ّ يعتمد صاحب األلفني يف
أدلته على القرآن الكريم ،فيورد
آيات من الذكر احلكيم وينسبها أو
ّ
ّ
يفسرها على أنها جاءت كدليل على
إمامة ٍّ
علي عليه السالم

يع ّد كتاب األلفني يف إمامة أمري املؤمنني مبثابة بحث ٍ
واف يف اإلمامة وضعه مؤلِّفه

دليل
بأدلّة كافي ٍة مل يسبقه غريه إليها من علامء الشيعة ،وقد ذكر فيه ألفًا ومثانية وثالثني ً

يل بن أيب طالب  ،8وهو نفسه الكتاب املوسوم بـ (كتاب األلفني)
يف إمامة اإلمام ع ّ

الحل كام قال « :- 6 -من األدلّة
العلمة
ّ
واملي ،وقد أورد فيه
الفارق بني الصدق
ْ
ّّ
يل بن أيب طالب
اليقينيّة والرباهني العقليّة والنقليّة ألف دليل عىل إمامة سيّد الوصيّني ع ّ

ّ
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وألف دليل عىل إبطال شُ َبه الطاعنني ،وأوردّتُ فيه من األدلّة عىل
أمري املؤمنني ،8
ُ
باقي األمئّة عليهم السالم ما فيه كفاية للمسرتشدين ،[[[»...ويف هذا السياق يعتمد صاحب

ويفسها عىل أنّها جاءت
األلفني يف أدلّته عىل القرآن الكريم ،فيورد آيات من الذكر الحكيم
ّ
يل .8
كدليل عىل إمامة ع ّ

ّ
(املتوف772هـ) ،ذكر يف مق ّدمته أ ّن
وقد ألّفه لولده مح ّمد املعروف بفخر املحقّقني

السالم ـ ،وألّف
يل بن أيب طالب ـ عليه َّ
الكتاب يشتمل عىل ألف دليل عىل إمامة اإلمام ع ّ

دليل عىل إبطال شبهات الطاعنني،

وقد قال يف مق ّدمة الكتاب أنّه رتّبه عىل مق ّدمة ومقالتني وخامتة ،وأ ّما املق ّدمة فاشتملت

عىل ع ّدة أبحاث وهي:

األ ّول :تعريف اإلمام ،الثاين :اإلمامة ،الثالث :املبادىء ،الرابع :نصب اإلمام لطف،

الخامس :ال يقوم مقام اإلمامة غريها ،السادس :يف أ ّن نصب اإلمام واجب ،السابع :عصمة

وقسمهام يف الجزء األ ّول من الكتاب إىل
اإلمام (وعرض فيه األدلّة عىل عصمة اإلمام ّ
قسمني :املئة األوىل واملئة الثانية) ،ويف الجزء الثاين من الكتاب بدأ يف املئة الثالثة (وأكمل
يف عرض األدلّة عىل العصمة) إىل املئة العارشة ،وقال :يف خامتة الكتاب ،فهذا آخر ما
أردنا إيراده يف هذا الكتاب ،من األدلّة الدالّة عىل عصمة اإلمام  8وهي ألف ومثانية
دليل ،وهو بعض األدلّة ،فإ ّن األدلّة عىل ذلك ال تُحىص وهي براهني قاطعة....،
وثالثون ً

[[[

أنوار
امللكوت يف
شرح الياقوت

كتاب الياقوت
فهو تأليف أيب إسحاق
إبراهيم بن نوخبت
ّ
(املتوف310هـ) ّوالشرح
ّ
للعالمة احلل ّي.

ّ
والعلمة يف هذا
الكتاب أورد مجموع املطالب
ً
يف  15مقصدا على الشكل اآليت
ّ
 4مقاصد خصصها لألمور
ً
ّ
العامة ،و11مقصدا ملباحث
ّ
اإللهيات

ل :األلفني ،مكتبة األلفني ،الكويت 1985 - 1405 ،م ،ص .22
[[[ العلّمة الح ّ ّ
[[[ (م.ن) ،ص .454

من مقاصد الكتاب
ّ
العقدية إثب�ات الصانع وتوحيده
وأحكام صفاته ،العدل ،أفعال
القلوب ونظائرها ،األلطاف،
ّ
النبوات ،اإلمامة...،
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ّ
العلمة
نوبخت(املتوف310هـ) كام ذكره ّ
كتاب الياقوت تأليف أيب إسحاق إبراهيم بن

الحل.
يف مق ّدمة الكتاب والرشح للعالّمة
ّّ

وكتاب الياقوت من املتون القدمية التي ال غنى عنها للباحثني واملثقّفني؛ ألنّه رشح

فيه العقائد واآلراء املختلفة للفرق املذكورة يف الكتاب ،ويف عهد املؤلّف ،فهو من مرجع

للمحقّقني يف تاريخ الفرق والعلوم اإلسالم ّية.

الحل« :غري الحجم ،كثري العلم،
العلمة
ّ
إلّ أ ّن كتاب الياقوت حسب ترصيح
ّّ
مستصعب عىل الفهم ،يف نهاية اإليجاز واالختصار ،بحيث يعجز عن تف ّهمه أكرث النظّار»[[[.
العلمة يف كتابه هذا ،إىل كتاب «مناهج اليقني» وكتاب «معارج الفهم»
ّ
وقد أوعز

و«نهاية املرام» والجميع من تأليفه.
خصوص ّيات الرشح:

)العلمة
ّ
ينقل املاتن (بن نوبخت) اآلراء واألقوال دون أن يشري إىل قائليها ،والشارح

وعي القائلني والفرق املنتسبني بها.
الحل) رفع هذا النقص ّ
ّّ

الحل برشحه هذا الكتاب مت ًنا ق ّي ًم من املتون الكالم ّية القدمية الذي
العلمة
حفظ لنا ّ
ّّ

لواله لكان ُعرضة للضياع والتلف.

العلمة يف هذا الكتاب مجموع املطالب يف  15مقص ًدا عىل الشكل اآليت4 :
وأورد ّ

خصصها لألمور العا ّمة ،و11مقص ًدا ملباحث اإللهيّات نذكر منها:
مقاصد ّ

املقصد األ ّول ىف النظر وما يتّصل به ،الثاىن ىف تعريف الجوهر والعرض والجسم،

الثالث ىف أحكام الجواهر واألعراض ،الرابع ىف املوجودات ،الخامس ىف إثبات الصانع
وتوحيده وأحكام صفاته ،السادس ىف استناد صفاته إىل وجوبه تعاىل ،السابع ىف العدل،

الثامن ىف اآلالم واألعواض ،التاسع ىف أفعال القلوب ونظائرها ،العارش ىف التكليف ،الحادي
ل :أنوار امللكوت يف رشح الياقوت ،تحقيق محمد نجمي زنجاين ،نارش :الرشيف
[[[ العلّمة الح ّ ّ
الريض ،قم1363 ،ش ،ط ،2ص .3

ّ
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عرش ىف األلطاف ،الثاىن عرش ىف اعرتاضات الخصوم ىف التوحيد والعدل والجواب عنها،

الثالث عرش ىف الوعد والوعيد ،الرابع عرش ىف النب ّوات ،الخامس عرش ىف اإلمامة.

الباب
احلادي عشر

الباب احلادي عشر؛
ّ
عقدي مشهور ،وهو
كتاب
الباب احلادي عشر من أبواب
مختصر
كتاب منهاج
الصالح يف ّ
ّ
املصباح تأليف العلمة احلل ّي.

عرض أصول الدين
ّ
اليت جيب على كل مسلم أن
يؤمن بها ،وهي معرفة هللا تعاىل
ّ
ّ
والسلبي�ة وما
الثبوتي�ة
وصفاته
ّ
يصح وما يمتنع على الذات،
ّ
ومعرفة النبوة واإلمامة واملعاد

للكتاب أكرث من عشرين
شرحا ،وقد حظي كتاب الفاضل
املقداد واسمه النافع يوم احلشر يف
شرح الباب احلادي عشر باهتمام
ّ
خاص لدى العلماء والباحثني من
بني شروح الكتاب.

جد» للشيخ
وهو رسالة مخترصة يف العقائد اإلمام ّية كتبه حينام اخترص «مصباح املته ّ

العلمة يف أبواب عرشة ،وأضاف إليها
الطويس التي ألّفها يف األدعية والعبادات ،اخترصه ّ
ّ
«الباب الحادي عرش» يف العقائد ،وأسمى الجميع «منهاج الصالح يف مخترص املصباح»،
حا وتعليقات ،أشهرها ما كتبه
حا لألنظار ،فكتب عليها رشو ً
وهذه الرسالة مل تزل مطم ً

الفاضل املقداد الذي أسامه بـ«النافع يوم الحرش يف رشح الباب الحادي عرش» ،و هي

رسالة دراس ّية يف الحوزات الشيع ّية إىل يومنا هذا.

كل مسلم
الحل يف الباب الحادي عرش أصول الدين التي يجب عىل ّ
العلمة
عرض ّ
ّّ

أن يؤمن بها ،وهي معرفة الله تعاىل وصفاته الثبوت ّية والسلب ّية ،وما يصح وما ميتنع عىل
الذات ،ومعرفة النب ّوة واإلمامة واملعاد ،وقد عرض هذه املعتقدات يف سبعة فصول ،وهي:

الفصل األ ّول يف إثبات واجب الوجود ،الثاين يف الصفات الثبوتیّة ،الثالث يف الصفات

السلبیّه ،الرابع يف العدل اختيار البرش ،الخامس يف النب ّوة ،السادس يف اإلمامة ،السابع يف
العلمة يف هذا الفصل مسألة
املعاد وإثباته من خالل األدلّة العقل ّية واآليات القرآن ّية ،وبحث ّ

الثواب والعقاب والتوبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

وقد اهت ّم أهل العلم بكتاب الباب الحادي عرش؛ ملا مت ّيز به من اختصار وشمول ّية ،كام

أنّه نُسخ وطُبع مستقلًّ عن أبواب الكتاب العرشة ،وحظي برشوح وتعليقات كثري. ،وقد ذكر
حا له.
مؤلّف كتاب الذريعة أكرث من عرشين رش ً
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وقد حظي كتاب الفاضل املقداد (متوىف  826هـ) واسمه النافع يوم الحرش يف رشح

خاص لدى العلامء والباحثني من بني رشوح الكتاب ،فأصبح
الباب الحادي عرش باهتامم
ّ

يُد ّرس يف املدارس والحوزات العلم ّية ،وطُبع ع ّدة م ّرات.

تسليك
النفس إىل
حظرية القدس

خصص ّ
ّ
ألهم
الكتاب ّ ّ
املسائل الكالمية ،اليت أفرغها
ّ
فلسفية
املؤلف يف قوالب
ّ
وبرهاني�ة .وهو أشبه بكتاب
«جتريد االعتقاد»

سلك يف كتابه هذا مسلك
السهولة يف البي�ان ،وهو يغاير
ّ
الطويس يف كتاب «جتريد
مسلك ّ
االعتقاد» الذي يمتاز بالصعوبة،
ّ
ولكنهما يشرتكان يف إضفاء الصبغة
ّ
ّ
الكالمية
الفلسفية على املسائل

من املباحث
ّ
العقدية يف الكتاب إثب�ات
واجب الوجود وصفاته،
العدلّ ،
النبوة ،اإلمامة،
املعاد

الحل استجابة لرغبة ولده مح ّمد
العلمة
تسليك النفس إىل حظرية القدس قد ألّفه ّ
ّّ

وخصصه ألهم املسائل الكالميّة ،الّتي أفرغها يف قوالب فلسفيّة
املعروف بفخر املحقّقني،
ّ
الطويس ،والّذي رشحه
وبرهان ّية ،وهو أشبه بكتاب «تجريد االعتقاد» ألستاذه نصري الدين
ّ
العلمة بكتابه «كشف املراد» وقال« :وجدنا كتابه املوسوم بتجريد االعتقاد قد بلغ فيه
ّ

جل مسائل الكالم عىل أبلغ نظام» ،غري أ ّن املص ّنف سلك يف كتابه
أقىص املراد وجمع ّ
الطويس يف كتاب «تجريد االعتقاد» الّذي
هذا مسلك السهولة يف البيان ،وهو يغاير مسلك
ّ
ميتاز بالصعوبة ،ولكنهام يشرتكان يف إضفاء الصبغة الفلسف ّية عىل املسائل الكالم ّية،
والكتاب كام يصفه املؤلّف يف مق ّدمته مشتمل عىل أه ّم املسائل وأرشفها ،وقد جمع فيه

النكات وأصول املطالب الكالم ّية.

وقد ّ
قسم الكتاب إىل مراصد ،وهي:
األ ّول :يف األمور العا ّمة ،الثاين :يف تقسيم املوجودات ،الثالث :يف البحث عن أقسام

املوجودات ،الرابع :يف أحكام املوجودات ،الخامس :يف إثبات واجب الوجود وصفاته،
السادس :يف العدل ،السابع :يف النب ّوة ،الثامن :يف اإلمامة ،التاسع :يف املعاد.

ّ
ّ
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الرسالة
ّ
السعدية

ّ
الرسالة تت�ألف من
ّ
خمس مقدمات وثالثة
ّ
أقسام ،والقسم األول يف
العقائد ،والثاين يف العبادات،
ّ
األخالقيات.
والثالث يف

حبث ثالث مسائل
ّ
استحالة رؤية للا ،كالمه
سبحانه حادث ،صفاته عني
ذاته.
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تمتاز الرسالة
ّ
املنطقي
باالستدالل
ّ
ّ
املنهجية
املبسط ،املقارنة

الرسالة تتألّف من خمس مق ّدمات وثالثة أقسام ،والقسم األ ّول يف العقائد ،والثاين يف

العبادات ،والثالث يف األخالق ّيات.

الحل
العلمة
ّ
وهي رسالة بني اإليجاز واإلطناب ،يف أصول الدين وفروعه ،ألّفها
ّّ
الحق وامللّة والدين املعروف بـ«املستويف الساوجي» الذي كان وزي ًرا لـ«غازان
لسعد
ّ
خان» ،وقد ساهم يف عهد «أولجايتو» مع رشيد الدين فضل اللّه يف إدارة أُمور البلد إىل أن

قُتل عام 711هـ[[[.

حق مسائل ثالث:
والرسالة تحتوي عىل مق ّدمة وفصول ،وقد استوىف فيها ّ
أ .استحالة رؤية اللّه سبحانه.
ب .كالمه سبحانه حادث.
ج .صفاته عني ذاته.
ومتتاز هذه الرسالة ،بأمور كثرية ،منها:
املبسط ،هذا من جهة.
املنطقي
أ .االستدالل
ّ
ّ
ب .كام تلتزم غالبًا ،بعنرص املقارنة ،بني مختلف املدارس يف جميع بحوثها ،كالميّة

كانت أم فقهيّة.

ج .ناهيك عن منهجيّة سليمة يف قواعدها ،وأسلوب مرشق مبني يف عروضه ،من جهة

ثالثة.

[[[ ينظر :الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ج  ،12ص .183

 134الشيخ محمود علي سرائب

ّأما فهرسة التقسيم ،فهي على الشكل اآليت:
متهيد ،يض ّم خمسة مق ّدمات ،التي هي يف معظم ما جاء فيها ،من املسائل األصول ّية،

الفقهي.
والتي يُصار إليها عند االستدالل
ّ

قسم العقائد ،وهو مركز الثقل فيها ،حيث :يبدأ باملسألة األوىل ،وينتهي بانتهاء التاسعة

العلمة إىل ع ّدة أبحاث ،واملسائل هي:
قسمها ّ
ّ
وكل مسألة ّ
 حقيقته تعاىل.يحل يف غريه وال يتّحد به.
 أنّه تعاىل ال ّ أ ّن الله تعاىل يستحيل رؤيته. كالمه تعاىل.يستحق الصفات لذاته.
 أنّه تعاىلّ
 أفعاله تعاىل. -النب ّوة.

كشف
املراد يف شرح
جتريد االعتقاد

الكتاب شرح لكتاب
ّأما الداعي لهذا الشرح
ّ
ّ
ّ
جتريد االعتقاد للمحقق
ّ
هو أن املحقق الطويس أوجز
ّ
الطويس .وحيتوي الكتاب
ّ
كل مقصد ألفاظه يف الغاية ،وعجز عن
على  6مقاصد ويف
ّ
ّ
ّ
عدة فهم معاني�ه الطالبون ،فوضع
عدة فصول ويف كل فصل
ّ
العلمة هذا الشرح.
مسائل

ويف القسم
ّ
ّ
باإللهيات باملعىن
املختص
ّ
األخص دورة كاملة يف
العقائد

وهذا الكتاب رشح لكتاب تجريد االعتقاد للمحقّق نصري الدين مح ّمد بن الحسن

الطويس ،ويحتوي
الطويس ،وهو أ ّول رشح عىل كتاب تجريد االعتقاد للخواجة نصري الدين
ّ
ّ
كل فصل ع ّدة مسائل.
كل مقصد ع ّدة فصول ،ويف ّ
الكتاب عىل  6مقاصد ،ويف ّ

وذكر املؤلّف يف مق ّدمة الكتاب السبب الذي دفعه إىل رشح كتاب تجريد االعتقاد،

ّ
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جل مسائل
قال« :وجدنا كتابه املوسوم بتجريد االعتقاد قد بلغ فيه أقىص املراد وجمع ّ
علم الكالم عىل أبلغ نظام ،كام ذكر يف خطبته وأشار يف ديباجته ،إلّ أنّه أوجز ألفاظه يف

الغاية ،وعجز عن فهم معانيه الطالبون ،فوضعنا هذا الكتاب املوسوم بكشف املراد يف
حا ملا استبهم من معضالته ،وكاشفًا عن مشكالته ،راج ًيا من
رشح تجريد االعتقاد ،موض ً

الله تعاىل جزيل الثواب وحسن املآب إنّه أكرم املسؤولني»[[[.
يدور كتاب كشف املراد تب ًعا ملتنه عىل محاور ثالثة:

األ ّول :يف األُمور العا ّمة التي يطلق عليها اإلله ّيات باملعنى األع ّم ،ويبحث فيه عن

الوجود والعدم وأحكام املاهيّات ،واملواد الثالث :الوجود واإلمكان واالمتناع ،وال ِقدم
والحدوث ،و العلّة واملعلول ،وغريها من املسائل التي تبحث عن أحكام الوجود مبا هو

هو.

الثاين :يف الجواهر واألعراض التي يُطلق عليها الطبيع ّيات ،ويبحث فيه عن األجسام

الفلك ّية والعنرصيّة واألعراض التسعة ،عىل وجه التفصيل.

األخص ،ويبحث فيه عن األُصول الخمسة.
الثالث :يف اإلله ّيات باملعنى
ّ
ومبا أ ّن املحور األ ّول هو املقصد األه ّم للحكامء من املشّ ائني واإلرشاقيّني ،وقد

خصص صدر املتألهني
بحثوا عنه يف األُمور العا ّمة عىل وجه التفصيل واالستيعاب ،حتى ّ
ثالثة أجزاء من كتابه «األسفار» مبباحث هذا املحور ـ ألجل ذلك ـ استغنى الطالب عن
دراسة هذا املقصد من كتاب كشف املراد.

ومبا أ ّن العلوم الجديدة الباحثة عن الطبيعة وأحكامها قد قطعت أشواطًا كبرية ،وأبطلت

ريا من الفروض العلميّة يف الفلكيّات واألكوان ،فأصبح ما يبحث يف الكتب الكالميّة
كث ً

الطبيعي ال نفسه ،وألجل ذلك تركت دراسة املحور
والفلسف ّية يف هذا القسم تاريخًا للعلم
ّ
الثاين يف الكتب الكالم ّية والفلسف ّية يف أعصارنا.

ل ،كشف املراد ،ص .24
[[[ العلّمة الح ّ ّ
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األخص الذي يبحث فيه عن
إل املحور الثالث املوسوم باإللهيّات باملعنى
يبق ّ
فلم َ
ّ

املحصلون عىل دراسة هذا املحور الذي
ذاته سبحانه وصفاته وأفعاله ،وألجل ذلك عكف
ّ
يتض ّمن البحث عن إثبات الصانع وصفاته وأفعاله ،ويدخل يف البحث عن صفاته :البحث

عن عدله ،كام يدخل يف البحث عن أفعاله :البحث عن النب ّوة واإلمامة واملعاد.

معارج
الفهم يف شرح
النظم

ّ
ّ
ألف العلمة كتاب نظم
الرباهني يف أصول الدين كتاباً
ً
ً
جامعا لالستدالالت
مختصرا
ً
ّ
الكالمية ،وكان كتابا مغلق
العبارة ،فشرحه باملعارج.

ّ
تمي هذا الكتاب بآراء
ّ
ّ
وحتقيقات متفردة للعالمة
ّ
ّ
الكالمية
ال تتوفر يف كتب�ه
األخرى

الكتاب دورة
كاملة يف مباحث
أصول الدين

الكتاب عبارة عن رشح لكتاب «نظم الرباهني ىف أصول الدين» ،وهي رسالة مع ّدة لبيان

رصا جام ًعا
أُصول الدين ،فقد ألّف ّ
العلمة كتاب نظم الرباهني يف أصول الدين كتابًا مخت ً
لالستدالالت الكالم ّية ،وكان كتابًا مغلق العبارة ،فرشحه باملعارج.

للعلمة ال تتوفّر يف كتبه الكالم ّية األخرى!
وقد مت ّيز هذا الكتاب بآراء وتحقيقات متف ّردة ّ

فكان هذا الكتاب من األه ّم ّية مبكان!

والعلمة وقبل دخوله يف مباحث أصول الدين تعرض ملسألتني وهام :النظر والحدوث.
ّ
وبعد ذلك رشع مبباحث التوحيد وعرض بعض األدلة عىل وجود الله تعاىل ،وذكر

أ ّو ًل دليل الحدوث ،وثان ًيا دليل الوجوب واإلمكان.

ّ
ّ
ّ
اإللهية واألدلة على القدرة ،ويف معرض حبثه أثبت بطالن
وبني العلمة معىن القدرة
خمسة آراء يف مبحث القدرة وهي:
 .1قول الفالسفة يف قاعدة الواحد.
 .2قول املعتزلة بعدم قدرة الله تعاىل عىل فعل القبيح.
 .3قول النظّام (أحد رؤوس املعتزلة) بأ ّن فعل القبيح الداعي له إ ّما السفه وإ ّما الحاجة،

ّ
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حق الله تعاىل.
وكالهام محال يف ّ
 .4قول عبّاد بن سليامن إ ّن اللّه اليقدر عىل خالف معلومه.
الكل عليه محال.
 .5اليقدر عىل مثل مقدور عبده؛ ألنّه طاعة أو سفه أو عبث ،و ّ
بي االختالف الواقع بني املسلمني وبيان معنى االرادة
ويف مبحث اإلرادة اإلله ّية ّ

اإلله ّية وكيف ّية وصف الله تعاىل بذلك.

اإللهي بني قول األشاعرة واملعتزلة والحنابلة يف قدم الكالم
ويف مبحث الكالم
ّ
وحدوثه ،وبني صفة حياة الله تعاىل من خالل صفة العلم والقدرة ،وصفة السميع والبصري.
العلمة يف هذا القسم بعض الصفات السلب ّية مثل استحالة الرؤية البرصيّة،
ّ
وبي
ّ
والجسامنيّة لله تعاىل،
وأبطل نظريّة زيادة الصفات عىل الذات.
اإللهي ملبحث الحسن والقبح ،ور ّد عىل قول األشاعرة إ ّن
وتع ّرض يف مبحث العدل
ّ

الحسن والقبح رشعيّان.

النبي ،واملعجزة ،وعرض وأبطل أدلّة منكري
ويف مبحث النب ّوة ع ّرف مصطلح
ّ
النب ّوة ،ويف مبحث العصمة بني معتقد اإلماميّة يف مجال العصمة املخالف لرأي األشاعرة
والحشويّة وغريها من املذاهب الباطلة ،وأ ّن األنبياء ال يرتكبون املعصية مطلقًا ،أي ال كبرية

وال صغرية ،ال عم ًدا وال سه ًوا.

وتعرض ملبحث رضورة البعثة النبويّة.
ويف مبحث اإلمامة بني وجوب اإلمامة عن طريق قاعدة اللطف ،وع ّرف اإلمامة ،ور ّد

بالنص.
إل
االعرتاضات الواردة عىل اإلمامة ،وأثبت عصمة اإلمام ،وأ ّن اإلمامة ال تكون ّ
ّ

يل لألقوال املختلفة إلثبات
ويف النهاية أثبت إمامة اإلمام ع ّ
يل gورشع بنقاش تفصي ّ

النبي ويف مورد تحديد شخص الخليفة عرض العناوين اآلتية:
من هو الخليفة بعد ّ
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يل.
النبي هو اإلمام ع ّ
 .1قول اإلماميّة والزيدية أ ّن الخليفة بعد ّ
النبي هو أبو بكر.
 .2القول إ ّن الخليفة بعد ّ
النبي هو العبّاس.
 .3القول إ ّن الخليفة بعد ّ

ث ّم عرض األدلّة التي ّ
يل.
النبي هو اإلمام ع ّ
تدل عىل أ ّن الخيفة بعد ّ
وآخر بحث يف الكتاب حول املعاد وعرض بحث الخالء باالستفادة من أقوال الشيخ

املفيد وبني نوبخت وجمهور الفالسفة وتع ّرض إلمكان خراب العامل ،والتناسخ ،وعذاب
القرب ،والخلود يف جه ّنم ،والتوبة.

منهاج
الكرامة يف
معرفة اإلمامة

ّ ّ
اهتم العلمة يف
مسألة
هذا الكتاب بذكر ّ
اإلمامة مع بي�ان األدلة
املحكمة على إمامة أمري
املؤمنني

ّ
تضمن الكتاب
ّ
ستة فصول منها :يف أن
ّ
مذهب اإلمامية واجب
االتب�اع ،وأيضا األدلة
الدالة على إمامة أمري
املؤمنني

ّرد ابن ّ
تيمية ،على
ّ
الكتاب بكتاب أسماه (الرد على
ّ
الرافيض) الذي ُعرف فيما بعد
ُ ّ
بـ(منهاج السنة) .وردذ جملة
من العلماء على ّرد ابن ّ
تيمية.

نهاج الكرامة يف َمعرفة اإلما َمة كتاب يحتوي عىل ك ٍّم كبري من الرباهني العقل ّية والنقل ّية
ِم ُ

يل بن أيب طالب وأبنائه املعصومني %وأح ّقيّة املذهب
املثبتة إلمامة أمري املؤمنني ع ّ

الشيعي.
ّ

ألّفه للسلطان «محمد خدا بنده أولجايتو» فكان له األثر الكبري يف تش ّيعه وتش ّيع كثري

من الناس ،وقد أثار الكتاب حفيظة أهل الس ّنة كابن تيميّة ،فكتب عليه ر ًدا أسامه (الر ّد عىل

الس ّنة).
الرافيض) الذي ُعرف فيام بعد بـ(منهاج ُ
ّ
وقد تض ّمن الكتاب الفصول اآلتية:

الفصل األ ّول :يف نقل املذاهب يف هذه املسألة
الفصل الثاين :يف أ ّن مذهب اإلماميّة واجب االتّباع
يل بن أيب طالب  8بعد
الفصل الثالث :يف األدلّة الدالّة عىل إمامة أمري املؤمنني ع ّ

ّ
ّ
ّ
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رسول اللّه  ، وعرض ذلك ضمن مناهج ،وهي:
املنهج األ ّول :يف األدلّة العقليّة.
املنهج الثاين :يف األدلّة املأخوذة من القرآن.
النبي ،وهي اثنا عرش.
املنهج الثالث :يف األدلّة املستندة إىل الس ّنة املنقولة عن ّ
املنهج الرابع :يف األدلّة عىل إمامته املستنبطة من أحواله ،وهي اثنا عرش.
الفصل الرابع :يف إمامة باقي األمئّة االثنا عرش .%
الفصل الخامس :يف أ ّن من تق ّدمه مل يكن إما ًما.
الفصل السادس :يف نسخ حججهم عىل إمامة أيب بكر.
ويف النهاية ال ب ّد من اإلشارة أ ّن أحد العلامء املعارصين وهو آية الله السيد عيل

ين قام برشح كتاب منهاج الكرامة يف أربعة مجلدات.
امليال ّ

مناهج
اليقني

أوسع كتاب
ّ
ّ
كاليم دونه العلمة؛
ّ
ألنه يشمل جميع
ّ
املباحث الكالمية
ّ
املهمة

َّ
الكتاب مؤلف
ً
من اثين عشر منهجا،
ّ
وكل منهج على مجموعة
مسائل ،وتبلغ مسائله
 258مسألة

ّ
يمتاز بعرضه جلميع آراء املتكلمني
بدءا بفالسفة اليونان ،ومروراً
ً
تقريب�اً ،
ّ
واليهود ،والصابئ�ة،
بالثنوية ،واملجوس،
ّ
ً
وانتهاء بآراء متكليم املسلمني
والنصارى،
ّ
ّ
اإلسالمية.
من كل الفرق

وكل منهج عىل مجموعة مسائل ،وقد جعل
جاّ ،
الكتاب مؤلّف من اثني عرش منه ً

العلمة املنهج األ ّول يف تقسيم املعلومات ،واملنهج الثاين يف تقسيم املوجودات ،واملنهج
ّ

الثالث يف أحكام املوجودات ،واملنهج الرابع يف إثبات واجب الوجود تعاىل وبيان صفاته،
واملنهج الخامس فيام يستحيل عليه تعاىل ،واملنهج السادس يف العدل ،واملنهج السابع
يف العوض ،واملنهج الثامن يف اإلمامة ،واملنهج التاسع يف املعاد ،واملنهج العارش يف

الوعد والوعيد ،واملنهج الحادي عرش يف األسامء واألحكام ،واملنهج الثاين عرش يف األمر

باملعروف والنهي عن املنكر.
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وتبلغ املسائل املطروحة يف مجموع الكتاب خالل مناهجه االثني عرش 258 ،مسألة.
ّ
مميات الكتاب:
العلمة؛ ألنّه يشمل جميع املباحث الكالم ّية امله ّمة ،وال
كالمي د ّونه ّ
 Qأوسع كتاب
ّ

يضاهيه يف السعة والشمول إلّ نهاية املرام ،فكتب«مناهج اليقني» كاملخترص من كتابه

نهاية املرام يف علم الكالم ،والذي مل يصل إلينا منه إلّ جملة من مباحث األمور العاّمة

والطبيع ّيات ،فبلغت ثالثة مجلدات كبار مطبوعة ،ومن هنا كان كتاب املناهج الكتاب األه ّم
العلمة يف مسائل علم الكالم مام مل يصل إلينا من كتاب نهاية املرام!
لتحقيق أنظار ّ
العلمة
الحل يف لطيف الكالم وجليله؛ فقد جرى ّ
العلمة
 Qالكتاب جامع ألنظار ّ
ّّ

كل مسألة مع تحقيقها بالدليل امل ُعتمد عنده دون تقليد ،مع اختصا ٍر
عىل تقرير األقوال يف ّ

يف العبارة وإيجا ٍز فيها وترك ما هو قليل الفائدة.

 Qميتاز بعرضه لجميع آراء املتكلّمني تقريبًا ،بد ًءا بفالسفة اليونان ،ومرو ًرا بالثنويّة،
كل الفرق
واملجوس ،واليهود ،والصابئة ،والنصارى ،وانتها ًء بآراء متكلّمي املسلمني من ّ

اإلسالميّة.

 Qأ ّما أسلوبه يف النقاش واألدلّة ،فإنّه يعتمد بشكل عا ّم عىل األدلّة العقل ّية[[[.

نهج
ّ
احلق
وكشف
الصدق

ّ
كالمية
رسالة
تشتمل على ذكر أصول
العقائد
الدين ،وأسس ّ
ّ
اإلسالمية ،وذكر األدلة عليها.
تشتمل
نفسه
الوقت
ويف
ُ
ّ
صولية
على رؤوس املسائل األ
ّ
والفقهية

املسألة األوىل يف رؤية هللا تعاىل
ّ
وتطرق إىل بعض املباحث املرتبطة
باملحسوسات ،وجعل املسألة الثاني�ة يف النظر
والعلم ،وجعل املسألة الثالثة يف صفات
هللا تعاىل ،والرابعة يف ّ
النبوة ،واخلامسة يف
اإلمامة ،والسادسة يف املعاد

ّ
رد عليه الفضل بن
روزبهان وأسماه «إبطال
الباطل وإهمال كشف
ّ
ّ
العاطل» .وقد رد على رده
ّ
ثلة من علماء الشيعة

رسالة كالميّة تشتمل عىل ذكر أصول الدين وأسس العقائد اإلسالميّة وذكر األدلّة

عليها ،وتشتمل يف الوقت نفسه عىل رؤوس املسائل األُصول ّية والفقه ّية ،وتتض ّمن مباحث
األنصاري الق ّم ّي ،ط،1
ل :مناهج اليقني يف أصول الدين ،تحقيق :مح ّمد رضا
ّ
[[[ ينظر :العلّمة الح ّ ّ
1416ه ،ص .65-61
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من أصول الفقه التي يبتني عليها استنباط األحكام الرشعيّة يف اإلسالم.
وهو يتناول نبذة من مسائل علم الفقه ،مام اختلفت فيها آراء فقهاء اإلسالم.
تناول املؤلّف فيها النقاش يف بعض املعتقدات ضمن مثان مسائل ،وقد جعل املسألة

األوىل يف رؤية الله تعاىل وتط ّرق إىل بعض املباحث املرتبطة باملحسوسات ،وجعل
املسألة الثانية يف النظر والعلم ،وجعل املسألة الثالثة يف صفات الله تعاىل ،والرابعة يف

النب ّوة ،والخامسة يف اإلمامة ،والسادسة يف املعاد ،والسابعة فيام يتعلّق بأصول الفقه،
والثامنة ترتبط بالفقه.

املسألة األوىل :املحسوسات أصل االعتقادات
املسألة األوىل :يف اإلدراك
املسألة الثانية :يف النظر
املسألة الثالثة :يف صفاته تعاىل.
املسألة الرابعة :مباحث يف النب ّوة :نب ّوة مح ّمد  ،عصمة األنبياء ،تنزيه النبي  عن
دناءة اآلباء وعهر األ ّمهات.
املسألة الخامسة :يف اإلمامة.
املسألة السادسة :يف املعاد :إ ّن الحرش يف املعاد هو لهذا البدن املشهود ،استحقاق
الثواب والعقاب.
واملسائل األخرى مرتبطة بأصول الفقه ،والفقه.
ونظ ًرا إىل أ ّن الكتاب يركّز عىل املسائل الكالم ّية ،ال س ّيام املسائل الخالف ّية ،فقد أثار
الكتاب حفيظة اآلخرين ،ومنهم:
ّ
الحق
(املتوف 1019هـ) يف كتاب أسامه «إحقاق
التسرتي
 .1الشهيد القايض نور اللّه
ّ
ّ
وإزهاق الباطل».
 .2الشيخ مح ّمد حسن املظفّر (1301ـ 1375هـ) يف كتاب أسامه «دالئل الصدق».
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اعتمد السيد الباحث يف عنوانه عىل القراءة النقدية املوضوعية ملنظومة ابن عريب املعرفية

من وجهة نظر عقدية فتناول بعد تعريف العقيدة االشكاالت العقدية يف التوحيد من جهة
مقوالت ابن عريب يف وحدة الوجود ،وتعدد القدماء وما يتصل بهام ،ونقض هذه املقوالت
بخالصات من اقوال اهل البيت ع ثم تناول اشكاالت ابن عريب يف عقيدة النبوة من جهة

مسألة الوحي وما اعتربه ابن عريب مفهوم حول النزول الرمزي واالشاري للوحي ,فضال
عن مسألة ادعاء ابن عريب انه خاتم االولياء وختم البحث وقوفه عند عقيدة املعاد وما
يتصل مبسألة انقطاع العذاب عن اهل النار وتعدد اآلراء فيها وقد اغنى الباحث هذه املسألة
بالبحث واالستقراء والحكم بعني ناقدة مدارها كشف هذه االشكاالت املعرفية التي وقع
فيها ابن عريب.
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Abstracts
Ideological Problems in Ibn Arabi's Cognitive System
Rasul Kadhim Abdul-Sadah

�e researcher relied in his title on a critical and objective reading of Ibn Arabi's
epistemological system, from a strictly doctrinal point of view. A�er deﬁning
the doctrine, the researcher dealt with the dogmatic problems in monotheism
from the point of view of Ibn Arabi's sayings about the unity of existence, the
plurality of the ancients, and what is related to them. Contrariwise, he refuted
these statements with extracts from the sayings of the Prophet's household
)PBUT(.
Subsequently, the writer dealt with the problems of Ibn Arabi in the doctrine
of the prophethood, mainly from the point of view of the issue of revelation.
Also tackled was what Ibn Arabi considered understandable regarding the
symbolic and indicative revelation of the Wahi. Furthermore, another issue
discussed is Ibn Arabi's claim that he is the seal and last of all saints.
In conclusion, the researcher ﬁnalizes his research by stopping at the doctrine
of restoration and what is related to the issue of the cessation of torture for the
people of Hell, as well as the multiplicity of opinions about it.
Keywords: Problematic; Ibn Arabi; Monotheism; Pantheism; Prophethood;
Restoration
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وصىل الله عىل مح ّمد وآله الط ّيبني
ّ
رب العاملني
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ّ

الطاهرين

إ ّن كلمة (عقيدة) مشتقّة من املصدر (عقْد) الذي يعني اإلحكام والش َّد والربط ،ورب ُ
ط

اليش ِء بيشء آخر أوش ُّده إليه ميكن أن يكون حقيق ًّيا وما ّديًّا حي ًنا كتطعيم شجرة ببعم
أوبغصن من شجرة أُخرى ،وميكن أن يكون اعتباريًّا ومعنويًّا حي ًنا آخر ،كزواج رجل بامرأة
يرتبط بها بواسطة عقد قرانه عليها.

كل عبوديّة إالّ لله ،فالعبادة لله وحده (إيّاك نعبد)،
وعقيدة التوحيد تعني التح ّرر من ّ

الحق بالله الذي يستلزم االنرصاف
واالستعانة أيضً ا بالله وحده (وإياك نستعني) ،فهي االعتقاد ّ

الكامل عن الخلق ،وهي مع ذلك الرابطة التي تربط بني األفراد وإن كانوا متباعدين نسب ًيا،

فتكون الوشيجة األساسية فيم بينهم ،فإذا كان الدين عقيدة ورشيعة ،تكون الرشيعة مثرة
األساس الذي تُبنى علي ِه
حي لها يف الحياة ،وسالم َة العقيدة هي
ُ
عمليّة للعقيدة ،وتجسيد ّ
شخص ّي ُة اإلنسان

وال ب ّد أن يكون للعقيدة دستور ترتكز عليه مفاهيمها وكلّيّات أفرادها ،أ ّما بالنسبة

لإلسالم ،فإ ّن مصدر الترشيع األ ّول هو (القرآن الكريم) ،الذي ال خالف فيه بني املسلمني،
النبي  وأهل بيته  %الشارحة واملب ّينة آليات الكتاب.
وكذلك س ّنة ّ

وكل من ش ّذ عن هذا املفهوم،
وقد أجمع املسلمون عىل املفهوم العا ّم للعقيدةّ ،

حكموا عليه مبقدار شذوذ باملروق والفساد ،حتى يرجع إىل الثواب واألصول لهذه العقيدة.

ومن كلّ ّيات العقيدة اإلسالم ّية :إثبات التوحيد لله تعاىل ونب ّوة األنبياء وخامت ّية نب ّينا،t

وثبوت الجزاء يف عامل اآلخرة من وثواب وعقاب ،أ ّما التفصيل فقد اختُلف فيه.

رصا لنكشف عن
سوف ننقاش منظومة ابن عريب املعرف ّية يف هذه العقائد الثالث ح ً

مواطن الخلل الذي وقع فيه ،وكيف خالف ظواهر الكتاب والس ّنة وأحدثَ اعتقا ًدا خالف
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فيه إجامع املسلمني
إشكاالت يف عقيدة التوحيد
التوحيد أساس العقيدة وعليه تُبنى أركانها من نب ّوة ورشيعة ومعاد وما إىل ذلك ،فإذا

ضالل ،ويعتقد
ً
حصل يف هذا األساس خلل ته ّدم بنيان الدين بر ّمته ،فأصبح اإلنسان يعبد

باطل ،وإن جميع أنبياء األديان السامويّة كانت بعثتهم عىل هذا الركن الركني
ً
وهم ويتعامل
ً

يف العقيدة والدين ،ومن أبرز ما واجهه املسلمون من مشاكل عقديّة وشبهات إلحاديّة
تنصب عىل هذا األمر ،ومن تلك املسائل:
ّ
أ ّو ًل :وحدة الوجود
الخاصة ،كام
ومؤسس براهينها بطريقته
يعترب ابن عريب مش ّيد أركان وحدة الوجود،
ّ
ّ
اآللويس( :هو أ ّم وحدة الوجود وأبوها وابنها وأخوها) [[[.
قال
ّ
يف هذا ال ب ّد من توضيح مفهوم وحدة الوجود كمق ّدمة
وقبل التع ّرف عىل اتجاهه املعر ّ

لفهم مسلكه فيها.

يل يف
وحدة الوجود تعني أ ّن املوجودات يف الكون ليس لها وجود
حقيقي واستقال ّ
ّ
وكل ما سوى الله فوجوده ليس حقيق ًّيا،وقد
الوجود ،بل الوجود منحرص بالله تعاىل وحدهّ ،
استفاد املسلمون  -ممن يقول بهذه الفكرة  -من الفالسفة اإلغريق السابقني عىل أفالطون

وأرسطو،ومن الذين جاءوا من بعدهم كأفلوطني.

ويعب املتص ّوفة والعرفاء عن هذه الفكرة بعبارات ترت ّدد يف أقوالهم ومص ّنفاتهم مثل
ّ

إل الله وحده ،أ ّما نحن فعدم
قولهم( :ليس يف الديار غريه ديّار) و(ليس هناك موجود ّ
متظاهر بالوجود) ،أو كام قال ابن عريب( :العامل غائب ما ظهر ق ّ
ط والله تعاىل ظاهر ما

غاب قطّ) [[[.

[[[ االلويس (ت 1270هـ) ايب الفضل شهاب الدين السعيد محمود،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم
والسبع املثاين – دار الكتب العلمية ،ط:2ج  ،25ص .9
[[[ جامع األرسار ومنبع األنوار ،163 :كلامت مكنونة للفيض الكاشاين ،5 :رسالتان يف احلكمة املتعالية
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الكل إىل االحد القديم
وإن ذات األحد تط ّورت بأطوار ،وبعد ما فنيت األعراض يرجع ّ

املتجل يف الكرثات واملتل ّبس باملاه ّيات ومعروض
ّ
الحق هو
جل شأنه ،فزعموا أ ّن الوجود
ّ
ّ
Nكل يوم هو يف شأن .[[[ Mوزعموا أ ّن بدء
كل يوم بلباس وأ ّولوا بذلك قوله ّ
الصفات ،فيظهر ّ
الخلق من ذاته وعودهم إليها ،وأ ّولوا بذلك قوله Nأال إىل الله تصري األمور.[[[ M

كل املوجود ،واالختالفات أعراض من
فحاصل رأيهم أن الوجود هو الله وهو ّ

كل الخلق إىل الله.
املاهيّات ،وهي معدومة ،وسريجع ّ

ويرى هؤالء أ ّن الوجودات الظاهرة يف العامل هي شؤونات له سبحانه ،وهي ال حقيقة

لها يف نفسها ،بل هي َو ْه ٌم وخيال وعدم لِذَاتها كام يقول الشاعر:

كل ما يف الكون وهم أو خيال أو عكوس يف املرايا أو ظالل[[[.
ّ
حيث إنّهم يلتزمون بأ ّن وجود الخالق هو عني وجود املخلوق ويش ّبهون الخالق تعاىل

بالبحر واملخلوقات بأمواج البحر ،باعتبار أنّه يرتاىئ للناظر أ ّن املوج يشء آخر غري البحر،
والحال أنّه هو عني ماء البحركام قال شاعرهم:
وأنــت هبــا املــاء الــذي هــو نابــع
مــا النــاس يف التمثــال إال كثلجــة
ولكــن يــذوب الثلــج يرفــع حكمــه

ويوضــع حكــم املــاء واألمــر واقــع

فكذلك املخلوق هو عني الخالق ،وعليه فإ ّن وجود الصنم الذي هو مظهر من مظاهر

الحق تعاىل مبظهر الصنم،
الحق تعاىل ،وأنّه يف الحقيقة قد ظهر
الوجود هو عني وجود
ّ
ّ

فإذا عبادة الصنم هي عني عبادة اللَّه تعاىل كام أ ّن اإلنسان أيضً ا هو مظهر من مظاهر الوجود

الحق تعاىل قد ظهر مبظهر اإلنسان ،فإذًا ال فرق بني عبادة اللَّه تعاىل وعبادة
املطلق فهو
ّ
الروحي للرشف الباليس.90 :
والفكر
ّ

[[[ الرحمن.29/

[[[ الشورى.53/

[[[ البيت مطلع غزل لعبد الرحمن الجامي يف ديوانه.
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الحق [[[.
فرعون؛ ألن فرعون مظهر من مظاهر
ّ
كام قال ابن عريب
مــا آدم يف الكــون مــا إبليــس
ّ
الــكل

إشــارة

وأنــت

املعنــى

مــا ملــك ســليامن ومــا بلقيــس
يــا مــن هوللقلــوب مغناطيــس

[[[

معبا ال عن وحدته هو بالذات اإللهيّة،
فإنّه يقول يف رصاحة ال مواربة فيها وال لبسً ّ ،

الحق والخلق:
وال عن فنائه يف محبوبه ،بل عن وحدة
ّ
وليــس خل ًقــا هبــذا الوجــه فا ّدكــروا
فاحلــق خلــق هبــذا الوجــه فاعتــروا
ّ
فــإن العــن واحــدة
وفــرق
مجــع
ّ
ِّ
ِّ

وهــي الكثــرة ال تبقــي وال تــذر

[[[

وال يُقال إ ّن هذا خيال شعراء وأنّهم يقولون ما ال يفعلون أو يعتقدون ،فقد ثبتت عقيدته

يف وحدة الوجود يف مؤلّفاته ورست منها إىل نظمه.

هذه هي عقيدتهم التي هم عليها وإن كانوا يظهرون التوحيد إلَّ أ ّن هذه العقيدة

منافية لرصيح القرآن الكريم ،ومنافية لسرية أنبياء اللَّه تعاىل ،فإنّه لوكان الصنم حقًّا ،وفرعون

حقًّا ،وأ ّن عبادتهم هي عني عبادة اللَّه تعاىل ملا ذ ّم اللَّه تعاىل عبّاد األصنام وملا وقف
األنبياء موقفهم الحازم من محاربة األصنام ومحاربة فرعون وأ ّدى ذلك إىل استفزاز الناس
ومخالفتهم لألنبياء ،ولكان األوىل أن يق ّروهم عىل هذه العبادات لينقادوا إليهم ويطيعوهم.

بينام نجد أ ّن أهل البيت عليهم السالم يؤكّدون عىل مفهوم البينونة بني الخالق

أي وجه من الوجوه ،ال يف الفرض وال
واملخلوق ،وأنّه المدخل ّية بينهام وال اتحاد من ّ

[[[ ظ :الخرسان ،السيّد محمد عيل،محارضات السيّد الخويئ يف املواريث ،الطبعة :األوىل ،سنة الطبع:
 ،1382 - 1424مؤسسة السبطني  3العامل ّية  -قم – إيران ص ( 166الهامش).
اآللويس ،ج  ،25ص .9
اآللويس ،تفسري
[[[
ّ
ّ

الحامتي( ،ت638هـ1240/م).
الطايئ
ّ
عيل
[[[ ابن عريب ،محيي الدين أبوعبد الله مح ّمد بن ّ
ّ
يب( ،بريوت – د.ت).ج  ،1ص .26
فصوص الحكم ،حقّقه وعلّق عليه أبو العال عفيفي ،دار الكتاب العر ّ
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العقل وال يف نفس األمر ،وليس مث ّة نسبة وال اقرتان ،وال اتصال وال انفصال ،وال اتحاد وال
حلول بني الخالق واملخلوق

قال أمري املؤمنني 8يف خطبة له :إن قلت( :متى)؟ فقد سبق الوقت كونه ،وإن

قلت( :قبل),فالقبل بعده,وان قلت( :أين)؟فقد تقدم املكان وجوده وإن قلت( :كيف)؟
فقد احتجبت عن الصفة صفته ،وإن قلت( :ما هو)؟ فقد باين األشياء كلّها فهو هو ،وإن

قلت( :هو هو) ،فالهاء والواو كالمه صفة استدالل عليه ،ال صفة تكشف له ،وإن قلت:
(له ح ّد) ،فالح ّد لغريه ،أو قلت :الهواء يسمه ،فالهواء من صنعه ،رجع معنى الوصف يف

وعمي القلب عن الفهم ،والفهم عن اإلدراك ،واإلدراك عن االستنباط ،ودوام
الوصف،
َ
امللك يف امللك ،وانتهى املخلوق إىل مثله ،وألجأه الطلب إىل شكله ،وهجم به الفحص
إىل العجز ،والبيان عىل الفقد ،والجهد عىل اليأس والبالغ عىل القطع ،فالسبيل مسدود،
والطلب مردود ،دليله آياته ،ووجوده إثباته ،معرفته توحيده ،وتوحيده تنزيهه من خلقه .نا ٍء ال

مبسافة قريب ال مبداناة له حقيقة الربوب ّية؛ إذ ال مربوب ،ومعنى اإلله ّية إذ ال مألوه ،صفته
رب وغريه خلق له تأويل البينونة ال بينونة عزلة [[[.
أنّه ّ

إال أ ّن ابن عريب يرى أ ّن الوجودات جميعها ظهورات وتع ّينات للباري تعاىل ،فقد قال

يف الفتوحات:

وف أَنْف ُِسك ُْم
(فمن هنا تعرف العامل من هو وصورة األمر فيه إن كنت ذا نظر صحيح ِ N
إل النفس الناطقة وهي :العاقلة واملفكّرة ،واملتخ ّيلة والحافظة
صونَ  Mما ث ّمَّ ،
أفَال تُ ْب ِ ُ

واملص ّورة ،واملغذّية واملن ّمية ،والجاذبة والدافعة ،والهاضمة واملاسكة ،والسامعة
والبارصة ،والطاعمة واملستنشقة ،والالمسة واملدركة لهذه األمور ،واختالف هذه القوى
كل صورة ،وهكذا تجد يف
واختالف األسامء عليها وليست بيشء زائد عليها ،بل هي عني ّ

صور املعادن والنبات والحيوان واألفالك واألمالك فسبحان من أظهر األشياء وهو عينها .
[[[ ملحق نهج البالغة رواية احمد بن ناقه الكويف ( 559 477-هـ) ،تحقيق قيس العطار ،ص.35
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فــا نظــرت عينــي إىل غــر وجهــه

ومــا ســمعت أذين خــاف كالمــه

فكل وجود كان فيه وجوده) [[[.
ّ
ين يف حاشيته عىل هذه الفقرة من الفتوحات،
ول ِن ْعم ما علّق الشيخ عالء الدولة السمنا ّ

حيث قال:

الحق شيئًا لو قيل :إ ّن فضلة الشيخ عني وجود الشيخ
(يا شيخ ،إ ّن اللَّه ال يستحيي من
ّ

ال تسامحه بل تغضب عليه ،فكيف يجوز ذلك أن تنسب هذا الهذيان إىل امللك الديّان ت ُب

إىل اللَّه تعاىل لتنجو من هذه الورطة الوعرة التي تستنكف عنها الطَّبيع ّيون والدهريّون) [[[.

فلوكانت تلك املقالة حقًّا ملا كان وجه لألمر بالعبادة ،ولقولهN :إيّاك نعبد وإيّاك نستعني

 ،Mللزوم اتحاد العابد واملعبود ،وللزوم استكامل الذات األحديّة بالعباد .ولهذا وأمثاله قيل:
إ ّن القائلني بوحدة الوجود لو التزموا بلوازم مقاالتهم يندرجون يف الفرق الضالة ،ويجب
االجتناب عنهم ،وينسلكون يف أهل الضالل ،فال يجوز معارشتهم ،وهكذا [[[.

فهذه من اإلشكاالت امله ّمة التي ينبغي الوقوف عندها يف منظومة ابن عريب التي لو

يبق لإلسالم عمود إلّ انهدم ،وال ميكن رفع هذه املفاهيم بالتأويل
اعتقد مبضمونها املرء مل َ
[[[ ابن عريب ،محيي الدين أبوعبد الله محمد بن عيل الطايئ الحامتي( ،ت638هـ1240/م).
الربوجردي ،حسني (،)1340 – 1353تفسري
الفتوحات امل ّكيّة ،دار صادر( ،بريوت – د.ت) ،459 / 2
ّ
مؤسسة املعارف اإلسالم ّية،
قم،
،
الربوجردي
الرصاط املستقيم ؛ تحقيق غالم رضا بن عيل أكرب موالنا
ّ
ّ
ص .685
يئ :بعض الفرق املنتحلني لإلسالم إذا كانت عقائدهم عىل نحو ترجع إىل إنكار األلوهيّة
قال السيّد الخو ّ
والخلق ،أو إنكار النب ّوة أو املعاد ،فيحكم بكفرهم كالقائلني بوحدة الوجود من الصوف ّية  -عىل ما نسب
ريا يف أشعارهم ويف بعض املتون أيضً ا ما ّ
يدل عىل كفرهم كام يف عبارة محيي الدين
إليهم  -ويوجد كث ً
يئ يف املواريث،
الخو
د
ي
الس
محارضات
(الخرسان،
عينها).
وهو
األشياء
خلق
الذي
َّه
ل
بن عريب( :الحمد ل
ّ
ّ
ص .)166
الربوجردي تفسري الرصاط املستقيم ،ج  ،3ص .685
[[[
ّ

الخميني،
مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام
[[[
الخميني ،الس ّيد مصطفى ،تفسري القرآن الكريم ،تحقيق ونرشّ :
ّ
ّ
مؤسسة العروج :ج ،2ص 44
سنة الطبع :جامدى الثاين  ،1418الطبعة األوىلّ ،
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خاصة ،فإنّها نصوص يف هذا املجال محكمة وليست
واالعتذار بأنّها مبنيّة عىل اصطالحات
ّ
متشابهة ،ث ّم إنّنا غري معن ّيني بالبحث عن متشابهات من خالف الكتاب والس ّنة ظاه ًرا.
ثان ُيا :تعدّ د القدماء
محل خالف بني املعتزلة واألشاعرة ،فالقدماء من
عىل الرغم من أ ّن مسألة تع ّدد القدماء ّ

املعتزلة قالوا إ ّن القديم هو املوجود الذي ال أ ّول لوجوده ،أ ّما األشاعرة فقد قالوا إ ّن القديم
يتخصص بالذي ال أ ّول لوجوده ،بل يطلق عليه وعىل املتق ّدم املتقادم بالحوادث[[[.
ال
ّ

إل ابن عريب ممن قال بعقيدة تع ّدد القدماء التي نادى بها فالسفة اليونان [[[،فقد ذكر
ّ

(أنّه ال يستحيل يف العقل وجود قديم وليس بإله ،فإن مل ميكن فمن طريق السمع ال غري) [[[.

حقيقي سوى
كل قديم
الحق الذي ب ّينه أهل البيت عليهم السالم ،نفي ّ
لكن مذهب
ّ
ّ

الله تعاىل ،قال اإلمام الرضا (:8صفة دلّت عىل أنّه ال يشء قبل الله وال يشء مع الله يف

بقائه) [[[.

كل قديم مع الله سبحانه وتعاىل قال( :مل يخلق
ويف كالم امري املؤمنني  8نفي ّ

األشياء من أصول أزليّة وال من أوائل أبديّة) [[[.

املجليس :ر ّد عىل الفالسفة القائلني بالعقول والهيوىل القدمية.
العلمة
قال َّ
ّ
بدوي ،عبدالرحمن ،مقاالت اإلسالميّني ،دار العلم للماليني – بريوت الطبعة الثالثة سنة  2008م،
[[[ ظ:
ّ
ص.297
[[[ كان ارسطوا ممن يذهب إىل هذا القول (ينظر يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة اليونانية،دار القلم -
بريوت،ص،166ويذهب الدكتور حسام الدين االلويس إىل وجود مادة ازلية مع اهلل منها خلق العامل (راجع
مشكلة اخللق يف الفكر االسالمي ترمجة باسمة جاسم الشمري ،بيت احلكمة -بغداد ،الطبعة االوىل سنة 2008
ص.)55-54

[[[ ابن عريب،الفتوحات املكية201/1 :

[[[ الصدوق :أبوجعفر محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه القمي (ت  381هـ) التوحيد  ,منشورات
مؤسسة األعلمي للمطبوعات  ,بريوت – لبنان،ص .186
[[[ نهج البالغة:ج 2ص .66
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يل :الر ّد يف هذا عىل أصحاب الهيوىل والطَّينة التي يزعمون
وقال الشّ ارح املعتز ّ

أبدي خُلق منه من ما ّدة وصورة كام زعمت
يل
ّ
قدمها ،وقيل :إ ّن معناه ليس ملا خلق أصل أز ّ
الفالسفة[[[.

ين[[[ :إنّه مل يخلق ما خلق عىل مثال سبق يكون أصلً[[[.
وقال الشّ ارح البحرا ّ
ومحصل ما ذكروه أ ّن خلقه لألشياء عىل محض اإلبداع واالخرتاع ،وأن ال مبدأ لصنعه
ّ

وإل
إل ذاته؛ إذ لوكان خلقه لها مسبوقًا مبا ّدة أو مثال ،فإن كانا قدميني لزم تع ّدد القدماءَّ ،
َّ

لزم التسلسل يف األمثلة واملوا ّد.

حتم؛ ألنّه قول بإلهني اثنني أزل ّيني ،وهذا ال
إ ّن القول بتع ّدد القدماء يؤ ّدي إىل الرشك ً

بني لوكان لربّك
يقول به مو ّ
حد كام قال أمري املؤمنني  8لولده الحسن يف وص ّيته له (يا ّ
رشيك ألتتك رسله) .

ِ
يكتف ابن عريب بالقول بوحدة الوجود وتع ّدد القدماء ،بل زعم أنّه قد رأى ربّه يف
ومل

عامل الرؤيا ،وهو يقول له :إنصح عبادي[[[.

وقد تك ّررت رؤيته لربّه يف املنام يف مناسبات عديدة [[[ ،مع أ ّن رؤية الله سبحانه

وتعاىل يف الدنيا مجمع عىل استحالتها ويف اآلخرة عىل مذهب اإلمامية.

وجل يف منامه،
ّ
رجل رأى ربّه ع ّز
ً
عن إبراهيم الكرخي ،قال :قلت للصادق :8إ ّن

فام يكون ذلك؟ فقال :ذلك رجل ال دين له ،إ ّن الله تبارك وتعاىل ال يُرى يف اليقظة ،وال يف
[[[ رشح نهج البالغة ،ج ،9ص 253

[[[ رشح نهج البالغة ،ج ،3ص .297

امليانجي،
الهاشمي ،منهاج الرباعة يف رشح نهج البالغة ،تحقيق :س ّيد إبراهيم
الخويئ ،حبيب الله
ّ
[[[
ّ
ّ
الطبعة الرابعة ،منشورات دار الهجرة ،قم ج24/10
[[[ نهج البالغة ،ج ،3ص .44

[[[ ابن عريب ،الفتوحات امل ّكيّة156/5 :

ّ
ّ
املعرفية
عقدية يف منظومة ابن عريب
إشكاالت
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املنام ،وال يف الدنيا ،وال يف اآلخرة [[[.
فهل ميكن للمرء أن يدين لله مبنظومة معرفيّة مع وجود هذه اإلشكاالت؟
إشكاالت معرف ّية يف عقيدة النب ّوة
النب ّوة يف اللغة مطلق اإلنباء واإلخبار ،ورش ًعا خصوص اإلخبار واإلنباء عن الله تعاىل،

كالنبي
والنبي هو اإلنسان املخرب عن الله بغري واسطة برش ،وهو أع ّم من أن يكون له رشيعة
ّ
ّ
كالنبي يحيى  ،8فبكونه إنسانا يستثنى امللك ،وباإلخبار عن الله
مح ّمد  ،tأو ليس له
ّ

ِ
املخب عن غريه ،وكونه يخرب بغري واسطة يخرج اإلمام والعامل؛ ألنّهام يخربان عن
يخرج

النبي[[[.
الله بواسطة ّ

وما يكن تسجيله من إشكاالت يف منظومة ابن عريب املعرف ّية
أ ّو ًل :ادعاء الوحي
الوحي كام ع ّرفه الراغب :الكلمة اإللهيّة التي تُلقى إىل أنبيائه وأوليائه ....وذلك إ ّما

للنبي يف صورة مع ّينة؛ وإ ّما بسامع
برسول مشاهد ترى ذاته ويسمع كالمه ،كتبليغ جربيل8
ّ

كالم من غري معاينة كسامع موىس كالم الله؛ وإ ّما بإلقاء يف الروع كام ذكر عليه الصالة
والسالم( :إ ّن روح القدس نفث يف روعي) [[[؛ وإ ّما بإلهام نحوN :وأوحينا إىل أ ّم موىس أن

[[[ ابن عريب ،الفتوحات امل ّكيّة106/1 :

[[[ الصدوق :أبو جعفر مح ّمد بن عيل بن الحسني بن بابويه الق ّم ّي (ت  381هـ) ،األمايل ،تحقيق قسم
املجليس :مح ّمد باقر (ت  1111هـ) ،بحار
مؤسسة البعثة ،ط 1417 ،1هـ ،ص 708؛
الدراسات اإلسالم ّيةّ ،
ّ
ححة 1403 ،هـ  1981 -م32 :4:
األنوار الجامعة لدرر األمئّةّ ،
مؤسسة الوفاء ،بريوت – لبنان ،ط ،1املص ّ
.7 /
[[[ الطريحي :فخر الدين بن محمد بن عيل (ت  1085ﻫ) ،مجمع البحرين  /تح :السيد أحمد الحسيني ,
مطبعة اآلداب  ,النجف  ,ال .ت ج2ص  ،259السبوري ،مقداد بن عبد الله (ت826هـ1423/م) ،النافع يوم
الحرش( ،قم1337 :هـ)،ص.58
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أرضعيه[[[ M؛ وإ ّما بتسخري نحو قولهN :وأوحى ربك إىل النحل ،[[[ Mأو مبنام كام قال عليه
املبشات رؤيا املؤمن) [[[.
الصالة والسالم( :انقطع الوحي وبقيت
ّ

خاص بهم يجري مجرى اصطالحاتهم التي
أ ّما الوحي عند الصوفيّة ،فله تعريف
ّ

صوا بها ،فإ ّن أصل الوحي عندهم (مواقع اإلشارا ت اإللهيّة يف القلب)[[[ ،فهو (فيض
اختُ ّ
الكل الساري يف جميع النفوس الجزئ ّية املتّحدة بها عىل الدوام)[[[.
من الروح
ّّ

فال وحي من خارج مادام الوجود واحديًّا ،إن فكرة وحدة الوجوة رست آثارها عند ابن

اإلسالمي الذي
عريب إىل جميع أجزاء منظومته املعرف ّية ،ومنها الوحي ،متجاوزًا الرتاث
ّ
ربا هذا النزول رمزيًّا إشاريًّا ،حيث يقول:
النبي  ،tمعت ً
يؤكّد عىل نزول امللك بالوحي إىل ّ

يجسد يل محبويب من خارج لعيني كام كان
(قد بلغ يب من ق ّوة الخيال أن كان ح ّبي ّ

يتجسد جربئيل لرسول الله  ،tفال أقدر أنظر إليه ويخاطبني وأصغي إليه وأفهم عنه) [[[.
ّ

ومبا أنّه من األولياء -كام سيأيت البحث عنه يف الفقرة اآلتية -فهو يوحى إليه؛ أل ّن

الوحي عنده ممكن لألولياء ،قال املناوي:

رصح العارف
(نفخ الروح يف الروع من أقسام الوحي يؤذن باختصاصه باألنبياء ،لكن ّ

كل علم
ابن عريب بأنّه يقع لألولياء أيضً ا ،وعبارته :العلوم ثالث مراتب علم العقل ،وهو ّ
يحصل رضورة ،أو عقب نظر يف دليل برشط العثور عىل وجه ذلك الدليل ،الثاين علم

عيل بن مح ّمد بن مح ّمد (ت 852هـ ـــ
العسقالين ،بن حجر أيب الفضل شهاب الدين أحمد بن ّ
ّ
[[[
البخاري ،ط ،2دار املعرفة ،بريوت( ،بال .ت)18/1:
1448م)؛ فتح الباري رشح صحيح
ّ
[[[ القصص .7/
[[[ النحل.68/

األصفهاين ،أيب القاسم الحسني بن مح ّمد (ت 502هـ ـــ 1108م) ،املفردات يف غريب
ّ
[[[ الراغب
القرآن ،ط( ،1بال .م) ، 1983 ،باب الواو ،مادة وحي .والحديث يف مسند أحمد ،ج ،6ص129

اإلسالمي ،دار الكتب العلم ّية –بريوت ،
األعرجي ،ستار الوحي وداللته يف القرآن الكريم والفكر
[[[
ّ
ّ
الرتمذي
عم سأله عنه
الطبعة األوىل سنة  2001م ،صً ،187
نقل عن ابن عريب يف الجواب املستقيم ّ
ّ
للرتمذي ص(22الهامش).
نقل عن ختم اأاولياء
الحكيم(مخطوط) ً
ّ
[[[ ابن عريب ،فصوص الحكم،ص .94/2

ّ
ّ
املعرفية
عقدية يف منظومة ابن عريب
إشكاالت
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إل بالرزق ،فال ميكن لعاقل وجدانه وال إقامة دليل معرفة ،كالعلم
األحوال وال سبيل له ّ

إل من
بحالوة العسل ومرارة الصرب ولذّة الجامع والوجد والشوق ،فهذه علوم ال يعلمها ّ
يتّصف بها ويذوقها ،الثالث علم األرسار ،وهو فوق طور العقل ،وهو علم نفث روح القدس

النبي والويل ،وهو نوعان ،والعامل به يعلم العلوم كلّها ويستغرقها،
ويختص به
يف الروع،
ّ
ّ

وليس أصحاب تلك العلوم كذلك)[[[.

أي عنارص خارجيّة عن النفس فيه مام يتّفق عليه
وهذا الفهم
ّ
الخاص للوحي ونفي ّ

وخصوصا القائلني مع ابن عريب بـ(وحدة الوجود) ومنهم اإلرشاقيّون،
أغلب الصوفيّة،
ً
فعندهم أ ّن الوحي أو الرؤيا لنفس ليس شيئًا يهبط عليها من خارج ،بل من ذاتها ،أي من
باطن النفس ما دام قد تق ّرر بحسب مذهبهم هذا (أ ّن الوجود واحد وأ ّن الله هو واحد ،هو

الوجود كلّه ،وأ ّن النفس هي التي أصبحت شاعرة بذاتها) [[[.

رصح ابن عريب بأنّه استم ّد علمه ال من فم الرسول الذي ظهر له ،وال من املالئكة
وقد ّ
ريا عن لقائه مع الله
فحسب ،بل من كالم الله املبارش الذي حظي به تكرا ًرا ،فهو يتحدث كث ً

سبحانه ..وادعى لنفسه مقامات األنبياء وأوصيائهم ،ودون ذلك يف كتبه ! ! [[[.

إ ّن املتأ ّمل جيّ ًدا فيام تق ّدم من نصوص يجزم أ ّن من جملة اعتقادات ابن عريب بأنّه

رصح بهذا اال ّدعاء ،لك ّن مضمون كالمه
يتلقّى الوحي يف ّ
كل ما يقول ويكتب ،نعم ،هو ال ي ّ
قائل:
ً
يرقى إىل الترصيح ،وهذا ما نقله اآلميل حني تح ّدث عن كتاب رشح الفصوص

(كام أ ّن للرسول األعظم  tكتابني؛ أحدهام نازل إليه ،والثّاين صادر عنه ،وكام أ ّن

الشيخ محيي ال ّدين له كتابان أحدهام نازل وواصل إليه ،واآلخر صادر عنه ،فكذلك نحن،

النبي  tالقرآن،
لنا أيضً ا كتابان أحدهام فيض لنا ،واآلخر صادر ع ّنا ،والكتاب ال ّنازل ألجل ّ
[[[ ابن عريب ،الفتوحات امل ّك ّية.429/2 ،

[[[ املناوي،محمد املدعوبعبد الرؤوف ،فيض القدير رشح الجامع الصغري ،مطبعة مصطفى محمد،مرص
النارش :إحياء السنة النبوية ،الطبعة األوىل (1356هـ – 1938م) ج  2ص .596
[[[ ظ :ابورينان ،محمد عيل ،اصول الفلسفة االرشاقية عندشهاب الدين السهرويردي – مكتبة االنجلوا
املرصية -القاهرة ط 1959(1ص  ،305االعرجي ،الوحي ص .188
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وال ّنازل ألجل الشيخ األكرب فصوص الحكم ،وال ّنازل ألجلنا تفسري املحيط األعظم ،وأ ّما

والصادر عن محيي ال ّدين بن
النبي األكرم  tفهو فصوص الحكم،
الصادر عن
ّ
الكتاب ّ
ّ

نص ال ّنصوص [[[.
يب الفتوحات امل ّك ّية،
والصادر ع ّنا رشح الفصوص وكتاب ّ
ّ
عر ّ

رس املعرفة الذي كتبه وذكره يف
رصح ابن عريب بأ ّن الله أطلعه عىل ّ
ويف مورد آخر ي ّ

البرشي الذي يحتمل
خاص ،ومل يكن من نتاج نظر العقل
مص ّنفاته ،فهو يزعم أنّها وحي
ّ
ّ

الصواب والخطأ واالشتباه والغفلة ،فهو والحال هذه ي ّدعي العصمة فيام يقول ويكتب ،قال
اآلدمي ما هذا لفظه:
الفص
يف آخر
ّ
ّ

رسي عىل ما أودع يف هذا اإلمام الوالد األكرب ،جعلت يف
(مل ّا أطلعني اللَّه تعاىل يف ّ

هذا الكتاب منه ما ح ّد يل ال ما وقفت عليه ،فإ ّن ذلك ال يسعه كتاب وال العامل املوجود

اآلن) [[[.

وحاول الس ّيد حيدر االميل تخفيف أثر هذا الكالم عىل املطّلعني عليه بأن جعله من

نتاج املجاهدة العباديّة والتأ ّمل ّية وتطهري الباطن املستلزم اإلفاضة قال:

يث والعلم
ين والعلم اإلر ّ
(ويُقال لهذا القبيل من االطَّالع واملعرفة والعلم :العلم اللَّد ّ

الوهبي ،وهو يحصل عن طريق طهارة الباطن والرياضات الرشع ّية واملداومة عليها ،وأيضً ا
ّ
يحصل عن طريق قرب النوافل وقرب الفرائض ويحصل من طريق العمل باألربعينيّات
واإلخالص للَّه سبحانه وتعاىل ،وهذه كلّها حقيقة واحدة توجب أن يكون اإلنسان إنسانا

طاه ًرا بحيث تجعله مستع ًّدا لنيل اإلفاضة من ناحية اللَّه سبحانه وتعاىل)

[[[

إال ان ترصيحات ابن عريب يف كيفية استالمة كتاب الفصوص من
النبي tمبارشة
ّ
اإلسالمي ،ترجمة :عبد الحليم
ري ( 1850م ـ  1921م) مذاهب التفسري
ج ّ
[[[ ظ :جولد سهري ،مسترشق َم َ
ّ
النجار ،مطبعة الس ّنة املح ّمديّة ،القاهرة 1955 ،م.ص .239
االميل ،الس ّيد حيدر( ،)782 - 720تفسري املحيط األعظم والبحر الخضم يف تأويل كتاب الله العزيز
ّ
[[[
التربيزي ،قم :سنة :1428ج  ،1مقدّمة الكتاب ،ص
املوسوي
املحكم ،حقّقه وقدّم له وعلّق عليه محسن
ّ
ّ
.10
[[[ ابن عريب ،فصوص الحكم.57/1 :

ّ
ّ
املعرفية
عقدية يف منظومة ابن عريب
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تأىب هذا التربير.
مبش ٍة رأيتها يف العرش اآلخر من محرم سنة سبع
قال (أ َّما بعد ِّ
فإن رأيت رسول الله يف ّ

وعرشين وستمئة مبحروسة دمشق وبيده كتاب ،فقال يل هذا كتاب فصوص ِ
الحكَم خذه

واخرج به إىل الناس) [[[! ! .

وهكذا انتدب
النبي tابن عريب متذكِّ ًرا بعد ستة قرونٍ فجو ًة يف إبالغ رساالت ربّه
ّ
ٍ
جديد إلكامل ال ِّدين وإمتام النعمة !
كتاب
وحاجة األ ّمة إىل
ٍ
النبي tبزعمه قال:
وبعد أن أمره ّ

(فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله وألويل األمر م ّنا كام أُمرنا) [[[!.
وعلينا أن نكشف عن وجه الحيلة يف هذه العبارة :فالرسول tأمره وهو يقول مجيبًا

السمع والطاعة لله ولرسوله ،وكان عليه أن يكتفي بذلك ،فلامذا قال :وأويل األمر م ّنا كام
أُمرنا؟ وأين هم أولو األمر يف رؤياه؟ إنَّه يريد التنويه بهذه الحيلة إىل شخوص أويل األمر !

فهم هنا ابن عريب نفسه ،ألنَّه هوالرايئ ،وهو إذ يطيع الله أو رسوله أو أويل األمر ،فهو سواء

متجل بالنفس (وبالنفس صورته) .فكالمه مرتب ٌ
ط
ٍّ
فالرب
أل َّن (من عرف نفسه فقد عرف ربّه).
ُّ
ٌ
صادق أيضً ا؛
النبي  tفأنا
مع بعضه وإن تف ّرق يف الكتاب .إ َّن لسان حاله يقول :إن مل أ َر
ّ

الرب)
ألن أقول بوحدة الوجود ،ونفيس أوىل باالت ِّباع؛ ألنَّها أقرب صورة يل من (صور
ِّ
ّ
يفس الضمري يف قوله تعاىل (وأُويل األمر
فطاعتها طاعة
للرب وطاعة للرسول ،وهو بذلك ّ
ّ
منكم)[[[.

وقال يف كتابه( :عنقاء مغرب)[[[ :أنّه قد كتبه بأمر قد صدر له ،وكانت تسميته بهذا

(كل ما أبرزناه لعني الناقد البصري ،إنّ ا هو من تلقّيات
االسم بعد أخذ ورد ،حتى لقد قالّ :
اآلميل ،تفسري املحيط األعظم ،ج  ،1ص ( 16مقدّمة الكتاب .)17
ّ
[[[
[[[ ابن عريب ،فصوص الحكم.47/1 :
[[[ ابن عريب ،فصوص الحكم.47/1 :

جة البضاء ،بريوت ،ص .197 – 195
ّ
النييل ،عامل سبيط ،النظام
[[[ ظّ :
القرآين ،الطبعة األوىل ،املح ّ

 160رسول كاظم عبد السادة

الروح األمني) ،وذكر أ ّن كتاب(عنقاء مغرب) ،قد أنزله الله عليه ،وأبرزه للعباد عىل يديه[[[،
أ ّما تأليفه لكتاب (فصوص الحكم) فقد ا ّدعى فيه أ ّن رسول الله  ،tهو الذي أمره به ،وأنّه
إنّ ا أودع فيه ما ح ّده له[[[.

وبلغ أمر الوحي عنده الذروة يف الفتوحات ،حيث قال:
(فالله تعاىل رت ّب عىل يدنا هذا الرتتيب ،فرتكناه ،ومل ندخل فيه برأينا ،وال بعقولنا.

فالله مييل عىل القلوب باإللهام جميع ما يسطره العامل يف الوجود ،فإ ّن العامل كتاب مسطور
إلهي)[[[.
ّ

قائل:
وادعى فيه حني تكلّم حول أوائل السور ،أنّه إمنّا فعله عن أمر ّربهً ،
ح ُّد يل ،فإ ّن تأليفنا هذا وغريه
(ال أتكلّم إلّ عن طريق اإلذن ،كام ّ
أن سأقف عند ما يُ َ

كل مؤلّف إنّ ا هو
ال يجري مجرى التواليف ،وال نجري منه نحن مجرى املؤلّفني ،فإ ّن ّ

خاصة ،فيلقي ما يشاء،
تحت اختياره ،وإن كان مجبو ًرا يف اختياره ،أو تحت العلم الذي يبثّه
ّ
وميسك ما يشاء)[[[ وحني تكلّم عن معاين (أمل يف سورة البقرة) زعم أنّه ال يقيّد مسألة عن

إل عن وحي من ربّه وائتامر [[[.
هوى واختيارّ ،

النبي بالتبليغ ،فال مانع من
وحيث بلغ به هذا الحال من أنّه يوحى إليه ومأمو ًرا من
ّ

بكل ما يريد ،وإن كان قوله هذا يخالف ما أجمع عليه املسلمون أو ما ات ّفق عليه
أن يتكلّم ّ
خ َر ُجواْ ِمن ِديَا ِر ِه ْم
علامء اللغة والبيان ،ومن ذلك تفسريه لقوله تعاىلN :أَل َْم تَ َر إىل الَّ ِذي َن َ
(طريا أبابيل) قال :العنقاء املغرب ،يقال :طارت به عنقاء
[[[ عنقاء:منه حديث عكرمة يف تفسري قوله تعاىل ً
مغرب ،والعنقاء املغرب وهو طائر عظيم معروف االسم مجهول الجسم مل يره أحد .والعنقاء :الداهية،
ومنه الحديث (طارت به عنقاء مغرب) ،أي ذهبت به الداهية .واملغرب :املبعد يف البالد (ابن االثري،
الجزري (ت 606هـ ـــ 1209م) ،النهاية يف غريب الحديث واألثر ،تحقيق:
أبوالسعادات املبارك بن مح ّمد
ّ
الطناحي ،املكتبة العلم ّية ،بريوت 1979 ،ج  ،3ص و 312وص .)349
حممد
طاهر أمحد
ّ
ّ
الزاوي وحممود ّ
[[[ رسائل ابن عريب ،املجموعة الثالثة ص 17و 20و.21
[[[ ابن عريب ،فصوص الحكم ،ص 47و 48و56و.57
[[[ ابن عريب ،الفتوحات امل ّكيّة.450/13 ،

[[[ ابن عريب ،الفتوحات امل ّكيّة 264/1 :و.265
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ُوف َح َذ َر الْ َم ْو ِ
ت َفق َ
َال لَ ُه ُم اللّهُ ُموتُواْ ثُ َّم أَ ْح َياه ُْم ،[[[ Mحيث قال(:إنّ اللَّه أماتهم
َوه ُْم أُل ٌ

بالجهل ،وأحياهم بالعلم والعقل)[[[.

أي شهر أراد ،حيث إ ّن نفسه تجول يف العوامل وتتطلّع عىل
وتكون عنده ليلة القدر يف ّ

حركة الفلك والزمان (اختلف الناس يف ليلة القدر :أعني يف زمانها ،فمنهم من قال :هي يف

فإن رأيتها يف شعبان ،ويف شهر ربيع ،ويف شهر رمضان ،وأكرث
السنة كلّها تدور ،وبه أقولّ ،

ما رأيتها يف شهر رمضان ويف العرش اآلخر منه ،ورأيتها م ّرة يف العرش الوسط من رمضان
يف غري ليلة وتر ويف الوتر منها ،فأنا عىل يقني من أنّها تدور يف السنة يف وتر وشفع من

الشهر)[[[.

ثان ًيا :ادّعاؤه انّه خاتم األولياء
النبي  tبهذه الصفة ،إلّ أنّه ا ّدعى
للنبي  tخامت ّية كذلك ابن عريب شارك
كام أ ّن
ّ
ّ

رصح من هم هؤالء األولياء الذين جعل نفسه لهم خامتًا ،ونحن
بأنّه خاتم األولياء ،ومل ي ّ

النبي  tباملفهوم
اإلمامي أو
نقول إ ّن كانوا أولياء الله فخامتهم صاحب األمر باملعنى
ّ
ّ
اإلسالمي العا ّم ،وال فرق عندنا.
ّ

لكن ابن عريب يق ّر بأ ّن
النبي tخاتم األنبياء ،وينفي أن يكون صاحب األمر خاتم
ّ

(واستحق) أي
النبي t
األولياء؛ ألن خامت ّية الوالية عنده أمر مشاع ال ينحرص بنسل
ّ
ّ
باملهدي
الخاصة ختم يواطئ اسمه  ،tويحوز خلقه ،وما هو
النبي tأن يكون لواليته
ّ
ّ
ّ

الحسيّة،
املس ّمى املعروف املنتظر ،فإ ّن ذلك من ساللته وعرتته والختم ليس من ساللته
ّ

ص ّل الل ُه َعلَ ْي ِه وسلم) [[[ ،يف اشارة إىل نفسه؛ أل ّن اسمه
ولك ّنه من ساللة أعراقه وأخالقه َ
[[[ الردود والنقود ،ص.170
[[[ البقرة.243/

اإلسالمي ،ط ،3مطبعة ستار1426 ،هـ-
[[[ مغن ّية ،مح ّمد جواد ،التفسري الكاشف ،النارش دار الكتاب
ّ
2005م ،ج  ،1ص .373

[[[ ابن عريب ،الفتوحات امل ّك ّية ،658/1 :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين املس ّمى حاشية ر ّد املحتار
الدر املختار رشح تنوير األبصار يف فقه مذهب أيب حنيفة النعامن .حممد أمني ،دار الفكر ،بريوت – لبنان،
عىل ّ
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مح ّمد[[[.
الشيثي:
الفص
قال يف
ّ
ّ
(فم ّنا من جهل يف علمه فقال :العجز عن درك اإلدراك إدراك)

[[[

ثم قال :وم ّنا من علم ومل يقل مبثل هذا

[[[

النبي  :tوليس هذا العلم إلَّ لخاتم الرسل وخاتم األولياء[[[.
رص ً
ثم قال م ّ
حا بخامت ّية ّ
وعاد ليح ّدثنا عن رؤياه يف الكعبة وكيف تأ ّولها بأنّه خاتم األولياء ،بل أكّد أ ّن الخامتيّة

بالنبي ،بل دعا الله أن يحقّق له خامت ّية
غريمختصة
ليست منحرصة بأحد إشارة منه إىل أنّها
ّ
ّ

بالنبي ،قال:
خاصة
األ ّول ّية التي أق ّر سابقًا أنّها
ّ
ّ

(ولقد رأيت رؤيا لنفيس يف هذا النوع ،وأخذتها برشى من اللَّه ،فإنّها مطابقة لحديث

نبوي عن رسول اللَّه  ،tحني رضب لنا مثله يف األنبياء  :%مثيل يف األنبياء عليهم
ّ

السالم مثل رجل بنى حائطًا فأكمله إلَّ لَ ِب َنة واحدة ،فكنت أنا تلك اللَّبنة ،فال رسول بعدي
ّ
نبي ،فش ّبه النب ّوة بالحائط ،واألنبياء باللَّنب الَّتي قام بها هذا الحائط( ،وهوتشبيه يف غاية
وال ّ
إل باللَّنب ،فكان  tخاتم
يصح ظهوره َّ
الحسن) فإ ّن مس ّمى الحائط هذا ،املشار إليه مل
ّ

(1415هـ – 1995م) ،املكتب التجاريّة مصطفى أحمد الباز ،ج  ،2ص 498
[[[ ابن عريب ،الفتوحات امل ّك ّية ،ج ،2ص.50

الطايئ ،امللقّب بـ(محيي الدين) أبو
ّ
الحامتي
[[[ وذلك أل ّن اسمه مح ّمد بن عيل بن مح ّمد بن أحمد
ّ
األندليس ،نزيل دمشق ترجم يف :سري أعالم النبالء  ،48 / 23وتاريخ اإلسالم( ،سنة
بكر بن عريب امل ُريس
ّ
 352( )631برقم  ،549والوايف بالوف ّيات  ،173 / 4وفوات الوفيات  ،484 / 3ومرآة الجنان  ،100 / 4والبداية
للسيوطي  ،98وشذرات الذهب ،190 / 5
املفسين
والنهاية  ،167 / 13والنجوم الزاهرة  ،6وطبقات
ّ
ّ
وروضات الج ّنات  ،51/ 8والكُنى واألَلقاب  ،164 / 3واألعالم .281 / 6

الخميني يف ذيل هذه الجملة يف تعليقاته عىل رشح الفصوص (ص  :)58ليس العجز عن
[[[ قال الس ّيد
ّ
يئ إدراك كام يقال :غاية عرفان أهل املعرفة العجز عنها ،ولعلَّه
إدراك اإلدراك إدراكًا ،بل إدراك العجز الكذا ّ
سمع شيئًا ومل يحفظه ،فقال ما قال (رشح القيرصي ص .)108
[[[ أقول :بل قال :لوكشف الغطاء ملا ازددت يقي ًنا.
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النبيّني)[[[.
وروج أتباعه ومن يذهب مذهبه يف املعرفة خامتيّته لألولياء ،قال شارح الفصوص:
ش بأنّه خاتم الوالية
(إنّه بقي تسعة أشهر يف الخلوة مل يأكل طعا ًما ،وبعدها بُ ّ

املح ّمديّة ،وقيل له :دليلك أ ّن العالمة التي كانت بني كتفي الرسول الدالّة عىل أنّه خاتم

النب ّوة ،هي نفسها بني كتفيكّ ،
تدل عىل أنّك خاتم الوالية)

[[[

أسس عليه
وال ب ّد لخاتم األولياء أن يرى مثلام يرى خاتم األنبياء هذا هو األصل الذي ّ

ابن عريب فكرته يف الخامت ّية.

صل الله عليه وسلم
النبي ّ
(وأ ّما خاتم األولياء ،فال ب ّد له من هذه الرؤية ،فريى ما مثّله ّ

ويرى نفسه يف الحائظ يف موضع َل ِب َنتني ،ويرى نفسه تنطبع يف موضع اللبنتني ،فتكمل

الحائط ،والسبب املوجب لكونه يراها لبنتني أ ّن الحائط لبنة من فضّ ة ولبنة من ذهب ،واللبنة

الفضّ ة هي ظاهره وما يتبعه فيه من األحكام كام هو أخذ عن الله يف الرشع ما هو يف الصورة
الظاهرة متّبع فيه؛ ألنّه يرى األمر عىل ما هو عليه ،فال ب ّد أن يراه هكذا ،وهو موضع اللبنة

الذهب ّية يف الباطن فإنّه يأخذ من املعدن الذي يأخذ منه امللك الذي يوحى إليه إىل الرسول

صل الله عليه وسلم قا:ل فإن فهمت ما أرشنا إليه فقد حصل لك العلم النافع) [[[.
ّ
فحقّق الوعد الذي ق ّرره لنفسه برؤيا رآها مبكّة ،قال:

(فكنت مبكّة سنة تسع وتسعني وخمسمئة ،أرى فيها  -فيام يرى النائم  -الكعبة مبن ّية

بلنب فضّ ة وذهب لبنة فضّ ة ،ولبنة ذهب ،وقد كملت بالبناء وما بقي فيها يشء وأنا أنظر إليها
الشامي ،هو إىل الركن
ين والركن
وإىل حسنها ،فالتفّت إىل الوجه الَّذي بني الركن اليام ّ
ّ

الصف
الشامي أقرب موضع لبنتني :لبنة فضّ ة ولبنة ذهب ،ينقص يف الحائط يف الصفّني :يف ّ
ّ

الصف الَّذي يليه ينقص لبنة فضّ ة ،فرأيت نفيس قد انطبعت
األعىل ينقص لبنة ذهب ،ويف ّ
[[[ اآلميل تفسري املحيط األعظم :ج  ،2هامش ص .65
[[[ ابن عريب ،الفتوحات امل ّكيّة،318/1 :
[[[ (االثنا عرشيّة ،ص)169
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يف موضع تلك اللَّبنتني ،فكنت أنا عني تينك اللبنتني ،وكمل الحائط ،ومل يبق يف الكعبة
أن تينك اللبنتني ال ّ
أشك يف ذلك
أن واقف ،وأعلم ّ
يشء ينقص وأنا واقف أنظر ،وأعلم ّ

إن يف األتباع يف صنفي
وأنّهام عني ذايت ،واستيقظت فشكرت اللَّه تعاىل ،وقلت متأ ّولً ّ :

السالم ،وعىس أن أكون ممن ختم اللَّه الوالية يب ،وما
كرسول اللَّه  tيف األنبياء عليهم ّ
النبي  tيف رضبه املثل بالحائط وأنّه كان تلك اللَّبنة،
ذلك عىل اللَّه بعزيز .وذكرت حديث ّ

فقصصت رؤياي عىل بعض علامء هذا الشأن مبكّة من أهل توزر ،فأخربين يف تأويلها مبا
يل بكرمه ،فإ ّن اإلختصاص
وقع يل ،وما س ّميت له ال ّرايئ من هو؟ فاللَّه أسأل أن يت ّمها ع ّ

يختص برحمته
اإللهي ال يقبل التحجري وال املوازنة وال العمل ،وأ ّن ذلك من فضل اللَّه N
ّ
ّ
من يشاء واللَّه ذوالفضل العظيم [[[.

فمن أكفر ممن رضب لنفسه املثل بلبنة ذهب وللرسل املثل بلبنة فضّ ة فيجعل نفسه

أعىل وأفضل من الرسل! تلك أمانيّهم [[[.

النبي  ،tوف ّرق تلك
ريا من
ّ
ومن لواحق هذا اإلشكال أنّه نسب إىل نفسه كث ً
مختصات ّ

النسب بني كتابيه الفتوحات والفصوص منها:

ا ّدعى يف فتوحاته :أنّه أُرسي به إىل السامء تسع مرات

[[[

يل :ويظهر منه :أنّه يدعي املزية والفضيلة عىل الرسول ،[[[ tحتّى أنّه
قال الح ّر العام ّ

يرى من خلفه ،فهو يقول:

أصل
ّ
صل الله عليه وسلم يف هذا املقام ،كانت يل هذه الحالة ،كنت
(وملا ورثته ّ

بالناس يف املسجد األزهر ،مبدينة فاس ،فإذا أدخلت املحراب أرجع بذايت كلّها عي ًنا
حاويّة  /تح :جامعة من العلامء املكتب
[[[
ّ
الطحاوي :أبوجعفر بن مح ّمد (ت  722ﻫ) ،رشح العقيدة الط ّ
اإلسالمي ،بريوت ،ط 1391 ،4ﻫ،ص  ،557منهاج الرباعة .269/13
ّ
اآلميل ،تفسري املحيط األعظم :ج  ،3ص .406
ّ
[[[ حيدر
حاويّة ،ص 557
[[[ رشح العقيدة الط ّ

[[[ (.اإلرساء إىل املقام األسنى ط ،1367رسالة ابن عريب
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يل الداخل وال الخارج ،وال
واح ًدا ،فأرى من جميع جهايت ،كام أرى قبلتي ،وال يخفى ع َّ

واحد من الجامعة ،حتى إنّه رمبا يسهو من أدرك معي ركعة من الصالة ،فإذا سلّمت ،ورددت
فيخل بركعة ،فأقول :فاتك كذا
ّ
وجهي إىل الجامعة أدعو ،أرى ذلك الرجل يجرب ما فاته،
وكذا .فيت ّم صالته ،ويتذكّر ،فال يعرف األشياء ،وال هذه األحوال إلّ من ذاقها ،ومن كانت

صل عىل
هذه حاله ،فحيث كانت القبلة فهو مواجهها ،هكذا ذقته نفيس ،فال ينبغي أن يُ ّ
إل صاحب هذا الحال[[[.
الراحلة ّ

مقام شهده يف عامل املثال يف حرضة الجالل ،وأنّه رأى
وقال وهو يتح ّدث عن ٍ

فيه رسول الله ( ،tإىل أن قال) فالتفت الس ّيد األعىل ،واملورد العذب األحىل ،والنور
األجل ،فرآين وراء الختم ،الشرتاك بيني وبينه يف الحكم.
ّ
األكشف

ت يف املامت،
فقال له الس ّيد :هذا عديلك ،وابنك ،وخليلك) [[[،ويقول( :إ ّن األنبياء تف ّ

صل عىل مح ّمد
النبوي الذي يقول(:قولوا :الله ّم ّ
كام يُفنت املؤمنون[[[ وعند ذكر الحديث
ّ
وعىل آل مح ّمد ،كام صلّيت عىل إبراهيم وآله إبراهيم)[[[ قال(:يظهر من هذا الحديث فضل

يصل عليه مثل
ّ
صل الله عليه (وآله) وسلّم؛ إذ طلب من الله أن
إبراهيم عىل رسول الله ّ
النبي عىل جميع الخلق مجمع عليها عند علامء
الصالة عىل إبراهيم)[[[،مع أ ّن أفضل ّية
ّ
املسلمني).
ويذكر أ ّن كذبات إبراهيم الثالث قد أث ّرت عنده يوم القيامة فاستحى أن يطلب من الله

فتح باب الشفاعة

[[[

[[[ (االثنا عرش ّية ،ص)169

[[[ ابن عريب ،الفتوحات امل ّكيّة267/7 :

[[[ ابن عريب ،الفتوحات امل ّكيّة.44/1 :

[[[ ابن عريب ،الفتوحات امل ّكيّة.471/7 :

[[[ ابن حنبل ،أحمد بن مح ّمد (ت 241ﻫ855/م) ،مسند أحمد ،دار صادر( ،بريوت –د0ت).162/:
[[[ ابن عريب ،الفتوحات امل ّكيّة.174/8 :
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إ ّن ات ّهامه أعظم األنبياء بالكذب أمر عجيب ال يقوله من ي ّدعي املعرفة ،وإن الكذبات

مفس:
املزعومة كانت تورية ومل تكن كذبًا ،وهذا يعرفه ّ
كل ّ

عن الحسن الصيقل قال :قلت أليب عبد الله  :8إنّا قد روينا عن أيب جعفر ..8قال

إبراهيم N :8بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون M؟ فقال :والله ما فعلوا وما

كذب ..إ ّن إبراهيم  8إنّ ا قالN :بل فعله كبريهم هذا Mإرادة اإلصالح وداللة عىل أنّهم ال

ن سقيم Mوالله ما كان سقيمً وما
يفعلون[[[ وعن أيب جعفر  8قال  :لقد قال إبراهيمN :إ ّ
كذب ،ولقد قال إبراهيمN :بل فعله كبريهم Mوما فعله كبريهم وما كذب

[[[

ّ
معرفية يف عقيدة املعاد
إشكاالت
أ ّو ًل :انقطاع العذاب عن أهل النار
نعيم
إ ّن من املسائل امله ّمة التي شغلت متكلّمي اإلسالم هي مسألة الجزاء
األخروي ً
ّ

وعذابًا وصفات املن ّعمني واملعذّبني ،وأسباب الشقاء وآثار الجزاء ،وتف ّرعوا يف هذه املسألة

إىل ع ّدة اتجاهات وآراء ،ومن فروع هذه املسألة ظهر القول بانقطاع العذاب عن أهل

النار ،فقال قوم بالدوام والتأبيد ألهل النار ،كام هو عليه جلّة علامء االسالم ومشهورهم،
واختلف معهم جامعة ممن ش ّذ عن املسلمني ،فقال بانقطاع العذاب عنهم بعد أن يقضوا
فرتة يستوفوا جزاءهم.

ث ّم إ ّن املسألة مبا ق ّدم لها هوالء -مبا زعموا – أنّها أدلّة دعمت أفكار املالحدة

املعارصين ،الذين راحوا ير ّوجون إىل أ ّن الرحمة اإلله ّية التي يزعمها أصحاب الديانات

تتناىف مع الخلود يف النار ،وصاروا يبثّون بني أوساط الشاب من أهل الديانات التوحيديّة

أن ال خلود بحسب مقولتكم ،ف ََست هذ الشبهة كالنار يف الهشيم ،وتلقّاها كثري من الناس
حا.
ً
بالقبول
جهل منه وغفلة وتسام ً

[[[ ابن عريب ،الفتوحات امل ّك ّية.497/2 :

الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق( ،ت  329هـ  940/م) ،الكايف ،دار الكتب اإلسالم ّية،
[[[
ّ
(طهران –1365هـ) 8( .أجزاء)،ج ،2ص.341

ّ
ّ
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والحال أ ّن املسألة مل تكن مهملة من قبل العلامء ،السيّام علامء اإلماميّة ،فقد تناولوها

بالبحث وإبطال براهني القائلني باالنقطاع.

إ ّن القول بانقطاع العذاب عن أهل النار يف الحقيقة هو قول يخالف ما أجمع عليه

علامء االسالم ومعارضة رصيحة آليات الكتاب ونصوص األحاديث الرشيفة ،وقد علّل
األمئّة عليهم السالم الخلود بدوام نوايا الكفار بإضامر املعصية واملخالفة لله سبحانه ،فإنه

ِيق
تعاىل يقولِ N:إنَّ الَّ ِذي َن كَ َف ُروا وظَلَ ُموا ل َْم يَكُنِ اللَّهُ لِ َي ْغ ِف َر لَ ُه ْم وال لِ َي ْه ِديَ ُه ْم طَرِيقًا إِ َّل طَر َ
َج َه َّن َم خالِ ِدي َن ِفيها أَبَدً ا .M
قوله Nأَبَدً ا Mدليل عىل خلودهم يف النار ،وعدم انقطاع العذاب عنهم ،ولوال لفظ التأبيد

محتمل للدوام واالستمرار ،ولطول أمد املكث يف جه ّنم[[[.
ً
لكان لفظ الخلود

جلْ َنا لَهُ ِفي َها َما نَشَ اء لِ َمن نُّرِيدُ ثُ َّم َج َعلْ َنا
ومنه قوله :قال تعاىلَّ N :من كَانَ يُرِيدُ الْ َعاجِ لَ َة َع َّ
صالهَا َم ْذ ُمو ًما َّمدْ ُحو ًرا َو َم ْن َأ َرا َد اآل ِخ َر َة َو َس َعى لَ َها َس ْع َي َها َوهُو ُم ْؤ ِم ٌن َفأُولَ ِئكَ كَانَ
َلهُ َج َه َّن َم َي ْ

حظُو ًرا.[[[ M
َس ْع ُي ُهم َّمشْ كُو ًرا ك ًُل نُّ ِدُّ َهؤُالء َو َهؤُالء ِم ْن َعطَاء َربِّكَ َو َما كَانَ َعطَاء َربِّكَ َم ْ

يئ أ ّن الله سبحانه يف اآلية (يجعل العذاب والشكر كليهام من
يرى الس ّيد الطباطبا ّ

كل منهام مرتبطة بإرادة العبد وسعيه وهذا بعينه الطريق الذي
العط ّية والرحمة ،وتجعل تحقّق ٍّ
سلكناه يف أصل املسألة ودفع اإلشكاالت عنها) [[[.

وتعي أسبابه
أ ّما نصوص أهل البيت  ،%فقد جاءت رصيحة يف إثبات الخلود
ّ

خلّد أهل النار يف النار؛ أل ّن نيّاتهم كانت يف الدنيا أن
وعلله( ،قال أبو عبد الله  :8إنّ ا ُ

خلّد أهل الج ّنة يف الج ّنة؛ أل ّن نيّاتهم كانت يف الدنيا
لوخلّدوا فيها أن يعصوا الله أب ًدا ،وإنّ ا ُ
خلّد هؤالء وهؤالء ،ث ّم تال قوله تعاىلN:ق ُْل ك ٌُّل
أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أب ًدا ،فبالن ّيات ُ

العريب ،بريوت1983 ،م،
املجليس ،مح ّمد باقر( ،ت 1111هـ) ،بحار األنوار ،ط ،3دار إحياء الرتاث
[[[
ّ
ّ
ج  ،12ص .308
[[[ تفسري الكاشف مغنيّة ،ص.497/2
[[[ اإلرساء.-20 18/
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يَ ْع َم ُل َع َل شَ ا ِكلَ ِت ِه [[[ Mقال :عىل ن ّيته)

[[[

القائلني بانقطاع العذاب
حتها ابن عريب يف كتابه فصوص
ّ
ولعل أبرز من قال بهذه املسألة وبرهن بزعمه عىل ص ّ

اليونيس:
الفص
الحكم ،فقد جاء يف
ّ
ّ

(وأ ّما أهل ال ّنار فام لهم إىل النعيم ،ولكن يف ال ّنار؛ إذ ال ب ّد لصورة ال ّنار بعد انتهاء

م ّدة العقاب أن يكون بر ًدا وسال ًما عىل من فيها ،وهذا نعيمهم ،فنعيم أهل ال ّنار بعد استيفاء
الحقوق نعيم خليل اللَّه حني أُلقي يف ال ّنار) [[[ .
الديني يف الدار اآلخرة ،بل مآل الخلق جمي ًعا إىل
فال عذاب وال ثواب إذن باملعنى
ّ

النعيم املقيم ،سواء منهم من قُ ّدر له الدخول يف الجنة ،ومن قُ ّدر له الدخول يف النار ،فإ ّن

نعيم الجميع واحد وإن اختلفت صوره وتع ّددت أسامؤه.
حق أهل النار:
يقول ابن عريب يف ّ
فإنــم
وإن دخلــوا دار الشــقاء
ّ
نعيــم جنــان اخللــد واألمــر واحــد

يســمى عذا ًبــا مــن عذوبــة لفظــه
ّ

ّ
لــذة فيهــا نعيــم مبايــن
عــى
وبينهــا

عنــد

ّ
التجــي

تبايــن

وذاك لــه كالقــر والقــر صائــن

كل من الطائفتني يف
أ ّما االختالف بني أهل الج ّنة وأهل النار ،فاختالف يف درجة ٍّ

الحق[[[.
املعرفة بالله ومرتبتهم يف التحقّق بالوحدة الذات ّية مع
ّ
الطباطبايئ ،تفسري امليزان.416/1 ،
ّ
[[[
[[[ اإلرساء.84/

،50/1العيايش،
العاميل ،وسائل الشيعة:
ّ
الكليني ،الكايف ،80/2 :الصدوق ،علل الرشايع ،528/2 :الح ّر
[[[
ّ
ّ
العيايش.316 / 2 :
تفسري
ّ
[[[ ابن عريب ،فصوص الحكم.169/1 ،

ّ
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يل بن الرتكة:
رشاح الفصوص ابن عريب يف مقالته هذه ،فقد قال ع ّ
وتابع ّ
(إنّه ميكن أن يقال :إ ّن األمر يف الناس وبقاء صورته يف تلك النشأة متفاوت :فإ ّن

الكل مرجعه
السعداء يف درجات النعيم .واألشقياء يف دركات عذاب الجحيم ،فكيف يكون ّ

واح ًدا ؟ فن ّبه عىل بيانه بقوله( :وأ ّما أهل النار فآملهم إىل النعيم ،ولكن يف النار) والنصوص
الواردة فيهم مبعنى الخلود إنّ ا ّ
يدل عىل الخلود فيها  -ال يف العذاب ( -إذ ال ب ّد لصورة النار
بعد انتهاء م ّدة العقاب أن تكون بر ًدا وسال ًما عىل من فيها ،وهذا نعيمهم).

(فنعيم أهل النار بعد استيفاء الحقوق) يعني بعد أن أ ّدى حقوق وجوه املخالفات

والعداوات ،وصنوف املتقابالت ،مام يقتيض اختفاء حكم االت ّحاد الذي هو مقتىض أمر

ِ
الخلَّة واملحبّة (نعيم خليل الله حني ألقي يف النار).

مقيسا عليه ،وهو مل يكن مع ّذبًا
ث ّم ملا استشعر أنّه ميكن أن يُقال :كيف يُجعل الخليل ً

قطّ؟ تع ّرض لدفعه بقوله( :فإنّه  8تعذّب برؤيتها) النظريّة التي هي منتهى نتائج مق ّدمات
الكرثة (ومبا تع ّود يف علمه)  -تقلي ًدا للمشهور املعهود ( -وتق ّرر من أنّها صورة تؤمل من

جاورها من الحيوان ،وما علم مراد الله فيها ومنها يف حقّه ،فبعد وجوه هذه اآلالم وجد بر ًدا
وسال ًما مع شهود الصورة الكونيّة يف حقّه ،وهي نار يف عيون الناس) بحسب صورته النوعيّة
تغيت عن صورتها)[[[.
العين ّية املعاينة ،فإنّها ما ّ

القيرصي :ومال أهل ال ّنار إىل النعيم املناسب ألهل الجحيم ،إ ّما بالخالص من
وقال
ّ

الحق يف صورة اللطف يف عني ال ّنار كام جعل ال ّنار
تجل
العذاب أو االلتذاذ به بالتع ّود أو َّ
ّ

بر ًدا وسال ًما عىل إبراهيم ،ولكن ذلك بعد انتهاء م ّدة العقاب كام جاء ينبت يف قعر جه ّنم
نص بخلود العذاب ،بل جاء الخلود يف ال ّنار وال يلزم منه خلود العذاب.
الجرجري وما جاء ّ

الحق يعلم أ ّن
كل من اكتحلت عينه بنور
الفص الهودى :واعلم أ ّن ّ
وقال أيضا يف رشح
ّ
ّ

إل باللَّه وحوله وق ّوته ،وكلَّهم محتاجون
العامل بأرسه عباد اللَّه وليس لهم وجود وصفة وفعل َّ

الصفات أن ال يعذّب أح ًدا
إىل رحمته وهو ال ّرحمن الرحيم ،ومن شأن من هو موصوف بهذه ّ
[[[ ابن عريب ،فصوص الحكم :ج  1ص ( 39املقدّمة).
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إل ألجل إيصالهم إىل كامالتهم املق ّدرة
عذابًا أب ًدا ،وليس ذلك املقدار من العذاب أيضً ا َّ

مم يك ّدره وينقّص عياره ،فهو
لهم كام يذهب الذّهب والفضة يف ال ّنار ألجل الخالص ّ
متض ّمن لعني اللطف وال ّرحمة كام قيل:
وتعذيبكــم عــدل وســخطكم رىض

وقطعكــم وصــل وجوركــم عــدل

ويف (الفتوحات امل ّك ّية) اعترب أنّه ال دليل للعقل عىل وجود العذاب الدائم أو غريه،

بل يجوز أن يرتفع هذا العذاب عن أهل النار مع كونهم فيها ،فعىل رأيه أنه ال يلزم من
وجود الرشط وجود املرشوط ،بحيث يكون الله إل ًها بجميع أسامئه ،ومع ذلك من غري أمل
ال من خالل
وعذاب .وبالتايل فإنّه ينتهي إىل أ ّن التحقيق يف أمر العذاب وم ّدته ال يكون ّ

النص املتواتر أو الكشف الواضح الذي ال تدخله شبهة[[[.
ّ

ومنهم أيضً ا ابن تيم ّية وتلميده ابن الق ّيم ،فقد ذهب ابن ق ّيم الجوزيّة إىل القول وذكر

جح من بني هذه األقوال أن النار لها أمد ستفنى
يف مسألة فناء النار سبعة أقوال للعلامء ،ور ّ

فيه؛ ذلك أ ّن الله تعاىل سيفنيها ،وقد أيّد هذا القول بوجوه عديدة عىل لسان قائليها ،منها أ ّن
الله قد أخرب يف ثالث آيات عن النار بعدم أبديّتها أي دوامها وهي:

قوله تعاىلَ N:ل ِب ِث َني ِفي َها أَ ْحقَابًا [[[ Mفتقييد اللبث ألهل النار يف النار باألحقاب أي

األزمنة يدل عىل م ّدة مق ّدرة يحرصها العدد؛ أل ّن ما ال نهاية له ال يقال فيه هو باقٍ أحقابًا ،وقد
فهم الصحابة ذلك من اآلية ،وهم أفهم األ ّمة ملعاين القرآن الكريم.

وقوله تعاىلN :ق َ
ليمM
يم َع ٌ
َال ال َّنا ُر َم ْث َواك ُْم خَالِ ِدي َن ِفي َها إِالَّ َما شَ اء اللّهُ إِنَّ َر َّبكَ َح ِك ٌ

[[[

وقوله تعاىلN:خَالِ ِدي َن ِفي َها َما دَا َم ِ
ض إِالَّ َما شَ اء َربُّكَ إِنَّ َربَّكَ َف َّع ٌال
ات َواألَ ْر ُ
الس َم َو ُ
ت َّ

ل َِّم ُيرِيدُ .[[[ M

[[[ رشح فصوص الحكم.698/2:

[[[ ابن عريب ،الفتوحات ،ج ،1ص.332
[[[ النبأ.23/

[[[ األنعام .128 /

ّ
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فاالستثناءان يف اآليتني مختلفان والدليل عىل أ ّن االستثنائني مختلفني هو أن االستثناء

األ ّول قال الله تعاىل فيه Nإِالَّ َما شَ اء َر ُّبكَ إِنَّ َر َّبكَ َف َّع ٌال ل َِّم ُيرِيدُ  ،Mفلم يق ّيد هذا االستثناء
مبا ّ
يدل عىل الدميومة غري املنقطعة بخالف االستثناء الثاين الذي ق ّيده الله تعاىل بالدميومة
نت به عىل أهل
غري املنقطعة ،فعلم من اآلية الثانية ـن الله تعاىل مل يق ّيد هذا العطاء الذي ام ّ

ج ُذو ٍذM
َي َم ْ
الج ّنة يف الج ّنة ،فهو غري مقطوع عنهم أب ًدا بدليل قوله جل ذكره َ Nعطَاء غ ْ َ

[[[

أي عطاء غري مقطوع؛ أل ّن كلمة مجذوذ لغة تعني غري مقطوع ،وهذا الفهم أ ّن عذاب أهل
غريأبدي ال ب ّد أن ينتهي فيام أراده الله تعاىل من األزمان واآلباد،
النار يف النار هو عذاب
ّ

جل ذكره Nعطاء غري مجذوذ
أبدي ال ينقطع أب ًدا بدليل قوله ّ
وأ ّن نعيم أهل الج ّنة يف الج ّنة
ّ

 Mأي مقطوع ،وبهذا الفرق بني نعيم أهل الج ّنة يف الج ّنة وعذاب أهل النار يف النار ،فهم
الصحابة ،حتى قال عمر بن الخطاب( :لو لبث أهل النار يف النار عدد رمل عالج ،لكان لهم

يوم يخرجون فيه).

وقال ابن مسعود( :ليأتني عىل جه ّنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد ،وذلك بعدما

يلبثون فيها أحقابًا.

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة( :إنّه سيأيت عىل جه ّنم يوم ال يبقى فيها

أحد وقرأ اآلية Nفأ ّما الذين شقوا ففي النار Mوقال ابن عباس يف رواية عنه يف اآلية استثناء
Nإِالَّ َما شَ اء َربُّكَ  Mأي (إ ّن الله تعاىل يأمر النار أن تأكلهم) [[[.

حة إسناد األحاديث املنقولة فيه عن الصحابة،
وقد ر ّد العلامء هذا القول وناقشوا يف ص ّ

الخاص بهم ،وليس من دين الله يف يشء.
حة قول الصحابة ،فهو رأيهم
ّ
ومع ثبوت ص ّ

وقد َ
مال بعض فالسفة الشيعة وبعض العرفاء إىل مسالة االنقطاع إلّ أنّهم ف ّرقوا بني

فمل هادي السبزوا ّري يرى
الكل إىل الجنة واللذّةّ ،
حصول العذاب ودوامه ،فقالوا إ ّن مصري ّ
[[[ هود.107 /
[[[ هود.107 /
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أ ّن دوام العذاب مل يبلغ ح ّد الرضورة الدينيّة بخالف الخلود اآلخر[[[.
وع ّد الجميع مأجو ًرا وسعي ًدا ومرضيًّا عنه ،واعترب أ ّن من العباد من تدركهم بعض اآلالم

يف اآلخرة ،ومع هذا فال يقطع أحد من أهل العلم الذين كشفوا األمر عىل ما هو عليه ،إنّه ال

خاص؛ إ ّما بفقد أمل كانوا يجدونه فارتفع عنهم ،فيكون نعيمهم
يكون لهم يف دار جه ّنم نعيم
ّ
مستقل زايد ،كنعيم الجنان يف الجنان[[[.
ّ
راحتهم من وجدان ذلك األمل ،أو يكون لهم نعيم
خاصة
املل صدرا ،فيعترب (أ ّن تعذيب الله بعض عباده عذابًا أبديًّا فيه إشكال عظيم،
أ ّما ّ
ّ

عند القائلني بالتحسني والتقبيح العقل ّيني ،حيث إ ّن الله خالق العباد وهومبدئهم ومعادهم،

وشأن العلّة الفاعلة اإلفاضة واإليجاد عىل معلوله ،إذ ليس املعلول إلّ رشحة من رشحات
األبدي ينايف اإليجاد والعلّيّة .وأيضً ا فإن ذاته
وجوده وملعة من ملعات وجوده ،والتعذيب
ّ

وكل ما يصدر عنه يجب أن يكون من باب الجود واللطف
محض الرحمة والخري والنورّ ،
والكرم ،ووجود العاهات والرشور إنّ ا يكون عنه بالعرض وعىل سبيل الشذوذ والندرة،
االتفاقي ال
وألنّه سبقت رحمته غضبه ،فإ ّن الرحمة ذاتيّة والغضب أمر عارض ،والعارض
ّ

يكون أكرثيًّا وال دامئيًّا)[[[.

واحتج القائلون باالنقطاع بظواهر بعض اآليات وبعض األحاديث املجعولة ،فمن
ّ
[[[ ابن الق ّيم الجوزيّة ،مح ّمد بن أيب بكر بن أيّوب بن سعد شمس الدين( :ت751 :هـ) ،حادي األرواح إىل
ين ،القاهرة ص ،245وشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل،
بالد األفراح ،مطبعة املد ّ
دار املعرفة ،بريوت ،لبنان الطبعة1398 ،هـ1978/م ،ص.252

[[[ مجموعة رسائل السبزواري ،ص ،470الشريازي :صدر الدين محمد (ت  1050هـ) ،الشواهد الربوبية-
ط بيدار قم،ص .313واألسفار األربعة  ,مطبعة حيدري  ,طهران  ,دار املعارف 383هـ  ،ج ،9ص.347-346
ولكن يرى السبزواري :ان هناك اشكال يتعلق بانقطاع العذاب والشقاء الذي تحدث عنه العرفاء من حيث
كونه من مظاهر القهر والغضب ،وهوان انقطاعه يفيض إىل تناهي صفات القهر وعدم حفظ املراتب
الوجودية .وقد اجيب عنه بوجهني ،احدهام ان انواع مظاهر القهر ميكن ان تحفظ بتعاقب االشخاص،
فيثبت الخلود النوعي للعذاب رغم انقطاع العذاب الشخيص .واالخر هوانه حتى مع انقطاع العذاب كل ًيا،
احلق بعضها عني البعض االخر ،وكلها عني ذاته ،فلطفه
فان صفات القهر والغضب ال تتناهى ،اذ ان صفات ّ
عني قهره وغضبه ،والعكس صحيح ايضً ا(ظ :مجموعة رسائل السبزواري ،ص.)473
[[[ رشح فصوص الحكم ،ص 441و ،459طلع خصوص الكلم ،ج ،2ص.46-45

ّ
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يم َعلِ ٌ
اآليات مثل قوله تعاىلN :ال َّنا ُر َم ْث َواك ُْم خَالِ ِدي َن ِفي َها إِالَّ َما شَ ا َء اللَّهُ إِنَّ َربَّكَ َح ِك ٌ
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[[[

النبي t
قال ابن عباس :استثنى الله تعاىل قو ًما ،سبق يف علمه أنّهم يسلّمون ويص ّدقون
ّ

وعىل هذا القول يجب أن تكون ما مبعنى من[[[.

ِيق خَالِ ِدي َن ِفي َها َما دَا َم ِ
ت
ري َوشَ ه ٌ
وقوله تعاىلَ N:فأَ َّما الَّ ِذي َن شَ قُوا َف ِفي ال َّنا ِر لَ ُه ْم ِفي َها َز ِف ٌ

ض إِالَّ َما شَ ا َء َربُّكَ إِنَّ َربَّكَ َف َّع ٌال لِ َم يُرِيدُ .[[[ M
ات َواألَ ْر ُ
الس َم َو ُ
َّ

الرازي يف تفسري اآلية إن االستدالل بها من وجهني:
قال الفخر
ّ

األ ّول :أنّه تعاىل قال َ Nما دَا َم ِ
ضّ M
النص عىل أ ّن م ّدة عقابهم
ات َواألَ ْر ُ
الس َم َو ُ
دل هذا ّ
ت َّ
مساوية مل ّدة بقاء السموات واألرض ،ث ّم توافقنا عىل أّن م ّدة بقاء السموات واألرض متناهية،

فلزم أن تكون م ّدة عقاب الكفّار منقطعة.

الثاين :أ ّن قوله Nإِالَّ َما شَ ا َء َربُّكَ  Mاستثناء من م ّدة عقابهم ،وذلك ّ
يدل عىل زوال ذلك

العذاب يف وقت هذا االستثناء [[[.

الجامي
أ ّما األخبار املجعولة فمنها حديثهم املرسل املجعول الذي ذكره املتص ّوف
ّ
ص ّل الل ُه َعلَيْ ِه َوآلِ ِه وسلَّم أ ّن بعض
يف رشح منتخب الفصوص ،حيث نقل عن رسول اللَّه َ

ل الل ُه َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه وسلَّم أيضً ا أنّه قال :سيأيت عىل
أهل النار يتالعبون بال ّنار [[[ ،ونقل عنه َ
ص ّ
جه ّنم زمان ينبت من قعرها أو من قفرها الجرجري[[[.
[[[ تفسري صدر املتألّهني ،ج ،4ص.314-313
[[[ األنعام .128 /

[[[ الرازي :فخر الدين مح ّمد بن عمر (ت  606ﻫ) ،التفسري الكبري (مفاتيح الغيب) ،دار الفكر للطباعة
والنرش ،بريوت – لبنان ،ط 1405 ،3ﻫ  1985 -م.192 / 13 :
[[[ هود .106 /

[[[ الرازي ،التفسري الكبري.62 / 17 :

ّ
الهمذاين (ت 1031هـ) ،الكشكول ،تح:
ّ
العاميل
ّ
الحاريث
[[[ بهاء الدين  ،محمد بن حسني بن عبد الصمد
محمد عبد الكريم النمري النارش :دار الكتب العلم ّية ،بريوت – لبنان الطبعة :األوىل1418 ،هـ -1998م،ص
الجزائري ،نور الرباهني .57/1
،73
ّ
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ُص يف
وهذه األحاديث مضافًا إىل مخالفتها لرصيح اآليات والروايات املتواترة ،وقد ن ّ

نص عىل ر ّد ما تو ّهموه من انقطاع العذاب وإنفاد العقاب[[[.
أخبارنا بأنّها مجعولة كاذبة كام ّ

فقد روى عن موفّق موىل أيب الحسن  8قال :كان موالي أبو الحسن  8إذا

أمر برشاء البقل يأمر باإلكثار منه ومن الجرجري ،فيرشى له ،وكان يقول  :8ما أحمق
اس
ّ
بعض الناس يقولون :إنّه ينبت يف وادى جه ّنم ،واللَّه عــ ّز
وجل يقــولَ N :وقُو ُد َها ال َّن ُ
َوال ِْحجا َرةُ ، [[[ Mفكيف ينبت البقل[[[.
وعن حمران قال :قلت أليب عبد اللَّه  :8إنّه بلغنا أنّه يأيت عىل جه ّنم حني يصطفق

أبوابها فقال :ال واللَّه ،إنّه الخلود ،قلتN :خَالِ ِدي َن ِفي َها َما دَا َم ِ
ض إِالَّ َما
ات َواألَ ْر ُ
الس َم َو ُ
ت َّ
شَ ا َء َربُّكَ  ،Mفقال  8هذه يف الذين يخرجون من النار[[[.
إشكاالت القائلني بانقطاع العذاب عىل أبديّته
استشكل من قال بانقطاع العذاب عىل من قال بأبديّته بع ّدة إشكاالت ،منها :أ ّو ًل :أ ّن

الله سبحانه ذو رحمة واسعة غري متناهية ،فكيف يسع رحمته أن يخلق من مصريه إىل عذاب

خالد ال يقوم له يشء؟

قرسي ال يدوم،
عريض
كل يشء ،بينام الغضب
(أو باعتبار أ ّن الرحمة ذاتيّة ،وهي ت ََس ُع ّ
ّ
ّ

الحق
الكل ُمساق إىل
وهو مسبوق بالرحمة ،أو لكون حركة األشياء يف النهاية كالبداية ،وأ ّن ّ
ّ

كل موجود عبارة عن ملعة
تعاىل كام بدأ منه .أو باعتبار أ ّن منطق السنخ ّية يقتيض أن يكون ّ
من األصل)[[[.

رسا وال معنى للقرس
ثان ًيا :أ ّن العذاب إنّ ا يكون عذابًا إذا مل يالئم الطبع ،فيكون ق ً
[[[ تفسري ابن عريب.333/1:

الخويئ ،نهج الرباعة.242/13:
ّ
[[[
[[[ التحريم.6/

[[[ الكايف.368 / 6 :

الخويئ ،نهج الرباعة.242/13:
ّ
[[[ بحار األنوار،346/8:

ّ
ّ
املعرفية
عقدية يف منظومة ابن عريب
إشكاالت

175

يصح وجود عذاب دائم ؟.
الدائم ،فكيف
ّ
إل ذنًبا منقطع اآلخر ،فكيف يُجازى بعذاب دائم؟
ثالثًا :أ ّن العبد مل يذنب ّ
راب ًعا :أ ّن أهل الشقاء ال يقرص خدمتهم لنظام التكوين عن خدمات أهل السعادة،

ولوالهم مل تتحقّق سعادة لسعيد ،فام هو املوجب لوقوعهم يف عذاب مخلّد؟

خامسا :أ ّن العذاب للمتخلّف عن أوامر الله ونواهيه انتقام ،وال يكون االنتقام إلّ لجرب
ً

النقص الذي أورده العايص الظامل عىل املنتقم املقتدر ،وال يجوز ذلك عىل الله تعاىل،

وخاصة العذاب املخلّد ؟.
الغني املطلق ،فكيف يجوز منه العذاب،
فهو
ّ
ّ
يئ:
ر ّد الس ّيد الطباطبا ّ

ومفص ًل أ ّما اإلجامل
مجمل
ً
يئ يف امليزان عىل هذه اإلشكاالت
ّ
وقد ر ّد السيّد الطباطبا ّ

فقد قال:

الشقي ،فتصور ذاته
وخاصة لصورة الشقاء الذي لزمت اإلنسان
(إ ّن العذاب الخالد أثر
ّ
ّ

بها بعد متام ّية االستعداد الشديد الذي حصل يف ذاته القابلة لها بواسطة األحوال العارضة

لها املنتهية إىل اختياره ،واشتداد االستعداد التا ّم هو الذي يوجب يف جميع الحوادث إفاضة
الصورة املناسبة لسنخ االستعداد ،فكام ال يجوز السؤال عن علّة تحقّق األفعال اإلنسان ّية

بعد ورود الصورة اإلنسانيّة عىل املا ّدة لوجود العلّة التي هي الصورة اإلنسانيّة ،كذلك ال
معنى للسؤال عن مل ّ ّية ترت ّب آثار الشقاء الالزم ،ومنها العذاب املخلّد بعد تحقّق صورة

الشقاء الالزم ،املنتهية إىل االختيار ،فإنّها آثارها وخواصها ،فبطلت السؤاالت جمي ًعا ،فهذا

يل عنها) [[[.
هو الجواب اإلجام ّ

كل واحد من هذه اإلشكاالت:
ث ّم فصل الجواب عن ّ

[[[ رشح الفصوص ،ص5845-583ـ .5 8والشواهد الربوب ّية ،ص .318ومفاتيح الغيب ،ص 172و.206
والعرشيّة ،ص 273و .281-280والتعليقات عىل املظاهر اإللهيّة ،ص.115-114
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الجواب عن األ ّول:
الباطني ،فإنّها تستلزم
أ ّن الرحمة فيه تعاىل ليس مبعنى رقّة القلب واإلشفاق والتأث ّر
ّ

املا ّدة  -تعاىل عن ذلك  ،-بل معناها العطيّة واإلفاضة ملا يناسب االستعداد التا ّم الحاصل
يحب ما يستع ّد له ويطلبه ويسأله بلسان
يف القابل ،فإ ّن املستع ّد باالستعداد التا ّم الشديد
ّ
استعداده ،ف ُيفاض عليه ما يطلبه ويسأله ،والرحمة رحمتان :رحمة عا ّمة ،وهي إعطاء ما

خاصة ،وهي إعطاء ما يستع ّد
يستع ّد له اليشء ويشتاقه يف رصاط الوجود والكينونة ،ورحمة
ّ

اليشء يف رصاط الهداية إىل التوحيد وسعادة القرب وإعطاء صورة الشقاء الالزم الذي أث ّره
العذاب الدائم لإلنسان املستع ّد له باستعداده الشديد ال ينايف الرحمة العا ّمة ،بل هومنها،

الخاصة ،فال معنى لشمولها ملن هو خارج عن رصاطها ،فقول القائل :إ ّن
وأ ّما الرحمة
ّ
العذاب الدائم ينايف الرحمة إن أراد به الرحمة العا ّمة ،فليس كذلك ،بل هو من الرحمة

الخاصة ،فليس كذلك ،لكونه ليس مور ًدا لها ،عىل أ ّن اإلشكال
العا ّمة ،وإن أراد به الرحمة
ّ

الدنيوي ،وهو ظاهر.
لو ت ّم لجرى يف العذاب املنقطع أيضً ا حتى أنواع العذاب
ّ
الجواب عن الثاين

أنّه ينبغي أن يُح ّرر معنى عدم مالمئة الطبع ،فإنّه تارة مبعنى عدم السنخيّة بني املوضوع

القرسي الذي يصدر عن قرس القارس ويقابله األثر املالئم
واألثر املوجود عنده ،وهو الفعل
ّ

الذي يصدر عن طبع اليشء إذا اقرتن به آفات ،ث ّم رسخت فيه فصارت صورة يف اليشء ،وعاد
يئ،
اليشء يطلبه بهذا الوجود ،وهو يف عني الحال ال يح ّبه كام مثلنا فيه من مثال املاليخوليا ّ

الشقي الخبيث واآلثار الصادرة عن
فهذه اآلثار مالمئة لذاته من حيث صدورها عن طبعه
ّ
الطباع مالمئة ،وهي بعينها عذاب لصدق ح ّد العذاب عليها لكون اليشء ال يرتضيها ،فهي

غري مرضية من حيث الذوق والوجدان يف عني كونها مرضية من حيث الصدور.
الجواب عن الثالث

مريض عىل موضوعه الثابت حقيقة ،وهو
ّب أثر غري
أ ّن العذاب يف الحقيقة ترت ُ
ّ

ّ
ّ
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صورة الشقاء ،فهذا األثر معلول الصورة الحاصلة بعد تحقّق علل مع ّدة ،وهي املخالفات
معلول لتلك العلل املع ّدة املحدودة حتى يلزم تأثري املتناهي أث ًرا غري
ً
املحدودة ،وليس

علل مع ّدة ومق ّربات معدودة محدودة أوجبت أن تتص ّور املادة
متناه ،وهو محال ،ونظريه أ ّن ً

بالصورة اإلنسان ّية ،فيصري إنسانًا يصدر عنه آثار اإلنسان ّية املعلولة للصورة املذكورة ،وال
معنى ألن يُسأل ويقال :إ ّن اآلثار اإلنسانيّة الصادرة عن اإلنسان بعد املوت صدو ًرا دامئيًّا

رسمديًّا لحصول مع ّدات محدودة مقطوعة األمر للامدة ،فكيف صارت مجمو ًعا منقطع
اآلخر من العلل سب ًبا لصدور اآلثار املذكورة وبقائها مع اإلنسان دامئًا أل ّن علّتها الفاعلة -

وهي الصورة اإلنسان ّية موجودة معها دامئّا عىل الفرض ،فكام ال معنى لهذا السؤال ال معنى

لذلك أيضً ا.

الجواب عن الرابع
أ ّن الخدمة والعبوديّة أيضً ا مثل الرحمة عىل قسمني :عبوديّة عا ّمة ،وهو الخضوع

خاصة وهو الخضوع واالنقياد يف رصاط
الوجودي عن مبدأ الوجود ،وعبوديّة
واالنفعال
ّ
ّ
ويخصه من الرحمة،
ولكل من القسمني جزاء يناسبه وأثر يرتتّب عليه
ّ
الهداية إىل التوحيد،
ّ

فالعبوديّة العا ّمة يف نظام التكوين جزاؤه الرحمة العا ّمة ،والنعمة الدامئة والعذاب الدائم

الخاصة ،وهي النعمة والج ّنة
الخاصة جزاؤه الرحمة
كالهام من الرحمة العا ّمة ،والعبوديّة
ّ
ّ
الدنيوي
األخروي بل
وهو ظاهر ،عىل أ ّن هذا اإلشكال لو ت ّم لورد يف مورد العذاب املنقطع
ّ
ّ

أيضً ا.

الجواب عن الخامس
أ ّن العذاب الدائم مستند إىل صورة الشقاء الذي يف اإلنسان كام عرفت ،وإىل الله

كل موجود إنّه مستند إليه تعاىل ،ال مبعنى االنتقام وتشفّي
سبحانه باملعنى الذي يُقال يف ّ
ّ
الشاق واألثر الس ّيئ الذي يجزي
الصدر املستحيل عليه تعاىل ،نعم ،االنتقام مبعنى الجزاء

به املوىل عبده يف مقابل تع ّديه عن طور العبوديّة ،وخروجه عن ساحة االنقياد إىل عرصة
التم ّرد واملخالفة مام يصدق فيه تعاىل ،لكن ال يستلزم كون العذاب انتقا ًما بهذا املعنى
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إشكالً البتّة ،عىل أ ّن هذا اإلشكال أيضً ا لو ت ّم لورد يف مورد العذاب املوقّت املنقطع يف
اآلخرة ،بل يف الدنيا أيضً ا [[[.

الثانية:القول بإميان فرعون
من اإلشكاالت الكربى التي تؤخذ عىل ابن عريب هي قوله بإميان فرعون ،وأنّه طاهر

ومآله يف اآلخرة إىل النعيم يرافق فيها زمرة املؤمنني واألنبياء مبن فيهم موىس  ، 8فقد

ذكر ذلك يف الفصوص:

حق موىس :إنّه Nق ّرة عني يل ولك ،Mفبه ق ّرت عينها بالكامل الذي
(فقالت لفرعون يف ّ

حصل لها كام قلنا ،وكان ق ّرة عني لفرعون باإلميان الذي أعطاه الله عند الغرق ،فقبضه

طاه ًرا مطه ًرا ،ليس فيه يشء من الخبث ،ألنّه قبضه عند إميانه ،قبل أن يكتسب شيئًا من
يجب ما قبله ..وجعله آية عىل عنايته سبحانه من شاء ،حتى ال ييأس أحد
اآلثام ،واإلسالم
ّ

إل القوم الكافرون..فلو كان فرعون ممن يئس،
من رحمة الله ،فإنّه ال ييأس من َر ْوح الله ّ
ما بادر إىل اإلميان ،فكان موىس كام قالت امرأة فرعون فيه :إنّه ق ّرة عني يل ولك ،عىس أن
ينفعنا ،وكذلك وقع ،فإ ّن الله نفعهام به .[[[ 8

إن هذا يخالف ما ّ
دل عىل أ ّن اإلسالم حني رؤية البأس ال ينفع ،مع أ ّن الله قد أنكر

ُنت ِم َن الْ ُمف ِْس ِدينَ Mورواياتنا عن أمئّتنا
ت َق ْب ُل َوك َ
ص ْي َ
عليه إميانه حال غرقه ،فقالNآآلنَ َو َقدْ َع َ
عليهم السالم قد دلّت عىل ذلك أيضً ا..

ين قال :قلت أليب الحسن عيل بن موىس الرضا : 8
عن إبراهيم بن محمد الهمدا ّ

ّوجل فرعون وقد آمن به وأق ّر بتوحيده ؟ قال :إنّه آمن عند رؤية البأس،
ألي علّة أغرق الله عز ّ
ّ
Nفلم رأوا
وهو غري مقبول :وذلك حكم الله تعاىل ذكره يف السلف والخلف قال الله تعاىل:
ّ

بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا مبا ك ّنا به مرشكني فلم يك ينفعهم إميانهم ملّا رأوا بأسنا

نفسا إميانها مل تكن آمنت من
 ،Mوقال الله عز وجلN :يوم يأيت بعض آيات ربّك ال ينفع ً
[[[ الطباطبايئ ،محمد حسني،امليزان يف تفسري القران( ،بغداد :دار الكتاب العريب2005 ،م):ج 1ص.416
الطباطبايئ ،تفسري امليزان.416/1
ّ
[[[ ظ:
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قبل أو كسبت يف إميانها خريًا ،Mوهكذا فرعون ملا أدركه الغرق قالN :آمنت أنّه ال إله ّ
إل
الذي آمنت به بنو إرسائيل وأنا من املسلمني ،Mفقيل له Nاآلن وقد عصيت قبل وكنت من
جيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية.[[[ M
املفسدين ،فاليوم نن ّ

ويف اآليات ترصيح بأ ّن فرعون ومن معه أمئّة يدعون إىل النار ،وأنّه تعاىل قد اتّبعهم يف

هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من املقبوحني ،وقد أجمع املسلمون عىل أ ّن إميان اليأس

[[[

ال ينفع عند الغرغرة ،وال عند معاينة عذاب االستئصال ،لقوله تعاىلN :فلم يك ينفعهم

إميانهم ملّا رأوا بأسنا[[[ M؛ لذا أجمعوا عىل كفر فرعون ،وخالف يف ذلك ابن عريب ،وقال
ابن حجر يف الزواجر :فإنّا وإن ك ّنا نعتقد جاللة قائله ،فهو مردود[[[.

لنصه را ّد عىل اللّه وهو عىل ح ّد
نص القرآن وأ ّن املنكر ّ
إ ّن األ ّمة مج ِمعة عىل تصديق ّ

الرشك .فيام كتب اإلمام عىل بن محمد الهادي  8يف رسالته إىل بعض مواليه من أهل

األهواز يف القدر قال :8

ت الْ ُ َّم ُة ق ِ
جتَ َم َع ِ
ج ِميعِ أَ ْهلِ
َاط َب ًة َل ا ْ
ب ِفي ِه ِع ْن َد َ
خ ِت َل َف بَ ْي َن ُه ْم أَ َّن الْ ُق ْرآ َن َ
( َوق َِد ا ْ
ح ٌّق َل َريْ َ

ح ِقي ِق ِه ُم ِ
صي ُبو َن ُم ْهتَ ُدو َن َو َذلِ َك ِب َق ْو ِل
ص ِديقِ الْ ِكتَ ِ
الْ ِف َرقِ َو ِ
ج ِت َم ِع ِه ْم ُم ِق ُّرو َن ِبتَ ْ
اب َوتَ ْ
حا ِل ا ْ
ف َ
[[[ ابن عريب ،فصوص الحكم :ص.201

عيل بن الحسني بن موىس بن بابوية الق ّم ّي( ،ت318هـ929/م) ،علل
[[[ الصدوق ،أبو جعفر مح ّمد بن ّ
الرشائع ،تقديم :الس ّيد مح ّمد صادق بحر العلوم ،منشورات املكتبة الحيدريّة  -النجف األرشف  1385 -هـ
الداوري  -قم املقدّسة:ج  ،1ص .59
 1966 /م .نرش وتصوير :مكتبة
ّ

ج َر بامرأة مسلمة ،فأراد أن يقيم عليه الح ّد
ّ
[[[ عن جعفر بن رزق الله قال :قدم إىل املتوكّل رجل
نرصاين فَ َ
فأسلم ،فقال :يحيى بن أكثم قد هدم إميانه رشكه وفعله وقال بعضهم :يرضب ثالثة حدود ،وقال بعضهم:
فلم قرأ الكتاب
يفعل به كذا وكذا ،فأمر املتوكل بالكتاب إىل أيب الحسن الثالث  8وسؤاله عن ذلك ّ
كتب :يُرضب حتى ميوت ،فأنكر يحيى بن أكثم ،وأنكر فقهاء العسكر ذلك ،وقالوا :يا أمري املؤمنني سل
عن هذا ،فإنّه يشء مل ينطق به كتاب ومل تجئ به س ّنة ،فكتب إليه أ ّن فقهاء املسلمني قد أنكروا هذا وقالوا:
فبي لنا مل أوجبت عليه الرضب حتى ميوت؟ فكتب بسم الله الرحمن
مل يجئ به س ّنة ومل ينطق به كتابّ ،
حسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا مبا كنا به مرشكني فلم يك ينفعهم إميانهم مل ّا رأوا
الرحيم
ّ
[فلم أ ّ
فضب حتى مات
بأسنا س ّنة الله التي قد خلت يف عباده وخرس هنالك الكافرون] قال :فأمر به املتوكّلُ ،
(الكايف :ج  ،7ص .)238
[[[ سورة غافر :اآلية .58
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ت َعلَيْ ِه الْ ُ َّم ُة كُلُّ َها
جتَ َم َع ْ
ج ِمي َع َما ا ْ
ْب أَ َّن َ
َر ُسو ِل اللَّ ِه ص لَ ت َ ْ
جتَ ِم ُع أُ َّم ِتي َع َل ضَ َللَ ٍة فَأَخ َ َ

َص ِدي ِق ِه فَ ِإذَا
ح ٌّق لَ ا ْ
خ ِت َل َف بَ ْي َن ُه ْم ِ
ف ت َ ْنزِيلِ ِه َوت ْ
ح ٌّق َهذَا إِذَا لَ ْم يُخَالِ ْف بَ ْعضُ َها بَ ْعضً ا َوالْ ُق ْرآ ُن َ
َ
ص ِديقِ خ َ ٍ
ضو َر ًة
شَ ِه َد الْ ُق ْرآ ُن ِبتَ ْ
َب َوت َ ْ
ح ِقي ِق ِه َوأَنْ َك َر الْخ َ َ
َب طَائِ َف ٌة ِم َن الْ ُ َّم ِة لَ ِز َم ُه ُم الْ ِقْ َرا ُر ِب ِه َ ُ
وج ِم َن
َص ِديقِ الْ ِكتَ ِ
حدَتْ َوأَنْ َك َرتْ لَ ِز َم َها الْ ُ
جتَ َم َع ْ
ت ِ
ِح َ
صلِ َع َل ت ْ
ف الْ َ ْ
ج َ
اب فَ ِإ ْن ِه َي َ
ني ا ْ
خ ُر ُ
الْ ِملَّ ِة)[[[.
فاخرب 8أ ّن القرآن إذا شهد لخرب فأنكره شخص وجحده لزمه الخروج عن ملّة

نص يف أ ّن فرعون كافر وظامل وجاحد إىل غري ذلك ،والقرآن ينطق
اإلسالم ،هذا والقرآن ّ
مبا ال يحتمل التأويل ،مثل قوله تعاىل Nفَاتَّ َب ُعواْ َأ ْم َر ِف ْر َع ْونَ َو َما َأ ْم ُر ِف ْر َع ْونَ ِب َر ِشي ٍد َي ْقدُ ُم

س
س الْ ِو ْر ُد الْ َم ْو ُرو ُد َوأُتْ ِب ُعواْ ِ
ف َه ِذ ِه لَ ْع َن ًة َويَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ِب ْئ َ
َق ْو َمهُ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َفأَ ْو َر َده ُُم ال َّنا َر َو ِب ْئ َ
خ َذهُ اللَّهُ نَك ََال ا ْ
ش َف َنادَى َفق َ
ل ِخ َر ِة
ل َفأَ َ
ال ِّر ْفدُ الْ َم ْرفُودُ [[[ Mوقـال تعاىل َ Nف َ
َال أَنَا َربُّك ُُم ا َلْ ْع َ
ح ََ
الُ َ
َو ْ
ول.[[[M
.

حتمل
وأمثال ذلك من اآليات املحكامت الّتي أجمعت األ ّمة عىل أنّها ّ
نص ال ت ْ
ونص أحاديث أَ ْهلِ
ونص القرآن ّ
نص القرآن خارج عن ملّة االسالم ّ
النقيض ،وعىل أ ّن منكر ّ

حىص واأل ّمة مجمعة عىل ذلك [[[.
ال ِع ْ
صمة  %يف ذلك كثري ال يَكاد يُ ْ

رصح يف
وأصل فكرة إميان فرعون عند ابن عريب راجع إىل القول بوحدة الوجود ،فقد ّ

الحق قد ظهر بهذه الصورة .وهذه عبارته:
املوسوي إ ّن فرعون عني
الفص
ّ
ّ
ّ

الحق ،فالصورة لفرعون ،فقطع
(فصح قوله Nأَنَا َر ُّبك ُُم األ ْع َل ،[[[ Mوإن كان عني
ّ
ّ

[[[ ابن عابدين حاشية ر ّد املحتار:ج  ،4ص .416

اإلسالمي،
مؤسسة النرش
[[[ الح ّر ّ
اين (ت381هـ) ،الحسن بن عيل بن شعبة ،تحف العقول عن آل الرسولّ ،
ّ
قم1404 ،هـ ،ص .458
[[[ هود.99-97/

[[[ النازعات.25-23/

اإلحسايئ) ،مطبعة الغري – البرصة،
ّ
اإلحسايئ ،جوامع الكلم (مجموعة رسائل ومؤلّفات الشيخ أحمد
ّ
[[[
ج ،5ص.457

ّ
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حق يف صورة باطل ،لنيل مراتب ال تنال إلّ بذلك الفعل[[[.
األيدي واألرجل بعني ّ
ريا ممن يذهب إىل رأيه
ويبدو أن عقيدة ابن عريب يف القول بإميان فرعون استهوت كث ً

الجوجري [[[ والحسن الخيّاط [[[ ،وقد كتب العلامء يف الر ّد عىل ابن
فيها كعبد الوهاب
ّ

عريب بخصوص هذه العقيدة ع ّدة مؤلّفات [[[.

فهو مل يقترص عىل القول مبا يخالف الكتاب والس ّنة ،بل أحدث فتنة وسط املجتمع

اإلسالمي ش ّوش بها أذهان املسلمني ،وزعزع عقائدهم ،وفتح للمرشكني وأهل الكتاب بابًا
ّ
إل بجهود علم ّية حثيثة يف الر ّد عىل شبهاته وأوهامه.
ال يغلق ّ

وقد خطأ ابن عريب يف اعتقاداته العديد من علامء الجمهور ،فممن ر ّد عليه ابن
[[[ النازعات.24/

[[[ ابن عريب ،فصوص الحكم ،ص .211

الجوجري ث ّم
عيل التاج أبو الفضل بن الشمس بن الرشف
[[[ قال :عبد الوهاب بن مح ّمد بن مح ّمد بن ّ
ّ
الشافعي ويُعرف بابن رشف) ولد سنة (820هـ يف ليلة الجمعة بالقاهرة ونشأ بها ،ولك ّنه ممن ُعرف
القاهري
ّ
ّ
بالذكاء والجرأة ،ولزم التهتّك واالنهامك يف الرشب ،بحيث أهني بهذه الواسطة وغريها غري م ّرة ..ث ّم تعدّى
رصح باعتقاده واعتقاد كالمه ،بل
إىل تأييد ابن عريب وصار يطوف بكالمه عىل املجالس ويف األسواق وي ّ
(السخاوي ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع :ج  ،5ص .)110
قيل إنّه ص ّنف يف إميان فرعون
ّ

[[[ قال :يف يوم األحد تاسع عرش املحرم أحرض حسن بن الخيّاط من محلّة الشاغور إىل مجلس الحكم
يك من السجن ،وناظر يف إميان فرعون وادّعي عليه بدعاوى النتصاره لفرعون لعنه الله ،وصدق ذلك
املال ّ
يحسنه،
نص ال يقيم ً
باعرتافه أ ّولً ث ّم مبناظرته يف ذلك ثان ًيا وثالثًا ،وهو شيخ كبري جاهل عا ّم ّي ذا ّ
دليل وال ً
يحتج عليها بقوله إخبا ًرا عن فرعون حني أدركه الغرق ،وأحيط به ورأى بأس الله،
وإنً ا قام يف مخيّلته شبهة
ّ
وعاين عذابه األليم ،فقال حني الغرق إذا [آمنت أنّه ال إله إال الذي آمنت به بنو إرسائيل وأنا من املسلمني]
جيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية)
قال الله تعاىل (اآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين فاليوم نن ّ
فاعتقد هذا العا ّم ّي أ ّن هذا اإلميان الذي صدر من فرعون والحالة هذه ينفعه ،وقد قال تعاىل [فلام رأوا
بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا مبا كنا به مرشكني فلم يك ينفعهم إميانهم مبا رأوا بأسنا س ّنة الله التي
قد خلت يف عباده وخرس هنالك الكافرون] وقال تعاىل[ :إ ّن الذين حقّت عليهم كلمت ربك ال يؤمنون به
كل آية حتّى يروا العذاب األليم .قال قد أجيبت دعوتكام] .ثم حرض يف يوم آخر وهو مص ّمم
ولو جاءتهم ّ
ُ
يستهل
ّ
عىل ضالله ،فرضب بالسياط ،فأظهر التوبة ث ّم أعيد إىل السجن يف زنجري ،ثم أحرض يو ًما ثالثًا وهو
بالتوبة فيام يظهر ،فنودي عليه يف البلد ث ّم أطلق (البداية والنهاية ،أليب الفداء الحافظ بن كثري ،دقّق أصوله
وحقّقه :د .أحمد أبوملح ود .عىل عطوي ،واألستاذ :فؤاد الس ّيد ،واألستاذ :مهدي نارص الدين ،واألستاذ:
عيل عبد الساتر ،دار الكتب العلميّة ،بريوت – لبنان ،الطبعة الثالثة1407( :هـ – 1987م).ج  ،14ص .)315
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يس [[[ آراء يف تقبيح ابن
الخيّاط[[[ يف كتاب (منع االشتغال بكتب ابن عريب) وللبالطُ ُن ّ
عريب ،وكان إبراهيم
الحلبي[[[ كثري االنتقاد له ،وقد ص ّنف يف الر ّد عليه كتابًا سمّه(:تنبيه
ّ
الغبي يف الر ّد عىل ابن عريب).

وقال السبيكّ :ومن كان من هؤالء الصوف ّية املتأخّرين كابن عريب وابن سبعني والقطب

فضل عن
ً
جهال خارجون عن طريق اإلسالم
ين ،فهؤالء ّ
ّ
ضلل ّ
القونوي والعفيف التلمسا ّ

العلامء[[[ ،وقال ابن املقري يف روضه :إ ّن الشك يف كفر طائفة ابن عريب كفر[[[.

سمها (تنبيه الغبي بتربئة ابن عريب) ذكر فيها أ ّن الناس افرتقوا
أ ّما
السيوطي فله رسالة ّ
ّ
فيه فرقتني :الفرقة املصيبة تعتقد واليته ،واألخرى بخالفها .ثم قال :والقول الفصل عندي
فيه طريقة ال يرضاها الفرقتان ،وهي اعتقاد واليته وتحريم النظر يف كتبه [[[.

[[[ فر العون ممن يدعى اميان فرعون  -لعىل القارى الهروي ص اتحاف الناس أوله الحمد لله الذي
أسعد الخ وهورشح رسالة جالل الدواين يف اميان فرعون (انظر :هدية العارفني للبغدادي  753 / 1إيضاح
املكنون :ج  ،2ص .187
[[[ ابن الخيّاط ( 811 - 742هـ) أبوبكر بن محمد بن صالح بن محمد ،ريض الدين أبومحمد ال ِ
جبْيل
اليمني ،يعرف بابن الخ ّياط ّ
توف يف  -شهر رمضان سنة إحدى عرشة ومثامنائة (.السخاوي ،محمد بن عبد
الرحمن بن محمد بن أيب بكر( ،ت 902هـ1496/م الضوء الالمع ألهل القرن التاسع 12 ،جز ًءا( ،القاهرة:
بال مط1353 ،هـ) 78 / 11برقم  ،213ابن العامد الحنبيل ،شهاب أبوالفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد
العسكري الدمشقي( ،ت1089هـ1678 /م)،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب
العلمية ،د.ت.)91 / 7.
[[[ محمد عبد اللَّه بن خليل بن أحمد ،شمس الدين أبوعبد اللَّه البالطنيس ثم الدمشقي ،الفقيه الشافعي،
الصويف .ولد يف سنة ثامن وتسعني وسبعامئة ب ُبال ُطنُس (ابن تغري بردي ،مجال الدين أبو املحاسن يوسف،
املؤسسة املرصيّة العا ّمة للتأليف والرتجمة
(ت874هـ1470/م) ،النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة،
ّ
والطباعة والنرش( ،مرص – د.ت) ،199 / 16:الضوء الالمع  ،86 / 8هدية العارفني  ،202 - 2اإلعالم - 6
يب ،بريوت ،بالت.)212 / 10:
حالة ،معجم املؤلّفني ،دار إحياء الرتاث العر ّ
 ،137عمر رضا ك ّ
الجلبي (ت 1067هـ1656 /م)،كشف الظنون
[[[ حاجي خليفة ،مصطفى بن عبدالله املشهور باملال كاتب
ّ
عن أسامي الكتب والفنون ،مكتبة املث ّنى ،بغداد1941 ،م ،1814 / 2:شذرات الذهب  ،308 / 8إعالم النبالء
يل ،خري الدين،األعالم ،ط ،3دار املعارف ،القاهرة ،تا.بال ،66 / 1 :معجم املؤ ّلفني
 534 / 5برقم  ،845الزرك ّ
.80 / 1
الرشبيني ،محمد بن أحمد الخطيب (ت  977هـ1569/م) ،مغني املحتاج إىل معنى ألفاظ املنهاج،
[[[
ّ
للنووي :ج ،3ص .60
رشح عىل منت املنهاج
ّ
[[[ املصدر نفسه.

ّ
ّ
املعرفية
عقدية يف منظومة ابن عريب
إشكاالت

183

القشريي عن عز الدين عبد السالم ،وقد سئل عن ابن عريب فقال :شيخ سوء
ونقل
ّ

كذّاب ،فقيل :وكذّاب أيضً ا ؟ قال نعم ،تذاكرنا يو ًما نكاح الج ّن فقال :الجن روح لطيف
جة ،فقيل له يف
واإلنس جسم كثيف فكيف يجتمعان؟ ثم غاب ع ّنا م ّدة وجاء ويف رأسه ش ّ

جة[[[.
جني هذه الش ّ
ذلك فقال :تز ّوجت امرأة من الج ّن فحصل بيني وبينها يشء فش ّ

النظري يف اإلسالم ،ومن
وخالصة القول إ ّن ابن عريب الذي يعترب مش ّيد منهج العرفان
ّ

ريا يف
له املؤلّفات التي يعتمد عليها يف هذا االتجاه ،وقع يف إشكاالت ،ألحقت رض ًرا كب ً
يوسعون دائرة هذه اإلشكاالت بني املسلمني ال سيّام
العقيدة اإلسالميّة ،والزال له أتباع ّ

وأ ّن الرجل أصبح مح ّ
ط رحال املسترشقني يف أبحاثهم؛ لذا اقتىض هذا البحث التنويه عنها
وبيان ثبوت هذه الدعاوى ملدعيها ،مام ينبغي لعلامء األ ّمة التص ّدي للر ّد عليها حياطة للدين

والعقيدة.والحمدلله رب العاملني.

[[[ ابن عابدين،حاشية ر ّد املحتار :ج  ،4ص .423
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مصادر البحث
الجزري (ت 606هـ ـــ 1209م) ،النهاية
 -Qابن االثري ،أبو السعادات املبارك بن محمد
ّ

يف غريب الحديث واألثر ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ،املكتبة

العلميّة ،بريوت1979 ،

 -Qاإلحسايئ ،الشيخ أحمد بن زين الدين( ،جوامع الكلم (مجموعة رسائل ومؤلّفات

يئ) ،مطبعة الغري – البرصة،
الشيخ أحمد اإلحسا ّ

 -Qاآلميل ،السيّد حيدر( ،)782 - 720تفسري املحيط األعظم والبحر الخظم يف تأويل

التربيزي ،قم :سنة
املوسوي
كتاب الله العزيز املحكم ،حقّقه وق ّدم له وعلّق عليه محسن
ّ
ّ

1428

اإلسالمي ،دار الكتب
األعرجي ،ستار ،الوحي وداللته يف القرآن الكريم والفكر
-Q
ّ
ّ

العلم ّية –بريوت  ،الطبعة األوىل سنة  2001م.

اآللويس (ت 1270هـ) أيب الفضل شهاب الدين السعيد محمود ،روح املعاين يف
-Q
ّ

تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين – دار الكتب العلم ّية ،ط.2

اإلسالمي ،ترجمة باسمة جاسم
 -Qاآللويس ،حسام الدين ،مشكلة الخلق يف الفكر
ّ

الشمري ،بيت الحكمة -بغداد ،الطبعة األوىل سنة 2008
ّ

 -Qبدوي ،عبدالرحمن ،مقاالت اإلسالم ّيني ،دار العلم للماليني – بريوت ،الطبعة
الثالثة سنة  2008م
الربوجردي ،حسني ( ،)1340 – 1353تفسري الرصاط املستقيم؛ تحقيق غالم رضا
-Q
ّ

مؤسسة املعارف اإلسالميّة.
بن عيل أكرب موالنا
ّ
الربوجردي ،قمّ ،

ين (ت
 -Qبهاء الدين ،محمد بن حسني بن عبد الصمد الحار ّ
يل الهمذا ّ
يث العام ّ
النمري النارش :دار الكتب العلميّة ،بريوت –
1031هـ) ،الكشكول ،تح :مح ّمد عبد الكريم
ّ

ّ
ّ
املعرفية
عقدية يف منظومة ابن عريب
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لبنان الطبعة :األوىل.
 -Qابن تغري بردي ،جامل الدين أبو املحاسن يوسف( ،ت874هـ1470/م) ،النجوم

املؤسسة املرصيّة العا ّمة للتأليف والرتجمة والطباعة
الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة،
ّ
والنرش( ،مرص – د.ت).:

يل بن شعبة ،تحف العقول عن آل الرسول،
 -Qالح ّرا ّ
ين (ت381هـ) ،الحسن بن ع ّ

اإلسالمي ،قم1404 ،هـ.
مؤسسة النرش
ّ
ّ

باملل كاتب الجل ّبي (ت 1067هـ/
ّ
 -Qحاجي خليفة ،مصطفى بن عبدالله املشهور

1656م)،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مكتبة املث ّنى ،بغداد1941 ،م.

 -Qابن حنبل ،أحمد بن محمد (ت 241ﻫ855/م) ،مسند أحمد ،دار صادر (بريوت

–د.ت).

يئ يف املواريث ،الطبعة:
يل ،محارضات الس ّيد الخو ّ
 -Qالخرسان ،الس ّيد مح ّمد ع ّ
مؤسسة السبطني  gالعامل ّية  -قم – ايران.
األوىل ،سنة الطبعّ ،1382 - 1424 :
الهاشمي ،منهاج الرباعة يف رشح نهج البالغة ،تحقيق :س ّيد
يئ ،حبيب الله
 -Qالخو ّ
ّ

امليانجي ،الطبعة :الرابعة ،منشورات دار الهجرة – قم.
إبراهيم
ّ

مؤسسة تنظيم ونرش
-Q
الخميني ،الس ّيد مصطفى ،تفسري القرآن الكريم ،تحقيق ونرشّ :
ّ

مؤسسة العروج.
آثار اإلمام
الخميني ،سنة الطبع :جامدى الثاين  ،1418الطبعة األوىلّ ،
ّ

اإلسالمي،
مجري ( 1850م ـ 1921م) مذاهب التفسري
 -Qجولد سهري ،مسترشق
ّ
ّ

ترجمة :عبد الحليم النجار ،مطبعة الس ّنة املح ّمديّة ،القاهرة.1955 ،

الدمريي ،كامل الدين مح ّمد بن موىس (ت 808هـ1405 /م) ،حياة الحيوان الكربى،
-Q
ّ

بريوت ،املكتبة اإلسالميّة ،د .ت.

السهروردي –
يل ،أصول الفلسفة اإلرشاقيّة عند شهاب الدين
ّ
 -Qأبو رينان ،مح ّمد ع ّ
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مكتبة اإلنجلو املرصية -القاهرة ط.)1959(1
ين ،أيب القاسم الحسني بن مح ّمد (ت 502هـ ـــ 1108م)،
 -Qالراغب األصفها ّ

املفردات يف غريب القرآن ،ط( ،1بال .م). 1983 ،

الرازي :فخر الدين مح ّمد بن عمر (ت  606ﻫ) ،التفسري الكبري (مفاتيح الغيب) ،دار
-Q
ّ

الفكر للطباعة والنرش  ،بريوت – لبنان ،ط 1405 ،3ﻫ.

يل ،خري الدين ،األعالم ،ط ،3دار املعارف ،القاهرة ،تا.بال
 -Qالزرك ّ
السيوري ،مقداد بن عبد الله (ت826هـ1423/م) ،النافع يوم الحرش( ،قم:
-Q
ّ

1337هـ).

السخاوي ،مح ّمد بن عبد الرحمن بن مح ّمد بن أيب بكر( ،ت 902هـ1496/م الضوء
-Q
ّ

الالمع ألهل القرن التاسع 12 ،جز ًءا( ،القاهرة :بال مط1353 ،هـ).

الرشبيني ،مح ّمد بن أحمد الخطيب (ت  977هـ1569/م) ،مغني املحتاج إىل
-Q
ّ

للنووي.
معني ألفاظ املنهاج ،رشح عىل منت املنهاج
ّ

الشريازي :صدر الدين مح ّمد (ت  1050هـ) ،الشواهد الربوبيّة -ط بيدار
-Q
ّ
األسفار األربعة ،مطبعة حيدري ،طهران ،دار املعارف 383هـ.
 -Qالصدوق :أبوجعفر مح ّمد بن عيل بن الحسني بن بابويه الق ّم ّي (ت  381هـ).
األعلمي للمطبوعات ،بريوت – لبنان.
مؤسسة
 التوحيد ،منشورات ّّ
مؤسسة البعثة ،ط 1417 ،1هـ.
 األمايل ،تحقيق قسم الدراسات اإلسالم ّيةّ ، -علل الرشائع  ،تقديم :الس ّيد مح ّمد صادق بحر العلوم ،منشورات املكتبة الحيدريّة،

النجف األرشف 1385 ،هـ  1966 /م .نرش وتصوير :مكتبة الداوري  -قم املق ّدسة.

يب،
يئ ،مح ّمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن( ،بغداد :دار الكتاب العر ّ
 -Qالطباطبا ّ

ّ
ّ
املعرفية
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2005م).
حاويّة ،تح :جامعة
ح ّ
اوي ،أبوجعفر بن مح ّمد (ت  722ﻫ) ،رشح العقيدة الط ّ
 -Qالط ّ

اإلسالمي ،بريوت ،ط 1391 ،4ﻫ.
من العلامء ،املكتب
ّ

يل (ت  1085ﻫ) ،مجمع البحرين  /تح :السيّد
-Q
الطريحي :فخر الدين بن مح ّمد بن ع ّ
ّ

الحسيني ،مطبعة اآلداب ،النجف ،ال .ت.
أحمد
ّ

يل بن مح ّمد بن مح ّمد
 -Qالعسقال ّ
ين ،بن حجر أيب الفضل شهاب الدين أحمد بن ع ّ

(ت 852هـ ـــ 1448م) ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ط ،2دار املعرفة ،بريوت( ،بال.

ت).

العسكري
يل ،شهاب أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن مح ّمد
ّ
 -Qابن العامد الحنب ّ

الدمشقي( ،ت1089هـ1678 /م) ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،بريوت ،لبنان ،دار
ّ

الكتب العلميّة ،د.ت.

 -Qابن عابدين،حاشية ابن عابدين املس ّمى حاشية ر ّد املحتار عىل الدر املختار رشح

تنوير األبصار يف فقه مذهب أيب حنيفة النعامن .مح ّمد أمني ،دار الفكر ،بريوت – لبنان،
(1415هـ – 1995م) ،املكتب التجاريّة مصطفى أحمد الباز.

الحامتي،
يئ
 -Qابن عريب ،محيي الدين أبوعبد الله مح ّمد بن عيل الطا ّ
ّ
(ت638هـ1240/م).
يب( ،بريوت –
 فصوص الحكم ،حقّقه وعلّق عليه أبو العالعفيفي ،دار الكتاب العر ّ
ّ

د.ت).

 الفتوحات امل ّكيّة ،دار صادر( ،بريوت – د.ت). -Qابن القيّم الجوزيّة ،مح ّمد بن أيب بكر بن أيّوب بن سعد شمس الدين( :ت751 :هـ).
ين ،القاهرة.
حادي األرواح إىل بالد األفراح ،مطبعة املد ّ
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شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان

الطبعة[[98:هـ[978/م.

يب ،بريوت ،بالت.
 -Qكحالة ،عمر رضا ،معجم املؤلّفني ،دار إحياء الرتاث العر ّ
 -Qابن كثري ،أبو الفداء الحافظ ،البداية والنهاية ،دقّق أصوله وحقّقه :د .أحمد أبو ملح

ود .عىل عطوي ،واألستاذ :فؤاد السيّد ،واألستاذ :مهدي نارص الدين ،واألستاذ :عيل عبد
الساتر ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت – لبنان ،الطبعة الثالثة[[07( :هـ – [987م).

 -Qالكويف ،أحمد بن ناقه ( [[9 [77-هـ) ،ملحق نهج البالغة ،تحقيق قيس العطار،

مطبوعات مكتبة مجلس الشورى – طهران.

الكليني ،أبو جعفر مح ّمد بن يعقوب بن اسحاق(،ت  [[9هـ  9[0/م) ،الكايف ،دار
-Q
ّ

الكتب اإلسالم ّية(،طهران –[[[6هـ).

 -Qاملناوي،مح ّمد املدعو بعبد الرؤوف ،فيض القدير رشح الجامع الصغري ،مطبعة

مصطفى مح ّمد ،مرص النارش ،إحياء الس ّنة النبويّة ،الطبعة األوىل ([[[6هـ – [9[8م).

مؤسسة
-Q
املجليس :مح ّمد باقر (ت [[[[ هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر األمئّةّ ،
ّ

الوفاء ،بريوت – لبنان ،ط[ [[0[ ،هـ  [98[ -م.

اإلسالمي ،ط[،
 -Qمغن ّية ،مح ّمد جواد مغن ّية ،التفسري الكاشف ،النارش دار الكتاب
ّ

مطبعة ستار[[[6 ،هـ[-[00م.

جة البضاء – بريوت.
ين ،الطبعة األوىل ،املح ّ
يل ،عامل سبيط ،النظام القرآ ّ
 -Qالني ّ
 -Qيوسف كرم ،تاريخ الفلسفة اليونان ّية ،دار القلم – بريوت.
الدمريي ،كمل الدين مح ّمد بن موىس (ت 808هـ[[0[ /م) ،حياة الحيوان الكبى،
ّ

بريوت ،املكتبة اإلسالم ّية ،د .ت:.ج[ ص .[[7

إقرأ ما انا بقارئ ويح ام كابوس

¬®  ¯ °   ± ²ª
ا  .د  .جواد كاظم النصر هللا*

*أستاذ التأريخ والسرية  /جامعة البرصة  /كلية اآلداب

189

إقرأ ما انا بقارئ ويح ام كابوس

191


 
يتناول الباحث رواية نزول الوحي وتلقيه من قبل النبي االعظم وكيف نقلت بشكل

مش ّوه للحقيقة التي فارقت مقام الرسول واملرسل فضال مجانبتها لقواعد الوحي واصول

بعث االنبياء والرسل ،وقد تابع الباحث اصول هذه الروايات يف كتبها ووقف عندها بعني

ناقده شكال ومضمونا عارضا .بيئة الوحي النازل عىل النبي االعظم وكيف كان اللقاء

بالوحي (امللك) مظهر الحقائق يف هذا املوقف والحادثة العظيمة كاشفا عن جملة من

خصوصيات النبي املتعلقة بهذه الواقعة الرسالية وكيف كان النبي االعظم منزه عن
كل االساطري التي اختلقها صناع ووضاع هذه الروايات االسطورية الذين جهلوا حقيقة النبوة

ومقام النبي املؤكّد بالروايات الصحيحة املتواترة املعظّمة املنزلة عىل خاتم االنبياء
وسيد املرسلني قبل النبوة والرسالة وبعدها

   
}{³  ¥ ² ,   ¦ ,¯ ,± ²ª
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Abstracts
Read … Nor Am I A Reader: A Revelation or a Nightmare

Prof. Dr. Jawad Kadhem Al-Nasr
University of Basra / College of Arts

�e researcher details the story of the revelation and its reception by the Great
Prophet )PBUH(, as well as how the story was distorted from the truth upon
conveyance. Such tales are regarded below the Prophet’s status, in addition to
juxtaposing the rules of revelation and the origins of the resurrection of the
Prophets and Messengers.
Moreover, the researcher has made it his mission to follow up on the origins of
these tales in their resources. Accordingly, he has presented them with a critical eye in both form and content. �us, the paper goes through all the trouble
to enumerate the environment of the revelation which was revealed to the
Great Prophet )PBUH( and how the encounter with the revelation )Al-Malik(
was the manifestation of the facts in this situation and also the great incident.
As a result, the research goes on to reveal a number of the Prophet’s peculiarities related to this missionary event and how the Great Prophet )PBUH( was
acquitted from all the myths invented by the tale-tellers, those who wrongfully
narrated these myths and were blindly ignorant to the truth of prophethood
and the status of the Prophet )PBUH(.
Consequently, all was conﬁrmed by authentic and repeative narratives that
were revealed to the Final Prophet and the Master of the Messengers, Prophet
Mohammed )PBUH(, before and a�er the His prophethood and the message.
Keywords: Read; �e Revelation; Cave of Hira; Waraqah Bin Nawfal
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غدت رواية (إقرأ ..ما أنا بقارئ) كأنّها الرواية املثىل التي تحيك لنا كيف أصبح

النبي األكرم مح ّمد  pنب ّيا ،فهي الرواية املعتمدة يف كتب السرية والتاريخ والحديث والفقه
ّ

والتفسري واألدب واللغة وغريها ،ويف حياتنا املعارصة غدت حديث اإلذاعات والفضائيّات

ريا
والجرائد واملسابقات واملدارس والجامعات واملساجد ،مع أ ّن تلك الرواية تحمل كث ً

النبي p
بر للغري يف الطعن بشخص
من اإلساءات ملقام
النبي األكرم  pوتعطي امل ّ
ّ
ّ

وعقل ّيته ونب ّوته.

أوال من الوقوف عىل نّص الرواية أعاله التي
وألجل الوقوف عىل ذلك ال ب ّد ً

البخاري الذي أوردها م ّرتني
سننقلها من أه ّم مصادر الحديث عند املسلمني ،وهو صحيح
ّ
باختالف قليل:
الزهري عن عروة بن الزبري بن العوام عن أ ّم املؤمنني السيّدة عائشة أنّها قالت:
(( عن
ّ
صىل الله عليه وسلّم من الوحي الرؤيا الصالحة يف النوم،
أ ّول ما بدئ به رسول الله ّ

إال جاءت مثل فلق الصبح ،ث ّم حبّب إليه الخالء ،وكان يخلو بغار حراء،
فكان ال يرى رؤيا ّ

فيتح ّنث فيه ،وهو التعبّد يف الليايل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله ،ويتز ّود لذلك ،ثم

الحق ،وهو يف غار حراء ،فجاءه امللك ،فقال:
يرجع إىل خديجة فيتز ّود ملثلها حتى جاءه
ّ

اقرأ ،قال :ما أنا بقارئ ،قال :فأخذين فغطّني حتى بلغ م ّني الجهد ث ّم أرسلني ،فقال :اقرأ،

قلت :ما أنا بقارئ ،فأخذين فغطّني الثانية حتى بلغ منى الجهد ث ّم أرسلني ،فقال :إقرأ،

فقلت :ما أنا بقارئ ،فأخذين فغطّني الثالثة ث ّم أرسلني ،فقال :إقرأ باسم ربك الذي خلق،

صىل الله عليه وسلّم يرجف
خلق اإلنسان من علق اقرأ وربّك األكرم ،فرجع بها رسول الله ّ

ألذهنب إىل هذا الوادي
أين جننت
فؤاده ،فأخذ يُح ّدث نفسه :أتتح ّدث ع ّني نساء قريش ّ
ّ

ني نفيس من حالق ،قال :فلم ذهب تب ّدى له جبئيل بصورته العظمى ،حينم يكون
وألق ّ

يف ست ماية جناح ،فانشغل بالنظر إليه حتى جاءته رسل خديجة ،فرجع إىل بيت خديجة،
فدخل عىل خديجة بنت خويلد فقال :ز ّملوين ز ّملوين! فز ّملوه حتى ذهب عنه الروع ،فقال
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كل والله ما يخزيك الله
لخديجة وأخربها الخرب :لقد خشيت عىل نفيس ،فقالت :خديجة ّ
أب ًدا ،إنّك لتَ ِ
الكل ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني عىل
ّ
صل الرحم ،وتحمل

نبي هذه األ ّمة ،فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن
الحقّ ،
نوائب
ّ
وإن ألرجو أن تكون ّ
تنص يف الجاهلّية ،وكان يكتب
نوفل بن أسد بن عبد الع ّزى ،ابن عم خديجة ،وكان امرأً قد ّ
ريا قد
ين ،فيكتب من اإلنجيل بالعربانيّة ما شاء الله أن يكتب ،وكان شيخًا كب ً
الكتاب العربا ّ

عمي ،فقالت له خديجة :يا ابن عم ،اسمع من ابن أخيك ،فقال له ورقة :يا ابن أخي ماذا

صل الله عليه وسلّم ما رأى ،فقال له ورقة:هذا الناموس الذي ن ّزل
ترى؟ فأخربه رسول الله ّ
الله عىل موىس ،يا ليتني فيها جذ ًعا ،ليتني أكون ح ًّيا إذ يخرجك قومك ،فقال رسول الله
مخرجي هم؟ قال :نعم ،مل ِ
يأت رجل ق ّ
ودي،
ط مبثل ما جئت به ّ
صل الله عليه وآله :أَ َو
ّ
إل ُع َ
َّ

رصا مؤ ّز ًرا ،ث ّم مل ينشب ورقة أن ّ
توف ،وفرت الوحي)) [[[.
وإ ْن يدركني يومك ،أنرصك ن ً

النبي مح ّمد  pنبيًّا ونحن بحاجة للوقوف عنده
النص يحيك لنا كيف أصبح
هذا
ّ
ّ

طويل:
ً

أ ّولً  :مق ّدمات النب ّوة (الرؤيا الصالحة) :تؤكّد الرواية أ ّن أ ّول عالئم الوحي كان الرؤيا

إل وجاءت مثل فلق الصبح.
النبي pال يرى رؤيا ّ
الصالحة أو الصادقة يف النوم ،فكان ّ
وهنا نشري إىل:

أ ـ إ ّن الوحي مل يأت مبارشة ،وإنّ ا كانت له مق ّدمات ،وهي الرؤيا الصادقة أو الصالحة

يف النوم.

ب ـ ال إشكال أ ّن الرؤيا عند األنبياء من صور الوحي ،إذ إ ّن مصادر الوحي متع ّددة

وهي:

الصنعاين :املصنف 321/5
ّ
البخاري  3/1ـ  87/6 ،4ـ  67/8 , 88ـ ،68وينظر:
البخاري :صحيح
[[[ ينظر:
ّ
ّ
املقريزي :إمتاع
،137
ـ
135/2
ة
و
النب
دالئل
:
البيهقي
،233
ـ
232/6
أحمد
مسند
حنبل:
ابن
ـ،323
ّ
ّ
ّ
الصالحي :سبل
،92/1
الطالب
كفاية
:
السيوطي
العيني :عمدة القاري  46/1ـ،47
األسامع  3/3ـ ،11
ّ
ّ
ّ
الهدى والرشاد .236/2
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للنبي موىس  ،[[[ gوما حدث مع
1ـ اللقاء املبارش بالذات اإلله ّية ،وهذا ما حدث
ّ

النبي  pحينام عرج[[[ به إىل السامء ،وانتهى إىل سدرة املنتهى ،فهناك كان لقاؤه مع
ّ
الذات اإللهيّة[[[.

ولعل أشهرهم املالك
ّ
 2ـ املالئكة :يع ّد لقاء األنبياء باملالئكة من مصادر الوحي،
[[[
النبي
جربئيل ،فهو صاحب الوحي ،وقد نعته القرآن ُ Nمطَا ٍع ثَ َّم َأ ِمنيٍ ، Mوكانت مه ّمته تبليغ ّ
.

ين ،ورشح معانيه ،واألحاديث القدس ّية ،وهي ما يصدر عن الله تعاىل وال
p
ّ
بالنص القرآ ّ
فضل عن مالئكة آخرين.
ّ
يدخل ضمن القرآن،

 3ـ اإللهام :معلومة إله ّية يقذفها الله يف ذات املخلوق سواء أكان إنسانًا أو حيوانًا أو
حلِ ،[[[M
ل ال َّن ْ
نبات ًا أو جام ًدا ،قال تعاىل َ Nوأَ ْو َح ْي َنا إِ َل أُ ِّم ُم َ
وس ،[[[Mوقالَ N :وأَ ْو َحى َربُّكَ إِ َ
.

.

السمَ ِء َو ِه َي ُدخَانٌ َفق َ
َال لَ َها
وقالَ N :وأَ ْو َحى ِ
ف ك ُِّل َس َم ٍء أَ ْم َرهَا  ،[[[MوNثُ َّم ْ
ل َّ
اس َت َوى إِ َ
َولِ ْلَ ْر ِ
ني. [[[M
ض اِئْ ِت َيا طَ ْو ًعا َأ ْو كَ ْرهًا قَالَ َتا َأتَ ْي َنا طَائِ ِع َ
.

.

أ ّما بالنسبة إىل األنبياء ،فيع ّد اإللهام من مصادر الوحي التي ال تنقطع عن األنبياء

يحس بأنّه
النبي أو نفثه يف روعه) بصورة
عىل الدوام ،فيام يقال إنّه (إلقاء املعنى يف قلب
ّ
ّ
وس ت َ ْكلِيمً )) .سورة النساء اآلية .164
[[[ قال تعاىل (( َوكَلَّ َم اللَّ ُه ُم َ

[[[ يتص ّور بعض الناس أ ّن اإلرساء واملعراج أمر واحد ،وإنّا هام حادثتان مختلفتان ،فاإلرساء هو حركة
النبي pمن املسجد الحرام إىل املسجد األقىص ،وهو ما أشارت إليه سورة اإلرساء ،اآلية ( .)1أ ّما
ّ
النبي  pمن املسجد الحرام يف األرض إىل السامء السابعة ،وهو ما
حركة
وهو
الصعود،
فهو
املعراج
ّ
أشارت إليه سورة النجم اآليات  12ـ  .18ينظر :النرصالله :اإلرساء واملعراج ص 55ـ .80
[[[ سورة النجم اآليات  12ـ .16
[[[ سورة التكوير اآلية .21

[[[ سورة القصص اآلية .7
[[[ سورة النحل اآلية .68

فصلت اآلية .12
[[[ سورة ّ

فصلت اآلية .11
[[[ سورة ّ

 196ا  .د  .جواد كاظم النصر هللا

تلقّاه من الله تعاىل[[[.
 4ـ الرؤيا :إ ّن ما يراه النائم يف املنام يقسم إىل أقسام ثالث،
إنعكاسا ألحالمه ورغباته يف اليقظة،
أ ـ أضغاث أحالم :وهو ما يراه النائم يف املنام
ً

مم ال تأويل
فهو يتم ّنى أن ميلك شيئًا ما أو يقوم بعمل ما ،فريى تحقّق ذلك يف منامه ،فهو ّ
[[[
له كام ورد يف القرآن Nوقَالُوا أَضْ غ ُ
ح ُن ِب َتأْوِيلِ ْ
ني.M
الَ ْح َل ِم ِب َعالِ ِم َ
َاث أَ ْح َل ٍم َو َما نَ ْ
.

ب ـ الكابوس :وهو األمر املخيف واملرعب الذي يراه النائم يف منامه ،بسبب نومه

وهو خائف من أمر ما ،أو ينام وهو مريض أو ممتلئ من الطعام أو متعب ج ًّدا.

ج ـ الرؤيا :هي معلومة من الله يقذفها يف نفس النائم ،وهي نسبيّة بالنسبة إىل عموم

البرش ،ولكن كل ما يراه األنبياء واملعصومون يف املنام هو رؤيا فقط ،أي معلومات إله ّية،

النبي يوسف g
النبي إبراهيم  gمل ّا أمره الله بذبح ولده إسامعيل[[[ ،ورؤيا
كام يف رؤيا
ّ
ّ

النبي  pبدخول املسجد الحرام[[[،
التي أنبأته مبستقبل عالقته بوالديه وأخوته[[[ ،ورؤيا
ّ

ورؤيا الشجرة[[[.

لكن مث ّة إشكال هنا مفاده أ ّن هذه الرؤيا التي ُوصفت بالصادقة أو الصالحة إنّ ا

للنبي  pليتقبّل نب ّوته ،وكأنّه مل يكن يعلم بنب ّوته ،فيقول
جاءت متهي ًدا للنب ّوة أو تنبي ًها
ّ
نبي مبعوث
ّ
النبي  pبأنّه ّ
املاوردي وهو يجعل الرؤيا الصادقة أ ّول مدارج النب ّوة حتى علم ّ

ورسول مبلّغ( :الرؤيا الصادقة يف منامه مبا سيؤول إليه أمره ،فكان ذلك إنكا ًرا بها لري ّوض
الهيثمي:
الطويس :تهذيب األحكام .321/6
الكليني :الكايف .80/5 ،74/2
الشافعي :املسند ص.233
[[[
ّ
ّ
ّ
ّ
مجمع الزوائد .71/4
[[[ سورة يوسف اآلية .44

[[[ سورة الصافات اآليات  102ـ .107
[[[ سورة يوسف اآليتان  4ـ .5
[[[ سورة الفتح اآلية .27

[[[ سورة اإلرساء اآلية .60
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يل)[[[.
لها نفسه ،ويخترب فيها حواسه ،فيقوم بها إذا بعث ،وهو عليها ّ
قوي ،وبها م ّ
النبي  pيراها يف املنام وتأيت مثل فلق
ويبقى السؤال ما هي تلك الرؤى التي كان ّ

النبي  pيعمل مبقتضاها كوحي؟ .هل أخرب أح ًدا عنها؟.
الصبح؟ .وهل كان ّ

إ ّن املسألة أعاله أخذت حيّ ًزا أكرث مام ينبغي ،فتع ّدت مقام التهيئة والتنبيه إىل أن
يكون لقاؤه مع الوحي عرب الرؤيا ،فتكون الرؤيا هي الصورة األوىل للوحي التي نُبِّأَ بها

صل الله عليه وآله وسلّم .واملالحظ أنّه بدلً من أن تأخذ الرؤيا مه ّمة التهيئة للنب ّوة،
النبي ّ
ّ
النبي  pشاكًّا مرتابًا ،واتّهم نفسه باتهامات وظنون غري الئقة كام أدلت بذلك
فإنّها جعلت ّ

النبي p
الرواية التي نحن بصددها ،فَ َغ َدت هذه الرؤى واملنامات من موارد الطعن يف نب ّوة ّ
وثغرة ينفذ منها الخصوم لرضب اإلسالم ونبيّه العظيم[[[.
نعم ،سيتضح الهدف من هذه الرؤيا بعد قليل.
ثان ًيا :الخالء:

للنبي p
ح ّبب
تشري الرواية أنّه كان من مق ّدمات النب ّوة بعد الرؤيا الصالحة أن ُ
ّ

النبي  pيف غار حراء ،جاء يف الرواية
الخالء ،بعي ًدا عن أهل مكّة ،وح ّددت الرواية خلوة
ّ

حبّب إليه الخالء ،وكان يخلو بغار حراء ،فيتح ّنث فيه ،وهو التعبّد يف الليايل
أعاله (( :ث ّم ُ
ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله ،ويتز ّود لذلك ،ث ّم يرجع إىل خديجة ،فيتزود ملثلها ،حتى

جاءه الحق وهو يف غار حراء)).
هنا لدينا جملة أمور
أ ـ الخالء:

النبي الخالء ،وهو البعد واملجانبة للناس ،واالنفراد
حبّب إىل
تقول الرواية أنّه ُ
ّ
املاوردي :أعالم النب ّوة :ص .235
[[[
ّ
[[[ الع ّواد :السرية النبويّة ص.427
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بنفسه عنهم[[[ ،ومن هنا س ّمي الغائط بالخالء ،ألنّه يقع بعي ًدا عن البيوت[[[.
ب ـ التح ّنث.
النبي  pللخالء لغرض التع ّبد ،وهذا شأن
حب
يظهر من
ّ
النص أ ّن الهدف من ّ
ّ

الصالحني والعارفني ،فمع الخلوة فراغ القلب ،وهي معيْنة عىل التأ ّمل يف ملكوت الله

تعاىل ،وبها ينقطع عن مألوف البرش[[[ ،وهو ما ُعرف بالتح ّنث،أو التح ّنف ،بإبدال الثاء

فاء ،وقد تُ ْب َدل الفاء ثا ًء يف كثري من كالمهم[[[ ،وهي إشارة إىل ما جاء يف القرآن من وصف

ني ،[[[Mوالحنيف هو املائل عن الرش
إبراهيم  gبـ Nكَانَ َح ِنيفًا ُم ْسلِ ًم َو َما كَانَ ِم َن الْ ُم ْ ِ
ش ِك َ
.

إىل الخري ،أو املائل عن الرشك إىل التوحيد ،فيكون عاب ًدا عىل ملّة إبراهيم الحنيفيّة[[[ .وقد

ف ك ُِّل
جا ِو ُر ِ
َوصف أمري املؤمنني  gتلك الخلوة والتح ّنث بالجوار فقال(( :ولَ َق ْد كَا َن يُ َ

َس َن ٍة ب ِ
ِح َرا َء)[[[ ،والجوار -بالكرس -مبعنى املجاورة ،وهي االعتكاف[[[ ،وال فرق بني الجوار
واالعتكاف إال من وجه واحد ،وهو أن االعتكاف ال يكون إال داخل املسجد ،والجوار قد

يكون خارج املسجد؛ ولذلك مل يس ّم جواره  pاعتكافًا؛ أل ّن حراء ليس من املسجد،
ولكنه من جبال الحرم[[[.

الجوهري :الصحاح  ،2330/6ابن فارس :معجم مقاييس اللغة .204/2
[[[
الفراهيدي :العني ،306/4
ّ
ّ
[[[ ابن منظور :لسان العرب .394/1

النووي :رشح صحيح مسلم ،198 / 2 :ابن حجر :فتح الباري .21/1
[[[
ّ
[[[ ابن هشام :السرية النبويّة ،154/1 :ابن حجر :فتح الباري .21/1
[[[ سورة آل عمران اآلية .67

املفصل يف تاريخ العرب 351/6
[[[ عن األحناف ينظر :اآللويس :نهاية اإلرب 236 /2ـ  ،276جواد عيل:
ّ
ـ .399
الريض :نهج البالغة ص.300
[[[ الرشيف
ّ

الفراهيدي :العني ،206-205/1 :وهو من
[[[ االعتكاف :لغة مأخوذ من عكف :أي اإلقبال عىل اليشء.
ّ
إل لحاجة رضوريّة كزيارة مريض أو تشييع
العبادات وفحواه املكوث يف املسجد ،وعدم الخروج منه ّ
النووي:
ص،180،209
املقنع:
الصدوق:
يقل عن ثالثة أيّام .ينظر:
جنازة ،ويجب أن يكون صامئًا وأن ال ّ
ّ
يل  gيف رحاب البرصة ص.153
املجموع ،474/6 :النرصالله :اإلمام ع ّ
السهييل :الروض اآلنف .256/2
ّ
[[[

إقرأ ما انا بقارئ ويح ام كابوس

199

ج ـ غار حراء
غار :نقب يف الجبل وجمعه غريان[[[.
رصفه،
حراء :بكرس أ ّوله ممدود ،عىل وزن ِف َعال :جبل مبكة ،بعضهم يذكّره وي ّ
[[[
رصفه.
وبعضهم يؤنّثه وال ي ّ
وحراء هو جبل طويل بينه وبني مكّة نحو ثالثة أميال[[[ عىل يسار الذاهب من مكّة

[[[
ل فيه يرى الكعبة وهي يف واد بني جبال؛ أل ّن
إىل منى  ،ومن خصائص هذا الغار أ ّن املص ّ

الغار أعىل من الجبال التي حولها ،فكأنّه مفصل للعبادة مع استقبال الكعبة ومشاهدتها[[[.

النبي  pيعتكف لعبادة الله يف ذلك الغار؛ إذ كان ج ّده عبد املطلب أ ّول من
فكان ّ

تح ّنث فيه ،فيت ّعبد فيه الليايل ذوات العدد ،فإذا دخل شهر رمضان صعده وأطعم املساكني[[[.
يقول ابن حجر[[[( :وكأنّه مام بقي عندهم من أمور الرشع عىل سنن االعتكاف ...إنّا مل
النبي  pيف غار حراء مع مزيد الفضل فيه عىل غريه؛ أل ّن ج ّده عبد املطلب أ ّول من
ينازعوا ّ

كان يخلو فيه من قريش ،وكانوا يعظّمونه لجاللته وكرب سنه ،فتبعه عىل ذلك من كان يتألّه،
فكان  pيخلو مبكان ج ّده ،وسلّم له ذلك أعاممه لكرامته عليهم).

والغريب أ ّن مث ّة من يذهب إىل أ ّن عادة التح ّنث يف غار حراء إنّ ا كانت عاد ًة عا ّم ًة

حدين ،فريون أ ّن القرش ّيني
خاصة
القريش ،وليست
يف املجتمع
ّ
بالنبي  pوببعض املو ّ
ّ
ّ
[[[ ابن حجر :فتح الباري .21/1

[[[ معجم ما استعجم  ،432/2ابن منظور :لسان العرب .174/14

[[[ امليل :ثلث الفرسخ أو أربعة آالف ذراع عند املحدّثني ،ويساوي  1609مرت .العاميل :االصطالحات
الفقهيّة ص.213
النووي :رشح صحيح مسلم .198/2
[[[
ّ

الكوراين :السرية النبويّة برواية أهل البيت ص.169
ّ
[[[
[[[ زيني دحالن :السرية الدحالنيّة.22/1
[[[ فتح الباري .312/12

 200ا  .د  .جواد كاظم النصر هللا

الوثن ّيني كانوا ميارسونها يف الجاهل ّية أيضا[[[ ،لكن هذا ما ال توافقه املعلومات عىل اعتزاله
حنثون شهريًّا .وملاذا يتح ّنثون وهم
عن عادات قريش وتقاليدهم ومل يرد ذكر إىل أنّهم يت ّ

وثنيّون ،والتح ّنث تعني العبادة لله؟ فهل كانوا ميارسونها دينيًّا أم اجتامعيًّا أم ماذا؟

[[[

صل الله عليه وآله وسلّم؟ فهل عىل رشيعة
النبي ّ
أي رشيعة كان يتعبّد
ولكن عىل ّ
ّ

من تق ّدمه من األنبياء ،أم برشيعة مح ّددة من الرشائع السابقة كنوح أو إبراهيم أو موىس أو
عيىس ،أم أنّه مل يتع ّبد برشع أحد[[[ .فمام ال ّ
ح ًدا،
النبي مح ّمد  pكان مؤم ًنا مو ّ
شك فيه أ ّن ّ
يعبد الله ويلتزم مبا ثبت له أنّه رشع الله تعاىل مام هو من دين الحنيف ّية رشيعة إبراهيم ،g

الفطري السليم ،وأنّه كان مؤيّ ًدا مس ّد ًدا ،وأنّه كان أفضل الخلق وأكملهم
ومبا يؤ ّدي إليه عقله
ّ

فضل عن أنّنا
ً
وعقل ،وكان امللك ي ّعلمه ويدلّه عىل محاسن األخالق .هذا
ً
خلُقًا
خلْقًا و ُ
َ
نجدهم ينقلون عنه  :pأنّه كان يلتزم بأمور ال تُعرف إلّ من قبل الرشع ،وكان ال يأكل
امليتة ،ويلتزم بالتسمية والتحميد ،إىل غري ذلك مام يجده املتت ّبع لسريته .ومن املعلوم أ ّن

والنبي مح ّمد  pهام أصحاب رشيعة
مث ّة آيات ودالئل تشري إىل أ ّن إبراهيم الخليل g
ّ
عامل ّية وقد بُعثا إىل الناس كافة .بينام كان موىس وعيىس  gقد بُعثا إىل بني إرسائيل

النبي الخاتم  pكانوا
خاصة ،ورمبا ميكن القول :إ ّن جميع األنبياء  ،gمنذ آدم وإىل
ّ
ّ
يعرفون جميع أحكام الرشيعة ،ويعملون بها يف أنفسهم ،وإن كانت دعوتهم للناس لها هذا

الشمول والسعة[[[ .فضلً عن أن اآليات القرآنيّة املتع ّددة قد حرصت عىل ربط هذه األ ّمة
بإبراهيم .[[[ g

الطربي :تاريخ  48/2ـ  ،49ابن سيد الناس :عيون األثر 115/1
[[[ ابن هشام :السرية النبويّة  154/1ـ ،157
ّ
ـ .116
[[[ عبد الجبار ناجي :نقد الرواية التاريخ ّية ص.243 ،228
املاوردي :أعالم النب ّوة ص .234 – 233
[[[
ّ

النبي األعظم .90/2 :p
ّ
[[[
العاميل :الصحيح من سرية ّ

[[[ ينظر :سورة البقرة اآلية  .135سورة آل عمران اآليتان  ،95 ،68سورة النساء اآلية  ،125سورة األنعام اآلية
 161سورة النحل اآلية  ،123سورة الحج اآلية .78
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النبي  pقد أمر بذلك بعد البعثة ،وبعد نزول الوحي
إ ّن هذا وإن كان ظاهره أ ّن
ّ

عليه ،لك ّنه يثبت أيضً ا :أنّه ال مانع من تع ّبده  pقبل بعثته مبا ثبت له أنّه من دين الحنيف ّية،

نبي الله
ومن رشع إبراهيم  ،gوليس يف ذلك ّ
أي غضاضة ،وال يلزم من ذلك أن يكون ّ
النبي  ،pفإ ّن التفاضل إنّ ا هو يف ما هو أبعد من ذلك .هذا كلّه ،لو
إبراهيم أفضل من
ّ

مل نقتنع باألدلة الدالّة عىل نب ّوته منذ صغره  .pيضاف إىل ذلك إشارة الروايات أعاله إىل
تح ّنثه وما دلّت عليه هذه اللفظة من تع ّبده بالحنيف ّية .واستنا ًدا إىل ذلك تبطل الروايات التي

اإللهي ،مام ينسب إليه  pمن مخالفة رشائع الله مام ه ّم به أو
تتناىف مع إميانه وتسديده
ّ
فعله قبل البعثة[[[.

النبي  pيف غار حراء ،فقد وصفتها الرواية ((كان
أ ّما عن م ّدة إقامة ومجاورة وخلوة ّ

يخلو بغار حراء ،فيتح ّنث فيه ،وهو التعبّد الليايل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله ،ويتز ّود

لذلك ،ثم يرجع إىل خديجة فيتز ّود ملثلها)) .فيظهر أنّها ال تتجاوز الليايل ذوات العدد،
ول ّعلها تقصد ليايل رمضان يف العرشة األخرية التي صادفت فيام بعد نزول القرآن الكريم،
وأ ّن مجاورته من فرتة ألخرى ،فيعود لخديجة ويتز ّود منها ثم يعود لخلوته ومجاورته وتع ّبده.

خصت بعض الروايات
ً
وأشارت بعضها أ ّن م ّدة اإلقامة يف غار حراء تدوم شه ًرا
كامل[[[ .بل ّ
أنّها يف الليايل ذوات العدد[[[ .وأشارت روايات أخرى إىل أ ّن اللقاء بالوحي إنّا كان أثناء

النبي  pشهر رمضان لخلوته
تع ّبده يف غار حراء يف شهر رمضان تحدي ًدا[[[ .فهل انتخب
ّ

جريًا عىل عادة ج ّده عبد املطلب ؟.

ف ك ُِّل َس َن ٍة ب ِ
ِح َرا َء،
جا ِو ُر ِ
ويقول أمري املؤمنني  gعن تلك املجاورة(:ولَ َق ْد كَا َن يُ َ
النبي األعظم .98 – 91/2
ّ
[[[
العاميل :الصحيح من سرية ّ

[[[ ابن هشام :السرية النبويّة  .154/1ابن س ّيد الناس :عيون االثر .115/1

البخاري :الصحيح.67/8 ،88/6 ،3/1 :
الصنعاين :املصنف .322/ 5 :ابن حنبل :املسند.233/6 :
ّ
[[[
ّ
الطربي :تاريخ.47/2 :
ّ
الذهبي :تاريخ اإلسالم .131/1
الطربي :تاريخ.48/2 :
[[[
ّ
ّ
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فَأَ َراه ولَ يَ َراه غ َْيِي) [[[ ،وهذا يعني أ ّن تربية أمري املؤمنني  gمل تقترص عىل وجوده يف

النبي وتح ّنثه[[[؛ إذ يشري  gإىل ذلك
النبي  ،pبل كان يتبعه حتى خارج مكّة أيّام تع ّبد ّ
بيت ّ
ف ك ُِّل َس َن ٍة ب ِ
ِح َرا َء ،فَأَ َراه َ
ول يَ َراه غ َْيِي)[[[ .فيشري اإلمام أمري
جا ِو ُر ِ
رصاحة بقوله( :ولَ َق ْد كَا َن يُ َ

النبي  pقبل أو قبيل بعثته الرشيفة ،وهو دأب
املؤمنني  gإىل حدث مه ّم متعلّق بحياة
ّ
كل سنة ،وهذا ما يتفق مع مرويّات التاريخ التي
النبي  pعىل املجاورة يف غار حراء يف ّ
ّ

تواترت يف ذكر هذه الحادثة [[[.

النبي  pوحده يف الغار أم كان معه أحد.؟
ولكن هل كان ّ
هنا لدينا ع ّدة آراء:
األ ّول :أنّه كان وحده ومل يرافقه أحد[[[.
الثاين :كان برفقته الس ّيدة خديجة .[[[ g
الثالث :وجود (أهله معه) [[[،ومل يعرف لنا من هم أهله وقتذاك ،ومنهم من يضيف( :

يل بن أيب طالب وخادم)[[[.
ومعه أهله خديجة وع ّ

النبي  pوهو يتحدث عن هذا
يل  gرصيح بكونه مع
الرابع :إ ّن كالم اإلمام ع ّ
ّ
النبي  pقبل البعثة الرشيفة ،إذ يشري إىل اختصاصه  gبرفقة
املفصل امله ّم من حياة
ّ
الريض :نهج البالغة ص.300
[[[ الرشيف
ّ
عيل يف فكر معتزلة بغداد ص 155ـ
[[[ عن تربية اإلمام عيل  gيف بيت الرسالة ينظر :النرصالله :اإلمام ّ
 ،250النب ّوة واإلمامة يف مرحلة التأسيس ص 17ـ .52
الريض :نهج البالغة :ص.300
[[[ الرشيف
ّ

البخاري :الصحيح .88 /6 ،3/1 :مسلم :الصحيح  .97/1الحاكم :املستدرك .183/3
[[[
ّ
الصنعاين :املص ّنف  ،322 -321/5البخاري :الصحيح.67/8 :
ّ
[[[
املقريزي :إمتاع األسامع.19/3 :
[[[
ّ

ي واملغازي :ص.121
[[[ ابن إسحاق :الس َ

[[[ ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة  ،208/13املجليس :بحار األنوار .363/15
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النبي  pيف اعتكافه يف ذلك الغار ،فيقول :فَأَ َراه َ
ول يَ َراه غ َْيِي[[[ .وجاء ما يعضد ذلك يف
ّ

الروايات ويف كالم أمري املؤمنني نفسه يف الخطبة ذاتها[[[.
ثالثًا :اللقاء بالوحي:

النبي مح ّمد  pوبني امللك جربئيل:
لرنى كيف كان أ ّول لقاء بني ّ
الحق ،وهو يف غار حراء ،فجاءه امللك ،فقال :اقرأ،
جاء يف الرواية(( :حتى جاءه فجئه
ّ

قال :ما أنا بقارئ ،قال :فأخذين فغطّني حتى بلغ م ّني الجهد ثم أرسلني ،فقال :اقرأ ،قلت:

ما أنا بقارئ ،فأخذين فغطّني الثانية حتى بلغ م ّني الجهد ث ّم أرسلني ،فقال :اقرأ ،فقلت :ما

أنا بقارئ ،فأخذين فغطَّني الثالثة ث ّم أرسلني ،فقال :اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان
من علق اقرأ وربّك األكرم)).

للنبي  ،pومل يعرف
نالحظ أنّه ليس مث ّة مق ّدمات لهذا اللقاء الذي كان مفاجئًا
ّ

كيف بدأ اللقاء ،إذ تشري الرواية (( فجاءه امللك ،فقال :اقرأ)).
نالحظ هنا:

النبي  pامللك؟ هل بصورة برشيّة؟ أم بصورة أخرى؟
أ ّو ًلّ :
بأي صورة رأى ّ
ثان ًيا :املالحظ أنّه مل يحصل تعريف بني االثنني ،فلم يخرب امللك عن هويّته وعن

مه ّمته ،كام سرنى يف قصة موىس .g
[[[ الرشيف الريض :نهج البالغة :ص.300

[[[ حني تحدّث قائلً « :وقَ ْد َعلِ ْمتُ ْم َم ْو ِ
ل الله عليه وآله ،بِالْ َق َرابَ ِة الْ َقرِيبَ ِة والْ َم ْن ِزلَ ِة
ض ِعي ِم ْن َر ُسو ِل اللَّه ص ّ
ف ِف َر ِ
الْخ ِ
وي ُِّس ِني َج َسدَه ،ويُ ِش ُّم ِني
جرِه وأَنَا َولَ ٌد يَضُ ُّم ِني إِ َ
ص ْدرِه ،ويَ ْك ُن ُف ِني ِ
يص ِةَ ،وضَ َع ِني ِ
ل َ
َص َ
اشه ُ
ف ِح ْ
صل
ف ِف ْعلٍ  ،ولَ َق ْد قَ َر َن اللَّه بِه ّ
ف قَ ْو ٍل َ
ول َ
خطْلَ ًة ِ
ل كَ ْذبَ ًة ِ
ج َد ِ
َع ْرفَه ،وكَا َن َ ْ
الش َء ث ُ َّم يُلْ ِق ُم ِنيه ،و َما َو َ
يضَ ُغ َّ ْ
َ
َ
ح ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ِ
اس َن أَخ َْلقِ
م
و
،
ر
َا
ك
م
ل
ا
ِيق
ر
ط
ِه
ب
ُك
ل
س
ي
ه،
ت
ك
ئ
ل
َ
م
ن
م
َك
ل
م
م
ظ
ع
أ
يم
َط
ف
ن
َا
ك
ن
أ
ن
د
ل
ن
م
الله عليه وآله ْ ُ ْ ْ َ
ً ْ َ َ
ْ َ َ َْ
َ َ مِ َ َ
ت أَت َّ ِب ُعه ات ِّ َبا َع الْف ِ
ن
الْ َعالَمِ لَ ْيلَه ونَ َها َره ،ولَ َق ْد كُ ْن ُ
ف ك ُِّل يَ ْومٍ ِم ْن أَخ َْل ِقه َعل ًَم ،ويَأْ ُم ُر ِ
ل ِ
َصيلِ أَث َ َر أُ ِّمه ،يَ ْرفَ ُع ِ
ب ِ
الريض :نهج البالغة :ص.300
ِالقْ ِتدَا ِء بِه» .الرشيف
ّ
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ثالثًا :أنّ اللقاء بدأ بأمر من جربئيل Nاقرأ. M
.

النبي  pكتاب؟ أم
النبي p؟ هل كان عند ّ
ولكن ما معنى اقرأ هنا؟ وما الذي يقرأه ّ

النبي p
أي يش صنع؟ ثم أمل يكن
أ ّن جربئيل جلب كتابًا؟ وما طبيعة هذا الكتاب؟ ومن ّ
ّ

ال يعرف القراءة والكتابة كام يزعم بعضهم؟ فكيف يأمره جربئيل بالقراءة؟[[[ أم أ ّن األمر من
رصف من ذاته؟ فكيف يصدر عنه
النبي ال يعرف القراءة؟ أم أ ّن جربئيل يت ّ
الله؟ فالله يعلم أ ّن ّ

أمر وهو األمني عىل الوحي؟

النبي pحسب الرواية؟
ولكن ماذا كان جواب ّ
جاء يف الرواية(( :قال :ما أنا بقارئ ،قال :فأخذين فغطّني حتى بلغ م ّني الجهد ث ّم

أرسلني ،فقال :اقرأ ،قلت :ما أنا بقارئ ،فأخذين فغطّني الثانية حتى بلغ م ّني الجهد ث ّم

أرسلني ،فقال :اقرأ ،فقلت :ما أنا بقارئ ،فأخذين فغطّني الثالثة ث ّم أرسلني ،فقال :اقرأ باسم

ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق اقرأ وربّك األكرم)).

النبي  pأجاب بأنّه ((ما أنا بقارئ)) ،فامذا كان ر ّد فعل امللك؟
حسب الرواية أ ّن
ّ

النبي  pعىل عدم متكّنه من القراءة ،وذلك ((غطّني))،
يظهر من ظاهر الرواية أنّه عاقب
ّ
والغ ّ
ِربيل
حي :فأَخَذين ج ُ
ط هو العرص الشديد [[[.قال ابن منظور[[[(( :ويف حديث ابتداء ال َو ْ
س ،ومنه ال َغ ُّ
ختَ ِبه
ص ،قيل :إِمنا َغطَّه لِ َي ْ
ط يف املاء ال َغ ْو ُ
ص الشديد وال َك ْب ُ
فَ َغطَّ ِني؛ ال َغطُّ :ال َع ْ ُ

النبي  pهل
هل يقول من تلقاء نفسه شيئًا)) ،ولكن ما الهدف والقصد من هذ الت ّ
رصف مع ّ

هو عقوبة أم أمر آخر؟!!

قال ابن حجر(( :الحكمة يف هذا الغّط شغله عن االلتفات ليشء آخر أو إلظهار

الش ّدة والج ّد يف األمر تنبي ًها عىل ثقل القول الذي سيلقى إليه .فلام ظهر أنّه صرب عىل ذلك
(النبي األ ّم ّي) وإشكال ّية عدم املعرفة بالقراءة والكتابة ينظر :النرصالله :الجاهل ّية فرتة
[[[ عن مصطلح
ّ
زمنيّة أم حالة نفسيّة؟ ص 9ـ .12
الزبيدي :تاج العروس ،354/10
[[[ بنظر :ابن األثري :النهاية ،373/3
ّ
[[[ لسان العرب .362/7
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لعل املراد إبرازه للظاهر بالنسبة
ألقى إليه ،وهذا وإن كان بالنسبة إىل علم الله حاصل ،لكن ّ

صل الله عليه وسلّم ،وقيل :ليخترب هل يقول من قبل نفسه شيئًا؟ فلام مل ِ
يأت بيشء ّ
دل
إليه ّ

عىل أنّه ال يقدر عليه ،وقيل :أراه أن يعلّمه أ ّن القراءة ليست من قدرته ،ولو أكره عليها .وقيل:
فلم وقع ذلك لجسمه
الحكمة فيه أ ّن التخييل والوهم والوسوسة ليست من صفات الجسمّ ،

صل الله عليه وسلّم؛
النبي ّ
عىل أنّه من أمر الله ،وذكر بعض من لقيناه أ ّن هذا من خصائص ّ
إذ مل يُنقل عن أحد من األنبياء أنّه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ذلك)).

[[[

النبي
إ ّن هذا العرص الشديد تك ّرر ثالث م ّرات ،حسب تكرار أمر امللك ،واستمرار
ّ
رصا شدي ًدا ،وال نعرف السبب
 pعىل قوله بأنّه ((ليس بقارئ)) ،فيعمد امللك إىل عرصه ع ً
النبي  pثالث م ّرات ،وعرصه ثالث م ّرات ،ث ّم قرأ
يف تكرار أمره ثالث م ّرات ،وجواب
ّ

امللك آيات من سورة العلق ،والغريب أ ّن ابن حجر قد ب ّرر حاالت العرص الثالث بحوادث
صل الله عليه وآله وسلّم ،فقال(( :ويف تكرير الغ ّ
ط اإلشارة إىل
النبي ّ
تاريخيّة سيم ّر بها
ّ

الشدائد الثالث التي وقعت له ،وهي الحرص يف الشعب وخروجه يف الهجرة وما وقع له يوم

أحد ويف اإلرساالت الثالث إشارة إىل حصول التيسري له عقب الثالث املذكورة يف الدنيا
والربزخ واآلخرة)).

[[[

النبي  pبقوله ((ما أنا بقارئ))؟
ولكن ماذا كان يقصد ّ
هنا ميكن أن نضع أربع احتامالت:
النبي  pينفي معرفته بالقراءة ،فال َملَك
األ ّول :ما أنا بقارئ :أ ّن ما هنا (نافية) [[[ .فهنا
ّ

يطلب منه أن يقرأ ،فكان جوابه أنّه ال يعرف القراءة؟ ولكن السؤال هنا ملاذا عاقبه امللك

بالعرص الشديد؟!!.

[[[ فتح الباري  551/8ـ .552

[[[ ابن حجر :فتح الباري .552/8
[[[ ابن حجر :فتح الباري .22/1
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فالنبي  pليس لديه
ثانيًا :ما أنا بقارئ :تأيت ما هنا (استفهاميّة) [[[ أي ما الذي أقرأ،
ّ

كتاب ،وامللك مل يأت بكتاب ،إذًا ماذا يقرأ؟ وهنا أيضّ ا يتك ّرر السؤال وهو أنّه ملاذا عاقبة
امللك بالعرص الشديد؟!!

[[[
النبي  pيرفض القراءة
ثالثًا :ما أنا بقارئ :تأيت ما هنا مبعنى (الرفض واالمتناع)  :هنا ّ

النبي p
يصح ذلك من
بال سبب ،وبسبب رفضه عاقبه امللك بالعرص الشديد ،ولكن هل
ّ
ّ

أو امللك؟!!

النبي  pبالقراءة ،وإنّ ا
النبي  pفهم مراد امللك خطأ؛ إذ إ ّن امللك ال يأمر ّ
راب ًعا :أ ّن ّ

النبي
امللك بصدد قراءة السورة[[[ ،فبمج ّرد أن يبدأ بالكلمة األوىل منها وهي (اقرأ) ،يبادره
ّ
 pفيقول :ما أنا بقارئ؟ فيعمد امللك إىل محاسبته بالعرص الشديد ،وقد تك ّررت العقوبة

النبي  pفعندها
النبي  pمعارضً ا امللك ،ولكن بعد امل ّرة الثالثة ،سكت ّ
ثالث ًا لتكرار قول ّ
أكمل امللك قراءة اآليات.

براءة.

كل سورة ما عدا سورة
ولكن املالحظ أ ّن امللك نيس البسملة التي هي جزء من ّ

راب ًعا :كيف انتهى اللقاء؟
إ ّن اللقاء انتهى مجهول النهاية كام كانت بدايته مجهولة ،فالرواية تكتفي بقراءة

النبي p
امللك بضعة آيات من سورة العلق ،وال تشري كيف انتهى اللقاء .من هنا مل يفهم
ّ

صل الله عليه وسلّم يرجف فؤاده)).
ما حصل؟ بل أصابه الخوف(( ،فرجع بها رسول الله ّ

قليل عند الرؤية القرآن ّية لبعثة األنبياء،
وقبل أن ننتقل إىل تفاصيل ما بعد اللقاء لنقف ً

النبي موىس  ،gوكيف حصل اللقاء األ ّول بينه وبني الذات اإللهيّة،
ولنأخذ ً
مثال عىل ذلك ّ

سنجد أ ّن الله يعرف بذاته ومبوىس ،ثم يوضح له طبيعة امله ّمة التي يجب أن يضطلع بها،
[[[ ابن حجر :فتح الباري .22/1
[[[ ابن حجر :فتح الباري .22/1

[[[ ابن حجر :فتح الباري .551 /8
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جه أسئلة إىل الله تعاىل وقد أجابه تعاىل عىل أسئلته.
وبعد أن فهم موىس املراد منه ،و ّ
قال تعاىلَ N :وه َْل أَتَاكَ َح ِد ُ
وس  إِ ْذ َرأَى نَا ًرا َفق َ
َال ِلَ ْهلِ ِه ا ْمكُثُوا إِ ِّ
ت
ن آَن َْس ُ
يث ُم َ

وس  إِ ِّ
ن أَنَا
نَا ًرا لَ َع ِّل آَتِيك ُْم ِم ْن َها ِب َق َب ٍ
ي يَا ُم َ
س أَ ْو أَجِ دُ َع َل ال َّنا ِر هُدً ى  َفل ََّم أَتَاهَا نُو ِد َ

َاس َت ِم ْع لِ َم يُو َحى إِنَّ ِني أَنَا
خل َْع نَ ْع َل ْيكَ ِإنَّكَ بِالْ َوا ِد الْ ُم َقدَّ ِ
َربُّكَ فَا ْ
ْتتُكَ ف ْ
س طُ ًوى  َوأَنَا اخ َ ْ
ج َزى ك ُُّل
السا َع َة َآ ِت َي ٌة َأكَا ُد ُأ ْ
اللَّهُ َل إِلَهَ إِ َّل أَنَا فَا ْع ُبدْ ِن َوأَ ِق ِم َّ
خ ِفي َها ِل ُت ْ
الص َل َة لِ ِذكْرِي  إِنَّ َّ
نَف ٍ
َتدَى َو َما تِلْكَ ِب َي ِمي ِنكَ
ْس بِ َا ت َْس َعى  ف ََل يَ ُ
صدَّ نَّكَ َع ْن َها َم ْن َل يُ ْؤ ِم ُن ِب َها َواتَّ َب َع َه َوا ُه ف َ ْ

خ َرى ق َ
وس ق َ
اي أَتَ َوكَّأُ َعلَ ْي َها َوأَه ُّ
َال
ِب أُ ْ
َال ِه َي َع َ
ل ِفي َها َمآَر ُ
يَا ُم َ
ص َ
ُش ِب َها َع َل َغ َن ِمي َو ِ َ

الُ َ
ريتَ َها ْ
وس َفأَلْقَاهَا َفإِ َذا ِه َي َح َّي ٌة ت َْس َعى ق َ
ول
َال ُ
خ ْذهَا َو َل تَخ ْ
أَلْ ِق َها يَا ُم َ
َف َس ُن ِعيدُ هَا ِس َ
خ َرى لِ ُ ِ
خ ُر ْج بَ ْيضَ ا َء ِم ْن غ ْ ِ
ُبى
َي ُسو ٍء آَيَ ًة أُ ْ
َواضْ ُم ْم يَدَكَ إِ َل َج َنا ِحكَ تَ ْ
نيَكَ ِم ْن آَيَاتِ َنا الْك ْ َ

َب إِ َل ِف ْر َع ْونَ إِنَّهُ طَغَى ق َ
س ِل أَ ْمرِي َوا ْحل ُْل ُع ْقدَ ًة ِم ْن
اش ْح ِل َ
َال َر ِّ
ا ْذه ْ
ب َْ
صدْ رِي َويَ ِّ ْ

شكْهُ
ان يَ ْف َق ُهوا َق ْو ِل َوا ْج َع ْل ِل َوزِي ًرا ِم ْن أَه ِْل هَا ُرونَ أَ ِخي اشْ دُ ْد ِب ِه أَ ْزرِي َوأَ ْ ِ
لِ َس ِ

ت ِب َنا بَ ِ
يت
ريا  ق ََال َقدْ أُوتِ َ
ريا ِإنَّكَ كُ ْن َ
ف أَ ْمرِي َ ْ
ِ
ك ن َُس ِّب َ
ص ً
ريا  َونَ ْذكُ َركَ كَ ِث ً
حكَ كَ ِث ً
ف
وس  َولَ َقدْ َم َن َّنا َعلَ ْيكَ َم َّر ًة أُ ْ
خ َرى  إِ ْذ أَ ْو َح ْي َنا إِ َل أُ ِّمكَ َما يُو َحى َأنِ ا ْق ِذ ِفي ِه ِ
ُس ْؤلَكَ يَا ُم َ
ال َّتابُ ِ
ح َّب ًة
خ ْذهُ عَدُ ٌّو ِل َوعَدُ ٌّو لَهُ َوأَلْ َق ْي ُ
ِالسا ِحلِ يَأْ ُ
وت فَا ْق ِذ ِفي ِه ِ
ت َعلَ ْيكَ َم َ
ف الْ َي ِّم َفلْ ُيلْ ِق ِه الْ َي ُّم ب َّ

ص َن َع َع َل َع ْي ِني ِإ ْذ تَ ِ
ختُكَ َف َتق ُ
ج ْع َناكَ إِ َل
ْش أُ ْ
ِم ِّني َو ِل ُت ْ
ُول ه َْل أَ ُدلُّك ُْم َع َل َم ْن يَكْ ُفلُهُ َف َر َ
ف أَ ْهلِ
ج ْي َناكَ ِم َن الْغ َِّم َو َف َت َّناكَ ُف ُتونًا َفلَ ِبث َ
ح َزنَ َو َق َتل َ
أُ ِّمكَ َ ْ
ْت ِس ِن َ
ني ِ
ْت نَف ًْسا َف َن َّ
ك تَ َق َّر َع ْي ُن َها َو َل تَ ْ

اصطَ َن ْعتُكَ لِ َنف ِ
ات َو َل تَ ِن َيا
َب أَن َ
َمدْ يَ َن ثُ َّم جِ ْئ َ
وس َو ْ
ْت َوأَخُوكَ ِبآَيَ ِ
ْس ا ْذه ْ
ت َع َل َقدَ ٍر يَا ُم َ

ْش ق َ
ف ِذكْرِي ا ْذ َه َبا إِ َل ِف ْر َع ْونَ إِنَّهُ طَغَى َفق َ
َال َربَّ َنا
ُول لَهُ َق ْو ًل لَ ِّي ًنا لَ َعلَّهُ يَ َت َذكَّ ُر أَ ْو يَخ َ
ِ

َاف أَنْ يَ ْف ُر َ
َال َل تَخَافَا إِنَّ ِني َم َعك َُم أَ ْس َم ُع َوأَ َرى َفأْتِ َيا ُه َفق َ
ط َعلَ ْي َنا أَ ْو أَنْ يَطْغَى ق َ
ُول
إِنَّ َنا نَخ ُ
إِنَّا َر ُس َ
سائِ َ
الس َل ُم َع َل َمنِ
يل َو َل تُ َع ِّذ ْب ُه ْم َقدْ جِ ْئ َناكَ ِبآَ َي ٍة ِم ْن َر ِّبكَ َو َّ
ول َر ِّبكَ َفأَ ْر ِس ْل َم َع َنا َب ِني إِ ْ َ
ب َوتَ َو َّلM
اب َع َل َم ْن كَ َّذ َ
اتَّ َب َع الْ ُهدَ ى إِنَّا َقدْ أُو ِح َي إِلَ ْي َنا أَنَّ الْ َع َذ َ

[[[

.

هكذا كان اللقاء األ ّول بني الله تعاىل وبني موىس  .gفيا ترى كيف كان اللقاء
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النبي مح ّمد  pوبني امللك!؟.
الحقيقي بني ّ
ّ
النبي  pوما حصل بعد رحيل امللك عنه ،تشري الرواية
ولنعد اآلن لنكمل ّ
قصة بعثة ّ

أن جننت)).
النبي  pوهو يف الطريق أخذ يح ّدث نفسه (( :أتتح ّدث ع ّني نساء قريش ّ
أ ّن
ّ

النبي p
النبي  pالنساء؟ هل كان
لكن األمر الغريب أنّه ملاذا يتبادر إىل ذهن
ّ
ّ

بالنبي  pأن يقول :ماذا تتح ّدث
زير نساء؟ فهل عرف بعالقاته مع النساء؟ أليس األجدر
ّ

ع ّني أرشاف العرب أو حكامء العرب ،ال أن يذهب فكره مع النساء؟ وهذا يلقي بظالله عىل
النبي .p
الراوي ،وتو ّ
جهاته النفس ّية والعقديّة تجاه ّ

الحل
ّ
النبي  pمن تق ّوالت النساء عنه ،وجد
وحسب ظاهر الرواية أنّه حتّى يتخلّص ّ

نب إىل هذا الوادي ،وألقني نفيس من حالق)) ،وهنا يقصد
رسي ًعا بقتل نفسه منتح ًرا (( ،ألذه ّ
أي جبل هو من جبال مكّة الكثرية.
النبي ً p
جبل يف مكّة ،ولكن الراوي نيس أن يذكر ّ
ّ
النبي p؟
ولكن هل انتحر ّ
هنا الراوي يبتدع من خياله (( ،فلام ذهب تب ّدى له جربئيل بصورته العظمى)) ولكن

ما هذه الصورة؟ يرشح لنا ذلك ((حينام يكون يف ست ماية جناح)) ،وال نعلم ملاذا (())600
البدوي يومذاك نظر إىل الطائر الذي يحتاج إىل جناحني
يب
ّ
جناح ،ويظهر أ ّن العقل العر ّ

لريتفع إىل مكان قريب عن األرض ،ولكن جربئيل يطري إىل السامء ،وهي مسافة بعيدة

ريا من األجنحة حتّى يصل إىل السامء .ومع ذلك يبقى السؤال ملاذا 600
تتطلّب عد ًدا كب ً
جناح تحدي ًدا.؟

النبي  pبالنظر إليه عن محاولته االنتحار حتى جاءته
هذه الصورة الغريبة شغلت ّ

رسل خديجة .والسؤال هنا :ملاذا ذكرت الرواية (رسل خديجة)؟ ولعلّها تأيت يف سياق
النبي  pوأولئك الرسل (الغلامن) هم لخديجة ،فهو ال ميلك شيئًا.
التأكيد عىل فقر ّ

النبي  ،pفهو مل يعد إىل بيته وإنّ ا إىل بيت خديجة ،وهي إشارة
وحينام عاد
ّ

وترب عىل يد أيب طالب،
يتيم،
إىل تلك الروايات التي أكّدت عىل فقر
ّ
النبي p؛ إذ ُولد ً
ّ
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النبي  pليكون تارة راع ًيا للغنم يف ديار
الذي أكرثت الروايات الحديث عن فقره مام دعا
ّ

كصبي دون
بني سعد حينام أخذته حليمة لإلرضاع[[[ ،وال ندري هل أخذته حليمة لإلرضاع
ّ

السنتني أم راعيًا لألغنام ،وهذا يعني أ ّن عمره أكرب من ذلك؛ لذلك اقتىض األمر اختالق
النبي  pلست سنوات يف ديار بني سعد[[[.
األسباب لبقاء ّ

النبي  pراع ّيا ألهل مكّة كأجري مقابل قراريط ،وهي نقود ت ُدفع
وتارة يكون
ّ
للحاج ّيات الحقرية[[[ ،إشارة إىل قلّة املبلغ الذي يُعطى للنبي  pلقاء رعيه للغنم.
أن للنبي  pأن يكون راع ًيا للغنم يف مكًة.
ولكن ّ
أ ـ من الناحية الجغرافيّة :أ ّن أرض مكّة أرض جبليّة ال تصلح للزراعة والرعي ،فهي كام

النبي إبراهيم عيله السالم ِ Nب َوا ٍد غ ْ ِ
َي ِذي َز ْرعٍ .[[[M
وصفها ّ
.

النبي مح ّمد  pمن أرسة كرمية عريقة فهو من بني
ب ـ من الناحية االجتامع ّية :أ ّن
ّ

هاشم ،وج ّده عبد املطلب الذي دعته العرب بـ(إبراهيم الثاين)[[[ ،الذي نحر مئة من اإلبل

يو ًما ما[[[ ،فكيف لحفيده أن يكون راع ًيا عند أهل مكّة ،وهل هناك يف مكّة من هو أرقى
النبي مح ّمد .p
اجتامعيًّا من ّ

النبي  pحتّى اضطر للزواج من امرأة ثريّة يف
من هنا أكّدت الروايات عىل فقر
ّ
النبي  pيف ديار بني سعد .ينظر :ابن إسحاق :السري واملغازي
[[[ ملزيد من التفاصيل عن دعوى إرضاع ّ
ص ،51 ،48ابن سعد :الطبقات الكربى  ،53/1النرصالله :رضاعة األنبياء ص.84
النبي يف ديار بني سعد ص.11
[[[ النرصالله :نشأة ّ

الجوهري :الصحاح1151/3 :؛ ابن حجر :فتح الباري.364/4 :
[[[
ّ
[[[ سورة إبراهيم اآلية .37

[[[ اليعقويب :التاريخ .11/2

[[[ تشري رواية ابن إسحاق ومن تاله أ ّن عبد املطلب نذر إن ُولد له عرشة من األبناء ،أن ينحر أحدهم
عند الكعبة ،وقد خرجت القرعة عىل ابنه عبد الله الذي فداه مبئة من اإلبل ،يف رواية يغلب عليها الطابع
األسطوري .ينظر :ابن إسحاق :السري واملغازي ص 33ـ  ،40ابن سعد :الطبقات الكربى  88/1ـ .89
ّ
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األربعني من عمرها وكانت متز ّوجة من اثنني قبله[[[ ،وانتقل لبيتها وعندها تف ّرغ للعبادة.
كأي فرد من أبناء قومه مع
ً
فالنبي  pكان
كل ذلك ال واقع له،
إ ّن ّ
عامل يف التجارة ّ
ّ

ع ّمه أيب طالب[[[ ،ونتيجة لرباعته يف التجارة ونجاحه عرضت عليه خديجة الزواج ،وكانت
يف الثامنة والعرشين من عمرها ،ومل تكن متز ّوجة قبله[[[.

النبي  ،pفهي صاحبة
لكن الرواية هنا يف صدد رفع مكانة خديجة عىل حساب
ّ

صل
النبي ّ
النبي  pيف الغار مقابل موقف
فضل عن موقفها املتّزن حيال ما رآه
ً
البيت،
ّ
ّ

النبي  pخائفًا مذعو ًرا ،يصيح ز ّملوين!
الله عليه وآله وسلّم ،ففي الوقت الذي كان فيه
ّ

ز ّملوين! ،أي لفّوين (والتزميل التلفيف ،وقال ذلك لش ّدة ما لحقه من هول األمور جرت
العادة بسكون الرعدة بالتلفيف)[[[.

كابوسا
النبي يف الغار إنّ ا كان
هل أرادت الرواية أن تشري بطرف
ً
خفي إىل أ ّن ما رآه ّ
ّ

رآه يف منامه ،ولقد انتبه من نومه فز ًعا ،مام رآه من غ ّ
ط امللك إيّاه ثالث ًا حتى بلغ منه الجهد،
وإذا به ينتبه ليجد أ ّن ما كان إنّ ا هو كابوس رآه يف النوم؛ لذا أخذ يصيح ز ّملوين ز ّملوين.

(كل ،والله ما يخزيك الله أب ًدا،
وإذا بخديجة يف غاية االت ّزان والحكمة ،فقالتّ :

الكل ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني عىل نوائب
ّ
إنّك لتصل الرحم ،وتحمل

نبي هذه األ ّمة)) [[[.
الحقّ ،
ّ
وإن ألرجو أن تكون ّ

النبي  pيتّصف بها ،وهي :صلة الرحم ،وحمل
هنا ح ّددت خديجة صفات كان
ّ

الحق.
الكل ،وإكساب املعدوم ،وقرى الضيف ،واإلعانة عىل نوائب
ّ
ّ
الرشهاين :حياة الس ّيدة خديجة ص 75ـ .158
ّ
[[[

املقريزي :إمتاع األسامع .14/1
البالذري :أنساب األرشاف  96 /1ـ ،97
[[[ ينظر:
ّ
ّ

البالذري :أنساب
[[[ ابن سعد :الطبقات الكربى  ،17/8 ،136/4 ،131/1ابن حبيب :املحرب ص،79
ّ
األرشاف .97./1
[[[ ابن حجر :فتح الباري .553/8

البخاري :صحيح  ،67/8 ،88/6 ،58/3 ،3/1مسلم :صحيح مسلم .97/1
[[[
ّ
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نبي هذه األ ّمة.
وترى من خالل هذه الصفات أنّها تؤهل زوجها مح ّمد  pليكون ّ
ولكن:
أ ّو ًل :هذه صفات أخالق ّية معروفة عند كثري من العرب قبل اإلسالم.
النبي وما سمعه يف الغار فيه داللة عىل النب ّوة.
ثانيًا :هل ما رآه ّ
نبي هذه األ ّمة؟
ثالثًا :من أين جاءت لخديجة فكرة النب ّوة ،وأنّها ترجو أن يكون زوجها ّ
وتنتقل الرواية لبيان إجراء اتخذته خديجة ليك تتأكد من أن ما حصل للنبي  pهو

النبي  pإىل شخص يدعى ورقة بن نوفل لتعرض عليه ما جرى للنبي .p
النب ّوة ،فأخذت ّ
تقول الرواية(( :فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد

ين،
الع ّزى ابن عم خديجة ،وكان امرؤ قد ّ
تنص يف الجاهلّية ،وكان يكتب الكتاب العربا ّ

ريا قد عمي ،فقالت له
فيكتب من اإلنجيل بالعربان ّية ما شاء الله أن يكتب ،وكان شيخًا كب ً
خديجة :يا ابن عم ،اسمع من ابن أخيك ،فقال له ورقة :يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخربه رسول

الله  pما رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس الذي ن ّزل الله عىل موىس يا ليتني فيها جذ ًعا،

أومخرجي هم؟ قال :نعم ،مل ِ
يأت
ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك ،فقال رسول الله :p
ّ
رجل ق ّ
رصا مؤ ّز ًرا ،ثم مل ينشب
ط مبثل ما جئت به ّ
إل ُعودي ،وإن يدركني يومك ،أنرصك ن ً

ورقة أن ّ
توف ،وفرت الوحي.))...

نالحظ يف الرواية أنّها ت ّعرف بورقة بن نوفل ،فهو ابن ع ّم الس ّيدة خديجة؛ إذ هو ورقة

بن نوفل بن أسد بن عبد الع ّزى ،أ ّما الس ّيدة خديجة فهي خديجة ابنة خويلد بن أسد ،وتشري
إىل أنّه ترك عبادة األوثان ،واعتنق النرصانيّة قبل اإلسالم ،وأنّه كان يكتب باللغة العربانيّة؛ لذا
هو يكتب من اإلنجيل بالعربيّة ،ث ّم هو شيخ كبري قد أصابه العمى.
وهنا نالحظ:
 1ـ إ ّن العقيدة التي تب ّناها ورقة بعد تركه األوثان موضع خالف حولها ،فهل غدا ورقة

 212ا  .د  .جواد كاظم النصر هللا

النبي إبراهيم  ،gأم أنّه اعتنق املسيح ّية كام تذهب بعض
من األحناف ،وهم بقايا ملّة
ّ
األخبار بذهابه إىل الشام[[[.

 2ـ كيف تعلم اللغة العربان ّية؟ وملاذا مل يتعلّم الرسيان ّية اللغة التي كُتب فيها اإلنجيل،

ّ
وتدل عىل ثقافة الراوي املتواضعة؛ إذ يجهل أ ّن اللغة التي يتب ّناها
أم أ ّن هذا خطأ من الراوي
النصارى هي الرسيان ّية ،أ ّما العربان ّية فهي لغة اليهود.

التوحيدي ودوره يف مكّة؟ وما موقف أهل مكّة منه؟ هل دخل يف
 3ـ ما هو أثر ورقة
ّ

سجال معهم؟ هل وجد نق ًدا آللهتهم؟.

النبي  pإىل ورقة قائلة(( :يا ابن
ث ّم تشري الرواية إىل أ ّن السيّدة خديجة ق ّدمت
ّ

عم! اسمع من ابن أخيك)) ،فهو بالنسبة لها ابن ع ّم ،وهذا صحيح ألنّهام من أسد بن عبد
للنبي  ،pفهو مح ّمد بن عبد الله
العزى بن قيص ،فهي تقابل ورقة يف النسب ،أ ّما بالنسبة
ّ

النبي p
بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص؛ إذ إ ّن ورقة يقابل عبد الله والد ّ
يف النسب لذلك قالت له :اسمع من ابن أخيك.

النبي  pمبا رأى قال ورقة (( :هذا
النبي  pعام رأى وأخربه
وملا سأل ورقة
ّ
ّ

الناموس الذي نزل الله عىل موىس)) ،وهنا نتساءل:

 1ـ ما معنى الناموس؟ قيل :هو صاحب الرس ،وقيل هو صاحب رس الخري ،والجاسوس

صاحب رس الرش؛ واألول هو الصحيح الذي عليه الجمهور ،واملراد بالناموس هنا جربيل

.g

[[[

نبي
نبي اليهود ،وكان األجدر أن يذكر عيىس ّ g
 2ـ ملاذا ذكر ورقة موىس  gوهو ّ
النصارى.
 3ـ أ ّن موىس مل يأته ناموس (الوحي) ،وإنّ ا كُلّم مبارشة من الله تعاىل ﴿ َوكَل ََّم اللَّهُ
املفصل يف تاريخ العرب  391 /6ـ .394
[[[ ينظر :االآلويس :بلوغ اإلرب  ،263 /2جواد عيل:
ّ
[[[ ابن حجر :فتح الباري .23/1
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يم ﴾ [[[.
وس تَكْلِ ً
ُم َ
دليل عىل النب ّوة ،فكل الذي حصل
النبي  pيف الغار حتى ع ّده ورقة ً
 4ـ ما الذي رآه
ّ

النبي  pوعرصه بش ّدة ،ث ّم ع ّدة آيات لفظيّات ال ندري كيف استقى منه ّن
جم عىل
هو ته ّ
ّ

ورقة فعرف أ ّن األمر هو نب ّوة.

النبي p؛ إذ سيؤول األمر إىل
ث ّم تشري الرواية إىل رسعة تنبّؤ ورقة مبصري دعوة
ّ

قائل(( :يا ليتني فيها جذًعا ،ليتني أكون ح ًّيا إذ يخرجك قومك ،فقال رسول
إخراجه من مكّة ً
مخرجي ه ّم؟ قال :نعم ،مل يأت رجل ق ّ
إل
ط مبثل ما جئت به ّ
صل الله عليه وآله :أَ َو
الله ّ
ّ

رصا مؤ ّز ًرا )).
ُعودي ،وإ ْن يدركني يومك ،أنرصك ن ً

النبي  pمن مكّة ،أو ليته يكون شابًّا
هنا ورقة يتم ّنى أنّه يكون ح ًّيا حينام يت ّم إخراج ّ

النبي  pهل األمر يستدعي إخراجي ،فيجيب بنعم؛ ألنّه مل يأت أحد بالنب ّوة
قويًّا ،فيتساءل ّ
رصا مؤ ّز ًرا ،وهنا نالحظ:
ّ
النبي  pن ً
إل عودي من قومه ،ث ّم أكّد ورقة أنّه إ ْن بقي ح ًّيا فسينرص ّ

 1ـ ماذا يقصد ورقة عن اليوم بقوله(( :وإن يدركني يومك)) ،هل يوم بدء الدعوة[[[؟ فها

[[[
فالنبي
حي ،فأين دوره .أ ّما أنّه كان يقصد يوم الهجرة
ّ
النبي  pقد كُلّف وورقة بن نوفل ّ
هو ّ
 pبعد الهجرة هيأ الله له أنصا ًرا من خارج مكّة ،وهم أهل يرثب.

 2ـ ماذا يقصد ورقة بالنرصة هنا ،هل النرصة الجسديّة؟ والحال أنّه مل يكن ورقة بن

نوفل معروفًا بالشجاعة ،س ّيام أ ّن الرواية تشري إىل أنّه أصبح شيخًا وقد عمي!!!.

أم النرصة االجتامع ّية؟ ومل يكن لورقة تلك املكانة االجتامع ّية الكبرية يف قريش!!.
إل أنّه مل يعهد أن ورقة قد جاهر قريشً ا بالتوحيد ونبذ
أم أنّه يقصد النرصة العقديّة؟ ّ

عبادة األوثان.

[[[ سورة النساء اآلية .164

[[[ ابن حجر :فتح الباري .25/1
[[[ ابن حجر :فتح الباري .26/1
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للنبي  ،pفمن
النبي  pفهل هو معلّم
 3ـ ما الذي يُفهم من موقف ورقة هنا من
ّ
ّ

النبي  pأنّه أصبح نبيًّا ،وأ ّن ما جرى له يف الغار هو لقاء مع الوحي ،فمن التابع
خالله عرف ّ

ومن املتبوع ،أليس األجدر هنا اختيار ورقة للنب ّوة.

مسلم ،وهل يكون أّول املسلمني؟ هل ميكن القول إنّه ترك
 4ـ هل يع ّد ورقة هنا
ً

النرصان ّية واعتنق اإلسالم ،إذن يكون هنا أ ّول من أسلم وعندها نسدل الستار يف الفكر
يل أم أيب بكر؟!!
اإلسالمي حول من هو أ ّول من أسلم ع ّ
ّ
 5ـ ولكن ماذا عن خديجة ،فهي قد سبقت ورقة بن نوفل يف اكتشاف أمر ما جرى

نبي هذه األ ّمة ،فهي هنا سبقت أبا بكر
يف الغار ،وتن ّبأت أ ّن ما جرى يفيد أ ّن زوجها أصبح ّ
يل  gبل حتى ورقة بن نوفل ،إذا وجب أن تكون هي أ ّول من أسلم ،ولوال أ ّن
واإلمام ع ّ

النساء ال ميكن أن يك ّن نبيّات ،لكان األوىل أن تختارها السامء نبيّة ،وهي األبرص باألمر من
النبي  pالذي ق ّدمته الرواية ال يعي شيئًا.
ّ

 6ـ ات ّضح أ ّن ما ذكره امللك يف الغار بقوله  Nإقرأ باسم ربك الذي خلق  خلق

اإلنسان من علق* إقرأ وربك األكرم  الذي علّم بالقلم  علّم اإلنسان ما مل يعلم ،Mإنّها
.

النبي ببضعة آيات قرآنيّة،
النبي  ،pفالسامء استفتحت العالقة مع ّ
أ ّول ما نزل من القرآن عىل ّ
ين ،ومع ذلك فإ ّن مث ّة
مل يفهم
النبي  pاملراد منها  -كام م ّر  -لوال ورقة بن نوفل النرصا ّ
ّ

من علامء املسلمني من يرى أ ّن أ ّول ما نزل من القرآن هو فاتحة الكتاب أي سورة الحمد[[[.

ث ّم انتهت الرواية للقول (( :ث ّم مل ينشب ورقة أن ّ
توف)) .ويظهر من الرواية رسعة

النبي  pمن حريته حول ما جرى يف غار حراء وأنّه أصبح
وفاة ورقة بن نوفل ،بعد أن أخرج ّ

جب حول إخراجه
النبي  ،pفو ًرا دون ّ
أي تساؤالت منه سوى ما أبداه من تع ّ
نبيًّا ،وقد اقتنع ّ
من مكّة ،فأكّد له ورقة ذلك؛ ألنّه مل ِ
ودي .ومل
يأت أحد مبثل ما جاء به
النبي  pإلّ ُع َ
ّ

النبي  pبدأ دعوته وورقة ال زال ح ًّيا أم ال؟
يتضح كم بقي ورقة بن نوفل بعد ذلك؟ وهل أ ّن ّ
[[[ ابن حجر :فتح الباري .548/8
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تشري بعض الروايات أ ّن ورقة بقي حيًّا إىل زمان محنة املسلمني؛ إذ كان مي ّر ببالل وهو

يعذّب ،ويقول( :لنئ قتلتموه عىل هذا ألتّخذنه حنانًا) [[[ ،فأين نرصته يا ترى؟

النبي p
ث ّم جاء يف الرواية بعد وفاة ورقة بن نوفل(( :وفرت الوحي فرتة حتى حزن ّ

فيام بلغنا حزنًا غدا منه مرا ًرا يك يرت ّدى من رؤوس شواهق الجبال ،فكلّام أوىف بذروة جبل

ليك يلقي منه نفسه تب ّدى له جربيل ،فقال :يا مح ّمد! إنّك رسول الله حقًّا .فيسكن لذلك

جأشه ،وتق ّر نفسه ،فريجع ،فإذا طالت عليه فرتة الوحي غدا ملثل ذلك ،فإذا أوىف بذروة
جبل ،تب ّدى له جربيل .فقال له مثل ذلك)).

وفتور الوحي هنا يعني توقّفه عن النزول ،ويظهر أ ّن هذا التوقّف مبارشة بعد أحداث

ويفس ابن حجر ذلك(( :وفتور الوحي عبارة عن تأخّره م ّدة من الزمان وكان ذلك
الغار،
ّ
ليذهب ما كان  pوجده من الروع وليحصل له التش ّوف إىل العود ،فقد روى املؤلف يف
التعبري من طريق معمر ما ّ
يدل عىل ذلك))[[[.

حة ما قاله ورقه له ،فيحزن حزنًا
النبي  pمل يكن متأكّ ًدا من ص ّ
لكن الرواية تؤكّد أ ّن ّ

النبي  pيقرر أن ينتحر ((يرت ّدى من رؤوس شواهق الجبال)) ،لك ّنه كلّام
شدي ًدا ،لذلك كان ّ

أوىف بذروة جبل ليك يلقي منه نفسه تب ّدى له جربيل .فيقول له :يا مح ّمد إنّك رسول الله

حقًّا! فيسكن لذلك جأشه ،وتق ّر نفسه ،فريجع عن االنتحار ،لكن الوحي مل ينزل ،فيعاود
النبي  pلينتحر ((يرت ّدى من رؤوس شواهق الجبال)) ،فيعاد ذات السيناريو ،فكلّام أوىف
ّ

بذروة جبل ليلقي منه نفسه ،تب ّدى له جربيل ،فيقول له :يا مح ّمد ،إنّك رسول الله حقًّا!
فيسكن لذلك جأشه ،وتق ّر نفسه ،فريجع عن االنتحار.

النبي pنبيًّا.
وهنا تنتهي الرواية التي تحيك لنا كيف أصبح ّ

[[[ ابن إسحاق :السري واملغازي  ،275/2ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق  ،441/10ابن حجر :فتح الباري
.26/1
[[[ ابن حجر :فتح الباري .26/1
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سلسلة السند
ليتبي لنا مكانة رواتها ومدى مقبول ّيتهم وفق
علينا اآلن الوقوف عند سند الرواية؛
ّ

حا يف سندها،
العلمي
املنهج
التاريخي ،فعند النظر يف سلسلة السند سنجد ضعفًا واض ً
ّ
ّ

ورواتها هم:
ّ
الزهري
أـ

الزهري ت 124من التابعني ،نزيل
هو أبو بكر مح ّمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب
ّ

عامل لبني أ ّم ّية[[[ ،وفد يف حدود سنة 80هـ عىل عبد امللك بن مروان الذي
ً
الشام ،وكان

أعجب به ووصله وقىض دينه ،ثم صار مؤ ِّدبًا لولد هشام بن عبد امللك ،ومن جلسائه[[[.
وقد عاب عليه بعض العلامء صحبته للخلفاء.[[[ .

اختلف يف أمره ،فهناك من ذهب إىل توثيقه وتعديله[[[ ،وهناك من اتهمه

الزهري أ ّن
عيل  .gوا ّدعى
بالتدليس ،[[[.وع ّده ابن أيب الحديد[[[ من املنحرفني عن اإلمام ّ
ّ

أ ّول من أسلم هو زيد بن حارثة[[[ ،وروى روايات يف مسألة فدك يف صالح نظام الحكم.

[[[

النبي  pبستة أشهر ليبعد التهمة عن خصومها.
وا ّدعى أ ّن الس ّيدة فاطمة  Bتوفّيت بعد ّ

[[[

[[[ ابن شهر اشوب :مناقب آل أيب طالب .298/3
الذهبي :تذكرة الحفّاظ .109/1
[[[
ّ

الذهبي :سري أعالم النبالء .344/5
[[[
ّ

العجيل :معرفة الثقات  ،253/2ابن أيب حاتم :الجرح والتعديل
ّ
البخاري :التاريخ الكبري  220/1ـ ،221
[[[
ّ
،309/55
الذهبي :سري أعالم النبالء  326/5ـ  ،350ابن حجر:
دمشق
مدينة
تاريخ
عساكر:
ابن
،74
،72/8
ّ
تهذيب التهذيب .396/9
العجمي :التبيني ألسامء املدلّسني ص ،50ابن حجر :طبقات
الذهبي :سري أعالم النبالء ،338/5 :ابن
[[[
ّ
ّ
املدلّسني ص.45
[[[ رشح نهج البالغة.102/4 ،69/4 :

[[[ ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة  124/4ـ .125
[[[ ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .217/16
[[[ ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .280/16
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من هنا فإ ّن الزهري ر ّوج لهذه الرواية الهادفة إىل الح ّ
النبي األعظم .p
ط من قدر ّ
ب ـ عروة بن الزبري:
تابعي ،من أبرز فقهاء املدينة ،كان مالز ًما
هو أبو عبد الله عروة بن الزبري بن العوام،
ٌ

الفكري
لخالته أ ّم املؤمنني عائشة[[[ ،حتى ع ّدوه أعلم الناس بحديثها[[[ ،فبدا وكأنّه الوريث
ّ
لها؛ إذ إ ّن مث ّة نسبة كبرية من األحاديث املنسوبة لها مت ّر عن طريق عروة[[[ ؛ لذا وث ّقوه[[[،

لك ّنه كان معاديًا ألمري املؤمنني g؛ ولذا ع ّده ابن أيب الحديد من املنحرفني عنه[[[؛ إذ كان
أحد الذين انتدبهم معاوية يف لجنة شكّلها ،وكان من أبرز مهامها تحريف التاريخ وسلب
األموي ،ومن ندماء
فضائل اإلمام  gووضع املثالب له[[[ .وكان من املق ّربني من البالط
ّ
عبد امللك بن مروان[[[ .تويف سنة 101هـ.

[[[

جـ ّ
السيدة عائشة:
النبي  ،pوالتي اختُلِف يف أمرها هل كانت متز ّوجة قبل
هي الثالثة من زوجات
ّ

للنبي  pحتى وصل األمر
النبي  pأم ال؟[[[ والظاهر أ ّن صغر س ّنها جعلها تخلق متاعب
ّ
ّ

[[[1
النبي  pاختلفت اآلراء هل دفن  pيف بيتها أم يف
إىل أن ه ّددها القرآن . .وحينام تويف ّ

[[[ ابن سعد :الطبقات  178/5ـ  ،182الذهبي :سري أعالم النبالء  421/4ـ .422
ي:تهذيب الكامل .18/20
[[[ امل ّز ّ

عيل املنسوبة لغريه ،ص139ـ .140
[[[ النرص الله :فضائل أمري املؤمنني ّ

ي:
ّ
[[[ الطبقات الكربى ،179/5
العجيل :معرفة الثقات  ،133/2ابن ح ّبان :الثقات  194/5ـ  ،195امل ّز ّ
الذهبي :تذكرة الحفّاظ  62/1ـ  ،63ابن حجر :تهذيب التهذيب  163/7ـ .166
تهذيب الكامل ،179/20
ّ
[[[ ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .63/4

[[[ ينظر:النرص الله :هيئة كتابة التاريخ برئاسة معاوية :ص 89ـ .117
الدينوري :األخبار الطوال :ص 315ـ .316
[[[
ّ

[[[ ملزيد من التفاصيل ينظر :الفارس :السرية النبويّة يف مرويّات عروة بن الزبري ص 9ـ .163
[[[ ابن سعد :الطبقات .58/ 8

[ [[1الواحدي :أسباب النزول ص  292ـ  .293الطربيس :مجمع البيان  58 /10ـ.64
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بيت الص ّديقة فاطمةB؟

[[[

وعىل أثر اختالفات السقيفة فاز أبوها بالحكم ،وما لبثت أن ازدادت مكانتها لدى

الخليفة عمر بن الخطاب ،حيث أصبحت املفضّ لة يف العطاء عىل سائر نساء
النبي[[[،p
ّ
إل أّن اختالفها مع الخليفة عثامن جعلها تش ّن حمله دعائيّة ض ّده حتى مقتله ،إلّ أنّها مل ّا
ّ

يل  gالخالفة تظاهرت بالندم عىل قتل عثامن ،فقادت املعادين
ّ
علمت
بتول اإلمام ع ّ
يل  gنحو البرصة ،فكانت حرب الجمل التي أسفرت عن هزمية أصحاب الجمل،
لإلمام ع ّ
يل  gبسوء حتى مقتل أخيها
وإرجاعها مع ّززة إىل بيتها ،ولكنها استمرت تذكر اإلمام ع ّ

يل  gبدأت تذكر فضائل اإلمام
مح ّمد بن أيب بكر عىل يد معاوية ،ث ّم بعد استشهاد اإلمام ع ّ

 ،gوما لبثت أن ماتت يف ظروف غامضة.

[[[

املالحظ أ ّن السيّدة عائشة تحمل الرقم الثاين بعد أيب هريرة يف من يروي األحاديث

النبويّة ،حيث روت  2210حديثًا عن
حة أكرثها،
النبي [[[،pوهذه األحاديث مل يثبت ص ّ
ّ
ومث ّة عدد كبري منها ُروي عن ابن أختها عروة بن الزبري ،س ّيام األحاديث التي ترفع من شأن

يل ،gوال نعلم عىل وجه الدقّة هل حقًا
أرسة آل العوام وآل حزام ،وتقلّل من شأن اإلمام ع ّ

أ ّن هذه األحاديث أل ّم املؤمنني؟ أم أنّها ُد ّست من قبل الزبرييّني واألمويّني!!.

يبقى السؤال حول إنفراد السيّدة عائشة برواية الحدث األه ّم من أحداث السرية

النبويّة ،مع العلم أنّها مل تكن مولودة بعد عىل بعض الروايات ،وحتى لو كانت مولودة عىل
فضل عن أنّها مل تكن
ً
روايات أخرى فإ ّن عمرها ال يساعد عىل رواية هذه الرواية املبكرة،
للنبي  pوقتذاك ،ومل تذكر لنا من الذي أخربها بذلك ،فهل هو
النبيp؟ فإذا كان
زوجة
ّ
ّ

النبي  pدون سائر زوجاته بذلك؟ أم أ ّن من أخربها هو والدها أبو
اختصها
كذلك فلامذا
ّ
ّ
النبي pص 3وما بعدها .العاميل :دراسات يف التاريخ  169/1ـ.182
[[[ برو :أين دفن ّ
املاوردي :األحكام السلطانيّة .228/1
[[[
ّ

الطايئ :اغتيال الخليفة أبو بكر والسيّدة عائشة ص 107ـ .109
ّ
[[[

العسكري :أحاديث أ ّم املؤمنني عائشة  19/2وما بعدها.
[[[ مرتىض
ّ
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بكر فلامذا
النووي
النبي  pدون سائر الصحابة من املهاجرين واألنصار .وقد ع ّد
ّ
ّ
اختصه ّ

[[[

روايتها هذه مرسلة.

أم أ ّن املسؤول عن صنع أحداث الرواية هو عروة بن الزبري الذي جعل من زوجتي

فضل
ً
للنبي) وهي من أرسة عروة
النبي  ،pوهام خالته عائشة (الراوية) وخديجة (املنقذة
ّ
ّ

عن ورقة بن نوفل من أرسة عروة بن الزبري أيضً ا.

النبي  pأصبح نبيًّا مل ّا بلغ األربعني،
نخلص للقول إ ّن الرواية أرادت القول أ ّن
ّ

بنبي ،وهذا خالف الرؤية القرآن ّية التي تؤكّد أ ّن النب ّوة
أي أنّه أمىض أربعني سنة من عمره ليس ّ
النبي عيىس  gالذي أعلن عن نب ّوته من اليوم
صفة مالصقة
للنبي منذ والدته ،كام يف ّ
قصة ّ
ّ
َال إِ ِّ
ص ِب ًّيا  ق َ
ن
األ ّول لوالدته ،قال تعاىلَ N :فأَشَ ا َر ْ
ت إِلَ ْي ِه قَالُوا كَ ْي َ
ف الْ َم ْه ِد َ
ف نُكَل ُِّم َم ْن كَانَ ِ
ِالص َل ِة َوال َّزكَا ِة
اب َو َج َعلَ ِني نَ ِب ًّيا  َو َج َعلَ ِني ُم َبا َركًا أَيْ َن َما كُ ْن ُ
ص ِ
ت َوأَ ْو َ
ان ب َّ
َان الْ ِك َت َ
َع ْبدُ اللَّ ِه آَت ِ َ

وت
ت َويَ ْو َم أَ ُم ُ
ل يَ ْو َم ُولِدْ ُ
َما ُد ْم ُ
ت َح ًّيا  َوبَ ًّرا ِب َوالِدَ ِ
ت َول َْم يَ ْ
ج َعلْ ِني َج َّبا ًرا شَ ِق ًّيا  َو َّ
الس َل ُم َع َ َّ
َويَ ْو َم أُبْ َع ُ
ث َح ًّيا .[[[ M
.

نبي يكون نب ًّيا منذ والدته ،لك ّن الله يح ّدد له الزمن الذي يجهر بدعوته،
إذن ّ
كل ّ

يل g
فكان
النبي  pعىل مشهور الروايات أنّه بعث مل ّا بلغ األربعني ،وقد أشار اإلمام ع ّ
ّ

فطيم من قبل أحد املالئكة ،إذ قال (( :gولَ َق ْد قَ َر َن
النبي  pكان مس َّد ًدا منذ كان
إىل أ ّن
ً
ّ
ح ِ
يم أَ ْعظَ َم َمل ٍ
اس َن
َك ِم ْن َم َلئِ َك ِته ،يَ ْسل ُُك بِه طَر َ
اللَّه بِه ِ pم ْن لَ ُد ْن أَ ْن كَا َن ف َِط ً
ِيق الْ َمكَار ِِم ،و َم َ
للنبي  pأنه قال ((كنت نب ًّيا وآدم بني املاء
أَخ َْلقِ الْ َعالَمِ لَ ْيلَه ونَ َها َره)) [[[ .بل مثّ ة من ينسب
ّ
القديس(( :يا مح ّمد،
والطني))[[[ ،وذ ّمة من يذهب إىل أبعد من ذلك ،مستن ًدا عىل الحديث
ّ

[[[ رشح صحيح مسلم .197/2
[[[ سورة مريم اآليات  29ـ .33

الريض :نهج البالغة ص.300
[[[ الرشيف
ّ
املقريزي :إمتاع األسامع .119/3
[[[
ّ
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النبي  pسابقة للخلق بأجمعه ،بل هو علّة
لوالك ملا خلقت األفالك)) [[[ ،فتكون نب ّوة
ّ
الخلق.

كابوسا مرعبًا،
للنبي  pيف الغار كان وحيًا أم كان
وخالصة القول هل ما حصل
ً
ّ

النبي مح ّمد  .pوهذه الرواية هي واحدة من كثري من الروايات
صورته عقول ال تفقه حقيقة ّ

النبي p
التي تعاطت مع السرية النبويّة دون دراسة مع ّمقة للواقع
ّ
النبوي ،وهنا يأيت حديث ّ

إل الله وأنت.
يل ال يعرفني ّ
يل  :gيا ع ّ
لإلمام ع ّ

النبي  pمن الرجوع ألمري املؤمنني  ،gفعنده
إذًا أصبح لزا ًما علينا ملعرفة حقيقة ّ

يل للحقيقة املح ّمديّة[[[.
نجد الفهم الواضح والبيان الج ّ

الدمياطي :إعانة الطالب ّيني .13/1
املازندراين :رشح أصول الكايف ،61/9
ّ
[[[
ّ

[[[ ينظر تفاصيل ذلك :انتصار عدنان الع ّواد :السرية النبويّة يف رؤية أمري املؤمنني  gدراسة يف نهج
البالغة (الصفحات جمي ًعا).
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مصادر الدراسة
1.1القرآن الكريم
البغدادي (1342هـ1924 /م).
اآللويس :محمود شكري
2.2
ّ
ّ
األثري ،ط ،1دار
3.3بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ،تصحيح :مح ّمد بهجة
ّ
الكتب العلم ّية ،بريوت2009 ،م.

4.4ابن األثري :مجد الدين أيب السعادات املبارك بن مح ّمد 606-544هـ.
الصناجي ،ط،4
الزواوي -محمود
 5.5النهاية يف غريب الحديث واألثر ،تح :طاهر
ّ
ّ
قم1364 ،ش.

 6.6ابن إسحاق :مح ّمد ت151هـ.
7.7السري واملغازي ،تح :سهيل زكّار ،ط ،1دار الفكر ،ب .مكا1978 ،م.
البخاري :أبو عبد الله إسامعيل بن مح ّمد ت 256هـ.
8.8
ّ
9.9التاريخ الكبري ،املكتب اإلسالم ّية ،ديار بكر ،ب.ت.
1010الصحيح ،دار الفكر ،بريوت 1401 ،هـ.
1111برو:مح ّمد عيل.
اإلسالمي ،قم1417 ،هـ.
النبي  ،pط ،3مؤسسة النرش
ّ
 1212أين ُدفن ّ
البكري :أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز ت 487هـ.
1313
ّ
1414معجم ما استعجم ،تح :مصطفى السقّا ،ط ،3عامل الكتب ،بريوت1983 ،م.
البالذري :أحمد بن يحيى بن جابر ت279هـ.
1515
ّ
األعلمي ،ط ،1بريوت،
املحمودي ،منشورات
1616أنساب األرشاف ،تح :مح ّمد باقر
ّ
ّ
1974م.
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1717ـ أنساب األرشاف ،تح :سهيل زكار ـ رياض زركيل ،ط ،1دار الفكر ،بريوت،
ب.ت.

البيهقي :أبو بكر أحمد بن الحسني (458 - 384ه).
1818
ّ
1919دالئل النب ّوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة ،وث ّق أصوله وخ ّرج حديثه وعلّق
عليه :عبد املعطي قلعجي ،ط ،1دار الكتب العلميّة ،بريوت1985 ،م.

2020جواد عيل ( 1907ـ 1987م).
املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط ،1آونددانش2006 ،م.
2121
ّ
حمد ،ت ( 393هـ1003/م).
2222
الجوهري :إسامعيل بن ّ
ّ
2323الصحاح ،تح :احمد عبد الغفور ،ط ،4دار العلم للماليني ،بريوت1987 ،م.
الرازي ت 327هـ.
2424ابن أيب حاتم :عبد الرحمن بن مح ّمد بن إدريس
ّ
2525كتاب الجرح والتعديل ،ط ،1مط :دائرة املعارف العثامنيّة ،النارش :دار إحياء
يب ،بريوت1952 ،م.
الرتاث العر ّ
النيسابوري :مح ّمد بن مح ّمد ت405هـ.
2626الحاكم
ّ
يل ،دار املعرفة ،بريوت1406 ،هـ.
2727املستدرك ،تح :يوسف املرعش ّ
التميمي ت 354هـ.
البستي
2828ابن حبان :مح ّمد
ّ
ّ
2929كتاب الثقات ،ط ،1حيدر آباد الدكن ،الهند1393 ،هـ.
البغدادي ،ت ما بعد 279هـ.
3030ابن حبيب :مح ّمد
ّ
التجاري للطباعة والنرش ،بريوت.1942 ،
 3131املحرب ،تح:ايلزة ليخنت شتري ،املكتب
ّ
ين :أحمد بن عيل ت 852هـ
3232ابن حجر العسقال ّ
3333تهذيب التهذيب ،تح :صدقي جميل العطّار ،ط ،1دار الفكر.1995 ،
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3434طبقات املدلّسني ،تح :عاصم بن عبد الله ،ط ،1مكتبة املنار ،األردن ،ب.ت.
3535فتح الباري ،ط  ،2دار املعرفة ،بريوت ،ب.ت.
املدائني 656-586هـ.
3636ابن أيب الحديد :عز الدين عبد الحميد بن هبة الله
ّ
3737رشح نهج البالغة ،تح :مح ّمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1دار الجيل ،بريوت.1987 ،
3838ابن حنبل :أبو عبد الله أحمد بن مح ّمد ( 241-164هـ ).
3939املسند ،ب.محق ،دار صادر ،بريوت ،ب.ت.
البكري بن السيّد مح ّمد شطّا ،ت1310هـ.
الدمياطي :أبو بكر
4040
ّ
ّ
4141ـ إعانة الطالبني ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1997 ،م.
الدينوري :ابو حنيفة ت282هـ
4242
ّ
4343األخبار الطوال ،تح :عبد املنعم عامر ،ط ،1دار إحياء الكتب العربية1960،م.
الذهبي :شمس الدين مح ّمد بن أحمد 748ه1347/م.
4444
ّ
يب ،بريوت.1987 ،
 4545تاريخ اإلسالم ،تح :عمر عبد السالم ،دار الكتاب العر ّ
املكّ ،ب.مكا ،ب.ت.
ّ
4646تذكرة الحفّاظ ،ب.محق ،ب.ط ،مكتبة الحرم
العمروي ،ط ،1بريوت.1997 ،
4747سري أعالم النبالء ،تح :محب الدين
ّ
الزبيدي :مح ّمد مرتىض ت 1205هـ.
4848
ّ
4949تاج العروس ،مكتبة الحياة ،بريوت ،ب.ت.
5050زيني دحالن :احمد ت 1304هـ
يب ،بريوت ،ب.ت.
5151السرية النبويّة ،الطبعة الجديدة ،دار إحياء الرتاث العر ّ
العجمي :ت 841هـ.
5252سبط ابن
ّ
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5353كتاب التبيني ألسامء املدلّسني ،تح :يحيى شفيق ،ط ،1دار الكتب العلميّة،
بريوت1986 ،م.

5454ابن سعد :مح ّمد ت230هـ.
5555الطبقات الكربى ،تح :إحسان عباس ،بريوت1978 ،م.
يل :أبو القاسم عبد الرحمن ،ت 581ه.
5656السهي ّ
5757الروض اآلنف يف رشح السرية النبويّة ،تعليق :عمر عبد السالم ،ط ،1دار إحياء
يب ،بريوت2000،م.
الرتاث العر ّ

5858ابن س ّيد الناس :مح ّمد بن عبد الله بن يحيى 734-671هـ.
مؤسسة عز الدين ،ب.ط ،بريوت.1986 ،
5959عيون األثرّ ،
السيوطي :أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أيب بكر ت911هـ.
6060
ّ
يب 1320 ،هـ.
6161كفاية الطالب اللبيب يف خصائص الحبيب ،دار الكتاب العر ّ
الشافعي :أبو عبد الله مح ّمد بن إدريس (204-150هـ ).
6262
ّ
الشافعي ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،ب .ت.
6363مسند
ّ
ين :حسني عيل.
6464ـ الرشها ّ
6565حياة الس ّيدة خديجة بنت خويلد ،ط ،1دار ومكتبة الهالل ،بريوت2005 ،م.
الريض :أبو الحسن مح ّمد بن الحسني (406-359هـ).
6666الرشيف
ّ
نصه وابتكر فهارسه العلميّة :صبحي الصالح ،ط  ،6دار األسوة،
6767نهج البالغة ،ضبط ّ
طهران 1429 ،هـ.

6868ابن شهر آشوب :أبو عبد الله مح ّمد بن عيل ت 588هـ.
6969مناقب آل أيب طالب ،املطبعة الحيدريّة ،النجف1376 ،هـ.
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الشامي ت942هـ.
الصالحي :مح ّمد بن يوسف
7070
ّ
ّ
7171سبل الهدى والرشاد يف سرية خري العباد ،تح :عادل أحمد ،ط ،1دار الكتب
العلميّة ،بريوت1414 ،هـ.

7272الصدوق :أبو جعفر مح ّمد بن عيل بن الحسن بن بابويه الق ّم ّي ت 381هـ.
مؤسسة اإلمام الهادي g، 1415هـ.
7373املقنعّ ،
ين :أبو بكر عبد الرزاق بن هامم211 ،هـ827/م.
7474الصنعا ّ
األعظمي ،املجلس العلمي ،ب .ت.
7575املصنف ،تح :حبيب الله
ّ
7676الطايئ :نجاح.
7777اغتيال الخليفة أبو بكر والسيدة عائشة ،ط ،1دار الهدى للرتاث ،بريوت1998 ،م.
الطربيس :أبو عيل الفضل بن الحسن ت 548هـ.
7878
ّ
7979مجمع البيان يف تفسري القرآن ،حقّقه وعلّق عليه :لجنة من العلامء ،ق َّدم له :الس ّيد
األعلمي ،بريوت.1995 ،
مؤسسة
يل ،طّ ،1
محسن األمني العام ّ
ّ

الطربي :أبو جعفر مح ّمد بن جرير ت 310هـ.
8080
ّ
األعلمي ،بريوت ،ب .ت.
مؤسسة
8181تاريخ األمم وامللوكّ ،
ّ
الطويس :أبو جعفر مح ّمد بن الحسن (  385ـ 460هـ ).
8282
ّ
8383تهذيب األحكام ،تح :السيد حسن الخرسان وآخرين ،ط ،4دار الكتب اإلسالم ّية،
1390هـ.

يل :جعفر مرتىض ( 1945ـ 2019هـ).
8484العام ّ
اإلسالمي ،قم1409،هـ.
8585دراسات وبحوث يف التاريخ واإلسالم ،ط ،2مؤسسة النرش
ّ
اإلسالمي للدراسات،
النبي األعظم  ،pط ،6املركز
8686الصحيح من سرية
ّ
ّ
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بريوت 2010،م.
8787العاميل :ياسني عيىس.
8888االصطالحات الفقه ّية يف الرسائل العمل ّية ،ط ،1دار البالغة ،بريوت1993 ،م.
يل :أحمد بن عبد الله ت 261هـ.
8989العج ّ
9090معرفة الثقات ،ط ،1مكتبة الدار باملدينة املنورة1405 ،هـ.
الشافعي ( 571-499هـ ).
9191ابن عساكر :أبو القاسم عيل بن الحسن ابن هبة الله
ّ
9292تاريخ مدينة دمشق ،تح :عيل شريي ،ب.ط ،دار الفكر ،بريوت1995 ،م.
العسكري :مرتىض ت2007م.
9393
ّ
9494أحاديث أم املؤمنني عائشة ،ط ،7مطبعة القدير ،نرش كلّ ّية أصول الدين ،بريوت،
1425ه.

9595العواد :انتصار عدنان.
9696السرية النبويّة يف رؤية أمري املؤمنني  gدراسة يف نهج البالغة ،ط ،2دار الفيحاء،
بريوت.2015 ،

العيني :بدر الدين ت  855هـ.
9797
ّ
يب ،بريوت،
9898عمدة القارئ رشح صحيح
ّ
البخاري ،ب .ط ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ب .ت.

9999ابن فارس :أبو الحسني أحمد بن فارس بن زكريا ت 395هـ.
10100معجم مقايس اللغة ،تح وضبط :عبد السالم مح ّمد هارون ،مكتب اإلعالم
اإلسالمي ،قم 1404 ،هـ.
ّ

10101الفارس :مح ّمد خضري جاسم.
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10102السرية النبويّة يف مرويّات ومد ّونات عروة بن الزبري التاريخيّة ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلّ ّية اآلداب ،جامعة البرصة2010 ،م.

الفراهيدي :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (  100ـ  175هـ ).
10103
ّ
يئ ،دار الهجرة ط ،2
10104العني ،تح :مهدي املخزومي و إبراهيم السامرا ّ
1409هـ.

10105الكليني :أبو جعفر مح ّمد بن يعقوب ت  329هـ.
10106الكايف ،تح عيل أكرب غفّاري،ط ،3دار الكتب اإلسالميّة 1388 ،هـ.
10107الكوراين :عيل.
10108السرية النبويّة برواية أهل البيت  ،gالطبعة الجديدة ،دار املرتىض،
بريوت 2009 ،م.

ين :موىس مح ّمد صالح ت 1081هـ.
 10109املازندرا ّ
11110رشح أصول الكايف ،ضبط وتصحيح :عيل عاشور ،ط  ،1دار إحياء الرتاث
يب ،بريوت.2000 ،
العر ّ

البرصي ت450هـ.
املاوردي :أبو الحسن عيل بن مح ّمد
11111
ّ
ّ
البارودي ،املكتبة
 11112األحكام السلطان ّية والواليات الدين ّية ،تح :عامد زيك
ّ
التوفيق ّية ،القاهرة ،ب .ت.

11113أعالم النب ّوة ،تح :سعيد مح ّمد اللحام ،ط ،1دار مكتبة الهالل ،بريوت،
.1989

املجليس :مح ّمد باقر ت1111هـ.
11114
ّ
مؤسسة الوفاء ،بريوت.1983 ،
11115بحار األنوار ،طّ ،2
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11116املزي :أبو الحجاج يوسف ت  742هـ.
مؤسسة
11117تهذيب الكامل يف أسامء الرجال ،تح :د .بشار عواد ،ط،4
ّ
الرسالة 1406 ،هـ.

11118مسلم بن الحجاج النيسابوري ت  261هـ.
11119صحيح مسلم ،ب .محق ،دار الفكر ،بريوت ،ب .ت.
املقريزي :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عيل (ت845هـ1442/م).
12120
ّ
للنبي من األحوال واألموال والحفدة واملتاع ،تحقيق
12121إمتاع األسامع مبا
ّ
وتعليق :مح ّمد عبد الحميد ،منشورات مح ّمد عيل بيضون ،ط  ،1دار الكتب

العلميّة ،بريوت.1999 ،

12122ابن منظور :أبو الفضل جامل الدين مح ّمد بن مكرم ت 711هـ1311/م.
يب ،أدب الحوزة ،ب .ت.
12123لسان العرب ،ط ،1دار أحياء الرتاث العر ّ
12124ناجي :عبد الجبار.
جة البيضاء،
جا ،ط ،1دار املح ّ
12125نقد الرواية التاريخ ّية عرص الرسالة أمنوذ ً
بريوت 2011 ،م.

12126النرصالله :جواد كاظم
12127اإلرساء واملعراج دراسة يف ر ّد الشبهات االرسائيليّة ،منشور ضمن كتاب
(الرسول األعظم  pنرباس الحقيقة ومنطلق الكامل) ،ملجموعة من الباحثني،
دار الفيحاء2015 ،م .ص 55ـ .80

يل  gيف رحاب البرصة ،مطبعة الغدير ،البرصة،
12128أمري املؤمنني اإلمام ع ّ
.2013
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مؤسسة علوم نهج البالغة،
يل  gيف فكر معتزلة بغداد ،طّ ،1
12129اإلمام ع ّ
العتبة الحسينيّة ،كربالء2017 ،م.

13130ـ الجاهل ّية فرتة زمن ّية أم حالة نفس ّية ،مجلّة أبحاث البرصة ،مج  ،31العدد
( ،)1الجزء (أ) ،كلّيّة الرتبية للعلوم اإلنسانيّة ،جامعة البرصة2006 ،م .ص 5ـ .43

النبي  pبني الرؤية العقديّة والرواية التاريخ ّية ،مجلّة العقيدة،
13131ـ رضاعة
ّ
االسرتاتيجي1437،هـ2018/م .ص 67ـ .116
العددان ( 11ـ  ،)12املركز
ّ

يل  gاملنسوبة لغريه،الحلقة األوىل (الوالدة يف
13132فضائل أمري املؤمنني ع ّ
الكعبة) ،ط ،1مركز األبحاث العقائديّة ،النجف.2009 ،

13133النب ّوة واإلمامة يف مرحلة التأسيس .منشور ضمن كتاب (النب ّوة واإلمامة
مؤسسة علوم نهج البالغة2018 ،م.
يف عرص التأسيس) ملجموعة باحثني ،طّ ،1
ص 9ـ .101

النبي  pيف ديار بني سعد ،مجلّة دراسات تاريخ ّية ،العدد التاسع،
13134ـ نشأة ّ
كلّ ّية دراسات تاريخ ّية ،جامعة البرصة .2010 ،ص 1ـ .33

13135هيأة كتابة التاريخ برئاسة معاوية ،مجلّة رسالة الرافدين ،العدد الخامس،
 .2008ص 89ـ .117

الدمشقي ( 676_631هـ).
النووي :محيي الدين أبو زكريا يحيى بن رشف
13136
ّ
ّ
يب ،بريوت.1987 ،
13137رشح صحيح مسلم ،ب.محق ،ط  ،2دار الكتاب العر ّ
13138املجموع من رشح املهذّب ،دار الفكر ،ب.ت.
الحمريي ت  218هـ.
13139ابن هشام :أبو مح ّمد عبد امللك
ّ
14140السرية النبويّة ،تح :مح ّمد محيي الدين ،النارش :مكتبة مح ّمد عيل ،مرص،
.1963
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[[[.

الهيثمي :نور الدين عيل بن أيب بكر (ت807هـ).
ّ

[[[.

القديس ،القاهرة[[[[-[[[[ ،هـ.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،مكتبة
ّ

[[[.

النيسابوري ت  [78هـ
الواحدي :أبو الحسن عيل بن أحمد
ّ
ّ

[[[.

الحلبي ،القاهرة.[986 ،
أسباب النزول ،دار الباز ،مؤسسة
ّ

[[[.

يب :أحمد بن أيب يعقوب ت بعد [ [9هـ.
اليعقو ّ

.[[6

التاريخ ،تح مح ّمد صادق بحر العلوم ،ط[ ،النجف.[97[ ،

ّ َّ
ّ
اإلحلادي احلديث
اإلساليم ضد الفكر
وسائل حتصني املجتمع

 َّ
 ¶ ´
¨·   ¸¹ ³

¡ ¡»  ¶  º
َّ
ِّ
َّ
َّ
   « /½ ²
َّ /«¾± ·²

م.د باسم عبد احلسني راهي احلسناوي*
*النجف األرشف  /كلية الرتبية املفتوحة

231

ّ َّ
ّ
اإلحلادي احلديث
اإلساليم ضد الفكر
وسائل حتصني املجتمع

233


 
الفكر الفلسفي املعارص فك ٌر أديب بالدرجة األساس ،وليس فكراً منطقياً ،مبعنى أنه

يعتمد الفكر اللساين الحديث وعلوم اللغة سبيالً إىل تأسيس فك ٍر فلسفي إلحادي وظيفته

التشكيك باألصل اإللهي للقرآن .كام ان اإللحاد املعارص يلعب عىل وتر حساس يتمثل

يف الزعم بأن الواقع املعارص زاخ ٌر مبشكالت عديدة ال يستطيع النص القرآين التعامل معها

ما مل يتعرض هذا النص إىل عمليات تأويلية اعتباطية عديدة تحت مسمى الهرمنيوطيقا،
يتم االستغناء عن اآليات القرآنية التي تتصادم
مضافاً إىل تطبيق مبدأ التاريخية عليه ،بحيث ّ
مع مبادئ الحداثة وال يكن تحريف داللتها عن طريق التأويل االعتباطي الهرمنيوطيقي.
بحل إشكالية العالقة بني النص
يف مدرسة السيد الشهيد الصدر يتكفل التفسري املوضوعي ِّ

الحل لها أيضاً ،لكن
ّ
والواقع ،أما اإلشكالية الثانية فإن التفسري املوضوعي يتكفل بتقديم
ليس عىل أسس التأويلية الهرمنيوطيقية الغادامريية ،بل عىل أسس تأويلية قصدية ال تفرط

النص وتفجري
النص ،كام ال تغفل الدور الكبري للواقع يف عملية استنطاق
مبراد املؤلف يف
ّ
ّ
الدالالت املؤجلة فيه.
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Abstracts
Modern philosophy is a literary philosophy, not a logical philosophy, and it
makes modern linguistics a means of achieving a philosophical thought that is
not believed in the sanctity of the Quranic text.
Modern atheism claims that life has many problems that the Quranic text cannot deal with, except in one case, which is that this text is subject to numerous
arbitrary interpretative procedures under the name of the Harmonium, and
is subject to the application of the principle of history to it. On this basis, the
Quranic verses that clash with the principles of modernity are abandoned.
In Al-Sadr School, the objective interpretation is responsible for solving the
problem of the relationship between text and reality.
�e second problem is solved by objective interpretation as well, but not on
the basis of the Harmonioq method, but on the basis of an interpretative intention that does not sacriﬁce the intention of the author in the text, nor does
it ignore the great role of reality in the interpretation of the text.
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التمهيد
مث َّة ٌ
اإلسالمي إىل التفكري الجا ّد برضورة اإلسهام
الفلسفي
فرق بني أن يتَّجه املرشوع
ّ
ّ

الخاصة التي تح ِّدد موقع ّيته بني
يف مرشوع الحداثة العامل ّية من خالل تقديم رؤيته الكون ّية
ّ

الثقافات األخرى ،وتح ِّدد كذلك موقع ّية اإلنسان املسلم يف هذا العامل ،تلك املوقع ّية
ٍ
ٍ
إنجازات ما ّديّة
البرشي من
مزيد من التفاعل مع ما حقَّقه العقل
التي ستجنح بالتأكيد نحو
ّ

كل معامل الشخص ّية
اإلسالمي من جلده ،فيفقد َّ
وروح ّية حتى اآلن ،وبني أن ينسلخ الفكر
ّ
التي مت ِّيزه عن اآلخر ،ليس من باب الرغبة باالستجابة إىل تلك النوازع الوجدان ّية والعاطف ّية

تعص ًبا وتز ّمتًا وتأكي ًدا
التي رمبا متيل عىل الناس أن يتخذوا قراراتهم بشأن تأكيد الهويّة ّ

للذات ،ولكن من باب القناعة الفلسفيّة التي ميتلكها هؤالء املفكّرون بأ َّن اإلسالم ميثّل

وإال بقي جانب النقص يف الحداثة
هائال للبرشيّة ،يجب أن ال تف ّرط بهّ ،
ً
كن ًزا معرف ّيا وثقاف ًّيا

واملعنوي
الروحي
املا ّديّة التي أقامها الغرب عىل أسس مل تول األه ّم ّية الواجبة للجانب
ّ
ّ
باعرتاف فالسفة الحداثة أنفسهم هناك ،وبالتايل فال ميكن لحداث ٍة هذه صفتها أن تكون يف
ٍ
منفعة اإلنسان .اإلنسان ليس ذا ٍ
ي كم أرادت الحداثة الغربيّة
بعد
واحد متمثّلٍ بالبعد املا ّد ّ

أن تقول ،كم أ ّن خطة االلتفاف التي رسمتها فلسفة ما بعد الحداثة لتجاوز النقص املوجود

يف فلسفة الحداثة ليس مجديًا؛ ألنّه مل يقم عىل أساس الن ّية يف املراجعة النقديّة الجا َّدة
للحداثة ،مل تكن الن ّية صادق ًة مبا يكفي للتخلّص من عوامل النقص واكتشاف مكمن الخطأ

كل ما فعلته هو أنّها حافظت عىل الرؤية املا ّديّة الوضعيّة للحداثة ،وجعلتها معيا ًرا
فيها ،بل ّ

كل ما عدا ذلك من
ملا ميكن قبوله بوصفه ميثّل حقائق موضوع ّية قابلة للتحقّق ،ث َّم حرشت َّ

علوم ومعارف البرش التي ال تخضع للتجربة يف خانة الخيال والجمل ،ث َّم طالبت بتأويله

تأويال هرمنيوطيق ّيا جزاف ًّيا حتى تكون له القدرة عىل االنسجام مع ما تفرضه الحداثة املا ّديّة
ً
من رؤى وأفكار ،أ ّما ما ال يقبل التأويل منها فينبغي تطبيق مبدأ التاريخيّة عليه ،حتى ميكن
التخيل عنه وعدم تحويله إىل عائق أمام الحداثة الوضع ّية املا ّديّة لتواصل سريها ،الحقيقة
ّ

الدبلومايس والرشس يف الوقت نفسه عن الحداثة واألساس
ا َّن ما بعد الحداثة هي املدافع
ّ
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الوضعي الذي تقوم عليه ،فليس من الصحيح املوافقة عىل أن تكون هي البديل عن
ي
املا ّد ّ
ّ

لسبب بسيط؛ أل َّن الحداثة
بديل
ً
حداث ٍة ضاق بها أهلوها ذر ًعا هناك يف الغرب ،هي ليست
ٍ
ٍ
بلباس جديد(.)1
هي ذاتها ما بعد الحداثة ولكن

الحقيقة أ َّن ما يقال عنه إنّه مغامرة معرف ّية مه ّمة تلك التي يقوم بها مفكّرون اآلن يف

اإلسالمي ليس مغامر ًة حقيق ّي ًة لو أنّنا لجأنا إىل قياسها مبعايري موضوع ّية دقيقة،
العامل
ّ
ونستطيع أن نربهن عىل هذا من خالل إجراء املقارنة الرسيعة بينها وبني املغامرة املعرفيّة
للشهيد الصدر ،من خالل ما يأيت:

1-استطاع الشهيد الصدر أن يستوعب الفلسفة الغربيّة الحديثة استيعابًا أ َّهله ألن

اإلسالمي ،بل ميكن
يكون من نقّاد فلسفة الحداثة قبل أن ينطلق هذا املرشوع يف العامل
ّ

يب ،يف
أن يُقال إ َّن الس ّيد الصدر سبق حتى مجايليه من فالسفة الحداثة يف العامل الغر ّ
اإلسالمي -داعي ًة للحداثة أو ناقد ًة
حني مل تكن املشاريع الفلسف ّية التي انطلقت يف العامل
ّ
لها -شبيه ًة بالتجربة الفلسفيّة للسيّد مح ّمد باقر الصدر؛ ألنّها كانت مج َّرد ناقل للمرشوع
الخاص ،هذا من
الفلسفي
يث
يب وليست مبتكر ًة ملرشوعها الحدا ّ
الفلسفي الحدا ّ
ّ
يث الغر ّ
ّ
ّ

جهة ،ومن جهة ثانية فإنّها عندما تب َّنت املشاريع النقديّة للحداثة مل تكن ذات أصالة معرف ّية
وفلسف ّية كذلك؛ ألنّها تب ّنت أيضً ا وجهات النظر التي تب ّناها نقّاد الحداثة من فالسفة الغرب
أنفسهم ،فكانت فلسفة اتباعيّة ال تحتفظ بشخصيّة مستقلّة لها يف الحالتني ،خالفًا لفلسفة

السيّد الشهيد الصدر ،فإنّها كانت منذ البداية انطالقًا يف مرشوع النقد بعد الفهم ،ومل يكتف

بالنقد أيضً ا ،بل تق ّدم خطوات بعيدة إىل األمام من خالل إنجاز الخطوة الالحقة يف البناء
الحضاري ولو بوصفه غري املكتمل؛ إذ
والتوليف ،حتى متكّن يف النهاية من طرح البديل
ّ

حالت ظروف استشهاده ريض الله عنه دون إمتام هذا املرشوع.

تالحم وانسجا ًما بني أبعاد عديدة لها
الفلسفي للشهيد الصدر
2إنّنا نجد يف املرشوعً
ّ

عالقة مبارشة بتكوين الرؤية الكونيّة الحداثيّة لإلنسان املسلم ،وقد ساعده عىل ذلك امتالكه
لناصية العلوم الحوزويّة جن ًبا إىل جنب مع امتالكه لناصية الفلسفات الغرب ّية التي منها
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كل منهام مل يكن مبعز ٍل عن رؤية
علم أ ّن امتالك ناصية ٍّ
تك ّونت عقالنيّة الحداثة الغربيّةً ،

تحليل ّية تبلغ درجة عالية من الدقّة واملوضوع ّية ،وال نجد مثل هذه الشمول ّية وسعة األفق
ين ،فنحن نجد
يف يف املشاريع الفلسف ّية الحداث ّية األخرى يف الجانبني العر ّ
يب واإليرا ّ
املعر ّ
ح َبه أحيانًا
مجموعة من الكتّاب اطّلعوا عىل الفلسفة الغرب ّية اطال ًعا عاديًّا يف الغالب ،صا َ

اإلسالمي يف خطوطهام العريضة،
سطحي أيضً ا عىل الفلسفة اإلسالميّة وعلم الكالم
اطالع
ّ
ّ

وكانت السطح ّية يف االطالع عىل الجانبني هي السبب يف وجود العديد من الثغرات
املفهوم ّية يف املشاريع الفكريّة لهؤالء ،حتى أنّها تفتقد يف كثري من األحيان إىل التامسك
املؤسس عىل حجج دامغة من
املنطقي ،بحيث يستطيع الباحث أن يتناول أيًّا منها بالنقد
ّ
ّ

والحق أنّنا ال نستطيع أن نعتمد
أ َّول اطال ٍع له عىل األطروحات املعروضة يف تلك املشاريع،
ّ
أي رؤية شاملة
عىل ما كُتب حول اإلسالم والحداثة برياعات هؤالء حتى اآلن ألجل تكوين ّ

بغض النظر عن اإلشكاالت التي
ميكن أن يعتمدها اإلنسان املسلم يف مواجهة الحداثة،
ِّ
جه إليها ،إنّك تواجه القارئ لتلك املشاريع واملتأث ّر بها يف آنٍ فرتيد أن تح ّدد معامل رؤيته
تو َّ

الفلسفيّة بوضوح من هذه املسألة فال تستطيع ،والسبب يف ذلك هو أ َّن األركان النظريّة لتلك
املنطقي من ماكينة
املشاريع ذاتها غري مكتملة ،بل هي مخرجات فكريّة ال تتمتّع بالتامسك
ّ

طويل أمام النقد ،الحقيقة أ َّن جميع تلك املخرجات مبتنية اآلن
ً
منهج ّية هي ذاتها ال تصمد

الخاصة بفهم القرآن ،ومبجرد أن يت َّم نقد تلك
عىل تطبيق منهج ّية تأويل ّية خاطئة يف الحقول
ّ
املنهجي من الناحية اللسانيّة عىل
األسس التأويليّة وبيان ما تحتوي عليه من عوامل الخلل
ّ
أي قيمة،
وجه الخصوص ،تتع َّرض تلك املخرجات الفكريّة كلّها لالنهيار ،وال يعود لها ّ

ج ما ،هو الخطوة األوىل التي
فمن الواضح أ ّن تنقيح املقوالت
الخاصة التي تع ّد أركانًا ملنه ٍ
ّ

ما مل تكن راسخ ًة ومتين ًة فإ َّن بناء جميع الخطوات الالحقة املرتبطة بها يتع ّرض للتزلزل،
وأعتقد أ َّن املخرجات الفلسفيّة للسيّد الصدر كانت متين ًة من جهة وصالحة لتكوين معامل

رؤية كونية حداث ّية لإلسالم يف العرص الحديث من جهة أخرى ،بفعل أ َّن نظريّته التأويل ّية
ين صحيحة ،وهو ما سوف نتح ّدث عنه باستفاضة ،ث َّم نشري باقتضاب إىل عالقة
ِّ
للنص القرآ ّ

ين باألركان الرئيسة التي تك َّون منها مرشوعه يف
هذه الرؤية التأويل ّية القصديّة
ِّ
للنص القرآ ّ
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مجال الفلسفة واالجتامع واالقتصاد والسياسة؛ أل َّن هدفنا هو الحديث عن هذا الجانب
يتأسس عليها من أفكار
بالتحديد ،عىل أساس أنّه يشكل البنية التحت ّية ِّ
لكل ما ميكن أن ّ

وأطروحات هي يف الحقيقة عبارة عن البنية الفوق ّية التي إن حالفها النجاح فبفضل ما هو

موجو ٌد يف البنية التحت ّية من عوامل الق ّوة والرصانة ،وإن أصابها الضعف والفشل ،فبسبب ما

هو موجو ٌد يف تلك البنية التحتيّة كذلك من عوامل الضعف وعدم التامسك كام هو واضح.
املطلب َّ
األول:

وضعية غري ّ
َّ
حتديث قراءة ّ
ّ
إلهية
زاوية
القرآين من
النص
ٍ
ٍ
ٍ
مقاربات حداثيّةً ،ودعوا إىل تطبيق
الحداثيّون العرب واإليرانيّون قاربوا اإلسالم والقرآن

منهج ّيات تأويل ّية هرمنيوطيق ّية عىل القرآن ،وهو ما دعت إليه فلسفة ما بعد الحداثة ،وخطَّتها

يف تفريغ النصوص الدين ّية التي تتمتّع بقداسة واحرتام كبريين يف نظر املؤمنني بالدين
يف الطويل هو أنّه
اإللهي من محتواها ،ومن الواضح أ ّن السبب يف سلوك هذا الطريق االلتفا ّ
ّ
يل
أصبح مؤكّ ًدا لدى مفك ّ
ّري الحداثة أ َّن تخيل الناس عن أديانهم هو مام برهن الواقع العم ّ
وفاعل ،هنا جاء دور فلسفة ما بعد الحداثة
ً
عىل أنّه من املحاالت؛ إذ بقي الدين مؤث ّ ًرا

الديني املق ّدس
النص
لتحقّق الغاية الحداث ّية ذاتها عن هذا الطريق ،وهو أن يت َّم تأويل
ّ
ّ
يل ،حتى يت َّم تفسريه
لإلسالم طبقًا لهذه املنهجيّات التي تعامل القرآن كام لو أنّه ٌّ
نص رسيا ّ
طبقًا لخلفيّات ثقافيّة وقبليّات تتوافق كلّ ًّيا مع عقالنيّة الحداثة ،حتى يقتنع الناس الذين
ثابت
يث الصحيح للقرآن ،إذ إ َّن
النص ٌ
يق ّدسون الدين ويحرتمونه بأ ّن هذا هو التأويل الحدا ّ
ّ

فلكل زمانٍ
املفسين
تأويل للقرآن منسج ٌم مع قبل ّيات
ٌ
ِّ
متغي،
بحكم قداسته ،لك ّن تأويله
ّ
ِّ
املأخوذة من معارف وعلوم العرص ،واليوم نطبِّق اإلجراء نفسه ،نطبق منهجيّات التأويل
الحديثة التي هي متواءمة مع ثقافة العرص وفلسفته عىل القرآن ليكون الناتج من هذه العمليّة

يل
التأويل ّية الهرمنيوطيق ّية هو املعنى الحدا ّ
يث الصحيح لإلسالم ،وما هو هذا الناتج التأوي ّ
من القرآن ،هو بال ٍّ
شك ما يؤدي إىل هذه املعاين الثالثة:

ّ َّ
ّ
اإلحلادي احلديث
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خاص ًة يف قسمه املك َّون من اآليات التي ال ي ّؤدي تأويلها
تاريخي،
كتاب
 -1إ َّن القرآن
ّ
ٌ
ّ

معنى متّفق كلّ ًّيا مع مبادئ الحداثة.
إىل
ً

نص مكتوب بلغة رسياليّة خياليّة مج ّنحة وليس ملا
كتاب
 -2إ َّن القرآن
رمزي ،أو قل إنّه ٌّ
ّ
ٌ

النص.
ورد فيه حقيقة واقع ّية وراء
ّ

لكل إنسانٍ أن يُسقط عىل القرآن الداللة التي يريد ،وهي ال تتّفق يف قليل أو كثري
ِّ -3

مع الدالالت األخرى بالرضورة ،عىل أنّها جمي ًعا صحيح ٌة وال مجال التهام إحداها بالخطأ.

أي وظيفة
وشخيص ،فال
فردي
 -4بنا ًء عىل ما سبق فإ َّن الدين شأ ٌن
يصح القول إ َّن له ّ
ٌّ
ّ
ّ

يعب عن هذا الدين بوصفه عبادات وشعائر
اجتامع ّية تتجاوز الفرد الذي له
ّ
الحق يف أن ّ
وطقوسا وأخالقًا شخص ّية ،عىل أن ال تتع ّدى هذه األخالق ّيات الصفة الشخص ّية للفرد،
ً
فتختار لنفسها سبيل املعارضة مع األخالقيّات املضا َّدة ،حتى ولو كان ذلك يف نطاق
اإلسالمي الواحد.
املجتمع
ّ

ظل الحداثة التي يصفها فالسفة ما بعد
طب ًعا هذه هي الصفة التي حظي بها الدين يف ِّ

الحداثة بأنّها كانت متز ّمت ًة ومغلق ًة ومتمركز ًة حول الذات ،وقالوا إ َّن فلسفة ما بعد الحداثة

كل ما فعلناه هو أنّا طردنا التز ّمت
جاءت لتُ ِديْ َن هذا التز ّمت وهذا االنغالق ،فامذا فعلنا؟! ّ
يث ض َّد الدين من الباب لنفسح له مجال الدخول من النافذة األوسع ،مثل
واالنغالق الحدا ّ

فاعل ومؤث ّ ًرا يف الحياة املدنيّة لإلنسان الحديث،
ً
هذا الدور للدين ال ميكن له أن يكون

الخاصة التي هي أت ّم وأكمل
كام أ َّن هذه الرؤية تتناقض كلّ ًّيا مع كون اإلسالم لديه عقالن ّيته
ّ
كل ما يريده
من العقالن ّية املا ّديّة للحداثة ،وطب ًعا ال ينوي اإلسالم أن ينفي حداثة الغربّ ،

اإلسالم هو أن تكون له كلمته املسموعة أيضً ا يف نقد هذه الحداثة وتصحيح مساراتها

الخاطئة.

يش ٌء آخر ،إ َّن هذه الرؤية الضيّقة للدين من شأنها أن تح ِّول الدين إىل تجربة معنوي ّة

إلهي ،كالتجارب املعنويّة
أي تجربة معنويّة أخرى ليس لها بع ٌد
شخصيّة ال تختلف عن ّ
ّ
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ٍ
للشعراء والف ّنانني ،هي حالة معنويّة نابعة من وجدانٍ
روحي
وإرث
شخيص ،ومن تأ ُّملٍ ذايتٍّ
ّ
ٍّ
فردي يف نهاية املطاف.
ٍّ
من الجدير بالذكر أ َّن أه َّم مرتك ٍز يعتمد عليه مفكّرو الحداثة يف املقاربات التأويليّة

ين هو علم اللغة ،فقد وجدوا يف الفتوحات التي حقّقتها اللسان ّيات يف القرن
ِّ
للنص القرآ ّ

العرشين  -ال س ّيام يف املراحل التط ّورية األخرية  -بغيتهم يف تخطّي كثري من الصعوبات
ٍ
تأويالت تنسجم مع الرؤية العلامنيّة للحداثة ،إ َّن
التي كانت تحول دون تأويلهم القرآن

كل من الدكتور محمد أركون والدكتور نرص حامد أبو زيد وحتى الدكتور محمد
جهود ٍّ
ّري الحداثة الذين عال نجمهم يف العقود األخرية ،ما هي إال
عابد
الجابري وغريهم من مفك ّ
ّ

كل
امتداد للجهود التي بذلها الدكتور طه حسني وأمني الخويل يف هذا السياق ،فقد تعامل ٌّ
ين انطالقًا من قناع ٍة مفادها أ ّن
من األستاذ أمني الخويل والدكتور طه حسني مع
ّ
النص القرآ ّ

يب آخر ،وبالتايل ال ميكن إدراكه
أي ٍّ
ّ
ين ال يختلف يف بنيته اللغويّة عن ِّ
نص أد ٍّ
النص القرآ ّ

يب ،وبنا ًء عىل هذا ،فإ ّن عىل قارئ
التصور يف اإلطار
إلّ بعد أن يندرج وفق هذا ّ
الفني واألد ّ
ّ
القرآن ،يك يدرك املكانة الحقيق ّية له ،أن يتذ َّوقه من الناحية األدب ّية والجامل ّية ،وأن يتغاىض

نهائيًّا عن النظرة الدينيّة التي ترتفع بالقرآن إىل أفقٍ أعىل من اآلفاق التي تتمتّع بها سائر
النصوص األدبيّة ،نعم ،هو يتف َّوق عليها من هذه الجهة ،ولك ّنه ال يختلف عنها يف طريقة

تعبريه عن املعاين واملضامني الكائنة فيه ،فللناس جمي ًعا ،مسلمني وغري مسلمني ،أن يقرأوا
كتبهم الدين ّية ،متذ ّوقني إيّاها من الناحية الف ّنية واألدب ّية ،ولهم كذلك أن «يعلنوا آراءهم يف

العلمي ،بقطع النظر عن مكانتها الدينيّة»()2
هذه الكتب من حيث هي موضو ٌع للبحث
ّ

كام قد أعلن ذلك األستاذ أمني الخويل ،ث َّم تط َّور األمر مع الدكتور طه حسني ،إذ أنكر
واقعي ،وما القول بواقع ّية تلكم القصص
معنى
أي
بشكلٍ رصي ٍ
ين ّ
ح أن يكون للقصص القرآ ّ
ّ
ً

إال نتاج عمل ّية تأويل ّية ال نصيب لها من الواقع ،فطبقًا للدكتور طه حسني يكون «للتوراة أن
تح ِّدثنا عن إبراهيم وإسامعيل ،وللقرآن أن يح ِّدثنا عنهام أيضً ا ،ولكن ورود هذين االسمني

القصة التي
فضل عن إثبات هذه
ً
التاريخي،
يف التوراة والقرآن ال يكفي إلثبات وجودهام
َّ
ّ

ّ َّ
ّ
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القصة نو ًعا
ت ُح ِّدثنا بهجرة إسامعيل وإبراهيم إىل مكَّة ،ونحن مضط ّرون إىل أن نرى يف هذه َّ

من الحيلة يف إثبات الصلة بني اليهود والعرب من جهة ،وبني اإلسالم واليهوديّة ،والتوراة
إل أن يكون هو
والقرآن ،من جه ٍة أخرى»( ،)3وال أعرف ما هو وجه االضطرار يف املسألةّ ،

العلمي التي هي فقط
النزعة الديكارت ّية الش ّك ّية املمتزجة بالرؤية الوضع ّية ملناهج البحث
ّ
مح ّ
ط االحرتام والتقدير يف نظر عقالنيّة الحداثة.

ٍ
مبزيد من
يث الذي تابعهام
يل الحدا ّ
تلكام هام نقطتا االنطالق بالنسبة لالتجاه التأوي ّ

نص له بني ٌة لسانيّ ٌة أدبيّ ٌة ال تختلف عن
الخطوات التي ركَّزت عىل مسألة أدبيّة القرآن ،وأنّه ٌّ
الرضوري ج ًّدا تسليط املنهج ّيات التأويل ّية التي
يب ،وبالتايل من
ألي ٍّ
ّ
أي بني ٍة لسان ّي ٍة ِّ
ّ
نص أد ّ

يستثمرها نقّاد األدب يف دراسة النصوص األدب ّية وتحليلها ،وعىل هذا األساس ،ت َّم ترشيح

الهرمنيوطيقي –بتط ُّر ٍ
ين
ف أحيانًا -ليكون هو املنهجيّة املالمئة لتأويل
االتجاه
ّ
النص القرآ ّ
ّ
ٍ
تأويالت تجعله مهيّئًا لالنسجام والتعايش مع ما متليه عقالنيّة الحداثة ،يقول الدكتور نرص
حامد أبو زيد يف هذا السياق« :ت ُ َع ّد الهرمنيوطيقا الجدلّية عند غادامر بعد تعديلها من خالل
بالنص ،ال يف النصوص األدب ّية
املفس
ي ،نقط َة بد ٍء أصيلة للنظر يف عالقة
ّ
يل ما ّد ّ
ّ
منظو ٍر جد ٍّ

الديني حول تفسري القرآن منذ أقدم
ونظريّة األدب فحسب ،بل يف إعادة النظر يف تراثنا
ّ
رص من خالل
العصور وحتى اآلن ،لرنى كيف اختلفت الرؤى ،ومدى تأثري رؤية ِّ
كل ع ٍ

جانب آخر نستطيع أن نكشف عن موقف االتجاهات املعارصة
ين ،ومن
ظروفه
ٍ
ّ
للنص القرآ ّ
ين»(.)4
من تفسري
ّ
النص القرآ ّ
املطلب الثاين:

املوضوعي ّ
ّ
ّ
للسيد محمد باقر الصدر
التجزييئ املوروث والتفسري
بني التفسري
من املعلوم أ َّن الشهيد الصدر اعرتض بش َّد ٍة عىل مسألة االكتفاء مبا أسامه ((التفسري

التجزيئي)) للقرآن الكريم ،وطالب بأن تكون الخطوة املنهج ّية الصحيحة التي تت ِّوج العمل ّية
ّ

املوضوعي .بإمكاننا أن نسحب هذا األسلوب الذي طالب الصدر
التفسرييّة هي التفسري
ّ
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اإلسالمي حتى نهاية
بالتعاطي معه يف دائرة التفسري إىل جميع ما كُ ِتب حول قضايا الفكر
ّ
النصف األ َّول من القرن العرشين ،كانت النظرة التجزيئ ّية هي التي تحكم عمل ّية الكتابة حول

تلك القضايا ،فال يكون من ه ِّم الكاتب حتى لو كان مبستوى مفكّر البحث عن املركب
جانب من جوانب الحياة كاالجتامع والسياسة واالقتصاد ،بل يكتفي بأن
النظري العا ّم يف
ٍ
ّ
ح يج ّدد
َّب
ً
يتعامل مع تلك القضايا
تعامل تجزيئيًّا ال يخرج منه القارئ مبرك ٍ
نظري عا ٍّم وواض ٍ
ٍّ

الخاص بتلك القض ّية ،بحيث يفهم أ ّن مث ّة رؤي ًة
له رؤيته حول موقف اإلسالم العا ّم والشامل
ّ

كل قض ّية من تلك القضايا ،وبحيث
نظري ًة تنبني عىل أسس فلسف ّية واضحة ومتم ّيزة يف ّ

مينحه الخصوص ّية ومينع اندراجه ضمن مركّبات نظريّة وحضاريّة أخرى.

رمبا كانت هذه النظرة التجزيئ ّية يف التعامل مع تلك القضايا هي السبب يف وجود

هذا الخلط الكبري الذي يرتكبه بعض الكتّاب؛ إذ ال يرون فرقًا بني اإلسالم واملاركسية ،أو
ال يرون فرقًا أيضً ا بني الرؤية اإلسالميّة والرؤية التي تتأسس عليها عقالنيّة الحداثة وما بعد

الحداثة ،كام يحصل مثل هذا الخلط األخري يف كتابات عدد كبري من املفكّرين اآلن يف
إطار املشاريع الفكريّة والفلسف ّية التي تعالج مسألة العالقة بني اإلسالم والحداثة.

مثل هيب ٌة سياس ّي ٌة كبرية يف العامل بعد انتصار الثورة البلشف ّية
عندما أصبح للامركس ّية ً

اإلسالمي اتجاهاتٌ تدعو إىل قراءة
القيرصي ،ظهرت يف العامل
يف روسيا وقلب النظام
ّ
ّ
وفلسفي
نظري
املاركيس ،فصارت تبحث عن تأصيل
اإلسالمي يف ضوء الفكر
الفكر
ّ
ّ
ّ
ّ

للامركسيّة يف الثقافة اإلسالميّة نفسها ،بل حاول بعضهم أن يربهن عىل وجود الفلسفة
املاركس ّية يف القرآن( ،)5وهكذا أصبح الحسني  8ماركس ًّيا قبل ماركس بقرون عديدة،
يل بن أيب طالب إنّه أصبح يف نظر هؤالء الكتاب مم ِّه ًدا لظهور املاركس ّية
وهكذا قل عن ع ّ

أيضً ا ،بل امت َّد هذا النمط من التفسري ليشمل النب ّوة ذاتها ،فَت ّمت قراءة تاريخ النب ّوة يف صدر
اإلسالم قراء ًة ماركسيّ ًة ما ّديّ ًة زعمت أنّها هي السبب وراء ظهور اإلسالم ،وما زال مسلسل
القراءات اإلسقاط ّية لإلسالم -قرآنًا وحديثًا ورموزًا وثقاف ًة وتاريخًا -مستم ًّرا بالطبع ،وأمامك

ين ،وليس لها يف املآل
اآلن عرشات املؤلَّفات التي تتح ّدث عن قراءات حداث ّية للنص القرآ ّ

ّ َّ
ّ
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األخري إلّ نتيجة واحدة ،هي تفريغ القرآن من محتواه ،ومسخ الهويّة اإلسالميّة التي يع ّد القرآن
تحل مكانها
تأويل ميسخ داللته الواقع ّية من أجل أن َّ
ً
مرتكزها األساس ،فإذا ت َّم تأويل القرآن

دالالت إسقاط ّية مأخوذة من الرؤية الفلسف ّية للحداثة ،دون إجراء عمل ّيات تنقيح وتصحيح
ملا هو موجود يف ثقافة الحداثة من مزالق ومآزق ،مل يعد للحديث عن وجود هويّة إسالم ّية

أصل ،وباملناسبة فإ ّن أح ًدا ال
ً
معنى
متيّز املجتمعات اإلسالميّة املعارصة عن سواها من
ً
جه إلينا النقد عىل أساس أ ّن انفتاح اإلسالم عىل الثقافات املعوملة األخرى
ّ
يحق له أن يو ّ

حة بالنسبة لإلسالم ،فنحن من الدعاة إىل
سواء أكانت غرب ّية أو غريها ميثّل اآلن رضورة مل َّ
نتخل فيه عن رؤيتنا الكون ّية اإلسالم ّية التي نعتقد أ ّن لديها
ّ
هذا االنفتاح لكن ال من موقعٍ

القدرة عىل اإلسهام يف تصحيح املسارات الخاطئة للحداثة الغربيّة ،باتجاه أن تتخلّص
فعل؛ حتى تكون لها القدرة عىل أن تكون نافعة لإلنسان يف
من أخطائها ومزالقها ومآزقها ً
والحضاري عىل اإلطالق ،كام أ ّن مفكّرينا
الفكري
هذا العرص .لسنا من دعاة االنغالق
ّ
ّ

وفالسفتنا الكبار ليسوا من دعاة االنغالق أيضً ا ،وما هم بغافلني عن التفاصيل التي تكتنف
يئ وال املط ّهري وال الصدر وال
هذه اإلشكاليّة وتتطلّب منهم توفري الجواب ،فال الطباطبا ّ

طه عبد الرحمن وال عبد الله د ّراز من أولئك الفالسفة الساذجني الذين ميكن أن يغفلوا عن
معالجة مثل هذه الجوانب ،بل أكرث من ذلك ،فهم ما انخرطوا يف كتابة مشاريعهم الفلسف ّية
ٍ
إحساس عا ٍل توفَّر لديهم بعمق هذه اإلشكال ّية ،وسيتّضح من خالل سري البحث
إلّ بنا ًء عىل

الحساسة كانوا
كيف أ َّن هؤالء املفكّرين وهم يعالجون القضايا الفكريّة والدينيّة والفلسفيّة
ّ
الروحي الكبري الذي يشعر به إنسان
مدفوعني يف الوقت نفسه باتجاه محاولة ملء الفراغ
ّ

ٍ
إحساس عميق يف املقابل مبا تعاين
يب عىل وجه الخصوص ،مع
الحداثة يف العامل الغر ّ
منه املجتمعات اإلسالم ّية من ٍ
ي الذي قطعت
نقص مامثلٍ يف الجانب اآلخر ،الجانب املا ّد ّ

فيه الحضارة الغربيّة شوطًا بعي ًدا ج ًدا ،حتى بات لزا ًما عىل هذه املجتمعات أن تتدارك
الديني ،بحيث ال يتح ّول بسبب
النص
وجودها بابتكار منهج ّيات حداث ّية جديدة للتعامل مع
ّ
ّ

يف
تلك املنهج ّيات التاريخ ّية التي مل تعد قادر ًة عىل تلبية متطلَّبات العرص إىل عائق معر ّ
اإلسالمي الذي عليه أن يتجاوز حالة االتِّباع إىل حالة اإلبداع.
وإبستملوجي أمام العقل
ّ
ّ
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املطلب الثالث:
التأويلي ّ
ّ
ّ
للسيد
التكاملية بني كتاب التدوين وكتاب التكوين يف املشروع
العالقة

الشهيد الصدر

النص كام تفعل
ليس السيد الشهيد الصدر مضط ًّرا إىل إغفال مقصديّة املؤلّف يف
ّ

يث ليس
يث ،كام أ َّن امل ُعطى الحدا ّ
املنهج ّيات التأويل ّية الوضع ّية ليتفاعل مع املعطى الحدا ّ

ٍ
ٍ
ٍ
مبقياس واحد ،فنحن أمام ثالث أجراءات محتملة يف
واحد ليكون التعامل معه
صنف
من

الواقع ،هي:

أي عالقة جدل ّية تكامل ّية،
اإلجراء األ َّول :أن ال توجد بني كتاب التدوين وكتاب التكوين ّ

النص منفصل وال عالقة له بعامل الواقع ،كام أ َّن عامل الواقع منفصل وال عالقة له
فعامل
ّ
الطبيعي أن يؤ ّدي هذا االتجاه إىل علمنة الحياة بشكلٍ تا ّم ،وأن ينعزل
النص ،ومن
بعامل
ّ
ّ

النص ليكون دوره هو ما أرادته العلامن ّية الكلّ ّية الغرب ّية يف طورها الرصيح األ َّول ،بحيث
ّ

حق الفرد أن يعيشها بوصفها مامرسات عباديّة وطقوس ّية
يكون الدين مسألة فرديّة من ِّ
ين هو الذي ميثّل
التجزيئي
وينتهي األمر ،وما أطلق عليه الصدر اسم التفسري
ِّ
للنص القرآ ّ
ّ
هذا االتّجاه أفضل متثيل؛ إذ هو ات ّجا ٌه عاجز عن تكوين نظ ّريات يف مجال الحياة اإلنسان ّية

النص
سلبي ،فهو يبدأ أ ّو ًل بتناول
التجزيئي دوره يف التفسري عىل األغلب
فـ»املفس
العا ّمة،
ّ
ّ
ّ
ّ
أي افرتاضات أو أطروحات مسبقة ،ويحاول
ين املحدود ،آية ً
مثل ،أو مقط ًعا قرآن ًّيا دون ّ
القرآ ّ

ين عىل ضوء ما يسعفه به اللفظ مع ما يتاح له من القرائن املتّصلة
أن يح ّدد املدلول القرآ ّ

النص فيها دور
معي وكأ َّن دور
نص ّ ٍ
ّ
واملنفصلة .العمل ّية يف طابعها العا ّم ،عمل ّية تفسري ٍّ
املفس هو اإلصغاء والتف ّهم»(.)6
املتح ّدث ودور
ّ

جا لغويًّا منغلقًا عىل ذاته،
الواقع ا ّن هذا النمط من التفسري كأنّه يعامل ّ
النص بوصفه نسي ً

وكأنّه مك َّون من أنساق وأنظمة لغويّة عىل الطريقة البنائ ّية وانتهى األمر ،أنا اآلن عندما أقرأ

الخارجي،
الشعري يف العامل
النص
عم يقابل داللة
مثلّ ،
نصا أدبيًّا ،قصيد ًة ً
ّ
ًّ
فإن ال أبحث ّ
ّ
ّ
إل كتاب تدوين فقط ،وال يوجد كتاب تكوين أب ًدا ،وهو إجراء
الشعري ّ
النص
ليس يف عامل
ّ
ّ

ّ َّ
ّ
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صحيح يف عامل الشعر؛ أل ّن الغاية منه هو أن أعيش حالة جامليّة وخياليّة ،وليس الغاية منه

ٍ
مكتف بذاته ،وهو من خالل التفاعل
النص
خارجي ما،
أن أطابق دالالته مع ما عليه واقع
ّ
ّ
بني تلك األنساق واألنظمة اللغويّة يعمل وينتج الداللة ،هذه إجرائ ّية شعريّة ،وليست إجرائ ّية

قرآن ّية يف إنتاج الداللة ،ورمبا كان هذا هو املقصود من إرصار القرآن عىل أنّه ليس شع ًرا،
دامئًا يشري القرآن إىل مسألة التاميز بينه وبني الشعر ،لقد تخيّل علامء البالغة العرب أ ّن
املسألة لها عالقة بالقضايا الشكل ّية التي تتعلّق ببناء الشعر ،فراحوا يشريون إىل جهات
الشعري عىل هذا األساس ،فبام أ َّن القرآن ليس موزونًا
والنص
ين
التاميز بني
ّ
ّ
ّ
النص القرآ ّ
يصح
ين والقافية الشعريّة ،إذن ال
ّ
من الناحية العروض ّية ،ومبا أ ّن مث ّة متاي ًزا بني السجع القرآ ّ

أن نقول إ َّن القرآن شع ٌر ،هذا الفهم املتخلّف يف أذهان علامء البالغة العربيّة هو نفسه
املفسون التجزيئ ّيون ،وباملناسبة فإ َّن الصدر أشار إىل مسألة يف غاية
الذي يعمل مبقتضاه
ّ
األه ّم ّية أرى أ ّن كثريين ال يتنبهون إليها اآلن ،حيث أشار إىل أ َّن عمل ّيات التجميع والعزل

املوضوعي ،إ ّن مجرد تجميع اآليات القرآن ّية التي تتح ّدث
ليست هي دامئًا من التفسري
ّ
ٍ
واحد يف مجموعة معيّنة ،ث َّم النظر إليها باملنهجيّة التجزيئيّة ذاتها ال يعني
عن موضو ٍع
املوضوعي ،حتى لو ح َّولت جميع اآليات
التجزيئي إىل التفسري
أنّك انتقلت من التفسري
ّ
ّ
إىل مجاميع عىل هذا األساس ،فإنّك إن ط َّبقت املنهج ّية التي تشري إىل االكتفاء باملدلول

التكويني ،ودون أن تطرح عليها أسئلة من هذا
اللفظي لآليات دون أن تقابلها بالكتاب
ّ
ّ
الكتاب الذي يعني واقع الكون وواقع الحياة وتقيم عالقة جدليّة بني القرآن وبني هذا الواقع،
كل
التجزيئي ،ولن تخرج من هذا اإلطار أب ًدا ،فـ»ليست ّ
فإنّك تبقى تتح ّرك يف إطار التفسري
ّ

عمل ّية تجميعٍ أو عز ٍل دراس ٌة موضوع ّية ،وإنّ ا الدراسة املوضوع ّية هي التي تطرح موضو ًعا

من موضوعات الحياة العقديّة أو االجتامع ّية أو الكون ّية ،وتتّجه إىل درسه وتقوميه من زاوية

قرآنيّة للخروج بنظريّة قرآنيّة بصدده»(.)7

يل للرؤية الكونيّة
ال يتك َّون فقه النظريّات بهذه الطريقة ،فقه النظريّة هو التجسيد العم ّ

التوحيديّة يف القرآن ،أ ْن تق ّدم نظريّة يف االقتصاد ،يف السياسة ،يف االجتامع ،يف األدب ،يف
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ين
التدويني والكتاب
الفلسفة ...يعني أنّك تقابل بني الكتاب
والتكويني ،تقابل بني ّ
النص القرآ ّ
ّ
ّ
والواقع الذي جاء إلصالحه ،أ ّما النظرة التجزيئ ّية للقرآن ،فحتّى لو أنّها من الناحية الشكلّية
معي يف مجموعة مح ّددة ،فإنّها ال تخرج
قامت بحرش اآليات التي تتح ّدث عن موضو ٍع َّ ٍ

ين كام تفهم قصيدة،
يب يف جميع األحوال ،أي إنّك تفهم
ّ
عن نطاق التفسري األد ّ
النص القرآ ّ
يتمن بطريقة واحدة يف
ال يختلف الفهامن يف يشء ،فهم القرآن وفهم
ّ
يب إنّ ا ّ
النص األد ّ

تفس القرآن بطريقة توحيديّة موضوع ّية ،معنى ذلك أنّك تقوم بطرح األسئلة عىل
الواقع ،أن ّ
املفس املعارص ،إنّها قط ًعا تتك ّون عن طريق القبل ّيات
القرآن ،وكيف تتك َّون األسئلة يف ذهن
ّ
املعرف ّية املوجودة يف ذهنه؛ لذلك فإ ّن ما تح ّدث عنه الدكتور رسوش يف مرحلة كتابه حول

صحيح يف الجملة( ،)8ال اعرتاض عىل أطروحة رسوش يف
القبض والبسط يف الرشيعة
ٌ
املفس للنص
النص كانت محفوظة ،وإنّ ا تكون حصيلة إدراك
تلك املرحلة ،أل َّن مقصديّة
ّ
ّ
ين نسب ّية؛ ألنّها نتيجة التفاعل بني قبل ّيات معرف ّية مأخوذة من علوم ومعارف العرص،
القرآ ّ
ين ،ومع
برشي محدود
وهي قابلة للخطأ والصواب وليس معصومة ،وبني إدراك
ّ
ّ
للنص القرآ ّ

كل
أنّها نسبيّة فإ ّن لها قيمة معرفيّة كبرية؛ ألنّها مل تحصل بطريقة اعتباطّية ،بل حصلت يف ِّ

معياري كثيف ت َّم بذله يف سبيل الحصول عىل تلك املعرفة التي
األحوال عن طريق جهد
ّ

علمي لكتاب التكوين ،وفهم
هي نتيجة التفاعل بني فهمني علم ّيني وإن كانا نسب ّيني ،فهم
ّ

علمي لكتاب التدوين املطابق له ،وإنّ ا وجد االعرتاض عىل أطروحة رسوش يف املرحلة
ّ
التي أعقبت ذلك ،يف املرحلة التي كتب بها ((بسط التجربة النبويّة))()9؛ أل ّن مقصديّة

النص تع ّرضت لالهتزاز ،ومل تعد مقصديّة إله ّية معصومة ،بل هي مقصديّة برشيّة ،هي
ّ
تاريخي اسمه مح ّمد ،عاش تجربة باطن ّية وعرفان ّية عميقة ،فصار يتح ّدث
مقصديّة شخص
ّ

نسبي هو القرآن ،ونسبه نتيجة اعتقاد خاطئ نشأ عنده بسبب تفانيه يف تجربته
تاريخي
بكالم
ّ
ّ
الدينيّة إىل الله ،هنا يف هذه املرحلة الثانية من أطروحة رسوش مل يعد كتاب التدوين مطابقًا

بالرضورة لكتاب التكوين ،فقد أصبح القرآن كتابًا عاديًّا هو نتاج معارف وعلوم ُوجدت يف
النبي(ص) ،أ ّما مع أطروحة الس ّيد الصدر فاألمر مختلف؛ أل ّن التفاعل الذي يحصل
عرص
ّ

نسبي ،كام ال
املفس وداللة القرآن ال تعني أ ّن القرآن نفسه
بني القبل ّيات املعرف ّية يف ذهن
ّ
ّ
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البرشي وإن كان
نسبي ،إنّ ا تعني أ ّن الفهم
يعب عنه كتاب التكوين هو
ّ
تعني أ ّن الواقع الذي ّ
ّ
ين
نسبي للكتابني م ًعا ،ومن هنا يكون للمعرفة املستقاة من
علم ًّيا موضوع ًّيا هو
ّ
النص القرآ ّ
ّ
كل حال،
حق التدخّل يف تصحيح القبل ّيات املعرف ّية والعلم ّية؛ ألنّها يف معرض الخطأ عىل ّ
ّ

ويحصل يف املقابل أن تتدخّل هذه القبل ّيات املعرف ّية املستقاة من معارف وعلوم العرص
يف توجيه مسار اإلجابة ،عىل أن نفهم أ ّن مضمون اإلجابة رهني بالنسبيّة التي تطبع اإلدراك
التكويني
وإل فإ ّن القرآن مستع ٌّد لإلجابة الصحيحة عىل السؤال
البرشي عىل وجه العمومّ ،
ّ
ّ
الصحيح ،الخلل يكون يف النسب ّية املوجودة يف هذه القبل ّيات ،ويف النسب ّية املوجودة يف

ين وال يف أصل املعنى املوجود
فهم اإلجابة ،وليست النسب ّية موجود ًة يف أصل املعنى القرآ ّ

يف كتاب التكوين.

التجزيئي الذي
نعود إىل الحديث عن اإلجرائيّة الفوضويّة املوجودة يف األسلوب
ّ

ال يقيم هذه العالقة الجدليّة بطريقة منظّمة بني كتاب التدوين وكتاب التكوين ،يقول السيّد

املفس يقطع نظره
التفسريي أ ّن
الصدر« :طب ًعا نحن ال نعني بالتجزيئ ّية ملثل هذا املنهج
ّ
ّ
عن سائر اآليات وال يستعني بها يف فهم اآلية املطروحة للبحث ،بل إنّه قد يستعني بآيات

أخرى يف هذا املجال كام يستعني باألحاديث والروايات ،ولكن هذه االستعانة بقصد

كل خطوة
اللفظي الذي تحمله اآلية املطروحة للبحث ،فالهدف يف ِّ
الكشف عن املدلول
ّ

بكل الوسائل املمكنة ،أي ا َّن الهدف
من هذا التفسري فهم مدلول اآلية التي يواجهها املفرس ِّ
ين ،وال
تجزيئي؛ ألنّه يقف دامئًا عند حدود فهم هذا الجزء أو ذاك من
هدف
ّ
النص القرآ ّ
ّ
تجزيئي للقرآن الكريم كلّه تساوي عىل أفضل تقدير
يتجاوز ذلك غالبًا ،وحصيلة تفسري
ٍّ

مجموعة مدلوالت القرآن الكريم ملحوظ ًة بنظرة تجزيئيّة أيضً ا ،أي أنّنا سوف نحصل عىل
عددي دون أن
عدد كبري من املعارف واملدلوالت القرآن ّية ،ولكن يف حالة تناثر وتراكم
ّ
العضوي لهذه املجاميع من األفكار،
نكتشف أوجه االرتباط ،ودون أن نكتشف الرتكيب
ّ

لكل مجال من مجاالت الحياة ،فهناك تراكم
ودون أن نح ّدد يف نهاية املطاف نظريّة قرآنيّة ِّ

إلأ ّن مجموع ما بني هذه املعلومات ،الروابط والعالقات ،ما بني هذه
عددي للمعلوماتّ ،
ّ
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املعلومات التي تح ّولها إىل مركَّبات نظريّة ومجاميع فكريّة باإلمكان أن نحرض عىل أساسها
نظريّة القرآن ملختلف املجاالت واملواضيع ،أ ّما هذا فليس مستهدفًا بالذات يف منهج
التجزيئي ،وإن كان قد يحصل أحيانًا ،ولكن ليس هو املستهدف بالذات يف منهج
التفسري
ّ
التجزيئي»(.)10وهنا نقطتان:
التفسري
ّ

النقطة األوىل :واضح أ ّن الس ّيد الصدر يهت ّم مبسألة بلورة املفاهيم العا ّمة واملركبات

الحقيقي للرؤية الكونيّة التوحيديّة التي تح ّدث عنها
النظريّة التي تصلح أن تكون التجسيد
ّ
يف مجموعة من املؤلّفات ابتدا ًء بكتابه (فلسفتنا))( )11وانتها ًء بكتابه ((األسس املنطقيّة

تتجسد يف نظريّات تصلح لإلجابة
لالستقراء))( ،)12فال معنى لهذه الرؤية التوحيديّة ما مل
ّ
عىل األسئلة الحضاريّة لإلنسان املعارص ،ولن يحصل هذا عن طريق تلك القراءات
التجزيئي إىل سواها؛ أل ّن الرؤية
((األدبيّة)) للقرآن ،والتي ال ميكن أن يؤ ّدي التفسري
ّ
ين ،هي ال تطرح أسئلة؛
التفسرييّة التجزيئيّة ال عالقة لها بطرح األسئلة عىل
ّ
النص القرآ ّ

إل من خالل بلورتها عىل أساس القبل ّيات املعرف ّية املأخوذة من
أل ّن األسئلة ال توجد ّ
جالس أمام القرآن
واملفس التجزيئّي ال يهت ّم بهذا الشأن مطلقًا ،هو
معارف وعلوم العرص،
ّ
ٌ
يحاول أن يفهم مدلوالته اللغويّة ابتدا ًء ،وينتظر من القرآن أن يتح ّدث من تلقاء نفسه فيمنحه
الطبيعي أن تكون هذه املدلوالت
يعب عنها نسيجه اللغ ّوي ،فمن
املدلوالت اللغويّة التي ّ
ّ
مفكّكة ومج ّزأة ومبعرثة وال يربط بينها رابط إلّ يف القليل النادر.

املوضوعي للقرآن ال يعني
خاص أ َّن التفسري
النقطة الثانية :ميكن أن نقول بنا ًء عىل فهمٍ
ٍّ
ّ

منفصل بعضها عن البعض اآلخر،
ٌ
أ ّن املجموعات القرآن ّية التي تنتظم يف سلكها اآليات
هذا أيضً ا وهم كبري ميكن أن يحدث ،فلو أنّنا قمنا بجمع اآليات التي تعالج املوضوعات
مثل ،فليك نستخرج منها نظريّة قرآنيّة يف االقتصاد ،فإنّه ال ب َّد من مالحظة عالقة
االقتصاديّة ً
بكل القرآن ،وكذلك
هذه املجموعة باملجموعات األخرى كذلك ،أي عالقة هذه املجموعة ِّ

عندما نقوم بطرح األسئلة التي تتعلّق باالقتصاد ،والتي هي متأثرة بعلم االقتصاد وباملعرفة
االقتصادية يف هذا العرص ،فإنّنا ال نبلور السؤال عن طريق عزل املعلومات االقتصاديّة
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عن الكيان العا ّم لفلسفة العرص وعلومه ومعارفه يف مختلف الشؤون ،مبعنى أنّنا ال ب َّد أن
مثل ،ونبلور تلك األسئلة من خاللها ،ث َّم
نالحظ الرؤية الكون ّية العا ّمة التي ترسمها الحداثة ً
الخاصة باالقتصاد ،مع مالحظة اندراجها
نطرحها عىل تلك املجموعة من اآليات يف الدائرة
ّ

يف الرؤية الكون ّية التوحيديّة العا ّمة للقرآن ،وهذا اإلجراء ال ب َّد منه يف الحقيقة ،وإلّ أمكن
أن ينحرف ذهن املفّرس عن اإلجابة الصحيحة املتوقّع الحصول عليها من القرآن ،وهو ما

تعامل تجزيئ ًّيا ،حتّى لو أنّه
ً
الهرمنيوطيقي حال ًّيا يف التعامل مع آيات القرآن
يفعله التفسري
ّ
إل أّنه يتجاهل اندراجها يف
قام مبالحظة مجموع اآليات ذات العالقة باملوضوع املح ّددّ ،
الرؤية الكون ّية التوحيديّة التي لو متّت مالحظتها لكانت النتائج التفسرييّة مختلفة عن واقعها

النص يف تصحيح القبليّات ،ال
الهرمنيوطيقي املوافق كلّيًّا ملبادئ الحداثة ،فليك يتدخّل
ّ
ّ
كل مجموع ٍة من مجموعات اآليات التي تعالج موضو ًعا مح ّد ًدا يف اإلطار
ب َّد أن ينظر إىل ِّ

كل حال.
العا ّم لتلك الرؤية التوحيديّة القرآن ّية ،وهو ما ينبغي االنتياه إليه عىل ِّ

النص والواقع ،لك َّن املعيار الذي ت ُقاس به
اإلجراء الثاين :أن توجد عالقة جدل ّية بني
ّ

ين هو ما تب َّنته الحداثة من علوم ومعارف يف املجاالت اإلنسان ّية والتجريب ّية
داللة
ّ
النص القرآ ّ

عىل السواء.

يتجسد يف عد ٍد من املشاريع
يث الجديد يف تأويل القرآن كام
وهذا هو االتجاه الحدا ّ
َّ

ين كمرشوع الدكتور محمد أركون ومرشوع
التأويليّة للقرآن يف الجانبني العر ّ
يب واإليرا ّ
كل من مح ّمد مجتهد شبسرتي والدكتور رسوش
الدكتور نرص حامد أبو زيد ومشاريع ٍّ
النص والواقع،
والدكتور ملكيان ..إلخ ،تزعم هذه املشاريع أنّها تقيم العالقة الجدل ّية بني
ّ

لك ّنها ترسم خطى لهذه العالقة لإلعالء من شأن الواقع عىل حساب املقصديّة الدالل ّية
للنص ،وهي تعتمد يف هذا عىل ما تنظِّر له من رضورة اعتامد املناهج الهرمنيوطيقيّة يف
ّ

يب وليس
صلُحت ليش ٍء ،فإنّها تصلح نسبيًّا لفهم
ّ
فهم القرآن ،وهي كلّها مناهج إن َ
النص األد ّ
كامل
ً
جا
النبي ليكون
ين الذي إنّ ا أُنزل عىل صدر
ّ
ً
هدى للناس ،أي ليكون منه ً
النص القرآ ّ
ّ
للحياة ،ومن الواضح أ ّن نقطة االرتكاز الرئيسة يف تلك املنهج ّيات التأويل ّية الحداث ّية تتمثّل
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يف املبدأ املعتمد يف جميع مناهج التلقّي منذ البنيويّة حتى اآلن حول ((موت املؤلِّف))،
فمع االعرتاف بهذا املبدأ ال ميكن السري خطو ًة واحد ًة إىل األمام باتجاه الحديث عن وجود

للنص ،الداللة الوحيدة التي ميكن الحديث عنها هي الداللة االعتباط ّية التي
دالل ٍة مسبق ٍة
ّ

املفس عىل القرآن بنا ًء عىل تفعيل قبل ّياته املعرف ّية والثقاف ّية املأخوذة من
يقوم بإسقاطها
ّ
واقع الحداثة املا ّديّة ،وهكذا سوف يصبح القرآن طبقًا لهذا الفهم الذي تنبت فيه العالقة

ريا من
الجدل ّية بني
ّ
ين الذي ُع َّد صاحبه ((الله)) ميتًا ،وبني الواقع الذي يتض ّمن كث ً
النص القرآ ّ
األخطاء املعرف ّية التي تحتاج إىل تدخّل القرآن من أجل إجراء عمل ّية التصحيح من خالل
إجاباته عىل األسئلة املطروحة ،وهو املوضوع الذي تح ّدثت عنه باستفاضة يف كتايب عن

ين.
يث
الفهم الحدا ّ
ِّ
للنص القرآ ّ

يث ،لكن عىل أن تكون
اإلجراء الثالث :أن تقوم عالقة جدليّة بني
النص والواقع الحدا ّ
ّ

هذه العالقة تكامليّة ،أي عالقة حواريّة بني كتاب التدوين وكتاب التكوين ،وها هنا قضيّتان:

أي أخطاء يف الواقع ،أي بعي ًدا عن
القضيّة األوىل :إ ّن كتاب التكوين ال يحتوي عىل ّ

بحث مشكلة اإلدراك واملعرفة النسبيّني اللذين يطبعان املعرفة البرشيّة عىل وجه العموم.

أي خطأ يف الواقع ،بعي ًدا
القضيّة الثانية :إ ّن الكتاب
التدويني ((القرآن)) ال يحتوي عىل ِّ
ّ

ين.
البرشي عندما يحاول أن يفهم داللة
عن نسب ّية اإلدراك
ّ
ّ
النص القرآ ّ

الكتابان إذن متطابقان ،وال يختلفان أب ًدا يف لوح الواقع ،إنّ ا يكون االختالف من جهة

نسبي بطبيعته ،وبنا ًء عىل هذا فإ ّن العالقة الجدل ّية بينهام إنّ ا يكون
البرشي الذي هو
الفهم
ّ
ّ

النسبي ،فام يك ِّون هذا اإلدراك من معرف ٍة قرآن ّي ٍة يحتاج
البرشي
الواسطة فيهام هو هذا اإلدراك
ّ
ّ
املفس ،كام
ح دائمٍ بنا ًء عىل الحقائق القطعيّة التجريبيّة التي منها تتك َّون قبليّات
إىل تصحي ٍ
ّ
املفس ،بحاج ٍة إىل التصحيح والتعديل الدائم أيضً ا ،من خالل املعرفة القرآنيّة
أ ّن قبليّات
ّ

القطع ّية التي تعترب درجة الوثوق بها عالي ًة ج ًّدا ،وهكذا تحصل عالقة تفاعل ّية بني كتاب
املفس يف الجانبني،
التكوين وكتاب التدوين ،وتجري عمل ّيات التصحيح عىل قبل ّيات
ّ
الكل بني الكتابني؛ ألنّهام يف الواقع
حتى تكون النتيجة هي االقرتاب من درجة التطابق
ّّ
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متطابقان وال يختلفان عىل اإلطالق.
إ ّن الفكرة األساسيّة يف الهرمنيوطيقا الفلسفيّة لغادامر -وهي التي اعتمدها غالبية
ين ،ويف مق ّدمتهم نرص حامد أبو زيد
ّري الحداثة يف مقارباتهم التأويليّة
ِّ
مفك ّ
للنص القرآ ّ

ين -هي أ ّن املحور
يف املجال العر ّ
يب ،والدكتور محمد مجتهد شبسرتي يف املجال اإليرا ّ

النص؛ أل ّن هذا األخري ميثّل الجانب
األساس يف عمل ّية الفهم ليس ما يقصده صاحب
ّ
منفصل  -بعد
ً
النص الذي أصبح
املهمل يف عمليّة الفهم ،بل امله ّم هو الرتكيز عىل مقاصد
ّ

تعب عن نيَّة املؤلّف
أن ت َّم تجسيده وتثبيته عن طريق الكتابة  -عن الجوانب النفسيّة التي ِّ
النص عنه؛ إذ ال
الخاصة ،فال ينبغي البحث عن مقاصد املؤلّف بعد انفصال
ومقصديّته
ّ
ّ

ري عن حيا ٍة ،بل مبا يقوله حقًّا»( ،)13هذه هي املرحلة األوىل من
يُفهم
ّ
النص «مبا هو تعب ٌ

تأويليّة غادامر ،التي تشري إىل رضورة التجاهل التا ّم ملقاصد املؤلّف ،واالهتامم مبقاصد

النص ،البعد اآلخر املتعلّق بأفق
النص نفسه ،ث َّم تأيت املرحلة الثانية ،ليُضاف إىل بُعد
ّ
ّ
النص.
القارئ ،وبتفاعلهام م ًعا يوجد املعنى يف
ّ

املطلب الرابع:
وتأويلية ّ
ّ
ّ
السيد محمد باقر الصدر
تأويلية غادامر
بني
النص والقارئ ،بأن يسأل
يرى غادامر أ ّن عمليّة الفهم إنّ ا تت ّم بطريق ٍة جدل ّي ٍة بني
ّ
للمفس ،أي إ َّن لدى هذا األخري
يف
املفس
ّ
ِّ
ِّ
والنص يجيب ،وتنطلق األسئلة من األفق املعر ّ

املفس
مجموع ًة من القبل ّيات واألحكام املسبقة ،هي التي تحكم نوع السؤال الذي يسأله
ِّ

النص -مبا أ ّن مقصديّة املؤلّف ت َّم إقصاؤها متا ًما -طبقًا ملا
للنص ،وطب ًعا تكون إجابة
ّ
ّ
النص
املفس من إجاب ٍة عىل تلك األسئلة ،وهنا ميكن أن يُقال إ ّن عمليّة استنطاق
يتوقَّعه
ّ
ِّ
ٍ
النص ،لكن
كل البعد عن أفق
جاني ٍة تكون بعيد ًة َّ
بهذه الطريقة ،ميكن أن تسفر عن
ّ
إجابات م ّ
النص ال يكون سلب ًّيا إىل هذا الح ّد ،بل يتدخَّل فيسأل
إنصافًا نقول :إ َّن غادامر وضَّ ح أ ّن
ّ

النص ،لك َّن
املفس عن تلك القبل ّيات والقناعات املسبقة ،فيت ّم تصحيح بعضها عىل ضوء
ّ
ِّ
إل إ ْن كانت لديه أسئل ٌة وتوقّعاتٌ يستهدف حصول
نصّ ،
أي ّ
املفس ال ميكن له أن ينتفع من ِّ
ِّ

 252م.د باسم عبد احلسني راهي احلسناوي

املفس إن كان ذهنه خاليًا من هذه القبليّات والقناعات
النص ،أي إ َّن
اإلجابة عليها من
ّ
ِّ

النص عىل اإلطالق ،لكن يقال ما هو املعيار
واألحكام املسبقة ،فإنّه ال يتاح له االنتفاع من
ّ
املفس ،هل إ ّن هذا املعيار
النص عمل ّية التصحيح عىل قبل ّيات
الذي عىل أساسه يجري
ّ
ِّ
النص نفسه؟ فنحن ال نرى ذلك يف التطبيقات العمل ّية للتأويالت الهرمنيوطيق ّية
مست َم ٌّد من
ّ

ٍ
تأويالت
مثل ،بل نجد
يب ً
التي يجريها كبار املفكّرين يف مجال الهرمنيوطيقا عىل
ّ
النص األد ّ

متضارب ًة ومتنافر ًة إىل أبعد ح ّد ،ومع ذلك ال نجد أح ًدا يعرتض عىل ٍ
أحد يف قراءته التي

الخاصة ،بل ت ُضفى مرشوع ّية القراءة عىل القراءات جمي ًعا ،أم أ ّن هذا املعيار
تعارض قراءته
َّ
هو مقاصد املؤلّف ،فقد ت َّم إقصاؤها بشكلٍ تا ّم ،فالنتيجة يف جميع األحوال هي عدم وجود
النص سوف
موضوعي ميكن االحتكام إليه يف عمليّة التصحيح التي يقول غادامر إ ّن
معيا ٍر
ّ
ٍّ

املفس الطريقة
املفس ،وبالتايل ال ب َّد أن ميارس
يجريها عىل األحكام املسبقة يف ذهن
ِّ
ِّ
النص ،حتى لو كان ذلك عىل حساب اإللغاء التا ّم ألفق
التحكّم ّية يف فرض قبل ّياته عىل
ّ

النص مع الغياب الكامل ملقاصد املؤلّف ،وكنتيج ٍة
يل مفقو ٌد يف
ّ
ّ
النص؛ أل ّن الضابط الدال ّ
النص لقبليّات
النص ،ولعدم إمكانيّة تصحيح
لعدم و جود املعيار الذي يضبط داللة
ّ
ّ
النص ال
املفسين املتع ّددين ذوي القبل ّيات املختلفة إىل ح ّد التصادم بالتأكيد ،فإ ّن داللة
ّ
ّ

يئ من القراءات املتضاربة واملتناقضة ،وبذلك سيكون
ب َّد أن تكون منفتح ًة عىل عد ٍد النها ٍّ
أي دو ٍر يف تحديد اإلجابة ،وهكذا
القول الفصل لتلك القبل ّيات يف الواقع ،وليس
ّ
للنص ّ

أساسا من الناحية العمليّة.
النص بحكم أنّه غري موجو ٍد
يكون
ّ
ً

يفس بالفعل تلك العمليّة التي أطلق
املفس
إن الجدل املوجود يف العالقة بني
ّ
والنص ِّ
ِّ

يل  8اسم االستنطاق ،إذ ع َّد القرآن كتابًا مسطو ًرا بني دفَّتني وإنّ ا ينطق به
عليها اإلمام ع ّ

املفس أي إجابة إلّ بعد أن يطرح عليه
ين ال مينح
الرجال( ،)14وال خالف يف أ َّن
ّ
ِّ
النص القرآ ّ
الجوهري ملرشوع التفسري
املفس أسئلته وتوقّعاته ،وهذا املنهج بالذات هو املضمون
ّ
ِّ
املوضوعي الذي عرضه السيّد مح ّمد باقر الصدر يف كتابه ((املدرسة القرآنيّة))؛ إذ أشار إىل
ّ

املفس
التجزيئي ،الذي يكون
أ ّن مث ّة فارقًا أساسيًّا بني منطني من التفسري؛ األ َّول هو التفسري
ِّ
ّ

ّ َّ
ّ
اإلحلادي احلديث
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سلبي يف عمليّة التلقّي ،فهو ال يلقي عىل القرآن سؤالً  ،وال ينتظر منه توقّعات،
طبقًا له ذا دو ٍر
ٍّ
النص مز َّو ًدا بع َّدته اللغويّة واألدب ّية ليستمع من القرآن ابتدا ًء ما يقول عن
هو فقط يجلس أمام
ّ
التجزيئي يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن وال عالقة له
فاملفس
طريق فهم معاين ألفاظ القرآن،
ِّ
ّ
بالواقع ،وبالتايل ال يكون ذهنه مح َّم ًل بالتجارب البرشيّة واآلفاق الثقاف ّية واملعرف ّية التي عن

املوضوعي،
التوحيدي
للمفس
طريقها يستطيع تكوين األسئلة وطرحها عىل القرآن ،خالفًا
ّ
ّ
ّ
النص ،بل من واقع الحياة ،يركِّز نظره عىل موضو ٍع من موضوعات
الذي «ال يبدأ عمله من
ّ

ين حول
الحياة العقديّة أو االجتامع ّية أو الكون ّية ،ويستوعب ما أثارته تجارب الفكر اإلنسا ّ
التاريخي
ين من حلول ،وما طرحه التطبيق
ذلك املوضوع من مشاكل ،وما ق َّدمه الفكر اإلنسا ّ
ّ
النص دور
ين ،ال ليتّخذ من نفسه بالنسبة إىل
من أسئل ٍة ومن نقاط فراغ ،ث َّم يأخذ
ّ
ّ
النص القرآ ّ
رشبًا بعد ٍد كبريٍ
جل فحسب ،بل ليطرح بني يدي
ّ
املستمع واملس ِّ
النص موضو ًعا جاه ًزا م َّ

ٌ
املفس يسأل
سؤال وجواب،
ين حوا ًرا،
من األفكار واملواقف البرشيّة ،ويبدأ مع
ّ
ِّ
النص القرآ ّ

املفس عىل ضوء الحصيلة التي استطاع أن يجمعها من خالل التجارب
والقرآن يجيب،
ِّ
البرشيّة الناقصة ،من خالل أعامل الخطأ والصواب التي مارسها املفكّرون عىل األرض ،ال

ب َّد وأن يكون قد جمع حصيل ًة ترتبط بذلك املوضوع ،ث َّم ينفصل عن هذه الحصيلة ليأيت
ويجلس بني ي َدي القرآن الكريم ،ال يجلس ساكتًا ليستمع فقط ،بل يجلس محاو ًرا ،يجلس
ين حوا ًرا حول هذا املوضوع ،وهو يستهدف
ِم ومتد ِب ًرا ،فيبدأ مع
ً
ّ
سائل ومستفه ً
النص القرآ ّ

من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من املوضوع املطروح والنظريّة التي بإمكانه
النص مبا استوعبه الباحث عن املوضوع
النص ،من خالل مقارنة هذا
أن يستلهمها من
ّ
ّ
املوضوعي مرتبط ًة دامئًا بت ّيار التجربة
من أفكار واتجاهات .ومن هنا كانت نتائج التفسري
ّ

البرشيّة؛ ألنّها متثّل املعامل واالتجاهات القرآن ّية لتجديد النظريّة اإلسالم ّية يف موضو ٍع من
مواضيع الحياة»(.)15

فالسيّد محمد باقر الصدر من خالل هذا العرض يركِّز عىل هذه العالقة الجدليّة بني

املفس بأن يكون ذا آفاقٍ معرف ّي ٍة وثقاف ّي ٍة تؤ ّهله لطرح األسئلة
واملفس ،ويطالب
النص
ّ
ِّ
ِّ
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الكفيلة بتوفري اإلجابات الصحيحة عليها ،لكن مع بعض الخصوصيّات التي مل تلحظها

املوضوعي عند السيد محمد باقر الصدر هو اآليت:
هرمنيوطيقا غادامر ،فام ميتاز به التفسري
ّ
النص مل يفقد قداسته ،بنا ًء عىل املصدريّة اإللهيّة التي يتمتّع بها ،فهو يختلف
1إنّ

الفلسفي الذي ميكن أن يوجد فيهام الخطأ
النص
يب أو
من هذه الناحية عن
ّ
ّ
النص األد ّ
ّ

صواب كلّه وال ميكن أن
والصواب ،أ ّما ما هو موجو ٌد يف القرآن من املعاين والدالالت فهو
ٌ
النص املق ّدس ذي املصدريّة
يتطرق إليه الخطأ ،يف حني مل يحصل مثل هذا التفريق بني
ّ
نصا فلسفيًّا أو غري ذلك ،فجميع
النص
اإللهيّة وبني
نصا أدبيًّا أو ًّ
البرشي ،سواء أكان ًّ
ّ
ّ
النص.
النصوص ال تفرتق عند غادامر من حيث اآلل ّية التي يت ّم بها إنتاج املعنى يف
ّ
النص املق َّدس ،أل َّن
الطبيعي أن ال يلحظ غادامر الخصوصيّة التي يتمتّع بها
2منّ
ّ

أصل ،إذ تنتهي
ً
تأويل ّيته قامئة عىل أساس اإلقصاء التا ّم ملقصديّة املؤلف وع ِّده غري موجو ٍد

تتأسس تأويل ّية الس ّيد
عالقة املؤلّف
ّ
بالنص حني االنتهاء من تثبيته وتجسيده بالكتابة ،بينام ال ّ
محمد باقر الصدر عىل هذا األصل الخاطئ يف الحقيقة ،بل ال ميكن إطالقًا إقصاء مقاصد

النص قدسيّته،
املؤلّف يف تأويليّة السيّد مح ّمد باقر الصدر؛ إذ مبجرد أن نفعل ذلك يفقد
ّ

النص
نصه ،بات
ّ
الرتباط قدس ّيته باملصدريّة اإلله ّية يف الحقيقة ،فإذا ت َّم إقصاء املؤلّف عن ّ
غري مق َّدس ،وهو ما جعل الهرمنيوطيق ّيني يف املدارس التأويل ّية الحديثة يع ّدون القرآن مج ّرد
يب آخر ،وبالتايل سلَّطوا عىل القرآن
نص
أي ٍّ
ٍّ
لغوي ال يختلف يف بنيته اللسانيّة عن ِّ
ٍّ
نص أد ٍّ
ين ،فكانت النتيجة هي
تلك املنهجيّات الهرمنيوطيقيّة التي مل ترا ِع خصوصيّة
ّ
النص القرآ ّ

جان ّيتها ،بحيث أصبح للقرآن دالالت ومقاصد بعدد من يقومون بتفسريه،
فوضويّة الداللة وم ّ
دون أن توجد معايري ميكن االحتكام إليها يف ترجيح قراء ٍة عىل أخرى؛ ألنّها ليست إلّ مثرة

لآلفاق الثقافيّة املتع ّددة املوجودة يف أذهان الق ّراء أثناء القيام بعمليّة التأويل.

 3-نذكر الضابطة التي تح َّدث عنها غادامر ،وهي التي قال عنها إنّها تح ّد من عمل ّية

النص لتصحيح تلك القبليّات ،قلنا عنها
النص ،فيتدخّل
املفس الخاطئة عىل
فرض قبليّات
ّ
ّ
ِّ

إنّها وإن أمكن تص ّورها نظريًا ،فإنّها ال وجود لها من الناحية العمل ّية ،عىل أساس أ ّن غادامر

ّ َّ
ّ
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النص
أي حساب يف هرمنيوطيقيّته الفلسفيّة ،فال يكون
ّ
استبعد أن يكون ملقاصد املؤلّف ّ

املفس إلجراء التصحيح
حق لها مطلقًا أن تتدخّل يف قبل ّيات
بعد ذلك ّ
إل كتلة لغويّة ال ّ
ِّ
الطبيعي انحياز
النفيس ،فيكون من
املفس مؤطَّ ٌر بامليل
الالزم ،ناهيك عن أ ّن أفق توقّعات
ِّ
ّ
ّ
النص –افرتاضً ا-من أجل
أي محاولة سيقوم بها
املفس إىل قبل ّياته
ّ
والتمسك بها أمام ّ
ّ
ِّ
حا لتامرس فاعليّتها بق ّوة عىل أساس
التصحيح ،إ ّن تلك الضابطة يوجد أمامها املجال مفتو ً

عدم إقصاء املؤلّف من معادلة التأويل ،فتكون أطراف عمل ّية التخاطب ثالثة عىل حالتها
والنص واملتلقّي ،وليست هي مطابقة ملا عليه الحال يف
الطبيع ّية واملنطق ّية ،وهي املؤلّف
ّ
تأويل ّية غادامر؛ أل ّن ط َر َ
النص واملتلقّي ،فام دام
ف عمل ّية التخاطب اثنان يف الحقيقة هام
ّ

النص دوره يف إجراء
الطبيعي أن ميارس
قد ت َّم االعرتاف بنيَّة املؤلّف ومقصديّته ،فإنّه من
ّ
ّ
املفس باالستناد إىل مقص ّدية املؤلف ،ومع حالة االعرتاف
عمل ّية التصحيح عىل قبل ّيات
ّ

ٍ
كطرف ٍ
املنطقي الحديث عن
وأسايس يف عمل ّية التخاطب ،يكون من
ثالث
بهذه املقصديّة
ٍّ
ّ
النص
النص ،وبهذا تنتفي إمكان ّية أن ينفتح
رضورة وجود ضوابط ومعايري موضوع ّية لتأويل
ّ
ّ
ٍ
تأويالت النهائيّة متصادمة ومتضاربة ،مع أنّها كّلها يُحكم عليها بالصحة ،وتُضفى عليها
عىل
مرشوع ّية الفهم يف الوقت نفسه ،ففي الحالة التي تشري إىل تصادم التأويالت وتناقضها فيام
بينها ،يُحكم بأنّها إ ّما جمي ًعا كاذبة ،أو أنّها جمي ًعا كاذبة إلّ قراءة تأويل ّية واحدة من بينها هي

الصحيحة الصادقة.

املطلب اخلامس:

حداثي�ة ّ
ّ
ّ
خاصة بالقرآن
تأويلية
الدعوة اىل صياغة
من السذاجة أن نعتقد أ ّن هذه املناهج املعرف ّية مبا فيها املناهج اللسان ّية هي مناهج

محايدة ،هذا كالم غري دقيق ،وهو مجانب للعلميّة يف الواقع ،يقول التأويليّون الحداثيّون
إ ّن هذه املناهج ُوجدت لتنطبق عىل جميع النصوص ،بقطع النظر عن كونها تنتمي إىل هذا
الخاص أو ذاك ،فهي صالحة لالنطباق عىل جميع النصوص يف الرتاث
يف
ّ
السياق الثقا ّ
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ين
ين عمو ًما دون متييز ،يؤكد أركون ً
مثل يف سياق الدفاع عن تطبيق املنهج التاريخا ّ
اإلنسا ّ
عىل القرآن« :إ ّن التاريخ ّية ليست مج َّرد لعبة ابتكرها الغرب ّيون من أجل الغرب ّيني ،وإنّ ا هي
البرشي عىل وجه األرض .وال توجد طريقة
البرشي منذ أن ظهر الجنس
يخص الرشط
يش ٌء
ّ
ّ
ّ
مستوى من مستوياته خارج تاريخ ّية
أي
ً
أي نو ٍع من أنواع ما ندعوه بالوحي ،أو ِّ
أخرى لتفسري ِّ

املتغيات التي تطرأ عليه تحت ضغط التأريخ»(.)16
انبثاقه ،وتط ُّوره أو من ُّوه عرب التأريخ ،ث ّم
ّ

وكذلك قل عن املنهجيّات التي يقرتح علينا الحداثيّون تطبيقها عىل القرآن ،هم
خاص مبجريات
تاريخي
يف
ّ
ال يريدون االعرتاف بأ ّن تلك املناهج هي وليدة سياق ثقا ّ
ّ
مثل ،هم ال يستطيون أن ينكروا حقيقة أ ّن تلك املنهج ّيات اللسان ّية الغرب ّية
األحداث هناكً ،

يب ،بحيث مل
هي وليدة النزعة الوضع ّية التي أطَّرت الرؤية العلم ّية عمو ًما يف الفضاء الغر ّ
يُسمح ،ليس للوحي فقط أن يكون له مكان ضمن الظواهر العلميّة الجديرة بالدراسة ،بل

مل يُسمح للمعنويّات عمو ًما أن يكون لها مكانة بني الظواهر التي تحظى باالهتامم بوصفها
علم ،أصبحت املعنويّة هناك محصورة يف نطاق ما هو ف ٌّن أو أدب ،بحيث ت َّم عزل مجاالت
ً

نصيب يف خلق الحياة املعنويّة للناس ،هذه النظرة الوضع ّية التي ال
الوحي من أن يكون لها
ٌ

إل بالُمشا َهد واملحسوس ،هي اإلطار العا ّم الذي متَّت فيه صياغة تلك املنهجيّات،
تهت ّم ّ
وعلمي يف بعض
موضوعي
فكيف نتوقّع حتى لو كانت هذه املناهج تحتوي عىل ما هو
ّ
ّ

ٍ
ين األ َّول عند
التفاصيل والجزئ ّيات ،أن تكون صالح ًة دون
رشط ملقاربة املعطى الوحيا ّ
املسلمني وهو القرآن ،إن مل تكن املوافقة مرشوط ًة بإجراء بعض املراجعات والتعديالت
ين ،فإ ّن النتائج ال
عىل تلك املناهج حتى تحظى بصالحيّتها العلميّة لدراسة
ّ
النص القرآ ّ

يث بني
ب َّد أن تكون كارثيّ ًة عىل هذا الصعيد ،بحيث ال يعود مث ّة فرق يف نظر الباحث الحدا ّ

نصا لغويًّا ،مع إهامل البعد اآلخر
ين
يب ،عىل أساس أ ّن كليهام ميثّل ًّ
ّ
ّ
والنص األد ّ
النص القرآ ّ
وجل ،وأنّه
ّ
اللغوي هو من وحي الله ع َّز
النص
الذي مينح القرآن خصوص ّيته ،وهو أ ّن هذا
ّ
ّ

النص الذي ينقل لنا تعليامت السامء لرتسم لنا معامل الحياة عىل األرض ،يقول األستاذ
هو
ّ
محمد كلشني يف هذا السياق« :إ ّن العلم الذي وجد طريقه إلينا مل يق ِّدم لنا معطياته العلميّة

ّ َّ
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رص عىل إهامل
دون مقابل ،وإنّ ا جاء أيضً ا بالفكر
الوضعي الذي يج ّرد الغيب من قيمته ،وي ّ
ّ
الدين»( ،)17هذه الحقيقة التي أشار إليها األستاذ مح ّمد كلشني هي السبب وراء عدم
رجل
ديني ،أىت به ٌ
صالح ّية املناهج التأويل ّية الغرب ّية لدراسة القرآن؛ ذلك أ ّن القرآن كتاب ّ

نبي من الله ،وأنّه يتض ّمن إعجازًا كدليلٍ عىل نب ّوته ،فليك يبطلوا نب ّوته
اسمه مح ّمد ،قال إنّه ّ

عقل عدم وجود الله ،ولن يستطيعوا ذلك ،وعليهم ثانيًا أن يثبتوا أ ّن القرآن
عليهم أن يثبتوا ً

األنرثبولوجي..
األلسني أو
يئ أو
كتاب
ّ
ٌ
برشي ،وليس السبيل إىل ذلك هو التحليل السيميا ّ
ّ
ّ
يك عىل القرآن أيضً ا ليس هو السبيل إىل ذلك ،إ ّن السبيل
إلخ ،كام أ ّن تطبيق املنهج التفكي ّ

النبي ،فطلب اإلتيان بعرش
الوحيد إىل ذلك هو أن يأتوا بقرآنٍ مثل هذا القرآن ،ث َّم تن َّزل هذا
ّ

بكالم يف مستواه يثبت
سور ،ث َّم تن َّزل ،فطلب اإلتيان بسور ٍة واحدة ،فإذا مل يستطيعوا أن يأتوا
ٍ
أنّه معجز ،وإعجازه هو الدليل األقوى عىل نب ّوته ،بعد أن تكون سريته األفعال ّية واألقوال ّية

أي
كلّها دالَّ ًة عىل أنّها موافقة ملا تقتضيه الفطرة اإلنسان ّية السليمة ،فليس لهم أن يطلقوا َّ

النص
حكمٍ حول املصدريّة اإلله ّية للقرآن ،هذا هو املنهج الصحيح يف إبطال إعجاز
ّ

أصل من أجل إنجاز املقاربات
ً
ين ،وليس هو استرياد مناهج ألسنيّة وتفكيكيّة وجدت
القرآ ّ
يب؛ ولذلك فإنّنا نف ِّرق بني قض ّيتني يف الواقع ،إنّنا نقول إ ّن هذه
التحليل ّية والنقديّة
ِّ
للنص األد ّ

ين ،ال تصلح للتعامل
املنهج ّيات األلسن ّية والنقديّة التي يط ِّبقها الحداث ّيون عىل
ّ
النص القرآ ّ
إل مع النصوص األدب ّية من الشعريّات والرسديّات؛ أل ّن الخيال هو
املنهجي يف الحقيقة ّ
ّ

جوهرها ،واملجاز واالستعارة هام وسيلتها يف التعبري ،وهي ال يضريها من الناحية الجامليّة

أن يبتعد املؤ ِّول يف تأويله عن مقاصد املؤلّف ،بل رمبا زادها ذلك جاملً وثرا ًء يف سياق

الغاية التي ُوجدت من أجلها ،وهي الغاية الف ّنية واألدب ّية والجامل ّية ،املطلوب من القرآن هو
أن يك ِّون املسلم رؤي ًة إله ّي ًة من خالله ،تنطلق تلك الرؤية من الله وتنتهي إىل الله ،وليس
املطلوب هو تكوين رؤي ٍة تبدأ من الله وتنتهي بألوهيّة اإلنسان ،أو تبدأ من ألوهيّة اإلنسان

لتنتهي إىل إقصاء الله بإهامل قصوده ،ما يؤ ّدي إليه تطبيق تلك املنهج ّيات غري املنقَّحة يف
ين وتحليله هي هذه النتيجة يف الواقع.
مجال دراسة
ّ
النص القرآ ّ
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عندما يقارب اإلنسان املسلم الذي حصلت لديه األدلّة عىل صدق نب َّوة اإلنسان الذي

يل املستوى من زاوي ٍة تفسرييّ ٍة
اسمه مح ّمد ،فإنّه يكون مستع ًّدا لتلقّي تعاليم الوحي تل ِّق ًيا عا َ

النص هي الهدف املطلوب
النص ،بل إ َّن مقاصد صاحب
ال تهمل مطلقًا مقاصد صاحب
ّ
ّ

مبت
تحصيله من خالل منهج ّيات التفسري كلّها ،فام فائدة أن يحصل املسلم عىل تفسريٍ َ ٍ

فعل -كام ا َّدعى غادامر-
سبيل ً
ٌ
املفس .نعم ،إن كان مث َّة
عىل قبليّات غري منقَّحة يف ذهن
ِّ
النص يف تنقيح تلك القبل ّيات فال بأس ،لك ّننا قلنا إ ّن ذلك ناد ٌر إن مل يكن
إىل أن يتدخَّل
ّ

مستحيل من الناحية العمل ّية ،بسبب اإلقصاء التا ّم ملقاصد املؤلّف ،ليست هناك قصود
ً

للنص سلط ٌة يتدخَّل بها
املفس ،فكيف له أن يوافق عىل أن تكون
النص يف نظر
لصاحب
ّ
ّ
ِّ
النص دون التسليم
حق
يف تصحيح قبليّاته ،من ِّ
املفس يف هذه الحالة أن يفرض قبليّاته عىل ّ
ِّ
بأي سلط ٍة عىل تلك القبل ّيات كام هو واضح.
ّ

إ ّن الناتج من عمليّة التفسري طبقًا للنظريّة التي ال تحسب حسابًا ملقاصد املؤلّف،

ال ب َّد أن يكون مركَّ ًبا نظريًّا مصاغًا طبق املقاسات التي عليها الفرض ّيات املسبقة يف ذهن
مثل إن كانت فرض ّياته املسبقة مستم َّد ًة من الفلسفة الوضع ّية التي ال تعبأ مطلقًا
مفسً ،
ِّ
كل ِّ
النص مع غياب
بالدين ،فإ ّن هذه الفرضيّات املسبقة ستامرس دورها يف فرض نفسها عىل
ّ

الخاصة باملصدر الذي نبع منه،
النص عن طريق مالحظة املقصديّة
الرقابة التي يفرضها
ّ
ّ
النظري الذي ينتج عن هذه العمل ّية التفسرييّة مركَّ ًبا نظريًّا وضع ًّيا بالتأكيد ،أ ّما
فيكون املركَّب
ّ

املفس مالحظة تلك املقصديّة ،فإ ّن ناتج عمل ّية التفسري،
يف الحالة التي ال تغيب عن نظر
ِّ
نظري ينتمي
َّب
النص عىل فرضيّات
بعد العمليّات التصحيحيّة التي يجريها
ّ
ٌّ
ِّ
املفس هو مرك ٌ
النص.
النص عن طريق الوسيط الذي اختاره لتوصيل الرسالة وهو
إىل صاحب
ّ
ّ

املوضوعي
يقول السيد مح َّمد باقر الصدر وهو يوضِّ ح معامل مرشوعه يف التفسري
ّ
الخارجي وينتهي إىل القرآن الكريم،
موضوعي «باعتبار أنّه يبدأ من املوضوع
للقرآن :إنّه
ّ
ٌّ
حد بني التجربة البرشيّة وبني القرآن الكريم ،ال مبعنى أنّه يحمل
ٌّ
وتوحيدي باعتبار أنّه يو ِّ
حد
التجربة البرشيّة عىل القرآن ،ال مبعنى أنّه يخضع القرآن للتجربة البرشيّة ،بل مبعنى أنّه يو ِّ
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ٍ
حد من البحث ،يستخرج
بينهام يف سياق
بحث واحد ،ليك يستخرج نتيجة هذا السياق املو َّ

ين الذي ميكن أن يح ِّدد موقف اإلسالم تجاه هذه التجربة أو املقولة الفكريّة
املفهوم القرآ ّ
التي أدخلها يف سياق بحثه»(.)18

يركِّز الس ّيد الصدر عىل أه ّم ّية الفرض ّيات املسبقة املستم َّدة من علوم ومعارف العرص

ين ،لكن ال مع افرتاض غياب املقاصد
يل مع
ّ
النص القرآ ّ
يف إنجاز مه ّمة الحوار الجد ّ
النص ،وهذه هي النقطة الجوهريّة التي يجب أن تكون هي نقطة
اإللهيّة التي أودعها الله يف
ّ
االنطالق بالنسبة للباحثني يف مجال اإلسالميّات التطبيقيّة( )19بحسب تعبري الدكتور محمد
علم أن جميع عنارص نشوئها
ً
ين
أركون ،لصياغة نظريّة تأويل ّية حداث ّية
ِّ
مستقبلً ،
للنص القرآ ّ

يل ،يف بعض الكتب الرياديّة التي عنيت بالبحث يف مجال
مبثوثة ،وأحيانًا بشكلٍ تفصي ٍّ
اآلفاقي
والحق أ ّن رؤية السيّد مح ّمد باقر الصدر ميكن ربطها مبنهج التفسري
علوم القرآن،
ّ
ّ
التكويني
التدويني ،املطابق مطابق ًة كلّيّ ًة للكتاب
واألنفيس ،أو قل إ ّن القرآن هو كتاب الله
ّ
ّ
ّ

((عامل اآلفاق واألنفس)) ،فالواقع أ ّن إبداع املسلمني يف سياق كتاب التكوين قد توقّف منذ

رصا زاه ًرا من الفتوحات
سقوط الدولة العباس ّية عىل يد هوالكو ،بعد أن عاش املسلمون ع ً
ين
العلميّة يف مجال العلوم اآلفاقيّة واألنفسيّة عىل يد علامء مسلمني أفذاذ كابن سينا والبريو ّ
وابن الهيثم...إلخ ،آنذاك كان مجال اإلبداع يف النظريّة القرآنيّة يدعو إىل اإلعجاب ،ومل
خ التقليد واالت ّباع ،وحتى عندما قام املسلمون برتجمة الفلسفات اليونان ّية
يكن واق ًعا يف ف ِّ

والهنديّة والفارس ّية مع عد ٍد من مؤلّفاتهم اآلفاق ّية واألنفس ّية ،فإنّهم مل يفقدوا أصالتهم،
املنطقي الصحيح بني كتاب
كل ذلك لرؤي ٍة قرآنيّ ٍة واضحة ،وحصل التقابل
بل أخضعوا ّ
ّ
التكويني بصور ٍة تدعو إىل اإلعجاب ،ث َّم انتقل اإلبداع يف
التدويني وكتاب الله
الله
ّ
ّ
عامل َي اآلفاق واألنفس إىل أوروبا مع بداية نشوء الدولة الصفويّة يف إيران ،وبدأت سلسلة
التجريبي بوتري ٍة متسارع ٍة منذ ذلك الحني حتّى اليوم ،لكن ما
الكشوفات يف مجال العلم
ّ
حصل هو أ ّن تط ّور العلوم اآلفاقيّة واألنفسيّة هناك مل يحصل مبعز ٍل عن النزعة الوضعيّة

والتدويني ،فلو
التكويني
املعادية للدين ،فكان أن حصل االفرتاق –منهجيًّا -بني الكتابني
ّ
ّ
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اإلسالمي اليوم ،لكان الجواب املناسب أ ّن
مثل ما هو السبب يف تخلّف العامل
سألنا ً
ّ
ت القرآن عن
السبب هو أنّهم مل يواصلوا مسرية اإلبداع يف كتاب التكوين ،فكان أن ص َم َ
تقديم سيل اإلجابات املبدعة فيام لو طرحت عليه األسئلة اإلبداع ّية التي مصدرها الوحيد

هي نتائج العلوم واملعارف التجريب ّية والتطبيق ّية ذات التط ّور الدؤوب يف كتاب التكوين،
فانعكس تخلّفهم هناك سلبًا عىل فهمهم لكتاب التدوين نفسه ،وكذلك لو سألنا ما هو

السبب يف فقدان الروح املعنويّة وعدم قدرة التط ّور الحاصل يف كتاب التكوين عىل إيجاد
ٍ
تغيريات جوهريّ ٍة يف سياق سعادة اإلنسان هناك يف الغرب ،عىل
حالة تق ُّد ٍم حقيق ّي ٍة تحدث
الرغم من أ ّن قفزاته العلم ّية حقّقت أرقا ًما قياس ّي ًة مذهل ًة يف العقود األخرية ،فإ ّن الجواب

ي الذي أحرزه الغرب يف كتاب التكوين ،مل يت ّم
املناسب يكون هو أ ّن ذلك التق ّدم املا ّد ّ
توظيفه التوظيف املالئم واملبدع بحيث تت ّم صياغته عىل شكل أسئل ٍة لتُطرح عىل كتاب
واألنفيس
اآلفاقي
التدوين .نستنتج من ذلك ،أ ّن مكتشفات الغرب واخرتاعاته يف املجال
ّ
ّ
ليست ال تتعارض مع القرآن فقط ،بل إنّها –لو استُغلَّت يف طرح األسئلة من خاللها عىل
جر الطاقة الدالليّة املبدعة للقرآن يف كثري من األحيان ،لك َّن املشكلة هي حالة
القرآن -تف ِّ
القرسي التي تحكم العالقة بني كتاب التكوين وكتاب التدوين املناظر له يف
االنفصال
ّ

واإلسالمي ،ولهذا السبب ميكن أن نعزو أسباب الشقاء والنقص الحاصل
يب
الجانبني الغر ّ
ّ
يب استطاع أن يتجاوز أزماته ونكباته
يف إيديولوج ّيات العامل اليوم وفلسفاته ،فال العامل الغر ّ
اإلسالمي استطاع أن يتجاوز
عرب انخراطه يف االشتغال عىل كتاب التكوين فقط ،وال العامل
ّ
أزماته ونكساته من خالل االشتغال عىل كتاب التدوين فقط ،وليس مث ّة من أملٍ بالخالص
الطبيعي بني الكتابني ،كتاب التكوين وكتاب التدوين،
إل من خالل إيجاد حال ٍة من االقرتان
ّ
ّ

ليتمكّن اإلنسان الحديث من تجاوز جميع النكسات واألزمات.
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اخلاتمة
اتضح لنا:
الفلسفي للس ّيد مح ّمد باقر
-1أ ّن الحداثة حداثاتٌ وليست حداث ًة واحدة ،وأ َّن املرشوع
ّ

يب مع الحداثات
الصدر هو أه ّم خطوة باتجاه صياغة حداثة إسالم ّية تتفاعل بشكلٍ إيجا ّ

العامليّة األخرى دون أن تفقد خصوصيّتها اإلسالميّة.

جا للتفسري فقط ،بل هو
 -2التفسري
املوضوعي للسيّد محمد باقر الصدر ليس منه ً
ّ

منهج يصلح لتأسيس نظريّ ٍة تأويليّ ٍة حداث ّي ٍة نتجاوز من خاللها السلبيّات املوجودة يف
ٌ
تتخل عن حجر الزاوية األساس
ّ
النظريّات التأويل ّية الحداث ّية التي أعقبت البنيويّة ،دون أن
فيها ،املتمثّل مبقولة ((موت املؤلِّف)) ،تلك املقولة التي ال ب َّد أن تنتج عنها مناهج تأويل ّية

النص ،مبا يف ذلك النصوص املق ّدسة ،ال سيّام
اعتباطيّة ال تحرتم الداللة املسبقة يف
ّ
القرآن.

 -3مقارنة تأويليّة السيّد محمد باقر الصدر بتأويليّة غادامر ،تسفر عن تق ّدم األوىل عىل

الديني ،وتدعوه إىل إقامة عالقته الجدليّة مع الواقع،
النص
الثانية؛ ألنّها تحافظ عىل قداسة
ّ
ّ

عىل النقيض من الثانية التي تفرط بالداللة ،وتقيم العالقة الجدل ّية بني املسبقات الذهن ّية

النص.
للقارئ والواقع بذريعة
ّ
الهوامش

 -1يُنظر :محمد سبيال وعبد السالم بنعبد العايل ،الحداثة ،دفاتر فلسفيّة ،دار توبقال

للنرش ،الدار البيضاء ،1996 ،ص 12وما بعدها.

ين ،الطبعة األوىل،
 -2التفسري :نشأته ،تد ُّرجه ،تط ّوره ،أمني الخويل ،دار الكتاب اللبنا ّ

بريوت .لبنان1982 ،م .ص.75

يل ،منشور يف مجلّة القاهرة ،طه حسني( ،د.د.ن) .القاهرة .مرص.
 -3يف الشعر الجاه ّ
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1995م .ع .149 :ص.31
 -4إشكاليّات القراءة وآليّات التأويل ،د.نرص حامد أبو زيد ،الطبعة السادسة ،الدار

يب2001 ،م ،ص.49
يف العر ّ
البيضاء-املغرب ،املركز الثقا ّ

 -5ينظر عىل سبيل املثال:اشرتاكيّة اإلسالم ،الحوار املتم ّدن-العدد/ 2014 - 4658 :

عمر مجيد كاظم.
 20:00 - 10 / 12للكاتب ّ

إسالمي ،الكتاب موجود يف الشبكة الدوليّة
 -6املدرسة القرآنيّة ،مركز تحقيقات/علوم
ّ

للمعلومات ،ص.19

 -7املصدر نفسه ،ص.17
 -8القبض والبسط يف الرشيعة ،د عبد الكريم رسوش ،ترجمة وتحقيق :دالل عباس،

دار الجديد2002 ،م.

القبانجي ،الطبعة
 -9بسط التجربة النبويّة ،د.عبد الكريم رسوش ،ترجمة :أحمد
ّ

يب2009 ،م.
األوىل ،بريوت-لبنان ،االنتشار العر ّ

 -10املدرسة القرآنيّة ،مصدر سابق ،ص.11-10
 -11فلسفتنا ،السيّد مح ّمد باقر الصدر ،دار املعارف للمطبوعات1982 ،م ،ارتبط اسم

السيّد محمد باقر الصدر بهذا الكتاب ،مع أنّه من الكتب التي ألَّفها يف مرحلة الشباب
مهمن ،األّول يدور حول نظريّة املعرفة ،والثاين تناول فيه الس ّيد
األ ّول ،يف الكتاب قسامن ّ
واإللهي.
ي
الصدر املفهوم
الفلسفي للعامل والرصاع بني الفكر املا ّد ّ
ّ
ّ

 -12األسس املنطق ّية لالستقراء ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت1986 ،م .هذا
الكتاب هو أه ّم ما كتبه الس ّيد الشهيد من البحوث املنطق ّية والفلسف ّية ،وعىل الرغم من ذلك

ريا يف مجالس الدرس ،ونوادي الثقافة ،وال يت ّم اعتامده كمصد ٍر من
ال تتداوله األيدي كث ً
إل ناد ًرا ،يف املجاالت البحث ّية التي تدور حول نظريّة املعرفة وفلسفة العلم
مصادر البحث ّ

ّ َّ
ّ
اإلحلادي احلديث
اإلساليم ضد الفكر
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وفلسفة الدين وعلم الكالم الجديد مع األسف.
 -13اللغة كوسيط للتجربة والتأويل ،جورج غادامر ،ترجمة آمال أيب سليامن ،مجلّة

العاملي ،العدد  ،1988 ،3ص.26
العرب والفكر
ّ

الطربي ،الجزء الرابع ،دار الكتب العلميّة،
 -14تاريخ األمم وامللوك ،مح ّمد بن جرير
ّ

الطبعة األوىل ،بريوت1407 ،م ،ص.110

 -15املدرسة القرآنيّة ،مصدر سابق ،ص .20
الديني ،د.محمد أركون ،ترجمة:
 -16القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب
ّ

هاشم صالح ،دار الطليعة ،الطبعة األوىل ،بريوت2001 ،م ،ص.41

الديني ،دار الهادي للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل،
ين إىل العلم
 -17العلم العلام ّ
ّ
بريوت ،2003 ،ص.46
 -18املدرسة القرآنيّة ،مصدر سابق ،ص.28
 -19الواقع أ ّن مصطلح اإلسالميّات التطبيقيّة يف مرشوع الدكتور مح ّمد أركون يحتاج

ٍ
يبي معامله والحدود التي يتح َّرك فيها ،مل يق ِّدم أركون تعريفًا ماهويًّا
ٍّ
بحث
إىل
مستقل ِّ
لإلسالم ّيات التطبيق ّية ،لكنه كان كلَّام وجد نفسه يف حاج ٍة إىل تعريفها يسعى إىل إبراز

مها ِّمها النقديّة وتقديم بعض سامتها وخلف ّياتها الفلسف ّية ،لكن يبدو من بعض العبارات
التعريفيّة التي ترد يف كتابات أركون عىل سبيل االستطراد أ ّن هذه املنهجيّة التي يدعو إىل
اعتامدها متع ّددة االختصاصات ومتش ّعبة ج ًّدا ،بحيث إنّها تعتمد عىل اللسانّيات الحديثة

فضل عن العلوم اإلنسان ّية األخرى كعلم النفس وعلم االجتامع
ً
بكافّة فروعها واختصاصاتها،

واألنرثبولوجيا والفلسفة...إلخ ،وهي ذات مرجع ّي ٍة نقديّ ٍة غرب ّي ٍة بنزع ٍة وضع ّي ٍة واضحة،
فيامرس الباحث من خالل هذه املنهجيّة األركونيّة االختصاصات الثالثة :اختصاص
ٍ
اختصاصات أخرى
املؤ ّرخ واختصاص الفيلسوف واختصاص عامل اللسانيّات ،مضافًا إىل
اإلسالمي عند مح ّمد أركون
مأخوذ ٍة من فضاء العلوم اإلنسان ّية الغرب ّية ينظر :نقد العقل
ّ
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د.محمد الفجاري ،دار الطليعة ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان2005 ،م ،ص 42وما بعدها.

املصادر
 -محمد سبيال وعبد السالم بنعبد العايل ،الحداثة ،دفاتر فلسف ّية ،دار توبقال للنرش،

الدار البيضاء1996 ،م.

ين ،الطبعة األوىل،
 -التفسري :نشأته ،تد ُّرجه ،تط ّوره ،أمني الخويل ،دار الكتاب اللبنا ّ

بريوت .لبنان1982،م.

يل /منشور يف مجلّة القاهرة ،طه حسني( ،د.د.ن) .القاهرة .مرص.
 -يف الشعر الجاه ّ

1995م .ع.149:

 -إشكال ّيات القراءة وآل ّيات التأويل ،د.نرص حامد أبو زيد ،الطبعة السادسة ،الدار

يب2001 ،م.
يف العر ّ
البيضاء-املغرب ،املركز الثقا ّ

 اشرتاك ّية اإلسالم ،الحوار املتم ّدن-العدد20:00 - 10 / 12 / 2014 - 4658 :عمر مجيد كاظم.
للكاتب ّ
إسالمي ،الكتاب موجود يف الشبكة الدول ّية
 املدرسة القرآن ّية ،مركز تحقيقات/علومّ

للمعلومات.

 -القبض والبسط يف الرشيعة ،د عبد الكريم رسوش ،ترجمة وتحقيق :دالل عباس،

دار الجديد2002 ،م.

 -بسط التجربة النبويّة ،د.عبد الكريم رسوش ،ترجمة :أحمد القبانجي ،الطبعة

يب ،بريوت-لبنان.
األوىل ،االنتشار العر ّ

 -فلسفتنا ،السيّد مح ّمد باقر الصدر ،دار املعارف للمطبوعات1982 ،م.

ّ َّ
ّ
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 األسس املنطقيّة لالستقراء ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت1986 ،م. -اللغة كوسيط للتجربة والتأويل ،جورج غادامر ،ترجمة آمال أيب سليامن ،مجلّة

العاملي ،العدد 1988 ،3م.
العرب والفكر
ّ

الطربي ،الجزء الرابع ،الطبعة األوىل،
 تاريخ األمم وامللوك ،مح ّمد بن جريرّ

بريوت ،دار الكتب العلميّة1407 ،م.
-

الديني ،د.مح ّمد أركون ،ترجمة:
القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب
ّ

هاشم صالح ،دار الطليعة ،الطبعة األوىل ،بريوت2001 ،م.

الديني ،دار الهادي للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل،
ين إىل العلم
 العلم العلام ّّ
بريوت2003 ،م.
اإلسالمي عند مح ّمد أركون د.محمد الفجاري ،دار الطليعة ،الطبعة
 نقد العقلّ
األوىل ،بريوت ،لبنان2005 ،م.

ّ َّ
ّ
اإلحلادي احلديث
اإلساليم ضد الفكر
وسائل حتصني املجتمع
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إن الباحث يف العقائد اإليانية ال يفتأ يقف عىل تشكالتها األوىل يف تاريخ املجتمعات

اإلنسانية ،ول ّعلنا نجد أهم تلك التشكالت يف تاريخ األفكار الدينية والفلسفية ،وملا شاع

وأخصها الحضارة اليونانية َم ْوطنا لها ،حاولنا بدورنا تحليل نظريات
أن الحضارات القدية
ُّ

املفكرين آنذاك؛ بوصفهم من األوائل الذين قدَّ موا فلسفات يف ت ْعليل الجوهر امليتافيزيقي،

مادي
ت منهم من يرى أن جوهر الك ْون
ولكن ما يُلفت الـ َّتأمل هو اختالفهم حول طبيعته ،ف َث ُب َ
ٌّ
ين ،ومنهم من يراه روحانيا ميتافيزيقيا ،وبناء عىل هذا التباين ،استندنا إىل تحليل
جسام ٌّ
الس ْبعة ،ل ُتفﴤ ُمحاولتنا يف األخري إىل عرض
رؤية أشهر الحكامء ،وقد ُعرفوا بالحكامء َّ

مفاهيم الجوهر امليتافيزيقي يف حكمتهم ،وتاليا نقضها بأدلة عقلية ومنطقية انتصارا م ّنا
للدين التوحيدي الحنيف.

   Æ ، Æ ،Å    Æ } :
 .{ º ´¡ ،È
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Abstracts
Refuting and Discrediting the Origins of Western Material Philosophy in the
�eory of the Metaphysical Essence of the Early Greek Sages
Dr. Sanusi Sami, Department of Philosophy,
Abul-Qasim Saadallah University, Algeria
Researchers in faith doctrines do not cease to ﬁrmly point out their ﬁrst formations in the history of human societies. Moreover, it is likely that one may
ﬁnd the most important of these formations in the history of religious and
philosophical ideas. Since rumor had it that the ancient civilizations, especially the Greek civilization, were their home, the research attempts in its turn, to
analyze the theories of the thinkers at that time. Signiﬁcantly, they were regarded as one of the ﬁrst to present philosophies in explaining the metaphysical essence. Nonetheless, what draws the most attention is their disagreement
about its nature.
�erefore, conclusions were two-folded, where some see on the one hand that
the essence of the universe is materially physical, while on the other hand
some of them see it as metaphysically spiritual. Accordingly, and on the basis
of this contrast, the research depends on the analysis of the vision of the most
famous sages, who were known as the Wise Seven.
Generally, the paper attempts to present readers with the concepts of metaphysical essence according to their wisdom at that time. Subsequently, the aim
is to refute it with rational and logical evidence in order to achieve victory for
the one and truly monotheistic religion.
Keywords: Metaphysical Essence; Physical Essence; Spiritual Essence; �e
Wise Seven.
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ّ
مقدمة:
ٍ
تناس صارخ
فكري ما ،فإنّه إ َّما يتع ّرض إىل
كلّم مرت القرون الزمن ّية عىل تراث
ّ

ٍ
ٍ
ِض
وتالش
طامس ،وإ ّما أ ّن يتعاظَم اإلخبار به من طرف األ ّولني لآلخرين ،بل وقد يعر ُ

يتجىل عىل راهنهم
ّ
يظل
لهؤالء املؤ ّرخني وال ُّرواة أن يكابروا يف تبجيل هذا الرتاث إىل ح ٍّد ّ

وسلِم
الفكري ،رمبا من قبيل اإلعجاب ،ولعل الفكر
ّ
ين حاز رشف التعظيم َ
الفلسفي اليونا ّ
ّ
تال ًيا من ال ّنسيان والتاليش ،ليس فقط يف حلقات التأْريخ للحضارة الغرب ّية ،بل َعظُم شأنه

واإلنبا ُء به عند مؤ ّرخي و ُرواة حضارتنا اإلسالم ّية ،حتى وإن كان مث ّة محاكاة لبعضهم وإنكار

لبعضهم اآلخر.

ين ،فإ ّن من املفيد أن
وعندما نتكلّم عن الحلقات املتق ّدمة من الفكر الغر ّ
يب اليونا ّ

كل
يبتدئ كال ُمنا عن أولئك األوائل الذين حاولوا إرساء قواعد ركينة لهذا الرتاث الذي تجذَّر ّ

هذه القرون ،وأث َّر يف هذه الحضارات من بعده ،وعليه سنعمد ـــ بحول الله ــــ إىل تحليل

رؤية الحكمء املتق ّدمني من الحضارة اإلغريق ّية ،بوصفهم أمئّة الحكمة وأساطينها الذين

بعثوا الفلسفة وأ ْرسوا لها األركان لتدوم هذه القرون وتُنقل إلينا األخبار عنها باسم حكمئها،
واستمرار انبثاق األتباع لحكمتهم إىل يوم الناس هذا.

وق ََف اختيارنا يف هذا الغرض عىل ر ْهط الحكمء األوائل ومقاالتهم يف الجوهر

امليتافيزيقي ،وكانت الغاية من وراء اختيار ِحكْمتهم ،هي تحليل أه ّم األسس الكبى التي
ّ

يب القديم ،وتال ًيا نقد ونقض هذه األسس ،وكذلك للخروج عن الطريقة
بُني عليها الفكر الغر ّ
الوصفي للولوج إىل طريقة أكرث موضوع ّية هي طريقة
الرسدي
السائدة التي مت ّيزت بالتأْريخ
ّ
ّ
تأصلت يف قرونها األوىل ،كلّم كان التأْريخ أكرث نزاهة
التقوميي أو
التأْريخ
النقدي ،وكلّم ّ
ّ
ّ

وأقرب إىل املوضوعيّة العلميّة ،وقد اجتهدنا بد ْورنا أن نق ّوم مقاالت هؤالء الحكمء بنا ًء
عىل ناقلني غرب ّيني ،ومن الصعوبات املعرف ّية أ ّن نُصوص الحكمء املتق ّدمني قليل ٌة وعزيزة،
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إل أفالطون ،فيستثنى منهم ملـُصنفاته الكثرية.
ما عدا ما نُقل عنهم من طرف املتأخّرينّ ،
ي،
امليتافيزيقي
نبي أ ّن الجوهر
روحي وما ّد ّ
وقبل ط ْرح اإلشكال وتجزئته ال يفوتنا أن ّ
ٌ
ّ

«امليتافيزيقي» ،لكن الشُّ بهة قد تتبادر للقارئ يف التنافر الحاصل
الروحي يتوافق مع مقولة
ّ
ّ
ي هاهنا ليس املقصود منه
ي
نبي أ ّن املا ّد ّ
بني مقولتي املا ّد ّ
وامليتافيزيقي ،لكن يَس ُعنا أن ّ
ّ
للروحي كام هو رائج ،بل املراد منه ــــ حسب الحكامء ــــ
ذلك املصطلح املضاد
ّ

تجل يف عامل
جوهر املوجودات األ َّول وأصلها ،وهو الحاوي األكرب ،حتى لو كان له ٍّ
ي عند الحكامء كهيوىل
حا آخر ،املا ّد ّ
الطبيعة ــــ كام سيأيت ذكره ـــــ ،أو إن شئت توضي ً

أرسطو ،هي ال ُمتع ّينة؛ وهي أصل العامل وما َّدتُه التي نظَّ َمها املح ّرك األ ّول؛ لذا ترتفع الشبهة

امليتافيزيقي .ونلخّص فنطرح اإلشكال كاآليت :ما
ي هنا مع مقولة
يف َع َدم ت َ َوافق املا ّد ّ
ّ
يل
هي مفاهيم الجوهر
امليتافيزيقي عند الحكامء اليونانيّني األوائل؟ وإذا كان املنطق العق ّ
ّ

والروحي عند هؤالء الحكامء؟
ي
يفرض جوه ًرا واح ًدا ،فلامذا تع ّددت ص َور ُه بني املا ّد ّ
ّ
أَليس هذا داع ًيا كاف ًيا لتهافت الروايس الكربى والـ ُم َؤ ِّسسات األوىل للفلسفة الغرب ّية التي ما
ّ
بت ونقد ونقْض مقاالتهم التي كانت
يؤسسون لها؟ كيف السبيل إىل ْ
انفك حكامؤها األوائل ّ

اإللحادي ،وتاليًا ما فتئ املتأخّرون من الفالسفة
ي
ّ
مق ّدمات رضوريّة لتط ّور الفكر املا ّد ّ

يخرجون عن أصولها؟

ّ
ّأو ًل :مداخل يف سبي�ل إيضاح املفاهيم امل ْف ّ
والقاعدية:
صلية
ِ
يب ت ّيارات
ابتداء سنختار يف تحديد ضبط املفاهيم الفلسف ّية ذات الوضع الغر ّ
الفلسفة الغرب ّية ،بوصفها آخر ما آلت إليه هذه الفلسفة من نتائج وقناعات مربهن عليها،

الفرنيس
املسمة باسم لصاحبها وجامعها ومؤلّفها الالند الفيلسوف
ولعل موسوعة الالند
ّ
ّ
ّ
ولعل ُجهد
ّ
من املوسوعات املعارصة املعتمدة يف ميدان الفلسفة وضبط مفاهيمها،

خاصة لجهة
فيلسوفها الالند بارز يف ثنايا ضخامة املوسوعة وما اشتملت عليه من مفاهيم،
ّ

وتعريفاتها ونسبتها أل ّمهات مذاهبها .كام ال يعني هذا اقتصارنا عليها؛ بل سنسعى من حني
آلخر إىل الفالسفة الوسيطيّني؛ املسلمني واملسيحيّني واليهود ،بوصفهم الحاملني لرتاث
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حا وإضافة ،لكن قبل
الفلسفة القدمية ،والسيّام اليونانيّة منها ،وهذا بطبيعة الحال ات ّبا ًعا ورش ً

الرشوع يف األَ ْرخَنة النقديّة لفلسفة الحكامء يف الجوهر وتجلّياته الروح ّية واملا ّديّة ،يَسعنا
ي ،والجوهر
فيام ييل الوقوف عىل ضبط املفاهيم املفصل ّية كنحو الجوهر ،والجوهر املا ّد ّ

الروحي ،ومن هم الحكامء األوائل؟.
ّ
 1ـــــ ضبط مفهوم اجلوهر:

جاء يف موسوعة الالند الفلسفيّة تعريف وتفهيم للجوهر ،فقيل إنّ« :الجوهر/

كل حادث ،ما يُع ّد مك ّونًا أساس الوجود ،يف مواجهة
 ،Essenceميتافيزيق ًّيا يف مقابل ع َرض ّ

حيا ،أو ظرف ًّيا ،هذا الجوهر يضعه البعض يف العا ّم ،ويضعه
التغيا ،التي ال ت َطاله ّ
إل سط ًّ
ّ
الحقيقي ليشء ما إنّ ا هو ما ندعوه
وأصح املعاين أ ّن الوجود
الخاص،
البعض اآلخر يف
ّ
ّ
ّ
الحقيقي ،واملقابل
جوه ًرا»[[[ ،إذًا الجوهر عند الفالسفة ــــ حسب الالند ـــ هو الوجود
ّ

قسموا
ـــ منطق ًّيا ـــ للوجود غري
يض ،ونحن نعلم أ ّن املناطقة َّ
الحقيقي ،كالوجود الع َر ّ
ّ
الوجود إىل الوجود املفارق ،وهو الجواهر املتعالية ،والوجود املحايث للواقع الحادث،
وهو جوهر األعراض الجزئ ّية والقريبة.

لهذا فالجوهر هو أ َّول املقوالت العرش عند أرسطو ،فيقول »:فأ ّما الجوهر

يل بالتحقيق والتقديم والتفضيل ،فهو الذي ال يُقال عىل موضوع ما وال
املوصوف بأنّه أ ّو ّ
«فرس ما» ،فأ ّما املوصوفة بأنّها جواهر ثوانٍ  ،فهي
يف موضوع ما ،ومثال ذلك «إنسا ٌن ما» أو
ٌ

األنواع التي فيها توجد الجواهر املوصوفة بأنّها أ ّول»[[[ ،وهاهنا نستفيد من كالم أرسطو أ ّن

الجواهر فيها األوائل وفيها األواخر ،أ َّما األوائل فهي التي ليست موضو ًعا ما ،وال هي يف

موضوع ما ،فنستنتج إذَّاك أنّها ُمفارقة ،وأ ّما الجواهر األواخر أو الجواهر الثواين يف اصطالح
أرسطو ،فهي إ ّما موضوع ما أو حالَّة يف موضوع ما .فنستنج حينئذ أنها غري مفارقة ،بل من
[[[ أندري الالند :موسوعة الالند الفلسف ّية ،تعريب :خليل أحمد خليل ،منشورات عويدات ،ط ،2بريوت/
باريس ،ص .366
النص الكامل ملنطق أرسطو ،تحقيق :فريد جرب ،مراجعة :جريار جيهامي ورفيق العجم،
[[[ أرسطوطاليس:
ّ
ين ،ط ،1بريوت ،1999 ،ص .40
دار الفكر اللبنا ّ
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األعراض ،أو كام أطلق عليها األنواع الصادرة من الجواهر األُ َول.
كام تجدر اإلشارة إىل أ ّن فائدة الجوهر األ َّول تكمن يف اإليجاد واإلحداث لباقي

الجواهر الثواين ،فوجودها يعني بالرضورة وجوده ،وعدمها يعني ع َدمه ،وطاملا األفضليّة

الشف والسبب ّية يف إخراج
يف التق ّدم هكذا يحوز الجوهر األ ّول عند ّ
كل الفالسفة عىل َّ
واللصورة لها نحو صورتها الحقيق ّية ،وبدون الجوهر ال إخراج
اللشكْل ّ
املوجودات من ّ

متعي يف عامل األعراض القريبة .يقول أرسطو »:فيجب إذن إن مل تكن
لها وال وجود
ّ
الجواهر األُ َول ،ألّ يكون سبيل إىل أن يوجد يشء من تلك األُخَر»[[[.
ّ
ّ
اجلسماين:
 2ــــ ضبط مفهوم اجلوهر الماد ّي/
خفي يتق ّدم املوجودات رشفًا وقوة ،له من ق ّوة اإليجاد
إ ّن الجوهر كام اتضح،
ٌّ

ين
ً
لألعراض ما يجعله
أصل لها؛ لذا ّ
ين »،فالجسام ّ
ين وروحا ّ
قس َم ُه الفالسفة إىل جسام ّ
فالطبيعي نوعان :بسيط ومركّب ،فالبسيط أربعة أنواع؛ نار وهواء
وطبيعي،
يك
نوعان :فل ّ
ّ
ّ
وقياسا عىل تراث
ونام»[[[ .انطالقًا من هذا التعريف
وماء وأرض ،واملركّب نوعان :جامد ٍ
ً
الفلسفة اليونان ّية الطبيع ّية نستخلص تعريفا آخر يجمع أصول الجواهر املا ّديّة والجسامن ّية

األسطقسات
سيبي لنا ما ّهية
عند الفالسفة الطبيع ّيني ،ومنهم الحكامء السبعة ،هذا التعريف
ّ
ّ

األربعة التي« :يتك ّون بعضها عن بعض؛ ألنّها هي الجواهر األُول الطبيعيّة ،وأن موا ّدها
كل واحد هي بعينها ما ّدة اآلخر ،عىل طريق التعاقب ،وكانت إنّ ا
واحدة يف النوع ،وما ّدة ّ

كل واحد؛ وأ ّن سائر األجسام املتك ّونة
كل واحد منها يتك ّون عن ّ
أسطقسات ،ألجل أ ّن ّ
تصري
ّ
إنّ ا تتك ّون عنها ،وأ ّن فيها مبادئ وقوى بها يتك ّون بعضها عن بعض ،وألجلها يتك ّون عنها
سائر األجسام املتك ّونة»[[[.

[[[ أرسطوطاليس :املصدر نفسه :ص .41

[[[ جريار جيهامي :موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب ،مكتبة لبنان نارشون ،ط ،1بريوت،1998 ،
ص .213
[[[ جريار جيهامي :املرجع نفسه ،ص .51
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األسطقس الذي َع َّده الحكامء األوائل ما ّدة
بي لنا حقيقة
ّ
لعل هذا التعريف َّ
ّ
األسطقسات ،وإذا
األجسام كلّها ،هذه األخرية التي ت ُع ّد أعراضً ا بالقياس إىل جواهرها
ّ

كان ذلك ،فإ ّن مجمل الفلسفة الطبيع ّية اليونان ّية تقوم أركانها عىل هذه الجواهر األربعة
الهيوالن ّية أو املا ّديّة ،وتتخذ من األعراض الجسامن ّية استداللً عليها ،وعىل جوهريّتها لها،
ٍ
دارس
كل
فتكون بهذا العنارص البسيطة األربعة مق ّدمات رضوريّة ينبغي أن يفقهها وبإمعانٍ ّ

ألصول الفلسفة اليونان ّية الطبيع ّية ،بوصفها املجمل الخام للفلسفة الغرب ّية القدمية التي زعم
ي.
حكامؤها أ ّن أصل العالَم وجو َهره األ ّول ما ّد ّ

 3ـــــ ْ
المفارق ُ
الروحاينُ /
ّ
ّ
اجلسماين:
وغري
اجلوهر
ين ،وهو
الجوهر
الروحي هو املقابل من حيث املاه ّية الجوهر املا ّد ّ
ي الجسام ّ
ّ

ي بجواهره املرئيّة ،ويعود
مفارق ال يُدرك باآلليّات
الحسيّة القادرة عىل إدراك العامل املا ّد ّ
ّ

هذا املصطلح إىل استخدام الفالسفة الحكامء اليونان األوائل ،فالجوهر الفرد ()Monade

فيثاغوري ،ط ّبقه أفالطون عىل األفكار ،وصار املصطلح
«مصطلح قديم ج ًّدا من أصل
ّ
مشهو ًرا بفضل ليبنتز[[[∗ الذي ع ّرف الجوهر الفرد بأنّه جوهر لطيف ،أي بال أجزاء»[[[،
ّ
تتكث فيه املوجودات وتتع ّدد فإ ّن
الحس بقدر ما
فاملعروف عن أفالطون أنّه قال إ ّن العامل
ّّ

يل ال يُدرك بالحواس الجسامن ّية ،بل ق ّوة
مناذجها واحدة ،وهي من أصل ُمفارق يف عامل مثا ّ
يل ،فريى حينئذ أ ّن عالَم األشياء مج ّرد
إدراكه هي العقل ،وال يتس ّنى له ذلك ّ
إل بالتأ ّمل العق ّ
نسخ عن األفكار املثال ّية ،بالتايل فهي جواهرها الحقيق ّية ،ومن طبيعتها أنّها فردة ،ال تتع ّدد
ّ
تتكث؛ لذلك أطلق عليها أفالطون املثل أو النامذج األزليّة واألبديّة ،هذه إشارة إىل أ ّن
وال
ي الفائض
ين عند الحكامء اإلله ّيني هو األصل ،وليس الجوهر املا ّد ّ
الجوهر الفرد الروحا ّ

عنه.

أملاين حديث ،من مؤلّفاته" ،يف إصالح الفلسفة األوىل ويف
ّ
وريايض
[[[∗ ليبنتز  Leibniz /فيلسوف
ّ
معنى الجوهر"(انظر معجم الفالسفة ،جورج طرابييش ،ص )581
[[[ أندري الالند :املرجع السابق :ص .828
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إل بطريق
وبالجملة «الجواهر الروحانيّة فاعلة وال تدرك بطريق الحواس ،وال تعرف ّ

العقل ،ومبا يصدر عنها من األفعال العقل ّية»[[[ ،وكذلك ميكن القول «إ ّن ماه ّية الجوهر

جوه ًرا مبعنى أنّه املوجود يف األعيان ال يف موضوع ،وهذه الصفة موجودة ملاه ّية الجواهر
محل املعقوالت ليس بجسم ،عىل أنّه ق ّوة فيه ،أو صورة له
املعقولة .إ ّن الجوهر الذي هو ّ

بوجه»[[[ .

والروحي ،وعمو ًما «الجوهر
ي
هذه إذًا توضيحات بسيطة ملعاين الجوهر املا ّد ّ
ّ

ين كالعنارص ،وهو
ين كالعقول والنفوس املج ّردة ،وبسيط جسام ّ
ينقسم إىل بسيط روحا ّ

يخص طبيعة املسيح وما إذا كان جوهره واح ًدا؛ أي أنّه من طبيعة واحدة
إغريقي
اصطالح
ّ
ّ

إنس ّية ،أو أنّه من جوهرين ،أي طبيعتني متخالفتني؛ إنس ّية وإله ّية»[[[ ،واملميز األكرب بينهام

ي بالجسامنيات والعوامل املحسوسة ،واختصاص الجوهر
هو اختصاص الجوهر املا ّد ّ
ين؛
الروحي باملعقوالت والروحانيّات املفارقة ،املضا ّدة بطبيعتها ّ
لكل ما هو جسام ّ
ّ
والروحي للوقوف عىل الطبيعة
ي
لذا اخرتنا نحن ــــ يف تقديرنا ـــ مصطلحي املا ّد ّ
ّ

أسس عليه الحكامء اليونان األوائل
امليتافيزيق ّية للجوهرين ،وعىل الغموض
الفلسفي الذي ّ
ّ

فلسفتهم يف تص ّور هندسة عا ّمة للكون أو الوجود من جهة أخرى .وسنحاول أن نورد قراءة

نقديّة لنظريّات هؤالء وهم يبنون أصول نظريّاتهم الفلسفيّة مبيِّنني ـــ بحول الله ــــ نقائض
نظريّاتهم ومفارقات وقعوا فيها جعلت أ ّول من يخرج عن أصول تفكريهم أولئك الحكامء
الذين خلفوهم من أهل اليونان وغري اليونان.

 3ـــ احلكماء األوائل ومنهم احلكماء السبعة:
ينقسم هذا املصطلح إىل مقولتني هام مقولة «الحكامء» ومقولة «السبعة» ،والقارئ
[[[ جريار جيهامي :املرجع السابق :ص .214
[[[ املرجع نفسه :ص .219

[[[ عبد املنعم الحفني :املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة ،مكتبة مدبويل ،ط ،3القاهرة ،2000 ،ص
.267
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لهذا املصطلح يف تاريخ الفلسفة العام وتاريخ الفلسفة القدمية ،يتساءل عنه كنحو أن يقول:
ملاذا الحكامء سبعةٌ؟ أو يقول :هل الحكامء سبعة فقط؟ وما عداهم ليسوا بحكامء؟ ،فقد

يتبادر إىل عقله أمران أو ِعلَّتان ،فإ ّما أن يكون الحكامء سبعة بالنظر إىل إمامتهم يف صناعة
السبعة؛
الحكمة أو الفلسفة وتضلّعهم يف مباحثها الكربى ،ولكن يبقى السؤال عالقًا بشأن َّ

إذ هم يف الرباعة والتضلّع يف الحكمة يفوق رهطهم العدد سبعة ،وهو األمر ذاته الذي
كل الحكامء ،والس ّيام هؤالء الذين
يستدعي العلّة الثانية ،وهي أ ّن السبعة عدد مق ّدس عند ّ

وفضل عن ذلك أغلبهم برعوا يف صناعة الرياض ّيات أو علم الك ّم املتّصل
ً
سنتطرق إليهم،
واملنفصل ،فتكون مقولة السبعة صفة ملقولة الحكامء ،ليس من قبيل الع ّد وإنّ ا من قبيل
إلباملق ّدس الكامل يف اإلبداع والخلق،
التقديس وال ِّرفعة واملنزلة؛ إذ السبعة كعدد ال يلحق ّ

ونحن نعلم هذا يف األديان السامويّة ،ويف القرآن كثري من اآليات تصف الصفة السباع ّية

للموجودات الرشيفة املخلوقة من طرف الله ـــ تعاىل ـــ كالسموات السبع ،والسبع
املثاين ،وهلم ج ّرا؛ فبان إذًا أ ّن الحكامء السبعة هم «قدماء أساطني الحكمة»[[[ ،فهم آباؤها
الكبار وأمئّتها األُ َول ،الذين منهم ت ُستأنف حركة الفلسفة وما جرى فيها من مباحث وما أُبدع
فيها من نظريّات.

ولكن نحن سنحاول الوقوف عىل أبرز هؤالء ،وكان قد وقف عليهم أكرب مؤ ّرخي

ولعل أبرزهم قد اتفق حولهم املؤ ّرخون« ،فالحكامء السبعة الذين
ّ
الحكمة والحكامء،

هم أساطني الحكمة من امللط ّية[[[∗ ،وساميا[[[∗ ،وأثين ّية ،وهي بالدهم ،وأ ّما أسامؤهم؛
امللطي ،وأنكساغوراس ،وأنكسامنس ،وأنباذوقليس ،وفيثاغورس ،وسقراط
فهي :تاليس
ّ
[[[ شمس الدين الشهرزوري :تاريخ الحكامء قبل اإلسالم وبعده ،تحقيق :عبد الكريم أبو شويرب ،دار
بيبليون ،باريس ،2007 ،ص .42
[[[∗ امللطية :وتسمى عند الغرب ّيني ميليتس ،احتلها الفرس ،وخربها املقدونيون ،وتقع اآلن يف البالد
الرتكية (.انظر امللل والنحل للشهرستاين ،ص .)337
[[[∗ ساميا :بلدة يونان ّية قدمية تسمى حاليا ساموس ،وهي جزيرة يونان ّية شاميل بحر إيجة ،قرب الساحل
الرتيك(.انظر امللل والنحل ص )337
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وأفالطون»[[[.
وبالجملة الحكامء السبعة ،هم أولئك النفر الذين ق َّدموا مغامرات عقليّة يف سبيل

رسم خارطة للناس ،ليُبيّنوا لهم الكيفيّة التي حدث فيها الكون وعن ماذا حدث؟ وإىل أين
ْ

خصصها لدراسة جوهر املوجودات،
سيؤول؟ وبذا ق َّدم ّ
كل واحد منهم عىل حدة نظريّة َّ
ي الذي
ج ْوهرها املوجودات بالجوهر املا ّد ّ
وانقسمت إذَّاك مساعيهم إىل طريقني :طريق َ

ي؛
منها تصدر وإليه تفتقر وتصري ،وطريق آخر َج ْو َه َرها بالجوهر
الروحي املضا ّد للام ّد ّ
ّ
لـ ُمفارقته عامل املواد الجسامنيّة ومتيُّزه بطبيعة عقالنيّة سامويّة مفارقة؛ فكان أرشف الجواهر
وبه تكون املوجودات ،وإليه تفتقر وإليه تصري ،وفيام ييل سنعمد ـــ بعون الله ــــ إىل ذكر

نظريّاتهم يف مفاهيم الجوهر ونقض مقاالتهم العارضة يف املفارقات العقل ّية واملنطق ّية.
ً
ّ
�افزييقي:
ثاني�ا :حتليل ونقد ونقض مقاالت احلكماء األوائل يف اجلوهر امليت
امللطي ونقضها:
1ــــ مقاالت طاليس.Thales /
ّ

ين من هؤالء الذين نُد ِّرسهم لطُالبنا يف املراحل اإلعداديّة
يع ّد طاليس
امللطي اليونا ّ
ّ

ريايض وفليكّ ،لكن يف نهاية املراحل اإلعداديّة نعود إليه م ّرة أخرى ،ونقول عنه
بأنّه عامل
ّ
سؤال فلسف ًّيا عن أصل الوجود ،فحاز
ً
إنّه أبو الفلسفة عىل اإلطالق ،باعتبار أنّه أ َّول من طرح

إذَّاك عىل رشف إمامة الفلسفة نشأ ًة وظهو ًرا يف اليونان القدمية ،فهل صح ما ساد اعتقاده؟

يستحق طاليس هذا التعظيم والتبجيل أم أ ّن التحليل والنقد غابا يف التأريخ له،
أي هل
ّ
أسطر ال َّرجل وعظُمت صورته يف عقول الحقيه من املهت ّمني بالفلسفة والكون ّيات كام
فتَ ْ

كان هو نفسه؟.

ي ،وهو «أحد
يف الحقيقة طاليس من الفالسفة القائلني بالجوهر
امليتافيزيقي املا ّد ّ
ّ

كل منهم اشتهر بحكمة قالها ،وتجري الرواية بأ ّن حكمته التي
الحكامء السبعة يف اليونانّ ،

[[[ الشهرستاين أبو الفتح :امللل والنحل ،ضبط وتعليق :كرسى صالح العيل ،مؤسسة الرسالة نارشون،
ط ،1بريوت ،ص .337

َْ
ْ
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قالها هي »:أفضل األشياء هو املاء» ،وبناء عىل ما يقوله أرسطو فإ ّن طاليس قد ذهب إىل أ ّن
يل الذي تتألّف منه سائر العنارص جمي ًعا ،ويعتقد أ ّن األرض مرتكزة
املاء هو العنرص األص ّ

عىل املاء»

[[[

وبالنظر إىل ما أورده برتراند راسل هنا ،نستفيد أ ّن طاليس أشار إىل أ ّن املاء هو

يل الذي تصدر منه سائر املوجودات ،لكن ما
العنرص الوحيد والجوهر
امليتافيزيقي األص ّ
ّ
أسطوري رغم ما يعرتيه من شبهة علميّة،
يُعاب عىل هذا الزعم هو أ ّن مقالته هذه مج ّرد طرح
ّ

بي من جهة ما ذكر أرسطو عنه ،حيث قال إنّه كان يعتقد ،واالعتقاد ـــ كام هو
واالعرتاض ِّ

معلوم ـــ ال يفيد اليقني املطلق ،ويف هذا الصدد «تتألّف فلسفته ـــ إذا جاز لنا أن نس ّميها
وكل يشء
فلسفة بقدر ما نعرف ـــــ من قض ّيتني :أ ّو ًل :أ ّن أصل األشياء جمي ًعا هو املاءّ ،

يعود إىل املاء ،وثانيًا :أ ّن األرض قرص مسطّح مست ٍو يطفو عىل املاء ،والقضيّة األوىل
كل يشء آخر
التي هي القضية الرئيسيّة تعني أ ّن املاء هو النوع األ ّول الواحد للوجود ،وأ ّن ّ

طبيعي ،ملاذا اختار
تغي للامء ،وال ب ّد أن ينشأ سؤاالن عىل نحو
يف الكون ليس ّ
إل مج ّرد ّ
ّ
يتغي إىل األشياء
وبأي عمل ّية ميكن للامء ـــ يف رأيه ـــ أن
طاليس املاء مبدأً أ ّو ًل؟،
ّ
ّ
األخرى؟ كيف تشكّل الكون ما ًء؟ ونحن ال نستطيع أن نجيب عن كال السؤالني عىل وجه

اليقني».

[[[

إذًا ،لقد اكتسح الغموض فلسفة طاليس الذي ُع َّد أبًا للفلسفة القدمية ،فمن جهة،

فلسفي غري مربهن بدالئل كافية ،وهو األمر
يئ الذي اعتقده يبقى مجرد فرض
الجوهر املا ّ
ّ
الذي جعل مؤ ّرخيه يطرحون األسئلة باسمه دون ذكر حلول أو حتى مقاربات لها ،هذا ما

حكيم يف حكمته ،وجعل ماءه ما ًء فلسف ًّيا ليس
سائل أكرث منه منظّ ًرا
ً
امللطي
جعل طاليس
ً
ّ
ّ
للشك.
أكرث« ،أ ّما كيف ظهر الكون ـــ يف رأي طاليس ـــ من املاء فهي مسألة أكرث مدعاة

[[[ برتراند رسل :تاريخ الفلسفة الغرب ّية ،الفلسفة القدمية ،ترجمة :زيك نجيب محمود ،مراجعة :أحمد
أمني ،الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب ،القاهرة .2010 ،ص .63
املؤسسة الجامع ّية
[[[ وولرت ستيس :تاريخ الفلسفة اليونان ّية :ترجمة :مجاهد عبد املنعم مجاهد،
ّ
للدراسات والنرش ،ط ،2بريوت ،2005 ،ص .26
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أي حال مل
بأي تفسري ،وعىل ّ
وأغلب الظ ّن أنّه مل يطرح عىل نفسه هذا التساؤل ،ومل يُ ْد ِل ّ

خاصة؟ إ ّن داللة
يعرف يشء بهذا الصدد .ملاذا يجب أن يقال إ ّن الفلسفة بدأت هنا بصفة
ّ
جلة
طاليس ليست يف أ ّن ملائه
الفلسفي ّ
أي قيمة يف ذاته بل يف أنّه كان أ ّول محاولة مس ّ
ّ

لرشح الكون عىل مبادئ طبيع ّية وعلم ّية دون عون من األساطري واآللهة املصطبغة بصفة
إنسانيّة»

[[[

ي ،وهذا
لقد رأينا بعد هذا اإليراد أ ّن طاليس من حكامء الجوهر
امليتافيزيقي املا ّد ّ
ّ

كل املوجودات وإليه تصري ،وحتّى األرض فهي قرص
الجوهر هو املاء الذي به تك ّونت ّ
الطالييس ُم ْن ِشئ الفلسفة املا ّديّة
يسبح فوق املاء يف تص ّور طاليس ،وعليه يكون الطرح
ّ
الطبيع ّية يف الفلسفة القدمية ،والذي عقبته مزاعم أخرى تدور تارة يف التأصيل بالجواهر

املا ّديّة ،وتارة أخرى بالجواهر الروحيّة.

ين »:املاء
وبالجملة؛ هذا ما ذكر عنه الغرب ّيون ،أ ّما عن املسلمني فقد قال الشهرستا ّ

لكل صورة ،فذكر أ ّن من جمود املاء تك ّونت األرض ،ومن انحالله تك ّون الهواء ،ومن
قابل ّ
صفوة الهواء تك ّونت النار ،ومن الدخان واألبخرة تك ّونت السامء ،ومن االشتعال الحاصل
من األثري تك ّونت الكواكب ،فدارت حول املركز دوران املس ّبب عىل سببه بالشوق الحاصل
سفل ،والنار والهواء أنثى وهام
ً
فيها وإليه .قال :واملاء ذكر واألرض أنثى وهام يكونان

يكونان»[[[.

ي
بي طاليس فيلسوفًا متب ّن ًيا التأصيل املا ّد ّ
إ ّن ما نحلّله يف إيراد الشهرستاين هو أنّه ّ

للكون ،وذلك واضح يف رشحه الستحاالت املاء وتك ّونه من شكل إىل آخر ،فتارة يتج ّمد

امليتافيزيقي
ينحل فيستحيل هوا ًء ،وتارة ثالثة نا ًرا وهكذا ،لكن الجوهر
ّ
فيكون أرضً ا ،وتارة
ّ
يئ .وإىل هنا نستنتج
أو
الفلسفي األوحد هو دامئًا املاء ،الذي هو مبدأ األشياء ومصريها الغا ّ
ّ
ي ،لكن زعمه هذا
أ ّن طاليس يتص ّدر الحكامء السبعة يف القول بالجوهر
امليتافيزيقي املا ّد ّ
ّ
[[[ وولرت ستيس:املصدر نفسه ،ص .26

الشهرستاين أبو الفتح :املصدر السابق ،ص .339
ّ
[[[

َْ
ْ
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أسطوري ال يرقى إىل كونه نظريّة علميّة واضحة املعامل؛ لذا قال بشأنه راسل:
مجرد طرح
ّ
إل علًام أضأل من يُعيننا عىل تكوين صورة لفلسفته ترضينا؛ غري
«ونحن ال نعلم عن طاليس ّ
أنّنا نعلم عن خلفائه يف ملطيا أكرث ج ًدا مام نعرف عنه( )...نعم ،إ ّن ما ق ّرره من علم ومن
جا»[[[ .فهذه ّمجمل املحطّات التحليل ّية والنقديّة لحكمة الحكيم األ ّول من
فلسفة كان ساذ ً
امللطي.
الحكامء السبعة ،طاليس
ّ

 2ـــــ مقاالت أنكسامنس Anaximanes/ونقضها:
السبعة وأحد فالسفة مدرسة ملطيا أو أيونيا ،بعد
يع ّد أنكسامنس ثاين الحكامء ّ

الرئييس هو
امليتافيزيقي أ ّن «العنرص
طاليس وأنكسامندريس ،ومجمل قوله يف الجوهر
ّ
ّ

الهواء ،فالريح هواء ،والنار هواء مخلخل ،وإذا ما تكثّف الهواء ،انقلب بادئ األمر ماء،

ث ّم إذا مضيت يف تكثيفه انقلب ترابًا ،وبعدئذ يكون صخو ًرا ،ولهذه النظريّة حسنة هي أنّها
كل االعتامد عىل درجة
تجعل الفوارق كلّها بني العنارص املختلفة ،اختالفًا يف الك ّم ّية يعتمد ّ
التكثّف»

[[[

وبكل موضوع ّية علم ّية  -مثل ما قيل عن
ّ
إ ّن القارئ لحكمة الحكامء السبعة -

أنكسامنس يعرف أ ّن هذه الفلسفة قريبة ج ًّدا من النصوص األسطوريّة عىل شاكلة ملحمة

جلجامش؛ أل ّن اعتقاده الهواء جوه ًرا ميتافيزيق ًّيا ،هو يف الحقيقة نوع من االختالف مع
أقل ،وكأ ّن أحدهم قال باللون األسود واآلخر قال
نظريه طاليس وأنكسامندريس ال أكرث وال ّ
باألبيض حتّى ال يك ّرر ما قاله نظريه فقط ،ودليل ذلك أ ّن طاليس وأنكسامنس كالهام قال

طبيعي ،لكن من منظور
ين بعنرص
بالجوهر من مالحظة الطبيعة ،أي ّ
فسوا الوجود الكو ّ
ّ
ميتافيزيقي ،واالعرتاض عىل زعم أنكسامنس يبدأ من نقطة مركزيّة ،وهي غياب التعليل
ّ
فلسفي كامل أو عىل
كل املوجودات بالهواء ،فام عاد مث ّة عنده تربير
السببي املقنع لتأصيل ّ
ّ
ّ
علمي يستند إىل التجربة.
طبيعي
األقل
ّ
ّ
ّ

[[[ برتراند رسل :املصدر السابق ،ص .63..62
[[[ برتراند رسل :املصدر نفسه ،ص .66

 282د .سنويس سايم

نقدي يعرتض عىل حكمة أنكسامنس بأسئلة مخلخلة لحكمته يف
نص
وفيام ييل ّ
ّ

جوهر الهواء« ،لقد ح ّدد أنكسامنس هذا عىل أنّه عمل ّيتا التخلخل والتكثيف .فإذا آمنت ـــ

كل نوع مختلف من املادة هو نوع أقىص للامدة ،فإ ّن
كام فعل الفيزيائ ّيون األُول ــــ أ ّن ّ
فمثل إذا كانت هذه الورقة
ً
الخاصة بالعنارص املوجودة تظهر:
مشكلة اختالف الصفات
ّ

تتك ّون حقًّا من الهواء ،فكيف نحسب لونها وصالبتها ونسيجها و...؟ إ ّما أ ّن هذه الصفات
يل ،أو ال يجب أن تكون ،فإذا كانت الصفات توجد فيه إذًا
يجب أن تكون يف الهواء األص ّ

فإ ّن الهواء لن يكون ما ّدة واحدة متجانسة حقًّا ،بل يجب أن يكون ببساطة خليطًا من أنواع
املا ّدة ،وإذا مل تكن الصفات موجودة يف الهواء ،فكيف تنشأ هذه الخواص؟ كيف ميكن

لهذا الهواء الذي ليس فيه صفات األشياء التي نراها أن يبعثها؟»

[[[

ف َق ْهنا إذًا اإلشكاالت الفلسفيّة واملفارقات املنطقيّة التي قد يطرحها القارئ لحكمة

ُ
يسأل
أنكسامنس ،مضافًا إىل أ ّن فلسفته ليست مبنأى عن التحليل والنقد والنقض ،فقد
ميتافيزيقي تصدر منه
سائل سؤالً مفاده :إذا كان أنكسامنس قد وضع الهواء أ َّول عنرص
ٌ
ّ
سؤال آخر أه ّم وهو :ما أصل هذا الهواء؟ هل
ّ
املوجودات وإليه تصري فام أحوجنا أن نطرح
يتق ّدمه هوا ٌء آخر أم ماذا؟

 3ـــــ مقاالت فيثاغورسPythagor /ونقضها:
فيثاغورس هو من أبناء بلدة ساموس وهي مدينة قريبة العهد ببلدة ملطيا ،وإليه يُنسب
مصطلح «فيالسوفيا» أو « ُم ِ
ص ًل
ب الحكمة» ،فكان أ ّول من أطلق مصطلح الفيلسوف م َؤ َّ
ح ُّ

بالحكمة النظريّة والعمليّة[[[ُ ،ولد فيثاغورس حوايل  570ق.م ،و 570ق.م ،ويُعرف بال ِّنحلة

الفيثاغوريّة أو املدرسة الفيثاغوريّة أكرث مام يعرف مستقلًّ  ،أي إّن الحكيم فيثاغورس أكرث
ما يعرف بالحركة الدين ّية وال ِنحلة األورف ّية التي اشتُهرت وقتئذ ،والتي من مبادئها الكربى

[[[ وولرت ستيس :املصدر السابق ،ص 30

[[[ عزت قرين :الفلسفة اليونانيّة حتى أفالطون ،طبع جامعة الكويت ،1993 ،ص .33
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[[[
ل بأسمى األخالق
اإلميان بعقيدة تناسخ األرواح ،و َعجلة األشياء ورضورة التح ّرر  ،والتح ّ

الصوف ّية .ويحوز فيثاغورس عىل رشف إمامة التوفيق بني ثالث صناعات تبدو متناقضة
القيايس القاطع
يف الظاهر ،هي الرياض ّيات والتص ّوف والفلسفة« ،فالرياضة مبعنى التدليل
ّ

تبدأ بفيثاغورس ،وهي عنده ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصورة عجيبة من التص ّوف ،ومل يزل تأثري
الرياضة يف الفلسفة الذي يعزى إليه إىل ح ّد ما ،مل يزل منذ عهده حتى اليوم متّصفًا بالعمق

وبعدم التوفيق يف آن م ًعا»[[[ .هذه عبارات موجزة عن الصورة الدين ّية واألخالق ّية التي امتاز

بها الحكيم فيثاغورس؛ لذا ذاع صيته رمبا حتى أكرث من طاليس ،و ُعرف عند املتأخّرين أكرث
امليتافيزيقي ،ما
من غريه يف تلك الفرتة الغامضة تَأْريخ ًّيا .لكن األه ّم هو نظريّته يف الجوهر
ّ

قوله فيه؟ وكيف تص ّور نشأة الكون؟ هل أعاده إىل الواحديّة املا ّديّة أم الواحديّة الروحيّة أم
ّ
والتكث؟
أعاده إىل التع ّدد

وكل يشء فيه يعود إىل العدد
موسيقيّ ،
كان فيثاغورس يعتقد أ ّن الكون كلّه تناغم
ّ

كل املوجودات هو
ين »:مبدأ ّ
الذي هو الجوهر
امليتافيزيقي األوحد ،يقول الشهرستا ّ
ّ
العدد( )...فأ ّول العدد هو الواحد ،وله اختالف رأي يف أنّه هل يدخل يف العدد أم ال كام
سبق ،وميله األكرث إىل أنّه ال يدخل يف العدد ،فيبتدئ العدد من اثنني»

[[[

يفصل يف شأن الواحد ،هل حقيقته من األعداد أم
ين مل ّ
الحظنا إذًا أ ّن الشهرستا ّ

رصح صاحب امللل والنحل أ ّن «لفيثاغورس رأيًا يف العدد واملعدود
أنّه ينفصل عنها؟ و ّ

قد خالف فيه جميع الحكامء قبله ،وخالفه فيه َمن بعد ُه ،وهو أنّه ج َّرد العدد عن املعدود،
تجريد الصورة عن املا ّدة ،وتص ّوره موجو ًدا محققًا وج ّرد الصورة ،وتحققها»[[[.

ككل،
بي من جهة الشبهة الواقعة يف رضورة التفريق بني الواحد والعدد ّ
واالعرتاض ّ ٌ
[[[ وولرت ستيس :املصدر السابق ،ص .32
[[[ برتراند رسل :املصدر السابق ،ص .69

الشهرستاين أبو الفتح :املصدر السابق ،ص .350
ّ
[[[
[[[ املصدر نفسه :ص .349
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ليس من جهة تجريد األعداد ــــ بصفتها جواهر ميتافيزيقيّة ـــ عن املعدودات ،وإنّ ا من

امليتافيزيقي األ ّول واألعداد التالية من بعده؟ لذا نجد «يف
جهة غموض العالقة بني الجوهر
ّ
جا من التخ ّيالت
يل لهذا املبدأ ـــ جوهر العدد ـــ عىل عامل األشياء مزي ً
التطبيق التفصي ّ

وكل عدد آخر
كل األعداد من الوحدة ،وهي العدد األ ّولّ ،
الشاذّة ،واملبالغات ،أ ّولً  :تنشأ ّ

الفردي واملحدود وبني
حد الفيثاغوريّون بني
هو ّ
ّ
بكل بساطة وحدات كثرية )...( ،وقد و َّ
الزوجي والالمحدود ،وكيف ّية التوحيد هذه تبدو مسألة مليئة بالشكوك»[[[.
ّ

وبالجملة اتضح أ ّن جوهر العدد يف نظريّة فيثاغورس غامض ما عدا كونه يرتجم

خاصة
امليتافيزيقي األ ّول واملبدع بصورة ب ِّينة ومنطق ّية،
ميت بالجوهر
املعدود فقط ،وال ّ
ّ
ّ
الفردي الذي يتص ّدر
العددي
امليتافيزيقي ،والواحد
واإلشكال مل يزل عالقًا بشأن الواحد
ّ
ّ
ّ

امليتافيزيقي الذي
التعداد إىل ما ال نهاية له يف اإلحصاء .ويف كلمة جامعة؛ إ ّن الجوهر
ّ
آمن به فيثاغورس مل مييِّزه عن الطبيعة متيي ًزا ُمفارقًا كتميُّز الروح عن الجسد ،بل ميّزه فقط

ّ
ينفك جوهر العدد عن كونه مجرد
كتم ّيز القرص عن الدائرة ،أو ما شابه هذا ،وكأين به مل
ريايض متط ّور ونحن نعلم عن عقالن ّية فيثاغورس الرياض ّية ،فام يُستفاد من حكمته يف
تعبري
ّ

الحسيّة كجوهري
الجوهر أنّه فاق نظرييه طاليس وأنكسامنس بأ ّن ج َّرد الجوهر عن الطبيعة
ّ
رصح بتعاليه ميتافيزيقيًّا كام ن َّزهنا  -نحن يف
املاء والهواء؛ إذ العدد غري املعدود ،لك ّنه مل ي ّ
إمياننا  -الله تعاىل عن الكون ،فليس كمثله يشء يف املوجودات عىل اإلطالق.
 4ـــــ مقاالت أنباذوقليس Empedocles /ونقضها:
األسطقس؛
هو الحكيم الرابع من رهط الحكامء السبعة وقد يجوز لنا أن نك ِّنيه بحكيم
ّ

باألسطقسات األربعة؛ «وجعل من الرتاب والهواء والنار
ألنّه ُعرف بتأصيل املوجودات
ّ
وكل عنرص من هذه
واملاء العنارص األربعة (ولو أنّه مل يكن هو الذي استخدم كلمة عنرص)ّ ،
العنارص األربعة قديم ،لكن العنارص ميكن أن متتزج بنسب مختلفة ،فينتج عن امتزاجها

والحب هو الذي هو الذي يصل هذه
املتغية ،التي نصادفها يف العامل،
املواد املركّبة
ّ
ّ
[[[ وولرت ستيس  :املصدر السابق ،ص .35

َْ
ْ
نقض َو َبت

285

العنارص ،والبغضاء هي التي تفصلها؛ وكان الحب والبغضاء ــــ يف رأي أنباذوقليس ــــ

عنرصين أ ّول ّيني يتساويان منزلة مع الرتاب والهواء والنار واملاء»[[[.

بيَسري من التأ ّمل نستفيد أنّه يف الوقت الذي أ ْعلم فيه طاليس بجوهر واحد هو

إل تح ّوالت له ،وأ ْعلَ َم أنكسامنس بجوهر الهواء وتح ّوالته ،وتال ًيا
املاء ،وما املوجودات ّ
جوهر الواحديّة العدديّة مع فيثاغورس ،قَلب أنباذوقليس الواحديّة املا ّديّة والعدديّة إىل كرثة
األسطقسات ،وزعم أنّها ال ّ
تنفك عن التفاعل فيام بينها،
ما ّديّة ،بأن جمع العنارص األربعة أو
ّ

وليست كام زعم طاليس يتح ّول املاء ويستحيل إىل جامد وهواء ،أو كام زعم أنكسامنس

يف تح ّول الهواء .أنباذوقليس بحكمته هذه يُعد أبًا للفلسفة املا ّديّة بامتياز؛ ألنّه من بعده
ي الواحد للموجودات؛ ألنّه بدون ّ
شك يرغب
ات ّسعت الفلسفة الذ ّريّة القائلة بالجوهر املا ّد ّ

أن يضع نفسه يف صلة مبارشة مع وحدة املا ّدة عند األيونيّني وهراقليطس وغريه من فالسفة

الواحديّة املا ّديّة[[[.

ي ،ذي صور
إذًا ،نستخلص أ ّن الحكيم أنباذوقليس يؤمن بجوهر
ميتافيزيقي ما ّد ّ
ّ

الحب والكراهية ـــ كام زعم
أربعة ،منفصلة متا ًما عن بعضها ،ويف اآلن نفسه تتفاعل بفعل
ّ
ـــ هذه االعتقادات يف الحقيقة تفيض به إىل الوقوع يف انزالقات ميتافيزيق ّية ومنطق ّية متا ًما
كام وقع نظراؤه من قبله ،فيمكن القول واالعرتاض بأسئلة إحراج ّية من زاويتني:

جدل ـــ مع الحكيم أنباذوقليس ــــ أ ّن العنارص
ً
النقض األول ــــ ابتدا ًء عند تسليمنا

أربعةٌ ،وهي قدمية ومنفصلة عن بعضها بحسب نوع ما ّدتها الهيول ّية القدمية ،فإ ّن السؤال

وامليتافيزيقي ينشأ عن أ ّول هذه العنارص ما هو؟ هل هو املاء؟ أم
املنطقي
واالعرتاض
ّ
ّ
الهواء؟ أم هو النار؟ أم الرتاب؟ ال ّ
شك أ ّن أحدها يتق ّدم الباقي منها ،ويف حال القول بتق ّدم

ي
إحداها ،سينتفي حينئذ اعتقاد ِق َدمها كلّها ،وتبقى إمكان ّية ال ِق َدم ثابتة لعنرص واحد ما ّد ّ

خطْبه
ميتافيزيقي ،عىل ّ
أقل التقديرات كامء طاليس أو هواء أنكسامنس ،أ ّما أنباذوقليس فَ َ
ّ
[[[ برتراند رسل :املصدر السابق ،ص .110..109

[[[ عيل سامي النشّ ار وآخرون :دميقريطس فيلسوف الذ ّرة ،الهيئة املرصيّة العا ّمة للتأليف والنرش،
اإلسكندريّة ،ص .150
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أكرب حني زعم أ ّن العنارص أربعةٌ ،وتاليًا هي كلّها قدمية وبسيطة ،ال متق ّدم فيها وال متأخّر.
ـــــ النقض الثاين :عند االعتقاد ب ِق َدم العنارص األربعة كجواهر ما ّديّة ميتافيزيقيّة ال

ّ
جىل بوضوح االحتكام إىل القول كذلك بقدم العامل
تنفك املوجودات ّ
إل أن تصدر عنها ،يت ّ

كلّه؛ أل ّن حكمة أنباذوقليس تلزمه بحكمة فيزيائ ّية ما ّديّة محضة مفادها »:أ ّن املادة ليست لها
بداية وال نهاية ،وأنّها غري مخلوقة وال ميكن إفناؤها ،وهذا هو املبدأ األ ّول عند أنباذوقليس،
لقد آمن بأنّه ال توجد صريورة مطلقة وخلق كامل وتدمري كامل لألشياء ،وآمن مع هذا بأ ّن
األشياء تظهر وتفنى عىل نح ٍو ما»

[[[

وبالجملة ،وبعد هذا التوضيح ،ميكن القول إن أنباذوقليس هو الحكيم الجامع

ي بعد طاليس ومدرسته امللطيّة ،وهرياقليطس القائل
لحكامء الجوهر
امليتافيزيقي املا ّد ّ
ّ

يتغي ،وال يشء يدوم
«فكل يشء ينساب وال يشء يسكنّ ،
ّ
والتغي؛
بجوهر النار
كل يشء ّ
ّ
عىل حال»[[[ ،وقد جمع أنباذوقليس جواهرهم الواحديّة املا ّديّة ليجعلها أربعة ،ويت ّم بذلك
السمة
العنارص الطبيعيّة ،ث ّم إنّه إليه تعود فكرة ِق َدم العامل و ِق َدم ّ
كل الجواهر التي ظلّت ِّ

البارزة يف الفلسفة اليونانيّة كلّها ،عىل استثناءات قليلة كأفالطون وجالينوس بسبب فلسفتهام

حيك عن أفالطون أنّه قال :العامل ُمك ّون
يل« :و ُ
اإلله ّية ـــ كام قال عنهام أبو حامد الغزا ّ
سمه «ما يعتقده جالينوس رأيًا»
ومح َدث ،وذهب جالينوس يف آخر عمره يف الكتاب الذي ّ

إىل التوقّف يف هذه املسألة» ،وأنّه ال يدري أل َعامل قديم أو محدث؟»[[[ ،فام نستفيده هاهنا

ظل علم
هو فكرة ِقدم العامل بنا ًء عىل قدم الجواهر األنباذوقليّة ،وهي تلك الفلسفة التي ّ
اإلسالمي يُهفتها را ًّدا يف ذلك عىل دعاوى الحكامء اليونان ّيني ،ومن انتحل نحلهم
الكالم
ّ

من حكامء اإلسالم .ويف عبارة جامعة يُع ّد أنباذوقليس إما ًما للام ّديّة يف الفلسفة وناحتًا

لفكرة قدم العامل يف عقول الحكامء من بعده والسيّام أرسطوطاليس؛ أكرب فالسفة اليونان
[[[ وولرت ستيس :املصدر السابق ،ص .62

[[[ عيل سامي النشار ومحمد عيل أبو ريان وعبده الراجحي :هرياقليطس فيلسوف التغري ،دار املعارف،
ط ،1مرص .1969 ،ص .39
الغزايل أبو حامد :تهافت الفالسفة ،تحقيق سليامن دنيا ،دار املعارف ،ط ،1دت ،مرص ،ص .88
ّ
[[[
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وقول للحكمة وتبويبًا ملباحثها.
ً
تصنيفًا يف الفلسفة
 5ـــــ مقاالت أنكساغوراس Anaxagore /ونقضها:
يضاف إىل الحكامء األربعة املذكورين حكيم خامس هو أنكساغوراس ،وقد كان

مبدل إيّاها
ً
ميالده بآسيا الصغرى ،حوايل  500ق.م ،ويذكر عنه أنّه ترك موطنه كالزومينيا،

بأثينا التي مل يسمع فيها عن الفلسفة والفالسفة قبل أنكساغوراس ،فكان هو الذي نقل

ين ،وفيها
الرئييس للفكر
الفلسفة إىل بلدة أثينا ،وأصبحت يف أيّامه املركز
الفلسفي اليونا ّ
ّ
ّ
بكل املشهورين يف عرصه[[[ ،كام ينبغي التنبيه أ ّن أثينا هي املقر
اتصل أنكساغوراس ّ
الجامع ألكرب فالسفة اليونان عىل اإلطالق ،كأفالطون وسقراط وحتى أرسطو رغم ارتحاله

إليها من بلدته أسطاغريا.

امليتافيزيقي ،أ ُه َو يتفق
املهم من ِذكْر حكمة أنكساغوراس هو مقاالته يف الجوهر
ّ

مع سابقيه ومعارصيه من الحكامء أم أنّه عارضهم يف مقاالتهم؟ ،والس ّيام تلك املقاالت
امليتافيزيقي ذي الطبيعة املا ّديّة ،ال ّ
شك أنّنا
التي ذكرناها وأجمع حكامؤها عىل الجوهر
ّ

وإبدال عند أنكساغوراس ،وهذا عائد ـــ بالطبع ـــ إىل قراءته لحكمة سابقيه
ً
سنجد إعراضً ا
حص ما يجب أن يُقال؛ فام قوله يف الجوهر يا
وفقهها بصورة سمحت له أن يفحص ومي ّ

ترى؟

لعلّنا ال نجانب الصواب يف تقريرنا أ ّن أنكساغوراس يُع ّد من األوائل الذين

ين للعامل أو الكون؛ ذلك أنّنا نجده أعرض عن تلك الجواهر املا ّديّة
آمنوا بجوهر روحا ّ
واألسطقسات األربعة وغريها ،لقد تص ّور
التي اعتقدها الحكامء من قبله ،املاء والهواء
ّ

الكل ،هذا
أنكساغوراس ق ّوة محركة ليست من طبيعة فيزيائيّة وغري جسامنيّة ،هي العقل
ّّ
األخري الذي ينتج الحركة يف عامل األشياء كلّها[[[.

الكل ألنكساغوراس ينشأ من ناحية الغاية من
لكن النقد والنقض عىل جوهر العقل
ّّ

[[[ وولرت ستيس :املصدر نفسه ،ص .70

[[[ وولرت ستيس :املصدر السابق ،ص .72
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أصل ،ففي حكمته «العقل واملا ّدة يوجدان جنبًا لجنب منذ األزل ،إ ّن العقل
ً
وجود العقل
وكل ما هنالك أنّه ينظّمه (العامل) ،يقول أنكساغوراس« :إ ّن األشياء جمي ًعا
مل يخلق املا ّدةّ ،

كانت م ًعا متع ّددة بشكل ال متنا ٍه ،وقليلة بشكل ال متنا ٍه ،ث ّم جاء العقل وبثّ فيها النظام»[[[.

فبكل روح علم ّية وبكامل
ّ
هنا يبقى اإلشكال عالقًا دو ًما ،وهو زمان وجود العقل واملا ّدة،
النزاهة املنطقيّة اقرتب أنكساغوراس ــــ رصاحة ـــ من إصابة كبد الحقيقة ،التي تكاد

توافق األديان السامويّة يف كون الخالق هو املدبّر واملبدع والباري للام ّدة واملنظّم تال ًيا لها
وفق غائ ّية كاملة الدقّة والنظام ،لكن ما وقع فيه أنكساغوراس هو مأزق تسوية املا ّدة بالعقل
الوجودي ،قال إنّهام موجودان جن ًبا لجنب منذ األزل ،ما يجعل
الكل ،من حيث الزمان
ّ
ّّ

الكل؟
النقدي يطرح سؤالً هو :أيّهام يتق ّدم اآلخر؟ املا ّدة أم العقل
املنطقي والحس
العقل
ّ
ّّ
ّ
جا لإلشكال؛ أل ّن عقله ـــ وببساطة ـــ ال يقبل أن يع َمد العقل
هنا مل يق ّدم أنكساغوراس عال ً

امليتافيزيقي إىل تنظيم ما ّدة هو أبدعها ،فاختار أن يس ّوي بينهام كتساوي مجيء
الكل
ّّ
ّ
الكل للجسم ،ومل يسبقه زمانًا
ين ،لك ّنه هو الناظم
العقل وجسم اإلنسان ،العقل غري جسام ّ
ّّ
بل أت َيا مع بعض بالتَّساوق ،مل يتق ّدم أحدهام اآلخر .وبعبارة أخرى «من املحال أن يتب ّدد

رسبها مع سيل من االنقسام ال ينقطع وال
يش ٌء إىل ال يشء« ،فكأ ّن هناك حفظًا للام ّدة وت ّ
ينتهي»[[[ ،وإذَّاك يقع النقد ،ويتبلور االعرتاض عىل حكمة أنكساغوراس ،يف كلمة جامعة؛
الكل حكمة ف َّعلت نشاط عقول كبرية كعقيل أفالطون وأرسطو ،لكن يا ليت هذا
العقل
ّّ
امليتافيزيقي وجو َد هذه املادة الجسامنيّة؟
األنكساغوري سبق وجو ُده
العقل
ّ
ّ
 6ـــــ مقاالت سقراط  Socrate /وتلميذه أفالطون  Platon /ونقضها:
ين القديم رغم ذيوع صيته ،وكرثة
يعترب سقراط الشخص ّية اللغز يف الفكر اليونا ّ

اإلخبار عن سريته ،فمن الطريف أنّه «كان مؤم ًنا ،ولذلك شعر بالحرية ،ولذا تب ّدلت حياته

كام تب ّدلت حياة النبي «موىس» حني سمع اإلله من بني األحراش املحرتقة»[[[ .إنّنا فضّ لنا
[[[ املصدر نفسه :ص .74

[[[ جعفر آل ياسني :فالسفة يونانيّون ،العرص األ ّول ،مطبعة اإلرشاد ،ط ،1بغداد ،1971 ،ص .94

القومي للرتجمة ،ط،1
األنصاري ،مراجعة :حسن حنفي ،املركز
[[[ جورج رديبوش :سقراط ،ترجمة أحمد
ّ
ّ
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تلخيص مقاالت سقراط وأفالطون متالزمتني لسببني؛ أ ّما األ ّول فأل ّن أفالطون حكيم تتلمذ
قليل ما يخرج التلميذ عن أستاذه ،وبذلك
عىل يد الحكيم سقراط ،وكام هو معلوم فإنّه ً

يتشابهان يف مقاالتهام ،بل ويتطابقان يف الغالب ،وأ ّما السبب الثاين؛ فهو أ ّن أفالطون -
ولوالئه الكبري ألستاذه سقراط  -ص ّنف محاوراته الفلسف ّية عىل لسانه ،وهنا ينشأ السؤال :هل

سقراط كان يقول الحكمة وتلميذه أفالطون مج ّرد كاتب فقط ،أم أ ّن سقراط مل يكتب كتابًا
وال رسالة؟ فعمد إذّاك أفالطون إىل تخليد حكمته يف محاوراته ،وما فلسفته هو (أفالطون)
إل تدعيم وتطوير ورشوح لفلسفة أستاذه ،وبالجملة يتّفق أفالطون وأستاذه يف مقولة الجوهر
ّ
ين وشارك سقراط يف األخذ عنه ،ومل
امليتافيزيقي
الروحي؛ ألنّه «أخذ عن فيثاغورس اليونا ّ
ّ
ّ
إل بعد موت سقراط»[[[ ،فكالهام يؤمن بإله اآللهة أو مثال
يشتهر ِذكْره بني علامء يونان ّ

امل ُثل وهو مفارق للموجودات السفل ّية ،واتفاقهام يف قض ّية الجوهر هو السبب الوجيه الذي
جعلنا نجتهد يف إدماج ِحكمتهام؛ لذا سنسعى إىل تلخيص مقاالتهام يف الجوهر وتحليلها

ونقدها ونقضها.

أفالطون هو صاحب نظريّة امل ُـثل ،لكن هي يف الحقيقة نتيجة متط ّورة لنظريّة

«كل معرفة
الحسيّة؛ لقد آمن سقراط بأ ّن ّ
سقراط يف املفاهيم العقليّة الجامعة لإلدراكات
ّ
هي معرفة من خالل املفاهيم ،وأ ّن العقل هو ملكة املفاهيم»[[[ ،واملفهوم الذي يقصده

الفلسفي
سقراط هو املقولة الجامعة للخصائص املشرتكة لعامل األشياء ،وقد بلغ بالتعقيل
ّ
الحس ّية
صح القول  -املوضوعات
ّ
درجة متق ّدمة من املنطق ،حيث تس ّنى له أن يُجو ِهر  -إ ْن ّ
وغريها من املوضوعات املعنويّة يف قوالب تشرتك فيها؛ لذا فليس مث ّة سامء زرقاء ،بل مث ّة

مفهوم لألزرق ومفهوم للسامء ،وما إلحاق صفة الزرقة للسامء إلّ َع َرضً ا وليس جوه ًرا ،كون

مثل ،وهكذا بالنسبة لسائر األعراض
اللون األزرق قد يضاف لغري السامء ،ف ُيضاف للنجم ً
القاهرة ،2014 ،ص .42

القفطي جامل الدين :إخبار العلامء بأخبار الحكامء ،تعليق :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلم ّية،
[[[
ّ
ط ،1بريوت ،2005 ،ص .20
[[[ وولرت ستيس :املصدر السابق ،ص .99

 290د .سنويس سايم

ّ
واملتكثة.
املتع ّددة
ال ّ
السقراطي كان داف ًعا قويًا ومق ّدمة بالغة األه ّميّة لتط ّور مفهوم
شك أ ّن املفهوم
ّ

امليتافيزيقي من طبيعته املا ّديّة التي شهدناها بوضوح مع الحكامء ما قبل ظهور
الجوهر
ّ
امليتافيزيقي ذي الطبيعة الروح ّية ،فمع أنكساغوراس إشارة
سقراط وأفالطون ،نحو الجوهر
ّ

الكل ،ولكن مع سقراط يف فلسفة املفهوم
غري مكتملة لروحان ّية الجوهر يف مقولة العقل
ّّ

أضحت روحنة الجوهر متجلّية ،بأن ج َّرد املفهوم شيئًا فشيئًا حتّى نادى يف الناس بالتوحيد
تستحق حتى النحت والتشكيل
حسيّة ،ال
ّ
ونهى عن عبادة األصنام التي هي مج ّرد أعراض ّ

يف أحسن صورة« ،نهى الرؤساء الذين يف زمانه عن عبادة الرشك وعبادة األوثان؛ فث ّوروا عليه

الغاغة(السفلة من الناس) ،وألجأوا ملكهم إىل قتله ،فحبسه امللك ،ث ّم سقاه الس ّم ،وقض ّيته
ّ
معروفة»[[[.

امليتافيزيقي عند هذين الحكيمني هو املفهوم الذي تط ّور
إذًا لقد عرفنا أ ّن الجوهر
ّ

قول عىل لسان سقراط ومحاوره
مع أفالطون وأصبح يس ّمى باملثال ،وهنا يورد أفالطون ً

يظل واح ًدا أم ماذا؟..
كل واحد من الكرثة؟ هل ّ
رضا يف ّ
يقول« :واملثال كلّه كيف تتص ّوره حا ً
حدا يا بارمينيدس ،إنّه يف هذه الحالة يبقى واح ًدا
ر ّد سقراط ً
قائل :وماذا مينعه أن يبقى وا ً

ّ
منفصال عن
متكثة ومنفصلة ،وعىل هذا يكون
رضا كلّه م ًعا يف أشياء
ً
وهو هو ،ويكون حا ً
نفسه»[[[ ،هذه العبارة األفالطونيّة تلخّص لنا حكمة املثال ونظريّة املثل التي ظلّت الطابع
املميّز لفلسفة أفالطون والفلسفة العقالنيّة من بعده.

خاصة ونحن نقف أمام فلسفة
لكن النقد واالعرتاض يلزم سقراط وتلميذه أفالطون،
ّ

الحس وعامل املثل ،ال ّ
شك أ ّن أفالطون وضع العرض ّيات يف العامل
تلفيق ّية غامضة بني عامل
ّ
املحسوس واعتقد بالجواهر التي هي املثل يف العامل املعقول ،أو عامل املثل والنامذج

سي هاهنا هو مجرد املشاركة فقط،
األزل ّية ،لكن هذا ال ْ
يسلم من النقد؛ أل ّن املنطق املـُ ِّ
الشهرستاين :املصدر السابق ،ص .356
ّ
[[[

[[[ أفالطون :محاورة بارمينيدس :ترجمة :حبيب الشاروين ،املجلس األعىل للثقافة ،ط ،1القاهرة،2002 ،
ص .18
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ولكن هذه املشاركة ستكون من أه ّم الصعوبات واإلشكاالت الفارقيّة؛ إذ كيف لنا أن نربط

وكل منهام له طبيعة مغايرة لآلخر؟ كام يتعذّر تفسري املشاركة ما ّديًّا
املحسوس باملعقول؟ ّ
ين ،وهي أيضً ا ال يقصد بها
بسبب اختالف الطبيعتني ،عامل
الحس ما ّد ٌّ
ّ
ي وعامل املثل روحا ٌّ
فسيظل االنفصال مطلقًا وتا ًّما بني املحسوس ومثاله ،أو بني املحسوس
ّ
املحاكاة ،وإذًا

السقراطي به[[[.
ين/
واملعقول ،رغم رسوخ االعتقاد األفالطو ّ
ّ

ين عند سابع الحكامء
إ ّن نظريّة املثل األفالطونيّة بوصفها ذروة الجوهر الروحا ّ
يل
سع أحد أبرز تالميذ أفالطون إىل إبطالها ووصفها بالرمزيّة واألدب الخيا ّ
السبعة ،وقد أَ ْ َ
يل يف
ال أكرث ،ويستوقفنا ر ّد أرسطو عىل أستاذه حني وصف أفالطون بالعمق
ّ
الشعري والخيا ّ
أناسا م َؤلَّهني ،فإ ّن املثل ليست سوى
نظريّة املثل فقال« :وكام أ ّن هذه اآللهة ليست سوى ً

أشياء الطبيعة وقد أضفى عليها الخلود» لقد قيل إ ّن األشياء هي ن َُسخ للمثل ،ولك ّننا نجد يف

الواقع أ ّن املثل ليست سوى ن َُسخ األشياء»[[[ .

مل ما ومفارق ،بل إ ّن
ّ
وكأن بأرسطو يريد أن يقول إ ّن عامل املثل ليس يوجد يف عا ٍ

الحقيقي  -الذي يزعم أفالطون زيفه  -هو العامل
وجوده يف عقل أفالطون فقط ،وأ ّما العامل
ّ
الواقعي الذي بنى عليه أرسطو فلسفته كلّها ،مؤ ِذنًا يف عقول الحكامء من
الطبيعي
الحس
ّّ
ّ
ّ

مؤس ًسا نظريّة أخرى
بعده باالعرتاض عىل نظريّة أستاذه يف جوهر املثال ،واإلعراض عنها ّ
ين مسا ًرا
تقوم عىل أساس الواقع ،وبهذا قَلَب مزاعم أستاذه ،فاتّخذت مقولة الجوهر الكو ّ
آخر لن نتح ّدث عنها هاهنا؛ أل ّن كالمنا كان مق ّر ًرا عن الحكامء السبعة ،وبالجملة هذا ما

والروحي يف منت الفلسفة ما قبل
ي
أردنا تبيانه بخصوص مفاهيم الجوهر
امليتافيزيقي املا ّد ّ
ّ
ّ
األثيني.
ووصول إىل أفالطون
ً
امللطي
األرسط ّية؛ بداية بطاليس
ّ
ّ

رصح بتهافت
ولنا أن نختم ّ
بنص ابن خلدون الذي أجمل اإلبطال ملزاعمهم و ّ

دعاويهم؛ يقول»:واعلم أ ّن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه ،فأ ّما إسنادهم

اليوناين ،الفلسفة اليونان ّية من طاليس إىل أفالطون ،دار
ّ
الفلسفي
[[[ مح ّمد عيل أبو ريان :تاريخ الفكر
ّ
الوفاء لدنيا الطباعة والنرش ،ط ،2اإلسكندريّة ،2014 ،ص .189
[[[ وولرت ستيس :املصدر السابق ،ص .172
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عم وراء
املوجودات كلّها ّ
إل العقل األ ّول واكتفاؤهم به يف الرتقّي إىل الواجب ،فهو قصور ّ

ذلك من رتب خلق الله ،فالوجود أوسع نطاقًا من ذلك»[[[ .هذا العقل الذي عهدنا تسميته

الروحي.
ي أو
ّ
امليتافيزيقي ذي
بالجوهر
التجل املا ّد ّ
ّ
ّ
خاتمة:

بعد محاولتنا املتواضعة يف تحليل ونقد حكمة الحكامء السبعة يف الجوهر

األثيني ،نرى أنّه من األنسب
امللطي ونهاية بأفالطون
امليتافيزيقي بداية من طاليس
ّ
ّ
ّ
االجتهاد يف استجامع أه ّم النتائج وتقدميها يف شكل نقاط:
من خالل تحليل حكمة الحكامء السبعة ،تبدو فلسفتهم  -رغم بساطتها  -بالغة

األه ّم ّية بالنظر إىل تناميها شيئًا فشيئًا ،وتأثريها املتتايل عىل من لحقهم من حكامء أيضً ا.

ي شاهدناه مع طاليس يف املاء ،ومع أنكسامنس
انقسم مفهوم الجوهر إىل جوهر ما ّد ّ

روحي ملسناه مع
األسطقسات األربعة ،وإىل جوهر
يف الهواء ،ومع أنباذوقليس يف
ّ
ّ
الكل ،ومع سقراط وأفالطون يف املثل العليا ،ويبقى جوهر العدد
أنكساغوراس يف العقل
ّّ
توسطت صناعة الرياضيّات
عند فيثاغورس
متوسطًا الطبيعتني املا ّديّة والروحيّة ،متا ًما كام ّ
ّ
العامل املعقول والعامل املحسوس.

ّ
بتكث صوره ،بات من
تبي لنا أ ّن الحكامء السبعة ومل ّا تع ّدد مفهوم الجوهر بينهم
ّ

األقل يف إشكال الجوهر املتع ّدد -؛ إذ
ّ
املوضوع ّية العلم ّية اإلقرار بتهافت ِحكْمتهم  -عىل

ليس من املنطق يف يشء أن يتص ّور عاقل تع ّدد صور الجوهر؛ أل ّن الرويّة الناظرة بالبصرية
تبحث عن جوهر واحد ،إليه تفتقر سائر الجواهر واألعراض.

نستنتج يف األخري أ ّن شيوع الكالم عن الجواهر املا ّديّة عند أغلب الحكامء السبعة،

والسيّام األوائل منهم ،أفىض إىل ميالد فكرة ِقدم العامل التي قال بها أغلب الفالسفة
الصاع بني األديان السامويّة
ججت ّ
الغربيّني املتق ّدمني منهم واملتأخّرين ،وهي الفكرة التي أ َّ

[[[ ابن خلدون :املقدّمة ،تحقيق :حامد أحمد الطاهر ،دار الفجر للرتاث ،ط ،1القاهرة ،2004 ،ص .662
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اإلسالمي منذ قرون خلت بالتص ّدي لهذه الفكرة
والفلسفات األرضيّة ،وقد تكفَّل علم الكالم
ّ

الغرب ّية ،والتي تعود بذور نشأتها األوىل إىل حكمة الحكامء السبعة يف التأسيس للجوهر
ي للكون.
املا ّد ّ

ــــــ مكتب�ة البحث:
 1ــــ ابن خلدون :املق ّدمة ،تحقيق :حامد أحمد الطاهر ،دار الفجر للرتاث ،ط،1

القاهرة ،2004 ،ص .662

النص الكامل ملنطق أرسطو ،تحقيق :فريد جرب ،مراجعة :جريار
 2ــــ أرسطوطاليس:
ّ

ين ،ط ،1بريوت.1999 ،
جيهامي ورفيق العجم ،دار الفكر اللبنا ّ

ين ،املجلس األعىل
 3ـــــ أفالطون :محاورة بارمينيدس :ترجمة :حبيب الشارو ّ

للثقافة ،ط ،1القاهرة.2002 ،

 4ــــ أندري الالند :موسوعة الالند الفلسفيّة ،تعريب :خليل أحمد خليل ،منشورات

عويدات ،ط ،2بريوت /باريس.

 5ـــــ برتراند رسل :تاريخ الفلسفة الغربيّة ،الفلسفة القدمية ،ترجمة :زيك نجيب

محمود ،مراجعة :أحمد أمني ،الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب ،القاهرة.2010 ،

 6ــــ جعفر آل ياسني :فالسفة يونان ّيون ،العرص األ ّول ،مطبعة اإلرشاد ،ط ،1بغداد،

.1971

األنصاري ،مراجعة :حسن حنفي،
 7ـــــ جورج رديبوش :سقراط ،ترجمة أحمد
ّ

القومي للرتجمة ،ط ،1القاهرة.2014 ،
املركز
ّ

 8ــــ جريار جيهامي :موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب ،مكتبة لبنان نارشون،

ط ،1بريوت.1998 ،

الشهرزوري :تاريخ الحكامء قبل اإلسالم وبعده ،تحقيق :عبد
 9ــــ شمس الدين
ّ
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الكريم أبو شويرب ،دار بيبليون ،باريس.2007 ،
ين أبو الفتح :امللل والنحل ،ضبط وتعليق :كرسى صالح العيل،
 10ـــــ الشهرستا ّ

مؤسسة الرسالة نارشون ،ط ،1بريوت.
ّ

الحفني :املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة ،مكتبة مدبويل،
 11ـــــ عبد املنعم
ّ

ط ،3القاهرة.2000 ،

 12ـــــ ع ّزت قرين :الفلسفة اليونانيّة حتّى أفالطون ،طبع جامعة الكويت.1993 ،
 13ـــــ عيل سامي النشّ ار وآخرون :دميقريطس فيلسوف الذرة ،الهيئة املرصيّة العا ّمة

للتأليف والنرش ،اإلسكندريّة.

 14ــــ عيل سامي النشّ ار ومحمد عيل أبو ريّان وعبده الراجحي :هرياقليطس فيلسوف

التغري ،دار املعارف ،ط ،1مرص.1969 ،

يل أبو حامد :تهافت الفالسفة ،تحقيق سليامن دنيا ،دار املعارف ،ط،1
 15ــــ الغزا ّ

دت ،مرص.

القفطي جامل الدين :إخبار العلامء بأخبار الحكامء ،تعليق :إبراهيم شمس
 16ــــ
ّ
الدين ،دار الكتب العلم ّية ،ط ،1بريوت.2005 ،
ين ،الفلسفة اليونانيّة من
 17ـــــ مح ّمد عيل أبو ريان :تاريخ الفكر
الفلسفي اليونا ّ
ّ

طاليس إىل أفالطون ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش ،ط ،2اإلسكندرية.2014 ،

 18ـــــ وولرت ستيس :تاريخ الفلسفة اليونان ّية :ترجمة :مجاهد عبد املنعم مجاهد،

املؤسسة الجامع ّية للدراسات والنرش ،ط ،2بريوت.2005 ،
ّ
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frameworks.
9. The process of reviewing must be run confidentially and the
written notes must return to the editor in chief.

10. Reviewer’s notes recommendations must be depended in acceptance publication decision.
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Guidelines of Reviewers
Journal of Al-Aqeedah takes notice on the accreditation of
highly standards and equality in reviewing process. It is interesting in all procedures of reviewing process. Its essential
interest is to make the scientific reviewer examining the manuscript very well according to his/her major. The manuscript
must not be under the reviewer’s self-opinion. Reviewer must
mention the reliable notes on the manuscript and return to the
journal within fifteen days and the reviewing process is doing
according to the following limitations:
1. The title and its approach to the content.

2. Validity of methodology and its approach to the content.

3. The documentation of the references and its modern ones.

4. Literature review and the scientific value adding to knowledge
field.

5. the manuscript meeting journal policy and the instructions of
publication.

6. the research paper drawing from previous studies? Reviewers
must be mentioned that to the editor in chief.

7. Reviewers must mention and clarify the abstract that describe
the content of the manuscript. Here must be relevance between the
content of the manuscript and its idea in Arabic and English.
8. the author explaining to scientific results depending on theory
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as mentioning in this journal and checking the language of manuscript.
3- The researcher must follow amending manuscript according
to editorial board notes supporting to report of scientific reviewer.
4- I have no permission to do in original research paper except
to get the consent from the editor in chief.
5- I undertake in charge of any modification legally and morally
in all content of manuscript. and I hereby undertake as follows:
1- My own thinking of research.
2- To be concede copyright, publication, distribution of hard
and soft copies of journal to journal of Al-Aqeedah or who is authorized.

Name of the first researcher:
Institution:
Email:.................................. No. mobile:............................
The names of participants (if there are)
Signature:
Date:
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To/ 										
NO.		
Sub/ Undertaking of Publication						
Date:		
Editorial board please to tell you that we get your manuscript (........... )
Please, fulfill the following undertaking statement form and return it
as quickly as possible to be ready for the review. It is important to know
that we consider the date of receiving this statement as the staring of reviewing procedures.
Director
Prof. Dr. Mohammad Mahmood Abood Zuain

Undertaking Statement
I am (................................................................) hereby sign
and my manuscript title is (.........................................................)
I undertake that:
1- A research paper is unpublished and not present to other publisher as fully or summary. The research paper must not draw from
any thesis or dissertation.
2- The instructions and the morals of publication must follow
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search methodology.
5) Journal has a commitment never using of the ideas of researches
by the editorial board or the reviewers.

6) The researchers must guarantee to work accredited research pa-

pers for meeting professional criterion and highly morals without
changing the outcomes.
7) The researchers must use scientific methods to get the reality.

8) The researchers must be neutral and be far of extremism of opinion and the self. She/he must be open-minded to the scientific reality.
9) The researchers must be accredited systematic approaches and
further evidence to prove the hypotheses and getting the outcomes.
10) Reviewers must be assured that there have no plagiarism. It needs to mention to all published works.
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Magazine publishing policy
The aim of the journal is to provide equal opportunities to all
researchers. It is accepted the scientific research papers according to scientific and accredited contents. Journal’s sight is to be a
commitment to professional morals of publication which is highly
interesting to researchers and reviewers with meet the aims and
visions of the journal.
The following statement of morals of scientific publication of
this journal has announcements and regulations particularly and
morally to editor in chief, editorial board, reviewers and researchers. This is to be meeting with principles of global morals of publication committee (COPE).
1) Editor in chief is doing to achieve follow up and initially review

the manuscripts and the validity or the excuse for the publication
before sending to reviewers.
2) Editor in chief is doing with editorial board and the experts to
select the suitable reviewers according to the subject of the manuscript and the major confidentially.
3) Journal presents reviewers’ and experts’ reports for the service
and supporting researchers in an artistic way, methodology and
information. This is for the quality of the research process.
4) There must be a commitment to prevent discrimination against
enmity, sex, social race or religion excepting non commitment re-
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procedures.
12- Manuscrpts must be reviewed confidentially for the validity
of their publication. They do not return either acceptance or not.
Procedures of tracking as follows:
a- Journal tells the author that track running during one week
from the date of submission.
b- Journal tells the authors’ acceptance papers with accepting of
Editorial Board that they will publish during expecting date.
c- Reviewers may examine the papers with modifications or additions before publication that they return to the authors.
d- Journal tells the author that manuscript meets with a refusal
without necessary to reasons.
e- Each author is granted one journal from the number including
his/her publication.
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the sources and references, it is written according to the international formula known as (Chicago) and it is as follows : Surname,
author name, book title, translation, volume , name of the press,
place of printing, year of publication.
6- Manuscript must be included a list of references and bibliographies separately from the margins. Foreign references and bibliographies must add to as a list separately from Arabic ones with
interesting in order of alphabet of the names books and papers in
journals.
7- Tables, graphs and portraits should be printed on independent
sheets and their references must be mentioned under them with the
appearance of places in the body.
8- Curriculum vitae of the new author should be provided with
the manuscript with mentioning to its submission to conference or
scientific symposium. It needs to mention the scientific association
which may sponsor or help.
9- Research must not publish previously.
10- Manuscript must be printed on A4 sheets with CD and minimum 25 pages simplified Arabic 16 font for the body and 14 for
the margins with numerating order.
11- Order of research papers in journal are according to artistic
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Guidelines for Authors
The Journal of Al-Aqeedah is accepted research papers and accredited studies according
to instructions of the scientific researches as
follows:
1-Manuscripts should be followed rules and international standards of the scientific researches.
2- Publishable researches must be connected to the jour-

nal’s main themes, namely:

a. Ancient and modern theology
b. Contemporary thought
c. Suspicions and responses
d. Al-Aqeedah library
e. Al-Aqeedah literature
3-The abstract must be in Arabic and English within one page
containing the full title.
4- The first page must contain the title, the name of the authors,
occupation, phone number and email.
5- The margins are in the body of each page and the sources and
references at the end of the research. As for the method of writing
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