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رئيس التحرير
السيد هاشم امليالين
مدير التحرير
أ.د .السيد محمد زوين
سكرتير التحرير
عمار عبد الرزاق ّ
دّ .
الصغري

هيئة التحرير

 )1أ.د .السيد فاضل امليالين( .لندن) ،جامعة ميد لسكس  .الفلسفة وعلم الكالم.
ّ
ّ
ّ
األعريج (العراق) ،جامعة الكوفة ،كلية الفقه  .الفلسفة والكالم .
 )2أ.د .ستار
 )3أ.د .الشيخ ّ
محمد شقري ( .لبن�ان) ،اجلامعة اللبن�اني�ة ،الفلسفة والكالم .
ّ
 )4أ.د .رؤوف ّ
الشمري ّ( .العراق) ،جامعة الكوفة ،كلية الفقه  .علم الكالم .
 )5أ.د .أكرم بركات ( .لبن�ان) ،اجلامعة اللبن ّ
�اني�ة ،الفلسفة وعلم الكالم .
ّ
ّ
الفكرية املعاصرة.
 )6أ.د .كريم شايت ( .العراق) ،جامعة الكوفة ،كلية الفقه  .علم الكالم والتي�ارات
ّ
ّ
 )7أ.دّ .
ّ
محمد حمزة الشيب ّ
اإلساليم املعاصر .
اإلسالمية ،الفكر
�اين ( .العراق) جامعة بابل ،كلية العلوم
ّ
 )8أ.م.د .الشيخ ّ
ّ
اإلسالمية .
السبحاين (إيران) ،املعهد العايل لدار احلديث ،الشريعة والعلوم
محمد تقي
ّ
ّ
املوسوي (العراق) ،جامعة الكوفة ،كلية الفقه ،علم الكالم .
 )9أ.م.د .رزاق
ّ
ّ
ّ
اإلساليم املعاصر .
األسدي ( .العراق) ،البصرة ،كلية اآلداب ،الفلسفة ،الفكر
 )10أ.م.د .عقيل صادق

العقيدة

تدقيق ّاللغة ّ
العربية
م.م .أحمد سالم اسماعيل
ّ
ّ
اإلنكليزية
تدقيق اللغة
م.م .فاضل شيحان
التصميم واإلخراج الفني
علي صاحب الربقعاوي

ال حيق النشر واالقتب�اس من حبوث املجلة دون اإلشارة إىل مؤلفيها واجلهة الناشرة،
ً
ً
ّ
ّ
ومعيارا من معايري التحكيم الدويل
الفكرية للمؤلفني،
امللكية
ويعد ذلك حقا من حقوق
ّ
العلمية الرصين�ة .
للمجالت
ّ
الرتقيم
الدويل ISSN: 2709 - 0841 :
ّ
هاتف إدارة املجلة 00964-)7717072696( :

ّ
موقع املجلة على شبكة اإلنرتنت www.iicss.iq :
الربيد األلكرتوين للمركز :

الربيد اإللكرتوين للمجلة :
ّ
العراقية  2465 :لسنة  2021م .
رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق
جمهورية العراق  /النجف األشرف  -ثورة العشرين -شارع الربيد – ّ
ّ
مجمع
عنوان املوقع :
اإلمام املرتىض  الثقايف .
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ّ
دليل املؤلف
تستقبل (مجلَّة العقيدة) البحوث والدراسات الجادّة الرصينة وفق
العلمي اآلتية:
قواعد البحث
ّ
 .1يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهج ّية
العلمي ،وخطواته املعمول بها عامل ًيا.
البحث
ّ
 .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 واإلنجليز ّية ،يف حدود
ً
كامل.
صفحة واحدة ،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.

دليل املؤلف

 .6يز َّود البحث بقامئة املصادر واملراجع منفصلة عن الهوامش،
ويف حالة وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قامئة املصادر واملراجع
بها منفصلة عن قامئة املراجع 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.

 .10يقدم البحث مطبو ًعا عىل ورق ( ،)A4مع قرص مدمج ()CD
يقل عن ( )25صفحة بخط « »simplified Arabicحجم ()16
ومبا ال ّ
ً
متسلسل.
ترقيم
للمنت ،و( )14للهامش ،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
رس ّ
 .12تخضع البحوث لتقويم ّ
البحوث إىل أصحابها سواء قُبلت للنرش أم مل تقبل ،ووفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يُ َبلَّغ الباحث باستالم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها
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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 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،
هـُ -ينح ّ
ومكافأة مالية مجزية ،ويعتمد ذلك عىل درجة تقييم البحث وأصالته.
ّ
سياسة النشر يف املجلة

تسعى املجلّة تقديم فرص متساوية لجميع الباحثني ،حيث تقبل
العلمي وأصالتها ،وترى املجلّة أنّ
األبحاث العلمية استنادًا إىل محتواها
ّ
االلتزام بأخالقيات النرش املهنية تُعد أهمية قصوى يجب عىل الباحثني
واملحكّمني مراعاتها؛ لتحقيق أهداف املجلّة ورؤاها العلم ّية.

الخاص باملجلّة ،ويتضمن
العلمي
وفيام يأيت بيان أخالقيات النرش
ّ
ّ
خاصة برئيس التحرير ،وأعضاء هيئة التحرير،
لوائح وأنظمة أخالق ّية
ّ
واملحكّمني ،والباحثني ،كام يتوافق مع مبادئ لجنة أخالقيات النرش
العاملية(:)COPE
تقييم أول ًيا ،والنظر يف
 )1يقوم رئيس التحرير مبتابعة وتقييم البحوث
ً

دليل املؤلف

مدى صالحيتها للنرش ،أو االعتذار من النرش ،قبل إرسالها إىل السادة
املحكّمني.
ّ
يتول رئيس تحرير املجلّة ـ بالتعاون مع هيئة التحرير وذوي
)2
االختصاص من خارج هيئة التحرير ـ مسؤولية اختيار املحكّمني
املناسبني عىل وفق موضوع البحث ،واختصاص املحكّم برسيّة تامة.
فني
 )3تقدّ م املجلّة يف ضوء تقارير املحكّمني والخرباء خدمة دعم ّ
يت للباحثني مبقدار ما يقتضيه البحث ويخدم جودته.
ومنهجي ومعلوما ّ
ّ
 )4االلتزام بعدم التمييز بني الباحثني عىل أساس العرق ،أو الجنس،
القيمي ،أو أي شكل من
الديني أو
االجتامعي ،أو املعتقد
أو النوع
ّ
ّ
ّ
أشكال التمييز األخرى ،عدا االلتزام بقواعد ومنهج البحث ،ومهارات
العلمي يف عرض األفكار واالتجاهات واملوضوعات ومناقشتها
التفكري
ّ
وتحليلها.
أي عضو من أعضاء هيئتها ،أو
 )5تلتزم املجلّة بعدم استخدام ّ
املحكّمني  -أفكار البحوث غري املنشورة التي يتضمنها البحث املحال
الخاصة.
عىل املجلّة يف أبحاثهم
ّ
 )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
حا عىل الحقيقة العلم ّية.
بالرأي والذات ّية ،وأن يكون الباحث منفت ً
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 )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.
إىل /

العدد :
التأريخ :

مّ /
تعهد وإقرار

استلمت
ْ
رس هيئة تحرير (مجلّة العقيدة) إعالم جنابكم الكريم بأنّها قد
ي ّ
بحثكم املوسوم بـ (.).............................................................................

فريجى تفضّ لكم مبلئ أمنوذج التع ّهد املرفق رب ًطا يف أقرب وقت
العلمي ،بعد استالم التع ّهد
ممكن؛ ليتسنى لنا املبارشة بإجراءات التقييم
ّ
 ..مع التقدير ...
مدير التحرير
أ.د .محمد محمود زوين
مّ /
تعهد وإقرار
ّ
إن املوقّع يف أدناه ( )............................وبحثي املوسوم بـ
() ............................
أتع ّهد مبا يأيت:

ً
ملخصا،
كامل أو
 -1البحث غري منشور سابقًا ،ومل أقدّ مه ألية جهة لنرشه
ً
مستل من رسالة ،أو أطروحة ،أو كتاب أو غريها.
ّ
وهو غري

دليل املؤلف

 -2التق ّيد بتعليامت النرش وأخالقياته املطلوب مراعاتها يف البحوث
املنشورة يف املجلّة ،وتدقيق البحث لغويًا.
 -3االلتزام بتعديل البحث حسب مالحظات هيئة التحرير املستندة إىل
تقرير املق ّيم العلمي.

رصف بالبحث بعد صدور قبول النرش من املجلّةّ ،
إل بعد
 -4عدم الت ّ
حصويل 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 ()...........................................................
الربيد اإللكرتو ّ
رقم الهاتف).....................................................( :
أسامء الباحثني املشاركني إن وجدوا ()................................................
توقيع الباحث
التاريخ / /

 202م

املوافق/ :

143 /هـ
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دليل ّ
املقومني
تحرص (مجلّة العقيدة) عىل ضامن أعىل درجات الكفاءة واإلنصاف
ً
فضل عن ضامن توحيد آل ّية التقويم ،واالتفاق عىل
يف عملية التقويم،
مراحلها ،وتأكيد أهمية استيفاء معايري التقويم املنصف والدقيق؛ لذلك
العلمي للبحوث ،هي أن يقرأ البحث
نرى أن امله ّمة األساس ّية للمق ّوم
ّ
العلمي بعناية فائقة ،ويق ّومه عىل وفق منظور
تخصصه
الذي يقع ضمن
ّ
ّ
علمي أكادميي ّال يخضع آلرائه الشخص ّية ،ثم يقوم بتثبيت ملحوظاته
ّ
الصادقة حول البحث.
وأن يُعاد 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.

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

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

الفهرست

افتتاحية العدد
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ارشاقة املعارف يف النفوس ترجامن وعي الفهم وتناسق ابعاده
علامً وعمالً ،وتكتمل مثار املعرفة بأن توضع يف نصابها املناسب،
ومصداقها األوىف ،وال ُّ
أدل عىل ذلك من مقام املعارف الدينية يف
دائرة العقل ودالئله ،والفطرة اإلنسانية يف مديات النقاءوالصفاء.
ويف هذا اإلطار وتحت هذا العنوان يأيت العدد الجديد من مجلة
العقيدة ،حافالً بالبحوث الرائدة يف مجال املعارف الدينيةوالعقدية،
والذي يتصدره بحث (حديث الغدير و رسيّة اليمن "دراسة نقدية
تحليلية لدعوى الوصل") الذي يتناول شكل العالقة بني الحادثتني
التأريخيتني أنهام متصلتان أم منفصلتان ،حتى يرتتب عىل أثر ذلك
بعد عقائدي أم ال يرتتب .
ويأيت البحث الثاين بعنوان ( العالقة بني العقل والدين يفالفكر
اإلسالمي) ،ناظرا ً إىل مقام الدين من العقل ومكانة العقلمن الدين،
مرسخاً فكرة التعاضد الوثيق بينهام  ،معالجاً اإلشكاالت املتكلفة،
ّ
مثبتاً بأن املعارف الدينية إمنا تكتمل باقرتانها العقاليئ وهو سبيل
اإلميان بها واالعتقاد برضورتها.
وكان الحديث عن الوحي يف ضوء اآلراء الكالمية محور البحث
الثالث ،حيث يستكشف الوحي يف إطاره الكالمي فضالً عنتصوراته

16

عند الحداثيني اإلسالميني برؤية نقدية ،منتهياً إىل توصية مهمة يف
وجوب النظر يف التجربة الدينية حول ظاهرة الوحي كالمياً؛ وذلك
إليجاد نقاط القوة وابطال النظرة الكلية التي يحكمبها الفكر الحدايث
عىل التجربة الدينية برمتها .
ويف السياق نفسه يأيت السؤال حول تجديد علم الكالم وكونه
مسؤولية تقع عىل كاهل أهله من العلامء واملفكرين أكرث من أيوقت
مىض ؛ وذلك لكرثة الشبهات حول اإلسالم واملسلمني  ،منهنا جاء
عنوان البحث الرابع ( سؤال تجديد علم الكالم سؤالمسؤول)
ويف هذا العدد أبحاث مهمة غري ما مىض جميعها تنهض يف
سياقاملعارف الدينية األصيلة .

مدير التحرير

حديث الغدير و ّ
سرية اليمن

حديث الغدير و ّ
سرية اليمن
"دراسة نقدية حتليلية لدعوى الوصل"
الشيخ الدكتور محمد شقري*
* أستاذ الفلسفة يف الجامعة اللبنانية  /بريوت
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ّ
امللخص
من الفرض ّيات الّتي تُط َرح حول حديث الغدير ،قضية "رسيّة اليمن"؛

يل Aقد
حيث يذكر البعض -سنأيت عىل ذكرهم ،ونقل آرائهم -أنّ اإلمام ع ّ
كان ِعرضَ ًة للشكوى إىل رسول الله  من قبل عد ٍد من األشخاص الّذين
كانوا معه يف رس ّية اليمنِ ،م ّم استدعى من ال ّنبي أن يبادر إىل الدّ فاع عن

يل Aوتربئة ساحته ،واألمر مبح ّبته وتج ّنب معاداته؛ وأنّ هذا هو معنى
ع ّ
حديث الغدير ومدى داللته ،وأنّ األمر ال يرتبط عىل اإلطالق بخالفةال ّنبي،

وإعالن عل ًّيا Aخليف ًة له .
ومن هنا سوف نعمل عىل اإلجابة عىل هذه اإلشكال ّية ،ومعرفة حقيقة
تلك القضية (رس ّية اليمن) ،وأنّها واقعة واحدة مع واقعة الغدير ،أم أنّهام
واقعتان منفصلتان ،وأنّ عملية الدّ مج بينهام ليست صحيحة ،وأنّ إقحام أ ًّيا
عمل غري صحيح ،وال تساعد عليه مجمل القرائن ذات
ٌ
منهام يف األخرى،
الصلة؛ وبال ّتايل هل ميكن االستناد إىل قض ّية شكوى رس ّية اليمنلرصف داللة
ِّ
عسف يف القول ،وجز ٌء
حديث الغدير عن اإلمامة والخالفة ،أم إنّ ذلك من ال ّت ّ
من تلك املحاوالت الهادفة إىل حرف داللة الحديث عن خالفة ال ّنبي.

الكلمات املفتاحية
{اإلمامعلي ،الغدير،سريةاليمن،اخلالفةواإلمامة،الوصلوالفصل}
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The covert of Yemen, Hadith Ghadir, and the matter of 
connection
Comparative analysis

Dr. Mohammed Shaker
Lebanese University 

Abstract 
The assumptions which represent the issue about Hadith Ghadir,
the convert of Yemen, which some report, we will come to mention
them, and their opinions- that Imam Ali(peace be upon him) complained about him to the prophet Mohamed(God's Blessings him,
and his f amily) from several people 
That was with him in the covert of Yemen, that required from the
prophet (God's blessing him, and his family) to initiate defend
those Ali (peace be upon him) and cleared him, and ordered to like
him, and avoid animating him, and this is the mean of Hadith Ghadir, and its degree of significance and the matter is not connected
to the prophet(God's Blessing him, and his family) successor at all,
and announce that Ali as Khalifa for him.
And from this we are going to answer those problems, and know
the reality of this issue (the covert of Yemen) and its one incidental
with the incidental of Ghadir, or they are two separated incidentals, and the issue of combining them is not correct, and insertion
one of them in the other, it is not accurate work and does not help
the whole related evidence, then could we stand on the issue of
complaint the covert of Yemen to distract the evidence Hadith Ghadir about Imamate and Kalifate, or this is arbitrary saying, and
part of those meaningful attempts to ruin distract from Hadith of
Khailaft of the prophet(God's Blessing him, and his f amily).

Keywords: Religious
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حتليلية ّ
ّ
نقدية –
 دراسةمــن الفرضيّــات الّتــي ت ُطــ َرح حــول حديــث الغديــر ،قضيــة «رسيّــة
اليمــن»؛ حيــث يذكــر البعــض -ســنأيت عــى ذكرهــم ،ونقــل آرائهــم -أ ّن اإلمــام
عل ًّيــا Aقــد كان ُعرض ـ ًة للشــكوى إىل رســول اللــه مــن قبــل عــد ٍد مــن
ـي
األشــخاص الّذيــن كانــوا معــه يف رسيّــة اليمــنِ ،مـ ّ
ـا اســتدعى مــن النبـ ّ
ي Aوتربئــة ســاحته ،واألمــر مبحبّتــه وتج ّنــب
أن يبــادر إىل الدفــاع عــن ع ـ ّ
معاداتــه؛ وأ ّن هــذا هــو معنــى حديــث الغديــر ومــدى داللتــه ،وأ ّن األمــر ال
ي Aخليف ـ ًة لــه.
ـي ،وإعــان ع ـ ٍّ
يرتبــط عــى اإلطــاق بخالفــة ال ّنبـ ّ
ومــن هنــا ســوف نعمــل عــى اإلجابــة عــى هــذه اإلشــكال ّية ،ومعرفــة
حقيقــة تلــك القضيــة (رسيّــة اليمــن) ،وأنّهــا واقعــة واحــدة مــع واقعــة الغديــر،
أم أنّهــا واقعتــان منفصلتــان ،وأ ّن عمليــة ال ّدمــج بينهــا ليســت صحيحــة ،وأ ّن
ـل غــر صحيــح ،وال تســاعد عليــه مجمــل
إقحــام أيًّــا منهــا يف األخــرى عمـ ٌ
الصلــة؛ و ِمــن ثَـ َّم هــل ميكــن االســتناد إىل قض ّيــة شــكوى رسيّــة
القرائــن ذات ِّ
اليمــن لــرف داللــة حديــث الغديــر عــن اإلمامــة والخالفــة؟ أم أ ّن ذلــك مــن
التعســف يف القــول ،وجــز ٌء مــن تلــك املحــاوالت الهادفــة إىل حــرف داللــة
ّ
ـي.
الحديــث عــن خالفــة النبـ ّ
ّ
سردية الواقعة:
-1
ومفادهــا أ ّن رســول اللــه أرســل عليًّــا Aيف الســنة العــارشة للهجــرة
ي Aمــن اليمــن،
إىل اليمــن ،ثـ ّم مــى إىل الحـ ّ
ـج ،وبعــد أن عــاد اإلمــام عـ ّ

الحــج،
وقبــل أن يصــل إىل مكّــة املك ّرمــة ليلتحــق برســول اللــه قبــل
ّ
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ـا مــن أصحابــه ،وكان قــد
وتحدي ـ ًدا يف الطّائــف؛ اســتخلف عــى جنــده رجـ ً
حلَــل الّتــي جــاء بهــا مــن اليمــن .وقبــل الــروع
رف يف ال ُ
نهاهــم عــن الت ـ ّ
للحــج (عمــرة التمتّــع)؛ طلــب منــه
الحــج ،أو بعــد إدراك اإلمــامA
يف
ّ
ّ
ـي أن يعــود إىل أصحابــه حتّــى يتقـ ّدم عليهــم لــدى دخولهــم إىل م ّكــة،
النبـ ّ
حلَــل
حلَــل فلبســوها ،فانتــزع ال ُ
رصفــوا يف تلــك ال ُ
ليجــد اإلمــام Aأنّهــم قــد ت ّ
ربــا َع َم َد
منهــمِ ،مـ ّ
ـا جعــل يف قلــوب بعضهــم ضغينـ ًة تجــاه اإلمــام- Aأو ّ
فلــا
ي- A
ّ
البعــض إىل اســتغالل هــذا األمــر لالنتقــاص مــن اإلمــام عــ ّ
بالنبــي إىل الــر ّد عــى
ــا حــدا
دخلــوا مكّــة ،شــكوه إىل
النبــيِ ،م ّ
ّ
ّ
ي بــن أيب طالــب ،Aألنّــه
هــؤالء ،طال ًبــا منهــم أن يرفعــوا ألســنتهم عــن عـ ّ
خشــن يف ذات اللــه ،غــر مداهــن يف دينــه.
التاريخية لواقعة ّ
ّ
سرية اليمن:
 - 2النصوص
الخاصــة بتلــك الواقعــة الّتــي ذكرنــا
قبــل عــرض النصــوص التاريخ ّيــة
ّ
رسديّتهــا آن ًفــا؛ ال ب ـ ّد مــن اإللفــات إىل أنّــه -ومبعــز ٍل عــن النقــاش يف عــدد
ي Aإىل اليمــن ،بــن مــن قــال إنّــه
املــ ّرات الّتــي خــرج فيهــا اإلمــام عــ ّ
خــرج إليهــا م ّرتــن ،ومــن قــال إنّــه خــرج إليهــا ثــاث مــ ّرات[[[ -ميكــن
يA
تصنيــف النصــوص التاريخ ّيــة الّتــي تح ّدثــت عــن خــروج اإلمــام ع ـ ّ
إىل اليمن  -ضمــن ثالثــة عناويــن:

) أالنصــوص الّتــي تح ّدثــت عــن خروجــه ومــن معــه يف الســنة الثامنــة
جــة الــوداع
مــن الهجــرة -بنــا ًء عــى مــا ذهــب إليــه البعــض[[[ ،-قبــل ِح ّ

تبــن ســعي البعــض إىل
بحــوايل ســنتني ،وعودتهــم إىل املدينــة ،وهــي
ّ
[[[ -محسن األمني ،أعيان الشيعة ،دار التعارف ،بريوت 1983 ،م ،ج  ،1ص .410

العريب ،حلب 1996 ،م ،ط  ،1م ج  ،2ص
[[[ -أحمد زيني دحالن ،السرية النبويّة ،دار العلم
ّ
371؛ محسن األمني ،أعيان الشيعة ،م.س.
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شــكايته واالنتقــاص منــه ،والعمــل عــى إســقاطه مــن عــن رســول اللــه،
ور ّدة فعــل الرســول الّتــي تبــ ّدت يف غضبــه مــن تلــك الشِّ ــكاية ،ونهيــه
ي-A
ي ،Aوأمــره بعــدم الوقيعــة فيــه ،وقولــه إنّــه -أي :عـ ّ
عــن بغــض عـ ّ
ي ول ّيــه ،وأ ّن عل ًّيــا
ـي ول ّيــه فعـ ّ
ـي ،وأ ّن مــن كان النبـ ّ
ول ّيهــم مــن بعــد النبـ ّ
ـي منــه...
ـي والنبـ ّ
مــن النبـ ّ
وي عــن بريــدة ،فقــد أخــرج البخــاري يف
مــن هــذه ال ّنصــوص مــا ُر َ
النبــي
صحيحــه عــن عبداللــه بــن بريــدة ،عــن أبيــه ،أنّــه قــال« :بعــث
ّ
عل ًّيــا إىل خالــد ليقبــض الخُمــس ،وكنــت أبغــض عل ًّيــا ،وقــد اغتســل ،فقلــت
ـي ،ذكــرت لــه ذلــك،
لخالــد« :أال تــرى إىل هــذا؟ فلـ ّ
ـا قدمنــا عــى النبـ ّ
فقــال« :يــا بريــدة ،أتبغــض عل ًّيــا؟ فقلــت :نعــم ،قــال :ال تبغضــه ،فــإ ّن لــه يف
الخُمــس أكــر مــن ذلــك[[[».
وأخــرج أحمــد يف مســنده عــن بريــدة ،أنّــه قــال« :بعــث رســول اللــه
ي بــن أيب طالــب ،Aوعــى اآلخــر
بعثــن إىل اليمــن ،عــى أحدهــا عــ ّ
ـكل
ي عــى ال ّنــاس ،وإن افرتقتــا فـ ّ
خالــد بــن الوليــد ،فقــال« :إذا التقيتــم فعـ ٌّ
واحــد منكــا عــى جنــده .فلقينــا بنــي زيــد (زبيــد) مــن أهــل اليمــن فاقتتلنــا،
فظهــر املســلمون عــى املرشكــن ،فقتلنــا املقاتلــة ،وســبينا الذ ّريّــة ،فاصطفى
الســبي لنفســه .قــال بريــدة« :فكتــب معــي خالــد بــن
ي Aإمــرأة مــن ّ
عـ ّ
النبــي رفعــت
فلــا أتيــت
الوليــد إىل رســول اللــه يخــره بذلــك،
ّ
ّ
الكتــاب ،فقــرئ عليــه ،فرأيــت الغضــب يف وجــه رســول اللــه ،فقلــت :يــا
رســول اللــه! هــذا مــكان العائــذ ،بعثتنــي مــع رجــل وأمرتنــي أن أطيعــه ،ففعلت
ي ،Aفإنّــه ِم ّنــي وأنــا
مــا أرســلت بــه ،فقــال رســول اللــه :ال تقــع يف عـ ّ
منــه ،وهــو ول ّيكــم بعــدي ،وإنّــه م ّنــي وأنــا منــه ،وهــو ول ّيكــم بعــدي[[[».
[[[ -كتاب املغازي ،ج  ،3ص  ،98ح .4256
[[[ -دار صادر ،بريوت ،ج  ،5ص .356
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ين (ت360هـــ) عــن بريــدة[[[،
وقــد أخــرج قض ّيــة الشِّ ــكاية تلــك الطــرا ّ
وأخــرج ابــن أيب شــيبة (ت235هـــ) عــن عمــران بــن حصــن[[[ شــكاية مشــابهة
النبــي مبــا فعلــه
ألربعــة مــن الصحابــة تعاقــدوا فيــا بينهــم أن يُعلمــوا
ّ
ي ،Aوأخــرج غريهــا تلــك الشِّ ــكاية أو الشِّ ــكايات[[[ ،مــع اختــاف يف
عـ ّ
ـي ،ور ّدة ِفعلــه عــى
نقــل ّ
كل منهــم يف رسديّــة الحــدث ،ويف جــواب النبـ ّ
تلــك الشِّ ــكاية (أو الشِّ ــكايات).
ومــن الواضــح هنــا أ ّن حادثــة الشــكوى هــذه الّتــي ُرويــت عــن بريــدة
وغــره ال عالقــة لهــا بواقعــة الغديــر ،إذ إ ّن مــا يُســتَفاد مــن مجمــل تلــك
وخصوصــا
ال ّروايــات أ ّن هــذه الشــكوى قــد وقعــت يف املدينــة ،ال يف م ّكــة[[[،
ً
ين ،حيــث أخــرج عــن بريــدة قولــه ..« :فق َِدمــت املدينــة،
مــا ذكــره الطــرا ّ
[[[
ـي
ودخلــت املســجد ،» ...وكذلــك البخــاري يف صحيحــه« :بعــث النبـ ّ
ـي»[[[...؛ وأحمــد يف مســنده« :بعــث
عل ًّيــا ...Aفلـ ّ
ـا قدمنــا عــى النبـ ّ
ـي ،»[[[...إذ إ ّن الــكالم
رســول اللــه بعثــن إىل اليمــن ...فلـ ّ
ـا أتيــت النبـ ّ
ـي؛ يوحــي أ ّن العــودة مــن ذاك
عــن البعــث ،ومــن ث ـ ّم القــدوم عــى النبـ ّ
وإل لــو كان هنــاك خــاف ذلــك ألفصــح
البعــث قــد كانــت إىل املدينــةّ ،
ـدري ،الّــذي تح ـ ّدث عــن الرجــوع مــن
عنــه ،كــا يف روايــة أيب ســعيد الخـ ّ

[[[ -املعجم األوسط ،ج  ،6ص .163
[[[ -املص ّنف ،ج  ،7ص .504

الحسيني ،حديث الغدير وشبهة
القزويني السيّد مح ّمد
[[[ -للمزيد ،ميكن الرجوع إىل:
ّ
ّ
يل عرص(عج) للدراسات
و
سة
مؤس
)،
ي
ن
الس
املذهب
وفق
شكوى جيش اليمن (دراسة
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالميّة 2008 ،م ،ط  ،1ص .21-15
[[[ -راجع :م .ن ،ص.30-23 :

[[[ -املعجم األوسط ،ج  ،6ص .163
[[[ -م.س ،ج  ،3ص  ،98ح .4256

[[[ -م.س ،ج ،5ص.356
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ـح الوصــل بــن تلــك الشــكوى
اليمــن إىل م ّكــة املك ّرمــة؛ و ِمــن ث َ ـ ّم ال يصـ ّ
وبــن واقعــة الغديــر للفاصلــة الزمن ّيــة الطويلــة -حــدود الســنتني ،بنــا ًء عــى
رأي مــن يتب ّنــى أنّهــا حصلــت يف الســنة الثامنــة للهجــرة -الّتــي تفصــل هــذه
الشــكوى عــن خطبــة الغديــر.
وإن ك ّنــا نجــد أ ّن العديــد مــن الّذيــن عملــوا عــى حــرف داللــة حديــث
الغديــر عــى الخالفــة واإلمــرة ،قــد دمجــوا بــن تلــك الحادثــة وبــن ذاك
رصحــوا بهــذا الوصــل يف دعواهــم تلــك[[[ ،بخــاف مــن
الحديــث ،وهــم قــد ّ

ا ّدعــى منهــم الوصــل بــن حديــث الغديــر وشــكوى رسيّــة اليمــن ،ومل يذكــر
شــكوى بريــدة عــى وجــه الخصــوص ،وإنّ ــا أجمــل يف البيــان[[[.

ي Aإىل اليمــن
) بال ّنصــوص الّتــي تح ّدثــت عــن خــروج اإلمــام ع ـ ّ
ي ،Aقــال« :بعثنــي
قاضيًّــا ،مــن قبيــل مــا أخرجــه أحمــد يف مســنده عــن عـ ّ
ـوم هــم
رســول اللــه إىل اليمــن ،فقلــت :يــا رســول اللــه ،إنّــك بعثتنــي إىل قـ ٍ
أس ـ ّن ِم ّنــي ألقــي بينهــم ،قــال :اذهــب ،فــإ ّن اللــه ســيث ّبت لســانك ويهــدي
قلبــك[[[».
وقــد أخرجــه -أيضً ــا -ابــن ماجــة يف ســننه مــع بعــض االختــاف[[[؛ وهــذا

الخــروج إىل اليمــن ال ربــط لــه -أيضً ــا -بواقعــة الغديــر؛ ألنّــه مل تُنقَــل أيّــة
نــص
شــكوى يف هــذا الخــروج ،وتال ًيــا ال ميكــن توظيفــه يف حــرف داللــة ّ
الغديــر عــن معنــاه الّــذي يُســتفاد منــه.
مؤسسة الرسالة ،بريوت 1997 ،م ،ط  ،1ج  ،1ص 109؛
[[[ -ابن حجر ،الصواعق املحرقةّ ،
الدهلوي ،نفحات األزهار ،ج  ،2ص .292
ّ

البيهقي ،االعتقاد والهداية إىل سبيل الرشاد ،ص 354؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،5
[[[-
ّ
ص .122

[[[ -م .س ،ج  ،1ص 459-458؛ وأيضً ا مع بعض االختالف :م .ن ،ص .544
[[[ -ج  ،2ص .520
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ي Aإىل اليمــن
) جالنصــوص الّتــي تح ّدثــت عــن خــروج اإلمــام ع ـ ّ
ـي يف م ّكــة ،ووقــوع تلــك الرسديّــة الّتــي
جاب ًيــا للصدقــات ،والتحاقــه بالنبـ ّ
ي Aمــن
ذكرناهــا آن ًفــا ،وصـ ً
ـول إىل وقــوع تلــك الشــكوى بحـ ّ
ـق اإلمــام عـ ّ
ـي ور ّده عــى تلــك الشــكوى.
قبــل جملــة مــن أفــراد الرسيّــة؛ وجــواب النبـ ّ
ـدري ،قــال :اشــتىك النــاس
قــال ابــن اســحاق ...« :عــن أيب ســعيد الخـ ّ
عل ًّيــا (رضــوان اللــه عليــه) ،فقــام رســول اللــه فينــا خطي ًبــا ،فســمعته يقــول:
أيّهــا النــاس ،ال تشــكوا عليًّــا ،فواللــه إنّــه ألخشــن يف ذات اللــه ،أو يف ســبيل
جــه ،فــأرى ال ّنــاس
اللــه ،مــن أن يُشـ َ
ـى .ث ـ ّم مــى رســول اللــه عــى ح ّ
جهــم ،»[[[...وهــو مــا يعنــي أ ّن شــكاية ال ّنــاس
مناســكهم ،وأعلمهــم ســنن ح ّ
هــذه قــد وقعــت يف م ّكــة املك ّرمــة[[[.

البيهقــي هــذه الحادثــة يف دالئــل ال ّنبــ ّوة ،قــال ...« :عــن أيب
وأخــرج
ّ
ي بــن أيب طالــب إىل
ســعيد الخـ ّ
ـدري ،أنّــه قــال :بعــث رســول اللــه ع ـ ّ
ـا أخــذ مــن إبــل الصدقــة ســألناه أن نركــب ِمنهــا ونريــح إِبلنــا،
اليمــن ...فلـ ّ
ـا؛ فــأىب علينــا ،وقــال :إنّ ــا لكــم منهــا ســه ٌم كــا
فك ّنــا قــد رأينــا يف إِبلنــا خلـ ً
للمســلمني.
ي ،Aوانطلق مــن اليمــن راج ًعــا ،أ ّمــر علينا إنســانًا،
قــال :فلـ ّ
ـا فــرغ عـ ّ
ـي« :Aارجــع
ـج .فلـ ّ
ـا قــى ِح ّ
وأرسع هــو فــأدرك الحـ ّ
جتــه ،قــال لــه النبـ ّ
إىل أصحابــك حتّــى تَقـ ِ
ـدم عليهــم».
ي منعنــا إيّــاه
قــال أبــو ســعيد :وقــد ك ّنــا ســألنا الّــذي اســتخلفه مــا كان عـ ٌّ
النبي ،ج  ،4ص .1021
[[[ -ابن هشام ،سرية ّ

تاريخي آخر يتحدّث عن تلك الشكوى (شكوى الجيش) ،يستفاد
نص
[[[ -وميكن الرجوع إىل ٍّ
ّ
منه أيضً ا وبشكل واضح أ ّن تلك الشكوى قد وقعت يف مكّة املك ّرمة (م .ن ،ص .)1021
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ـا جــاء عــرف يف إبــل الصدقــة أن قــد ركبــت ،رأى أثــر املركــب،
ففعــل ،فلـ ّ
فــذ ّم الّــذي أ ّمــره والمــه ،فقلــت :أنــا إن شــاء اللــه إن قدمــت املدينــة ألذكــر ّن
لرســول اللــه ،وألخربنّــه مــا لقينــا مــن الغلظــة والتضييــق.
ـا قدمنــا املدينــة ،غــدوت إىل رســول اللــه Aأريــد أن أفعــل
قــال :فلـ ّ
ي
مــا كنــت قــد حلفــت عليــه ...فقلــت لــه :يــا رســول اللــه ،مــا لقينــا مــن عـ ّ
الصحبــة والتضييــق ،فانتبــذ رســول اللــه ،وجعلــت أنــا
مــن الغلظــة وســوء ُّ
أعـ ّدد مــا لقينــا منــه ،حتّــى إذا كنــت يف وســط كالمــي ،رضب رســول اللــه
عــى فخــذي ،وكنــت قري ًبــا منــه ،ث ـ ّم قــال :ســعد بــن مالــك الشــهيد! َمــه،
ي ،Aفواللــه لقــد علمــت أنّــه أخشــن يف ســبيل
بعـ َ
ـض قولــك ألخيــك ع ـ ّ
اللــه .قــال :فقلــت يف نفــي ،ثكلتــك أ ّمــك ســعد بــن مالــك ،أال أراين كنــت
رسا
فيــا يكــره منــذ اليــوم ،ومــا أدري -ال جــرم واللــه -ال أذك ـ ُره بســو ٍء أب ـ ًدا ًّ
وعالن ّي ـ ًة[[[».
النص ،يستفيد منه أمرين:
إ ّن املتأ ّمل يف هذا
ّ
ـدري) قــد حصلــت يف
األ ّول :أ ّن هــذه الشــكوى (شــكوى أيب ســعيد الخـ ّ
ـا قدمنــا املدينــة ،غــدوت إىل رســول اللــه.»...
املدينــة ...« :فلـ ّ
جــة الــوداع ،إذ إ ّن أبــا
الثــاين :أ ّن هــذه الشــكوى قــد حصلــت بعــد ح ّ
جــة الــوداع)-
ـج (ح ّ
ســعيد -بعــد أن تحـ ّدث عــن الرجــوع إىل م ّكــة إلدراك الحـ ّ
تح ـ ّدث عــن القــدوم إىل املدينــة وحصــول تلــك الشــكوى.
ـدي يف املغــازي[[[ ،وابــن األثــر يف
هــذا ،وقــد نقــل هــذه الحادثــة الواقـ ّ
[[[ -دار الكتب العلميّة ،بريوت 2002 ،م ،ط  ،2ج  ،5ص .399-398
[[[ -ج  ،2ص .1079
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الكامــل يف التاريــخ[[[ ،مبعــز ٍل عــن جملــة االختالفــات بــن نقــلٍ وآخــر.
وقــد أخــرج أحمــد بــن حنبــل يف مســنده روايــة تتح ـ ّدث عــن شــكوى
أخــرى ،هــي شــكوى عمــرو بــن شـ ٍ
ـلمي ،حيــث قــال ...« :خرجــت
ـاس األسـ ّ
ي Aإىل اليمــن ،فجفــاين يف ســفري ذلــك ،حتّــى وجــدت يف نفــي
مــع عـ ّ
ـا قدمــت أظهــرت شــكايته يف املســجد ،حتّــى بلــغ ذلــك رســول
عليــه ،فلـ ّ
اللــه ،فدخلــت املســجد ذات غُــدوة ورســول اللــه يف نــاس مــن
يل النظــر ،حتّــى إذا جلســت،
أصحابــه ،فلـ ّ
ـا رآينأَبَـ َّدين عينيــه ،يقــول :حـ ّدد إ ّ
قــال :يــا عمــرو ،واللــه لقــد آذيتنــي ،قلــت :أعــوذ باللــه أن أوذيــك يــا رســول
اللــه ،قــال :بــى ،مــن آذى عل ًّيــا Aفقــد آذاين[[[».
وهــذه الروايــة وإن مل تكــن رصيحــة يف صلتهــا بذلــك البعــث إىل اليمــن،
وجبايــة الصدقــات ،والرجــوع إىل مكّــة املك ّرمــة؛ إلّ أ ّن قولــه عــن اإلمــام
ي( Aجفــاين) قــد يصلــح أن يكــون قرينــة عــى صلتهــا بتلــك القضيــة،
عـ ّ
كــا يذهــب إىل ذلــك بعــض الباحثــن[[[.
ومن الواضح يف هذه الرواية ما يأيت:
ـا قدمــت ،أظهــرت
)1أنّهــا وقعــت يف املدينــة ،بقرينــة قولــه ...« :فلـ ّ
شــكايته يف املســجد ...فدخلــت املســجد.»...
النبــي هــو مــن بــادر إىل التصــ ّدي لتلــك الشــكوى الّتــي
)2أ ّن
ّ
أظهرهــا عمــرو يف املســجد ،ومل يــرك إظهار الشــكوى يف املســجد ميـ ّر دون
ٍ
قــوي منــه.
موقــف
أن يتصــ ّدى لــه ،ويبــادر إىل إظهــار
ّ
[[[ -ج  ،2ص .301
[[[ -ج  ،3ص .483
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[[[ -مح ّمد
ّ
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النبــي يف جوابــه قــد أنــزل عل ًّيــا منزلــة نفســه حينــا
)3أ ّن
ّ
قــال« :مــن آذى عل ًّيــا Aفقــد آذاين»؛ وهــو مــا قــد يحمــل أكــر مــن رســالة
ســيايس ،مــا قــد يفصــح عــن أهــداف تلــك
ســيايس وغــر
ذات مضمــون
ّ
ّ
ي ،Aويف املقابــل كيف ّية
الحملــة الّتــي قــد تبــدو منظّمــة إلســقاط اإلمــام عـ ّ
يA
ـي معهــا ومواجهتــه لهــا بإظهــار مزيــد مــن مناقــب ع ـ ّ
تعامــل النبـ ّ
يل مــن بعــده والخليفــة لــه.
ومنزلتــه منــه ،وكونــه الــو ّ
الصنــف األ ّول -هــو مــا
وهــذا الصنــف مــن املرويــات -باإلضافــة إىل ّ
يعتمــد عليــه العديــد مــن أصحــاب دعــوى الوصــل تلــك ،للقــول إ ّن حديــث
الغديــر ال يـ ّ
ـدل عــى الخالفــة ،وإنّ ــا عــى املح ّبــة وعــدم البغــض ،وذلــك
ـي
مــن خــال تصويــر واقعــة الغديــر ،ومــا حــدث فيهــا مــن خطبــة للنبـ ّ
ومراســم ،وتدابــر ،وإجــراءات ،وغــر ذلــك؛ بأنّــه قــد حصــل يف ســياق الــر ّد
مــن ال ّنبــي عــى شــكوى رسيّــة اليمــن تلــك.
ّ
فرضية الوصل ونقدها:
-3
يف هــذه املناقشــة ،ســنتجاوز الدراســة الســنديّة ،الّتــي تحــ ّدد مــدى
إمكانيّــة االعتــاد عــى تلــك الروايــات للقــول بحصــول تلــك الواقعــة
(شــكوى رسيّــة اليمــن يف مكّــة).
كــا ســنتجاوز بعــض النقاشــات الّتــي تشــكّك يف حصــول تلــك
الواقعــة يف مكّــة ،وتشــر إىل فرض ّيــة حصولهــا يف املدينــة ...وســنتعامل
معهــا كمسـلّمة وأمــر مفــروغ منــه[[[ ،لــرى أنّــه بنــا ًء عــى حصولهــا يف م ّكــة،
خصوصا وأ ّن نصوص شكوى رسيّة اليمن رصيحة يف كونها قد حصلت يف مكّة املك ّرمة،
[[[-
ً
يل (ريض الله عنه) من اليمن ليلقى رسول الله مبكّة...
يف ح ّ
جة الوداع ...« :مل ّا أقبل ع ّ
النبي ،ج  ،4ص .)1022-1021
ث ّم مىض رسول عىل ح ّ
جه( .»...ابن هشام ،سرية ّ
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جــة الــوداع؛ هــل ُيكــن االســتناد إليهــا
يف الســنة العــارشة للهجــرة يف ِح ّ
للقــول إنّهــا الســبب لحديــث الغديــر ،وأنّــه جــاء ر ًّدا عليهــا ،ومــن ث َ ـ َّم فــإ ّن
داللتــه تنحــر يف إطــار ذلــك الســبب ،ويجــب حبســها فيــه ،وال تتعـ ّداه إىل
خ ـ ّم مح ّبــة
ـي قــد طلــب مــن عمــوم مــن كان يف غديــر ُ
غــره .أي أ ّن النبـ ّ
ي ،Aعندمــا أظهــر العديــد مــن أفــراد تلــك الرسيّــة البغضــاء لــه ،فنهاهــم
عـ ّ
عــن بغضــه ،وأمرهــم مبح ّبتــه؟
يصــح –بنــا ًء عــى هــذه الفرضيّــة -القــول إ ّن مفــاد حديــث
وعليــه ،ال
ّ
ـي وإعــان توليتــه خليفــة
الغديــر هــو بيــان خالفــة اإلمــام ع ـ ّ
ي Aللنبـ ّ
ي Aخليفــة
لــه بأمــ ٍر مــن اللــه تعــاىل كــا هــو -أي إعــان اإلمــام عــ ّ
ـي -ظاهــر الحديــث ،وتـ ّ
ـدل عليــه جملــة مــن القرائــن الّتــي أُشــبعت
للنبـ ّ
بحثًــا ودراســة!
وهــو مــا يتطلّــب أن يكــون هنــاك دليــل عــى هــذه الفرض ّيــة -الوصــل
بــن حديــث الغديــر وشــكوى رسيّــة اليمــن تلــك ،-وأن تصمــد أمــام النقــد
توصلنــا إىل هــذه النتيجــة ،أ ّن هــذه
واملناقشــات الّتــي تــرد عليهــا؛ ّ
وإل لــو ّ
الفرضيّــة ال دليــل عليهــا ،أو أنّهــا ال تصمــد أمــام تلــك املناقشــات ،ومــا
ـح االســتناد إىل تلــك
ميكــن أن يتّجــه إليهــا مــن نقــد؛ فهــذا يعنــي أنّــه ال يصـ ّ
الفرض ّيــة لاللتفــاف عــى مفــاد حديــث الغديــر ،وتعطيــل داللتــه عــى الواليــة
للنبــي بأمــ ٍر مــن اللــه تعــاىل.
ي بــن أيب طالــب Aوخالفتــه
لعــ ّ
ّ
وهــو مــا يســتلزم م ّنــا أن نعــرض جملــة تلــك املناقشــات ،لــرى إن كانت
واردة عــى تلــك الفرض ّيــة ،أم أنّهــا ال تَـرِد عليهــا ،حتّــى نعــرف هــل ميكــن لنــا
أن نصــل إىل مجمــل تلــك االســتنتاجات الّتــي ترتت ّــب عليهــا ،أم ال ميكــن
ذلــك؟
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وعليه ،سنذكر مجمل تلك املناقشات ،وهي عىل التوايل:
ـر َح بذلــك :لــو كان املُــراد مــن
ـي املح ّبــة لَـ َ ّ
أ ّو ًل :لــو كان مــراد النبـ ّ
ي- Aأو غــره مــن املعــاين الّتــي يذكرهــا
حديــث الغديــر هــو املحبّــة لع ـ ّ
مــن يريــد نفــي داللتــه عــى الخالفــة-؛ لــكان مــن املطلــوب أن تكــون
ـي لفظًــا
داللتــه رصيحــة يف هــذا املعنــى ،وظاهــرة فيــهّ ،
وأل يســتعمل النبـ ّ
ـا يف داللتــه -كــا ي ّدعــي بعــض مــن يرفــض داللتــه
ـال أوجــه ،ومجمـ ً
حـ ّ
عــى الخالفــة واإلمــرة ،-وأن يكــون لدينــا مــن القرائــن الّتــي تفــي لحمــل تلــك
ـص) أو
ال ّداللــة عــى ذاك املعنــى ،ســواء كانــت هــذه القرائــن مــن داخــل (النـ ّ
مــن خارجــه.
أ ّمــا أن يفتقــر ال ّنــص إىل تلــك القرائــن ال ّداخليــة -بــل تكــون لدينــا قرائــن
عــى خالفــه ،-ويُعتَمــد عــى دعــوى قرينــة خارجيّــة يتيمــة تكــون ُعرضــ ًة
للعديــد مــن النقاشــات الّتــي تُظ ِهــر قصورهــا عــن اإلســهام يف تكويــن داللــة
حديــث الغديــر -بــل ال دخــل لهــا فيــه-؛ فهــذا مــا ال يســعف تلــك الدعــوى،
وال ينهــض بهــا؛ أ ّو ًل :لعــدم ثبــوت كونهــا (واقعــة رسيّــة اليمــن) ســب ًبا لــه،
الصلــة ،فهــذا
الصلــة بينهــا ،وثانيًــا :لــو س ـلّمنا بتلــك ِّ
وعــدم الدليــل عــى ِّ
حــة حبــس الداللــة يف ذلــك الســبب وتلــك الواقعــة؛
ً
ليــس
دليــا عــى ص ّ
وهــو مــا ســوف نبحــث فيــه يف املناقشــات التاليــة.
وعليــه ،مــا نقولــه هنــا هــو :إ ّن حديــث الغدير لــو كان املــراد منــه املح ّبة؛
حــا يف معناهــا ،وظاهـ ًرا فيه .ولكــن مل ّا مل
لــكان مــن املطلــوب أن يكــون رصي ً
حــا يف هــذا املعنــى ،ومل يكــن ظاهـ ًرا فيــه ،ومل يســتطع مــن ي ّدعــي
يكــن رصي ً
هــذا املعنــى إبــراز القرائــن الّتــي تفــي لحمــل اللفــظ عليــه ،ورصفــه عــن أي
معنــى آخــر مطــروح يف املقــام؛ فهــذا يعنــي أ ّن دعــوى ال ّداللــة عــى املح ّبــة،
وخصوصــا
هــي دعــوى دون دليــل عليهــا ،أو قرينــة تُســعفها وتنهــض بهــا.
ً
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ـي عندمــا كان يريــد معنــى املح ّبــة ،كان يســتعمل
عندمــا نلتفــت إىل أ ّن النبـ ّ
ـب
اللفــظ الرصيــح يف هــذا املعنــى ،مــن قبيــل قولــه« :الله ـ ّم ائتنــي بأحـ ّ
ـب
خلقــك إليــك وإىل رســولك[[[» ،وقولــه« :عنــوان صحيفــة املؤمــن حـ ّ
يحــب
«ألعطــن الرايــة غــ ًدا رجــاً...
ي بــن أيب طالــب[[[» ،وقولــه:
ّ
ّ
عــ ّ
ـب عل ًّيــا فقــد
اللــه ورســوله ،ويح ّبــه اللــه ورســوله[[[» ،وقولــه« :مــن أحـ ّ
أحــب اللــه ،ومــن أبغــض عليًّــا فقــد أبغضنــي،
أحبّنــي ،ومــن أحبّنــي فقــد
ّ
[[[
[[[
ـي
ومــن أبغضنــي فقــد أبغــض اللــه » وغريهــا أيضً ــا ؛ فلــاذا يعمــد النبـ ّ

يل) غــر
لــو كان يريــد معنــى املح ّبــة -إىل اســتعامل لفــظ آخــر (مــوىل ،و ّوخصوصــا إذا كان هــذا اللفــظ غــر ظاهــر يف معنــى
لفــظ املح ّبــة ومشــتقّاته،
ً
ـي يريــد معنــى املحبّــة الســتعمل األلفــاظ الرصيحة
املحبّــة؛ فلــو كان النبـ ّ
يف معناهــا -كــا هــو ديدنــه يف جميــع تلــك املــوارد الّتــي كان يســتعمل فيهــا
لفــظ املح ّبــة ومشــتقّاته يف معنــى املح ّبــة ومواردهــا ،-أو الســتفاد مــن قرائــن
تنهــض بحمــل اللفــظ عــى هــذا املعنــى ،وهــي مفقــودة يف موردنــا هــذا.
ثان ًيــا :دعــوى مــن دون دليــل :إ ّن القــول بــأ ّن حديــث الغديــر كان ر ًّدا مــن
ي - Aهــو
ـي عــى مــا حصــل مــن تلــك الشــكوى بحـ ّ
ـق اإلمــام عـ ّ
النبـ ّ
مج ـ ّرد دعــوى تفتقــر إىل الدليــل ،وتحتــاج إىل مــا يثبتهــا ،ويربهــن عــى أ ّن
الخطبــة قــد أتــت ر ًّدا عــى تلــك الشــكوى ،وجوابًــا عليهــا.
عيل بن أيب طالب ،Aمركز رحمة العاملني ،القاهرة،
[[[ -عالء عبيد ،فضائل أمري املؤمنني ّ
 2014م ،ط  ،1ص .275-268

[[[ -م .ن ،ص .290-287
[[[ -م .ن ،ص .295-291
[[[ -م .ن ،ص .90-88

[[[ -انظر :م .ن ،ص 286-283؛ ص 290-288؛ ص 304؛ ص 313؛ ص 323؛ ص 329؛ ص
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ثـ ّم إ ّن لدينــا أمريــن؛ األ ّول :حصــول الشــكوى ،والثــاين :وقــوع الخطبــة؛
لكــن القــول إ ّن الخطبــة جــاءت ر ًّدا عــى هــذه الشــكوى بالخصــوص ال يعــدو
أن يكــون دعــوى تحتــاج إىل مــا يثبتهــا ،فــإن جــاء امل ّدعــي مبــا يثبــت تلــك
وإل ال يُؤخــذ بهــا وتُلقــى جان ًبــا.
الدعــوى أُ ِخـ َذ بدعــواهّ ،
وهــو مــا وقــع فيــه البيهقــي (ت458هـــ) يف كتابــه «االعتقــاد والهدايــة إىل
ـا عــى دعــواه تلــك ،بــل أنــزل الدعــوى
ســبيل الرشــاد» ،حيــث مل يذكــر دليـ ً
ـي مــن ذلــك [حديــث املواالة
منزلــة الدليــل عندمــا قــال ...« :مقصــود النبـ ّ
خـ ّم] ،وهــو أنّــه ملّــا بعثــه [أي اإلمــام عل ًّيــا ]Aإىل اليمــن كــرت
يف غديــر ُ
النبــي أن يذكــر اختصاصــه بــه،
الشــكاة عنــه ،وأظهــروا بغضــه ،فــأراد
ّ
ومح ّبتــه إيّــاه ،ويحثّهــم بذلــك عــى مح ّبتــه ومواالتــه ،وتــرك معاداتــه ،فقــال:
ي وليّــه»[[[»؛ فهنــا ال بـ ّد مــن طــرح األســئلة اآلتيــة:
«مــن كنــت وليّــه فعـ ّ
ـي قــد أراد املح ّبــة دون غريهــا؟ ومــا
ـي أ ّن النبـ ّ
 - 1كيــف علــم البيهقـ ّ
يصــح أن يكتفــي
النبــي قــد أراد املح ّبــة؟ وهــل
هــو دليلــه عــى أ ّن
ّ
ّ
ـا يف املقــام؟ وهــل مــن الصحيــح
ـي بإطــاق دعــواه دون أن يــرز دليـ ً
البيهقـ ّ
منطقيًّــا أن ينــزل الدعــوى منزلــة الدليــل ،ويســتغني بهــا عــن ذكــر الدليــل
عليهــا؟
ـي خطبــة
أ ّمــا القــول إ ّن الشــكوى قــد حصلــت وبعدهــا خطــب النبـ ّ
ٌ
قــول قــارص عــن إفــادة الدليل ّيــة؛ أل ّن حصــول الخطبــة بعــد
الغديــر؛ فهــو
ـا أ ّن الخطبــة جــاءت ر ًّدا عــى الشــكوى ،واســتجاب ًة
الشــكوى ال يعنــي حكـ ً
ٌ
وظــروف ومالبســات أخــرى ،ال
ســبب آخــر،
لهــا ،بــل قــد يكــون للخطبــة
ٌ
تتّصــل بتلــك الشــكوى أو مجـ ّرد تلــك الشــكوى .وهــو مــا يحتــاج إىل بحــث
ـي يف كتابــه ذاك ،ومل
مســتأنف وإثبــات خـ ّ
ـاص ،وهــو مــا مل يقــم بــه البيهقـ ّ
[[[ -ص .354
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يقــم بــه غــره أيضً ــا ِم ّمــن ا ّدعــى هــذه الدعــوى.
و ِمــن ث َــ َّم يبقــى قــول البيهقــي مجــ ّرد دعــوى تفتقــر إىل دليلهــا ،فــا
ميكــن األخــذ بهــا واالســتناد إليهــا يف تكويــن داللــة حديــث الغديــر وبنــاء
معنــاه.
ـي مــن الشِّ ــكاية الّتــي تح ـ ّدث عنهــا ،هــو
 - 2إ ّمــا أن يكــون ُمــراد البيهقـ ّ
الشِّ ــكاية الّتــي حصلــت يف الســنة الثامنــة للهجــرة -بنــا ًء عــى مــن يــرى ذلــك،
جــة الــوداع ،مبعــز ٍل عــن امل ـ ّدة الفاصلــة
أو بالح ـ ّد األدىن حصولهــا قبــل ِح ّ
بينهــا وبــن يــوم الغديــر يف املدينــة ،-والّتــي رواهــا بريــدة وغــره؛ وإ ّمــا أن
يكــون مــراده منهــا هــو تلــك الشِّ ــكاية الّتــي حصلــت يف الســنة العــارشة
للهجــرة يف م ّكــة ،والّتــي رواهــا أبــو ســعيد الخــدري وغــره.
فــإذا كان ُمــراده تلــك الشــكوى الّتــي حصلــت يف الســنة الثامنــة للهجــرة
ـج ،ســوا ٌء حصلــت الشِّ ــكاية تلــك قبــل
ـي إىل م ّكــة للحـ ّ
أو قبــل ســفر النبـ ّـل مــن ذلــك -يف املدينــة؛ فهــي ال تصلــح أن تكــون
حــوايل الســنتني ،أم أقـ ّ
خـ ّم يف الســنة العــارشة للهجــرة ،إذ مــن غــر املعقــول
ســب ًبا للخطبــة يف غديــر ُ
ـي عــى تلــك الشّ ــكوى بعــد حــوايل الســنتني مــن حصولهــا -أو
أن يــر ّد النبـ ّ
ـروف ومالبسـ ٍ
بالح ـ ّد األدىن بعــد أســابيع أو أشــهر مــن حصولهــا -ويف ظـ ٍ
ـات
مختلفــة؛ فهنــا ال ربــط للخطبــة بتلــك الشــكوى عــى اإلطــاق.
وأ ّمــا إن كان ُمــراده مــن تلــك الشــكوى تلــك الّتــي حصلــت يف الســنة
العــارشة للهجــرة يف م ّكــة مــن قبــل جملــة مــن أفــراد رسيّــة اليمــن؛ فهنــا ال بـ ّد
ـي عــى تلــك الشــكوى ليــس ذلــك الــر ّد الّــذي
مــن اإللفــات إىل أ ّن ر ّد النبـ ّ
[[[
ـي
ـي وابــن حجــر وغريهــا  ،حيــث خلــط هــؤالء بــن ر ّد النبـ ّ
ذكــره البيهقـ ّ
النبي من ذلك [حديث املواالة] ،وهو أنّه ّ
البيهقي ...« :مقصود
[[[ -يقول
ملا بعثه إىل
ّ
ّ
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جــة الــوداع ،وبــن ر ّده عىل الشــكوى يف
عــى الشــكوى يف املدينــة قبــل ِح ّ
ـي يف الســنة العــارشة
م ّكــة يف الســنة العــارشة للهجــرة ،إذ إ ّن مــا ر ّد بــه النبـ ّ
ـي نفســه ،وابــن إســحاق ،وابــن األثــر -هــو
بنــا ًء عــى روايــة ّكل مــن البيهقـ ّ
قولــه« :ال تشــكوا عل ًّيــا ،فواللــه إنّــه ألخشــن يف ذات اللــه ،أو يف ســبيل
[[[
جــة الــوداع
ـي عــى الشــكوى يف املدينــة قبــل ِح ّ
اللــه ؛ بينــا كان ر ّد النبـ ّ
هــو قولــه لربيــدة« :أتبغــض عليًّــا؟ فقلــت [بريــدة] :نعــم ،قــال [ال ّنبي:]
ـي،
ـاري؛ وقولــه« :ال تقــع يف عـ ّ
ال تبغضــه »[[[...بحســب مــا أخرجــه البخـ ّ

فإنّــه م ّنــي وأنــا منــه ،وهــو ول ّيكــم بعــدي[[[» ،وقولــه« :مــن كنــت ول ّيــه
ي ول ّيــه[[[» ،بحســب مــا أخرجــه أحمــد يف مســنده؛ وقولــه ...« :مــا
فع ـ ٌّ
بــال أقــوام ينتقصــون عليًّــا ،مــن ينتقــص عليًّــا فقــد تنقّصنــي ،ومــن فــارق
خلِقــت مــن
ـق مــن طينتــي ،و ُ
عل ًّيــا فقــد فارقنــي .إ ّن عل ًّيــا م ّنــي وأنــا منــهُ ،
خلِـ َ
طينــة إبراهيــم ،ذريّــة بعضهــا مــن بعــض ،واللــه ســميع عليــم .يــا بريــدة :أمــا

اليمن ،كرثت الشكاة عنه وأظهروا بغضه ،فأراد
النبي أن يذكر اختصاصه به ومحبّته إيّاه،
ّ
يل ول ّيه» (االعتقاد
فع
ه
ي
ول
كنت
من
فقال:
معاداته،
ويحثّهم بذلك عىل مح ّبته ومواالته وترك
ّ
ّ
املكّ ...« :وسبب ذلك [حديث
ّ
والهداية إىل سبيل الرشاد ،ص )354؛ ويقول ابن حجر
الغدير] ...أن خرج معه إىل اليمن ،فرأى منه جفوة ،فنقّصه
يتغي وجهه،
للنبي ،فجعل ّ
ّ
ويقول :يا بريدة ،ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قلت :بىل يا رسول الله ،قال :من كنت
مؤسسة الرسالة ،بريوت 1997 ،م ،ط  ،1ج  ،1ص
يل مواله» (الصواعق املحرقةّ ،
مواله ،فع ّ
الدهلوي يف( :نفحات األزهار ،ج  ،9ص .)292
)109؛ وكذلك ما ذكره
ّ

البيهقي ،دالئل النب ّوة ،دار الكتب العلميّة،
البيهقي .انظر:
[[[ -مع اختالف يسري يف عبارة
ّ
ّ
النبي ،ج  ،4ص 1022؛ ابن
بريوت 2002 ،م ،ط  ،2ج  ،5ص 399-398؛ ابن هشام ،سرية ّ
األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج  ،2ص .301

البخاري ،بريوت ،ج  ،3ص  ،98ح .4256
[[[ -صحيح
ّ
[[[ -دار صادر ،بريوت ،ج  ،5ص .356

[[[ -م .ن ،ص .350
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ين[[[؛
ي] ول ّيكــم مــن بعــدي ،»...بحســب مــا رواه الطــرا ّ
علمــت ..أنّــه [ع ـ ّ
ي ِم ّنــي وأنــا
ي؟ عـ ّ
ي؟ مــا تريــدون مــن عـ ّ
وقولــه« :مــا تريــدون مــن عـ ّ

يل ّ
كل مؤمــن بعــدي» ،بحســب مــا نقلــه ابــن أيب شــيبة[[[.
يو ّ
ي ،وعـ ّ
مــن عـ ّ

يل ،ول ّيكــم)
ـي الّــذي ذكــر فيــه لفــظ «الواليــة» (و ّ
وعليــه ،فــإ ّن ر ّد النبـ ّ
جــة الــوداع،
وأيضً ــا البغــض-؛ هــو ذاك الــر ّد الّــذي حصــل يف املدينــة قبــل ِح ّـر عنــه مــن شــكوى وواقعــة ،وجميــع
وهــو ال يصلــح عــى اإلطــاق -مبــا يعـ ّ
حيثيّاتهــا مــن زمــانٍ ومــكان -..للوصــل بينــه وبــن حديــث الغديــر بالطريقــة
الّتــي ذكرهــا أولئــك.
ثـ ّم إ ّن ســؤالً آخــر يُطـ َرح يف هــذا املقــام ،وهــو :هــل اختلــط األمــر عىل
ـي يف
ـي ،ابــن حجــر ،الدهلـ ّ
ـوي) وغريهــم ،بــن مــا قالــه النبـ ّ
أولئــك (البيهقـ ّ
جــة الــوداع يف املدينــة ،وبــن مــا قــال يف
ر ّده عــى تلــك الشــكوى قبــل ِح ّ
خـ ّم ،بحيــث نراهــم يدمجــون بــن شــكوى املدينــة
الســنة العــارشة يف غديــر ُ
النبــي يف الســنة العــارشة يف غديــر
جــة الــوداع ،وبــن مــا قالــه
قبــل ِح ّ
ّ
خـ ّم؟
ُ
ـي
نعــم ،إن كان مــراد أولئــك -وهــو مــا قــد يبــدو واض ً
حــا مــن كالم البيهقـ ّ
الســنة العــارشة للهجــرة ،فــر ّد
ً
مثــا -أ ّن الشــكوى قــد حصلــت يف مكّــة يف ّ
نفصــل الــر ّد عليــه الح ًقــا،
ـي يف غديــر ُ
خ ـ ّم؛ فهــو مــا ســوف ّ
عليهــا النبـ ّ
لكــن مــا ميكــن قولــه هنــا باختصار هــو إ ّن هــذا القــول ال تـ ّ
ـدل عليــه النصوص
ّ
تــدل عــى خالفــه؛ أل ّن املســتفاد مــن تلــك النصــوص أ ّن
التاريخيّــة ،بــل
النبــي قــد ر ّد عــى تلــك الشــكوى يف مكّــة املك ّرمــة ،وليــس يف غديــر
ّ
خــر ال ـ ّرد إىل وقـ ٍ
ـت آخــر بعــد
خ ـ ّم ،وأنّــه ر ّد عليهــا فــو ًرا دون تأجيــل ،ومل يؤ ّ
ُ
[[[ -املعجم األوسط ،ج  ،6ص .163
[[[ -املص ّنف ،ج  ،7ص .504
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ـام عديــدة أو رمبــا أســابيع.
أيّـ ٍ
ـي قــد ر ّد يف م ّكــة املك ّرمــة عــى الشــكوى،
وإن كان ُمرادهــم أ ّن النبـ ّ
وأعــاد الــر ّد عليهــا مجــ ّد ًدا يف غديــر خُــ ّم؛ فهــذا مــا ال دليــل عليــه مــن
النصــوص التاريخ ّيــة ،وهــو مــا ال يُســتفاد مــن النصــوص الّتــي نقلــت لنــا
حديــث الغديــر...
وهــذا االحتــال -معــاودة الــ ّرد -ليــس ظاهــ ًرا مــن كالم أولئــك ،لكــن
أردنــا اإلشــارة إليــه ملزيــد تفصيــل ،إذ إ ّن مــا يُســتفاد مــن نصوصهــم هــو
االحتــال الســابق ،ومفــاده أ ّن الشــكوى قــد حصلــت يف م ّكــة املك ّرمــة يف
خـ ّم يف طريــق عودتــه
ـي يف غديــر ُ
الســنة العــارشة للهجــرة ،فــر ّد عليهــا النبـ ّ
ـج.
مــن الحـ ّ
ويف اإلجــال ،ال بــ ّد مــن القــول :وقــع بعــض القدمــاء يف أكــر مــن
خلــط -مــن دون أن نقــول إنّــه اختلــط عليــه األمــر ،أم خلــط فيــه عــن قصــد-
فأوقعــوا فيــه الكثرييــن ممــن بعدهــم ،مــن دون أن يبــادروا إىل بحــث تلــك
القضيــة بحثًــا علم ًّيــا ،تحليل ًّيــا ،مســتوف ًيا لرشوطــه ،يتج ّنــب الوقــوع يف الخلط،
ويبتعــد عــن التقليــد وات ّبــاع األهــواء.
وعليه ،ال بدّ من القول:
ـي« :مــن كنــت
 - 1إن كان قصــد أولئــك ِمـ ّ
ـا ذكــروه مــن قــول النبـ ّ
جــة الــوداع...؛
ي مــواله»...؛ هــو مــا قالــه يف املدينــة قبــل ِح ّ
مــواله فع ـ ّ
ٍ
فعندئــذ ال ربــط بــن جميــع مــا ذكــروه -مــن قضيــة الشــكوى وجوابهــا-...
خ ـ ّم.
ـي يف الســنة العــارشة للهجــرة يف غديــر ُ
وبــن مــا قالــه النبـ ّ
ـي« :مــن كنــت
 - 2وإن كان قصــد أولئــك ِمـ ّ
ـا ذكــروه مــن قــول النبـ ّ
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خ ـ ّم يف الســنة العــارشة
ي مــواله»...؛ هــو مــا قالــه يف غديــر ُ
مــواله ،فع ـ ّ
للهجــرة؛ فقــد وقــع أولئــك يف خلـ ٍ
ـط معيــب بــن شــكوى اليمــن يف املدينــة
خ ـ ّم (يف وادي الجحفــة)
جــة الــوداع ،وبــن خطبــة الغديــر يف غديــر ُ
قبــل ِح ّ
النبــي قــد قــال تلــك العبــارة
فصحيــح أ ّن
يف الســنة العــارشة للهجــرة؛
ٌ
ّ
ي مــواله ،»...لك ّنــه قالهــا يف املدينــة يف معــرض ر ّده
«مــن كنــت مــواله ،فع ـ ّ
ـي قــد قــال تلــك العبــارة أيضً ــا يف الســنة
عــى مــن شــكا عل ًّيــا .ثُـ َّم إ ّن النبـ ّ
خ ـ ّم ،يف ظـ ٍ
ـروف ومالبســات أخــرى مختلفــة.
العــارشة للهجــرة يف غديــر ُ
فمحاولــة الخلــط هــذه ،إن كان امل ُــراد منهــا إيهــام القــارئ بــأ ّن ذاك
إل يف ســياق الــر ّد عــى شــكوى اليمــن؛ فهــي
النبــيّ 
الــكالم مل يقلــه
ّ
محاولــة غــر صحيحــة ،وال يليــق مبــن يتحـ ّرى حقائــق األمــور أن يرســل ذاك
وموضوعــي يبتعــد بــه عــن
علمــي
الــكالم إرســال املســلّامت دون بحــث
ّ
ّ
األهــواء والعصب ّيــات.
ـي أجــاب عــى الشــكوى يف مكّــة املك ّرمــة ،وح ّقــق الجواب
ثال ًثــا :النبـ ّ
الصلــة ،الّتــي تح ّدثــت عــن
غرضــه :عندمــا نراجــع مجمــل املصــادر ذات ِّ
شــكوى -أو شــكاوى -رسيّــة اليمــن يف الســنة العــارشة للهجــرة؛ فإنّنــا نجــد
ـي قــد أجــاب عــى تلــك الشــكوى بقولــه« :ال تشــكوا عل ًّيــا،
أ ّن النبـ ّ
فواللــه إنّــه ألخشــن يف ذات اللــه ،أو يف ســبيل اللــه مــن أن يُشــى[[[» ،بنــا ًء

يف حــدود 151هـــ) ،أو قولــه« :ســعد بــن
عــى مــا ذكــره ابــن إســحاق (تــو ّ
ي ،فواللــه لقــد علمــت أنّــه
مالــك الشــهيد! مــه ،بعــض قولــك ألخيــك ع ـ ّ
[[[
ـي (ت458هـــ).
أخشــن يف ســبيل اللــه » ،كــا ذكــر ذلــك البيهقـ ّ
ـي ســأل عل ًّيــا عــن
أ ّمــا الواقــدي (ت207هـــ) ،وبعــد أن يذكــر أ ّن النبـ ّ
النبي ،ج  ،4ص .1022
[[[ -ابن هشام ،سرية ّ

[[[ -دالئل النب ّوة ،دار الكتب العلميّة ،بريوت 2002 ،م ،ط  ،2ج  ،5ص .399
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بــن لــه حقيقــة مــا فعلــه ورأيَــه يف
تلــك الشــكوى ،وأ ّن اإلمــام عل ًّيــاّ A
ـرا عــن موافقتــه
ـي ،»[[[مبــا ميكــن أن يعـ ّد تعبـ ً
األمــر؛ يقــول« :فســكت النبـ ّ
ي Aيف تلــك الواقعــة.
عــى مــا فعلــه اإلمــام ع ـ ّ
ـدري ،قــال« :اشــتىك عل ًّيــا النــاس،
ويف مســند أحمــد عــن أيب ســعيد الخـ ّ
قــال :فقــام رســول اللــه فينــا خطي ًبــا ،فســمعته يقــول :أيّهــا ال ّنــاس ال تشــكوا
عل ًّيــا ،فواللــه إنّــه ألخشــن يف ذات اللــه أو يف ســبيل اللــه[[[».
ـابوري يف املســتدرك عــى الصحيحــن[[[،
وهــو مــا نقلــه[[[ الحاكــم النيسـ
ّ

والهيثمــي يف مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد[[[ ،وابــن كثــر يف البدايــة
ّ
[[[
[[[
واألصبهــاين يف حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء  ،واملتّقــي
ّ
والنهايــة ،
العــال[[[...
ِنــدي يف كنــز
اله
ّ
ّ
فاملالحظ ِم ّم ذكر يف تلك املصادر أمران:
ـي قــد أجــاب مبــارش ًة عــى تلــك الشــكوى -أو الشــكاوى،-
 - 1أ ّن النبـ ّ
ٍ
ــام أو أكــر ،يف
بحيــث مل يؤخّــر الجــواب عليهــا إىل
وقــت آخــر بعــد أيّ ٍ
كل البعــد عــن مــكان الشــكوى ،أو يف ظـ ٍ
ـروف ومالبســات
مــكانٍ آخــر بعيــد ّ
جــل اإلجابــة إىل مــا بعــد ســفر طويــل لــه...؛ بــل إ ّن مــا يُفهــم
أخــرى ،فيؤ ّ
[[[ -املغازي ،ج  ،2ص .1081

[[[ -فضائل الصحابة ،ج  ،3ص .86

[[[ -مبعز ٍل عن االختالف اليسري يف نقل هذا أو ذاك.
[[[ -ج  ،3ص .134
[[[ -ج  ،9ص .129
[[[ -ج  ،11ص .63
[[[ -ج  ،1ص .68

[[[ -ج  ،11ص .620
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ـي قــد بــادر مبــارش ًة إىل إجابتــه
بشــكل واضــح مــن تلــك النصــوص أ ّن النبـ ّ
ـي عــى
عــى تلــك الشــكوى ،وهــو مــا يُس ـتَفاد مــن تفريــع جــواب النبـ ّ
أي
الشــكوى بالحــرف «فـــــ» (فقــام رســول اللــه ،)مــن دون أن يذكــر أحـ ٌد ّ
حـ ٍ
ـدث آخــر مــن ســفر أو غــره ،يفصــل بــن تلــك الشــكوى وبــن جــواب
النبــي عليهــا.
ّ
وكذلــك فــإ ّن مــا يُســتفاد مــن نقــل ابــن إســحاق اآلنــف الذِّكــر ،أ ّن جواب
ـي لســعد بــن مالــك قــد كان يف املجلــس نفســه ،وبعــد شــكوى ســعد
النبـ ّ
أي تأخــر يف املقــام.
مبــارشةً ،دون ّ
ـي عــى شــكوى تلــك الرسيّــة أو جملــة أفرادهــا -
 - 2إ ّن جــواب النبـ ّ
ـي الشــاكني عــن الشــكوى
هــو هــذا الجــواب الّــذي ُذكِـ َر ،عندمــا نهــى النبـ ّ
ي ،Aوم َدحــه بكونــه خ َِشــ ًنا يف ذات اللــه؛ وال يوجــد كال ٌم آخــر
مــن عــ ّ
كالم غــر هــذا لَ ُذكِــ َر يف َمعــرِض نقــل
للنبــي غــر هــذا ،ولــو كان مــن ٍ
ّ
أي كالم آخــر ،غــر مــا ُذكِ ـ َر.
ـي؛ إذ مل يُن َقــل ُّ
جــواب النبـ ّ
وهــو مــا يـ ّ
كالم آخــر،
أي ٍ
ـي مل يذكــر يف ذاك املــورد ّ
ـدل عــى أ ّن النبـ ّ
كل مؤمــن بعــدي» ،أو «...إنّــه وليّكــم مــن بعــدي» ،أو
يل ّ
يو ّ
مــن قبيــل« :عـ ّ
ي ول ّيــه»...؛ حتّــى يُس ـ ِّوغ أولئــك دعــوى الوصــل بــن
«مــن كنــت ول ّيــه ،فع ـ ّ
ي بــن أيب طالــب،A
تلــك الشــكوى وبــن ترصيــح
النبــي بواليــة عــ ّ
ّ
وليت ـ ّم ترتيــب تلــك النتائــج والدعــاوى الّتــي ذكرهــا البعــض.
ـح الربــط بــن شــكوى رسيّــة اليمــن ،وبــن
ومــن هنــا يُســأل :كيــف يصـ ّ
ـي مل يقــل هذا
ـي« :مــن كنــت ول ّيــه ،فعـ ّ
ي ول ّيــه» ،مــع أ ّن النبـ ّ
قــول النبـ ّ
الــكالم يف َمع ـرِض ر ّده عــى مــن شــكا عل ًّيــا يف واقعــة رسيّــة اليمــن تلــك؟
فمــن أيــن أىت مــن ا ّدعــى تلــك الدعــوى بهــذا الوصــل؟ وكيــف جــاز لــه أن
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ـي ذاك ،مــع أ ّن مــن نقــل
ي ّدعــي وصـ ً
ـا بــن تلــك الشــكوى وبــن قــول النبـ ّ
ـي الّــذي ر ّد فيــه عــى الشــاكني ِمــن رسيّــة اليمــن  -مل يـ ِ
ـأت
جــواب النبـ ّ
كل
يل ّ
يو ّ
ي وليّــه» ،أو «ع ـ ّ
عــى ِذكــر تلــك العبــارة« :مــن كنــت وليّــه ،فع ـ ّ
مؤمــن بعــدي» أو ...
ـي
أ ّمــا إن كان املُــراد هــو الوصــل مــع تلــك العبــارة الّتــي ذكرهــا النبـ ّ
خـ ّم؛ فهــو مــا ســوف نـ ّرد عليــه الح ًقــا.
يف غديــر ُ
ـي يف خطبــة الغدير،
وأ ّمــا إن كان املُــراد هــو الوصــل بــن ما قالــه النبـ ّ
وبــن مــا قالــه يف جوابــه لربيــدة وغــره؛ فهــو أيضً ــا ال ينفــع أصحــاب
ـي بريــدة
دعــوى الوصــل تلــك ،إذ ال يوجــد مــا مينــع مــن أن يجيــب النبـ ّ
ي ،Aوكونــه الخليفــة مــن بعــده،
وغــره جوابًــا يبـ ّ
ـن فيــه منزلــة اإلمــام ع ـ ّ
مبــا يتجــاوز قضيــة الشــكوى تلــك ،وإن كان يشــملها ضم ًنــا ويجيــب عليهــا
ّ
تــدل عليــه تلــك النصــوص التاريخ ّيــة اآلنفــة الذِّكــر-؛ وال مانــع
وهــو مــاي Aخليفــة لــه
ـي أيضً ــا إىل إعــان اإلمــام عـ ّ
كذلــك مــن أن يعمــد النبـ ّ
ـكالم مشــابه ملــا قالــه لربيــدة وغــره.
يف غديــر ُ
خـ ّم بـ ٍ
النبــي
واألمــر األســاس الّــذي ينبغــي قولــه هنــا ،هــو إ ّن جــواب
ّ
يصــح الوصــل
جــة الــوداع؛ وعليــه :ال
لربيــدة قــد كان يف املدينــة ،قبــل ح ّ
ّ
مــن األســاس -بــن شــكوى بريــدة هــذه وبــن واقعــة الغديــر. - 3يبــدو مــن النصــوص التاريخ ّيــة والروايــات الّتــي نقلــت لنــا قضيــة
ـن بشــكل مبــارش مــا لديــه
ـي قــد بـ ّ
ـي عليهــا؛ أ ّن النبـ ّ
الشــكوى ور ّد النبـ ّ
مــن ر ٍّد -وهــو ذاك الّــذي أوردنــاه آن ًفــا -عــى تلــك الشّ ــكوى ،وانتهــى األمــر
النبــي ،فــر ّد عليــه
عنــد هــذا الحــ ّد .أي أ ّن هنــاك مــن شــكا عل ًّيــا لــدى
ّ
ي ،Aمب ّي ًنــا ســبب منعــه هــذا مبــدح
ال ّنبــي مان ًعــا الشــكوى مــن عــ ّ
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ي ،Aوانتهــت ذيــول القض ّيــة ومضاعفاتهــا عنــد هــذا الحــ ّد،
اإلمــام عــ ّ
النبــي هــذا-
حيــث ال ميكــن لنــا أن نربــط أيّــة واقعــة أخــرى -بعــد ر ّد
ّ
بشــكوى رسيّــة اليمــن ،إلّ إذا ّ
خــاص عــى هــذا ال ّربــط.
دليــل
ٌ
دل
ّ
ـي مل ي ـ ّرد عــى تلــك الشــكوى يف حينهــا ،وكانــت
نعــم ،لــو أ ّن النبـ ّ
ٍ
لوقــت
جميــع دواعــي الــر ّد موجــودةَ ،لَمكــ َن أن نفــرض أنّــه أخــ ّر الــ ّرد
ٍ
ٍ
ومالبســات أخــرى ،إن كان مــن ِحكمــة
ظــروف
آخــر ،أو مــكانٍ آخــر ،أو
ـي،
لهــذا التأخــر ،وكان هنــاك مــن دليــل عــى ذلــك؛ أ ّمــا عندمــا يــر ُّد النبـ ّ
جمهــا ،وواف ًيــا مبــا يجــب
ويكــون ر ّده متناســ ًبا مــع الشــكوى ،وكاف ًيــا يف لَ ْ
أن يُقــال يف مقــام الــ ّرد عليهــا؛ فعندهــا هــل ســيبقى مــن دا ٍع ملعــاودة الــ ّرد
ـي
مجـ ّد ًدا ،طاملــا أ ّن الـ ّرد قــد ح ّقــق غرضــه ،وأوىف بهدفــه ،وبـ ّ
ـن فيــه النبـ ّ
مــا ينبغــي بيانــه؟!
ـي يف موردهــا جوابًــا كاف ًيا
لقــد حصلــت الشــكوى ،وأجــاب عنهــا النبـ ّ
حــا فيهــا ،ومتناس ـ ًبا مــع مــا تســتلزمه مــن ر ٍّد وبيــان،
وواف ًيــا بالغــرض ،ورصي ً
وهــو مــدى مــا تتطلّبــه تلــك الشــكوى مــن موقــف ،وتحتاجــه مــن جــواب؛
ـي قــد ر ّد عــى تلــك الشــكوى بعــد
فكيــف يصـ ّ
ـح القــول -مــع هــذا -إ ّن النبـ ّ
ظــروف وحيث ّيــات زمان ّيــة ومكان ّيــة أخــرى ،أو أعــاد الـ ّرد عليهــا مجـ ّد ًدا؟ فهــل
مــن دا ٍع إىل لذلــك؟ ومــا الدليــل عليــه؟
ـي مل يــر ّد عــى الشــكوى
مــع أ ّن مــا يذكــره البعــض يوهــم بــأ ّن النبـ ّ
ـي قــد ر ّد عليهــا يف حينهــا
يف م ّكــة املك ّرمــة -وهــو غــر صحيــح ،أل ّن النبـ ّ
رصحــت بــه املصــادر التاريخ ّيــة ونصوصهــا ،-وهــو
ويف مكانهــا ،بحســب مــا ّ
-تب ًعــا لذلــك الوهــم -قــد خطــب خطبتــه يف غديــر خُــ ّم ،لتكــون ر ًّدا عــى
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ـي[[[ وغــره[[[ِ ،م ّمــن ســعى إىل
تلــك الشــكوى ،كــا يُف َهــم مــن كالم البيهقـ ّ
خ ـ ّم .وهــذا
الدمــج بــن قضيــة شــكوى رسيّــة اليمــن تلــك ،وقضيــة غديــر ُ
ـي مل يــر ّد عــى الشــكوى
ـي عــى تلــك املق ّدمــة -أ ّن ال ّنبـ ّ
االســتنتاج املبنـ ّ
يف مكّــة املك ّرمــة ،فــر ّد عليهــا يف غديــر خُــ ّم -هــو اســتنتاج غــر صحيــح،
ـي عــى مق ّدمــة غــر صحيحــة.
مبنـ ٌّ
أ ّمــا الدمــج الّــذي مارســه آخــرون بــن شــكوى بريــدة وحديــث الغديــر،
والّــذي يتض ّمــن أيضً ــا ذلــك الوهــم؛ فهــو مــا يحتــاج إىل أكــر مــن ر ّد وبيــان،
ومفــاده -1 :ال عالقــة لشــكوى بريــدة بشــكوى رسيّــة اليمــن يف الســنة العــارشة
يف م ّكــة املك ّرمــة ،فشــكوى بريــدة هــي شــكوى أخــرى منفصلــة عــن تلــك
الشــكوى -2 .شــكوى بريــدة وقعــت يف املدينــة ،بينــا شــكوى رسيّــة اليمــن
جــة الــوداع ،بينــا شــكوى
تلــك يف م ّكــة املك ّرمــة -3 .شــكوى بريــدة قبــل ح ّ
جــة الــوداع.
رسيّــة اليمــن تلــك يف ح ّ
ولذلــك يبــدو أ ّن خلطًــا إضاف ًّيــا قــد وقــع فيــه أولئــك ،عندمــا خلطــوا
ـل ذلــك بهــدف
بــن شــكوى رسيّــة اليمــن تلــك ،وبــن شــكوى بريــدة ،ولعـ ّ
االســتعانة ببعــض مــا ورد يف شــكوى بريــدة حــول البغــض ،ليتّخــذوا منــه
قرينــة عــى إرادة املح ّبــة مــن حديــث الغديــر؛ وهــو أم ـ ٌر غــر صحيــح عــى
اإلطــاق ،كــا ذكرنــاه آن ًفــا.
راب ًعــا :يف حيث ّيــة الزمــان :إذ إ ّن مــا يُســتفاد مــن روايــة ابــن إســحاق
(ت150هـــ) أ ّن الشــكوى الّتــي صــدرت مــن قبــل جملــة من أفــراد رسيّــة اليمن
ـي يف الــر ّد
 قــد حصلــت قبــل الحـ ّـج ،حيــث إنّــه -بعــد أن ينقــل كالم النبـ ّ
جــه ،فــأرى
عــى الشــكوى -يقــول ..« :ثــ ّم مــى رســول اللــه عــى ح ّ
[[[ -االعتقاد والهداية إىل سبيل الرشاد ،ص .354

[[[ -ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج  ،5ص  122وص .227
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النــاس مناســكهم.»[[[...
ـي (ت458هـــ) فهــو أ ّن الشــكوى قــد
أ ّمــا مــا يُس ـتَفاد مــن روايــة البيهقـ ّ
ي ،]Aقــال لــه
حصلــت بعــد
الحــج ...« :فلّــا قــى ِح ّ
ّ
جتــه [أي عــ ّ
النبــي :ارجــع إىل أصحابــك حتّــى تقــدم عليهــم ،»[[[...أي أ ّن مالقــاة
ّ

ي Aللرسيّــة وحصــول الشــكوى تال ًيــا؛ قــد كانــا بعــد أن قــى
اإلمــام ع ـ ّ
جتــه.
يِ Aح ّ
اإلمــام عــ ّ

البيهقــي،
وهنــا :إ ّمــا أن يُقــال بتقديــم روايــة ابــن إســحاق عــى روايــة
ّ
لتق ّدمــه زمن ًّيــا عليــه بحــوايل الثالمثائــة عــام ،أي أنّــه إذا فُــرِض أ ّن الفاصلــة
ـي يف الســنة العــارشة
بــن تدويــن ابــن إســحاق للواقعــة ،وبــن ِح ّ
جــة النبـ ّ
البيهقــي
للهجــرة  -هــي يف حــدود املائــة عــام؛ فــإ ّن الفاصلــة بــن تدويــن
ّ
النبــي قــد تتجــاوز األربعامئــة عــام.
جــة
للواقعــة وبــن ِح ّ
ّ
ـي
وإ ّمــا أن يُقــال بالجمــع بــن الروايتــن ،بــأن نفــرض أ ّن مقصــود البيهقـ ّ
ـج العمــرة ،أي :قبــل إكامل
ي( Aقــى ِح ّ
جته) هــو حـ ّ
بقولــه عــن اإلمــام عـ ّ
ـج التمتّــع.
مناســك حـ ّ
ـج العمــرة عــى وجــه
ـج ،أم قبــل حـ ّ
وســوا ٌء حصلــت الشــكوى قبــل الحـ ّ
الخصــوص ،فالنتيجــة أ ّن الشــكوى قــد حصلــت قبــل التاســع مــن ذي ِ
جــة،
الح ّ

ـج ،كالوقــوف
ـي ألداء مناســك الحـ ّ
أي :يف الوقــت الّــذي مــى فيــه النبـ ّ
بعرفــات وغــره؛ وهــو مــا يعنــي أ ّن الفاصلــة الّتــي تفصــل بــن الشــكوى
خ ـ ّم وتاريخهــا مــن
ـي يف غديــر ُ
وتاريخهــا مــن جهــة ،وبــن خطبــة النبـ ّ
وخصوصــا إذا مــا
جهــة أخــرى ،هــي يف حــدود العــرة أيّــام بالح ـ ّد األدىن،
ً
النبي ،ج  ،4ص .1022
[[[ -ابن هشام ،سرية ّ

[[[ -دالئل النب ّوة ،م .س ،ج  ،5ص .399-398
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ـج مــع رســول اللــه يف أوائــل
تن ّبهنــا إىل أ ّن اإلمــام عل ًّيــا Aقــد أدرك الحـ ّ
ـج مع رســول الله
ـج ،وأنّــه -أي اإلمــام عليًّــا -Aلــي يــدرك الحـ ّ
أيّــام الحـ ّ
قــد فــارق رسيّــة اليمــن يف الطائــف الّتــي تبعــد عــن م ّكــة املك ّرمــة بحــدود
املائــة كيلومــر ،وأ ّن الرسيّــة تحتــاج مــن الوقــت ِلَ ْن تصــل إىل مكّــة -مــن
ي Aلهــا يف الطّائــف -نصــف يــوم أو أكــر بقليــل.
ســاعة مفارقــة اإلمــام عـ ّ
وهــذا يعنــي أ ّن الرسيّــة قــد وصلــت إىل م ّكــة املك ّرمــة بعــد وصــول اإلمــام
ي Aإليهــا بوقـ ٍ
وخصوصــا إذا مــا احتســبنا أيضً ــا الوقــت الّــذي
ـت يســر،
ً
عـ ّ
ي Aللوصــول إىل م ّكــة املك ّرمــة ،مــا يعنــي أ ّن الشــكوى
اســتغرقه اإلمــام عـ ّ
ي Aإىل م ّكــة املك ّرمــة بوقــت يســر،
قــد حصلــت بُ َعيــد وصــول اإلمــام عـ ّ
أي بفــارق ســاعات قليلــة عــن وصــول اإلمــام Aإليهــا ،وهــو مــا يفــي إىل
ـج،
النتيجــة اآلتيــة :أ ّن شــكوى الرسيّــة تلــك قــد حصلــت يف أوائــل أيّــام الحـ ّ
حــا ملــا ذهــب إليــه ابــن إســحاق ،مــن كــون الشــكوى قــد
ج ً
مــا قــد يكــون مر ّ
ـج.
حصلــت قبــل الحـ ّ
يئ
وهنــا ســيكون مــن املــروع طــرح ّ
الســؤال اآليت :هــل مــن العقــا ّ
النبــي ليشــكو عل ًّيــا،
ومــا تقتضيــه طبيعــة األمــور ،أن يــأيت البعــض إىل
ّ
ـي الــر ّد املطلــوب عــى الشــكوى إىل حــدود العــرة أيّــام أو
فيؤ ّ
خــر النبـ ّ
أكــر؛ أم أ ّن طبيعــة هكــذا مواقــف تقتــي أن يكــون الــر ّد يف املوقــف نفســه
النبــي يف كثــر مــن املواقــف املشــابهة،
دون تأخــر ،كــا هــي عــادة
ّ
أي إرجــاء؟
حيــث كان يعمــد إىل اإلجابــة عــى الشــكوى فــو ًرا ،ومــن دون ّ
أعتقــد أ ّن طبيعــة هكــذا مواقــف مــن جهــة ،ومــا يُســتَفاد مــن مجمــل
النصــوص التاريخ ّيــة -الّتــي نقلــت واقعــة الشــكوى ،وعقّبــت جــواب
ـي عــى الشــكوى بالحــرف «فــــ»« :اشــتىك النــاس عليًّــا ،Aفقــام
النبـ ّ
رســول اللــه فينــا خطي ًبــا ،»..الّــذي يُســتَفاد منــه الفوريّــة ،أي فوريّــة ر ّد
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أي حـ ٍ
ـدث يفصــل بينهــا -مــن
ـي عــى الشــكوى ،مــن دون أن تذكــر ّ
النبـ ّ
ـي عــى تلــك الشــكوى قــد حصــل
جهــة أخــرى؛ ي ـ ّدالن عــى أ ّن ر ّد النبـ ّ
أي إرجــاء.
مبــارش ًة دون ّ
ـي أن يُع َمــل عــى الوصــل
وعليــه ،لــن يكــون صحي ً
حــا باللِحــاظ الزمنـ ّ
بــن واقعـ ٍة (أعنــي :واقعــة الشــكوى) حصلــت قبــل التاســع مــن ذي ِ
جــة،
الح ّ

وبــن خطبــ ٍة (أعنــي خطبــة الغديــر) حصلــت يف الثامــن عــر مــن ذي
ِ
جــة ،أي بفاصــلٍ يُقـ ّدر بعــرة أيّــام كحـ ٍّد أدىن ،وإ ّن وجــود هــذا الفاصــل
الح ّ
ـي الطويــل بينهــا بلِحــاظ قضيــة وجوابهــا؛ هــو مبثابــة قرينــة عــى أ ْن
الزمنـ ّ
ال صلــة بــن الشــكوى وبــن خطبــة الغديــر ،عــى أ ّن دعــوى الوصــل تلــك
بــأ ّن الخطبــة جــاءت مبثابــة اســتجابة للشــكوى -ليســت دعــوى دون دليــلفحســب ،بــل إ ّن قرينــة الزمــان -فاصلــة األيّــام العــرة -ال تســاعد عليهــا ،بــل
تتنــاىف معهــا.
ـج؛
ـي قــد أ ّ
خــر الــر ّد عــى الشــكوى إىل مــا بعــد الحـ ّ
وإن قيــل إ ّن النبـ ّ
ـج قــد اقتــى منــه هــذا التّأخــر؛ فالجــواب:
أل ّن تشــاغله مبناســك الحـ ّ
أ ّولً  :إ ّن الــر ّد عــى تلــك الشــكوى -مــع أنّــه قــد يتطلّــب دقائــق قليلــة-
ـج.
لــن يشــغله عــن مناســك الحـ ّ
ـج ،ومل متنعه
ـي قــد خطــب أكــر مــن خطبــة يف الحـ ّ
ثان ًيــا :إ ّن النبـ ّ
ـج؛ وكذلــك ر ّده عــى تلــك الشــكوى يف
تلــك الخطــب مــن أداء مناســك الحـ ّ
ـج ،ال مينعــه مــن االنشــغال بــأداء املناســك.
الحـ ّ
الحــج ،هــي
ثالثًــا :إ ّن دعــوى تأخــر الجــواب لتشــاغله مبناســك
ّ
دعــوى دون دليــل عليهــا ،بــل إ ّن األدلّــة قــد قامــت عــى خالفهــا؛ أل ّن تلــك
األدلّــة قــد أفــادت فوريّــة الـ ّر ّد دون تأخــر ،مــا يعنــي أ ّن فرضيّــة التّأخــر تلــك،
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هــي قضيــة ال قيمــة علم ّيــة لهــا ،وال ح ـ ّ
ظ لهــا مــن املصداق ّيــة.
خامســا :يف حيث ّيــة املــكان :يبــدو مــن النصــوص التاريخ ّيــة الّتــي ذكــرت
ً
بالســدرة
قضيــة الشــكوى أنّهــا قــد حصلــت يف مكّــة...« :
ّ
فلــا كانــوا ِّ
ي Aيتلقّاهــم ،»[[[...وأيضً ــا« :وســبقهم [أي اإلمــام
داخلــن م ّكــة ،خــرج عـ ّ
يA
ـي فلقيــه مب ّكــة ...فلّــا دنــا الجيــش خــرج ع ـ ّ
عـ ّ
ي ]Aإىل النبـ ّ

كالم لترصيــح هــذه النصــوص
ليتلقّاهــم ،»[[[...وهــو مــا ال يحتــاج إىل كثــر ٍ
وغريهــا[[[ بــه.

أ ّمــا عندمــا نــأيت إىل خطبــة الغديــر ،فقــد حصلــت يف غديــر خُــ ّم يف
وادي الجحفــة ،الــذي يبعــد عــن مكّــة حــوايل ( 160كــم) أو أكــر.
وهنــا ال ب ـ ّد مــن طــرح الســؤال اآليت :إذا كانــت الشــكوى قــد حصلــت
ـي الجــواب عليهــا إىل غديــر
يف م ّكــة -وهــي كذلــك -فلــاذا يؤ ّ
خــر النبـ ّ
كل هــذه املســافة الطويلــة -حــوايل
خُــ ّم يف وادي الجحفــة؟ وملــاذا يقطــع ّ
 160كــم -أو أكــر ،حتّــى يــر ّد عــى تلــك الشــكوى ،ويق ـ ّدم جوابــه عليهــا؟ـي قــد اســتمع إىل الشــكوى يف م ّكــة ،وأجاب
إ ّن فرض ّيــة أن يكــون النبـ ّ
كل البعــد عــن
خ ـ ّم  -هــي فرضيــة بعيــدة ّ
عليهــا يف وادي الجحفــة يف غديــر ُ
النبــي إىل
الصــواب ،أ ّو ًل؛ أل ّن طبيعــة هكــذا قضايــا تتطلّــب أن يســتمع
ّ
ّ
ين نفســه -دون أن
القض ّيــة ويــر ّد عليهــا يف املوقــف نفســه -أي يف الح ّيــز املــكا ّ
وخصوصــا إذا كان فاحشً ــا بهــذا املقــدار (حــوايل
ين،
ً
يكــون هنــاك بُعـ ٌد مــكا ّ
ـا ،أو
ـي يف م ّكــة فيجيــب يف املدينــة مثـ ً
 160كــم) ،فمثالــه أن يُســأل النبـ ّ
الواقدي ،املغازي ،ج  ،2ص .1081
[[[-
ّ

[[[ -ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج  ،2ص .301
النبي ،ج  ،4ص .1021
[[[ -ابن هشام ،سرية ّ

48

الشيخ الدكتور محمد شقري

مثــا ،عــى بعــد مئــات الكيلومــرات؛
ً
يُســأل يف املدينــة فيجيــب يف مكّــة
عاقــل مثــل هــذا الطــرح؟ وهــل ميكــن أن ت ُق َبــل مثــل هــذه
ٌ
فهــل يرتــي
الفرضيّــة (البعــد املــكاين الفاحــش) يف قضايــا تتطلّــب أن يكــون فيهــا نــوع
ـا عــن غريهــا مــن الحيث ّيــات املشــابهة؟
وحــدة مكان ّيــة ،هــذا فضـ ً
وثان ًيــا؛ -وهــذا الّــذي يعنينــا بالدرجــة األســاس ،ويغنينــا عــن أكــر مــن
تحليــل نقــوم بــه يف هــذه املــوارد ،ســوى أ ّن هكــذا تحليــل يف هــذا املــورد أو
غــره قــد يكــون مبثابــة مؤيّد ملــا يُسـتَفاد مــن األدلّــة التاريخيّــة -أل ّن امل ُسـتَفاد
مــن مجمــل النصــوص التاريخ ّيــة الّتــي تح ّدثــت عــن الشــكوى وجوابهــا؛ هــو
ـب بــن الشــكوى وجوابهــا ،وأنّــه مل يكــن مــن
أنّــه كان هنــاك نــو ُع فوريّـ ٍة وترتّـ ٍ
ـا يعنــي أ ّن اإلجابــة
فاصــلٍ بينهــا ،كــا ب ّي ّنــا ذلــك يف املالحظــة الســابقةِ ،مـ ّ
عــى الشــكوى قــد كانــت يف املــورد نفســه واملقــام نفســه ،يف م ّكــة املك ّرمــة،
خـ ّم ،وال إىل
خــر الجــواب إىل مــكانٍ آخــر ،ال إىل غديــر ُ
ـي مل يؤ ّ
وأ ّن النبـ ّ
غريه .
ـي مل يــر ّد عــى تلــك الشــكوى يف املــورد نفســه،
ولــو فرضنــا أ ّن النبـ ّ
أو اســتج ّد مــا يســتدعي معاودتــه الــر ّد عليهــا مج ـ ّد ًدا -وهاتــان الفرضيتــان ال
أي منهــا ،وال أيّــة قرينــة تســاعد عليهــا-؛ فقــد كان
أي دليــل عــى ّ
يوجــد ّ
ـي أن يفعــل ذلــك يف م ّكــة املك ّرمــة ،يف عرفــات أو يف ِمنــى
ممك ًنــا للنبـ ّ
ـج تلــك -ر ًّدا
مثـ ً
ـا ،وأن يُض ّمــن بعــض خطبــه -الّتــي خطبهــا يف مواقــف الحـ ّ
ـي
عــى تلــك الشــكوى ،أو معــاودة ر ٍّد عليهــا ،وال س ـيّام أنّــه قــد كان للنبـ ّ
جــة الــوداع؛ فلــاذا يؤخّــر الــر ّد
أكــر مــن خطبــ ٍة يف مكّــة املك ّرمــة يف ِح ّ
أو معــاودة الــر ّد عــى الشــكوى إىل غديــر خُــ ّم ،عــى بعــد أكــر مــن مائــة
وخمســن كيلومــر بــن م ّكــة املك ّرمــة واملدينــة؟!
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الئحة املصادر واملراجع
 .1ابــن أيب شــيبة ،املصنــف ،ط ،1دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع،
بــروت1409 ،هـ.
 .2ابــن األثــر ،الكامــل يف التاريــخ ،ال ط ،دار صــادر للطباعــة والنــر-
دار بــروت للطباعــة والنــر ،بــروت  -لبنــان1386 ،هـــ1966 -م.
 .3ابــن حنبــل ،أحمــد ،فضائــل الصحابــة ،ط ،1جامعــة أ ّم القــرى،
1403هـــ1983 -م.
 .4ابــن كثــر ،البدايــة والنهايــة ،تحقيــق :عــي شــري ،ط ،1دار إحيــاء
يب ،بــروت1408 ،هـــ.
الــراث العــر ّ
 .5ابــن هشــام ،ســرة ال ّنبــي  ،ال ط ،مكتبــة مح ّمــد عــي صبيــح
وأوالده ،مــر ،ال ت.
 .6األمــن ،محســن ،أعيــان الشــيعة ،ال ط ،دار التّعــارف للمطبوعــات،
بــروت1983 ،م.
 .7البخــاري ،صحيــح البخــاري ،طبعــة 1401هـــ ،دار الفكــر للطباعــة
والنــر والتوزيــع.
 .8البيهقــي ،أبــو بكــر ،االعتقــاد والهدايــة إىل ســبيل الرشــاد ،املح ّقــق
أحمــد عصــام ،ط ،1دار اآلفــاق الجديــدة ،بــروت1401 ،هـــ.
 .9البيهقــي ،أبــو بكــر ،دالئــل النبـ ّوة ،توثيــق وتخريــج وتعليــق :د .عبــد
املعطــي قلعجــي ،ط ،2دار الكتــب العلميّــة ،بــروت2002 ،م.
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يب،
الســرة النبويّــة ،ط ،1دار القلــم العــر ّ
 .10دحــان ،أحمــد بــن زينــيّ ،
حلــب1996 ،م.
 .11الطــراين ،أبــو القاســم ،املعجــم األوســط ،تحقيــق :قســم التحقيــق
بــدار الحرمــن ،ال ط ،دار الحرمــن للطباعــة والنــر ،ال ت.
ي بــن أيب طالــب ،Aط،1
 .12عبيــد ،عــاء ،فضائــل أمــر املؤمنــن عـ ّ
مركز رحمــة العاملــن ،القاهــرة2014 ،م.
الســيد مح ّمــد الحســيني ،حديــث الغديــر وشــبهة شــكوى
 .13القزوينــيّ ،

يل العــرf
ـني) ،طّ ،1
جيــش اليمــن (دراســة وفــق املذهــب ّ
مؤسســة و ّ
السـ ّ
للدراســات اإلســام ّية2008 ،م.

 .14امليــاين ،الســ ّيد عــي ،نفحــات األزهــار ،ط ،1مطبعــة مهــر،
1414هـــ.
 .15الهيتمــي ،ابــن حجــر ،الصواعــق املحرقــة ،تحقيــق :عبــد الرحمــن
مؤسســة الرســالة ،بــروت1997 ،م.
بــن عبــد اللــه الــريك ،طّ ،1
 .16الواقــدي ،مح ّمــد بــن عمــر ،املغــازي ،تحقيــق :د .مارســدن جونس،
ط ،3دار األعلمــي للمطبوعات ،بــروت1989 ،م.
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اتّخذ البحث يف هذا املوضوع دراسة جديدة يف الفكر املعارص ،ويف
اإلسالمي
موضوع س ّميناه( :العالقة بني العقل والدين دراسة مقارنة بني الفكر
ّ
يب)؛ وذلك من خالل عرض مطالبعقل ّية دين ّية ،تروم إىل العالقة بني العقل
والغر ّ
يل
والدين واتّحادهام يف بعض املوارد ،ال س ّيام بعد الرجوع إىل الربهان العق ّ
الرشعي ،وبيان األدلّة العقل ّية والنقل ّية يف إثبات قابلية العقلوقدرته عىل
والدليل
ّ
ين يف إعطاء الحقيقة ،والسعي إىل رفع
كشف األمور ،وكذلك بيان الدور الوحيا ّ
التناقض بني القضايا العقلية والقرآن والروايات ،وجاءت هذه الدراسة وفق مقارنة
العلمي.
تحليل ّية بالبيانوالنقد
ّ

تض ّمنت هذه الدراسة ثالثة مباحث وخامتة ،وجاء يف املبحث األ ّول بحوث
متهيديّة ،من بيان معنى العقل ،والدين لغة واصطالحاً ،وكذلك معرفة تاريخ
يخص أصحاب الحديث ،األخبارية ،مكتب التفكيك ،الفالسفة
املسألة فيام
ّ
واملتكلّمني .وتناولنا يف املبحث الثاين العالقة بني العقل والدين يف الفكر
يب ،وتحدثنا عن بعض املدارس الفكريّة ،كاملدرسة اإلميان ّية ،والعقل ّية
الغر ّ
اإلفراط ّية ،والعقل ّية التفريط ّية .أما املبحث الثالث وهو العمدة يف الكالم ،فقد
ومم جاء يف املبحث
تناولنافيه العالقة بني العقل والدين يف الفكر
اإلسالميّ ،
ّ
األول :هل أنّ العقل قادر عىل كشف األمور أم ال؟ ،ويف املبحث الثاين :هل
الوحي يعطينا الحقيقة أم ال؟
وختمنا املبحث الثالث برفع التناقض بني القضايا العقلية والقرآن والروايات،
وأثبتنا فيه وحدةالتكامل بينهام.
أهم النتائج املثمرة من هذا البحث،
وانتهينا إىل خامتة وعرض ُملخّص عن ّ
وختمنا البحث بهذهالخطّة التفصيل ّية.

الكلمات املفتاحية

ّ
ّ
{األخبارية ،أصحاب احلديث ،الدين ،العقل ،الفالسفة واملتكلمون،
مكتب التفكيك}

ّ .د
ّ محمد شلوا
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Mohammed Chaloa Ali Al Sudani
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Abstract 

Th
 e study on this topic adopted a new study in the modern thought and
is a subject we called the relationship between mind and religion in the
Islamic thought a comparative study between the Islamic and western
thought and that is through showing religious mental demands, aims to
the relationship between mind and thought and combine them in some
origins, in particular after going back to the mental proof and forensic
evidence, and show the traditional and mental evidence to proof the
mind ability to reveal things, as well as revealing things, including the
inspiration role to give the truth, and try to remove the contract between mental things, Quran and narrations. This study comes according to a nalytic comparison by evidence and scientific criticism.
The study contains three chapters and a conclusion, and in the first
chapter comes the introductory studies, showing the meaning of mind
and religion linguistically and idiomatically and also knowing the history of the matter regarding the hadith's companions, statements, dismantling office, philosophers and speakers. We addressed in chapter
two the relationship between mind and religion in western thought,
and we talked about the mental schools, as the school of theistic, the
mind overindulgence, the mind negligence.
In the third chapter which is the main part of the study, we addressed
the relationship between the mind and religion in Islamic thought and
what came in the first chapter is whether the mind can reveal things or
not? , and in the second chapter is the oracle giving us the reality or not?
And we concluded in the third chapter to reveal the contract between
the mental things, Quran, and narrations, and we proved the unity of
complementary between them.
And we finished concluding and showing the abstract of the most productive results in this study, and we conclude the study in this detailed
plan.

Keywords: mind, religion, hadith companions, narrations, dismantling office, philosophers, s peakers.
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التصو ّ
املبحث ّ
ّ
رية
األول :املباحث
ً
املطلب ّ
األول :تعريف العقل والدين لغة واصطالحا
ً
ً
ً
ّأوال :تعريف العقل لغة واصطالحا
ً
العقل لغة:
قــال الخليــل « :العقــل نقيــض الجهــل ،عقــل يعقــل عق ـاً فهــو عاقــل،
واملعقــول :مــا تعقلــه يف فــؤادك .وعقلــت البعــر :شــددت يــده بالعقــال ،أي:
الربــاط .والعقيلــة :املــرأة املخ ـ ّدرة املحبوســة يف بيتهــا ،وجمعهــا عقائــل.
والعقــل :الحصــن ،وجمعــه العقــول »[[[.
وقــال ابــن فــارس(« :عقــل) العــن والقــاف والــام أصــل واحــد منقــاس
مطّــرد يـ ّ
ـدل عظمــه عــى حبســة يف الــيء أو مــا يقــارب الحبســة .مــن ذلــك
العقــل ،وهــو الحابــس عــن ذميــم القــول والفعــل»[[[.

وجــاء يف املصبــاح « :عقلــت البعــر عقــاً مــن بــاب رضب :وهــو أن
تُثنــي َوظي َف ـ ُه مــع ذراعــه فتش ـ ّدهام جميع ـاً يف وســط الــذراع بحبــل ،وذلــك
هــو العقــال .وعقلــت القتيــل :أ ّديــت ديتــه ،ودافــع الديــة عاقــل ،والجمــع
[[[  -الفراهيدي ،الخليل بن أحمد «العني» تحقيق :مهدي املخزومي ،إبراهيم السامرايئ
(النارش :دار ومكتبة الهالل) ،مادة عقل.

[[[ -ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا «معجم مقاييس اللغة» تحقيق :عبد السالم محمد
هارون( ،بريوت :نرش دار الفكر1399 ،هج1979 ،م) ج  4ص .69
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عاقلــة ،وجمــع العاقلــة عواقــل.
وعقلــت الــيء :تدبّرتــه ،ثــ ّم أطلــق العقــل الّــذى هــو مصــدر عــى
وربــا قيــل عقــاء.
الحجــا
واللــب .فالرجــل عاقــل ،والجمــع عقّــالّ ،
ّ
واعتقلــت الرجــل :حبســته »[[[.
والظاهــر أن اشــتقاق عقــال :مــن عقــال البعــر .وكل يشء حبســته فقــد
عقلتــه ،ولهــذا س ـ ّمي العقــل بهــذا االســم ألنّــه مينــع عــن الجهــل .ويقــال:
عقــل الــدواء بطنــه ،والــدواء عقــول.
والعقــل جمعــه عقــول ،ورجــل عاقــل وقــوم عقــاء وعاقلــون ،ورجــل
َعقــول إذا كان حســن الفهــم وافــر العقــل.
ً
العقل اصطالحا:
لقــد ات ّفــق أصحــاب الرشائــع وامللــل يف أ ّن منــاط التكاليــف الرشع ّيــة
ـق مــن الباطــل،
هــو العقــل ،بــه يثــاب اإلنســان وبــه يعاقــب ،وبــه يعــرف الحـ ّ
إل أنّهــم اختلفــوا يف تعريفــه.
ّ
فمنهــم مــن عـ ّرف العقــل « :بأنّــه غريــزة يلزمهــا العلــم بالرضوريّــات عنــد
ســامة اآلالت »[[[.
ـرابادي عــى التعريــف فقــال « :والغريــزة هــي الطبيعــة التــي
وعلّــق اإلسـ
ّ
ج ِبــل عليهــا اإلنســان.
ُ
[[[ -أحمد بن محمد بن عيل الفيومي «املصباح املنري» ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد
(النارش :املكتبة العرصيّة 1418 ،هـ ق ،ط )2مادة عقل.

والعالمة يف
ّ
املحصل»،163 :
«املحصل» 251 :واملص ّنف يف «نقد
[[[ -الفخر الرازي يف
ّ
ّ
«مناهج اليقني» .101 :
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الحواس الظاهرة والباطنة.
واآلالت هي
ّ
السكْر والنوم »[[[.
وسالمتها عبارة عن عدم زوالها أو تعطّلها بنحو ُّ
الحــي « :بأنّــه العلــم بوجــوب الواجبــات واســتحالة
العلمــة
وع ّرفــه ّ
ّّ
املســتحيالت؛ المتنــاع انفــكاك أحدهــا عــن اآلخــر »[[[.
املصطفــوي قــال :إ ّن العقــل « هــو قــ ّوة بهــا يتميّــز الخــر
ومنهــم
ّ
والصــاح ما ّديّــاً ومعنويّــاً ،ثــ ّم توجِــب الضبــط عــن الخــاف والتاميــل،
ويف جهــة التشــخيص :هــو أقــوى وســيلة يف تحصيــل الســعادة والوصــول
أي عمــل
إىل الكــال ،وال ينفــع يف فقدانــه عبــادة وال زهــد وال رياضــة وال ّ
واقــع»[[[.
كل
كل خــر ،وبــه يصــل إىل ّ
والخالصــة :بالعقـل يســتع ّد اإلنســان إلدراك ّ
ســعادة وكــال ،وكلّــا قــوى العقــل واشــت ّد ،كان اســتعداده أقــوى وأتـ ّم .فهــو
حالــة مــن أحــوال النفــس الناطقــة ،بهــا يُــدرك الرضوريّــات ،كحســن بعــض
ـق.
األشــياء وقبــح بعــض .وهــو الحـ ّ
ً
ً
ثاني�ا :تعريف الدين لغة واصطالحا
الدين لغ ًة:
يبــن ال َّديــن وال ِّديــن « :-جمــع ال َّديــن [بفتــح
الفراهيــدي -وهــو
قــال
ّ
ّ
[[[ -األسرتآبادي ،محمد جعفر «الرباهني القاطعة» تحقيق :مركز العلوم والثقافة اإلسالمية (قم:
النارش :مؤسسة بوستان كتاب 1424 ،هـ .ق) ج ،1ص .428
[[[ -الحيل ،الحسن بن يوسف «كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد» تحقيق :حسن زاده
اآلميل (قم :نرش :مؤسسة النرش االسالمي ،1417 ،ط )7ص.234

[[[  -املصطفوي ،حسن «التحقيق يف كلامت القران» (طهران :نارش :وزارة الثقافة واالرشاد
االسالمي 1368 ،ش ،ط )1ج ،8ص.196
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ـت فالنـاً أَدي ُنــه ،أي:
الــدال] ُديــونّ ،
وكل يشء مل يكــن حــارضا ً فهــو َديْـ ٌن .وأَ َدنْـ ُ
ـل َم ْديُــون :قــد َركِ َب ـ ُه َدي ـ ٌن...
أَعطيتُــه َديْن ـاً .ورجـ ٌ
جــزا ُء ...كقولِـ َ
ـك :دا َن
وال ِّديـ ُن [بكــر الــدال] جم ُعـ ُه األديــان .وال ِّديـ ُن :ال َ
الل ـ ُه ال ِعبــا َد يَدي ُنهــم يــو َم القيامــة ،أي :يَجزيهــمِ  ،وهــو َديّــا ُن ال ِعبــاد .وال ِّدي ـ ُن:
الطّاعـةُ ،ودانــوا لفــان ،أي :أطاعــوه .ويف املَثَــل :كــا تَديـ ُن تُــدانُ ،أي :كــا
تــأيت يُــؤىت إليـ َ
ـك »[[[.
وقــال ابــن فــارسَ ( « :ديَـ َن) الــدال واليــاء والنــون أصــل واحــد إليــه يرجــع
فروعــه كلّهــا .وهــو جنــس مــن ِ
الن ِقيــاد والــذ ُّّل .فالديــن :الطاعــة ،يُقــال:
ــب وانْقــا َد وطــاع .وقــو ٌم ِديــ ٌن ،أيُ :مطيعــون
دا َن لَــ ُه يَديــ ُن دينــاً ،إذا أَ ْ
ص َ
ح َ
ُمنقــادون»[[[.
وقــال ابــن منظــور « :والديــن :الجــزا ُء واملكافــأة .و ِدنْتُــه بفعلِــه َديْنــاً:
ج َزيتُــه ،ويــو ُم الديــنِ  :يــو ُم الجــزاء .ويف املَثَــل :كــا ت َدي ـ ُن تُــدانُ ،أَي :كــا
َ
ت ُجــازي ت ُجــازى ،أَي :ت ُجــازى ِب ِفعلِ َ
ْــت ،وقيــل :كــا
ح ْس ِ
ــب مــا َع ِمل َ
ــك و ِب َ
ج ِزيُّــو َن »[[[.
ــل يُف َع ُ
ت َ ْف َع ُ
ــل بــك ،وقولــه تعــاىلِ :إنَّــا لَ َم ِدي ُنــونَ ،أَيَ :م ْ
والجمـ ُع األَديــانُ .يُقــال :دا َن بِكــذا ِديانـةً ،وتَ َديَّـ َن بــه فهــو َديِّـ ٌن و ُمتَ َديِّـ ٌن.
ـل تَ ْديينـاً إِذا َوكَلْتَـ ُه إىل دينــه.
ـت الرجـ َ
و َديَّ ْنـ ُ
والديــن :ا ِ
ي  :Aمح ّبــة
إلســام ،وقــد ِدن ُ
ْــت بــه .ويف حديــث عــ ّ
العلــاء ديـ ٌن يُــدا ُن بــه .والديــن :العــادة والشــأن ،تقــول العــرب :مــا زال ذلــك
[[[ -الفراهيدي ،الخليل بن احمد ،العني ،املصدر السابق ،ج ،8ص.72

[[[  -ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،املصدر السابق ،ج ،2ص.319

[[[ -ابن منظور ،محمد بن مكرم «لسان العرب» (بريوت :النارش دار صادر1414 ،هج ،ط،)3
ج ،13ص.169
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[[[

ومــا تقــدم ُيكــن القــول :إ ّن ال ِّديــن هو الطاعــة واالنقيــاد والجــزاء ،وقو ٌم
ديـ ٌن ،أيُ :مطيعــون و ُمنقــادون ،وهــذا مــا نُريــد أن نب ّينــه مــن خالل البحــث ،أ ّن
النــاس منقــادون ومطيعــون للــه تعــاىل ،ال كــا ذهــب إليــه البعــض مــن عــدم
الحاجــة إىل الديــن ،و ِمــن ث َـ ّم قالــوا :ال حاجــة إىل االنقيــاد والطاعــة للديــن،
وهــو قــول باطــل.
ً
الدين اصطالحا:

ع ّرف العلامء (الدين) بتعاريف مختلفة ،ونحن نشري إىل بعض منها:
إلهي ألويل األلباب يتناول األصول والفروع »[[[.
أ ّوالً « :أنّه وضع ّ
إلهــي ســائق لــذوي العقــول باختيارهــم املحمــود إىل
ثانيــاً « :وضــع
ّ
الخــر بالــذات ،لِـــا يتعـ ّرف بــه العبــاد من أمـ َري املعــاش واملعــاد ،ويتع ّرفون
منــه أحــكام عقائدهــم وأفعالهــم وأقوالهــم ومــا يرتتــب عليــه صالحهــم يف
ـي مــن حيــث إنّــه منقــاد لــه ومطــاع
الداريــن ،وذلــك املوضــوع بالوضــع اإللهـ ّ
لــه ومجــازي عليــه »[[[.
يئ « :أ ّن الديــن يف ُعــرف القــرآن هــو
ثالثــاً :مــا قالــه ّ
العلمــة الطباطبــا ّ
الســنة االجتامع ّيــة الدائــرة يف املجتمــع ،وأ ّن الســنن االجتامع ّيــة إ ّمــا ديــن
ـق وســبيل اللــه
ـري وهــو اإلســام ،أو ديــن مح ـ ّرف عــن الديــن الحـ ّ
حـ ّ
ـق فطـ ّ
[[[ -ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،املصدر السابق ،ج ،13ص.169

[[[ -الطريحي ،فخر الدين النجفي «مجمع البحرين» (املوضوع اللغة والبالغة ،تاريخ النرش:
1362هق) ،ج ،6ص.215

[[[  -جوهرة التوحيد ص ،12وانظر التعريفات للجرجاين ص.101
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عوجــاً »[[[.
وبعبــارة أخــرى :إ ّن الديــن هــو اإلميــان بخالــق الكــون واإلنســان،
وبالتعاليــم والوظائــف العمل ّيــة املالمئــة لهــذا اإلميــان ،وذلــك يف مقابــل
أولئــك الذيــن ال يؤمنــون بالخالــق إطالقـاً ،بــل يؤمنــون بالصدفــة واالت ّفــاق يف
خلــق الظواهــر الكونيّــة ،أو أنّهــا مسـبّبة لألســباب املا ّديّــة والطبيعيّــة ،وهــذا ال
ـي ،وأنّــه
يتعــارض مــع مــا ذكرنــاه ألقــوال العلــاء مــن األداء ،وأنّــه وضــع إلهـ ّ
الســنة االجتامعيــة والعمــل الشــاغل للذمــة.
ّ
ّ
اإلسالمية
التأريخية لبعض املدارس
املطلب الثاين :النشأة
يف هــذا املبحــث ســنتناول بيــان النشــأة التاريخيّــة لبعــض املــدارس
محــل اختــاف وتبايــن يف اآلراء واملعتقــدات ،وكان
ّ
الكالم ّيــة التــي كانــت
ســبب االختــاف يف األفــكار والــرؤى هــو أخــذ املــا ّدة العلم ّيــة مــن غــر
مصدرهــا الصحيــح الــذي رســمته رســالة الســاء ،والســبب الثــاين تنــ ّوع
ين الــذي َولّــد قــراءات مختلفــة.
مــدركات العقــل االنســا ّ
ً
ّ
(احلشوية)
ّأوال :اصحاب احلديث

اختصــت بالحديــث؛ وت ُســمى
الحشــويّة :هــي فرقــة أو مدرســة إســام ّية
ّ
حشْ ــويّة
أيضـاً؛ امل ُشَ ـ ِّب َهة ،أو امل ِّ
ُجســمة؛ ووصفهــم املفيــد يف مــورد بقولــه « :ال َ
األندلــي بقولــه« :هــم
املنتســبون إىل الحديــث »[[[ .ويع ّرفهــم ابــن حــزم
ّ

جتهــم يف ذلــك أنّــه ال
طائفــة تذهــب إىل القــول بــأ ّن اللــه تعــاىل جِســم؛ وح ّ
ـل أن يكــون تعــاىل عرض ـاً،
ـا بَطَـ َ
يقــوم يف املعقــول إلّ جســم أو َع ـ َرض ،فلـ ّ

[[[  -الطباطبايئ ،محمد حسني «تفسري امليزان» (قم :النارش :منشورات اسامعيليان ،املطبعة:
اسامعيليان) ،ج ،10ص.190 :

[[[  -املفيد ،أوائل املقاالت ،ص .37
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ثبــت أنّــه جســم »[[[.
ـح إلّ مــن جســم ،والبــاري تعــاىل فاعــل ،فوجب
وقالــوا :إ ّن الفعــل ال يصـ ّ
جــوا بآيــات مــن القــرآن فيهــا ذكــر اليــد واليديــن واأليــدي
أنّــه جســم ،واحت ّ
والعــن والوجــه والجنــب ،كــا يف قولــه تعــاىل﴿ :وجــاء ر ّبــك﴾ و ﴿يأتيهــم
اللــه يف ظُلَــل مــن الغــام واملالئكــة﴾.
وأمــا تســمي ُتهم :فرتجــع « الحشــوية » إىل « جمعهــم حشــو الحديــث مــن
غــر متييــز بــن صحيحــه وضعيفــه؛ ويقــال :ألنّهــم أتــوا مجلــس الحســن
الســقط  -وهــو الــذي مل تت ـ ّم لــه س ـتّة شــهور يف بطــن
البـ
ّ
ـري وتكلّمــوا يف َّ
فس ـ ّموا بالحشــويّة »[[[.
أ ّمــه  -فأمــر بر ّدهــم إىل حشــا الحلقــة ،أي طرفهــاُ ،
ـري،
حلَقــة الحســن البـ
ّ
وقــال التهانـ ّ
ـويُ :سـ ّموا بذلــك ألنّهــم كانــوا يف َ
حلَقــة» فنســبوا إىل
حشــا ال َ
فوجدهــم يتكلّمــون كالمـاً ،فقــال« :ر ّدوا هــؤالء إىل َ
حشَ ــويّة» بفتــح الشــن[[[.
حشــا» فهــم « َ
« َ
ج ِّســمة
ـح امل ُ َ
وتطلــق بعــض املذاهــب -كاألشــاعرة واملاتريديّــة -مصطلـ َ
عــى األثريّــة  -أهــل األثــر والحديــث – والســلف ّية؛ ألنّهــم -حســب قولهــم-
«يُثبِتــون أ ّن اللــه يح ـ ّده العــرش وأنّــه موجــود يف جهــة» ،وأ ّن هــذا -بحســب
واملجســمة
قولهــم -يســتلزم التجســيم؛ تُطلــق األثري ُة أو الســلف ّي ُة صفة املشـ ّبهة
ِّ
عــى مــن شـ َّب َه اللــه بخلقــه ،ولك ّنهــم يُثبتــون مــن األســاء والصفــات مــا جــاء
يف القــرآن الكريــم واألحاديــث النبويّــة مــن غــر تأويــل وال تعطيــل وال تكييــف
[[[ -الدمشقي ،ابن عساكر ،تبيني كذب املفرتي فيام نسب إىل اإلمام أيب الحسن األشعري،
ص .11

[[[  -كامل مصطفى ،الحور العني ،ص.204

حشْ ويّة» وانظر رشح قصيدة ابن القيّم ج ،2ص)78 - 77
[[[ -كشّ اف اصطالحات الفنون «ال َ
.فقد نقل عن رشح مخترص التحرير للتاج السبيك  ،مثل ذلك وانظر حج ّية السنة هامش
ص.)110
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«ال َبلْكَفــة» وال متثيــل.
املجســمة عــى مــن يُثبــت الصفــات الخربيّــة
ـح
ِّ
وتطلــق املعتزلـ ُة مصطلـ َ
الــرازي اليهــو َد بجميــع طوائفهــم،
أو املعنويّــة للــه .ويحســب فخــر الديــن
ّ
املجســمة »[[[،
ـض فــرق الشــيعة القدميــة عــدا الشــيعة الزيديّــة  -بأنّهــا مــن
وبعـ َ
ِّ

يل
والثابــت أ ّن خصــوم الســلفيّني يرمونهــم بهــذا االســم ،فعنــد أيب حامــد الغــزا ّ
هــم الذيــن أثبتــوا الجهــة فيقــول« :أمــا الحشــويّة فإنّهــم مل يتمكّنــوا مــن فهــم
إل يف جهــة ،فأثبتــوا الجهــة».
موجــود ّ

وهنــاك بعــض مــن املتشـ ّددين م ّمــن تنطبــق عليهــم أوصــاف هذا االســم،
يســتنكرون عــى اآلخريــن تســميتهم بــه ،ويعتربونــه نبــزا ً ولقبـاً مذمومـاً .ومنهم
ين (ت728هـــ) ذكــر يف
حشْ ــويّة َ
شــيخ إســام ال َ
والس ـلَ ِف ّية ،ابــن تيم ّيــة الح ـ ّرا ّ
هــذا الصــدد كلـ ٍ
ـات ال تخلــو مــن التهافــت والتناقــض.
فتــارةً :يســتهجن التســمية ويُنكــر وجــود َمــن تنطبــق عليــه ،وتــارةً :يُ ِق ـ ُّر
بوجودهــم ،ويُنكــر كونهــم معروفــن ،وأُخــرى :يجعــل التســمية مــن املعتزلــة
صحيح.
ـى
ضـ ّد َمــن سـ ّ
ٌ
ـاهم املؤمنــن ،ورابعـةً :يُنكــر أن يكــون للتســمية معنـ ً
و ِمــن ث َــ َّم :مل ّــا وجــد بعــض كبارهــم يفتخــر بهــذا االســم وباســم
املجســمة واملشــ ّبهة  -أنكــر عليــه بشــ ّدته وحنبل ّيتــه املعروفــة!
ّ
ثـ ّم إ ّن ابــن تيميّــة يذهــب مذهــب أهــل الحديــث يف أســاء اللــه وصفاته،
حيــث يُثبــت للــه مــا جــاء يف القــرآن والس ـ ّنة النبويّــة مــن أســاء وصفــات،
وبحســب قولــه «مــن غــر تعطيــل وال تحريــف وال تبديــل وال تأويــل وال تشــبيه
وال متثيــل»[[[ ،ولــه يف ذلــك أقــوال كثــرة ،منهــا« :فــا وصــف اللــه مــن نفســه
[[[ -الرازي ،فخر الدين ،اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني ،ص.97:

[[[  -أبن تيمية ،مجموع فتاوى ابن تيمية «العقيدة ،كتاب األسامء والصفات» (السعودية:
مجمع امللك فهد) ج ،1ص .45
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ـاه ،ومل نتكلّــف منــه صفــة
ـاه عــى لســان رســوله  س ـ ّميناه كــا سـ ّ
وسـ ّ
مــا ســواه  -ال هــذا وال هــذا  -ال نجحــد مــا وصــف ،وال نتكلّــف معرفــة مــا مل
يصــف ،وإن كان هــذا كالمــه غــر تــا ّم؛ أل ّن املوجــودات املمكنــة مــا عرفــت
الوجــود إلّ بربكــة هــذا الواجــب املطلــق ،ثـ ّم إ ّن املوجــودات ســواء املجـ ّردة
أو املا ّديّــة هــي مفتقــرة إىل واجــب الوجــود»[[[.
وعليــه فــا ميكــن أن نحمــل صفــات املخلوقــن عــى صفــات الخالــق؛
وذلــك أل ّن صفــات املمكــن محــدودة والواجــب تعــاىل غــر محــدود ،ال
تدركــه األبصــار وهــو يــدرك األبصــار.
ولــذا فهــو يذهــب إىل التجســيم والتشــبيه والتعطيــل يف كثــر مــن
املــوارد ،والشــاهد عــى ذلــك تفســره لآليــات ،منهــا﴿ :الرحمــن عــى
العــرش اســتوى﴾ ،ويقــول إ ّن االســتواء مبعنــى االســتقرار أو الجلــوس كــا
الكــريس ،فــإ ّن اللــه ينــزل إىل عرشــه ويجلــس عــى
تجلــس النــاس عــى
ّ
كرســ ّيه كجلــويس هــذا.
حشْ ــويّة مل يكــن ُم ْبتنيـاً عــى أصــول وقواعــد متينــة ،وإنّ ــا
إ ّن مذهــب ال َ
هــو منهــج للتعامــل مــع النصــوص واألخــذ منهــا ،بحســب مــا يوافــق آراءهــم،
معتمديــن يف ذلــك عــى ظاهــر اللفــظ مــن دون تأويــل -كــا ســيأيت ،-فمــن
ـب كان .وقــد م ـ ّر أ ّن
أي مذهـ ٍ
التــزم بهــذه االعتقــادات ُس ـ ّمي «حشــويّاً» مــن ّ
ـدي قــال « :ال مذهــب لهــم ُم ْن َف ـرِد »[[[.
ابــن املرتــى الزيـ ّ
وأصحــاب الحديــث هــذا شــأنهم ،وإ ّن فيــا بينهــم اختالف ـاً مــن حيــث
االلتــزام بقواعــد الجــرح والتعديــل ،واعتــاد بعضهــم عــى مــا اعتــروه مــن
[[[ -نارص بن عبد الكريم العقل ،رشح العقيدة التدمرية ،ص.8

[[[ -املفيد ،محمد بن النعامن «أوائل املقاالت» (بريوت :منشورات :دار املفيد للطباعة
والنرش والتوزيع ،ص .ب  ،)304 / 25ص .37
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الحديــث «صحيحـاً» حســب مــا وضعــوه مــن القواعــد واأللفــاظ املصطلحــة،
ـكل
متســكهم بـ ّ
ومل يعتمــد بعضهــم اآلخــر عــى تلــك القواعــد ،فض ـاً عــن ّ
ودب.
ـب
ّ
مــا روي م ّمــن هـ ّ
حشْ ــويّة التــي ظهــرت يف عرصنــا الحــارض :الوهابيــة أتبــاع
ومــن فــرق ال َ
ـدي ،الــذي ظهــر يف أرض نجــد يف
ين النجـ ّ
مح ّمــد بــن عبــد الو ّهــاب األصفهــا ّ
جســم ،وك ّفــر
جســم مــا ّ
ين ،وقــد ّ
رشق الحجــاز ،ونــر آراء ابــن تيم ّيــة الحـ ّرا ّ
ـل م ّمــن اقتــدى قبلــه بابــن تيميــة حتّــى
َمــن ك ّفــر ِمــن املســلمني ،ومل يكــن بأقـ ّ
ـي وأهــل
ذهــب إىل تهديــم قبــور األمئّــة  bيف البقيــع ،وهــدم ّ
كل مقـ ٍ
ـام للنبـ ّ
البيــت .b

وختام ـاً :يذكــر الشــيخ املفيــد[[[ بعــض العقائــد التــي اختلفــوا فيهــا مــع

اإلماميّــة ،ال س ـيّام يف بحــث اإلمامــة ،نذكــر منهــا:

إل معصومـاً مــن الخــاف
اتّفقــت اإلمام ّيــة عــى أ ّن إمــام الديــن ال يكــون ّ
للــه تعــاىل ،عامل ـاً بجميــع علــوم الديــن ،كام ـاً يف الفضــل ،وأجمــع أهــل
الحديــث عــى خــاف ذلــك وجــ ّوزوا أن يكــون األمئّــة عصــاة يف الباطــن
وممــن يقــارف اآلثــام وال يحــوز الفضــل وال يكمــل علــوم الديــن.
ـج
اتّفــق أهــل اإلمامــة عــى أنّــه ال بـ ّد يف ّ
كل زمــان مــن إمــام موجــود يحتـ ّ
ـل  -بــه عــى عبــاده املكلّفــن ،ويكــون بوجــوده متــام املصلحة
اللــه  -عـ ّز وجـ ّ
يف الديــن .وأجمــع أهــل الحديــث عــى خــاف ذلــك وجــواز خلـ ّو األزمــان
الكثــرة مــن إمــام موجــود.
إل
واتّفقــت اإلمام ّيــة عــى أ ّن اإلمامــة ال تثبت مع عــدم املعجــز لصاحبها ّ
ـص عــى عينــه والتوقيــف ،وأجمــع أهــل الحديــث (الحشــويّة) والخــوارج
بالنـ ّ

[[[ -املفيد ،محمد بن النعامن «أوائل املقاالت» (بريوت :منشورات :دار املفيد للطباعة
والنرش والتوزيع ،ص .ب  ،)304 / 25ص .37
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والزيديّــة واملرجئــة واملعتزلــة عــى خــاف ذلــك ،وأجــازوا اإلمامــة فيمــن ال
ـص عليــه وال توقيــف.
معجــز لــه وال نـ ّ
النبــي  ،يف بنــي هاشــم
وات ّفقــت اإلمام ّيــة عــى أ ّن اإلمامــة بعــد
ّ

ي والحســن والحســن ،ومــن بعــد يف ولــد الحســن A
ّ
خاصــة ،ثـ ّم يف عـ ّ

دون ولــد الحســن  Aإىل آخــر العــامل ،وأجمــع أهــل الحديــث ومــن ذكرنــاه
خاصــة -أ ّن
إل الزيديّــةمــن الفــرق عــى خــاف ذلــك ،وأجــاز ســائرهم ّ
ّ

اإلمامــة يف غــر بنــي هاشــم ،وأجازتهــا الزيديّــة يف غــر ولــد الحســن .A
وات ّفقــت اإلمام ّيــة عــى أ ّن رســول اللــه  اســتخلف أمــر املؤمنــن

ـص عليــه باإلمامــة بعــد وفاتــه ،وأ ّن مــن دفــع ذلــك فقــد
 Aيف حياتــه ونـ ّ
دفــع فرضــاً مــن الديــن ،وأجمــع الحشــويّة املنتســبون إىل الحديــث عــى

ـي  عــى أمــر املؤمنــن  Aودفعــوا أن
خــاف ذلــك ،وأنكــروا نـ ّ
ـص النبـ ّ
يكــون اإلمــام بعــده بــا فصــل عــى املســلمني.
ً
ّ
األخبارية
ثاني�ا:
اإلســرابادي رائــد الحركــة األخباريّــة،
يُعــ ّد املحــ ّدث مح ّمــد أمــن
ّ
حــاول يف فوائــده املدن ّيــة أن يرجــع بتأريــخ هــذه الحركــة إىل عــر األمئّــة،
ـي؛ لــي تأخــذ طابع ـاً
وأن يثبــت لهــا جــذورا ً عميقــة يف تأريــخ الفقــه اإلمامـ ّ
مــن الرشعيّــة واالحــرام.
ين -عــى الرغــم مــن
ويف كتــاب الحدائــق يعــرف يوســف البحــرا ّ
ـرابادي -بــأ ّن هــذا املح ـ ّدث هــو أ ّول
موافقتــه لبعــض أفــكار املح ـ ّدث اإلسـ
ّ
مــن جعــل األخباريّــة مذهب ـاً ،وأوجــد االختــاف يف صفــوف العلــاء ،قــال
ين « :ومل يرتفــع صيــت هــذا الخــاف وال وقــع هــذا االعتســاف إلّ يف
البحــرا ّ
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زمــن صاحــب الفوائــد املدن ّيــة ســامحه اللــه تعــاىل برحمتــه املرض ّيــة ،فإنّــه
أي إســهاب،
قــد ج ـ ّرد لســان التشــنيع عــى األصحــاب ،وأســهب يف ذلــك ّ
التعصبــات التــي ال تليــق مبثلــه مــن العلــاء األطيــاب »[[[.
وأكــر مــن
ّ
األخبــاري هــو الســائد بــن فقهــاء
اإلســرابادي « :إ ّن االتجــاه
ويقــول
ّ
ّ
ـي والصــدوق وغريهــا مــن ممثّيل هــذه االت ّجــاه»[[[،
اإلماميّــة إىل عــر الكلينـ ّ

إل يف أواخــر القــرن الرابــع وبعــده ،حــن بــدأ جامعــة
ـر هــذا االت ّجــاه ّ
ومل يتغـ ّ
مــن علــاء اإلمام ّيــة ينحرفــون عــن الخـ ّ
ـاري ،ويعتمــدون عــى العقــل
ط األخبـ ّ
الفقهــي بعلــم األصــول تأث ّــرا ً بالطريقــة
يف اســتنباطهم ،ويربطــون البحــث
ّ
بالتوســع واالنتشــار.
الس ـ ّنيّة يف االســتنباط ،ث ـ ّم أخــذ هــذا االنحــراف
ّ
وإذا أردنــا أن نتعـ ّرف عــى طريقــة األخباريّــة يف اســتنباط األحــكام ،فلــم
تكــن طريقتهــم التعـ ّدي عــن مضامــن الروايــات ومــوارد النصــوص ،بــل كانــوا
يفتــون غالبـاً عــى طبــق مــا يــرون ،ويحكمــون عــى وفــق متــون األخبــار ،ثــم
ات ّســعت دائرتهــم يف البحــث والنظــر ،وأكــروا مــن بيــان الفــروع واملســائل،
يوســعوا الدائــرة يف التفريعــات
ومل يتع ـ ّدوا غالب ـاً عــن ظواهــر مضامينهــا ومل ّ
عــى القواعــد ،وملّــا كانــوا يف أوائــل انتشــار الفقــه وظهــور املذهــب كان مــن
شــأنهم تنقيــح أصــول األحــكام التــي ع ّمدتهــا األخبــار املأثــورة عــن العــرة
الطاهــرة ،فلــم يتمكّنــوا مــن مزيــد إنعــام النظــر يف مضامينهــا وتكثــر فروعهــا.
ّ
وأما اعتقاداتهم:
فيعتقــد األخباريّــون بانحصــار األدلّــة الرشعيّــة بالكتــاب والســ ّنة ،ومل
ج ّيــة اإلجــاع والعقــل ،وهــذا بخــاف مــا يعتقــد بــه األصول ّيــون.
يعتقــدوا بح ّ
[[[  -محمد باقر الصدر «املعامل الجديدة لألصول» (طهران :إصدار مكتبة النجاح– 1395 ،
 ،1975ط ،)2ص .80
[[[  -محمد باقر الصدر ،املعامل الجديدة لألصول ،املصدر السابق ،ص .80
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ودليلهــم يف ذلــك يعــود إىل املنــع مــن العمــل بظواهــر الكتــاب مــن
دون أن يــرد التفســر وكشــف املــراد عــن الحجــج املعصومــن صلــوات اللــه
يتمســك لهــم عــى ذلــك وجهــان:
عليهــم .وأقــوى مــا ّ
أحدهــا :األخبــار املتواتــرة امل ّدعــى ظهورهــا يف املنــع مــن ذلــك ،مثــل
ـر القــرآ َن برأيــه فَلْيَتَــبَ ّوأ َمقعـ َده ِمن النــار »[[[.
ـي َ « :مــن فَـ َّ َ
حديــث النبـ ّ
والثــاين :يف روايــة أخــرى :عــن الصــادق ،عــن آبائــه  :bســمعت جـ ّدي

رســول اللــه  يقــول « :مــن قــال يف القــرآن بغــر علــم فليتبــوأ مقعــده مــن
ر القــرآن برأيــه فقــد افــرى عــى اللــه
النــار »[[[ .ويف نبـ ّ
ـوي ثالــث « :مــن ف ـ ّ
الكــذب »[[[.
يل يف تحقيقــه عــى كتــاب الحكايــات للمفيــد »:أن
ونقــل الجــا ّ
األخباريّــن يعتقــدون بلــزوم متابعــة مــا ورد يف النصــوص واالعتــاد عليهــا،
لك ّنهــم يعتمــدون عــى مــا ورد يف حديــث أمئّــة أهــل البيــت  bمــن تأويــل

وتفســر لتلــك النصــوص ،كــا يتّبعــون مــا ورد عنهــم مــن االســتدالالت
العقل ّيــة ،ولذلــك فإنّهــم يؤ ّولــون النصــوص التــي ظاهرهــا إثبــات اليــد والوجــه
والعــن للــه تعــاىل ،وينفــون التشــبيه ،تبعــاً ألهــل البيــت .[[[» b

يل ظاهــر يف أ ّن
أقــول :إ ّن الــكالم الــذي ورد عــن املحقّــق الجــا ّ
األخباريّــن ال يرتكــون طريــق العقــل يف االســتدالالت العقل ّيــة والنقل ّيــة ،وأنّهم
يؤ ّولــون النصــوص مبــا ورد عــن أهــل البيــت.
[[[  -املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،30ص .512

[[[ -الحر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج  ،27ص .189

[[[ -الصدوق ،كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،1ص.256

[[[ -تحقيق :محمد رضا الحسيني الجاليل ،عىل كتاب الحكايات ،للشيخ املفيد (– 1414
 ،1993ط )2ص .23
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إل أ ّن الــكالم يــرد عليــه ،مــن جهــة :أ ّن األخباريّــن مل يفتحــوا عـ ّدة أبواب
ّ
صــدرت عــن أهــل البيت وعمــل بهــا األصول ّيــون ،ومنهــا التقليــد ،فاألخباريّون
ال يجيــزون تقليــد غــر املعصــوم ،علـاً أ ّن التقليــد دلّــت عليــه األدلّــة العقليّــة
والنقل ّيــة ،وكذلــك يعــرف األخباريّــون بالحســن والقبــح العقل ّيــن ،لكــن ال
جــة لألحــكام العقل ّيــة املســتقلّة بخــاف مــا يــراه األصول ّيــون ،وهكــذا
يــرون ح ّ
مــع ســائر املســائل األخــرى.
ي مل يكــن يف متنــاول أيــدي األخباريّــن
والنتيجــة :أ ّن الدليــل العقــ ّ
ليســتعملوه يف اســتدالالتهم العقل ّيــة يف معرفــة األخبــار الــواردة عــن
املعصومــن  ،bولــذا وردت عــ ّدة إشــكاالت واعرتاضــات عــى روايــات

يف «البحــار» و«الوســائل» -وغريهــا مــن كتــب األخباريّــن ،-ومنهــا :مســألة
تحريــف القــرآن.
ـا تقــدم :إذا أردنا جعــل مقايســة بــن األصول ّيــن واألخباريّني،
وفضـاً عـ ّ
ج ّيــة ظواهــر
فاألصول ّيــون يقولــون « :ال فــرق بيننــا وبينهــم ّ
إل يف أمــور؛ كح ّ
الكتــاب :هــم نافــون لهــا ونحــن مثبتــون؛ وإجــراء الــراءة يف الشــبهات
البدويّــة التحرمييّــة :هــم نافــون ونحــن مثبتــون؛ أو يف انفعــال املــاء القليــل:
جسـ ّيه
فــإ ّن أكرثهــم ذهبــوا إىل عــدم االنفعــال واألكــر م ّنــا إىل االنفعــال؛ ومن ّ
جــس :فأكرثهــم عــى عدمهــا وأكرثنــا عــى ثبوتهــا؛ ووقــوع التحريــف:
املتن ّ
فــإ ّن أكرثهــم ذهبــوا إىل الوقــوع وأكرثنــا -وهــم املحقّقــون -إىل العــدم؛
وهكــذا »[[[.
ً
ثالثا :مدرسة التفكيك (مدرسة الفصل)
ـاة بالتفكيــك أو مدرســة الفصــل ،تقــوم عــى تنقيــة
هــذه املدرســة املسـ ّ
املعرفــة الدين ّيــة ،وفصلهــا عــن األفــكار الفلســف ّية والصوف ّيــة ،ويعتــر املــرزا
[[[ -يراجع تحقيق مجتبى العراقي عىل كتاب ،عوايل اللئايل ،للشيخ اإلحسايئ ،ج ،1تقديم.45
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مهــدي أصفهــاين أ ّول مــن بــدأ بطرحهــا يف مشــهد ،ثـ ّم انتمــى إليــه عــدد مــن
مريديهــا ،مــن أمثــال :سـ ّيد مــوىس زرابــدي ،ومحمــود حلبــي ،ومح ّمــد باقــر
مالــي ميانجــي ،وجعفــر ســيدان ،ومح ّمــد رضــا حكيمــي مــن مف ّكــري هــذه
املدرســة.
إ ّن مدرســة الفصــل هــي مدرســة ت ُف ـ ّرق بــن ثالثــة طــرق معرفيّــة؛ هــي:
القــرآن والفلســفة والتص ـ ّوف .الغــرض مــن هــذه املدرســة هــو فصــل وتنقيــة
ين واملعرفــة مــن املعرفــة البرشيّــة ،وتحريــره مــن التفســرات
الفكــر القــرآ ّ
واالرتبــاك مــع األفــكار األخــرى.
ت ـ ّم تقديــم مصطلــح مدرســة الفصــل أل ّول م ـ ّرة مــن قبــل مح ّمــد رضــا
حكيمــي يف مجلــة  Kayhan Farhangiملدرســة الرتبيــة يف خراســان ،وبعــد
ذلــك أصبــح هــذا املصطلــح شــائعاً ،واعتــر الس ـيّد جعفــر ســيدان أ ّن هــذا
إل أ ّن بعــض العلــاء مل يعتــروا هــذا
املصطلــح مــن اخــراع الدكتــور توكــولّ ،
العنــوان مناســباً وفضّ لــوا لقــب مدرســة خراســان للرتبيــة.
مل يُلت َفــت إىل منظّــري مدرســة الفصــل يف نفــس املوقــف يف مواجهــة
الفلســفة؛ أل ّن أســاف مدرســة الفصــل -مثــل :مــرزا مهــدي أصفهــاين
ومحمــود الحلبــي -معروفــون مبعارضتهــم للفلســفة .ويَعتقــد مــرزا مهــدي
كل االفرتاضــات الفلســفيّة
أصفهــاين أ ّن الفالســفة مد ّمــرون للديــن ،ويعتــر أ ّن ّ
تتعــارض مــع التعاليــم اإلله ّيــة ،ويطلــق عــى معلّمــي الفلســفة املخادعــن.
وهكــذا بقيّــة أت ّبــاع هــذه املدرســة ،فقــد كان لهــم ر ّد عنيف عــى أصحاب
ـي أ ّن الفلســفة هــي املــا ّدة األكــر
الفلســفة ،ولــذا اعتــر الشــيخ محمــود الحلبـ ّ
رضرا ً ،ووصفهــا بالعــد ّو األكــر للمعرفــة اإلله ّيــة .يف دروس القصديــر ،هنــاك
حــاالت افــراء وشــتائم موجهــة إىل الفالســفة واملتص ّوفــة .ويــرى مجتبــى
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قزوينــي« :أ ّن طريقــة القــرآن والسـ ّنة تتعــارض مــع طريقــة الفلســفة»[[[.
وأ ّمــا القســم اآلخــر -املنتمــون لهــذه املدرســة -الذيــن مل يذهبــوا إىل
مــا ذهــب إليــه املتق ّدمــون مــن املعارضــة واالنتقــاص ومــا شــابه ذلــك ،بــل
كانــوا متوافقــن ومؤيّديــن للفلســفة ،ومــن العلــاء الالحقــن يف مدرســة
الفصــل ،أمثــال س ـيّد جعفــر ســيدان ومح ّمــد رضــا حكيمــي؛ فهــؤالء لديهــم
موقــف مختلــف ،وال يرفضــون الفلســفة عــى اإلطــاق ،وكذلــك مح ّمــد رضــا
حكيمــي الــذي ال يعتــر العالقــة بــن الفلســفة والوحــي القــرآين تناقضـاً عا ّمـاً،
بــل عــدم مســاواة عا ّمــة.
الفلســفي يف
ين [[[ يف كتابــه حركــة الفكــر
وقــد نقــل إبراهيمــي الدينــا ّ
ّ

اإلســامي :أ ّن مدرســة الفصــل قــد مــ ّرت بثــاث فــرات:
العــامل
ّ

مؤســس املدرســة
الفــرة األوىل :فــرة
املؤسســن والســابقني؛ يتص ّدرهــم ّ
ّ
الحلبــي ،اللــذان اعتــرا
التفكيك ّيــة املــرزا مهــدي أصفهــاين ،ومحمــود
ّ
الفلســفة واإلســام غــر متوافقــن .وفيــا يــأيت أهـ ّم آراء الفرتة األوىل ملدرســة
الفصــل:
 - 1العقل هو النور الرصيح وما وراء حقيقة اإلنسان املعروف .
املنطقي يخلقان املعرفة املكتسبة فقط.
 - 2اليقني والفصل
ّ
يل للمعرفة اإلله ّية.
 - 3عدم اكتامل املنهج الجد ّ
يل.
 - 4تناقض خطاب الفلسفة والتص ّوف مع اإلسالم األص ّ
[[[ -مجتبى القزويني ،بيان الفرقان ،ج  ،1ص .2

[[[ -الديناين ،غالم حسین إبراهيمي «حركة الفكر الفلسفي يف العامل اإلسالمي» (بريوت:
منشورات دار الهادي2001 ،م) ،ج  ،3ص .423
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 - 5املعرفة الغريزيّة هي إحدى طرق اكتساب املعرفة.
الحس طريقة أخرى صالحة.
 - 6اإلدراك
ّّ
إل من خالل الكتاب والتقليد.
 - 7عدم وجود سلطة اليقني ّ
الفطري.
الفلسفي بالعقل
 - 8استبدال العقل
ّ
ّ
الفــرة الثانيــة :التــي بــرز فيهــا مجتبــى قزوينــي ومــرزا جــواد طهــراين
ن بقلــم مح ّمــد رضــا حكيمــي .وأ ّمــا وجهــات النظــر امله ّمــة لهــذه
املعروفَـ ِ
الفــرة فهــي:
 – 1اعتبــار صفــاء املعرفــة القرآن ّيــة وفهــم املعرفــة اإلســام ّية هدفـاً لهــذا

ـري.
التيّــار الفكـ ّ

 - 2عدم وجود تناقض بني الدين والفلسفة والتص ّوف.
 - 3االهتــام -يف رشح آرائهــم -بتيــارات الوحــي الثالثــة :الديــن والقــرآن؛
والفكــر (الفلســفة والجــدال)؛ واالكتشــاف (التقشّ ــف والتصـ ّوف).
اإلسالمي.
 - 4ال تنكر حقيقة تس ّمى الفلسفة اإلسالمية والتص ّوف
ّ
 - 5مصادر الالهوت يف مدرسة الفصل هو االقتباس واالستدالل.
 - 6تحديد ق ّوة العقل وعدم احتكاره للطرق الفلسفيّة.
الفــرة الثالثــة :التــي يعتــر فيهــا س ـ ّيد جعفــر ســيدان هــو البــادئ .ومــن
آرائــه مــا يــأيت:
 - 1العقل هو أداة اإلدراك.
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البرشي.
 - 2مدرسة الفصل هي مدرسة فصل ما ّدة الوحي عن الفكر
ّ
 - 3ال فرق بني مدرسة الفصل كتعريف للعقل والوحي والفلسفة.
 - 4ميكن فحص مسألة تفسري الداخل فيام يتعلّق بآيات القرآن.
 - 5الفــرق بــن اختــاف الفقهــاء واختــاف الفالســفة :أ ّن الفالســفة
ت ّدعــي الوصــول إىل الواقــع ،أ ّمــا الفقهــاء ف ُمبتَغاهــم الوصــول إىل اكتشــاف
الحكــم ،أي( :الحكــم الظاهــر).
ّ
ً
رابعا :الفالسفة واملتكلمون
الفلســفة اإلســام ّية :هــو علــم يتح ـ ّدث عــن القضايــا العا ّمــة للوجــود،

ـدي أ ّول فيلســوف يف
وذات اللــه ،والنفــس ،والديــن ،واملعرفــة .ويُعتــر الكنـ ّ
مؤســس الفلســفة اإلســام ّية .وقــد اشــتهرت
العــامل
اإلســامي ،والفــارا ّ
يب ّ
ّ
الفلســفة اإلســام ّية بثــاث مــدارس مه ّمــة ،هــي :فلســفة املشّ ــاء ،وفلســفة
اإلرشاق ،والحكمــة املتعال ّيــة.
وبعــد ذلــك بــرز عــدد مــن الفالســفة املم ّيزيــن ،منهــم :ابــن ســينا،
ـا صــدرا .وأبــرز
ـهروردي ،وابــن رشــد ،واملريدامــاد ،واملـ ّ
وشــيخ اإلرشاق السـ
ّ
املؤلفــات يف الفلســفة :اإلشــارات والتنبيهــات ،والشــفاء ،وحكمــة اإلرشاق،
والقبســات ،واألســفار األربعــة ،والشــواهد الربوب ّيــة ،ورشح املنظومــة ،ونهايــة
الحكمــة.
ـامي نفســه ،حيــث اعتربهــا
تل ّقــت الفلســفة معارضــة يف املحيــط اإلسـ ّ
البعــض أســاس الكفــر واإللحــاد ،وذهــب البعــض اآلخــر إىل التفكيــك بــن
الفلســفة واملعــارف الدين ّيــة ،ومــع ذلــك كلّــه كان الكثــر مــن الفقهــاء والعلامء
املســلمني فالســفة ،لك ّنهــم مل يعارضوهــا.
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ومــا يه ّمنــا أ ّن الفلســفة اإلســام ّية هــي العلــم الــذي يبحــث فيــه عــن
ين ،كالقضايــا العا ّمــة للوجــود،
جملــة مــن املســائل بطريقــة العقــل الربهــا ّ
مثــل :الوجــود ،واملاهيّــة ،والعلّيّــة ،وكذلــك البحــث حــول املعرفــة ،والنفــس،
واللــه ،والديــن .ويقصــد الفالســفة مــن الطريقــة العقل ّيــة الربهان ّيــة أ ّن مســائل
الفلســفة تثبــت ويُسـ ّ
ـتدل عليهــا عــن طريــق البديه ّيــات العقل ّيــة[[[.
ـامي ،الــذي يشــتمل
أ ّمــا املتكلّمــون :فهــم الذيــن بحثــوا يف الــكالم اإلسـ ّ
البحــث فيــه عــى املعتقــدات اإلســام ّية ،حيــث يســتخدم علــم الــكالم
أســاليب منطق ّيــة مختلفــة إلثبــات مســائله وإقنــاع املخاطــب ،كالقيــاس،
والتمثيــل ،والجــدل ،وال تقتــر مســائله عــى أصــول الديــن أو أصــول
العقائــد ،وأ ّول مســألة تـ ّم طرحهــا فيــه هــي الجــر واالختيــار ،ومــن املباحــث
األخــرى امله ّمــة يف علــم الــكالم ،هــي :البحــث حــول صفــات اللــه،
حســن وقبــح بعــض
وباألخــص مســألة التوحيــد والعــدل
ّ
اإللهــي ،ومســألة ُ
ّ
األفعــال ،والقضــاء والقــدر ،وبحــث النبــ ّوة ،واملعــاد ،وغريهــا.
وبالنتيجــة :فــإ ّن بــن الفالســفة واملتكلّمــن اشــراكاً مــن جهــة ،وافرتاقـاً

حــة
مــن جهــة ،فإ ّمــا وجــه االشــراك فيعتمــدون يف اســتداللهم عــى إثبــات ص ّ
ي؛ وذلــك لوجــود املباحــث
بعــض املســائل الربهان ّيــة عــى الدليــل العقــ ّ
العقل ّيــة يف كِال ال ِعل َمــن (الفلســفة والــكالم).

إل أنّــه توجــد اختالفــات مه ّمــة بينهــا ،ومــن تلــك االختالفــات« :
ّ
ي،
ي برهــا ّ
ين قائــم عــى الدليــل العقــ ّ
أ ّن املنهــج املتّبــع يف الفلســفة عقــ ّ
ّ
يســتدل ومــن ث َــ ّم
فالفيلســوف ُمحايــد وليــس لديــه عقيــدة مســبقة ،فهــو
ـل اهتــام الفيلســوف باملســائل الكلّيّــة ،وال شــأن لــه يف املســائل
جـ ّ
يعتقــد ،و ُ
ي ،حيــث يســتخدم
ي نق ـ ّ
الجزئ ّيــة ،وأ ّن املنهــج املتّبــع يف علــم الــكالم عق ـ ّ

[[[ -عبودیت ،عبد الرسول« ،هل لدينا فلسفة إسالمية» ،معرفت فلسفی ،رقم  1382 ،1ش،
ص .28
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املتكلّــم الجــدل واملناظــرة يف مواجهــة الشــبهات الفكريّــة ،فهــو ليــس ُمحايدا ً
يف قضيــة الدفــاع عــن الديــن والعقائــد ،فهــو يعتقــد ثــم يسـ ّ
ـل اهتــام
ـتدل ،وجـ ّ
املتكلّــم باملســائل الجزئ ّيــة كالنب ـ ّوة واملعــاد »[[[.

وبهــذا يتّضــح لنــا أ ّن االختالفــات ال تصــل بهــا إىل حــال التقاطــع
ين
ي الربهــا ّ
واالبتعــاد عــن أصــل املبــدأ؛ وإنّ ــا هــي قامئــة عــى الدليــل العقـ ّ
الّــذي يوافــق املســائل الكلّ ّيــة التــي ال خــاف عليهــا ،وهــي األصــل بطبيعــة
الحــال.
ّ
الغريب
املبحث الثاين :العالقة بني العقل والدين يف العالم
هــذا املبحــث يتعـ ّرض للعالقــة القامئــة بــن العقــل والديــن مــن منظــور
الفلســفة الغرب ّيــة ،التــي ظهــرت لهــا مــدارس متعــ ّددة نتيجــة االختالفــات
القامئــة بينهــم ،واإلشــكاالت التــي مل تصمــد فلســفتهم ومبانيهــم أمامهــا،
ولــذا نجدهــم بــن الحــن واآلخــر تظهــر لهــم مدرســة جديــدة تحــاول أن
تســ ّد تلــك الثغــرات واالعرتاضــات امللقــاة عليهــم.
وعليــه فإنّنــا ســنتناول يف هــذا املبحــث ع ـ ّدة مطالــب؛ املطلــب األ ّول:
يتع ـ ّرض إىل املدرســة اإلميان ّيــة ،وبيــان أه ـ ّم مبادئهــا وآرائهــا التــي يعتمــدون
عليهــا؛ ويف املطلــب الثــاين :نتعــرض إىل العقليــة التكرثيّــة ،التــي تســمى
(التعصب ّيــة) ،ونختــم الفصــل مبطلــب ثالــث يتنــاول العقل ّيــة
اإلفراط ّيــة أو
ّ
االعتداليّــة (التشــكيكيّة).

[[[ -نقال عن موقع وييك الشيعة ،مركز نون للتأليف والرتجمة «مدخل إىل علم الكالم»
(بريوت ،جمعية املعارف اإلسالمية الثقافية 1431 ،هـ 2010 /م) ص.37
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املطلب األ ّول :املدرسة اإلميان ّية
ت ُعــ ّد املدرســة اإلميان ّيــة مــن املــدارس الفلســف ّية الغرب ّيــة املعــارصة،
وهــي ال تعتمــد عــى املنظومــة العقائديّــة الفكريّــة التــي يُقيمهــا العقــل؛ ألنّهــا
كل محاولــة إلثبــات مســألة مــن مســائل االعتقــاد بوجــود اللــه تعــاىل،
ترفــض ّ
أو تع ّدهــا محــاوالت فاشــلة ال تصــل إىل نتيجــة؛ أل ّن مجــال االعتقــادات ليــس
مجــاالً للتع ّقــل والتف ّكــر واالســتدالل.
«وتُنســب اإلميانيــة مــن الناحيــة التاريخيّــة ،إىل أربعــة فالســفة« :بليــز
باســكال ،وســورين كريكجــور ،ووليــام جيمــس ،ولودفيــج فيتجنشــتاين»،
ـلبي يســتخدمه خصومهــم؛ لك ّنهــا مل ت ُدعــم
وكانــت اإلميان ّيــة إشــارة ملعنــى سـ ّ
دامئـاً بأفكارهــم وأعاملهــم أو أتباعهــم ،وينســب الفضــل أحيانـاً إىل «إميانويل
كانــط» يف صياغتــه لصيغــة ناضجــة مــن صيــغ اإلميانيّــة ،إذ اقــرح أنّنــا يجــب
أن ننكــر املعرفــة لــي نفســح املجــال لإلميــان»[[[.
ويبدو أنّ لها قراءتني:
األوىل :أن الدين واإلميان ض ّد العقل.
الثانية :أن اإلميان ليس ض ّد العقل ،بل فوق العقل.
إن املســتفاد مــن كِال القراءتــن هــو إخــراج العقــل مــن دائــرة االســتدالل
وسـ ِّو َغ ذلك
يف إثبــات املعتقــدات الدين ّيــة ،والرتكيــز عــى العنــارص اإلميان ّيــةُ ،
بوجــود التعــارض والتناقــض بــن العقــل واملعتقــدات الدين ّيــة ،وبعضهــم يــرى
أ ّن العقــل تابــع للوحــي ،وأنّــه أداة ووســيلة لتســويغ القضايــا الدينيّــة.
ثـ ّم إ ّن أتبــاع املدرســة اإلميان ّيــة يــرون أ ّن املعتقــدات الدين ّيــة مــن القضايا

[[[ -موقع ويكبيديا ،االميانية .»noigileR fo yhposolihP :leunammI ،tnaK« ،مؤرشف
من األصل يف  11نوفمرب .9102
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ي ،وبالنظــر إىل
األساس ـ ّية الواضحــة التــي ال تحتــاج إىل إثبــات وتقييــم عق ـ ّ
كل ذلــك هــو عــزل
الدعــوات املتعـ ّددة يف إقصــاء العقــل؛ فــإ ّن هدفهــم مــن ّ
العقــل عــن الديــن والقضايــا الدينيّــة.
وميكن تقسيم املدرسة اإلميان ّية عىل قسمني :قدمية وجديدة:
 .1اإلميان ّيــة القدميــة :التــي كانــت شــائعة يف القــرون الوســطى ،ت ُركّــز
املســيحي وإقصــاء العقــل عــن الوحــي والديانــة
عــى االكتفــاء بالوحــي
ّ
املســيحيّة ،فعندهــم الكتــاب املقــ ّدس مرجعيّــة شــاملة ومحوريّــة مطلقــة،
كل يشء ،ثــ ّم إ ّن هــذا التيــار يرفــض الفلســفة
وينبغــي الرجــوع إليــه يف ّ
رح بــأ ّن
اليونان ّيــة رفضـاً قاطعـاً ،بأنّهــا ال قيمــة لهــا ،وأنّهــا منشــأ للبــدع ،ويـ ّ
املعرفــة الفلســف ّية تخالــف الديانــة املســيح ّية وتعارضهــا تعارضــاً ال ميكــن
�يحي ترتليـ�ان( (�Tertul
رفعـ�ه ،وهـ�ذه النظريّـ�ة طرحـ�ت مـ�ن قبـ�ل املفكـ�ر املسـ ّ
( )lianusاملتــوىف ســنة  220م).
إذن أتبــاع املدرســة اإلميانيّــة املتط ّرفــة يعتقــدون بــأ ّن االســتدالل عــى
إثبــات كالم اللــه بالعقــل واملنطــق والعلــم هــو عبــادة للعقــل واملنطــق
والعلــم ،وليــس عبــادة للــه تعــاىل؛ ولــذا قالــوا :عــى اإلنســان أن يؤمــن ويــرى
ـأي دليــل أو شــاهد وقرينــة عــى صــدق
بنفســه اإلميــان مــن دون
التمســك بـ ّ
ّ
ي يف القــرون الوســطى هــو االبتعــاد عــن
معتقــده؛ لــذا كان الشــعار األصــ ّ
الفلســفة والرجــوع إىل اإلنجيــل.
ويؤكّــد القديــس أغوســطني  ))Saint Augustineعــى تقديــم اإلميــان
ر عــى مركزيّــة الوحــي ومحوريّــة الديــن
والوحــي عــى العقــل ،ويــ ّ
ـيحي بوصفــه مصــدرا ً أساسـ ّياً للمعــارف البرشيّــة ،وجعــل العقــل مؤيّــدا ً
املسـ ّ
وتابعــاً للوحــي وتعاليــم املســيح ّية .وعــى هــذا فــإ ّن أغوســطني يــرى أن
الوحــي هــو املعـ ّزز لنــا لــي نســتعمل عقلنــا يف فهــم مفــاده ومضامينــه ،وأن

ّ
اإلساليم
العالقة بني العقل والدين يف الفكر

77

العقــل هــو وســيلة تعمــل يف خدمــة الوحــي.
وتُعــ ّد نظريّــة أغوســطني مــن أهــ ّم النظريّــات اإلميان ّيــة يف القــرون
ـي وتنكــر طريــق العقــل واملنطــق
الوســطى ،فهــي تعمــل عــى اإلميــان الدينـ ّ
الفلســفي.
ي
العقــ ّ
ّ
 .2اإلميان ّيــة الجديــدة :لقــد ظهــرت اإلميان ّيــة يف العــر الجديــد مــ ّرة
أخــرى يف فكــر حديــث وجديــد ،ميثّلهــا کیــر کیجــارد ()Soren Kierkegaard
(1855 -1815م) ،وهــو مــن أبــرز املتشــ ّددين يف املدرســة اإلميانيّــة؛ «فهــو
يعتقــد بنســبة التعــارض والتخاصــم بــن العقــل واإلميــان ،فــكان يــرى بــأ ّن
«اإلميــان ليــس نوعـاً مــن العلــم واملعرفــة والتفكــر ،بــل هــو معجــزة وعاطفــة
وعشــق واشــتياق ال يســتطيع أحــد أن يفهمــه» ،وكذلــك يقــول :إن الربهنــة
العقليّــة ال تتناغــم مــع اإلميــان ،والبحــث عــن الرباهــن العقليّــة هــو خدعــة
ودهــاء ونبــذ للثقــة الّتــي يطالبنــا بهــا اللــه[[[.
ّ
اإليماني�ة
نقد آراء
ين مــع أنّهــم يرفضــون العقــل؛
أ ّوالً :إ ّن املدافعــن عــن االت ّجــاه اإلميــا ّ
لك ّنهــم يدافعــون عــن النظريّــة اإلميان ّيــة دفاع ـاً عقل ّي ـاً منطق ّي ـاً مــن حيــث ال
ي والتبيــن املعقــول
يشــعرون ،وهــذا وقــو ٌع يف التناقــض! فالتربيــر العقــ ّ
لإلميان ّيــة هــو وقــوع يف التناقــض.
ثانيــا :إ ّن اإلميــان مــن األمــور التــي تحتــاج إىل مــا يضــاف إليهــا ،وهــو
إن مؤمــن ،فُيســأل :مبــاذا
املتعلّــق واملوضــوع ،فعندمــا يقــول أحدهــمّ :
الرئيــي هــو :كيــف يختــار
تؤمــن؟ ومــا هــو متعلّــق إميانــك؟ فالســؤال
ّ
[[[ -انظر :محمد جعفري« ،العقل والدين يف تصورات املستنريين الدينيني املعارصين»
(بريوت :مركز الحضارة ،2010 ،ط ،)1ص .27
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املؤمــن متعلّــق إميانــه؟ ومــا هــو املعيــار لتمييــز الصــواب مــن الخطــأ يف
ي والتحقيــق وفــق املعايــر
متعلّــق اإلميــان؟ وهنــا ال ب ـ ّد مــن التقييــم العق ـ ّ
املدروســة؛ لرتجيــح أحــد الخيــارات عــى األخــرى ،فــا هــو املعيــار
ـق مــن الباطــل؟ فبطبيعــة الحــال يكــون العقــل
وامليــزان الصحيــح لتمييــز الحـ ّ
ـق
هــو املصــدر الوحيــد الــذي مي ّيــز بــن الخيــارات املختلفــة ،ومــا هــو أحـ ّ
وأفضــل الت ّباعــه ،ومــن جهــة أخــرى :إذا مل يكــن هنــاك معیــار وميــزان دقيــق
الحــق مــن الباطــل ،فإنّــه يســتلزم التــو ّرط يف النســبيّة والتناقــض.
لتمييــز
ّ
ثالثــاً :إ ّن النظريّــة اإلميان ّيــة خاطئــة وباطلــة مــن األســاس؛ وذلــك أل ّن
العقــل يدعــم اإلميــان ويؤيّــد متعلّقــه ،فليــس العقــل عــد ّوا ً لإلميــان وخصيـاً
ـا دعــوا النــاس إىل
لــه ،بــل هــو نــارص لإلميــان؛ لــذا نــرى أ ّن األنبيــاء  bلــ ّ
اإلميــان والتوحيــد ،أقامــوا براهــن وأدلّــة عقل ّيــة لهــم ،وأثــاروا عقــول النــاس
لقبــول اإلميــان.

رابعـاً :لقــد عـ ّرف کیــر کیجــارد «اإلميــان» بالتع ّهــد وااللتــزام املنبثــق مــن
اإلرادة والعشــق واألحاســيس واملشــاعر الجياشــة؛ ولكــن ال تنــايف بــن ركائــز
اإلميــان هــذه  -االلتــزام واإلرادة والعشــق – أل ّن اســتناد اإلميــان إىل املعرفــة
ـوي
والعقالن ّيــة ،بــل اإلميــان النابــع مــن املعرفــة واألدلّــة العقل ّيــة هــو إميــان قـ ّ
ومســتحكم ،فــا منافــاة بــن اإلميــان واملعرفــة ،بــل املعرفــة والوعــي يؤيّــدان
اإلميــان ويُقويّانِــه.
ج ّيــ َة
ويقــول جــوادي آمــى « :بنــاء عــى العقالن ّيــة املعتدلــة فــإ ّن ح ّ
ج ـ ٌة بالــذات ،وال ميكــن إثبــات
يت للعقــل ،فالعقـ ُ
العقــل واعتبــا َره أم ـ ٌر ذا ّ
ـل ح ّ
جيّتــه بالعقــل؛ ألنّــه يســتلزم الــدور أو التسلســل .كذلــك ال ميكــن إثبــات
ح ّ
ج ّيــة النقــل وإثباتــه يتوقّــف
ج ّيــة العقــل بالنقــل (الكتــاب والس ـ ّنة)؛ أل ّن ح ّ
ح ّ
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عــى العقــل ،فــإ ّن العقــل هــو الــذي يثبــت وجــود اللــه جــل جاللــه والنب ـ ّوة
واملعــاد ورضورة االعتــاد عــى الوحــي ،فلــو توقّــف العقــل عــى النقــل للــزم
جــة بالــذات ال بســبب أمــر آخــر »[[[.
الــدور .فالعقــل الســليم ح ّ

وبالنتيجــة :يتّضــح لنــا أنّــه ال تعــارض وال تنــايف بــن العقــل والديــن؛ أل ّن
هنــاك تعاضــدا ً وتعاونـاً وثيقـاً بينهــا؛ لــذا يعتقــد بعــض املفكّريــن بــأ ّن العقــل
ـتقلً يف مقابــل الديــن خارجـاً عــن نطاقــه ،بــل يكــون
ليــس مصــدرا ً معرف ّيـاً مسـ ّ
العقــل يف مقابــل النقــل ،ال يف مقابــل الديــن.
ّ
ّ
ّ
ّ
(التعص ّبي�ة)
اإلفراطية
وتسم
التكرثية
املطلب الثاين :العقلية
العقل ّيــة التكرثيّــة :تعتقــد هــذه املدرســة أ ّن العقــل معصــوم ،ولــذا فهــو
كل األمــور واألشــياء للوصــول إىل الحقيقــة.
قــادر عــى كشــف ّ
ويُع ـ ّد «كانــت» أه ـ ّم شــخص ّية فلســف ّية كانــت يف ذلــك العــر ،أي :يف
قســم «اميونوئيــل كانــت» العقــل
القرنــن :التاســع عــر والعرشيــن .وقــد ّ
ي.
عــى قســمني :العقــل النظـ ّ
ـري والعقــل العم ـ ّ
التعصب ّيــة ،وقالــوا :إ ّن
متســكت بــه املدرســة
ّ
أمــا العقــل النظـ ّ
ـري ،فقــد ّ
املعلــول يحتــاج يف وجــوده إىل علّــة ،وعليــه :ال ميكــن االعتقــاد واليقــن
بهــذه القاعــدة.
ي ،فقــد قالــت بــه مدرســة التشــكيك ،أي( :تشــكيك
وأ ّمــا العقــل العم ـ ّ
معــريف) ،وقالــوا :إ ّن الكــذب قبيــح فــا ينبغــي الكــذب ،والصــدق حســن
فينبغــي الصــدق.
[[[ -جوادي آميل ،عبد الله ،حقيقة الدين ،ترجمة عادل الغريب( ،بیروت ،مؤسسة العرفان
للثقافة اإلسالمية ،الطبعة األوىل1417 ،هـ) ،ص.114

80

دّ .
محمد شلوا ّ
علي السوداين

كل األديــان،
و(التكرثيّــة) يف األصــل فكــرة مســيح ّية تقــول بحقّان ّيــة ّ
ـق ،وهكــذا.
ـق ،واليهوديّــة عــى حـ ّ
ـق ،واملســيح ّية عــى حـ ّ
فاإلســام عــى حـ ّ
ومل تكتـ ِ
ـف املســيحيّة بهــذا ،بــل ف ّرعــت عــن هــذه الدعــوى أفــكارا ً متع ـ ّددة
تريــد بهــا إضــال النــاس وإغواءهــم ،ولهــذا اندفعــت نحــو تأســيس فكرتــن
أو مدرســتني:
ّ
اإليماني�ة
األوىل :فكرة
ّ
التكرثية
الثاني�ة :فكرة
وتنقسم التكرثيّة ثالثة أقسام:
السيايس.
 – 1التكرثيّة السياس ّية :الّتي يبحث عنها يف املجال
ّ
 – 2التكرثيّة الثقافيّة :الّتي يبحث عنها يف علم االجتامع.
 – 3التكرثيّــة الدينيّــة :الّتــي يبحــث عنهــا يف اإللهيّــات ،ونعنــي بــه:
(الــكالم اإلســامي).
قســموها ثالثــة
ومــا يه ّمنــا يف هــذا البحــث هــو التكرثيّــة الدينيّــة ،حيــث ّ
أقســام ،هــي:
ـق عــى النــاس ،وأ ّن
األ ّول :التكرثيّــة الحقّان ّيــة :يقصــد بهــا أ ّن الديــن لــه حـ ّ
ـا ِم ِدينـاً
ال ِْسـ َ
ـر ْ
اللــه أراد مــن املســلمني اإلســام قــال تعــاىلَ ﴿ :و َمــن يَ ْب َتـغِ َغـ ْ َ
َاسيـنَ﴾[[[.
َف َلــن يُ ْق َبـ َ
ف ْال ِخـ َر ِة ِمـ َن ا ْلخ ِ ِ
ـل ِم ْنــهُ َو ُهـ َو ِ
ـق العيــش يف هــذه
الثــاين :التكرثيّــة يف الحيــاة :قالــوا إ ّن اإلنســان لــه حـ ّ
الحيــاة الدنيــا؛ ولك ـ ّن اإلنســان اس ـتُض ِع َف يف األرض بســبب وجــود الظَّلَمــة
[[[ -آل عمران :اآلية .85
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ف ْ
الَ ْر ِ
ـم تَكُ ـ ْن
والطغــاة ،قــال تعــاىل﴿ :قالُــوا كُ َّنــا ُم ْس ـ َتضْ َع ِف َ
ض قالُــوا أَ لَـ ْ
ني ِ
ض اللَّــ ِه ِ
واســ َع ًة َف ُتهاجِ ــ ُروا ِفيهــا .[[[﴾...
أَ ْر ُ
ين
الثالــث :التكرثيّــة يف التعايــش :يقصــد بهــا أ ّن أفــراد املجتمــع اإلنســا ّ
الذيــن وجــدوا عــى هــذه األرض ،ال بــ ّد لهــم مــن التعايــش والتواصــل
والتعــارف؛ أل ّن الحيــاة االجتامعيّــة ت ُلــزم االنســان أن يتعايــش مــع جميــع

ي  Aلصاحبــه كميــل بــن زيــاد« :النــاس
أفــراده ،ومنهــا قــول اإلمــام عــ ّ
ر َ
صنفــان؛ إ ّمــا أ ٌخ َ
خلْق»[[[.
لــك يف الـــ َ
لــك يف الديــن ،أو نَظــ ٌ
وعىل هذا فقد تف ّرعت من هذه العقيدة ع ّدة عقائد وآراء ،منها:

يغســل املســيحيّون أوالدهــم
عقيــدة غســل التعميــد :وهــو غسـ ٌ
ـل خـ ّ
ـاص ّ
بــه ،ويعتقــدون بأنّــه يط ّهرهــم مــن الذنــوب ،وقــد ظهــرت هــذه العقيــدة يف
القــرن (16 – 15م) ،وتبتنــي هــذه العقيــدة عــى ثالثــة اعتقــادات ،هــي:
 – 1من اغتسل فقد دخل الجنة.
 – 2من مل يغتسل ،فال يدخل الجنة ،بل النار.
 – 3الذين مل يوفّقوا للغسل لعذر ،يدخلون « ليمبو » وهو كالربزخ.
وأ ّما مبانيهم الفكريّة التي يلتزمون بها ،فهي:
 – 1ال ميكن الوصول إىل الحقيقة.
 – 2االعتقاد بوجود الذات ّيات والعرض ّيات للدين.
[[[ -النساء :اآلية .97

[[[ -املجليس ،محمد باقر ،بحار األنوار ،ج  ،74ص .241
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الرمزي ،أي :ال يوجد فرق يف امل ّدعى.
 – 3البيان
ّ
واســتم ّرت عقيدتهــم هــذه إىل أن ظهــرت شــخص ّيات يف القــرن (– 18
19م) تنتمــي إىل هــذه املدرســة كأمثــال «كارل ريــر» ،ويف ســنة (1960م) ظهــر
متســكوا بنفــس االعتقــاد
«جــان هيبــك» ،وكانــت لــه زيــارة إىل إيــران ،وهــؤالء ّ
الــذي ســبقهم بــه اآلخــرون.
ّ
ّ
ّ
(التشكيكية)
التفريطية
العقلية
املطلب الثالث:
العقــل الكامــل هــو العقــل الــذي يكــون قــادرا ً عــى النقــد واإلبــداع،
ـل لــه قابل ّيــة وميلــك فاعل ّيــة
والهــدم والبنــاء ،واإلحــال والتجديــد؛ ألنّــه عقـ ُ
وقــدرة عــى أن يجمــع األجــزاء املتناثــرة يف إطــار عــا ّم يض ّمــن لهــا التكامــل
والرتابــط والتفاعــل ،هــذا العقــل الكامــل هــو الّــذي لديــه آل ّيــة ومنهج ّيــة يف
الطــرح واإلزاحــة واالســتبدال ،وتكــون لديــه -أيضــاً -قــدرة عــى التنظــر
واإلبــداع والخلــق وإعــادة البنــاء مــن جديــد.
ومــن هنــا ظهــرت مــدارس متع ـ ّددة يف نفــس املدرســة العقل ّيــة نفســها؛
فمنهــا إفراط ّيــة ،وأخــرى تفريط ّيــة ،وقــد تقـ ّدم الــكالم عــن العقل ّيــة اإلفراط ّيــة،
واآلن نتكلّــم عــن العقليــة التفريطيّــة ،ونأخــذ منهجــاً واحــدا ً مــن مناهجهــا
املق ـ ّررة.
ّ
ّ
إساليم
العقالني�ة بتقرير

يُســ ّمى أصحــاب هــذا املنهــج باألقلّ ّيــة ،وعندهــم العقــل هــو إدراك
الحسـيّة ،ويدخــل يف هــذا مــا
املعــارف النظريّــة ،ومــا يســتفاد مــن التجــارب
ّ
ـكل
ـبي « :فهــم البيــان :أي إصابــة العقــل للمعنــى الصحيــح لـ ّ
سـ ّ
ـاه املحاسـ ّ
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بحواســه مــن ناحيــة العقــل »[[[.
ـكل مــا يدركــه
مــا يســمعه ولـ ّ
ّ
وقالــوا إ ّن الطــرق التــي توصــل إىل معرفــة أرسار الكــون ال تخلــو مــن
خمســة مناهــج:
قطعــي،
األ ّول :ميكــن لإلنســان أن يصــل إىل أرسار الكــون مــن طريــق
ّ

ين نفســه ،الــذي يكــون
يُقصــد بــه العلــم
ّ
الحضــوري ،وهــو العلــم الوجــدا ّ
حــارضا ً أو موجــودا ً يف ذات االنســان ،كشــعور اإلنســان بالجــوع أو شــعوره
بالفــرح ،وهكــذا ،فهــو مــن األ ّوليّــات ،ويس ـ ّمى أيض ـاً (البديهيّــات األوليّــة).
ين،
الثــاين :ميكــن لإلنســان أن يصــل إىل أرسار الكــون مــن طريــق اطمئنــا ّ
يُقصــد بــه العلــم باملحسوســات واملتواتــرات واملج ّربــات ،واملج ّربــات
هــي القضايــا الّتــي يحكــم بهــا العقــل بتک ـ ُّرر املشــاهدة م ّنــا يف إحساســنا،
فيحصــل بتك ـ ُّرر املشــاهدة مــا يوجــب أن يرســخ يف النفــس حكــم ال شـ ّ
ـك
کل نــار حــا ّرة وأن الجســم يتم ـ ّدد بالحــرارة.
فيــه ،کالحكــم بــأ ّن ّ
الثالــث :ميكــن لإلنســان أن يصــل إىل أرسار الكــون مــن طريــق الظ ـ ّن:
والظ ّن ّيــات هــي املشــهورات ،وبعــض املج ّربــات كالقضايــا الفلســف ّية.
الرابــع :إن أرسار الكــون ال ميكــن أن يصــل إليهــا اإلنســان مــن طريــق
ـادي ،وإنّ ــا مــن طريــق الوحــي.
عـ ّ
الخامس :إن أرسار الكون ال ميكن أن نصل إليها أبدا ً.
فتحصــل مــن هــذا كلّــه أ ّن اصحــاب العقليّــة التفريطيّــة يجعلــون العقــل
ّ
وحــده أص ـاً ملعرفــة اللــه ع ـ ّز وجـ ّ
ـل ،ويجعلــون القــرآن والس ـ ّنة توابــع لــه،
ـرازي بذلــك يف كالمــه « :إذا تعارضــت األدلّــة الســمع ّية والعقل ّية،
رصح الـ ّ
وقــد ّ

نقال عن مركز سلف للبحوث والدراسات ،الدليل العقيل بني االفراط
[[[ -مائية العقل ص ً ،202
والتفريط ،اعداد اللجنة العلمية.
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 ،...فإ ّمــا أن يجمــع بينهــا -وهــو محــال؛ ألنّــه جمــع بــن النقيضــن ،-وإ ّمــا
أن يُـ َر ّدا جميعـاً ،وإ ّمــا أن يُقـ ّدم الســمع -وهــو محــال؛ أل ّن العقــل أصــل النقــل،
فلــو ق ّدمنــاه عليــه كان ذلــك قدحـاً يف العقــل الّــذي هــو أصــل النقــل ،والقــدح
يف أصــل الــيء قــدح فيــه ،فــكان تقديــم النقــل قدحــاً يف النقــل والعقــل

جميعـاً ،فوجــب تقديــم العقــل-؛ ثـ ّم ُ
النقل إ ّمــا أن يتــأ ّول؛ وإ ّمــا أن يفـ ّوض»[[[.

وبالنتيجــة :فــإ ّن املعقــوالت عندهــم هــي األصــول الكلّ ّيــة؛ املســتغنية
ـا ســواها ،ثـ ّم زادوا تفريطـاً يف األمــر حتّــى نســبوا مخالفيهــم مــن
بنفســها عـ ّ
ررون
أهــل الحديــث وغريهــم إىل الجهــل والجحــود ،وضعــف العقــل « ،ويـ ّ
ـي أداة لكشــف
هــذا اإلفــراط يف اســتخدام األدلّــة العقل ّيــة ،بــأ ّن النظــر الكالمـ ّ
شــبهات امللحديــن ،والــر ّد عــى املعانديــن مــن أهــل امللــل والنحــل ،وهــذا
إل بالعقــل وأمــا القــرآن فــا يفــي بــه االقتصــار وحــده »[[[.
يتحصــل ّ
ال
ّ
ّ
اإلساليم
املبحث الثالث :العالقة بني العقل والدين يف الفكر
يف هــذا املبحــث الــذي يتض ّمــن العالقــة بــن العقــل والديــن يف الفكــر
ـامي ،ســنتناول ثالثــة مباحــث تقــوم عــى أســاس كشــف الحقائــق التــي
اإلسـ ّ
يف،
يختزلهــا العقــل بنحـ ٍو مــن األســئلة املبهمــة التــي تحتــاج إىل جــواب معــر ّ
ففــي املطلــب األ ّول :هــل العقــل قــادر عــى كشــف األمــور والحقائــق أم ال؟،
ويف املطلــب الثــاين :هــل الوحــي يعطينا الحقيقــة أم ال؟ ويف املبحــث الثالث
نســأل :هــل هنــاك تناقــض بــن القضايــا العقل ّية وبــن القــرآن والروايــات أم ال؟
كل ذلــك ســنجيب عنــه يف هــذا املبحــث مبشــيئة اللــه تعــاىل.
ّ
[[[ -الفخر الرازي ،فخر الدين محمد بن عمر «اساس التقديس» (بريوت :منشورات انوار
الصباح) ،ص .172

[[[– ينظر :سعود عبد العزيز العريفي «األدلة العقلية النقلية عىل أصول االعتقاد» (السعودية:
دار عامل الفوائد ،1419 ،ط )1ص .162
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املطلب ّ
األول :هل العقل قادر على كشف األمور أم ال؟
ولــو تت ّبعنــا القــرآن الكريــم وتدبّرنــا يف آياتــه ،لوجدنــا مــا يزيــد عــى
ثالمثائــة آيــة ترشــد النــاس إىل التفكّــر أو التذكّــر أو التعقّــل ،ومنهــا قولــه
َّرات
جــو ُم ُم َسـخ ٌ
ـم اللَّ ْيـ َ
تعــاىلَ ﴿ :و َسـ َّ
خ َر لَكُـ ُ
س َو الْ َق َمـ َر َو ال ُّن ُ
ـل َو ال َّنهــا َر َو الشَّ ـ ْم َ
ف ذ ِلــكَ َليـ ٍ
ف
ـات ِل َقـ ْو ٍم يَ ْع ِق ُلــونَ ﴾[[[ ،وقولــه تعــاىل﴿ :أ َفلَـ ْ
ِبأَ ْمـرِِه ِإنَّ ِ
ـم يَ ِسـ ُ
ـروا ِ
ْ
الَ ْر ِ
ـوب يَ ْع ِقلُــونَ بِهــا َأ ْو آذانٌ يَ ْس ـ َم ُعونَ بِهــا َفإِنَّهــا ال تَ ْع َمــى
ض َف َتكُــونَ لَ ُهـ ْ
ـم ُقلُـ ٌ
ْ
الصــدُ ورِ﴾[[[.
ف ُّ
ـوب الَّ ِتــي ِ
الَ ْبصــا ُر ول ِك ـ ْن تَ ْع َمــى الْ ُقلُـ ُ
وإذا رجعنــا إىل الروايــات واألحاديــث الرشيفــة لوجدنــا الكثــر منهــا
تحــثّ عــى التع ّقــل ،وتحريــك القــوة العاقلــة نحــو فهــم األشــياء ومعرفتهــا.
ي بــن أيب طالــب  Aحــول أه ّم ّيــة العقــل يف
يقــول اإلمــام أمــر املؤمنــن عـ ّ
إل العقــل»[[[ ،ثـ ّم إ ّن اإلمــام يصـ ّور
فهــم التعاليــم الدين ّيــة« :الديــن ال يصلحــه ّ

ـروي« :يــا هشــام ،إ ّن
جــة كمنزلــة األنبيــاء ،كــا يف الحديــث املـ ّ
العقــل بأنّــه ح ّ
جــة باطنــة ،فأ ّمــا الظاهــرة فالرســل
جــة ظاهــرة وح ّ
جتــن :ح ّ
للــه عــى النــاس ح ّ
واألنبيــاء واألمئّــة  ،bوأ ّمــا الباطنــة فالعقــول»[[[.

واآلن بعــد هــذه املق ّدمــة ميكــن أن نجيــب عىل أصــل الســؤال املطروح،
فنقول :
أ ّوالً :إ ّن يف الكتــاب العزيــز آيــات كثــرة تدعــو النــاس إىل التدبّــر والتعقّل
فيــه ،وهــذه اآليــات تـ ّ
ـدل عــى عمــق كالم الوحــي ،وهــذا يقتــي التدبّــر يف
[[[ -النحل :اآلية .12
[[[ -الحج :اآلية .46

[[[ -اآلمدي ،غرر الحكم( ،طبعة جامعة طهران  ،تنقيح وتصحيح محدث االرموي) ج  ،1ص
.353
[[[ -الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكايف ،ج  ،1ص .17
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الكلــات اإلله ّيــة ،وإذا مل يكــن للتع ّقــل دخــل يف التفســر ،ال ميكــن الوصول
إىل كثــر مــن املعــاين الرفيعــة ،وال معنــى للدعــوة إىل التدبّــر والتع ّقــل؛ فلــو
مل تكــن للعقــل والقواعــد العقليّــة مكانــة يف فهــم القــرآن ،لَكانــت تشــجيعات
القــرآن الكثــرة يف هــذا املجــال لغــوا ً؛ فيلــزم مــن ذلــك أ ّن العقــل قــادر عــى
كشــف الحقائــق مبعونــة النقــل.
بــأي حــال مــن األحــوال ال ســ ّيام يف
ثانيــاً :ال يجــوز تعطيــل العقــل
ّ
مجــال العقيــدة وغريهــا؛ أل ّن العقــل أســاس التكليــف ومنــاط ســائر األعــال،
ولــذا كان العقــل هــو الـ ّ
ـدال عــى معرفــة اللــه تعــاىل وإثبــات وجــوده وصفاتــه
ـي والنبـ ّوة واإلمامــة ،وغريهــا مــن
وأفعالــه ،وهــو طريــق إلثبــات العــدل اإللهـ ّ
االعتقــادات التــي يسـ ّ
ج ّيــة.
ـتدل بهــا يف إثبــات الح ّ
إذن :للعقــل مكانــة وجوديّــة يف جميــع املســتويات ،فبــه يحصــل الربهان
قصــة إبراهيــم﴿ :أومل تؤمــن؟ قــال بــى﴾ ،ومعنــى
واالطمئنــان كــا جــاء يف ّ
ن عقـاً ،فكانــت أ ّول رتبــة مــن مراتــب اليقــن هــي
قولــه «بــى» أي ّ
أن مطمـ ّ
ـي.
االطمئنــان العقـ ّ
ي ،ثـ ّم ســعى لتحصيــل االطمئنــان القلبـ ّ
ثالثـاً :إ ّن العقــل نــور جعلــه اللــه يف اإلنســان حتّــى يكشــف لــه األشــياء
املوجــودة والحقائــق الواقع ّيــة ،واملســائل الذهن ّيــة والتحليل ّيــة ،فهــو أداة
أساسـيّة ملعرفــة أرسار الكــون ،وإىل جانــب ذلــك كلّــه يُعـ ّد العنــر املوافــق
للنقــل الــذي ورد إلينــا مــن قبــل اللــه تعــاىل ورســوله وســائر األنبيــاء ،فمــع
إعــال قاعــدة العــرض تحصــل املوافقــة أو املخالفــة.
يب« :أ ّن العقــل لــه مجــاالت رحبــة يف املعرفــة
رابعــاً :ذكــر ابــن العــر ّ
اإلله ّيــة ،كــا أ ّن لــه حــدودا ً ال ميكنــه تخطّيهــا؛ ألنّــه يعجــز عــن ذلــك عجــزا ً
ذات ّيــاً ،وألنّــه يوجــد مــن املعــارف مــا يتجــاوز طاقتــه وقدراتــه»[[[ .ويُس ـ ّوغ
[[[ -سهام عرابيه ،منزلة العقل عند محي الدين ابن العريب ،ص.34
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كل هــذا بتســويغات رشع ّيــة وعقل ّيــة قاصــدا ً منهــا جعــل العقــل
يب ّ
ابــن العــر ّ
يف خدمــة الحقيقــة الدين ّيــة اإلله ّيــة.
وميكــن أن يُجــاب عــى مــا قالــه :بأنّــه حــاول تعجيــز العقــل ،وحـ ّد لــه
حــدودا ً يجــب أن يقــف عندهــا ،والظاهــر مــن دعــواه هــذه تأث ّــره بالعقيــدة
األشــعريّة ،أي أنّــه اعتــر العقــل وســيلة وليــس غايــة حقيقيّــة ،وهــذا الــكالم
وخاصــة بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة حــن
تفطّنــت بــه الفلســفة الغرب ّيــة،
ّ
أل تكــون االكتشــافات العلم ّيــة غايــة يف حــ ّد ذاتهــا بــل
أيقنــت أنّــه يجــب ّ
ج ّيــة العقل
ـا ســاعدهم عــى
وســائل ،مـ ّ
ّ
التمســك بهــذا القــول وهربــوا مــن ح ّ
ودليليّتــه.
يب -مــن ترتيــب العقــل وجعلــه رتبــة ثالثــة بعــد
إذن :مــا ص ّنفــه ابــن العــر ّ
النقــل والكشــف -جــاء خالفــاً لِـــا قــال بــه مشــهور العقــاء ،وقــد أرشنــا
إىل الدعــوة اإلله ّيــة مــن خــال اآليــات الحاثّــة عــى التع ّقــل ،وتأكيــد الس ـ ّنة
النبويّــة ،وإقــرار العلــاء عــى منزلــة العقــل ودوره يف كشــف الحقائــق الكون ّيــة
واألرسار الوجوديّــة.
املفسيــن ،يف انتخــاب
خامســاً :ســرة األمئّــة املعصومــن وطريقــة
ّ
االجتهــادي ،واالســتفادة مــن العقــل يف فهــم القــرآن  -يُعــ ُّد دليــاً
التفســر
ّ
ي .ومثــال ذلــك :أنّنــا نجــد يف كلــات أهــل
آخــر عــى ح ّ
جيّــة التفســر العقـ ّ
البيــت  bمــا يشــر إىل قانــون العلّ ّيــة أو الســنخ ّية وحــدوث العــامل و ِق َدمــه،
وقيامهــم بإثبـ ٍ
ي يف صفــات اللــه.
ـات أو نفـ ٍ
ـي لبعــض األمــور باالســتدالل العقـ ّ
فقــد نقــل الشــيخ الصــدوق -يف كتــاب التوحيــد[[[ -روايــات كثــرة بــأ ّن
ي يف تفســر بعــض اآليــات،
األمئّــة أهــل البيــت  bجــاؤوا باالســتدالل العقـ ّ
[[[ -للمثال الحظ استدالل العام عىل نفي صفات السهو والنسيان عن الله ،الصدوق ،التوحيد/
 ،160باب . 30-15
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ي جائــزا ً فــا معنــى اتجــاه أهــل البيــت للتفســر
فــإذا مل يكــن التفســر العق ـ ّ
ي؟!
العق ـ ّ
وخالصــة مــا تقــدم :أ ّن العقــل لــه مكانــة رفيعــة جـ ّدا ً يف الثقافة اإلســاميّة،
وأ ّن معرفــة الديــن وإثبــات الصانــع وإثبــات توحيــده وغــره مــن العقائــد

األخــرى  -ال قيمــة لهــا مــا مل تقــرن بالعقــل ،وكــا قــال أمــر املؤمنــن :A
« َعقَلــوا الديــن عقـ َ
ـل وِعايــة ورِعايــة ،ال عقــل َســا ٍع ورِوايــة ،فــإ ّن ُروا َة العلــمِ
ـل»[[[.
ر و ُرعاتَــه قليـ ٌ
كثـ ٌ
حــص والتدبّــر
مــن جهــة أخــرى« :إ ّن فهــم النصــوص يحتــاج إىل التف ّ
والجمــع بــن اآليــات والروايــات ودفــع التعــارض والتناقــض والتشــابه،

الخاصــة إىل العامــة واملق ّيــدة إىل
وكذلــك يحتــاج إىل إرجــاع النصــوص
ّ
املطلقــة ،وهــذا ال يحصــل إلّ بالتعقّــل واالجتهــاد»[[[.
إذن :بعــد عــرض اآليــات القرآن ّيــة واألحاديــث املعرف ّيــة الصحيحــة
الصــادرة عــن أهــل البيــت  ،bالتــي ترشــد النــاس بالرجــوع إىل العقــل

والتع ّقــل والتدبّــر ،يتبــن لنــا أ ّن العقــل أداة أساسـيّة ملعرفــة أرسار الكــون ،وأنّــه
قــادر عــى كشــف األمــور ،وإظهــار حقائقهــا الواقع ّيــة.
املطلب الثاين :هل الويح يعطين�ا احلقيقة أم ال؟
إل
يُعـ ّد الــكالم يف مســألة الوحــي مــن املســائل امله ّمــة قدميـاً وحديثـاًّ ،
أ ّن أه ّميتــه اشــتدت يف الوقــت الحــارض؛ لِـــا ظهــر مــن اختالفــات بــن منهج
[[[ -نهج البالغة ،خطب االمام عيل ،خطبة  ،239ج ،2ص .232

[[[ -محمد عيل اياري «أهمية العقل يف املصادر اإلسالمية» (موقع املرجع االلكرتوين ،قسم:
القرآن الكريم وعلومه) ،ج ،1ص.50
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وآخــر ،فبعــض املفكريــن مــن أمثــال :رسوش ،ومحمــد أركــون ،ونــر حامــد
أبــو زيــد ،وحســن حنفــي ،كانــوا يســعون -مــن جهــة -إىل تفســر للرشيعــة
ميكنــه أن يتناســب مــع حاجــة التديّــن يف املرحلــة املعــارصة؛ ويحاولــون
حــل مشــكلة التعــارض بــن العلــم والديــن بطريقتهــم
ّ
مــن جهــة أخــرى-الخاصــة.
ّ
فض ـاً عــن ذلــك ،إنّهــم مل يوظّفــوا املباحــث الفلســف ّية والعرفان ّيــة كــا
عمــل بهــا ابــن عــريب وصــدر الديــن الشــرازي ،وإ ّن تحليالتهــم وتفســراتهم
اســتندت بشــكل كبــر إىل مباحــث الفلســفة اللســان ّية والهرمونوطيقــا يف
فلســفي
املرحلــة املعــارصة .ولهــذا نجدهــم يســعون إىل تقديــم وصــف
ّ
ُ
ضــاف إىل تلــك املوضوعــات املســتندة إىل
ين عــن الوحــي ،يُ
وعرفــا ّ
ي
املباحــث الفلســف ّية والعرفان ّيــة يف الحكمــة املتعاليــة ،بأســلوب تحليــ ّ
وتوصيفــي ناظــر إىل تحديــد رقعــة عالقــة اإلنســان بخالقــه.
ّ
ـوي ال تكمــن يف
وعــى أيّــة حــال فــإ ّن مناقشــتنا يف نظريّــة الوحــي النبـ ّ
ين عــن الوحــي وبيــان مســاره ،بــل إ ّن ذلــك
ـفي أو عرفــا ّ
تقديــم وصــف فلسـ ّ
يكمــن يف اســتنتاج الحلــول مــن النظريّــات .ولتوضيــح املســالة والســعي إىل
ـل النــزاع يف هــذه الدعــوى ،وهــل الوحــي يعطــي الحقيقــة أم ال؟ ســنخوض
حـ ّ
البحــث يف بعــض املق ّدمــات.
ـوي «هــو إدراك املوحــى إليــه
أ ّوالً :إ ّن مــن أبــرز خصائــص الوحــي النبـ ّ
حــة وأح ّق ّيــة مــا أوحــي إليــه ،وصيانتــه مــن الخطــأ ،مبعنــى أ ّن بإمكانــه أن
ص ّ
ين ،وليــس شــيطان ّياً ،وأ ّن مــا يتل ّقــاه
يتع ـ ّرف عــى ماه ّيتــه ،وأ ّن مصــدره رحــا ّ
واضــح غــر مبهــم ،وال يتطــ ّرق إليــه الخطــأ ،وال يأتيــه الباطــل أبــدا ً»[[[،
ـي حــال تل ّقــي الوحــي وع ّي ـاً شــمول ّياً ،فــا يســيطر
وباختصــار نقــول :إ ّن للنبـ ّ

[[[ -محمد عيل اياري «الوحي الظاهر واملفهوم» (بريوت :مركز البحوث املعارصة ،نصوص
معارصة2015 ،م).
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عليــه الشـ ّ
ـك أبــدا ً ،وال يقــع يف االشــتباه ،وال ميكنــه أن يضيــف شــيئاً مــن كالم
ـل َمــا َيكُــونُ ِل أَنْ أُ َبدِّ لَــهُ ِمــن تِلْ َقــاء نَ ْفـ ِ
ـي إِنْ
اللــه إىل نفســه ،قــال تعــاىلُ ﴿ :قـ ْ
ل﴾[[[ ،فهــو ليــس مــن قبيــل اإللهامــات التــي قــد يقــع
أَتَّ ِبـ ُ
ـع إِالّ َمــا يُو َحــى إِ َ َّ
فيهــا الــ ُمل َهم يف الخطــأ.
ونعنــي بهــا اإللهامــات التــي تعــرض عــى األذهــان ،أو الكشــوفات
الباطن ّيــة والعرفان ّيــة ذات القنــوات املعروفــة مــن الســر والســلوك ،التــي
واملحصلــن أحيانــاً ،والتــي
تحصــل لبعــض األفــراد مــن العلــاء والعرفــاء
ّ
يذكرهــا القــرآن يف مرتبــة عاديّــة ،وقــد أثبتهــا القــرآن أل ّم مــوىس ومريــم
العــذراء؛ وذلــك يف مــا ألقــاه اللــه إىل أ ّم مــوىس يف الحفــاظ عليــه ،حيــث
ـوس أَنْ أَ ْر ِ
ض ِعي ـ ِه َف ـإِ َذا ِخ ْفـ ِ
ـم
ف ال َيـ ِّ
ـت َعلَ ْي ـ ِه فَأل ِقي ـ ِه ِ
قــالَ ﴿ :وأَ ْو َح ْي َنــا إِ َل أُ ِّم ُمـ َ
حـ َز ِن ِإنَّــا َرادُّو ُه ِإ َل ْيـ ِ
ني﴾ [[[ ،وتكليــم
َوال تَ َ
ـك َو َجا ِع ُلــو ُه ِمـ َن امل ُ ْر َسـ ِل َ
خـ ِ
ـاف َوال تَ ْ
املالئكــة للسـ ّيدة مريــمِ ﴿ :إ ْذ قَالَـ ِ
ـر ِك ِبكَ ِل َمـ ٍة
ـت املَآل ِئكَـ ُة َيــا َم ْر َيـ ُ
ـم ِإنَّ اللــهَ ُي َبـ ِّ ُ
ــم﴾[[[.
يــى ابْــ ُن َم ْريَ َ
اســ ُمهُ امل َ ِس ُ
ــيح ِع َ
ِّم ْنــهُ ْ
إذن :هــذا كلّــه ليــس مــن ســنخ الوحــي إىل األنبيــاء واإللهــام إىل
املعصومــن  ،bوعليــه يكــون الوحــي طريق ـاً لكشــف الحقائــق التــي يريــد
ح ـ َز ِن ِإنَّــا َرادُّو ُه ِإ َل ْيـ ِ
ـك َو َجا ِع ُلــو ُه ِم ـ َن
اللــه تعــاىل إيصالهــا إىل النــاسَ ﴿ :وال تَ ْ
ني﴾ ،فوعــد اللــه بالــر ّد يُعــ ّد كشــفاً للحقيقــة وأمثلــة ذلــك كثــرة.
امل ُ ْر َس ـ ِل َ
ثانيـاً :لقــد ثبــت لدينــا صــدق ُم ّدعــي النبـ ّوة ،وذلــك مــن خــال اآليــات
ـراً ِب َرســولٍ يــأيت ِمــن بَعــدي اس ـ ُمهُ أحمــدُ ﴾[[[،
القرآن ّيــة كقولــه تعــاىل﴿ :و ُم َبـ ِّ
[[[ -يونس :اآلية .15

[[[ -القصص :اآلية .6

[[[ -ال عمران :اآلية .45
[[[ -الصف :اآلية .6
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وهــذا التبشــر وأمثالــه -بطبيعــة الحــال -قــد تحقّــق يف أكــر مــن مناســبة
وموقــف ،و ِمــن ث َـ َّم فــإ ّن هــذه البشــارة هــي موضــع صــدق املتكلّــم املوحــى
ين.
إليــه ،وهــذا مل يت ـ ّم ّ
ـي واصطفــاء ربّــا ّ
إل باختيــار إلهـ ّ
ـي يتكلّــم مــن طريقــه إىل جميــع عبــاده ليــس
وعليــه فــإ ّن اختيــار اللــه لنبـ ّ
كل إنســان ميكنــه أن يحظــى
ـزي إىل النحــل ،وليــس ّ
مــن قبيــل الوحــي الغريـ ّ
بهــذه املكانــة مهــا بــذل يف الســر والســلوك؛ فــإ ّن اصطفــاء األنبيــاء لــه آل ّيتــه
اصطَ َف ْي ُتــكَ َعـ َ
إل اللــه ،قــال تعــاىل﴿ :إِ ِّ
ـاس
ـى ال َّنـ ِ
الخاصــة التــي ال يعلمهــا ّ
ن ْ
ّ
صطَ ِفــي ِم ـ َن َ
املالئِكَ ـ ِة ُر ُسـ ً
ـا
ِبر َِسـ ِ
ـاالت َو ِبكَال ِمــي﴾[[[ ،وقــال أيض ـاً﴿ :اللــهُ َي ْ
ـاس﴾[[[.
َو ِمـ َن ال َّنـ ِ
وبالنتيجــة :فــإ ّن هــذا االصطفــاء الــذي اختــاره اللــه لبعــض أنبيــاءه
وأوليــاءه ،يكشــف عــن حقيقة الوحــي الصــادق الذي تُرشَّ ــح منــه خصوصيّتان؛

ـي املوحــى إليــه بصــدق
األوىل :صــدق الوحــي ،وذلــك ألنّنــا ص ّدقنــا بالنبـ ّ
البشــارة ،ومــورد الصــدق أصبــح الوحــي؛ والثانيــة :حقيقــة الوحــي ،فــإ ّن مــا
كل
صــدر مــن الوحــي هــو عبــارة عــن حقائــق واقع ّيــة وجوديّــة تنطبــق عــى ّ
األمكنــة واألزمــان.
النبــوي تعنــي الكشــف عــن حقيقــة الغيــب
ثالثــا :إ ّن حقيقــة الوحــي
ّ
النبــي أن يبلّــغ حقيقــة الــكالم املوحــى
اإللهــي ،بــأ ّن اللــه تعــاىل أراد مــن
ّ
ّ
إليــه مــن الوحــي ،أي لفظ ـاً ومعنــى ونظ ـاً ،وإ ّن هــذه الحقيقــة املكتشــفة مل
أي اختيــار
ـي ّ
ي وتحليــل فكـ ّ
تســتند إىل إعــال مجهــود عقـ ّ
ـري ،ومل يكــن للنبـ ّ
فيهــا ،وقــد تن ّزلــت وأُنزلــت عليــه مــن األعــى إىل األســفل ،ولــذا كان يخاطبــه
بــ«قــل» التــي تكـ ّررت عـ ّدة مــرات.
[[[ -االعراف :اآلية .44

[[[ -الحج :اآلية .
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النبــي يكــون مفهومــاً مبجــ ّرد إلقائــه؛ أل ّن مــا
كل مــا يُلقــى إىل
ثــم إ ّن ّ
ّ
يُلقــى ومــا يفهــم عبــارة عــن يشء واحــد وحقيقــة واحــدة .ومــن هنــا قــال أهــل
ـي
ـق ،وإ ّن هــذا التجـ ّ
ـق تعــاىل عبــارة عــن تجـ ّ
ـي الحـ ّ
املعرفــة« :إ ّن تكلّــم الحـ ّ
مثــرة تعلّــق القــدرة واإلرادة بإيجــاد وإظهــار مــا هــو كامــن يف الغيــب»[[[.
النبــي إنّ ــا
إذن :جميــع هــذه التأكيــدات واملعــاين التــي أُلقيــت إىل
ّ
ســاوي ،وأ ْن ال
إلهــي
النبــوي ،وأنّــه وحــي
هــي إلثبــات ملكوت ّيــة الوحــي
ّ
ّ
ّ
ـوي يف حقيقتــه ومرتبتــه وجوهــره عــى جميــع
يت والنبـ ّ
تأثــر للجانــب الناســو ّ
األصعــدة.
حكمته وغاياته:
يحمــل الوحــي بــن ط ّياتــه مــا يلقــي بــه مــن معــارف إله ّيــة ،بوصفــه
ظاهــرة خارقــة لحــدود عاملــن مختلفــن ورابطــة بينهــا  ،حكمــة كبــرة
تتمثّــل مبعــارف الوحــي امللقــاة إىل األنبيــاء  bلتبليغهــا إىل البــر بهــدف
شيـ َن َو ُم ْن ِذرِيـ َن
اإلنــذار والتبشــر ،قــال تعــاىلَ ﴿ :ومــا نُ ْر ِسـ ُ
ني ِإ َّل ُم َب ِّ ِ
ـل ا ْل ُم ْر َسـلِ َ
ح َزنُــونَ ﴾[[[.
ـح َفــا َ
خ ـ ْو ٌ
َف َم ـ ْن آ َم ـ َن َوأَ ْ
ـم َوال ُهـ ْ
ف َع َل ْي ِهـ ْ
ص َلـ َ
ـم يَ ْ
وهــذا اإلرســال لهــؤالء املصطفــن إىل ســائر البــر لتبليغهــم األحــكام
ـي ،وتحقيــق ملفهــوم العدالــة اإلله ّيــة،
واألوامــر اإلله ّيــة  -إنّ ــا هــو لطــف إلهـ ّ
اإللهــي عــى جامعــة مــن
بــل« :إ ّن مــن لــوازم األلوه ّيــة أن ينــزل الوحــي
ّ
البــر هــم األنبيــاء .[[[»b
وأ ّمــا هــدف الوحــي فيــا يريــد بيانــه وإثباتــه عــى النــاس ،فهــو

[[[  -الخميني ،السيد روح الله« ،رشح دعاء السحر» (تهران :نارش :مؤسسه تنظيم و نرش آثار
امام خميني( س) 1374 ،هـ .ش ،ط )1ص 56ـ .57

[[[ -االنعام :اآلية .48

[[[ -الطباطبايئ ،محمد حسني ،تفسري امليزان ،ج ،2ص.330
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االحتجــاج عليهــم بوجــود البشــارة واإلنــذار والبيــان واألحــكام  ،واملعــارف
ـاس َعـ َ
واألوامــر؛ ﴿لِ َئـ َّ
جـ ٌة َب ْعــدَ ال ُّر ُســلِ ﴾[[[ « ،ولجهلهــم
ـا َيكُــونَ لِل َّنـ ِ
ـى اللـ ِه ُح َّ
ـزك مــن
ـح بــه األنفــس وتتـ ّ
مــا يجــب عملــه مــن أصــول اإلميــان ومــا تصـ ّ
صالــح األعــال»[[[.
ّ
أهم ّية الويح:
 - 1إ ّن الوحــي هــو الطريــق الوحيــد الذي به تســتطيع البرشيّــة أن تصل إىل
نتوصــل إىل حقائــق
حقائــق مــا وراء املــا ّدة ،يف مقابــل مــن قــال« :إمكاننــا أن
ّ
ـايض»[[[ .وذكــر العلّمــة بيانـاً
ـي والريـ ّ
علــوم الكــون والحيــاة باملنطــق التجريبـ ّ
للوحــي قائـاً« :فالوحــي هــو الطريــق إىل تعليــم مــا ليــس يف وســع اإلنســان
-بحســب الطــرق املألوفــة عنــده التــي ج ّهــزه اللــه بهــا -أن ينــال علمــه»[[[.

أي تفســر يظهــر عــى أيــدي األنبيــاء  ،bمــن ظواهــر خارقــة
 – 2إ ّن ّ

ومــا تحملــه رســاالتهم مــن خصائــص وأبعــاد ،يــأيت عــن طريــق الوحــي ،و«ال
نجــد دين ـاً مــن األديــان يخلــو مــن فكــرة الوحــي مهــا اختلفــت املنــازع يف
ـي عــن فكــرة الوحــي تقويــض للديــن مــن أساســه ال س ـ ّيام
تصويــره ،فالتخـ ّ
األديــان الســاويّة»[[[.
وخالصــة مــا تقــدّ م :مــن مجمــل هــذه األمــور ومــا يرتبــط بهــا مــن
مفاهيــم ومصاديــق متف ّرعــة ،يُع ـ ّد الوحــي كاشــفاً عــن الحقيقــة التــي أرادهــا
[[[ -النساء :االية .165

[[[ -محمد رشيد رضا ،الوحي املحمدي ،ص.31

[[[ -انظر :عبد الكريم عثامن  :مقدمة (تثبيت دالئل النبوة) للقايض عبد الجبار املعتزيل.
[[[ -الطباطبايئ ،محمد حسني ،تفسري امليزان ،ج ،7ص.275

[[[ -االعرجي ،ستار جرب ،الوحي ودالالته يف القران الكريم والفكر االسالمي (بريوت:
منشورات ،دار الكتب العلمية).

94

دّ .
محمد شلوا ّ
علي السوداين

ألي ديــن
ـي الواســع ليتمثّــل أساس ـاً ّ
املــوىل تعــاىل ،وإنّــه يأخــذ بُعــده الدينـ ّ
إل ويعتمــد عــى الوحــي واإللهــام ،
ـاوي ّ
ـاوي ،فإنّــه «مــا مــن ديــن سـ
سـ
ّ
ّ
تأسســت قواعــده
فمنهــا صــدر ،ومبــا لهــا مــن إعجــاز وعــى تعاليمهــا ّ
وأركانــه»[[[.
ّ
العقليــة وبــن القــرآن
املطلــب الثالــث :هــل هنــاك تن�اقــض بــن القضايــا

والروايــات؟
وحــل إشــكال ّية التعــارض القائــم بــن العقــل
ّ
تعــود أه ّم ّيــة بحــث
كل واحــد منهــا يُعـ ّد طريقـاً مــن طــرق املعرفــة يف الفكــر
والنقــل ،إىل كــون ّ
مــا أثــار أســئلة كثــرة -قدميــاً وحديثــاً -حــول تحديــد منهــاج
اإلســاميّ ،
ّ
ونطــاق عملهــا ،وطبيعــة العالقــة الجدل ّيــة بينهــا ،ومــا هــي طــرق وآل ّيــات
رفــع التعــارض فيــا تقتضيــه األدلّــة.
إ ّن نشــأة إشــكال ّية التعــارض بــن العقــل والنقــل حدثــت بعــد انفتــاح
املســلمني عــى الثقافــات الغرب ّيــة ،وترجمــة كتــب املنطــق والفلســفة اليونان ّية،
ومــن هنــا فقــد تأثّــر بعــض مف ّكــري املســلمني وعلامئهــم بتلــك الفلســفة،
وأ ّدى بهــم ذلــك إىل تعظيــم العقــل وجعلــه معيــار قبــول األشــياء ور ّدهــا ،فــا
عــارض منهــا الرشيعــة لــزم تأويلــه مبــا يتوافــق مــع دالئــل العقــل طبقـاً للمق ّرر
يف تلــك الفلســفة.
ومبراجعــة كتــب العقائــد ملختلــف االتّجاهــات الدين ّيــة واملذاهــب
اإلســام ّية ،كاألشــاعرة واملعتزلــة والحنابلــة (الســلف ّية)؛ يظهــر مــدى
االختــاف بتلــك القضيــة يف تنــاول املباحــث العقائديّــة ،وقــ ّوة تأثريهــا يف
إنتــاج اآلراء واألقــوال ،باعتبارهــا أصــاً كلّ ّيــاً يتــ ّم إعاملــه يف عمل ّيــة الفهــم
[[[ -د .مذكور ،إبراهيم ،يف الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه  ،دار املعارف ـ مرص ط ، 2
 1968م) ص .69
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واالســتدالل واالســتنباط طبق ـاً للمصــادر نفســها .فنجــد األشــاعرة يعتمــدون
يف اســتدالالتهم عــى النقــل وال يعطــون أه ّم ّيــة للعقــل ،ولــذا قالــوا قولتهــم
املشــهورة «مــن متنطــق فقــد تزنــدق» ،وأ ّمــا املعتزلــة فقــد جعلــوا العقــل هــو
املعيــار يف معرفــة أحــكام الديــن ،وأفرطــوا فيــه ،وهكــذا اســتم ّرت الجدل ّيــة
بــن العقــل والنقــل إىل يومنــا هــذا.
واآلن ميكن أن نجيب عىل أصل السؤال املطروح ،فنقول:
ـامي ليســت عالقــة تضا ّد
إ ّن العالقــة بــن العقــل والنقــل يف الــراث اإلسـ ّ
وال تناقــض ،فــإ ّن االهتــام الكبــر الــذي نــراه يف القــرآن الكريــم ،واألولويّــة
التــي م ّهدهــا للعقــل ،وإعطــاءه دوره يف الوصــول إىل اللــه ،والكشــف عــن
زيــغ املعتقــدات الوثن ّيــة ،وقدرتــه عــى معرفــة الحكمــة اإلله ّيــة مــن الترشيــع،
كل ذلــك يؤكّــد عــى أ ّن األصــل يف العالقــة بني
والســنن الكونيّــة مــن الخلــقّ ،
النصــوص القطع ّيــة واملعــارف العقل ّيــة اإلنســان ّية هــو االنســجام والتكامــل.
ولــذا نجــد الخطابــات القرآنيّــة تدعــو إىل التع ّقــل والتف ّكــر والتدبّــر ،قــال
خ َر لَ ُك ـ ُم
تعــاىل﴿ :أَفَـ َ
ـى قُلُـ ٍ
ـوب أَقْفَالُ َهــا﴾[[[َ ﴿ ،و َس ـ َّ
ـا يَتَ َدبَّ ـ ُرو َن الْ ُق ـ ْرآ َن أَ ْم َعـ َ ٰ
ف ذلِ َ
ــك
اللَّ ْي َ
جــو ُم ُم َســخَّراتٌ ِبأَ ْمــر ِِه ِإ َّن ِ
س َو الْ َق َمــ َر َو ال ُّن ُ
ــل َو ال َّنهــا َر َو الشَّ ــ ْم َ

َليـ ٍ
ف ا َلْ ْر ِ
ض فَتَ ُكــو َن
ـروا ِ
ـات لِ َق ـ ْو ٍم يَ ْع ِقلُــونَ﴾[[[ ،وقــال تعــاىل﴿ :أفَلَ ـ ْم يَ ِسـ ُ
ُــوب يَ ْع ِقلُــو َن بِهــا أَ ْو آذا ٌن يَ ْســ َم ُعو َن بِهــا فَ ِإنَّهــا ال تَ ْع َمــى الْ َبْصــا ُر َو
لَ ُهــ ْم قُل ٌ
الصــ ُدورِ﴾[[[ .فاللــه ال يخاطــب عبــاده مبــا
ُــوب الَّ ِتــي ِ
ف ُّ
ل ِكــ ْن تَ ْع َمــى الْ ُقل ُ
ال يعقلــون ،وال يكلّفهــم مــا ال يطيقــون؛ أل ّن ذلــك يق ـ ّوض أســاس التكليــف
والحكمــة مــن التنزيــل والترشيــع!!
[[[ -محمد :اآلية .24
[[[ -النحل :اآلية .12
[[[ -الحج :اآلية .46
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كل مــا لــه شــأن يف عــامل الشــهادة؛ أل ّن
إذن :األصــل يف العقــل أن يعقــل ّ
ف األَ ْر ِ
خلِي َفـةً﴾[[[،
جا ِعـ ٌ
ض َ
ـل ِ
اإلنســان هــو املســتخلف يف هــذا العــامل ﴿إِنِّ َ
ـص هــذا الكــون املخلــوق هــي مــن اختصاصــه،
فـ ّ
ـكل املعــارف التــي تخـ ّ
وميكــن لعقلــه أن يدركهــا.
ثـ ّم إ ّن دور العقــل يختلــف يف تحصيــل “ العلــوم النظريّــة “ عــن دوره يف
تحصيــل “ العلــوم العمل ّيــة “ ،وهــذا التفريــق ذكــره ابــن ســينا بــن “ الحكمــة
العمل ّيــة “ و “ الحكمــة النظريّــة” حيــث يقــول« :إ ّن الرشيعــة اإلله ّيــة يســتفاد
منهــا مبــادئ “ الحكمــة العمل ّيــة “ وحدودهــا عــى الكــال ،أ ّمــا الحكمــة
النظريّــة فــإ ّن الرشيعــة تعنــى مببادئهــا فقــط عــى ســبيل التنبيــه تارك ـ ًة للق ـ ّوة
جــة»[[[ .نعــم :إ ّن دور العقــل يف
العقل ّيــة أن
ّ
تحصلهــا بالكــال عــى وجــه الح ّ

القضايــا الغيب ّيــة “ كالعلــم باملالئكــة ،وأرسار املعــراج ،وكيف ّيــة املعــاد وغريهــا
“ ليــس كــدوره يف املعــارف الدنيويّــة والشــؤون املتعلّقــة بعــامل الشــهادة
ـا
والتســخري ،فالعلــم بوجــود املالئكــة حتّــى وإن كان أصلــه النقــل ،فإنّــه مـ ّ
ـي ال يــأيت مبــا يخالــف
تج ـ ّوزه العقــول ،وليــس مـ ّ
ـا تحيلــه ،فالــرع اإللهـ ّ
العقــول ،وإنّ ــا مبــا تحــار بــه العقــول.

وهنــا قبــل أن أختــم البحــث أقــول :إ ّن العالقــة بــن العقــل والنقــل
هــي أثــر مــن آثــار الثنائ ّيــات املتناقضــة التــي مت ّيــزت بهــا الحركــة الفكريّــة
للحضــارة الغرب ّيــة ،تلــك التــي عرفــت الهوتــاً كنيســ ّياً -نقــاً -ال عقالن ّيــاً،
ي -ثــور ًة عــى
ـي املــا ّد ّ
فجــاءت عقالن ّيتهــا -يف عــر النهضــة والتنويــر الوضعـ ّ
ين ونقض ـاً لــه.
النقــل الــا عقــا ّ
[[[ -البقرة :اآلية .30

[[[ -ابن سينا ،ابو عيل «تسع رسائل يف الحكمة والطبيعيات» (القاهرة :منشورات ،دار العرب
البستاين ،ط ،)2ص.3 – 2
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وخاصــة يف
وأ ّمــا يف اإلســام ،فاملســرة الفكريّــة لأل ّمــة االســام ّية -
ّ
عــر االزدهــار واإلبــداع  -مل يكــن فيهــا النقــل مقاب ـاً للعقــل أبــدا ً؛ أل ّن مــا
اإلســامي -القــرآن
يقابــل العقــل هــو الجنــون ،وليــس النقــل؛ وأل ّن النقــل
ّ
الكريــم والروايــات الرشيفــة -هــو مصــدر العقالنيّــة اإلميانيّــة ،والباعــث عليها،
والداعــي إىل اســتعامل العقــل والتف ّكــر والتدبّــر يف آيــات اللــه ،ولــو رجعنــا
إىل آيــات القــرآن التــي تحــثُّ عــى العقــل والتع ّقــل لوجدنــا أنّهــا تبلــغ تســعاً
وأربعــن آيــة ،وهــذا يـ ّ
ـدل عــى دعــوة القــرآن إىل التدبّــر والتع ّقــل ،ونتيجــة
ذلــك :ال منافــاة وال تناقــض بــن القضايــا العقليّــة والقــرآن والروايــات ،بــل إ ّن
أحدهــا مك ّمــل لآلخــر.
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خاتمة :موضوع
 – 1التعريــف ببعــض الفــرق اإلســام ّية واملــدارس الغرب ّيــة ،مــن خــال
تع ـ ّدد اآلراء املخالفــة للعقــل والديــن.
 – 2ال يوجــد تعــارض وال ت ٍ
َنــاف بــن العقــل والديــن ،بــل إ ّن بينهــا
تعاضــدا ً وتعاونـاً وثيقـاً؛ لــذا يعتقــد بعــض املفكّريــن بــأ ّن العقــل ليــس مصدرا ً
ـتقلً يف مقابــل الديــن خارج ـاً عــن نطاقــه ،بــل العقــل يكــون يف
معرف ّي ـاً مسـ ّ
مقابــل النقــل ،ال يف مقابــل الديــن.
 – 3معالجــة اإلشــكاالت القامئــة بــن القائلــن باســتقالل العقــل وهــم
اإلفراط ّيــون ،وبــن القائلــن باســتقالل النقــل وهــم التفريط ّيــون.
 - 4إ ّن للعقــل مكانــة رفيعــة جـ ّدا ً يف الثقافــة اإلســام ّية ،وإ ّن معرفــة الديــن
وإثبــات الصانــع وغريهــا مــن العقائــد األخــرى ال قيمــة لهــا مــا مل تقــرن

ـل وِعايــة ورِعايــة،
بالعقــل ،وكــا قــال أمــر املؤمنــن َ « :Aعقَلــوا الديــن َعقـ َ
ـل».
ر و ُرعاتَــه قليـ ٌ
ال عقــل ســا ٍع وروايــة ،فــإ ّن ُروا َة العلــم كث ـ ٌ
 - 5مل يكــن النقــل يف مقابــل العقــل أبــدا ً؛ أل ّن مــا يقابــل العقــل هــو
ـامي  -القــرآن الكريــم والروايــات
الجنــون ،وليــس النقــل؛ وأل ّن النقــل اإلسـ ّ
الرشيفــة  -هــو مصــدر العقالن ّيــة اإلميان ّيــة ،والباعــث عليهــا؛ فــا منافــاة يف
البــن.
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املصادر
القرآن الكريم
نهج البالغة
1.أبــن تيميــة ،مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة «العقيــدة ،كتــاب األســاء
والصفــات» (الســعودية :مجمــع امللــك فهــد).
2.ابــن ســينا ،ابــو عــي «تســع رســائل يف الحكمــة والطبيعيــات»
(القاهــرة :منشــورات ،دار العــرب البســتاين ،ط.)2
3.ابــن فــارس ،أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا «معجــم مقاييــس اللغــة»
تحقيــق :عبــد الســام محمــد هــارون( ،بــروت :نــر دار الفكــر1399 ،هــج،
1979م).
4.ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم «لســان العــرب» (بــروت :النــارش دار
صــادر1414 ،هــج ،ط.)3
5.أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي «املصبــاح املنــر» ،تحقيــق:
يوســف الشــيخ محمــد (النــارش :املكتبــة العرصيّــة ١٤١٨ ،هـــ ق ،ط.)2
6.األســرآبادي ،محمــد جعفــر «الرباهــن القاطعــة» تحقيــق :مركــز
العلــوم والثقافــة اإلســامية (قــم :النــارش :مؤسســة بوســتان كتــاب ١٤٢٤ ،هـ.
ق).
7.االعرجــي ،ســتار جــر «الوحــي ودالالتــه يف القــران الكريــم والفكــر
االســامي» (بــروت :منشــورات ،دار الكتــب العلميــة).
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8.اآلمــدي ،عبــد الواحــد بــن محمــد «غــرر الحكــم» (طبعــة جامعــة
طهــران  ،تنقيــح وتصحيــح محــدث االرمــوي).
9.األنصــاري ،الشــيخ مرتــى «فرائــد األصــول» تحقيــق :إعــداد :لجنــة
تحقيــق تــراث الشــيخ األعظــم (قــم :مجمــع الفكــر اإلســامي ،1419 ،ط.)1
	10.جــوادي آمــي ،عبــد اللــه «حقيقــة الديــن» ترجمــة عــادل
الغريــب (بــروت ،مؤسســة العرفــان للثقافــة اإلســامية ،الطبعــة األوىل،
1417ه).
	11.الحــي ،الحســن بــن يوســف «كشــف املــراد يف رشح تجريد
االعتقــاد» تحقيــق :حســن زاده اآلمــي (قــم :نــر :مؤسســة النــر االســامي،
 ،1417ط.)7
	12.الخمينــي ،الســيد روح اللــه «رشح دعــاء الســحر» (تهــران:
نــارش :مؤسســه تنظيــم و نــر آثــار امــام خمينــي 1374 ،ه .ش ،ط.)1
	13.الدمشــقي ،ابــن عســاكر «تبيــن كــذب املفــري فيــا نســب
إىل اإلمــام أيب الحســن األشــعري» (دمشــق :انتشــارات مطبعــة ال ّريــس،
1347هــج).
	14.الدينــاين ،غــام حســین إبراهيمــي «حركــة الفكــر الفلســفي
يف العــامل اإلســامي» (بــروت :منشــورات دار الهــادي2001 ،م).
	15.الــرازي ،فخــر الديــن «اعتقــادات فــرق املســلمني
واملرشكــن» املوســوعة الحــرة.
	16.ســعود عبــد العزيــز العريفــي «األدلــة العقليــة النقليــة عــى
أصــول االعتقــاد» (الســعودية :دار عــامل الفوائــد ،1419 ،ط.)1
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	17.الســيد محمــد باقــر الصــدر «املعــامل الجديــدة لألصــول»
(طهــران :إصــدار مكتبــة النجــاح ١٩٧٥ - ١٣٩٥ ،م ،ط.)2
	18.الســيد محمــد باقــر الصــدر «فلســفتنا» (بــروت :منشــورات،
مؤسســة دار الكتــاب االســامي٢٠٠٤ - ١٤٢٥ ،م).
	19.الصــدوق ،محمــد بــن جعفــر " التوحيــد» تحقيــق :الســيد
هاشــم الحســيني الطهــراين (قــم :النــارش :جامعــة املد ّرســن يف الحــوزة
العلميــة).
	20.الصــدوق ،أبــو جعفــر محمــد بــن عــي «كــال الديــن ومتــام
النعمــة» (قــم :مؤسســة النرش اإلســامي ،محــرم .)1405
	21.الطباطبــايئ ،محمــد حســن «تفســر امليــزان» (قــم :النــارش:
منشــورات اســاعيليان ،املطبعــة :اســاعيليان).
	22.الطريحــي ،فخــر الديــن النجفــي «مجمــع البحريــن»
(املوضــوع اللغــة والبالغــة ،تاريــخ النــر1362 :هــق).
	23.عبودیــت ،عبــد الرســول «هــل لدينــا فلســفة إســامية»
(معرفــت فلســفی ،رقــم  1382 ،1ش).
	24.الفخــر الــرازي ،فخــر الديــن محمــد بــن عمــر «اســاس
التقديــس» (بــروت :منشــورات ،انــوار الصبــاح).
«املحصــل» (القاهــرة:
	25.الفخــر الــرازي ،محمــد بــن عمــر
ّ
منشــورات :مكتبــة دار الــراث 1411 ،ق ،ط.)1
	26.الفراهيــدي ،الخليــل بــن أحمــد «العــن» تحقيــق :مهــدي

102

دّ .
محمد شلوا ّ
علي السوداين
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ّ
امللخص
اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن نقسمها -بعد املقدمة-عىل سبعة محاور :
فأ ّما املحور األول :فتكفل بتبيني املفاهيم التصورية لهذه الدراسة ،من
حيث إيضاح مفهوم الوحي لغة واصطالحاً ،والوحي يف االستعامل القرآين
ويف املعنى الرشعيأيضاً.
وأما املحور الثاين :فأخذ عىل عاتقه تبيني أدلة إمكانية وقوع الوحي ،وهنا
اقتضتاألدلة وقوع الوحي خارجاً ،ملا تبني معنا يف طيات البحث.
وأما املحور الثالث :فتب ّنى إيراد األدلة عىل الحاجة للوحي ،وتبني لدينا
أن الحاجة للوحي قامئة وثابتة بالدليل العقيل والنقيل ،وسوف يقف القارئ
الكريم عىل ذلك يفمطالعته لهذه الدراسة.
وأما املحور الرابع :فمتكفل بتبيني حقيقة الوحي يف الفكر اإلسالمي،
وب ّي ّنا فيه أقوالالعلامء يف دراسة هذه الظاهرة وأسباب اختالفهم فيها.
وأ ّما املحور الخامس :فأوضحنا فيه تحليل هذه الظاهرة ودراستها من
زاوية املقارنة بنيالتفاسري الكالمية ،ومعرفة أوجه االتفاق واالختالف وأسباب
ذلك.
وأما املحور السادس :فتناولنا فيه حقيقة الوحي من زاوية الحداثويني
اإلسالميني،وأوضحنا ما ذهبوا إليه من إثارات وشبهات حول ظاهرة الوحي.
وعقدنا املحور السابع :لنقد الرؤية الحداثوية لظاهرة الوحي ،فأوضحنا
َوهْن الرؤية التي تبناها هؤالء ،وضعف األدلة التي ساقوها ملا ذهبوا إليه يف
رؤيتهم حول هذهالظاهرة.
ثم ختمت هذه الدراسة بأهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات حولها.


الكلمات املفتاحية
{التفاسري الكالمية  ،احلداثويني ،محمد أركون ،الويح اإللهي ،الويح}
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Study of the phenomenon of oracle reading in the term of the
verbal opinions Comparative analysis
Dr.HATEM KAREEM ABDUALHUSEIN

Abstract
This study its nature required to divide it into five categories:
First category: ensure to explain the figurative phenomenon to
this study through explaining the phenomenon of oracle terminologically and linguistically, so the oracle in the qur'anic used, and
the legitimate 
The second category: has taken it upon itself to explain the evidence of oracle happening out, for what was explained to us
during this study.
The third category: the evidence shows the need for oracle, and
shows for us the need for oracle is still there straight, and steady
by mentality, and transmission evidence and this will the reader
getting it during his reading this study.
The fourth category: has taken it upon itself to explain the reality
of oracle in the Islamic religion, and here we explained the scientific sayings, in the study of this phenomenon, and its reasons for
disagreement.
Fifth category: we explained the analysis of this phenomenon and
studied it by making a comparison between the verbal explanations.
Sixth category: we addressed the reality of oracle from the opinion
of the Islamic modernists; we explained what they have gone from
implications, and suspicion about the phenomenon of oracle. 
The seventh category: is that we appreciate the modernist view of
the phenomenon of the oracle, we explained the weakness of the
view adopted by those and the weakness of the evidence that they
have given when they went in their view about this phenomenon. 
 Then this study concluded with the most important results and
suggestions. 
Keywords: explanations, modernists, Mohammed Arkoun, oracle
verbal, oracle.
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املقدمة:
شــكلت ظاهــرة الوحــي يف األديــان الســاوية املن َّزلــة مــن عنــد اللــه
املرتكــز األســاس ،وتعــد املكــون الصلــب لجوهرهــا وروحهــا ،فاملعنــىاألصــي لكونهــا أديانـاً إلهيــة أن اللــه هــو الــذي أنزلهــا وأوحاهــا إىل أشــخاص
مــن البــر قــد اجتباهــم وخصهــم بإبــاغ رســالته إىل بنــي جنســهم ،وأن
البــر ليــس لهــم تدخّــل وأثــر يف صياغــة مــا أمرهــم اللــه بإيصالــه إلّ يف
التلقــي والعمــل فقــط ،وتقــوم حقيقــة الوحــي عــى أنــه إعــام وإخبــار مــن
اللــه تعــاىل مبــا يريــد مــن عبــاده العمــل بــه واألخــذ بقوانينــه .وهــذا يــدل عىل
ِ
املرســل ،وهــو اللــه تعــاىل؛
أن ظاهــرة الوحــي مكونــة مــن أمــور أساســية:
ومســتقبل الرســالة ،وهــو النبــي؛ ومضمــون الرســالة ،وهــو الديــن املنــ َّزل
برشائعــه وأحكامــه املختلفــة.
فمصــدر الوحــي ومنبعــه الوحيــد ومنطلقــة وابتــداؤه مــن اللــه تعــاىل ،ال
مــن أحــد ســواه؛ ولهــذا ارتأينــا يف هــذه الدراســة أن نســر غــور ظاهــرة الوحــي
يف التفاســر الكالميــة؛ ملــا لهــذا البحــث مــن أهميــة عظيمــة يف الســاحة
العقديــة ،فهــي الركــن الــذي تُبتنــى عليــه مباحــث أصــول الديــن؛ ألن اإلميــان
بالوحــي هــو إميــان بالقــرآن مــع انحصــاره بــه ،فالباحــث بجهــده حــاول
الكشــف عــن أهــم املباحــث التــي توضــح مــا احتــوى عليــه العنــوان؛ لريفــع
بذلــك إشــكالية عــدم انطبــاق املعنــون عــى مــا هــو موجــود يف العنــوان
حــول ظاهــرة الوحــي اإللهــي ،آمـاً مــن اللــه تعــاىل التوفيــق والســداد لبلــوغ
املبتغــى واملأمــول ،وأنــا جئــت مكمــاً ال مدعيــاً الكــال يف ذلــك؛ ألن
الكــال لــه وحــده ســبحانه.
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وأخــرا ً أرجــو أن أكــون قــد وفقــت يف الوقــوف عــى مــا يحيــط بهــذه
الدراســة مــن مطالــب ،وقبــل الوقــوف عــى جوهــر البحــث وكنهــه ،ال بــد مــن
تبيــن املفاهيــم التصوريــة لهــذه الدراســة:
الوحــي يف اللغــة :قــال أهــل اللغــة إن الوحــي هــو :اإلشــارة والكتابــة
والرســالة واإللهــام والــكالم الخفــي ،وكل مــا ألقيتــه إىل غــرك .يقــال :وحيــت
إليــه الــكالم وأوحيــت .ووحــي وحي ـاً ،وأوحــى أيض ـاً ،أي :كتــب ،... ،وهــو
ـوس تَكْلِيـاً﴾
أن تكلمــه بــكالم تخفيــه[[[ ،ومنــه قولــه تعــاىلَ ﴿ :وكَلَّـ َ
ـم اللَّــهُ ُمـ َ
[النســاء ،]164:أي أوحــى إليــه عــى ســبيل الــكالم ،وقالــوا أيضــاً إن أصــل
ـي ،وذلــك يكــون
السعــة قيــل :أمــر َو ْ
السيعــة ،ولتض ُّمــن ّ
الوحــي :اإلشــارة ّ
حـ ٌ
بالــكالم عــى ســبيل ال ّرمــز والتّعريــض ،وقــد يكــون بصــوت مجــ ّرد عــن
التكيــب ،وبإشــارة ببعــض الجــوارح ،وبالكتابــة[[[ ،وهــذا معنــاه أن الوحــي
ّ
يقصــد منــه الــكالم يف بعــض األحيــان كقــول أيب ذويــب:
َ
َعيف
ت إلي ِه *** أال لِلّـ ِه أُ ُّم َك ال ت ُ
ح ْ
فقال لها وقد أو َ
ومــن خــال هــذا الــذي ذكرنــاه يتضــح لنــا أن مفهــوم الوحــي مكــون مــن
أمريــن (اإلعــام والخفــاء) ،وعليــه فــكل املــوارد التــي اســتعمل فيهــا القــرآن
لفــظ الوحــي كانــت مــن بــاب إســتعامل اللفــظ يف مصاديقــه املختلفــة؛ وذلك
لوجــود هــذه الجهــة املشــركة أي اإلعــام والخفــاء بــن هــذه املصاديــق
املختلفــة ،وهــذا مــا أشــار إليــه العالمــة املصطفــوي يف معنــى (وحي) بــــ»أ ّن
األصــل الواحــد يف املــا ّدة :هــو إلقــاء أمــر يف باطــن غــره ،ســواء كان اإللقــاء
بالتكويــن أو بإيــراد يف القلــب ،وســواء كان األمــر علــاً أو إميانــاً أو نــورا ً
أو وسوســة أو غريهــا ،وســواء كان إنســاناً أو ملــكاً أو غريهــا ،وســواء كان
[[[ ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،15ص.379

[[[ الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص.859-858
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بواســطة أو بغــر واســطة ،ويفيــد العلــم واليقــن ،... ،وأكــر اســتعامله يف
املعنويّــات ،وهــو مطلــق وأع ـ ّم»[[[.
بعبارة أخرى :إن الوحي يف اللغة له خمسة أنواع من املعاين:
ل
 – 1اإللهــام الفطــري لإلنســان ،ودليلــه قولــه تعــاىلَ ﴿:وأَ ْو َح ْي َنــا إِ َ ٰ
ـوس أَنْ أَ ْر ِ
ض ِعيـ ِه َفـإِ َذا ِخ ْفـ ِ
حـ َز ِن
ـم َو َل تَ َ
خـ ِ
ف الْ َيـ ِّ
ـت َعلَ ْيـ ِه َفأَلْ ِقيـ ِه ِ
ـاف َو َل تَ ْ
أُ ِّم ُمـ َ ٰ
إِنَّــا َرادُّو ُه إِلَ ْي ِ
ني﴾[القصص.]7:
ــك َو َجا ِعلُــو ُه ِمــ َن الْ ُم ْر َســلِ َ
ــى َربُّــكَ
 – 2اإللهــام الغريــزي للحيــوان ،ودليلــه قولــه تعــاىلَ ﴿ :وأَ ْو َح ٰ
حــلِ أَنِ اتَّ ِ
ــا َي ْعرِشُ ــونَ ﴾
خــ ِذي ِمــ َن الْجِ َبــالِ ُب ُيوتًــا َو ِمــ َن الشَّ ــ َ
إِ َل ال َّن ْ
ج ِر َو ِم َّ
[النحــل.]68:
 – 3اإلشــارة الرسيعــة عــى ســبيل الرمــز واإليحــاء ،ودليلــه قولــه
حوا بُكْ َر ًة
تعاىلَ ﴿:فخَــ َر َج
ح َر ِ
اب َفأَ ْو َح ٰى إِلَ ْيه ْ
ِــم أَنْ َســ ِّب ُ
ل َق ْو ِم ِه ِم َن الْ ِم ْ
َع َ ٰ
َو َع ِشــ ًّيا﴾[مريم.]11:
 – 4وسوســة الشــيطان وتزيينــه الــر يف نفــس اإلنســان ،ودليلــه قولــه
ـق َ Qوإِنَّ الشَّ ـ َي ِ
ني
ـم اللَّـ ِه َعلَ ْي ِه َوإِنَّــهُ لَ ِف ْسـ ٌ
اط َ
اسـ ُ
ـا لَـ ْ
تعــاىلَ ﴿ :و َل تَأْكُلُــوا ِمـ َّ
ـم ُي ْذكَـ ِر ْ

شكُــونَ ﴾
ُــم لَ ُم ْ ِ
ُــم ِإنَّك ْ
ُــم َ Qوإِنْ َأ َط ْع ُت ُموه ْ
جا ِدلُوك ْ
ل أَ ْولِ َيائِه ْ
ِــم لِ ُي َ
لَ ُيو ُحــونَ إِ َ ٰ
ِــي عَــدُ ًّوا شَ ــ َي ِ
ني
اط َ
[األنعــام ،]121:وقولــه تعــاىلَ ﴿ :وكَ َٰذلِــكَ َج َعلْ َنــا لِــك ُِّل نَب ٍّ
ِْ
ل بَ ْعـ ٍ
ف الْ َق ـ ْولِ ُغ ـ ُرو ًرا َ Qولَ ـ ْو شَ ــا َء
النْـ ِ
ـض ُز ْ
خ ـ ُر َ
ـس َوالْجِ ـ ِّن يُو ِحــي بَ ْعضُ ُهـ ْ
ـم إِ َ ٰ
ْــرونَ ﴾ [األنعــام.]112:
َربُّــكَ َمــا َف َعلُــو ُه َ Qف َذ ْره ْ
ُــم َو َمــا يَف َ ُ

 – 5مــا يلقيــه اللــه إىل مالئكتــه مــن أمــره ليفعلــوه ،ودليلــه قولــه تعــاىل:
ف
Qســأُلْ ِقي ِ
﴿ِإ ْذ ُيو ِحــي َر ُّبــكَ إِ َل الْ َم َلئِكَــ ِة َأنِّ َم َعك ْ
ُــم َف َث ِّب ُتــوا الَّ ِذيــ َن آ َم ُنــوا َ
[[[ املصطفوي ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ،ج ،6ص.67-64
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َاضبُــوا َفـ ْو َق ْ
ـم ك َُّل بَ َنانٍ ﴾
ُقلُـ ِ
الَ ْع َنــاقِ َو ْ ِ
ـب ف ْ ِ
اضبُــوا ِم ْن ُهـ ْ
ـوب الَّ ِذيـ َن كَ َفـ ُروا ال ُّر ْعـ َ
[أألنفــال.]12:
الوحــي يف االصطــاح« :إعــام اللــه ألحــد أنبيائــه بحكــم رشعــي
أو نحــوه .وقيــل :عرفــان يجــده الشــخص مــن نفســه مــع اليقــن بأنــه مــن
ِقبَــل اللــه تعــاىل بواســطة أو بغــر واســطة ،واأل ّول بصــوت يســمعه أو بــدون
صــوت»[[[ ،وعرفــه الســيد العالمــة الطباطبــايئ بــاإلدراك الغيبــي يف تفســره
امليــزان ،فقــال« :وهــذا اإلدراك والتلقــي مــن الغيــب هــو املســمى يف لســان
القــرآن بالوحــي»[[[.

وعرفــه الســيد الشــهيد الصــدر قائ ـاً «الوحــي عبــارة عــن فكــرة يدركهــا
اإلنســان ،مصحوبــة بالشــعور الواضــح ،بأنهــا ملقــاة مــن طــرف أعــى منفصــل
عــن الــذات اإلنســانية ،وشــعور آخــر واضــح بالطريقــة التــي تــم فيهــا اإللقــاء،
مــع وجــود عنرص الغيــب والخفــاء يف هــذه العمليــة ،ولذا تســمى بالوحــي»[[[،
وهــو التعريــف األرجــح عنــد الباحــث.
الوحي يف العرف القرآين:
إن للقــرآن الكريــم أثــرا ً كبــرا ً يف إثــراء اللغــة العربيــة بتوســيع وابتــكار
معــانٍ ومفاهيــم جديــدة مل تكــن مســتعملة يف اللغــة العربيــة مــن قبــل،
والوحــي مــن األلفــاظ التــي اســتعملها القــرآن الكريــم فبــن لــه أبعــادا ً جديــدة
إضافــة إىل مــا أوضحــه مــن معــانٍ كانــت متداولــة يف اللغــة ،فكانــت لهــذه
اإلضافــة أبعــاد روحيــة ســمت باللغــة العربيــة إىل معــانٍ رشيفــة راقيــة يف

[[[ محمد رشيد ،الوحي املحمدي ،ص.26

[[[ الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،14ص.305

[[[ الحكيم ،علوم القرآن ،ص.25
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التعبــر.
فقــد اســتوعب القــرآن الكريــم جميــع الترصيفــات اللغويــة ملــادة الوحي،
وعــر عــن أغلبهــا مبعانيهــا املتداولــة ،وص ّبهــا جميعــاً يف قوالــب جديــدة
ترابطــت فيهــا املعــاين املتعــددة ،أو انفصلــت بعضهــا عــن بعــض ،وقــد ورد
ذلــك يف آيــات متعــددة ســتكون مــدارا ً للبحــث فيــا ســيأيت مطالــب ،إذن
فلــا كان اإللقــاء إىل النبــي  بواســطة جربيــل  Aوبســاع الــكالم أو
إلقــاء يف الــروع أو رؤيــا باملنــام فــكل هــذا مــا خفــي عــى غــره ،لــذا فقــد
ـر ســبحانه عــن ذلــك بالوحــي[[[ ،وهــي معــانٍ مل يكــن بعضهــا معروفـاً يف
عـ ّ
العربيــة.

ويُرجــع ابــن األنبــاري ســبب التســمية بالوحــي -فيــا كان إىل النبــي
رسه عــن الخلــق ،وخــص بــه النبــي املبعــوث إليــه[[[،
 -إىل أن امللــك أ َّ

ـي ،ليكون شــامالً
ويقــال للكلمــة اإلله ّيــة التــي تلقــى إىل أنبيائــه وأوليائــه :وحـ ٌ
ــر أَنْ
ألشــكال متعــددة عــرت عنهــا اآليــة يف قولــه تعاىلَ ِ﴿ :ومــا كانَ لِ َب َ ٍ
ـي ِبإِ ْذنِـ ِه مــا
ـاب أَ ْو يُ ْر ِسـ َ
يُكَلِّ َمــهُ اللــهُ إِ َّل َو ْحيـاً أَ ْو ِمـ ْن َورا ِء ِحجـ ٍ
ـل َر ُســوالً َف ُيو ِحـ َ
ـن أنــواع التكليــم اإللهــي للبــر.
َيشا ُء﴾ [الشــورى ]٥١ :لإلحاطــة بهــا ،إذ تبـ ّ

ثـ ّم إ ّن القــرآن الكريــم اســتخدم ألفاظـاً أخــرى للتعبــر عــن املعنى نفســه
يف الوحــي والــكالم اإللهــي ،ســواء تضمــن ذلــك معنــى املتقدم-اإلعــام
والخفــاء-أو إشــارة إليــه مــن طــرف خفــي ،فقــد قــال تعــاىل يف الوحي ﴿:إِنَّــا
ني[ ﴾..النســاء .]١٦٣ :وقــال يف
أَ ْو َح ْينــا إِلَ ْيــكَ كَــا أَ ْو َح ْينــا إِىل نُــوحٍ َوال َّن ِب ِّي َ
جو َرهــا َوتَقْواها﴾ [الشــمس ٧ :ـ
اإللهامَ ﴿ :ونَف ٍ
ْــس َومــا َســ َّواها َفأَلْ َه َمهــا ُف ُ
 .]٨وقــال يف اإلنباء﴿ :قـ َ
ـر عــن
ـم الْ َ
ن الْ َعلِيـ ُ
خ ِب ُ
ـال نَ َّب ـأَ ِ َ
ري﴾ [التحريــم  .]٣وعـ ّ
[[[ مصطفى عبد الرازق ،الدين والوحي واإلسالم ،ص.227

[[[ الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،20ص.76
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ح َق﴾ [األنعــام .]٥٧ :وأشــار إليــه
ـص الْ َ
ـص قــال تعاىلُ َ﴿ :قـ ُّ
ذلــك أيض ـاً بالقـ ّ
ـم اللــهُ ُمــوىس تَكْلِيامً﴾ [النســاء.]١٦٤ :
أيضــاً بالتكليــم ،قــال تعاىلَ ﴿ :وكَلَّـ َ
وعــر عنــه كذلــك بـ(القــول) ،قــال تعاىلَ ﴿ :ف ُقلْنــا يــا آ َد ُم إِنَّ هــذا َعــدُ ٌّو لَــكَ
ِيم﴾ [التكويــر:
َولِ َز ْو جِ كَ ﴾ [طــه ،]١١٧ :وقــال تعاىل﴿ :إِنَّــهُ لَ َق ـ ْو ُل َر ُســولٍ كَر ٍ
.]١٩
وبيانــاً ملعنــى التّســخري واإللهــام الغريــزي أو الفطــرة؛ اســتعمل
حلِ ﴾ [النحــل،]٦٨ :
لفــظ الوحــي ،فقــال تعــاىلَ ﴿ :وأَ ْوحــى َربُّــكَ إِ َل ال َّن ْ
حــدِّ ُ
ث أَخْبا َرهــا بِــأَنَّ َر َّبــكَ أَ ْوحــى لَها﴾ [الزلزلــة ٤ :ـ .]٥
وقالَ ﴿ :ي ْو َم ِئــ ٍذ تُ َ
وض ّمــن معنــى الوسوســة والتغريــر يف لفــظ الوحــي ،فقــال
ـم إِىل َب ْعـ ٍ
ف الْ َق ـ ْولِ ُغ ُروراً﴾ [األنعــام.]١١٢ :
ـض ُز ْ
خ ـ ُر َ
تعاىلُ ﴿ :يو ِحــي َب ْعضُ ُهـ ْ
ومــن هنــا يظهــر أن االســتعامالت اللغويــة للوحــي اتســعت مبــا أضافــه
القــرآن الكريــم عليهــا مــن معــانٍ جديــدة ،فصــار الوحــي يتنــاول:
 ١ـ اإللهــام الفطــري لإلنســان كــا يف قولــه تعاىلَ ﴿ :وأَ ْو َح ْينــا
ــت إِ َل
إِىل أُ ِّم ُموىس﴾ [القصــص ،]٧ :وقولــه تعــاىلَ ﴿ :وإِ ْذ أَ ْو َح ْي ُ
.]١١١
ني﴾ [املائــدة:
حوا ِريِّ َ
الْ َ
 ٢ـ اإللهــام الغريــزي( :التّســخري) أو التقديــر أو النطــق -ملــن جعلــه حيـاً

بالنســبة للســاء واألرض.-

 ٣ـ اإللهام اإللهي لألنبياء ،فهو خاص بإبالغهم تعاليم السامء.
وبعودتنــا إىل مــادة الوحــي الســتقصاء اســتعاملها يف القــرآن الكريــم فيام
يختــص بأنــواع وأشــكال الوحــي التــي عــرت عنهــا آيــة الشــورىَ ﴿ :وما كانَ
ـي
ـاب أَ ْو ُي ْر ِسـ َ
ـر أَنْ ُيكَلِّ َمــهُ اللــهُ إِ َّل َو ْحي ـاً أَ ْو ِم ـ ْن َورا ِء ِحجـ ٍ
لِ َبـ َ ٍ
ـل َر ُســوالً َف ُيو ِحـ َ
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يم﴾ [الشــورى]٥١ :؛ نجــد أن القــرآن الكريــم
ــي َح ِك ٌ
ِب ِإ ْذ ِنــ ِه مــا يَشــا ُء ِإنَّــهُ َع ِ ٌّ
يســتعمل االســم املصــدري (وحــي – وحي ـاً) يف الداللــة غالبــا عــى النــوع
األول مــن الوحــي الــوارد يف اآليــة  ،كــا يســتعمله أحيان ـاً يف تنزيــل القــرآن
ــل بِالْقُــ ْرآنِ ِمــ ْن َق ْبــلِ أَنْ
ج ْ
عــى النبــي  ،كــا يف قولــه تعــاىلَ ﴿ :وال تَ ْع َ
يُ ْقــى إِلَ ْيــكَ َو ْح ُيهُ ﴾ [طــه ]١١٤ :وهــو النــوع الثالــث مــن الوحــي يف اآليــة.
فاســتعامل اســم الوحــي مقتــر يف القــرآن عــى مــا كان إلهام ـاً وقذف ـاً
يف النفــس ،أو مــا كان بواســطة امللــك  .وهــو أيضـاً حــن اســتخدم املصــدر

مل يذكــر (اإليحــاء) الــذي هــو مصــدر الفعــل (أوحــى) ،وإمنــا اســتخدم
ـي
املصــدر ( َو ْ
حــي) وهــو مــن الفعــل (وحــي) .قــال تعــاىل﴿ :إِنْ ُهـ َو إِ َّل َو ْحـ ٌ
ُيوحى﴾ [النجــم .]٤ :عل ـاً أن كلمــة الوحــي اســتعملت يف القــرآن الكريــم
ســت مــرات فقــط ،وكانــت جميعهــا يف ســور مكيــة.
وهــذا مــا الحظــه الفخــر الــرازي ،أن القــرآن حــن يســتخدم الصيغــة
حــي) بــل يســتخدم صيغــة
ــي) ومصدرهــا ( َو ْ
الفعليــة ،ال يذكــر صيغــة ( َو ِح َ
(أوحــى) ومصدرهــا (إيحــاء).

إذن :كان للقــرآن الكريــم دور بــارز يف إثــراء لفــظ الوحــي ،والســمو بــه
إىل معــانٍ جديــدة مل تكــن اللغــة -والبيئــة العربيــة ومــا يحيطهــا مــن اتجاهــات
فكريــة ودينيــة -قــد عرفتهــا باملعنــى الــذي جــاء بهــا القــرآن الكريــم وض ّمنهــا
يف هــذا اللفــظ ،فالقــرآن الكريــم أضفــى عــى لفــظ الوحــي فجعلــه شــامالً
ملعــانٍ ومفاهيــم بعيــدة الخفــاء شــديدة العمــق.
الوحي باملعنى الرشعي عىل أربعة مستويات:
ـا َجــا َء
 – 1مكاملــة الــرب لعبــده بغــر واســطة ،كــا قــال ســبحانهَ ﴿ :ولَـ َّ
ـوس لِ ِميقَاتِ َنــا َوكَلَّ َمــهُ َربُّــهُ [ ﴾...األعــراف ،]143 :وقــد كلــم اللــه تعــاىل نبيــه
ُمـ َ ٰ
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محمـ ًدا  بغــر واســطة حــن عــرج بــه إىل الســاء.
 – 2مــا يكــون إلهام ـاً يقذفــه اللــه يف قلــب نبــي عــى وجــه مــن العلــم
الــروري ،ال يجــد فيــه ش ـ ّكاً وال يســتطيع لــه دفع ـاً .مثــل قــول النبــي :
«إن روح القــدس نفــث يف ُروعــي أنــه لــن متــوت نفــس حتــى تســتكمل رزقهــا
وأجلهــا فاتقــوا اللــه وأجملــوا يف الطلــب»[[[.
 – 3رؤيــا املنــام لألنبيــاء ،وهــي مــن الوحــي كــا يف قولــه تعــاىل عــن
ــام َأ ِّ
ــي إِ ِّ
الســ ْع َي ق َ
ن
ف الْ َم َن ِ
ى ِ
إبراهيــم َ ﴿ Aفل َّ
ن أَ َر ٰ
َــا َبلَــ َغ َم َعــهُ َّ
َــال َيــا ُب َن َّ

َــال يَــا أَبَ ِ
ى Qق َ
Qســ َتجِ دُ ِن ِإنْ
ــت ا ْف َع ْ
َأ ْذبَ ُ
ــل َمــا تُ ْؤ َمــ ُر َ
حــكَ فَانْظُــ ْر َمــا َذا تَــ َر ٰ
الصا ِبرِيـنَ﴾ [الصافــات ،]102:وكــا يف قــول عائشــة ريض اللــه
شَ ــا َء اللَّــهُ ِمـ َن َّ
عنهــا« :أول مــا بُــدئ بــه رســول اللــه :الرؤيــا الصالحــة ،وكان ال يــرى رؤيــا إال
جــاءت مثــل فلــق الصبــح»[[[.
 – 4مــا يكــون بوســاطة جربيــل -Aوهــو أفضــل املالئكــة الذيــن
خلقهــم لعبادتــه وتنفيــذ أوامــره ال يعصــون مــا أمرهم-بأمــر اللــه كــا يف قولـ ِه
ن َعـ َ
ـى َقلْ ِبــكَ لِ َتكُــونَ ِم ـ َن
﴿ َوإِنَّــهُ لَ َتنزيـ ُ
وح األ ِم ـ ُ
ب الْ َعالَ ِم ـ َ
ن نَ ـ َز َل ِب ـ ِه ال ـ ُّر ُ
ـل َر ِّ
الْ ُم ْن ِذرِيــنَ﴾ [ســورة الشــعراء.]194-192:
اســتحوذ تعريــف اللغويــن عــى اهتــام الباحثــن يف علوم القــرآن ،حيث
إ ّن نظرهــم يف تعريــف الوحــي اصطالح ـاً كان مبني ـاً عــى مــا ذكــره اللغويــون
مــن معنــى للوحــي ،ولكــن مــع إضافــة قيــد جديــد يحــدد لنــا النســبة وأنهــا
مــن اللــه تعــاىل ،نــرى أن بعضهــم قــد عقــد البحــث حــول الوحــي اإللهــي
واكتفــى مبــا ذكــره اللغويــون مــن تعريــف للوحــي ،والبعــض اآلخــر قــد ذكــر
[[[ الصدوق ،التوحيد ،ص.255

[[[ البخاري ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج ،1ص.31
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تعريف ـاً للوحــي بحســب مفهــوم الــرع ضمنــه اإلعــام الخفــي ،ومــن هنــا
فــا بــأس يف اإلشــارة إىل بعــض هــذه التعاريــف التــي ذكرهــا كِال الفريقــن
الســنة والشــيعة.
فقــد ذكــر بعــض الباحثــن مــن أهــل الســنة تعريف ـاً للوحــي ،فقــال :إن
الوحــي يف مفهــوم الــرع هــو «إعــام اللــه أنبيــاءه ورســله مبــا يريــد أن يبلغــه
إليهــم مــن رشع أو کتــاب بواســطة أو بــدون واســطة»[[[ ،وع ّرفــه آخــر بقولــه:

«إعــام اللــه تعــاىل أنبيــاءه الــيء ،إمــا بكتــاب أو برســالة ملــك أو منــام أو
[[[.
إلهــام»

وأمــا يف مدرســة أهــل البيــت  ،bفقــد عرفــه الســيد العالمــة الطباطبــايئ

وعــر عنــه يف
يف تفســره امليــزان بــاإلدراك الغيبــي -وقــد ذكرنــاه ســابقاً،-
ّ
مــكان آخــر بقولــه« :ومــن هنــا يظهــر أن هــذا الشــعور مــن غــر ســنخ الشــعور
الفكــري ،مبعنــى أن مــا يجــده اإلنســان مــن النتائــج الفكريــة مــن طریــق
مقدماتهــا العقليــة غــر مــا يجــده مــن طريــق الشــعور النبــوي ،والطريــق غــر
الطريــق».
فعــر الســيد العالمــة عــن الوحــي بالشــعور ،وأن طريقتــه هــي طريقــة
اإللقــاء مــن الغــر بخــاف الطريــق الفكــري العــادي ،فــإن طريقــه هــو الجهــد
الشــخيص ،ولعــل هــذا هــو نفــس مــا ذكــره الســيد محمــد باقــر الحكيــم يف
كتابــه علــوم القــرآن عندمــا قــال« :الوحــي عبــارة عــن فكــرة يدركهــا اإلنســان،
مصحوبــة بالشــعور الواضــح بأنهــا ملقــاة مــن طــرف أعــى منفصــل عــن
الــذات اإلنســانية ،وشــعور آخــر واضــح بالطريقــة التــي تــم فيهــا اإللقــاء ،مــع
وجــود عنــر الغيــب والخفــاء يف هــذه العمليــة ،ولــذا تســمى بالوحــي».
[[[ القسطالين ،إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري ،ج ،1ص.46
[[[ القسطالين ،مصدر سابق.
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ومــن الواضــح أن الســيد الشــهيد الصــدر هنــا فــر الوحــي اإللهــي بأنــه
إعــام خفــي مــن اللــه تعالــی ،وهــذا هــو املوجــود يف روايــات أهــل البيــت
( ،)bولكــن مــع توســعة يف مفهــوم الــكالم ،مبعنــى أن كالم اللــه ال يختــص
بالخطــاب واللفــظ ،بــل يشــتمل ويصــدق عــى اإللهــام وغیــره« .فعــن النبــي
 :أنــه ســأل جربائيــل ِ Aمــن أيــن تأخــذ الوحــي؟ فقــال :آخــذه مــن

إرسافيــل  ،Aفقــال :ومــن أيــن يأخــذه إرسافيــل؟ قــال :يأخــذه مــن ملــك
فوقــه مــن الروحانيــن ،قــال :فمــن أيــن يأخــذه ذلــك امللــك؟ قــال :يُقــذف
يف قلبــه قذفــاً ،فهــذا وحــي ،وهــو كالم اللــه عــز وجــل ،وكالم اللــه ليــس
بنحــو واحــد ،منــه مــا كلــم اللــه بــه الرســل ،ومنــه مــا قذفــه يف قلوبهــم ،ومنــه
رؤيــا يريهــا الرســل ،ومنــه وحــي وتنزيــل يُتــى ويُقــرأ ،فهــو كالم اللــه ،فاكتـ ِ
ـف
ـت لــك مــن كالم اللــه ،فــإن معنــى كالم اللــه ليــس بنحــو واحــد،
مبــا وصفـ ُ
ـل األرض» ،ومــن خــال مــا ذكرنــاه
ـل الســاء رسـ َ
فــإن منــه مــا يبلّــغ بــه رسـ ُ
مــن تعاريــف يتضــح لنــا عــدة أمــور:
ـر عنهــا بأبعــاد الوحــي ،وهــي
أوالً-إن للوحــي عــدة أطــراف ،هــي املعـ َّ
عبــارة عــن:
-1املوحي -بالكرس ،-وهو الله سبحانه وتعاىل.
 -۲واملوحى إليهم ،وهم األنبياء والرسل.
 -۳واملوحی به ،وهو الرشع أو الكتاب.
-4والوسيلة التي يتم عن طريقها اإليحاء.
فالوحــي هــو عبــارة عــن العمليــة املشــتملة عــى هــذه األطــراف األربعــة
كلهــا ،كــا أشــار الســيد الحكيــم يف كالمــه الــذي نقلنــاه ســابقاً ،ولكــن نحــن
نطلــق لفــظ الوحــي عــى خصــوص املوحــى بــه مــن بــاب إطــاق اللفــظ
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عــى الــازم وإرادة امللــزوم؛ ألن الزم الوحــي أن يكــون هنــاك موحــى بــه،
فنحــن أطلقنــا الوحــي عــى الــازم -وهــو املوحــى بــه -وأردنــا امللــزوم ،أي:
نفــس علميــة الوحــي ،وهــذا اإلطــاق موجــود يف كالم العــرب كثــرا ً.
ثانيا-إن مفهوم الوحي يف نظر املسلمني مكون من أمرين أساسيني:
-1اإلعــام الــذي هــو نقطــة أساســية وجوهريــة يف بيــان حقيقــة الوحــي
اإلســامي ،وذلــك ألنــه مــن خــال أخــذ قيــد اإلعــام يف حقيقــة الوحــي.
-2الخفــاء؛ وذلــك ألن هــذا الوحــي مــن اللــه تعــاىل ألنبيائــه ورســله
يكــون خفي ـاً عــى غريهــم ،وبعضهــم قــد أضــاف قيــد الرسعــة كــا أرشنــا
ســابقة.
ثالثـاً-إن الوحــي مبفهومــه العام يشــمل غــر القــرآن ،كاألحاديث القدســية
التــي كان النبــي  ينســبها مبــارشة إىل اللــه عــز وجــل ،أو النبويــة إذا كانــت
مرتبطــة بالترشيعــات ،أو كالروايــات واألحاديــث التــي جــاءت لبيــان بعــض
األمــور العقائديــة أو لبيــان حكــم رشعــي أو لتفصيــل مجمــل أو إيضــاح عــام،
حيــث إنــه قــد ورد يف بعــض الروايــات مــن كال الفريقــن -بشــكل واضــح
ورصيــح -أن جربائيــل كان ينــزل ويعلّــم النبــي  بعــض األحــكام واألمــور
التــي هــي ليســت قرآنـاً.
فمــن أحاديــث الســنة مــا ذكــره الهيثمــي يف مجمــع الزوائــد ،أن النبــي
قــال« :إن روح القــدس نفــث يف روعــي أن نفسـاً لــن تخــرج مــن الدنيــا حتــى
تســتكمل أجلهــا وتســتوعب رزقهــا»[[[ ،وعــى هــذا األســاس فــإن الكثــر مــن
الروايــات تــرح لنــا بــأن الوحــي ليــس مختص ـاً بالقــرآن وإمنــا هــو شــامل

لغــره ،هــذا إذا نظرنــا إىل هــذه املســألة مــن وجهــة نظــر خاصــة ،أي مــن
[[[ الهيثمي ،مجمع الزوائد ،ج ،4ص.72
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ناحيــة الروايــات الخاصــة التــي رصحــت بذلــك.
املصطلحات ذات الصلة بالبحث:
التلقــي :مــن الصيــغ التــي يعــر بهــا القــرآن الكريــم عــن الوحــي بــا
واســطة ،وقيــل إن (تل ّقــى) أصلــه (أخــذ) .وقيــل أصلــه :التف ُّعــل مــن اللقــاء

ـل ،يســتقبله عنــد قدومــه مــن غيبــة وســفر ،فقولــه
ـل الرجـ َ
كــا يتل ّقــى الرجـ ُ
تعــاىل﴿ :فَتَلَ َّقــى﴾ أي :كأنــه اســتقبله فتلقــاه بالقبــول حــن أوحــي إليــه ،وهــذه
الصيغــة مل تنســب إلّ إىل آدم  ،وهــو أول مــن تل ّقــى الــكالم عنــه تعــاىل
مبعنــى العلــم واملعرفــة يف الوحــي مــن البــر ،فهــو أول مــن كلّمــه وتبــادل
معــه الخطــاب ،فيثبــت أنــه أول نبــي .قــال تعــاىل﴿ :فَتَلَقَّــى آ َد ُم ِمــ ْن َربِّــ ِه
كَ ِلـ ٍ
اب ال َّر ِحي ـ ُم﴾ [البقــرة.[[[]٣٧ :
ـاب َعلَ ْي ـ ِه ِإنَّ ـ ُه ُه ـ َو التَّ ـ َّو ُ
ـات فَتـ َ
املنــاداة :وردت هــذه اللفظــة يف القــرآن الكريــم بصيغــة فعــل النــداء
ـم
تعبــرا ً عــن الحــال مــع النبــي ،كــا يف قولــه تعــاىلَ ﴿:ونا َد ْينــا ُه أَنْ يــا إِ ْبرا ِهيـ ُ
ْــت ال ُّرؤْيــا[ ﴾...الصافــات ،]١٠٤ :فهــذا النــداء مل يكــن ضمــن
صدَّ ق َ
َقــدْ َ
الرؤيــا نفســها ،بــل حــدث باإللقــاء الخفــي إليــه  بدليــل أنــه كان إخبــارا ً لــه
 بأنــه قــد صـ ّدق الرؤيــا ،وكقولــه تعــاىلَ ﴿ :وإِ ْذ نــادى َربُّــكَ ُمــوىس أَنِ ائْـ ِ
ـت
ن﴾ [الشــعراء.]١٠ :
ا ْل َق ـ ْو َم ال َّظا ِل ِم ـ َ

الرؤيــا يف املنــام :ورد ذكــر الرؤيــا يف القــرآن ،وأنهــا اس ـتُخدمت طريقــة
للوحــي النبــوي إىل عــدة أنبيــاء ،منهــم:
ـي إِ ِّ
السـ ْع َي قـ َ
ن أَرى
إبراهيــم  :Aقــال تعاىلَ ﴿ :ف َلـ َّ
ـا بَ َلـ َغ َم َعــهُ َّ
ـال يــا بُ َنـ َّ
ـال يــا أَبَـ ِ
حــكَ فَانْظُـ ْر مــا ذا تَــرى قـ َ
ـام أَ ِّ
ـل مــا تُ ْؤ َمـ ُر َسـ َتجِ دُ ِن
ـت ا ْف َعـ ْ
ف الْ َمنـ ِ
ِ
ن أَ ْذبَ ُ
الصا ِبرِينَ﴾ [الصافــات.]١٠٢ :
إِنْ شــا َء اللــهُ ِم ـ َن َّ
[[[ الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج ،1ص.175
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العهــد :جــاءت اآليــات بكــون هــذا العهــد مــن اللــه مــع عــدة أنبيــاء،
وذلــك كقولــه تعــاىلَ ﴿ :ولَ َقــدْ َعهِدْ نــا إِىل آ َد َم ِم ـ ْن َق ْبـ ُ
ـم نَجِ ــدْ لَــهُ
ـي َولَـ ْ
ـل َف َنـ ِ َ

أل يقــرب
َع ْزمـاً﴾ [طــه .]١١٥ :قــال ابــن عبــاس :معنــاه :أمرنــاه وأوحينــا إليــه ّ
يم
الشــجرة وال يــأكل منهــا؛ فــرك األمــر[[[ .وكقولــه تعــاىلَ ﴿ :و َعهِدْ نــا إِىل إِبْرا ِه َ
جودِ﴾ [البقــرة:
َو ِإ ْســا ِع َ
ن َوالْعا ِك ِفــ َ
ــي ِلل َّطا ِئ ِفــ َ
الســ ُ
ن َوال ُّركَّــعِ ُّ
يل َأنْ َط ِّهــرا بَ ْي ِت َ
ـر الفخــر الــرازي (العهــد) هنــا :بــاألرس أيضـاً فعهدنــا إليهــا
 .]١٢٥وقــد فـ ّ
معنــاه :ألزمناهــا وأمرناهــا أمــرا ً وثقنــا عليهــا فيــه[[[.

التفهيــم :والفهــم :هيئــة يف اإلنســان بهــا يتحقّــق معــاين مــا يحســن،
وأفهمتــه :إذا قلــت لــه حتــى تصــ ّوره .ومل يــرد ذكــر التفهيــم بوصفــه مــن

أشــكال الوحــي لألنبيــاء  bإلّ إىل ســليامن  ،Aوذلــك يف قضيــة الحــرث،
حــ ْر ِ
ــم
ث إِ ْذ نَفَشَ ْ
ــت ِفيــ ِه َغ َن ُ
حكُــانِ ِ
ف الْ َ
قــال تعــاىلَ ﴿ :ودا ُو َد َو ُســلَ ْيامنَ إِ ْذ يَ ْ
ـم شــا ِه ِدي َن َف َف َّه ْمناهــا ُسـلَ ْيامنَ َوك ًُّل آتَ ْينــا ُحكْـاً َو ِعلْـاً﴾.
حكْ ِم ِهـ ْ
الْ َقـ ْو ِم َوكُ َّنــا ِل ُ
[األنبيــاء.]٧٩-٧٨ :

أدلة الحاجة إىل الوحي يف الفكر اإلسالمي:
بإمكاننــا أن نثبــت حاجــة البــر إىل الوحــي مــن خــال عــدة طــرق،
منهــا:
-١الدليل العقيل
العقــل هــو طريــق عــام وليــس مختصـاً بالديانــة اإلســامية فحســب ،بــل
شــامل حتــى للديانــات الســاوية األخــرى ،كاليهوديــة والنرصانيــة املؤمنــة
بأصــل فكــرة الوحــي ،وتوضيــح هــذا الطريــق يبتنــي عــى بيــان مقدمتــن:
[[[ الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج ،16ص.320

[[[ الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب (التفسري الكبري) ،ج ،4ص.36
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األوىل :الهدف من خلق اإلنسان.
يش ـكّل اإلنســان جــزءا ً مــن منظومــة هــذا الكــون والوجــود الــذي خلقــه
اللــه تعــاىل ،فهــو كغــره مــن املوجــودات يوجــد لــه هــدف هــو الوصــول إىل
كاملــه النهــايئ ،وهــذا الهــدف يرجــع إىل ذات اإلنســان ال إىل اللــه تعــاىل كــا
هــو واضــح؛ ألن أي عمــل (كالخلــق) مثـاً يصــدر مــن موجــود مریــد شــاعر
حکیــم عــامل ،...عندمــا يصــدر منــه فإنّــه ال يخلــو مــن واحــد مــن أهـ ٍ
ـداف
وغايـ ٍ
ـات ثالثــة ال رابــع لهــا -عــى ســبيل الحــر العقــي:-
أ-إما لجلب املنفعة وتحقيقها لذاته ،أي لذات الفاعل والخالق.
ب -وإما لجلب املنفعة له ولآلخرين.
ج-وإما لجلب املنفعة لآلخرين فقط.
الثانية :محدودية اإلنسان عن إدراك جميع الوسائط.
صحيــح أن اللــه ســبحانه وتعــاىل خلــق اإلنســان يف أحســن تقويم ،يشــهد
بذلــك الواقــع وبعــض اآليــات الرشيفــة ،كقولــه تعــاىل﴿ :لقــد خلقنــا اإلنســان
يف أحســن تقویــم﴾ [التــن ،]4 :مــن حيــث الخلقــة يف البــدن ،ومتيــزه بالعقــل
والنطــق والتمييــز واالختيــار والتدبــر ،فهــو مــدرك لألشــياء بالوســائل الحســية
والعقليــة ،كالحــواس الظاهــرة التــي يــدرك مــن خاللهــا األشــياء املاديــة،
والعقــل الــذي يــدرك مــن خاللــه معــاين تلــك األشــياء املاديــة وغريهــا،
كإدراكــه للــه ســبحانه وتعــاىل الــذي هــو ليــس ماديـاً ،تعــاىل اللــه عــن ذلــك
ُعلـ ّوا ً كبــرا ً؛ ولكــن مــع ذلــك يبقــى قــارصا ً عــن إدراك جميــع الوســائط التــي
تقــع يف طريــق ســلوكه إىل هدفــه وتكاملــه النهــايئ ،وكــذا العقبــات والعراقيــل
واالنحرافــات واملزالــق التــي تعيــق ومتنــع مــن هــذا الوصــول.
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إل إذ كان
ومــن املعلــوم أن اإلنســان ال يصــل بنفســه إىل هدفــه النهــايئ ّ
عامل ـاً بجميــع الوســائط املؤديــة إىل هــذا الهــدف ،وبالعراقيــل املانعــة مــن
الوصــول إليــه -بخــاف بعــض الحيوانــات فإنهــا تصــل إىل هدفهــا مــن خــال
مــا أودعــه اللــه فيهــا مــن أمــور غريزيــة ،-ومبــا أنــه قــارص عــن هــذا اإلدراك
فيتعــن عــى الخالــق الحكيــم -مبقتــى حكمنــه اإللهيــة -أن يوفــر للبــر
الوســائل واملســتلزمات الرضوريــة التــي يحتاجونهــا ،ويدلهــم عــى طريــق
إل الوحــي[[[.
الوصــول ،وال طريــق لذلــك ّ
-٢الدليل القرآين
حــاول بعــض العلــاء الباحثــن -كالســيد العالمــة الطباطبــايئ -االســتفادة
مــن بعــض اآليــات القرآنيــة الدالــة عــى حاجــة البــر إىل الوحــي وبعــث
ـاس أُ َّمـ ًة َو ِ
ن ُمبَشِّ ِيـ َن
األنبيــاء كقولــه تعــاىل :
احـ َد ًة فَبَ َعــثَ اللَّـ ُه ال َّن ِبيِّـ َ
﴿كَا َنال َّنـ ُ
ـن ال َّنـ ِ
ختَلَ ُفــوا ِفيـ ِه
ـا ا ْ
حـ ِّ
ح ُكـ َم بَـ ْ َ
ـاس ِفيـ َ
ـق لِ َي ْ
ـاب بِالْ َ
َو ُم ْن ِذرِيـ َن َوأَنْـ َز َل َم َع ُهـ ُم الْ ِكتَـ َ
ـف ِفي ـ ِه إِ َّل ال َِّذي ـ َن أُوتُــو ُه ِم ـ ْن بَ ْعـ ِ
جا َءتْ ُه ـ ُم الْ َب ِّي َنــاتُ بَ ْغ ًيــا بَ ْي َن ُه ـ ْم
ختَلَـ َ
َو َمــا ا ْ
ـد َمــا َ
ـق ِب ِإ ْذنِـ ِه َواللَّـ ُه يَ ْهـ ِ
ـدي َمـ ْن
ـا ا ْ
حـ ِّ
فَ َهـ َدى اللَّـ ُه ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا لِـ َ
ختَلَ ُفــوا ِفيـ ِه ِمـ َن الْ َ
ص ٍ
اط ُم ْسـتَ ِقيمٍ ﴾ [البقــرة]213 :؛ لبيــان أن اإلنســان كــا هــو مفطــور
يَشَ ــا ُء إِ َ
ل ِ َ
عــى الحيــاة املدنيــة واالجتامعيــة مــع بقيــة أفــراد نوعــه بالطبــع ،كذلــك هــو
مفطــور عــى االختــاف معهــم ،وال مانــع مــن وجــود أمريــن فطريّــن متنافرین
مــا دام يوجــد أمــر ثالــث حاكــم عليهــا معـاً ،وهــذا االختــاف والتنــازع عــى
نوعــن؛ أحدهــا :يف أمــور الدنيــا وهــو املرفــوع بالوحــي وببعــث النبيــن،
والثــاين :يف أمــور الديــن الــذي حصــل نتيجــة بغــي حملــة الكتــاب والعلــاء،
إذن فالســبب يف بعــث األنبيــاء وإنــزال الوحــي هــو وقــوع االختــاف ،فألجــل
رفــع هــذا االختــاف بعــث اللــه النب ّيــن وأنــزل الوحــي.
[[[ اللقاين ،القول السديد رشح جوهرة التوحيد ،ص.170
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يقــول الســيد العالمــة الطباطبــايئ :وهــذا االختــاف كــا عرفــت رضوري
الوقــوع بــن أفــراد املجتمعــن مــن اإلنســان؛ الختــاف الخلقــة باختــاف
املــواد ،وإن كان الجميــع إنســاناً بحســب الصــورة اإلنســانية الواحــدة،
والوحــدة يف الصــورة تقتــي الوحــدة مــن حيــث األفــكار واألفعــال بوجــه،
واختــاف املــواد يــؤدي إىل اختــاف اإلحساســات واإلدراكات واألحــوال يف
عــن أنهــا متحــدة بنحــو ،واختالفهــا يــؤدي إىل اختــاف األغــراض واملقاصــد
واآلمــال ،واختالفهــا يــؤدي إىل اختــاف األفعــال ،وهــو املــؤدي إىل اختــال
نظــام االجتــاع.
ثــم قــال :وظهــور هــذا االختــاف هــو الــذي اســتدعى الترشيــع ،وهــو
جعــل قوانــن كليــة يوجــب العمــل بهــا ارتفــاع االختــاف ونيــل كل ذي حــق
حقــه وتحميلهــا النــاس) ،فســبب الترشيــع ونــزول الوحــي هــو حــل ورفــع
هــذا االختــاف ألجــل التوصــل إىل العــدل االجتامعــي ،فحاجــة البــر إىل
الوحــي تبتنــي عــى جملــة مــن املقدمــات التــي ذكرهــا الســيد العالمــة يف
بحثــه حــول اآليــة الســابقة.
أ-إن اإلنســان اجتامعــي بالطبــع ،فهــو بحاجــة إىل غــره ،وغــره كذلــك
بالنســبة إليــه ،فــكل واحــد لــه دوره يف بنــاء الحيــاة االجتامعيــة؛ ألنــه ال
يســتطيع كل فــرد لوحــده أن يقــوم بجميــع األعــال واألفعــال التــي يحتاجهــا،
ومــن املعلــوم أنــه كلــا ازدادت الطلبــات ازدادت الحاجــة إىل الغــر ،وأهــم
يشء يطلبــه اإلنســان يف حياتــه الدنيويــة واألخرويــة ،هــو دفــع املــكاره عــن
نفســه وجلــب الســعادة لهــا.
ب -إن اإلنســان ليــس مــزودا ً ببعــض اإللهامــات الغريزيــة ،التــي مــن
خاللهــا يســتطيع تحديــد مــا يحتاجــه يف مســرته بشــكل تلقــايئ وتكوينــي
كغــره مــن الحيوانــات مثــل النحــل والنمــل وغريهــا ،إذ لــو كان مــزودا ً مبثــل
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هــذه الغرائــز واإللهامــات لكانــت الحاجــة إىل غــره أفضــل عوامــل املحبــة
والوئــام والتعــاون بــن األفــراد؛ ألن كل نفــس حينئــذ تشــعر أن بقاءهــا مرهــون
ببقــاء الــكل والجميــع ،واملحبــة والتعــاون هــا أســاس الســلم ورســول
الســكينة إىل القلــوب ،وهــي التــي ت ُحبــب الشــخص للعمــل مــن أجــل
اآلخريــن ،والدفــاع عنهــم عنــد الخطــر؛ ألن الدفــاع عنهــم دفــاع عــن نفســه
وبقائهــا ،فاملحبــة والتعــاون مــن شــأنهام أن يكونــا حافظــن لنظــام األمــم
وبقائهــا واســتمرارها.
ج -مــا ال شــك فيــه أن مواهــب النــاس تتفــاوت مــن ناحيــة الفهــم
واإلدراك وقــوة العقــل والبــدن والصــر وتحمــل املشــقات ،فمنهــم املقــر
ضعف ـاً وكس ـاً ،ولكنــه الطامــح شــهوة ومــاالً وطمع ـاً ،فــرى مــن أخيــه أنــه
العــون لــه عــى مــا يريــد مــن شــؤون وجــوده ،ولكنــه يذهــب مــن ذلــك إىل
تخ ّيــل اللــذة واالســتئثار بجميــع مــا لديــه ،يريــد أن يأخــذ وال يعطــي ،فقــد
يجــد اللــذة يف أن يتمتــع وال يفعــل شــيئاً ،يف أن يتســلط ويغصــب حقــوق غريه
مــن دون مقابــل ،عندهــا يُقيــم مقــام العمــل الصالــح والفكــر الصالــح التســل َ
ط
والهيمن ـ َة واالعتــدا َء ،ويجهــد نفســه يف اســتنباط رضوب االحتيــال والكــذب،
يك يتمتــع عــى حســاب غــره حينهــا يختــل نظــام املجتمــع والتعــاون ،فيحــل
التناهــب مــكان التواهــب ،والحيــل مقــام العقــل ،والشــقاق مــكان الوفــاء؛
فيحصــل االختــاف.
ومل يقــف هــوس اإلنســان يف التنافــس عنــد حــدود اللــذة املاديــة
والجســدية ،بــل تطــاول إىل التنافــس حتــى يف اللذائــذ الروحيــة واملعنويــة،
فحــاول بعــض أهــل البصــرة وضــع قوانــن لحــل تلــك النزاعــات والتنافســات
املاديــة واملعنويــة والروحيــة ،ولكــن كل هــذه املحــاوالت التــي قــام بهــا
بعــض رجــاالت التاريــخ (کبــوذا وغــره)  -بــاءت بالفشــل؛ وذلــك ألنهــا
واجهــت مشــكلتني أساســيتني:
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-1أن الواضــع لتلــك القوانــن -حتــى ولــو كان مــن رجــال الصــاح -يبقى
قــارصا ً عــن إدراك جميــع القوانــن التــي تكــون يف صالــح العبــاد ،وتــؤدي إىل
سعادتهم.
 -۲أنــه ال ميكــن ألي مخلــوق بــري -مهــا عــا شــأنه -أن يلــزم جميــع
أفــراد البــر مبــا توصــل إليه مــن أفــكار وقوانــن وترشيعــات ،وإن كانــت تلك
الترشيعــات عــى حــق ،وهــذا مــا عليــه ســرة املجتمعــات عــر التاريــخ.
-٣دليل السنة الرشيفة
إن هنــاك بعــض الروايــات الــواردة عــن أهــل بيــت العصمــة والطهــارة
توضــح لنــا حاجــة البــر لنــزول الوحــي وبعــث األنبيــاء ،وهــي كثــرة
ســنقترص عــى ذكــر روايــة واحــد بغيــة االختصــار وعــدم اإلطالــة ،هــي مــا ورد
عــن الصــادق  Aيف مناظــرة لــه مــع أحــد الزنادقــة ،يرويهــا الشــيخ الصــدوق
يف كتــاب علــل الرشائــع ،قــال« :عــن هشــام بــن الحكــم عــن أيب عبــد اللــه

 Aأنــه قــال :للزنديــق الــذي ســأله :مــن أيــن أثبــت الرســل واألنبيــاء؟ فقــال:
ـا أثبتنــا أن لنــا خالقـاً صانعـاً متعاليـاً عنــا وعــن جميــع مــا خلــق ،وكان
إنــا لــ ّ
ذلــك الصانــع حكيـاً متعاليـاً ،مل يجــز أن يشــاهده خلقــه ويالمســوه ويبارشهم
ويبــارشوه ،ويحتاجهــم ويحتاجــوه ،ثبــت أن لــه ســفراء يف خلقــه يعــرون عنــه
إىل خلقــه وعبــاده ،ويدلونهــم عــى مصالحهــم ومنافعهــم ،ومــا بــه بقاؤهــم
ويف تركــه فناؤهــم ،فثبــت اآلمــرون والناهــون عــن الحكيــم العليــم يف خلقــه
واملعــرون عنــه عــز وجل ،وهــم األنبيــاء وصفوتــه يف خلقــه ،حكــاء مؤدبون
بالحكمــة مبعثــون بهــا غــر مشــاركني للنــاس يف يشء مــن أحوالهــم ،مؤيديــن
مــن عنــد الحكيــم العليــم بالحكمــة ،ثــم ثبــت ذلــك يف كل دهــر وزمــان مــا
أتــت بــه الرســل األنبيــاء مــن الدالئــل والرباهــن ،لــي ال تخلــو أرض اللــه
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مــن حجــه يكــون معــه علــم عــى صــدق مقالتــه ،وجــواز عدالتــه»[[[.
أدلة إمكانية ووقوع الوحي يف الفكر اإلسالمي:
ذكــر املســلمون العديــد مــن األدلــة الدالــة عــى وقــوع الوحــي خارجـاً،
وميكــن أن نقســم هــذه األدلــة عــى قســمني :عقليــة ونقليــة ،والنقليــة عــى

نحویــن :مــن خــارج القــرآن الكريــم ومــن داخلــه.
األدلة العقلية عىل وقوع الوحي:

أ-دليــل املتكلّمــن :ذهــب بعــض املتكلمــن -انطالقــاً مــن قاعــدة
التحســن والتقبيــح العقليــن وأن مــا كان حســناً ينبغــي عــى اللــه أن يفعلــه
ومــا كان قبيحــاً ينبغــي تركــه -إىل القــول بــرورة وقــوع النبــوة والوحــي
خارجــاً ،وذلــك بتقريــب:
أنــه بعــد أن ثبــت إمــكان الوحــي عقــاً ،وأنــه ال دليــل عــى امتناعــه،
وثبــت أيض ـاً أن البــر محتاجــون إليــه؛ وذلــك لِـــا فيــه مــن مصالــح ج ّمــة
كحــل مســائل الخــاف التــي تتولّــد فيــا
ّ
تعــود عــى العبــاد واملجتمــع،
بينهــم ،ووصولهــم إىل كاملهــم النهــايئ ،والهــدف املنشــود لهــم مبســاعدته،
فينبغــي عــى اللــه فعلــه[[[.
فــإذا ثبــت أن البــر محتاجــون إليــه (أي للوحــي) وفيــه مصلحتهــم؛ فهــو
حســن ،وإذا كان حســناً فينبغــي عــى اللــه تعــاىل أن يوقعــه ويحققــه خارجـاً،
إل
وبذلــك يثبــت املطلــوب ،وهــو وقــوع الوحــي خارجـاً بفعــل اللــه تعــاىلّ .
ـق قبــوالً مــن قبــل الفالســفة وذلــك لألســباب اآلتيــة:
أ ّن هــذا املســلك مل يَلـ َ
[[[ الصدوق ،مصدر سابق.

[[[ السبحاين ،اإللهيات ،ص.166-160
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-1أ ّن هــذا املســلك فيــه تحديــد ملــا يجــب عــى املــوىل أن يفعــل ،ومــا
يجــب علیــه ترکــه.
 -۲أ ّن الحســن والقبــح مجــرد أمــور اعتباريــة ،تصــدق فقــط وفقــط يف
نطــاق الحيــاة البرشيــة ،وال تصــدق عــى غريهــا.
-٣أ ّن هــذا االســتدالل يبــدأ مــن نقطــة مفرتضــة مــن عنــد أنفســنا ،هــي:
إذا كان األنبيــاء موجوديــن ،فــإن وجودهــم نافــع ومفيــد ،فاملقدمــة القائلــة
(إ ّن وجودهــم مفيــد) قــد افرتضناهــا ،ثــم انتقلنــا إىل القــول (وكل يشء مفيــد
حســن)؛ إذن :يجــب عــى اللــه فعلــه[[[.
ب-دليل الفالسفة
ـن عــى مــا يســمى مبقولــة االحتيــاج ،وخالصتــه :إذا
هــذا املنهــج ُمبـ َ ٍ
كان عندنــا موجــود مــن املوجــودات ،وكان محتاجـاً إىل يشء آخــر يف حياتــه
الوجوديــة ،فحتــى يوجــد ذلــك الــيء ويثبــت لــأول املحتــاج ،ال بــد وأن
وإل فمجــرد االحتيــاج إىل الــيء ال
يكــون ممكنــا يف حقــه وبالنســبة إليــهّ ،
يصــره ممكــن الوقــوع خارج ـاً ،مبعنــى أنــه قــد تثبــت حاجــة الوجــود األول
للــيء ،ولكنــه ال يوجــد لــه (أي للوجــود األول) قابليــة لتلقيــه ،فحينئــذ يصــر
ذلــك الــيء غــر ممكــن عــى الرغــم مــن وجــود الحاجــة إليــه ،وعليــه فلــو
كان موجــود اإلنســان مث ـاً بحاجــة إىل يشء معــن يف مســاره الطبيعــي ويف
حياتــه الوجوديــة ،وكان لــه القابليــة لتلقــي ذلــك الــيء ،ومــع ذلــك مل يعــط
ذلــك الــيء؛ كان معنــاه أن القابليــة موجــودة ولكــن الفاعليــة غــر موجــودة،
ومــن ث َــ ّم ذهــب الفالســفة إىل القــول بــأن كل يشء غــر موجــود يف هــذا
العــامل ،تعــود ِعلّــة عــدم وجــوده إىل عــدم إمكانــه وعــدم قابليتــه ،وأمــا مــا كان
ممكنـاً ولــه قابليــة الثبــوت لــأول املحتــاج ،واألول كان لــه قابليــة االســتيعاب
[[[ السبحاين ،امللل والنحل ،ج ،1ص.230-219
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لذلــك الــيء ،فــا بــد وأن يوجــد؛ وذلــك ألن اللــه فاعــل تــام ال ميكــن أن
ميتنــع الفيــض مــن ناحيتــه ،إذ ال مجــال للبخــل يف ذاتــه حتــى ميتنــع الفيــض،
وعليــه فــكل مــا لــه قابليــة الوجــود واإلدامــة يف هــذا العــامل ،س ـيُفاض عليــه
الوجــود مــن قبــل اللــه تعــاىل جزم ـاً[[[.
أطــل الفالســفة والحكــاء عــى مســألة الوحــي
ّ
ومــن هــذه الزاويــة
والنبــوة ،معتمديــن يف اســتداللهم عــى مقدمتــن أساســيتني:
األوىل :أ ّن أصــل الوحــي والنبــوة ممكــن ،مبعنــى أنــه مــن املمكــن
ي مــن ذلــك.
اتصــال اإلنســان بعــامل الغيــب ومــا وراء الطبيعــة ،إذ ال مانـ َع عقـ َّ
الثانيــة :أ ّن البــر محتاجــون إىل الوحــي والنبــوة ،إذ إ ّن عــدم وجــود
الوحــي والنبــوة خارجـاً ســوف يــؤدي إىل ظهــور فــراغ لــدى البــر واضطــراب
املجتمــع البــري الــذي تكــر فيــه االختالفــات والنزاعــات بــن أفــراده ،وال
بــد مــن وجــود حــل لهــا.
وبضــم إحــدى هاتــن املقدمتــن إىل األخــرى؛ اســتنتج الفالســفة وقــوع
الوحــي والنبــوة خارجــا؛ وذلــك ألن كل مــا كان ممکــن الوجــود ،وكان الطــرف
اآلخــر محتاجــاً إليــه يف مســاره الطبيعــي  -ســيُفاض مــن اللــه .والنــاس
محتاجــون إىل الوحــي ،وهــو ممکــن الوجــود ،وال مانــع منــه ،فسـ ُيفاض مــن
قبــل اللــه تعــاىل؛ ألن اللــه هــو الفاعــل التــام ،وال مجــال للبخــل يف ذاتــه
حتــى ميتنــع الفيــض مــن ِق َبلــه ،وبذلــك يثبــت املطلــوب ،وهــو وقــوع الوحي
خارج ـاً ،وهــذا املســلك يفــرق عــن األول مــن ناحيــة عــدم فــرض وجــوب
فعــل يشء عــى املــوىل.

[[[ صدر املتألهني ،املبدأ واملعاد ،ص.206-203
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األدلة النقلية عىل وقوع الوحي.
هنــا يُنظــر لألدلــة النقليــة مــر ًة عــى أنهــا خارجــة عــن محيــط القــرآن،
ومــرة عــى أنهــا داخلــة يف محيطــه:
أ-األدلــة النقليــة الخارجيــة :اســتدل بعــض املســلمني عــى وقــوع الوحــي

والرســالة بالتواتــر ،مــع تفصيــل بــن الحــارض يف زمــن الرســالة والغائــب عــن
زمنهــا (أي عــن البعثــة) ،حيــث قــال« :الدليــل عــى رســالة نبــي وصدقــه فيــا
يحــي عــن ربــه ظاهـ ٌر للشــاهد الــذي يــرى حالــه ،ويبــر مــا آتــاه اللــه مــن
اآليــات البينــات ،ويحقــق بالعيــان مــا يغنيــه عــن البيــان ،أمــا للغائــب عــن زمن
البعثــة فدليلهــا التواتــر ،وهــو –كــا تبــن يف علــم األصــول حجيتــه ودليلــه-
روايــة خــر عــن مشــهود مــن جامعــة يســتحيل تواطؤهــم عــى الكــذب،
وآياتــه قهــر النفــس عــى اليقــن مبــا جــاء فيــه ،كاألخبــار بوجــود مكــة.[[[»...
ب-األدلة النقلية الداخلية
إ ّن األدلــة الدالــة عــى وقــوع الوحــي مــن القــرآن كثــرة ج ـ ّدا ً ،نكتفــي
َصـ ِ
ـص َعلَ ْيـ َ
ـص بِ َــا
ح َس ـ َن الْق َ
ح ـ ُن نَ ُقـ ُّ
ـك أَ ْ
بذكــر بعضهــا ،كقولــه تعالــی﴿ :نَ ْ
ن﴾ [يوســف،]3:
حيْ َنــا إِلَيْ َك َهذَا الْ ُق ـ ْرآ َن َوإِ ْن كُ ْنـ َ
ـت ِم ـ ْن قَبْلِ ـ ِه لَ ِم ـ َن الْغَا ِفلِ ـ َ
أَ ْو َ
ـر شَ ـ َها َد ًة Qقُــلِ اللَّـ ُه Q
« وقــال جــل شــأنه يف آيــة أخــرى﴿ :قُـ ْ
ـل أَ ُّ
ش ٍء أَكْـ َ ُ
ي َْ

شَ ـهِي ٌد بَ ْي ِنــي َوبَ ْي َن ُكـ ْم َ Qوأُ ِ
ل هــذا الْ ُقـ ْرآ ُن ِلُ ِ
نذ َركُــم ِبـ ِه َو َمــن بَلَـغَ﴾...
ـي إِ َ َّ
وحـ َ
[األنعــام ،]19:وكقولــه تعــاىلَ ﴿ :و َمــا يَ ِ
ـي
نطـ ُ
ـق َعــنِ الْ َه ـ َوى * إِ ْن ُه ـ َو إِلَّ َو ْ
حـ ٌ
حــى﴾ [ســورة النجــم ،]4-3 :ولكــن ال يخفــى مــا يف هــذا االســتدالل مــن
يُو َ
نقــص؛ ألنــه اســتدالل عــى وقــوع الوحــي بالوحــي الواقــع وهــو مصــدره.

[[[ العاميل ،الوحي يف األديان الثالثة ،ص.126-122
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حقيقة الوحي يف الفكر اإلسالمي:
ميثــل القــرآن الكريــم املــورد األســايس يف دراســة الوحــي ،بوصفــه
ـص موحــى مــن اللــه تعــاىل ،فهــو وثيقــة مهمــة يف التعـ ّرف عــى
أهــم وأدق نـ ّ

الفهــم اإلســامي للوحــي ومــا ميثلــه ،لذلــك ال بـ ّد مــن اســتقصاء أبعــاد هــذا
فصلــه املفــرون والعلــاء مــن
الفهــم اإلســامي للوحــي اعتــادا ً عــى مــا ّ
تعريفــات اســتمدوها مــن القــرآن الكريــم.
والقــرآن الكريــم أكــر الكتــب الســاوية حديث ـاً عــن الوحــي وطبيعتــه،
وبيــان وســائله وأنواعــه ومصــدره ومتلقيــه[[[.
فقــد ورد ذكــر الوحــي بلفظــه الرصيــح وبصيغــه املتعــددة يف مثانيــة
وســبعني موضعـاً[[[ ،ت ُضــاف إليهــا مواضــع أخــرى كثــرة وردت فيهــا اإلشــارة

إىل الوحــي بغــر لفظــه ،مــن خــال مرادفاتــه أو معانيــه.

وأجمــع املســلمون -تبعـاً للكتــاب والســنة -عــى كونــه ســبحانه متكلـاً،
فجميــع االتجاهــات الفكريــة اإلســامية متفقــة عــى القــول :إنــه تعــاىل
متكلــم ،إلّ أنهــم اختلفــوا يف حقيقــة هــذا الــكالم .فــإ ّن البحــث يف املســالة
يُعــ ّد إحــدى أهــم املســائل التــي تطــرق إليهــا بحــث الكالمــي اإلســامي،
وت ُع ـ ّد هــذه املســالة أيض ـاً مــن أوائــل املســائل التــي طُرحــت عــى الســاحة
اإلســامية للنقــاش يف تاريــخ علــم الــكالم .وقــد شــغلت مســألة الــكالم
اإللهــي بــال العلــاء واملفكريــن اإلســاميني ،وبــرز ذلــك عــى أشَ ــ ِّده يف
العــر العبــايس بظهــور مســألة أخــرى مرتبطــة بالــكالم اإللهــي  -هــي :القــول
بخلــق القــرآن ،وحدثــت بســبب هــذه املســالة صدامــات داميــة ذكرهــا التاريــخ
وســجل تفاصيلهــا ،وعرفــت بــ(محنــة خلــق القــرآن) ،وال بــد مــن التنبيــه عــى
[[[ مغنية ،التفسري الكاشف ،ج ،3ص.472

[[[ مصطفى عبد الرازق ،الدين والوحي واإلسالم ،ص.229
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مــا أثــاره النصــارى الذيــن كانــوا يف حاشــية
أ ّن هــذه الفكــرة بالخصــوص ّ
البيــت األمــوي ،وعــى رأســهم يوحنــا الدمشــقي ،الــذي يشــكك املســلمني
ـص عــى أ ّن عيــى بــن مريــم كلمــة اللــه ألقاهــا إىل
يف دينهــم .يف أن القــرآن نـ ّ
مريــم ،فصــار ذلــك وســيلة ألن يبــث هــذا الرجــل بــن املســلمني ِقـ َدم كلمــة
اللــه عــن طريــق خــاص ،بــأ ْن كان يســألهم :أكلمــة اللــه قدميــة أوالً؟
فــإن قالــوا :قدميــة ،قــال :ثبتــت دعــوى النصــارى بــأ ّن عيــى قديــم ،وإن
قالــوا :ال ،قــال :زعمتــم أ ّن كالمــه مخلــوق[[[.
فألجــل ذلــك قامــت املعتزلــة لحســم ســاحة النــزاع ،فقالــوا :إ ّن القــرآن
حــادث ال قديــم ،مخلــوق للــه ســبحانه .ومل ّــا مل تكــن هــذه املســألة
مطروحــة يف العصــور الســابقة بــن املســلمني ،تشــعبت فيهــا اآلراء وتضاربــت
األقــوال ،حتــى لقــد صــدرت بعــض النظريــات املوهونــة ج ـ ّدا ً ،لكــن نظريــة
املعتزلــة القــت القبــول يف عــر الخليفــة املأمــون إىل عــر املتــوكل ،إلّ أ ّن
األمــر انقلــب مــن عــر املتــوكل إىل زمــن انقضــاء املعتزلــة  -لصالــح أهــل
الحديــث والحنابلــة[[[.
ـره األشــاعرة بأنــه معنــى قائــم بذاتــه
وألجــل تصحيــح كونــه قدمي ـاً؛ فـ ّ
يســمى الــكالم الغنــي ،وأمــا املعتزلــة واإلماميــة فقالــوا :إ ّن معنــى كالمــه أنّــه
موجــد للحــروف واألصــوات يف الخــارج؛ فهــو حــادث.
وإن الطريــق إىل ثبــوت هــذه الصفــة عنــد األشــاعرة هــو العقــل ،وعنــد
العدليّــة هــو الســمع ،وأمــا النقــل فقــد تضافــرت اآليــات عــى توصيفــه بــه،
ـم
ـم ال ّلــهُ ﴾ [البقــرة .]235:وقــال تعــاىلَ ﴿ :وكَلَّـ َ
قــال تعــاىلِ ﴿ :م ْن ُهــم َمــن كَ َّلـ َ
ــوس
ــوس تَكْ ِليــاً﴾ [النســاء .]164:وقــال ســبحانهَ ﴿ :ول َّ
َــا َجــا َء ُم َ
اللّــهُ ُم َ
[[[ القايض ،املغني يف أبواب التوحيد والعدل ،ج ،7ص.84
[[[ املعتق ،املعتزلة وأصولهم الخمسة ،ص.95-81
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لِ ِميقَاتِ َنــا َوكَلَّ َمــهُ َربُّــهُ ﴾ [األعــراف.]143:
جاب
وقــال تعــاىلَ ﴿ :و َمــا كَانَ لِ َبـ َ
ـر أَن يُكَلِّ َمــهُ اللَّهُ إِالَّ َو ْحيـاً أَ ْو ِمــن َو َرا ِء ِح َ
ـم﴾ [الشــورى.]51:
أَ ْو يُ ْر ِسـ َ
ـي َح ِكيـ ٌ
ـي ِبإِ ْذنِ ـ ِه َمــا يَشَ ــا ُء إِنَّــهُ َعـ ِ ٌّ
ـل َر ُســوالً َف ُيو ِحـ َ
ـن تعــاىل أن تكليمــه األنبيــاء ال يعــدو األقســام اآلتيــة:
وقــد بـ ّ
(إل وحياً).
1ـ ّ
 2ـ (أو من وراء حجاب).
 3ـ (أو يرسل رسوالً).
فقــد أشــار بقولــه﴿ :إال وحيــاً﴾ إىل الــكالم امل ُلقــى يف روح األنبيــاء
جــاب﴾ إىل الــكالم
وبرسعــة وخفــاء ،وأشــار بقولــه تعــاىل﴿ :أَ ْو ِمــن َو َرا ِء ِح َ
ي
املســموع ملــوىس  Aيف البقعــة املباركــة ،قــال تعــاىلَ ﴿ :فلَـ َّ
ـا َأتَا َهــا نُــو ِد َ
ِمــن شَ ـ ِ
ـوس إِ ِّ
ـاطئِ الْـ َوا ِد ْ
ن أَنَــا
الَ ْيَــنِ ِ
ف الْ ُب ْق َعـ ِة الْ ُم َبا َركَـ ِة ِمـ َن الشَّ ـ َ
ج َر ِة أَن يَــا ُمـ َ
ن﴾ [القصــص.]30:
ب الْ َعالَ ِم ـ َ
اللَّــهُ َر ُّ

ــل َر ُســوالً﴾ إىل اإللقــاء الــذي يتوســط فيــه
وأشــار بقولــه﴿ :أَ ْو يُ ْر ِس َ
ن* َع َ
وح ْ
ــى َق ْلبِــكَ ﴾
الَ ِمــ ُ
ملــك الوحــي ،قــال ســبحانه﴿ :نَــ َز َل بِــ ِه الــ ُّر ُ

[الشــعراء .]194-193:ففــي الحقيقــة :إن املوحــي يف األقســام الثالثــة هــو اللــه
ســبحانه ،تــارة بــا واســطة باإللقــاء يف الــروح ،أو بالتكليــم مــن وراء حجــاب
بحيــث يســمع الصــوت وال يــرى املتكلــم ،وأخــرى بواســطة الرســول ،فهــذه
األقســام الثالثــة هــي الــوارد يف اآليــة املباركــة.
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أوالً ـ األشاعرة:
موقفهم من الكالم اإللهي:
إن الــكالم صفــة لذاتــه تعــاىل مل يــزل وال يــزال موصوفـاً بــه ،وإنــه قائــم
بــه ومختــص بذاتــه ،وهــو غــر اللــه تعــاىل ،فهــو عندهــم قديــم أيضــاً[[[ ،

وهــذا الــكالم القديــم -الــذي قالــوا إنــه صفــة لــه تعــاىل -عــروا عنــه بالــكالم
النفــي ،فجعلــت األشــاعرة التكلّــم مــن الصفــات الذاتيــة ،ووصفــوا كالمــه
ســبحانه بالــكالم النفــي ،وقالــوا« :إن الــكالم النفــي غــر العلــم وغــر
اإلرادة والكراهــة.
فأمــا اإلنشــاء ،ففــي مــورد األمــر :إرادة يف الذهــن ،ويف مــورد النهــي:
جــي :مــا يناســبها.
كراهــة فيــه .ويف االســتفهام والتمنــي والرت ّ
فاألشــاعرة قائلــون بــأ ّن يف الجمــل اإلخباريــة وراء العلــم ،ويف اإلنشــائية
كاألمــر والنهــي مثـاً -وراء اإلرادة والكراهــة ،شــيئاً يف ذهــن املتكلــم يســمىبالــكالم النفــي ،وهــو الــكالم حقيقــة ،وأمــا الــكالم اللفظــي فهــو تعبــر
عنــه ،وهــذا الــكالم (النفــي) يف اإلنســان حــادث يتبــع حــدوث ذاتــه ،وفيــه
ســبحانه قديــم لقــدم ذاتــه».
خلق القرآن أو حدوثه عندهم:
إن موقــف الفــرق املختلفــة مــن الــكالم اإللهــي أ ّدى إىل البحــث يف
القــرآن الكريــم بوصفــه كالمــه تعــاىل ،فــدارت حولــه مناقشــات عنيفــة أدت
إىل محنــة خلــق القــرآن ،وقــد تحمــل أحمــد ابــن حنبــل جانبـاً مــن أعبــاء تلــك
املحنــة ،ومتاشــياً مــع آرائهــا يف الــكالم بــن القــدم والحــدوث؛ خاضــت
الفــرق اإلســامية يف مســألة خلــق القــرآن مــن نفــس الناحيــة ،كـ َر ّد فعــل عــى
[[[ الخياط املعتزيل ،االنتصار ،ص.98
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ظهــور هــذه املســألة مــن قبــل املعتزلــة.
وقــد رفــض أهــل الســنة واألشــعرية هــذا القــول ،بــل ك ّفــروا مــن يقــول
بــأن القــرآن مخلــوق ،فأهــل الســنة يــرون أن القــرآن صفــة ذات لــه تعــاىل فهــو
قديــم بقدمــه ،وهــذا مــن قولهم بــأن القــرآن كالم اللــه ،إذ يــرون :أن قــول القائل
(القــرآن) وقولــه (كالم اللــه) كالهــا معنــى واحــد ،واللفظــان مختلفــان[[[  ،إذ
إ ّن هــذا القــرآن املتلـ ّو يف املحاريــب واملكتــوب يف املصاحــف غــر مخلوق
وال محــدث ،بــل قديــم مــع اللــه تعــاىل[[[ .

فاســتدل األشــعرية عــى القــول ب ِقــ َدم القــرآن :بــأن القــول (إن القــرآن
مخلــوق) مل يــرد يف القــرآن وال يف الســنة ،ومل يجمــع املســلمون عــى ذلــك؛
فــر ّدوا القــول بخلــق القــرآن ،وقالــوا :إن مــا نســمعه ونتلــوه يف املحاريــب هــو
(عبــارة) عــن كالمــه تعــاىل.
وعــر الباقــاين عــن رأي األشــعرية يف ذلــك بقولــه :إن املســموع هــو
كالم اللــه تعــاىل القديــم ،فهــو صفــة لــه قدميــة موجــودة بوجــوده قبــل ســاع
الســامع لهــا.
قــال الفخــر الــرازي :إن القــرآن اســم يقــال باالشــراك عــى الصفــة
القدميــة القامئــة بــذات اللــه تعــاىل ،وعــى هــذه الحــروف واألصــوات،
وال نــزاع يف أن الكلــات املركبــة مــن هــذه الحــروف واألصــوات مح َدثــة
مخلوقــة ،والتحــ ّدي إنّ ــا وقــع بهــا ال بالصفــة القدميــة[[[.
قــال الباجــوري األشــعري :يف «مذهــب أهــل الســنة أن القــرآن -مبعنــى
[[[ ابن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،ج ،4ص.172
[[[ السبحاين ،بحوث يف امللل والنحل ،ج ،1ص.48-44

[[[ الرازي ،التفسري الكبري ،ج ،17ص.97
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الــكالم النفــي -ليــس مبخلــوق ،وأمــا القــرآن -مبعنــى اللفــظ الــذي نقــرؤه-
فهــو مخلــوق ،لكــن ميتنــع أن يقــال (القــرآن مخلــوق) ويــراد بــه اللفــظ الــذي
إل يف مقــام التعليــم؛ ألنــه رمبــا أوهــم أن القــرآن مبعنــى كالمــه تعــاىل
نقــرؤه ّ
مخلــوق ،ولذلــك امتنعــت األمئــة مــن القــول بخلــق القــرآن»[[[ .
الكالم املوحى ونسبته عند األشاعرة:
تبع ـاً ملوقــف كل فريــق مــن الــكالم اإللهــي وح ـ ّد الــكالم عنــده ،فقــد
اختلفــوا يف النــص املوحــى إىل النبــي  ،وهــو القــرآن ،إن كان كالمــه
تعــاىل ذاتــه يوحــى إىل النبــي أو غــره ،فــإذا كان األول ففــي القــرآن مــا ينســبه
إىل غــره كجربيــل والنبــي  ،وذلــك كــا يف قولــه تعــاىل﴿ :إِنَّــهُ لَقَــ ْو ُل
ـم﴾ وذلــك يف ســوريت [التكويــر ،]١٩ :و [الحاقــة ،]٤٠ :فأريــد
َر ُســولٍ كَرِيـ ٍ
بــاألوىل جربيــل ويف الثانيــة النبــي .
واختلفــوا تبع ـاً لذلــك أيض ـاً يف الــكالم الــذي يكلّــم بــه تعــاىل العبــاد،
أ هــو الــكالم األزيل القديــم الــذي ليــس بالحــروف واألصــوات أم غــر ذلــك؟
فقالــت األشــعرية :إن املتلـ ّو واملســموع مــن الــكالم اإللهــي -أي القــرآن
الكريــم هنــا -هــو كالمــه تعــاىل األزيل القديــم الــذي ليــس بحــرف وال صوت،
بــل الصفــة القدميــة لــه تعــاىل.
ويفصــل الفخــر الــرازي موقــف أهــل الســنة مــن نســبة كالمــه تعــاىل إىل
ّ
غــره وهــو كالمــه عــى الحقيقــة باتفــاق جميعهــم  -بــأن ذلــك عــى ســبيل
اإلضافــة ،فهــو :كالم اللــه تعــاىل مبعنــى أنــه تعــاىل هــو الــذي أظهــره يف
اللــوح املحفــوظ ،وهــو الــذي رتبــه ونظمــه ،وهــو كالم جربيــل  ،Aمبعنــى:
أنــه هــو الــذي أنزلــه مــن الســاوات إىل األرض ،وهــو كالم محمــد ،
[[[ البيجو ري االشعري ،تحفة املريد جوهر التوحيد ،ص.94
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مبعنــى :أنــه هــو الــذي أظهــره إىل الخلــق ،ودعــا النــاس إىل اإلميــان بــه،
جــة لنب ّوتــه.
وجعلــه مح ّ
وفــر ابــن تيميــة كــون كالمــه تعــاىل مضافــاً إىل غــره ،بأنــه تعــاىل
خــص بــه الرســل لتعــذر ســاع العامــة لــه ،يقــول ابــن تيميــة :إن اللــه تعــاىل
ّ
دل عبــاده بالــدالالت العيانيــة املشــهودة والــدالالت املســموعة وهــي كالمــه،

لكــن عامتهــم تعــذر أن يســمعوا منــه كالمــه ،فأرســل إليهــم بكالمــه رس ـاً،
وأنــزل إليهــم كتب ـاً كــا يفعــل النــاس ،يرســلون إىل مــن بعــد عنهــم رســوالً
ويكتبــون إليــه كتب ـاً[[[.
كيفية الوحي عندهم:
تتفــق كيفيــة الوحــي مــن جوانــب معينــة عنــد االتجاهــات املختلفــة
مــع موقفهــا مــن الــكالم وخلــق القــرآن ،وميثــل ح ـ ّد الــكالم عنــد كل فريــق
مدخـاً إىل تحديــد موقفــه مــن طريقــة الوحــي للــكالم اإللهــي وكيفيــة ذلــك،
فأهــل الســنة والحنابلــة منهــم خصوص ـاً -وهــم يــرون أن الــكالم الــذي هــو
الحــروف واألصــوات قديــم معــه تعــاىل -يقولــون( :إن امللــك أو الرســول إمنــا
يســمع منــه هــذه الحــروف واألصــوات بغــر واســطة)[[[.
ويفصــل الباقــاين رأي األشــعرية يف كيفيــة الوحــي ومــا يســمعه البــر
ّ
مــن كالمــه تعــاىل بــأن ذلــك عــى مراتــب ثــاث هــي:
األوىل :ـ أن يســمع بغــر واســطة ولكــن مــن وراء حجــاب ،وهــذا

الحجــاب للســامع وليــس لــه تعــاىل ،مــن ذلــك مــا كان ملــوىس  ،Aإذ
ســمع الــكالم دون واســطة ،ولكنــه حجــب عــن النظــر.
[[[ ابن تيمية ،النبوات ،ص.168-166

[[[ الباقالين ،اإلنصاف فيام يجب اعتقاده ،ص.110-108
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الثانيــة :ـ أن يســمع كالمــه تعــاىل بواســطة ،كاســتامع الخلــق مــن الرســول
عنــد قراءته.
الثالثــة :ـ أن يســمع كالمــه تعــاىل بغــر واســطة وال حجــاب ،وهــذا
كتكليمــه تعــاىل لنبينــا  ليلــة املعــراج ،وهــو مــا أشــارت إليــه اآليــة قولــه
تعاىلَ ﴿ :فأَ ْوحــى إِىل َع ْبــ ِد ِه مــا أَ ْوحى﴾ [النجــم.]١٠ :
حيــث يــرى الباقــاين أن هــذا الوحــي املــراد يف اآليــة مل يكــن عــى
ســبيل اإللهــام ،وإمنــا كان ســاعاً وإفهامــاً مــن غــر واســطة.
وإثبــات األشــعرية هنــا لســاع الــكالم مبــارشة ،يســتندون فيــه إىل
االســتدالل بجــواز الرؤيــة الــذي يقولــون بــه ،ويقيســون عليــه ســاع الــكالم،
ـا مل ميتنع
ووجــه االســتدالل فيــه -كــا ينقــل عنهــم الفخــر الــرازي -أنــه « :لــ ّ
رؤيــة مــا ليــس مبك ّيــف ،فكــذا ال يســتبعد ســاع مــا ليــس مبك ّيــف».
ثانياً-املعتزلة
موقفهم من الكالم اإللهي:
قالــت املعتزلــة :كالمــه تعــاىل أصــوات وحــروف ليســت قامئــة بذاتــه
تعــاىل ،بــل يخلقهــا يف غــره كاللــوح املحفــوظ أو جربائيــل أو النبــي.
وقــد رصح بذلــك القــايض عبــد الجبــار ،فقــال « :حقيقــة الــكالم :الحــروف
املنظومــة واألصــوات املقطعــة ،وهــذا كــا يكــون منع ـاً بنعمــة توجــد يف
غــره ،ورازق ـاً بــرزق يوجــد يف غــره ،فهكــذا يكــون متكل ـاً بإيجــاد الــكالم
فعــا « .فكالمــه تعــاىل
ً
يف غــره ،وليــس مــن رشط الفاعــل أن يحــل عليــه
ـا أو عرض ـاً ،واعتــر النظّــام وعــدد مــن املعتزلــة أن كالم
إمــا أن يكــون جسـ ً
املخلوقــات عــ َرض ،أمــا كالم اللــه فهــو جســم[[[ ،وعليــه فــإن كالم اللــه
[[[ عامد عيل عبد السميع ،اإلسالم واليهودية دراسة مقارنة ،ص.46
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مخلــوق محــدث؛ ألن األجســام واألعــراض ال ميكــن أن تكــون إال كذلــك.
وإذا كان كالم اللــه مخلوقــاً فالقــرآن مخلــوق أيضــاً؛ ألنــه كالم اللــه تعــاىل،
وهنــا نشــأت مشــكلة أخــرى ،وهــي :إذا كان كالم اللــه محدثـاً مخلوقـاً فكيــف
أحــدث اللــه الــكالم؟
يجيبــون بأنــه ال ميكــن أن يكــون اللــه قــد أحــدث الــكالم يف ذاتــه؛ ألنــه
إذا تكلــم خلــق يف ذاتــه الصــوت الــذي هــو جســم أو عــ َرض ،فأصبحــت
ًّ
محــا للحــوادث ،وال يجــوز أن يحــدث إلّ يف محــل؛ ألن األجســام
ذاتــه
إل أنــه يحــدث يف محــل.
ـا تقــوم بــه ،فــا يبقــى ّ
واألعــراض تتطلــب محـ ّ ً
وبذلــك ،فــإن اللــه متكلــم ،ولكــن ال بــكالم قديــم بــل بــكالم محــدث
يحدثــه وقــت الحاجــة إىل الــكالم ،وهــذا الــكالم املحــدث ليــس قامئــاً
باللــه ،بــل خارجـاً عــن ذاتــه ،يحدثــه يف محــل ،فيُســمع مــن املحــل .فكالمــه
تعــاىل مخلــوق يف محــل كــا أحدثــه تعــاىل يف الشــجرة مثـاً ،ويتأكــد قولهم
بحــدوث الــكالم مــن خــال حــد الــكالم عندهــم ،فالقــايض عبــد الجبــار
جعــل حــد الــكالم :مــا حصــل فيــه نظــام مخصــوص مــن هــذه الحــروف
املعقولــة ،حصــل يف حرفــن أو حــروف ،فــا اختــص بذلــك وجــب كونــه
كالمـاً ،ومــا فارقــه مل يجــب كونــه كالمـاً [[[  .إلّ أن أبــا عــي الجبــايئ كان يرى
الحــروف وحدهــا ح ـ ّدا ً للــكالم ،وجمــع أبــو هاشــم الجبــايئ بــن األصــوات
والحــروف يف حــد الــكالم ،وذلــك فيــا نقلــه عنــه القــايض عبــد الجبــار.

ونقــل الشهرســتاين عنهــا القــول بــأن حــد الــكالم أصــوات مقطّعــة
وحــروف منظومــة ،والقــايض عبــد الجبــار يخلــص مــن التحديــدات املتعــددة
وخصوصـاً رأيــه ،وهــو مــا عليــه املعتزلــة جميعـاً أن الــكالم عـ َرض خلقــه اللــه
[[[ القايض ،املغني ،ص.183-182
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تعــاىل؛ ألن األعــراض مح َدثــة ،لهــذا كان كالمــه محدث ـاً[[[.
خلق القرآن أو حدوثه عند املعتزلة:
خــص موقــف املعتزلــة هنــا يف أن القــرآن عـ َرض مخلوق خلقــه تعاىل،
يتل ّ
إذ األعــراض محدثــة ،فيقــول القــايض عبــد الجبــار أحــد أهــم أمئــة املعتزلــة:
«القــرآن كـــام اللــه ووحيه ،وهـــو مخلــــوق محـــ َدث ،أنزلـــه الله عىل نبيـــه
ليـكــــون علمــاً ودالّ ً عــى نبوته ،وجعله داللة لنـــا علــــى األحكــــام لرنجع
إليه يف الحــــال والحــرام ،واستـوجب منـــا بـذلك الحمـد والشكر والتحميد
والتقديــس ...القــــرآن يتقــــدم بعضـــه عــى بعــض ،ومــا هــذا ســبيله ال يجوز
أن يكـــــون قدميـاً ،إذ القـــديم هـــو مـــا ال يتقدمـــه غــره ...وآخــر ،ونصــف
وربــع ،وســدس وسبـــع ،ومــا يكــون بهــذا الوصــف ،كيــف يجــوز أن يكــون
قدمي ـاً؟»[[[.
إن املقدمــات العقليــة التــي اســتند إليهــا املعتزلــة تتصــف بالــرورة
العقليــة ،وكأن هــذا األمــر رضوري للدفــاع عــن العقيــدة اإلســامية يف مواجهــة
غــر املســلمني الذيــن يشــككون بالعقيــدة اإلســامية.
ِ
يكتــف املعتزلــة بتجــاوز املألــوف يف الجــدل بقولهــم بخلــق
مل
القــرآن ،بــل تجــاوزوا ذلــك إىل نفــي صفــة اإلعجــاز عنــه ،وهــو مــا نُظــر إليــه
مس ـاً مبقدسـ ٍ
ـات أجمــع عليهــا املســلمون ،وكانــت مصــدر فخرهــم
بوصفــه ّ
ومتيزهــم بــأ ّن كتابهــم العظيــم يســتحيل اإلتيــان بــه مــن حيــث النظــم والبالغــة
والفصاحــة.
يف هــذا املجــال -كــا يف خلــق القــرآن -كان املعتزلــة منطق ّيــن مــع
[[[ الشهرستاين ،امللل والنحل ،ج ،1ص.58-57
[[[ القايض ،مصدر سابق ،ص.185-183
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أنفســهم ،وأمنــاء ملنهجهــم العقــاين يف النظــر إىل األمــور ،ومنهــا -عــى
األخــص -النــص الدينــي ،برفــض كل مــا ال يقبلــه العقــل.
ّ
الكالم املوحى وكيفية نسبته عند املعتزلة:
فاملعتزلــة الذيــن قالــوا بخلــق القــرآن ذهبــوا إىل أن مــا يســمعه النــاس

ويتلونــه ليــس بــكالم اللــه عــى الحقيقــة ،وإمنــا هو كالمــه تعــاىل مجــازا ً ،فهو
مضــاف إليــه وليــس موجــودا ً بذاتــه يف اللــوح املحفــوظ ،وإمنــا هــو حكايــة
عــن ذلــك .وقــد مثّــل القــايض عبــد الجبــار لهــذا الــرأي ،بأنــه« :كــا تنشــد
اليــوم قصيــدة ألمــرئ القيــس ،فهــذه القصيــدة مضافــة إليــه عــى الحقيقــة،
وإن مل يكــن محدث ـاً لهــا مــن ناحيتــه يف الوقــت الحــارض»[[[ .وقالــوا حــول

نســبته إىل غــره تعــاىل كجربيــل والنبــي  مــع أنــه كالمــه تعــاىل :إن ذلــك
مــن بــاب التح ُّمــل ،فقــد يضــاف كالم الغــر إىل مــن تح ّملــه ،وهــذا كثــر يف

اللغــة ،فإضافتــه إىل جربيــل  Aمث ـاً كانــت ألنَّ ـ ُه املظهــر لــه حتــى لــواله
حــت إضافتــه إليــه[[[.
لَـــا ُعــرف ،فص ّ
كيفية الوحي عند املعتزلة:
هنــا يقــول املعتزلــة :إن كالمــه تعــاىل واحــد ،وهــو كالم حــادث ،وإن مــا
يف القــرآن والتــوراة واإلنجيــل كلــه كالم اللــه ،وإن كونــه حادث ـاً ال يعنــي أنــه
ـل للحــوادث؛ ألنــه إمنــا يخلقــه ويحدثــه يف محــل ،ويشــرون يف
تعــاىل محـ ّ
هــذا املعنــى إىل ســاع مــوىس  Aلكالمــه تعــاىل مــن الشــجرة حــن كلّمــه
ـا
عنــد طــور ســيناء ،وذلــك فيــا ّ
قصتــه اآليــة الكرميــة ،قولــه تعــاىلَ ﴿ :فلَـ َّ
ي ِم ـ ْن شـ ِ
ـاطئِ ا ْلــوا ِد ْ
ج َر ِة﴾...
الَ ْيَــنِ ِ
ف الْ ُب ْق َع ـ ِة الْ ُمبا َركَ ـ ِة ِم ـ َن الشَّ ـ َ
أَتاهــا نُــو ِد َ

[القصــص .]٣٠ :فهــم يقولــون يف ســاع مــوىس للــكالم :إنّــه تعــاىل أنشــأ

[[[ الخياط املعتزيل ،مصدر سابق ،ص.98
[[[ القايض ،مصدر سابق.
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كالمــاً خلقــه يف الشــجرة [[[  ،ومــا يالحــظ هنــا أن هــذا يــكاد يكــون رأي
املعتزلــة يف معنــى الحجــاب ،إذ عندهــم أنــه تعــاىل (محتجــب عــن الرؤيــة،
وأنــه إمنــا يخلــق الــكالم يف محــل).
وقــد اشــرطت املعتزلــة يف هــذا املحــل -الــذي يخلــق فيــه تعــاىل
الــكالم -أن يكــون جــادا ً ،كــا هــو الحــال يف الشــجرة عنــد تكليــم مــوىس

 ،Aوذلــك (حتــى ال يكــون «املحــل» هــو املتكلّــم مــن دون اللــه).

ـر عنــه الخيــاط،
فاملعتزلــة يعــرون عــا يلقــى يف الوحــي مــن رأي يعـ ّ
ـر عنهــا
ويتمثــل يف أنهــم يــرون أن مــا يوحــى إىل النبــي هــو الفكــرة التــي يعـ ّ
بواســطة الــكالم ،باختــاف اللغــة التــي يعــر بهــا ،لذلــك فــإن كالم النبــي 
بالقــرآن باللغــة العربيــة فعــل طبيعــي لــه؛ ألنــه عــريب ،وأن املوحــى إليــه كان
الفكــرة التــي عــر عنهــا هــو بلغتــه العربيــة.
ومــن هــذه الفكــرة بالــذات انطلــق بعــض املعتزلــة -كأيب موىس املــردار،
وعيــى بــن صبيــح البغــدادي ،والنظّــام -يف قولهــم بــأن وجــه اإلعجــاز يف
القــرآن الكريــم ليــس يف نظمــه وبالغتــه ،فالنــاس قــادرون عــى مثــل ذلــك
النظــم والتأليــف ،وإن وجــه اإلعجــاز والداللــة عــى النبــوة فيــه مــا فيــه مــن
اإلخبــار بالغيــوب.

[[[ الخياط املعتزيل ،مصدر سابق.
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ثالثاً ـ اإلمامية:
موقفهم من الكالم اإللهي:
ذهبــت اإلماميــة -ميثّلهــم هنــا الشــيخ الطــويس -إىل أن كونــه تعــاىل
متكلّــاً ال يكــون إال بــكالم محــدث؛ ألن حقيقــة املتكلّــم َمــن وقــع منــه

الــكالم الــذي هــو هــذا املعقــول بحســب دواعيــه وأحوالــه ،وقالــوا بــأن كالمــه
ـاه بــه هــو تعــاىل بكونــه محدثـاً [[[ ،وذلــك
تعــاىل يجــب أن يوصــف مبــا سـ ّ
حــدَ ٍ
اس ـ َت َم ُعو ُه
ـم ِم ـ ْن ِذكْ ـ ٍر ِم ـ ْن َربِّ ِهـ ْ
يف داللــة قولــه تعاىل﴿ :مــا يَأْتِي ِهـ ْ
ـم ُم ْ
ث ِإ َّل ْ

ُــم يَلْ َع ُبونَ ﴾ [األنبيــاء.]٢ :
َوه ْ

واإلماميــة كأهــل الحديــث واألشــعرية ،يــرون أن الــكالم صفــة لــه تعــاىل،
ولكنــه ليــس مــن الصفــات الذاتيــة القدميــة كالعلــم والقــدرة والحيــاة كــا يرى
أولئــك ،وإمنــا هــو (مــن الصفــات اإلضافيــة كالخلــق والــرزق) () .واتفقــت

املعتزلــة مــع اإلماميــة يف القــول بحــدوث الــكالم .لــذا ورد عــن اإلمــام عــي

 :Aيقــول لِـــا أراد كونــه :كُـ ْن ،فيكــون ،ال بصــوت يقــرع ،وال بنــداء يُســم،
ـل منــه ،أنشــأه ومثلــه ،مل يكــن مــن قبــل ذلــك كائنـاً،
وإمنــا كالمــه ســبحانه فعـ ٌ
ولــو كان قدميـاً لــكان إلهـاً ثانيـاً[[[.
وهنــا نــورد كالمــاً
مهــاً للعالمــة الطباطبــايئ قــدس رسه -نــأيت بــه
ّ
ألهميتــه ،-يقــول:
مــا يسـ ّمى عنــد النــاس قــوالً وكالمـاً عبــارة عــن إبــراز اإلنســان املتكلــم
مــا يف ذهنــه مــن املعنــى بواســطة أصــوات مؤلفــة موضوعــة ملعنــى ،فــإذا
قــرع َسـ ْم َع املخاطــب أو الســامع انتقــل املعنــى املوجــود يف ذهــن املتكلــم
[[[ الطويس ،االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد ،ص .263

[[[ الرشيف الريض ،نهج البالغة ،تحقيق محمد عبده ،ص.210
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إىل ذهنهــا فحصــل بذلــك الغــرض مــن الــكالم ،وهــو التفهيــم والتفهــم.

[[[

وهنــاك نكتــة ن ّبــه عليهــا الحكــاء فقالــوا :حقيقــة الــكالم ُمتق ّومــة مبــا
يــدل عــى معنــى خفــي ُمضمــر ،وأمــا بقيــة الخصوصيــات ككونــه بالصــوت
الحــادث يف صــدر اإلنســان ،ومــروره مــن طريــق الحنجــرة واعتــاده عــى
مقاطــع الفــم ،وكونــه بحيــث يقبــل أن يقع مســموعاً  -فهــذه خصوصيــات تابعة
للمصاديــق ،وليســت دخيلــة يف حقيقــة املعنــى الــذي يتق ـ ّوم بــه الــكالم.
فالــكالم اللفظــي املوضــوع ،الــدال عــى مــا يف الضمــر :كالم ،وكــذا
اإلشــارة الوافيــة إلراءة املعنــى :كالم ،كــا أن إشــارتك بيــدك إىل القعــود
والقيــام :أم ـ ٌر َوقَـ ٌ
ـول .وكــذا الوجــودات الخارجيــة ،فإنهــا ملــا كانــت حاكيــة
بوجودهــا عــن وجــود علّتهــا ،وبخصوصياتهــا عــن الخصوصيــات الكامنــة
فيهــا؛ صــارت الوجــودات الخارجيــة -مبــا أن وجودهــا مثــال لكــال علّتهــا-
كالمــاً .وعليــه فمجمــوع العــامل اإلمــكاين كالم اللــه ســبحانه ،ويتكلــم بــه
بإيجــاده وإنشــائه ،فيظهــر املكنــون مــن كــال أســائه وصفاتــه .وكــا أنــه
تعــاىل خالــق العــامل والعــامل مخلوقــه ،كذلــك هــو تعــاىل متكلّــم بالعــامل،
مظهــر بــه خبايــا األســاء والصفــات ،والعــامل كالمــه.
قال أمري املؤمنني وسيد املوحدين  Aيف نهج البالغة:
خــر ُوقٍ َوأَ َد َو ٍ
ـر الَ ِبلِ َســانٍ َولَهـ َو ٍ
ـول َوالَ يَلْ ِفـ ُ
ات ،يَ ُقـ ُ
ـظ،
اتَ ،ويَ ْسـ َم ُع الَ ِب ُ
«يُ ْ
خـ ِ ُ
ـظَ ،ويُرِيــدُ َوالَ يُضْ ِمـ ُر .يُ ِ
ح َّفـ ُ
ح َفـ ُ
ض ِمـ ْن َغـ ْ ِ
ض
ـر ِر َّقـ ٍةَ ،ويُ ْب ِغ ُ
ـب َويَـ ْر َ
ـظ َوالَ يَ َت َ
َويَ ْ
حـ ُّ
ِصــ ْو ٍ
َــر َمشَ ــ َّق ٍة .يَق ُ
ــب ِمــ ْن غ ْ ِ
ت
ــا َأ َرا َد كَ ْونَــهُ ( :كُــنْ؛ َف َيكُــونُ ) الَ ب َ
ُــول ِل َ
َويَغْضَ ُ
ـم
حانَهُ ِف ْعـ ٌ
ـل ِم ْنــهُ َأنْشَ ـأَهُ َو َم َّثلَــهُ  ،لَـ ْ
َي ْق ـ َرعَُ ،والَ ِب ِنــدَ ا ٍء ُي ْس ـ َم ُعَ ،وإِنَّ َــا كَالَ ُمــهُ ُس ـ ْب َ

يَكُ ـ ْن ِم ـ ْن َق ْبــلِ ذلِــكَ كَائِن ـاًَ ،ولَ ـ ْو كَانَ َق ِدمي ـاً لَ ـكَانَ إِله ـاً ثَانِي ـاً».
[[[ العالمة الطباطبايئ ،تفسري امليزان ،ج.242 ،18

[[[ الرشيف الريض ،نهج البالغة ،ج ،2ص.122

[[[
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وأمــا الشــيخ املفيــد ،فقــد وضــح هــذا األمــر يف كتابــه املســائل العكربية
وســئل عــن كالم اللــه ملوىس
ي[[[ ،فقــالُ :
-املســألة الحاديــة عرشة-بشــكل جـ ّ

 :Aبــأي يشء كان ذلــك ،وقــد علمنــا أن النطــق ال يخــرج إال عــن مك ّيــف،
تعــاىل اللــه عــن ذلــك! فــا هــذا النطــق ومــا ورد فيــه؟!

والجــواب -وباللــه التوفيــق« :-إن اللــه تعــاىل كلّــم مــوىس  Aبــأن فعــل
كالمـاً لــه يف الشــجرة التــي ســمعه منهــا ،أو يف الهــواء املتصــل بهــا .والــكالم
غــر محتــاج إىل كيفيــة املتكلــم بــه وإمنــا يحتــاج إىل عمــل يقــوم بــه ،ســواء
كان لفاعلــه كيفيــة أم مل يكــن لــه .وكذلــك مــا عــدا الــكالم مــن األغــراض
كلهــا يحتــاج إىل كيفيــة... ،فيعلــم أن املتكلــم ال يحتــاج يف كونــه متكلــاً
إىل كيفيتــه إذ كان معنــى املتكلــم وحقيقتــه مــن فعــل الــكالم ،بداللــة أن كل
مــن عــرف شــيئاً فاعـاً للــكالم عرفــه متكلـاً .وكل مــن عرفــه متكلـاً علمــه
فاع ـاً للــكالم .ومــن أثبــت األمــر يف فعلــه للــكالم اشــتبه يف كونــه متكل ـاً.
وهــذا واضــح ملــن تأ ّملــه ،إن شــاء اللــه».
فهــذا ســبيل بــاب اإليحــاء والوحــي .ولــه مــن هــذا الســبيل املعجــزات

القويــة واإلخبــار باملغيبــات واإلنــذار بالعقوبــات قبــل وقوعهــا.

[[[

لقــد قــام مــا صــدرا مــن أجــل تعريــف الوحــي واختالفــه مــع ســائر

أقســام اإلدراكات واملعــارف ،بإيجــاد مقارنــة ومقايســة قيّمــة بينهــا.

[[[

ولهــذا فرأيــه هــو أن الوحــي عبــارة عــن علــوم غــر اكتســابية ،يأخذهــا
األنبيــاء مــن األمــور التــي هــي مــا وراء الطبيعــة ،بشــكل تتجــى معهــا إفاضــة
املعرفــة عليهــم.
[[[ املفيد ،املسائل العكربية ،املسألة الحادية عرش ،ص.43
[[[ املفيد ،أوائل املقاالت ،ص.41-39

[[[ صدراملتألهني ،املبدأ واملعاد ،ص.318

 146د .حاتم اجليايش

موقف مدرسة أهل البيت من خلق القرآن:
لإلماميــة هنــا موقــف مختلــف جوهريـاً عــن ســائر الفــرق ،يف التعبــر عن
معنــى كــون القــرآن محدثـاً تبعـاً لقولهــم إ ّن الــكالم محــدث؛ فهــم توقّفــوا عند
القــول بــأن القــرآن مخلــوق ،فقالــوا :ال نصفــه بأنــه مخلــوق؛ ألنــه يوهــم بأنــه
مكــذوب أو مضــاف إىل غــر قائلــه ،إذ إ ّن ذلــك املعتــاد مــن هــذه اللفظــة،
خ ِتـ ٌ
ـاق﴾ [ص ،]٧ :وقولــه
وورد هــذا املعنــى يف قولــه تعــاىل﴿ :إِنْ هــذا إِ َّل ا ْ
خلُ ُقــونَ إِ ْفــكاً﴾ [العنكبــوت ،]١٧ :فلــم يوصــف الــكالم بالخلــق
تعــاىلَ ﴿ :وتَ ْ
إل إذا أريــد بــه الكــذب أو االنتحــال.
ّ
وقــد روي عــن اإلمــام مــوىس بــن جعفــر  ،Aأنــه كان حــن يُســأل عــن

خلــق القــرآن يقــول :ال نقــول مــا يقولــون ،ولكــن نقــول إنــه كالم اللــه.

[[[

ومــا يــراه الباحــث هنــا -توفيق ـاً بــن اآلراء املختلفــة يف القــرآن الكريــم
بــن القــدم والحــدوث أو الخلــق كــا يعــر عنــه املعتزلــة-إ َّن مــا ذهــب إليــه
الســيد الطباطبــايئ ،وهــو رأي حســن فيــه الكثــر مــن التوفيــق إىل املــراد،
وإجاملــه أ ْن القــرآن الكريــم -إذا أريــد بــه هــذه اآليــات التــي نتلوها-مبــا أنَّ ـ ُه
كالم ّ
دال عــى معــانٍ ذهنيــة نظــر ســائر الــكالم ليــس بحســب الحقيقــة ال
حادثــاً وال قدميــاً.
نعــم هــو متّصــف بالحــدوث ،أي :حــدوث األصــوات التــي هــي معنونــة
بعنــوان الــكالم والقــرآن.
وإ ْن أريــد بــه مــا يف علــم اللــه تعــاىل مــن معانيهــا الحقــة ،كان كعلمــه
ـق :قدمي ـاً ب ِق َدمــه ،فالقــرآن قديــم ،أي :علمــه تعــاىل بــه
تعــاىل بــكل يشء حـ ّ
إل
قديــم ،كــا أ ّن زيــدا ً الحــادث قديــم ،أي :أ ّن علــم اللــه تعــاىل بــه قديــم ّ
[[[ املجليس ،األمايل ،حديث  ،956ص.701
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أنــه محــدث خلق ـاً.
إذن :فالقــرآن عنــد الطباطبــايئ مــن حيــث قدمــه أو حدوثــه تابــع لســنة
وجــوده ،ورأي الطباطبــايئ هــذا يشــكل تفصي ـاً ملــا ذهبــت إليــه اإلماميــة،
فالقــرآن محــدث مــن حيــث إنّــه عبــارة عــن هــذه األصــوات والحــروف
املكونــة لآليــات ،وهــو قديــم مــن حيــث إنّــه يف علمــه تعــاىل ،كــا يعلــم
تعــاىل جميــع األشــياء الحــادث منهــا والقديــم.
الكالم املوحى وكيفية نسبته:
أكــد اإلماميــة أن القــرآن الكريــم هــو الوحــي ،وهــو كالمــه تعــاىل عــى
الحقيقــة ،وقــد أجمــل الشــيخ املفيــد ذلــك بقولــه :إن القــرآن كالم اللــه
ووحيــه ،وإنــه محــدث كــا وصفــه اللــه تعــاىل.

[[[

ويفــرق الشــرازي -صــدر الديــن محمــد (ت ١٠٥٠هـ١٦٤٠/م) -بــن مــا

يســمعه النبــي  Aمــن جربيــل ،ومــا يســمعه النــاس مــن النبــي ،إذ يقــول:

(إيّــاك أن تظـ ّن أ ّن تل ّقــي النبــي  كالم اللــه بواســطة جربيل  Aواســتامعه
منــه كاســتامعك مــن النبــي ،أو تقــول :إ ّن النبــي  كان مقلّــدا ً لجربيــل،)...
وقــد رشح الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة ذلــك؛ بــأ ّن مــا بلّغــه جربيــل إىل النبــي
 هــو كالم اللــه بالــذات ،ووعــاء ُه الرســول األعظــم  عىل حقيقتــه ،وعليه
تكــون معرفــة الرســول  بكالمــه تعــاىل هــي عــن كالمــه تعــاىل ،وكالم اللــه
[[[
هــو عــن معرفــة الرســول .
كيفية الوحي عندهم:
وقالــت اإلماميــة -يف كيفيــة وحيــه تعــاىل لكالمــه :-بأنــه يخلقــه يف محــل
[[[ املفيد ،أوائل املقاالت ،ص.43-41

[[[ الرشيف املرتىض ،األمايل (درر الفوائد وغرر القالئد) ،ج ،1ص.270
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أيضــاً ،فتكليمــه تعــاىل مــن وراء حجــاب يــرى فيــه الســيد املرتــى( :أنــه
تعــاىل رمبــا يفعــل كالمـاً يف جســم محتجــب عــن املكلَّــم ،غــر معلــوم عــى
ســبيل التفصيــل ،فيســمع املخاطَــب الــكالم وال يعــرف محلــه عــى طريــق
[[[
التفصيــل).
وأمــا كيفيــة االطّــاع عــى الغيــب ،فــإن الشــيخ املفيــد -محمــد بــن
محمــد بــن النعــان (ت٤١٣هــ١٠٢٢/م) -يــرى :أن ذلــك يكــون باالطّــاع
عــى اللــوح املحفــوظ ،إذ إ ّن هــذا اللــوح هــو( :كتــاب اللــه تعــاىل ،كُتــب فيــه
مــا يكــون إىل يــوم القيامــة ،... ،وإن القلــم هــو الــذي أحــدث اللــه بــه الكتابــة
يف اللــوح ،وجعــل اللــوح أص ـاً ليعــرف املالئكــة منــه مــا يكــون مــن غيــب
ووحــي) [[[.
فهــو تعــاىل إذا أراد أن يُطلــع حــدا ً مــن املالئكــة عــى الغيــب ،أو يحملـ ُه
الرســالة إىل األنبيــاء ،فمصدرهــم يف ذلــك -كــا ورد يف الروايــات -هــو
االطّــاع عــى ذلــك اللــوح ،وأ ّمــا مــا يوحيــه تعــاىل إىل نبيــه فلذلــك طريقــان:
فتــارة يكــون بإســاعه الــكالم مــن غــر واســطة ،وتــارة بإســاعه الــكالم عــى
ألســن املالئكــة.

[[[ الرشيف املرتىض ،مصدر سابق.

[[[ املفيد ،تصحيح االعتقاد ،ص.74
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تحليل ومقارنة اآلراء الكالمية:
أوالً :أوجه االتفاق واالختالف بني اآلراء الكالمية يف الوحي:
بعدمــا اتضــح أن األشــاعرة يقولــون إن كالمــه تعــاىل صفــة مــن الصفــات
الذاتيــة ،مل يــزل وال يــزال موصوفـاً بــه ،قائــم بــه ومختــص بذاتــه ،وهــو غــره

تعــاىل ،قديــم وكالمــه القديــم ،وعــروا عنــه بالــكالم النفــي ،فمنــه جمــل
إخباريــة -وراء العلــم ،-ومنــه جمــل إنشــائية كاألمــر والنهــي مثـاً -وراء اإلرادة
والكراهــة ،-وهــو يشء يف ذهــن املتكلــم يســمى بالــكالم النفــي ،وهــو
الــكالم حقيقــة ،وأمــا الــكالم اللفظــي فهــو تعبــر عنــه ،وهــذا الــكالم (النفيس)
يف اإلنســان حــادث يتبــع حدوثــه ذاتــه ،وفيــه ســبحانه قديــم ل ِقـ َدم ذاتــه ،وإن
املتل ـ ّو واملســموع مــن الــكالم اإللهــي -أي القــرآن الكريــم هنــا -هــو كالمــه
تعــاىل األزيل القديــم ،الــذي ليــس بحــرف وال صــوت ،بــل الصفــة القدميــة
لــه تعــاىل ،وقالــوا إ ّن امللــك أو الرســول إمنــا يســمع منــه هــذه الحــروف
واألصــوات بغــر واســطة ،وهنــا الســاع للــكالم مبــارشة ،مســتندين فيــه إىل
جــواز الرؤيــة الــذي يقولــون بــه ،ويقيســون عليــه ســاع الــكالم.
وقالــت املعتزلــة :إن كالمــه تعــاىل أصــوات وحــروف ليســت قامئــة بذاته
تعــاىل ،بــل يخلقهــا يف غــره كاللــوح املحفــوظ أو جربائيــل أو النبــي ،فكالمه
تعــاىل مخلــوق محــدث ،إذ ال ميكــن أن يكــون اللــه قــد أحــدث الــكالم يف
ذاتــه؛ ألنــه إذا تكلــم خلــق يف ذاتــه الصــوت الــذي هــو جســم أو عــرض،
محــا للحــوادث ،وال يجــوز أن يحــدث إلّ يف محــل؛ ألن
ًّ
فأصبحــت ذاتــه
إل أنــه يحدثــه يف
ـا تقــوم بــه ،فــا يبقــى ّ
األجســام واألعــراض تتطلــب محـ ّ ً
محــل .ويحدثــه وقــت الحاجــة إىل الــكالم ،وقــد اشــرطت املعتزلــة يف هــذا
املحــل الــذي يخلــق فيــه تعــاىل الــكالم أن يكــون جــادا ً ،كــا أحدثــه تعــاىل
يف الشــجرة؛ حتــى ال يكــون «املحــل» هــو املتكلــم مــن دون اللــه ،وعليــه
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فالقــرآن مخلــوق أيض ـاً ألنــه كالمــه تعــاىل ،وإن مــا يســمعه النــاس ويتلونــه
مــن القــران ليــس بــكالم اللــه عــى الحقيقــة ،وإمنــا هــو كالمــه تعــاىل مجــازا ً،
فهــو مضــاف إليــه وليــس موجــودا ً بذاتــه يف اللــوح املحفــوظ ،وإمنــا هــو
حكايــة عــن ذلــك؛ إلنــه تعــاىل محتجــب عــن الرؤيــة ،وإن مــا يوحــى إىل
النبــي هــو الفكــرة التــي يعــر عنهــا بواســطة الــكالم ،باختــاف اللغــة التــي
يعــر بهــا ،لذلــك فــإن كالم النبــي بالقــرآن باللغــة العربيــة فعــل طبيعــي ألنــه
عــريب ،وإن املوحــى إليــه كان الفكــرة التــي عــر عنهــا هــو بلغتــه العربيــة ،وإن
وجــه اإلعجــاز يف القــرآن الكريــم ليــس يف نظمــه وبالغتــه ،فالنــاس قــادرون
عــى مثــل ذلــك النظــم والتأليــف ،وإمنــا وجــه اإلعجــاز والداللــة عــى النبــوة
فيــه مــا فيــه مــن اإلخبــار بالغيــوب.
وتقــول اإلماميــة واألشــعرية :إ ّن الــكالم صفــة لــه تعــاىل ،ولكنــه ليــس
مــن الصفــات الذاتيــة القدميــة كالعلــم والقــدرة والحيــاة ،وإمنــا هــو (مــن
الصفــات اإلضافيــة كالخلــق والــرزق) ،واتفقــت املعتزلــة مــع اإلماميــة يف
إل بــكالم محــدث؛
القــول بحــدوث الــكالم ،فكونــه تعــاىل متكلّـاً ال يكــون ّ
ألن حقيقــة املتكلــم َمــن وقــع منــه الــكالم الــذي هــو هــذا املعقــول بحســب
ـاه بــه
دواعيــه وأحوالــه ،وقالــوا بــأن كالمــه تعــاىل يجــب أن يوصــف مبــا سـ ّ
هــو تعــاىل بكونــه محدث ـاً.
فالــكالم اللفظــي املوضــوع ،الــدال عــى مــا يف الضمــر :كالم ،وكــذا
اإلشــارة الوافيــة إلراءة املعنــى :كالم ،كــا أن إشــارتك بيــدك إىل القعــود
والقيــام :أم ـ ٌر وقَـ ٌ
ـول .وكــذا الوجــودات الخارجيــة فإنهــا ملــا كانــت حاكيــة
بوجودهــا عــن وجــود علتهــا ،وبخصوصياتهــا عــن الخصوصيــات الكامنــة
فيهــا؛ صــارت الوجــودات الخارجيــة -مبــا أن وجودهــا مثــال لكــال علّتهــا-
كالمــاً .وعليــه فمجمــوع العــامل اإلمــكاين كالم اللــه ســبحانه ،ويتكلــم بــه
بإيجــاده وإنشــائه ،فيظهــر املكنــون مــن كــال أســائه وصفاتــه .وكــا أنــه
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تعــاىل خالــق العــامل والعــامل مخلوقــه ،كذلــك هــو تعــاىل متكلــم بالعــامل،
مظهــر بــه خبايــا األســاء والصفــات ،والعــامل كالمــه .وثّ ــة رأي توفيقــي بــن
اآلراء املختلفــة يف القــرآن الكريــم بــن القــدم والحــدوث أو الخلــق -كــا
يعــر عنــه املعتزلــة ،-وهــو مــا ذهــب إليــه الســيد الطباطبــايئ :أن القــرآن
الكريــم إذا أريــد بــه هــذه اآليــات التــي نتلوهــا مبــا انهــا كالم دال عــى معــانٍ
ذهنيــة نظــر ســائر الــكالم ليــس بحســب الحقيقــة ال حادثــاً وال قدميــاً[[[.
نعــم ،هــو متصــف بالحــدوث ،أي :بحــدوث األصــوات التــي هــي
معنونــة بعنــوان الــكالم والقــرآن ،وإن أريــد بــه مــا يف علــم اللــه تعــاىل مــن
معانيهــا الحقــة؛ كان كعلمــه تعــاىل بــكل يشء حــق :قدميــاً بقدمــه.
فالقــرآن قديــم ،أي :علمــه تعــاىل بــه قديــم ،كــا أن زيــدا ً الحــادث قديم،
أي أ ّن علــم اللــه تعــاىل بــه قديــم إلّ أنــه محــدث خلقـاً.
إذن :فالقــرآن عنــد العالمــة الطباطبــايئ -مــن حيــث قدمــه أو حدوثــه-
تابــع لســنة وجــوده ،ورأي العالمــة الطباطبــايئ هــذا يشــكل تفصيـاً ملــا ذهبت
إليــه اإلماميــة ،فالقــرآن محــدث مــن حيــث هــو عبــارة عــن هــذه األصــوات
والحــروف املكونــة لآليــات ،وهــو قديــم مــن حيــث إنــه يف علمــه تعــاىل كــا
يعلــم تعــاىل جميــع األشــياء ،الحــادث منهــا والقديــم.
ٍ
عــرض ملبــاين املــدارس الكالميــة التــي لهــا األثــر
مــا تقــدم -مــن
البالــغ يف بيــان معنــى الوحــي عنــد مفــري املذاهــب اإلســامية ويف تفســر
آيــات القــرآن الكريــم -يتبــن مــن أوجــه االتفــاق واالختــاف مــا يــأيت:
أوالً- :قالــت األشــعرية :إن الــكالم صفــة ذاتيــة لــه تعــاىل ،وعــروا عنــه
بالــكالم النفــي ،واتفقــت اإلماميــة معهــم عــى أن كالمــه صفــة ،ولكــن ليــس
[[[ العالمة ،القرآن يف اإلسالم ،ج ،1ص.11
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مــن الصفــات الذاتيــة القدميــة كالعلــم والقــدرة والحيــاة ،وإمنــا هــو (مــن
الصفــات اإلضافيــة كالخلــق والــرزق).
ثانيـاً- :قالــت املعتزلــة :إن كالمــه تعــاىل أصــوات وحــروف ليســت قامئة
بذاتــه تعــاىل ،بــل يخلقهــا ويحدثهــا يف غــره كاللــوح املحفــوظ أو جربائيــل
أو النبــي ،أو يف محــل فيســمع مــن املحــل .كــا أحدثــه تعــاىل يف الشــجرة
وقــت الحاجــة إىل الــكالم.
ووافقهــم اإلماميــة عــى كونــه تعــاىل متكلّــاً ،وال يكــون إال بــكالم
محــدث؛ ألن حقيقــة املتكلّــم َمــن وقــع منــه الــكالم وأ ّن الــكالم صفــة لــه
تعــاىل ،ولكنــه ليــس مــن الصفــات الذاتيــة القدميــة ،وإمنــا هــو مــن الصفــات
اإلضافيــة ،ومل يحــروا كالمــه تعــاىل بالــكالم اللفظــي ،فالــكالم اللفظــي
املوضــوع الــدال عــى مــا يف الضمــر :كالم ،وكــذا اإلشــارة الوافيــة إلراءة
املعنــى :كالم ،وكــذا الوجــودات الخارجيــة ،مبــا أن وجودهــا مثــال لكــال
علتهــا؛ فهــي :كالم .وعليــه فمجمــوع العــامل اإلمــكاين كالم اللــه ســبحانه،
ويتكلــم بــه بإيجــاده وإنشــائه ،فهــو تعــاىل متكلــم بالعــامل ،مظهــر بــه خبايــا
األســاء والصفــات ،والعــامل كالمــه.
ثالثــاً- :قالــت األشــعرية :إن القــرآن صفــة ذات لــه تعــاىل فهــو قديــم
بقدمــه ،إذ إن هــذا القــرآن املتلــ ّو يف املحاريــب املكتــوب يف املصاحــف
غــر مخلــوق وال محــدث ،بــل قديــم مــع اللــه تعــاىل .وهــو الــذي أظهــره يف
اللــوح املحفــوظ ،وهــو الــذي رتبــه ونظمــه ،وهــو كالم اللــه عزوجــل ،أنزلــه
جربيــل  Aمــن الســاوات إىل األرض ،وهــو كالم النبــي ،مبعنــى :أنــه هــو
جــة لنبوتــه،
الــذي أظهــره إىل الخلــق ودعــا النــاس إىل اإلميــان بــه وجعلــه مح ّ
واتفقــت معهــم اإلماميــة عــن معنــى كــون القــرآن قدميـاً ،بأنّــه إ ْن أريــد بــه مــا
يف علــم اللــه تعــاىل مــن معانيهــا الحقــة ،كان -كعلمــه تعــاىل بــكل يشء حــق-
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قدمي ـاً بقدمــه ،فالقــرآن قديــم ،أي :علمــه تعــاىل بــه قديــم.
رابعــاً- :قالــت املعتزلــة :إن القــرآن عــرض مخلــوق ،خلقــه تعــاىل إذ
األعــراض محدثــة ،وكالمــه حــادث إمنــا يخلقــه ويحدثــه يف محــل ،وقــد
اشــرطوا يف هــذا املحــل أن يكــون جــادا ً كــا هــو الحــال يف الشــجرة،
واتفقــت معهــم اإلماميــة عــى كــون القــرآن محدث ـاً -تبع ـاً لقولهــم إن الــكالم
محــدث ،إذا أريــد بــه هــذه اآليــات التــي نتلوهــا ،ألنهــا كالم دال عــى معــان
ذهنيــة نظــر ســائر الــكالم ،ليــس بحســب الحقيقــة -ال حادثـاً وال قدميـاً .نعــم
هــو متصــف بالحــدوث ،أي :بحــدوث األصــوات التــي هــي معنونــة بعنــوان
الــكالم والقــرآن ،فالقــرآن محــدث مــن حيــث هــو عبــارة عــن هــذه األصــوات
والحــروف املكونــة لآليــات.
خامســاً - :اتفقــت اإلماميــة واملعتزلــة واألشــاعرة عــى أن اللــه تعــاىل
يوحــي إىل أنبيائــه؛ إمــا مــن وراء حجــاب ،أو بواســطة مــاك الوحــي ،أو
ـر أَن يُكَلِّ َمــهُ اللَّــهُ إِ َّل َو ْح ًيــا
مــن غــر واســطة؛ لقولــه تعــاىلَ ﴿ :و َمــا كَانَ لِ َبـ َ ٍ

ــل َر ُس ً
ــي
ــاب أَ ْو يُ ْر ِس َ
ج ٍ
أَ ْو ِمــن َو َرا ِء ِح َ
ــي ِبإِ ْذنِــ ِه َمــا يَشَ ــا ُء  إِنَّــهُ َع ِ ٌّ
ــول َف ُيو ِح َ
يــم﴾ [الشــورى ،]51 :ولكنهــم اختلفــوا يف تفاصيلهــا ،فأمــا األشــاعرة
َح ِك ٌ
فقالــت :إن امللــك أو الرســول إمنــا يســمع بغــر واســطة ،ولكــن مــن وراء
حجــاب ،وهــذا الحجــاب للســامع وليــس لــه تعــاىل .وأ ّمــا اإلماميــة فقالــت:
إنــه تعــاىل رمبــا يفعــل كالم ـاً يف جســم محتجــب عــن املكلَّــم غــر معلــوم
عــى ســبيل التفصيــل ،فيســمع املخاطــب الــكالم ،وال يعــرف محلــه عــى
طريــق التفصيــل .وأمــا املعتزلــة فــرى أن الوحــي يخلقــه اللــه تعــاىل ويحدثــه
يف محــل ،واشــرطوا يف هــذا املحــل أن يكــون جــادا ً كــا هــو الحــال يف
الشــجرة.
وقالــت األشــاعرة -عــن طــرق الوحــي األخــرى -أ ْن يُســمع كالمــه تعــاىل
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بواســطة كاســتامع الخلــق مــن الرســول عنــد قراءتــه ،أو أ ْن يُســمع كالمــه تعاىل
بغــر واســطة وال حجــاب ،وهــذا الوحــي ســاعاً وإفهام ـاً مــن غــر واســطة،
قياسـاً عــى تجويزهــم لرؤيتــه تعــاىل.
النبــي لــه طريقــان :فتــارة يكــون
وأمــا األماميــة فــرى أن الوحــي إىل
ّ
بإســاعه الــكالم مــن غــر واســطة ،وتــارة بإســاعه الــكالم عــى ألســن
املالئكــة بعــد أن يُطلِ ـ َع أحــدا ً مــن املالئكــة عــى الغيــب ،أي عــى اللــوح
املحفــوظ كــا ورد يف الروايــات.
وقالــت املعتزلــة :إن مــا يســمعه النــاس ويتلونــه ليــس بــكالم اللــه عــى
الحقيقــة ،وإمنــا هــو كالمــه تعــاىل مجــازا ً ،فهــو مضــاف إليــه وليــس موجــودا ً
بذاتــه يف اللــوح املحفــوظ ،وإمنــا هــو حكايــة عــن ذلــك ،ومــا يوحــى إىل
النبــي هــو الفكــرة التــي يعــر عنهــا بواســطة الــكالم ،باختــاف اللغــة التــي
يعــر بهــا.
أسباب االتفاق واالختالف يف اآلراء الكالمية:
إ ّن مرجــع أســباب االتفــاق واالختــاف -كــا تبــن مــن خــال مــا تقــدم-
هــو اآلراء الكالميــة لــكل فرقــة ،ومــن ث َ ـ َّم ألقــت تلــك اآلراء بظاللهــا عــى
آرائهــم التفســرية يف بيــان معنــى الوحــي وكيفيتــه.
فأمــا األشــاعرة فقالــوا :إن الــكالم صفــة مــن صفــات الــذات ،وهــذا
الــكالم القديــم عــروا عنــه بالــكالم النفــي ،وإن القــرآن الكريــم املتلــ ّو
واملســموع ،هــو كالمــه تعــاىل األزيل القديــم الــذي ليــس بحــرف وال صــوت،
بــل صفــة قدميــة ،وهــو الــذي أظهــره يف اللوح املحفــوظ ورتبــه ونظمــه ،وهذا
الوحــي مل يكــن عــى ســبيل اإللهــام ،وإمنــا كان ســاعاً وإفهام ـاً مــن غــر
واســطة مبــارشة ،مســتندين فيــه إىل االســتدالل بجــواز الرؤيــة الــذي يقولــون
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بــه ويقيســون عليــه ســاع الــكالم.
وأمــا املعتزلــة فاســتندوا إىل املقدمــات العقليــة التــي تتصــف بالــرورة
العقليــة ،فقالــوا إن اللــه متكلــم ،ال بــكالم قديــم ،بــل بــكالم محــدث ،يحدثــه
وقــت الحاجــة إىل الــكالم ،وكالمــه تعــاىل أصــوات وحــروف ليســت قامئــة
بذاتــه تعــاىل ،بــل يخلقهــا خارجـاً عــن ذاتــه ،يحدثهــا يف محــلٍ فيســمع مــن
املحــل غــره ،كاللــوح املحفــوظ أو جربائيــل أو النبــي ،أو كــا أحدثــه تعــاىل
يف الشــجرة ،وعليــه فالقــرآن مخلــوق أيضـاً ألنــه كالم اللــه تعــاىل ،وهــو ليــس
بــكالم اللــه عــى الحقيقــة ،وإمنــا هــو كالمــه تعــاىل مجــازا ً ،فهــو مضــاف إليــه
وليــس موجــودا ً بذاتــه يف اللــوح املحفــوظ ،وإمنــا هــو حكايــة عــن ذلــك.
وذهبــت اإلماميــة إىل كونــه تعــاىل متكل ـاً بــكالم محــدث ،وهــو صفــة
مــن الصفــات اإلضافيــة ال الصفــات الذاتيــة القدميــة ،والقــرآن الكريــم ال
حــادث وال قديــم ،عــى تفصيــل :بــأن القــرآن الكريــم إذا أريــد بــه هــذه اآليات
املتلــوة مبــا أنهــا كالم؛ فهــو متصــف بالحــدوث ،وإن أريــد بــه مــا يف علــم
اللــه تعــاىل؛ فالقــرآن قديــم.
ووحيــه مخلــوق يفعلــه يف جســم محتجــب عــن املكلَّــم غــر معلــوم
عــى ســبيل التفصيــل ،وإذا أراد أن يُطلِــع أحــدا ً مــن املالئكــة عــى الغيــب،
أو يحملــه الرســالة إىل األنبيــاء ،فــإن ذلــك يكــون باالطــاع عــى اللــوح
املحفــوظ -كــا ورد يف الروايــات ،-ووحيــه تعــاىل لألنبيــاء يكــون بإســاعه
الــكالم مــن غــر واســطة ،أو بإســاعه الــكالم عــى ألســن املالئكــة ،وهــو
كالمــه تعــاىل عــى الحقيقــة.
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تصوير ظاهرة الوحي عند الحداثويني اإلسالميني:
يوكــد الحداثويّــون كثــرا ً يف كتاباتهــم وترصيحاتهــم عــى عــدم بيــان
اإلنــكار الرصيــح واملبــارش لألســس الدينيــة التــي يعتقــد بهــا املســلمون
منــذ عهــد النبــي ،وإمنــا يكــررون دوم ـاً بــأن لديهــم رؤيــة جديــدة ومختلفــة
عــا هــو موجــود يف الفكــر الكالســييك للمســلمني ،الــذي يعيــش حالــة
مــن الخيــال واألســاطري والتعلــق بــكل مــا هــو غيبــي ومجهــول توارثــه العقــل
اإلســامي عمــن ســبقهم مــن األمئــة املؤسســن للرشيعــة وتفســر الديــن
وأصولــه اإلســامية ،ويزعمــون أن هــذه الرؤيــة هــي التــي ســتحقق للمســلمني
التقــدم واللحــاق بركــب الحضــارة.
فإنّهــم -فيــا يخــص قضيــة الوحي-يكــررون القــول بوجــود رؤيتــن
مختلفتــن للوحــي؛ األوىل :الرؤيــة الكالســيكية الســطحية التــي تجعــل
الوحــي حقيقــة خارجــة عــن الواقــع ،ومتعاليــة عليــه ،وأنهــا نازلــة مــن الســاء
إىل األرض .والثانيــة :هــي النظــرة الحداثيــة التــي قدمــت رؤيــة واعيــة عميقــة
عــن حقيقــة ومعنــى الوحــي ،ونظــرة مختلفــة عــن تلــك النظــرة الكالســيكية
ـره تفســرا ً يتناســب مــع متغــرات التاريــخ
الســائدة يف الفكــر اإلســامي ،وتفـ ّ
والثقافــة[[[.
واملفكــرون الحداثويــون ال يقولــون بكــذب دعــوى نــزول الوحــي عــى
النبــي  ،بــل يس ـلّمون بذلــك ويظهــرون التصديــق بنــزول الوحــي ،لكــن
يتفقــون عــى أن الوحــي ليــس حقيقــة خارجــة ومنفصلــة عــن حقيقة اإلنســان،
وأنــه ليــس كلــه نــازالً مــن املنبــع اإللهــي املطلــق ،وإمنــا هــو حادثــة متأثــرة
بالطبيعــة اإلنســانية ،وممتزجــة باألمزجــة البرشيــة ،ومختلطــة باألبعــاد النفســية
والثقافيــة التــي كان يعيشــها النبــي يف ذلــك الزمــان.
[[[ محمد أركون ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني ،ص.181
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وبعــد اتفاقهــم عــى هــذا املعنــى ملفهــوم الوحــي وحقيقتــه ،اختلفــوا
يف بيــان وتفســر وتقريــب ظاهــر الوحــي يف رؤيتهــم ،فاختلفــت كلامتهــم
وتنوعــت مقوالتهــم يف بيــان حقيقــة تصوراتهــم الجديــدة للوحــي.
فمنهــم مــن صــور الوحــي بأنــه عبــارة عــن حالــة يعيشــها النبــي تفيــض
عليــه مــن خاللهــا املعــاين الدفينــة التــي كان يعيشــها يف حياتــه ،فالوحــي
«حالــة اســتثنائية يغيــب فيهــا الوعــي ،وتتعطــل امللــكات ،ليــرز املخــزون
املدفــون يف أعــاق الــا وعــي بقــوة خارقــة ال يقــدر النبــي عــى دفعهــا وال

تتحكــم فيهــا إرادتــه».

[[[

ومنهــم مــن يكــرر دوم ـاً -كالدكتــور محمــد أركــون -بــأن هنــاك مفهوم ـاً
بســيطاً للوحــي ،شــائعاً ومنتــرا ً يف الفكــر اإلســامي ،ويبــن مــن خــال

أبحاثــه ودراســاته أن الهــدف منهــا «زحزحــة مفهــوم الوحــي وتجــاوزه ،أقصــد:
زحزحــة وتجــاوز التصــور الســاذج التقليــدي الــذي قذفتــه األنظمــة الالهوتية».
ويؤكــد أن مــن أهدافــه املحوريــة إضفــاء األشــكلة عــى مفهــوم الوحــي،
أي :جعــل الوحــي إشــكالية بعــد أن كان يبــدو بديهي ـاً يف الوعــي اإلســامي،
ويؤكــد أن هــذه األشــكلة هــي بدايــة لتأســيس معنــى جديــد للوحــي وتقديــم
صــور جديــدة متام ـاً عنــه.
ويعتــر الوحــي عنــد أركــون ظاهــرة اجتامعيــة “تظهــر فيهــا لغــة جديــدة
لــي تعــدل جذريـاً مــن نظــرة اإلنســان عــن وضعــه وعــن كينونتــه يف العــامل،
وعــن عالقتــه بالتاريــخ وعــن فعاليتــه يف إنتــاج املعنــى”[[[.

وإذا كان األمــر كذلــك ،فــا فــرق إذن بــن اإلســام وغــره مــن األديــان
[[[ عبد املجيد الرشيف ،اإلسالم بني الرسالة والتاريخ ،ص.176
[[[ محمد أركون ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،ص.84
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الوضعيــة ،ويف الترصيــح بذلــك يقــول أركــون« :تحديدنــا الخاص الــذي نقدمه
عــن الوحــي ميتــاز بخصيصــة فريــدة ،وهــو أنــه يســتوعب بــوذا وكونفوشــيوس
والحكــاء األفارقــة ،وكل األصــوات الكــرى التــي جســدت التجربــة الجامعية
لفئــة برشيــة مــا مــن أجــل إدخالهــا يف قــدر تاريخــي جديــد».
ويذهــب نــر حامــد أبــو زيــد إىل أن للخيــال اإلنســاين أثــرا ً بالغ ـاً يف
النبــوة والوحــي ،ويقــول« :إن تفســر النبــوة اعتــادا ً عــى مفهــوم الخيــال
معنــاه أن ذلــك االنتقــال مــن عــامل البــر إىل عــامل املالئكــة؛ انتقــال يتــم مــن
خــال فاعليــة املخيلــة اإلنســانية التــي تكــون يف األنبيــاء بحكــم االصطفــاء،
والفطــرة أقــوى منهــا عنــد مــن ســواهم مــن البــر ،فــإذا كانــت فاعليــة الخيــال
عنــد البــر العاديــن ال تتبــدى إال يف حالــة النــوم وســكون الحــواس عــن
االنشــغال بنقــل االنطباعــات مــن العــامل الخارجــي إىل الداخــل؛ فــإن األنبيــاء
والشــعراء والعارفــن قــادرون دون غريهــم عــى اســتخدام فاعليــة املخيلــة يف
اليقظــة والنــوم عــى الســواء ،وليــس معنــى ذلــك بــأي معنــى مــن املعــاين
التســوية بــن هــذه املســتويات مــن حيــث قــدرة املخيلــة وفاعليتهــا ،فالنبــي
يــأيت دون شــك عــى قمــة الرتتيــب ،يليــه الصــويف ،ثــم يــأيت الشــاعر يف

نهايــة الرتتيــب».

[[[

فــإذا مــا تابعنــا نصــوص مفكــري الحداثــة ســنجدها أنهــا متفقــة يف الكثري
مــن املعــاين التــي ذكــرت أنف ـاً ،وكلهــا توكــد عــى أن الوحــي ليــس حقيقــة
متعاليــة عــى الواقــع البــري ،بــل إنّــه متأثــر بظروفــه التاريخيــة ملحيطــه
الــذي وجــد فيــه ،وليــس لــه االســتقاللية التامــة ،أي أنــه ليــس حالــة مســتقلة
مــن حيــث املصــدر واملنبــع.
إن املحــور األســايس والفكــرة املشــركة يف جميــع الكتابــات والنصوص
[[[ أبو زيد ،نرص حامد .مفهوم النص ،ص.34
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الحداثيــة ،هــي ترجيــح البعــد املــادي الحــي عــى البعــد الغيبــي ،واالرتــكاز
عــى النزعــة املاديــة لتحليــل ودراســة قضيــة الوحــي ،فيظهــر ذلــك وبقــوة يف
النــزوع إىل األنســنة ،التــي تجعــل اإلنســان محــور ومبــدأ األفــكار ،ومــا ال
يخفــى أن هــذا التوجــه ناتــج عــن طغيــان التفكــر املــادي ،فــرى الحداثيــن
العــرب يدأبــون عــى إثبــات األثــر اإلنســاين يف أصــل الوحــي ،وإزالــة البعــد
اإللهــي واملصــدر الربــاين عنــه ،وإزالــة صفــة اإلطــاق ،وتجــاوز الظــروف
الزمكانيــة؛ « إن الوحــي مبــا هــو إنــزال وتنزيــل بحســب هــذه األطروحــة،
ليــس واقعــة أزليــة ميتافيزيقيــة ،وإمنــا واقعــة تاريخيــة ،غــر مفارقــة للواقــع
التاريخــي واالجتامعــي الــذي نــزل فيــه» [[[ .وهــو أيضــاً -مــن حيــث هــو
ـص -ليــس «ظاهــرة مفارقــة للواقــع ،أو متثــل وثبـاً عليــه ،وتجــاوزا ً لقوانينــه،
نـ ّ
بــل كانــت جــزءا ً مــن مفاهيــم الثقافــة ،ونابعــة مــن موضوعــات صورهــا»[[[،
«ومــن الواقــع تكـ ّون النــص ،ومــن لغتــه وثقافتــه صيغــت مفاهي ُمــه ،ومــن ث َـ َّم
فهــو إحــدى نتائــج هــذا الواقــع .فالواقــع أوالً -كــا يقــول نــر بلغــة يقينيــة
وحاســمة-والواقع ثانيــة والواقــع أخــرا ً.
وهــذا تأســيس للهــدف املحــوري يف مرشوعهــم ،الــذي يتمثــل يف إثبات
تاريخيــة األديــان وتأثرهــا باألوضــاع االجتامعيــة والثقافيــة ،فهــذه الفكــرة هــي
قطــب الرحــى يف املــروع الحــدايث ،وحجــر الزاويــة فيــه.
واملواقــف الــذي ذهــب إليهــا كثــر مــن أتبــاع الخطــاب الحــدايث يف
مســالة الوحــي  -ليســت جديــدة ،وال مــن اخرتاعهــم ،إمنــا هــي مبثوثــة
ومنتــرة يف كتــب الفالســفة الغربيــن ،وكذلــك هــي مبثوثــة ومنتــرة يف كتــب
املســترشقني املعارصيــن.
[[[ أبو زيد ،نرص حامد .نقد الخطاب الديني ،ص.46-42

[[[ أبو زيد ،نرص حامد ،مفهوم النص ،ص.36-34
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نقد الرؤية الحداثوية لظاهرة الوحي:
إن القــارئ املتأمــل يف الخطــاب الحــدايث يلحــظ بصــورة واضحــة أن
ـاً بتت ّبــع الوحــي اإللهــي ومــا جــاء بــه؛ وليــس لديــه
ذلــك الخطــاب ليــس مهتـ ّ
حــرص عــى دراســة أحكامــه وال معرفــة مراداتــه ،وال هــو حريــص عــى فهــم
تفاصيــل األحــكام التــي جــاء بهــا ،وإمنــا اشــتغل أصحابــه بالوحــي محاولــة
منهــم إلزاحــة مــا يقــف دون التجديــد الفكــري الــذي يســعون إىل تطبيقــه يف
الفكــر اإلســامي بعــد أن أخــذوه مــن الفكــر الغــريب.
فكثــر منهــم ليــس لديهــم معرفــة تفصيليــة مبــا جــاء بــه الوحــي ،وال
خــرة لديهــم يف إدراك حقيقــة مــا قــام بــه النبــي مــن تبليــغ األحــكام ،وال
ميلكــون عمق ـاً يف معرفــة هويــة الديــن الحقيقيــة ،وال يوجــد لديهــم معرفــة
باملصــادر التــي يقــوم عليهــا الفكــر اإلســامي.
وقــد أدى بهــم هــذا القصــور املعــريف إىل أن يتب ّنــوا تصــورات هشــة غــر
متامســكة ،وبعيــدة كل البعــد عــن حقيقــة الوحــي.
أوالً :إن القــارئ للفكــر الحــدايث يتبــن لــه وبوضــوح فقــدان الجديــة
البحثيــة يف التعامــل مــع ظاهــرة الوحــي ،فلــم تأخــذ بُعدهــا الحقيقــي مــن
النظــر والتدقيــق ،فتعاملــوا مــع الوحــي وكأنــه ظاهــرة غــر معروفــة يف التاريــخ
اإلســامي ،أو ال يوجــد أي نــص أو خــر يبــن معنــى الوحــي ويختــص بــه أو
يذكــر تفاصيلــه وأحوالــه وظروفــه.
يف حــن أن حقيقــة نــزول الوحــي عــى النبــي  ووصــف حالــه ،قــد
تبــن مــن خــال الروايــات واألحاديــث الــواردة عــن أهــل بيــت العصمــة ،b

التــي رشحــت الظــروف واألحــوال التــي كان ينــزل فيهــا الوحــي عــى النبــي
.
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بــل إن الحداثويــن تناســوا تفاصيــل الوحــي الــواردة يف القــرآن ،وكأنهــا
ال وجــود لهــا ،لكــ ّن أي قــارئ للقــرآن يجــد أنــه تضمــن تفاصيــل حقيقــة
الوحــي وأكــد أن الوحــي منــزل مــن عنــد اللــه ،وأن اللــه يختــار مــن يشــاء ،وأن
النبــي يبلــغ مــا أنــزل إليــه ،وأن طــرق الوحــي إىل النبــي مختلفــة ،وكل تلــك
التفاصيــل تــدل -عنــد املصــدق بالقــرآن واملؤمــن بــه -عــى أن الوحــي النــازل
إىل النبــي  مل يكــن نتيجــة حالتــه النفســية التــي كان يعيشــها ،وال هــو نتيجة
لقــوة مخيلتــه َو ِحـ ّدة ذكائــه ،وإمنــا هــو معــارف نازلــة مــن اللــه إىل نبيــه .
ثانيـاً :إن يف القــرآن مــن املعــارف والعلــوم مــا يســتحيل عــى أي شــخص
تحصيلهــا بقــوة عقلــه أو ِحـ ّدة ذكائــه ،ويســتحيل أن يتكــون نتيجة حالة نفســية،
حيــث اشــتمل القــرآن عــى أخبــار األمــم والجامعــات واألنبيــاء واألحــداث
التاريخيــة الســابقة لزمانــه بفــرة زمنيــة بعيــدة ،مل يعارصهــا النبــي  ،ومل
يتعلمهــا يف حياتــه.
ومــن تلــك املعــارف :التواريــخ وعــدد الســنني ،كــا جــاء يف قصــة
إل َق ْو ِمــ ِه َفلَب َ
نــوحَ ﴿ :ولَ َقــدْ أَ ْر َســلْ َنا نُو ًحــا َ
ن
ْــف َســ َن ٍة إلَّ َ
ِــم أَل َ
خ ْم ِســ َ
ِــث ِفيه ْ
ـم ظَالِـ ـ ُمونَ ﴾ [العنكبــوت ،]٤١ :وجــاء يف قصــة
َعا ًمــا َفأَ َ
ـم الطُّو َفــانُ َو ُهـ ْ
خ َذ ُهـ ُ
ِــم ثَ َ
ني َوا ْزدَادُوا تِ ْســ ًعا﴾
ــاث ِمائَــ ٍة ِســ ِن َ
ف كَ ْه ِفه ْ
أصحــاب الكهــفَ ﴿ :ولَ ِبثُــوا ِ
[الكهــف ،]٥٢ :وكذلــك تض ّمــن القــرآن أســاء تفصيليــة للرجــال واألمــم
والقــرى والقبائــل.
وهــذه األمــور ال ميكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق قــوة الــذكاء وال ســعة
املخيلــة ،وال عــن طريــق التجربــة الحياتيــة اليوميــة ،وال تكــون نتيجــة حالــة
نفســية.
ثالثــاً :إذا كان الوحــي مــن عنديــات النبــي  ،وكان متأثــرا ً بحالتــه
النفســية أو العقليــة ،أو كانــت لطبيعــة حياتــه اليوميــة أو مخيلتــه أو لذكائــه
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مدخليــة يف صياغــة الوحــي؛ لبــان ذلــك يف القــرآن ،خاصــة وأن هنالــك
بعــض األحــوال االســتثنائية التــي مــرت بــه وقــد أخــذت منــه مأخــذا ً ،كحزنــه

عــى وفــاة عمــه وكافلــه (أبــو طالــب  )Aوزوجتــه خديجــة  hاللَذَيــنِ كانــا
يُســانِدانِه ،حتــى أطلــق عــى تلــك الســنة عــام األحــزان ،وفقــد العــون املعنوي
بفقدهــا ،ومــع ذلــك كلــه ال نجــد يف القــرآن أي أثــر لهــذه األحــداث األليمــة،
فعــدم وجــود آثــار ملثــل تلــك األحــداث ،دليــل عــى أن مشــاعر النبــي 
ودواخلــه ليســت مصــدرا ً للوحــي ،وليــس لهــا أثــر فيــه ،وإمنــا هــو حقيقــة
نازلــة عليــه مــن اللــه عــز وجــل.
إضافــة ملــا تقــدم ،مثّــة إشــكال منهجــي فيــا طرحــه أصحــاب الفكــر
الحداثــوي ،ذلــك أنهــم حــروا النبــوة والوحــي يف القــرآن فقــط ،بينــا النبــوة
يف حقيقتهــا ظاهــرة مركبــة أوســع مــن القــران ،فباإلضافــة إليــه فــإن اللــه عــز
وجــل ســاق مــا يؤيــد نبيــه بأدلــة حســية وعقليــة ،وأحــوال أخالقيــة ونفســية
وروحيــة عاشــها النبــي  يف أ ّمتــه.
والنتيجــة -التــي تتفــق عليهــا كل األدلــة التــي ذكرناهــا والتــي مل نذكرهــا
حتــى ال يطــول املقــام بنــا -التــي صاغهــا الفكــر الحــدايث عــن الوحــي ال
ميكــن أن تكــون حقيقــة للوحــي اإللهــي ،وال ميكــن أن تجتمــع مــع دالالت
القــرآن والرباهــن العقليــة ،وال مــع حــال النبــي  يف نب ّوتــه.
إل أحــد أمريــن :إمــا أن
فمــع مــا قدمــه الحداثيــون مــن رأي ليــس لنــا ّ
نحكــم ببطــان وخطــأ النظــرة الحداثيــة يف تفســر الوحــي ونأخــذ مبــا يــدل
عليــه القــرآن واألدلــة التاريخيــة ،وإمــا أن نأخــذ بالنظــرة الحداثيــة ونــرب
بقواطــع القــرآن والرباهــن العقليــة عــرض الحائــط ،وهــذا مــا ال ميكــن قبولــه
ملــن لــه ُم ْســك ٌة مــن عقــلٍ .
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النتائج والتوصيات
 -1يقــول اإلماميــة واألشــعرية :إن الــكالم صفــة لــه تعــاىل ،ولكنــه ليــس
مــن الصفــات الذاتيــة القدميــة كالعلــم والقــدرة والحيــاة ،بــل هــو (مــن
الصفــات اإلضافيــة كالخلــق والــرزق).
-2اتفقــت املعتزلــة مــع اإلماميــة يف القــول بحــدوث الــكالم ،فكونــه
تعــاىل متكلّ ـاً ال يكــون إال بــكالم مح ـ َدث؛ ألن حقيقــة املتكلــم َمــن وقــع
منــه الــكالم الــذي هــو هــذا املعقــول بحســب دواعيــه وأحوالــه ،وقالــوا بــأن
ـاه بــه هــو تعــاىل بكونــه مح َدث ـاً.
كالمــه تعــاىل يجــب أن يوصــف مبــا سـ ّ
-3الــكالم اللفظــي املوضــوع الــدال عــى مــا يف الضمــر :كالم ،وكــذا
اإلشــارة الوافيــة إلراءة املعنــى :كالم ،كــا أن إشــارتك بيــدك إىل القعــود
والقيــام :أم ـ ٌر وقَـ ٌ
ـول .وكــذا الوجــودات الخارجيــة فإنهــا ملــا كانــت حاكيــة
بوجودهــا عــن وجــود علّتهــا ،وبخصوصياتهــا عــن الخصوصيــات الكامنــة
فيهــا؛ صــارت الوجــودات الخارجيــة -مبــا أن وجودهــا مثــال لكــال علّتهــا-
كالمــاً .وعليــه فمجمــوع العــامل اإلمــكاين كالم اللــه ســبحانه ،ويتكلــم بــه
بإيجــاده وإنشــائه ،فيظهــر املكنــون مــن كــال أســائه وصفاتــه .وكــا أنــه
تعــاىل خالــق العــامل والعــامل مخلوقــه ،كذلــك هــو تعــاىل متكلــم بالعــامل،
مظهــر بــه خبايــا األســاء والصفــات ،والعــامل كالمــه.
-4اتفقــت اإلماميــة واملعتزلــة واألشــاعرة عــى أن اللــه تعــاىل يوحــي إىل
أنبيائــه؛ إمــا مــن وراء حجــاب ،أو بواســطة مــاك الوحــي ،أو مــن غري واســطة،
ولكنهــم اختلفــوا يف تفاصيلهــا.
-5مرجــع أســباب االتفــاق واالختــاف -كــا تبــن مــن خــال مــا تقــدم-
هــو اآلراء الكالميــة لــكل فرقــة ومــن ث َــ َّم ألقــت تلــك اآلراء بظاللهــا عــى
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آرائهــم التفســرية يف بيــان معنــى الوحــي وكيفيتــه.
-6املفكــرون الحداثويّــون ال يقولــون بكــذب دعــوى نــزول الوحــي
عــى النبــي ،بــل يسـلّمون بذلــك ويظهــرون التصديــق بنــزول الوحــي ،لك ّنهــم
يتفقــون عــى أن الوحــي ليــس حقيقــة خارجــة ومنفصلــة عــن حقيقة اإلنســان،
وليــس كلــه نــازالً مــن املنبــع اإللهــي املطلــق ،وإمنــا هــو حادثــة متأثــرة
بالطبيعــة اإلنســانية ،وممتزجــة باألمزجــة البرشيــة ،ومختلطــة باألبعــاد النفســية
والثقافيــة التــي كان يعيشــها النبــي يف ذلــك الزمــان.
-7يعتــر الوحــي عنــد الحداثويــن اإلســاميني ظاهــرة اجتامعيــة ،تظهــر
فيهــا لغــة جديــدة لــي تعــدل جذري ـاً مــن نظــرة اإلنســان عــن وضعــه وعــن
كينونتــه يف العــامل ،وعــن عالقتــه بالتاريــخ وعــن فعاليتــه يف إنتاج املعنــى وإذا
كان األمــر كذلــك ،فــا فــرق إذن بــن اإلســام وغــره مــن األديــان الوضعيــة.
-8إن األخــذ بالنظــرة الحداثيــة هــو رضب بقواطــع القــرآن والرباهــن
ــرض الحائــط ،وهــذا مــا ال ميكــن قبولــه ملــن لــه ُم ْســك ٌة مــن
العقليــة ل ُع َ
عقــل.
-9إن أصحــاب الفكــر الحداثــوي حــروا النبــوة والوحــي يف القــرآن
فقــط ،بينــا النبــوة يف حقيقتهــا ظاهــرة مركبــة أوســع مــن القــرآن ،فباإلضافــة
إىل ذلــك ســاق اللــه عــز وجــل مــا يؤيــد نبيــه بأدلــة حســية وعقليــة ،وأحــوال
أخالقيــة ونفســية وروحيــة عاشــها النبــي يف أمتــه.
-10إن ترجيــح البعــد املــادي الحــي عــى البعــد الغيبــي يف تحليــل
ودراســة قضيــة الوحــي  -يظهــر جليــاً وبقــوة يف املذهــب األنســني ،الــذي
يجعــل مــن اإلنســان املحــور واملبــدأ لألفــكار ،ومــا ال يخفــى أن هــذا
التوجــه ناتــج عــن طغيــان التفكــر املــادي.
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التوصيات
-1أ ْن تكثَّــف الدراســات بطريقــة موضوعيــة حــول جدوائيــة الدراســات
الحداثيــة يف إيجــاد حلــول لبعــض مشــاكل التفكــر الكالمــي حــول ظاهــرة
الوحــي.
-2تســليط الضــوء عــى حــدود التفســر الكالمــي لظاهــرة الوحــي
ومدياتــه ،فمعرفــة حــدود هــذه التفاســر للوحــي اإللهــي لهــا دور أســايس
يف عــاج كثــر مــن القضايــا الدينيــة ،ومــن ث َــ َّم تجنيــب الديــن كثــرا ً مــن
املشــاكل التــي ز ُّج بهــا مــن دون أي عــذر.
-3أ ْن يحافــظ الباحــث عــى النقطــة الجوهريــة يف دراســة الظاهــرة
الوحيانيــة مــن منظــار التفســر الكالمــي بصــورة خاصــة ،وهــي مســألة تعــايل
الوحــي وارتباطــه بالغيــب ،وعــدم الســاح للدراســات الحداثيــة أو غريهــا
بنــزع هــذا التعــايل ،فــزوال تعــايل الوحــي وارتباطــه بالغيــب ٌ
زوال للقضيــة
الدينيــة ب ُر ّمتهــا كــا حــدث هــذا مــع الحداثويــن مــن املســلمني.
-4عــدم التــرع يف اســتخدام املناهــج املســتوردة مــن أفــق ثقافــات
أخــرى ،التــي مل تولــد مــن رحــم الدراســات اإلســامية املتّزنــة واألصيلــة،
كــا حصــل مــع محمــد أركــون ونــر حامــد أبــو زيــد وغريهــا ،فكثــرا ً ّمــا
ـت للــروح الدينيــة بصلــة.
تــؤدي مثــل هــذه املناهــج إىل نتائــج ال متـ ّ
-5ال بــد مــن النظــر يف التجربــة الدينيــة الســائدة حــول ظاهــرة الوحــي
كالميـاً؛ إليجــاد نقــاط القــوة ،وإبطــال النظــرة الكليــة التــي يحكــم بهــا الفكــر
الحداثــوي عــى التجربــة الدينيــة بر ّمتهــا.
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2.ابــن حــزم ،عــي بــن أحمــد ،الفصــل يف امللــل واألهــواء والنحــل،
دار النــدوة الجديــدة  ،بــروت  ،ط 1317 ،1ه ـ. 
3.ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم ،لســان العــرب ،دار صــادر ،بــروت،
ط1993 ،3م.
4.أبــو زيــد ،نــر حامــد .مفهــوم النــص ،بیــروت :املركــز الثقــايف
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 ١٣٦٧ ٥هـ.
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ّ
امللخص
اإلسالمي هو ف ّن البحث يف العقائد اإلميان ّية ،دفاعاً وإقناعاً،
علم الكالم
ّ
العقدي الباحث يف اإلله ّيات والنب ّوات والسمع ّيات،
وهو املتم ّيز باملوضوع
ّ
وقد تكَ َّرمت الحضارة اإلسالم ّية بإنتاج املتكلّمني تكرميا كبرياً ،ولكن اليوم
وبعد تكاثر الشبهات حول اإلسالم واملسلمني ،أضحى سؤال تجديد علم الكالم
أي وقت مىض.
فريضة عىل علامء األ ّمة أكرثمن ّ

الكلمات املفتاحية

ّ
ّ
ّ
اجلديل}
اإليماني�ة ،املناظرة ،املنهج
{جتديد علم الكالم ،املتكلمون ،العقائد
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ILM-KALAM Renewal, MOTAKALIMINES, Doctrine
Faiths, Debate, the Method Argumenta 
Dr _ Sami Snouci
Abstract 

Islamic ILM-KALAM is the art of researching faiths, defense, and
persuasion, and is distinguished by the doctrinal subject whom it
researches in divinity, prophecies, and hearings. Islamic civilization has been honored by producing MOTAKALIMINES (speakers) with great honor, but today, after some suspicions concerning
Islam and Muslims, the question of renewing ILM-KALAM is an
obligatory task for the nation scientists than ever before.
Keywords: Renewing ILM-KALAM, MOTAKALIMINES, doctrine beliefs, debate, dialectic method 
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ّ
مقدمة:
ن تحــت
ـي املعــارص بعــن البصــرة ،ألفينــا ُه ي ـ ّ
لــن تأ ّملنــا واقعنــا الدينـ ّ

رضبــات متتاليــة تــأيت مــن جبهــات متعــ ّددة ،تســتهدف عقيــدة التوحيــد
رأســاً ،لهــذا بــات ســؤال تجديــد علــم الــكالم ســؤاالً مســؤوالً[[[ ،عــى
ـكل يــوم نســمع الجديــد عــن إيــذاء
علــاء األ ّمــة اليــوم ،ســؤال الســاعة ،فـ ّ
اإلســام واملســلمني ،بــل ونــرى يف كل حــن اغتصــاب حرمــات أهــل القبلــة
ـي للحــرث والنســل ،ومحاربــة الديــن الحنيــف
املؤمنــن ،هــذا اإلهــاك العلنـ ّ
واســتباحة دمــاء املؤمنــن دا ٍع كبــر ،وأذان يف آذان العلــاء بتجديــد أركان
علــمٍ تصـ ّدى لهــذه الحمــات العدائيّــة يف بواكــر تطـ ّور الحضــارة اإلســاميّة،
إنّــه علــم الــكالم الــذي مــا انفـ ّ
ـك علــاؤه يقومــون بنــرة عقيــدة التوحيــد،
حتــى اشــتهروا عــن غريهــم بال ـذَّود عــن الديــن وإقنــاع الخصــوم بســاحته.
ال يختلــف اثنــان يف رضورة علــم الــكالم ،ومــدى أه ّميّتــه الحضاريّــة
يف القــرون األوىل الهجريّــة ،و ِمــن ث َــ َّم فــا يختلفــان اآلن يف أ ّن املنــوط
ِ
املســتهدفة
بالتجديــد هــو العلــم ذاتــه ،أل ّن دوره بــارز والحمــات الشــنيعة
ـدي وعــدم الــر ّد امل ُفحــم ،لهــا دليــل قاطــع عــى عجــز الفقهــاء
للديــن التوحيـ ّ
واملفكّريــن الرائجــن عــن ر ّدهــا ،والســبب األوحــد هــو غيــاب املتكلّمــن
الحقيق ّيــن ،أو بالــكاد غيــاب مــن يطرحــون ســؤاالً تجديديّ ـاً لعلــم الــكالم،
املغريب ،و ُمفاده :ذلك السؤال
[[[ السؤال املسؤول :اصطالح من وضع طه عبد الرحمن
ّ
الفلسفي،
االختالف
يف
يب
العر
(الحق
الذي يسأل عن وضعه بقدر ما يسأل عن موضوعه،
ّ
ّ
ّ
الكالمي ،فينبغي
ص ،)14وقد وقف اختيارنا عىل هذا املصطلح ،ملناسبته وضع السؤال
ّ
لسؤال تجديد علم الكالم أن يكون مسؤوالً عن نفسه قبل موضوعه ،وتالياً يتح ّمل مسؤول ّية
السؤال ،وثقل األمانة يف التجديد ومقتضياتها الدفاع ّية عن الدين .تجديد علم الكالم سؤال
مسؤول ،واملجدّد سائل مسؤول كذلك.
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مــا عــدا بعــض املحــاوالت التــي ال تــزال يف رفــوف املكتبــات التجاريّــة
تلــق حتّــى عرضــاً
والتخصصــات
التخصــص
للطــاب يف
ّ
والجامع ّيــة ،ومل َ
ّ
ّ
القريبــة.
أي
ـوري فنقــول -وباللــه التوفيــق :-إىل ّ
نــأيت عــى ذكــر اإلشــكال املحـ ّ
مــدى بلغــت حاجتنــا لســؤال تجديــد علــم الــكالم اليــوم ؟ ويف هــذا املضــار
نتســاءل :فيــم متايــز علــم الــكالم عــن ســائر العلــوم الدينيّــة؟ مــا موقــع
ـي اليــوم؟ كيــف أثّــرت شــبهة التع ّدديّــة الدين ّيــة يف
املناظــرة يف اإلنتــاج الكالمـ ّ
ميــاد ســؤال تجديــد علــم الــكالم ؟

أ ّوالً :امتيازات علم الكالم يف دائرة العلوم الدين ّية.

لــن تســاءلنا عــن مميّــزات ِعلــمٍ ّمــا ،فإنّنــا ال نفتــأ نقــف عــى مــا يُغا ِيـ ُره
كل العلــوم ،أو يف دائرتــه الضيقــة
عــن ســائر العلــوم ،إ ْن يف دائرتــه الكبــرة مــع ّ
يف فلــك العلــوم القريبــة إليــه ،ويُع ـ ُّد علــم الــكالم أبــرز العلــوم اإلســام ّية،
ـا ميايــزه مــا يــأيت:
تاليـاً أشـ ّدها متايُــزا ً يف دائــرة العلــوم الدين ّيــة ،ومـ ّ
العقدي يف املوضوع:
 – 1االمتياز
ّ

ال يختلــف اثنــان مــن أصحــاب االختصــاص يف موضــوع علــم الــكالم،
وهــو العقائــد اإلميان ّيــة ،أو باألحــرى :البحــث يف العقائــد الصحيحــة،
تحصي ـاً ،إثبات ـاً وإبطــاالً لِـــا ال يفيــد منهــا« ،فعلــم الــكالم هــو بيــان كيف ّيــة
حــة الرشائــع
االســتدالل عــى تحصيــل عقائــد صحيحــة جازمــة برتتيــب ص ّ
عليهــا ،أو االســتدالل عــى عقائــد ورشائــع مخصوصــة»[[[.
كل املتكلّمــن اتّفقــوا –عــى اختــاف مذاهبهم
كــا ال يفوتنــا إيضــاح أ ّن ّ
وتع ّدديّــة ِف َر ِقهــم -عــى موضــوع العقائــد اإلميانيّــة تخصيص ـاً لعلــم الــكالم،
اإلسالمي ،ط ،1بريوت ،مكتبة لبنان نارشون،
[[[ سميح دغيم :موسوعة مصلحات علم الكالم
ّ
1998م ،ص .841
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حــح لنيــة االعتقــاد،
فهــو الحافــظ لقواعــد الديــن مــن شُ ـ َبه امل ُبطلــن ،وامل ُص ّ
والغايــة كلّهــا الفــوز بســعادة الداريــن[[[ ،فامتــاز عمــل املتكلّــم ببحــث
يل
العقائــد اإلميانيّــة ،وخ َّ
ُــص بهــا أساســاً دون الفقيــه وامل ّ
ُفــر واألصــو ّ
ـكازي ،وهــو أمــر قــد ف ُِطــر
ـري ارتـ
ّ
واملــؤ ّرخ والفيلســوف« ،فالتوحيــد أم ـ ٌر فطـ ّ
اإلنســان عليــه مهــا كابــر وغالــط ،وقــد تركّــز يف أعــاق نفســه وانطــوى
عليــه ضمــره بطبعــه مــن دون تكلّــف ،وال حاجــة لالســتدالل»[[[ .وكان عمــل
املتكلّــم هــو التحقيــق يف موضــوع العقيــدة اإلســاميّة مــن الداخــل مدارســة
ومامرســة ،و َر ُّد الحمــات املتهافتــة مــن الخــارج مــن ســائر املعتقديــن بأديــان
أخــرى ،ســاويّة أو أرض ّيــة ،وبهــذا االشــتغال أطلــق أغلــب املتكلّمــن ورجال
الديــن عــى علــم الكالم  -علــم أصــول الديــن ،كــون املتكلــم ذاتــه يحــرص
عــى بنــاء التديّــن عــى أصــول وقواعــد يقينيــة ال تتعـ ّرض للشــكوك امل ُبطلــة
حــة فروعــه
حــة أصــول الديــن تعنــي بالــرورة ص ّ
واألســاطري املضلّلــة ،وص ّ
مــن فقه ّيــات ورشع ّيــات عمل ّيــة ونظريّــة.

إذا ً؛ متايَــز علــم الــكالم بالعقيــدة عمومـاً ،وبالعقيــدة اإلســاميّة تخصيصاً،
«فهــو علــم يقتــدر معــه إثبــات العقائــد الدين ّيــة بإيــراد الحجــج ودفــع الشُّ ـ َبه،
واملــراد بالعقائــد مــا ُيقصــد بــه نفــس االعتقــاد دون العمــل ،وبالدين ّيــة املنســوبة
إىل ديــن محمــد  ...،إذ بــه تتاميـ ُز العلــوم ،وهــو املعلــوم مــن حيــث يتعلــق
بــه إثبــات العقائــد الدين ّيــة»[[[.

وبالجملــة ،أردنــا بيــان أ ّن العمــل الرئيــس للمتكلّــم هــو بحــث العقائــد
ـر وال غريهــا،
اإلميانيّــة ،وليســت هــذه األخــرة مــن عمــل الفقيــه وال امل ُفـ ّ
الحسيني ،اإلمامة يف أه ّم الكتب الكالميّة وعقيدة الشيعة اإلماميّة،
عىل
امليالين السيّد ّ
ّ
[[[
ّ
ط ،1قم ،مطبعة سيد الشهداء1413 ،هـ ،ص .12

[[[ الطباطبايئ الس ّيد الحكيم :أصول العقيدة ،ط ،1دار الهالل2006 ،م ،ص .55

اإليجي عضد الدين :املواقف يف علم الكالم ،د.ط ،بريوت ،عامل الكتب ،دون
[[[
ّ
تاريخ،ص.7
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وبهــذا متايــز علــم الــكالم يف دائــرة العلــوم اإلســام ّية بأنّــه علــم يتعلّــق
بأصــول الديــن الحافظــة تالي ـاً لفروعــه ،وهــو بهــذا ميتــاز باأله ّم ّيــة القصــوى
ـوري يف حيــاة اإلنســان معاش ـاً ومعــادا ً ،املعــاش
بالنظــر إىل موضوعــه املحـ ّ
بعقيــدة صحيحــة ســليمة ،واملعــاد يف دار ســعيدة خاليــة مــن الشــقاوة.
وبنــاء عــى مــا ســبق؛ حــاز علــم الــكالم رشف رئاســة العلــوم الدينيّــة
قياسـاً عــى رشف معلومــه ،وهــو «أنّ رشف العلــم بــرف املعلــوم ،فمهــا كان
املعلــوم أرشف كان العلــم الحاصــل بــه أرشف ،ومعلــوم علــم الــكالم هــو ذات
البــارئ تعــاىل وصفاتــه ،ومــا يجــب لــه ومــا يســتحيل عليــه ،فنســبة رشف علــم
الــكالم إىل رشف ســائر العلــوم كنســبة رشف معلــوم علــم الــكالم إىل رشف
معلــوم ســائر العلــوم ،لكــن ال نســبة لــرف البــارئ إىل رشف ســائر املعلومات،
فــا نســبة لــرف علــم الــكالم إىل رشف ســائر العلــوم )...( ،جميــع العلــوم
محتاجــة إليــه ،وهــو غــر محتــاج إىل يشء منهــا؛ فهــو إذاً أرشف مــن غــره»[[[.
هــذه املجــزوءة تــرح لنــا مكانــة علــم الــكالم بــن العلــوم الدينيــة بالنظــر إىل
موضوعــه ومعلومــه الرئيــس ،وهــو الــذات العليّــة املق ّدســة ،مــا يجــب لهــا
ـا كان موضوعــه أرشف موضــوع ،كان أفضــل العلــوم
ومــا يُ ْســلب عنهــا ،ولــ ّ
جههــا ومرشــدها عــن الســقوط والضــال.
ورئيســها ورشيفهــا ومو ّ

ـل ،-فبمعرفتــه
ورئاســة علــم الــكالم متوقّفــة عــى معرفــة البــارئ –عـ ّز وجـ ّ
تكتمــل ســائر املعــارف« ،فــإذا ثبــت ذلــك ،فالنظــر يف طريــق معرفــة اللــه تعاىل
واجــب؛ ألنّــه ال طريــق إىل معرفــة اللــه تعــاىل ّ
إل النظــر ،وقــد ثبــت أنّ معرفــة
اللــه تعــاىل واجبــة»[[[ .هاهنــا امتــاز املتكلّمــون عــى غريهــم مــن علــاء
الديــن ببحــث املســائل النظريّــة الغيب ّيــة يف صميــم العقيــدة ،ابتــدا ًء مبعرفــة
[[[ الرازي فخر الدين :اإلشارة يف علم الكالم ،تحقيق :هاين مح ّمد ،ط ،1األزهر ،املكتبة
األزهريّة للرتاث ،دون تاريخ ،ص .30-29
التخصيص
الطويس مح ّمد بن الحسن :متهيد األصول يف علم الكالم ،تحقيق :املركز
[[[
ّ
ّ
ملؤسسة اإلمام الصادق ،قم ،منشورات الرائد1394 ،هـ ،ص .45
لعلم الكالم التابع
ّ
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اللــه تعــاىل أو التوحيــد ،ثـ ّم الغايــة مــن الرســل والرســاالت ،أو النبـ ّوات ،ثـ ّم
املعــاد أو الســمع ّيات ،وأخــرا ً مســألة اإلمــام واإلمامــة.

وبالجملــة «أرشف العلــوم إنّ ــا هــو العلــم املل ّقــب بعلــم الــكالم ،الباحــث
عــن ذات واجــب الوجــود وصفاتــه وأفعالــه ومتعلّقاتــه»[[[ ،هــذه أ ّم املســائل
العقديّــة التــي اختــص بهــا املتكلّمــون وامتــاز عــى إثرهــا علــم الــكالم علـاً
عقديّــاً رصفــاً ،وســؤال التجديــد اليــوم مرهــون باالحتفــاظ مبقولــة الــرف
الكالمــي الكبــر مــا يســ ُّد حاجتنــا إىل التجديــد
لهــذا العلــم ،ففــي تراثنــا
ّ
ذاتــه ،لكــن ينبغــي التفكــر أساســاً يف كيف ّيــة التجديــد ،إذ فيهــا يحــدث
التخليــط ،وال ب ـ ّد مــن النســج عــى املنــوال ذاتــه الــذي ســلكه املتكلّمــون
األوائــل ،وبرهــان ذلــك نجاحهــم يف رســالتهم الدفاعيّــة عــن العقيــدة الحنفيّــة
التوحيديّــة ،والشــهادة تقــال إىل يــوم الديــن.
يل يف املنهج:
 – 2االمتياز الجد ّ

مــن بديه ّيــات القــول أ ّن لــكل علــم منهجـاً مي ّيــزه عــى غــرار موضوعــه،
لكــن مث ّــة علــوم تتفاضــل بقــ ّوة مناهجهــا مــن حيــث طبيعتهــا املتفــ ّردة،
والجــدل هــو إحــكام الــكالم مــن حيــث دقّــة االختيــار وتدبّــر النظــام ،وهــو يف
املقــام عالقــة موســومة بالشـ ّدة والــراع والخصــام ،وهــو مــن حيــث املــرام
ـق ،أو نِشــدان الظفــر واالنتصــار ،ويف الحالــن مع ـاً هــو
رغبــة يف إظهــار الحـ ّ
ر ّمــا يف ذهــن املجــا َدل مــن مواقــف وأحــكام»[[[ .وأمــا منهــج الجــدل
تغي ـ ٌ
ـدي أو
الــذي م ّيــز املامرســة الكالم ّيــة ،ف ُيعــد القاعــدة الرضوريّــة للحــوار العقـ ّ
ـل الطابــع املم ّيــز للمتكلّمــن يف جداالتهــم الكالميــة.
املناظــرة الكالم ّيــة ،وظـ ّ
وهــو مــا مل تعهــده ســائر العلــوم كمنهــج ُمم ّيــز لهــا ،كالفقــه والتفســر وغريهــا

املزيدي ،ط،1
اآلمدي سيف الدين :غاية املرام يف علم الكالم ،تحقيق :أحمد فريد
[[[
ّ
ّ
بريوت ،دار الكتب العلم ّية2004 ،م ،ص .13

الجديل خصائصه الف ّن ّية وتشكّالته األجناس ّية ،ط ،1دون ذكر
ّ
[[[ البهلول عبد الله :الحجاج
مكان2013 ،م ،ص .137
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ـري أو
مــن العلــوم اإلســام ّية ،ولكــن ملــاذا مت ّيــز علــم الــكالم باملنهــج التناظـ ّ
ـدي؟
الحــوار العقـ ّ
ي
يل يف طابعــه العمــ ّ
يف حقيقــة الحــال :علــم الــكالم علــم جــد ّ
والتطبيقــي ،فــا ميكــن تصــ ّور مناظــرة دون كالم مــن الطرفــن ،لقــد تولّــد
ّ
الجــدل مــن هــذه املامرســة مــن الجانبــن ،لهــذا فالجــدل عنــد املناطقــة
واملتكلّمــن هــو القيــاس امل ُشــكَّل مــن مق ّدمــات مشــهورة« ،ومنافعــه يف
الرياضــة واملناظــرة وعلــوم الفلســفة ،فأ ّمــا منفعتــه يف املناظــرة فمــن ِق َبــل أنّــا
تخصهــم ،ال
إذا أحصينــا آراء الجمهــور كانــت مخاطبتنــا إ ّياهــم مــن اآلراء التــي
ّ
ـا نراهــم ال يصيبــون القــول فيــه»[[[ .وإشــارة
مــن األشــياء الغريبــة ،لننقلهــم عـ ّ
ـن الحجــاج
أرســطو حــول نقــل الجمهــور مـ ّ
ـا نراهــم مخطئــن فيــه ،هــو َعـ ْ
الكالمــي عــن طريــق الجــدل ،وبهــذا فــا يختلــف الجــدل بــن علــم الــكالم
والفلســفة إذا كان يُبنــى يف كِال الصناعتــن مــن مق ّدمــات ذائعــة غرضهــا اإلقناع
ـدي هــو اختصاصــه –كام
أو الدفــاع ،ولكــن مــا ميّــز علــم الــكالم بالجــدل العقـ ّ
تتوســع موضوعــات
تـ ّم بيانــه ُمســبقاً– باملوضــوع العقـ ّ
ـدي رأسـاً ،وليــس كــا ّ
الفلســفة ،ويبقــى الجــدل هــو املشــرك يف ذلــك.
يل ،ومل تتاميــز بــه
وبالجملــة :متايــزت صناعــة الــكالم باملنهــج الجــد ّ
ـا فاضــل املتكلّمــن بدرجــة أخــرى عــاوة عــى متايزهــم
ســائر العلــوم ،مـ ّ
رضوري يف تجديــد علــم
العقــدي ،ولإلشــارة فــإ ّن املنهــج
باملوضــوع
ّ
ّ
ـي الرصــن ،يشــتغل
الــكالم ،املنهــج الجــد ّ
يل القــايض بإقامــة الحــوار الكالمـ ّ
ـس كرامــة األ ّمــة وال سـيّام تلــك التــي
بــه املتكلّمــون عــى القضايــا التــي متـ ّ
ـي ســؤال مســؤول
تتعلّــق بالعقيــدة التوحيديّــة .أعنــي أ ّن ســؤال املنهــج الكالمـ ّ
مــن طــرف الســائل أو املتكلّــم املج ـ ّدد.
النص الكامل للمنطق ،الجدل ،املغالطة ،تحقيق :فريد جرب ،ط ،1املجلّد،5
[[[ أرسطو:
ّ
ين1999 ،م ،ص .638
بريوت ،دار الفكر اللبنا ّ
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الدفاعي يف املقاصد:
 – 3االمتياز
ّ

يئ مــن وجــود علــم الــكالم هــو الدفــاع عــن عقيــدة
إ ّن املقصــد الغــا ّ
والــذب عــن أصــول الديــن الحنيــف « ،وال يخفــى الــدور
الحــق ونرصتهــا،
ّ
ّ
الكبــر يف تاريــخ اإلســام لعلــاء الــكالم الذيــن اســتضاؤوا بهــدى اللــه وبنــور
ـذب عــن عقائــد املســلمني ،إذ مل يو ّفــروا طريقــة أو خطّــة أو
رســوله  يف الـ ّ
الحــق وإبطــال الباطــل ،ومــا زال
مســلكاً برهان ّيــاً كان أو إقناع ّيــاً ،يف إحقــاق
ّ
هــذا دأبهــم ح ّتــى جــاءت مســالكهم القدميــة طافحــة بالحجــج والرباهــن التــي
قطعــت أعنــاق املبتدعــن»[[[ .
ـدي،
فليــس مــن صميــم الحكمــة أن يوصــف علــم الــكالم بالعلــم العقـ ّ
يل بطريــق املناظــرة ،مــع التغافــل عــن مقصــده الكبــر
ذي املنهــج الجــد ّ
والرئيــس ،الــذي بواســطته مت َّيــز املتكلّمــون وعلــم الــكالم عــن ســائر العلــوم
الدين ّيــة وعلامئهــا  -بــرف الدفــاع عــن الديــن ،فمــن املؤ ّرخــن واملتكلّمــن
جــه إىل إعطــاء ماهيّــة علــم الــكالم بنــا ًء عــى مقاصــده
والفالســفة مــن تو ّ
الدفاعيّــة ُمعرضــاً عــن هويّتــه العقديّــة والجدليّــة غــر ُمن ِكــ ٍر لهــا بطبيعــة
الحــال.
يب -وهــو مــن أشــهر فالســفة اإلســام« :-وصناعــة
يقــول أبــو نــر الفــارا ّ
الــكالم ملكــة يقتــدر بهــا اإلنســان عــى نــرة اآلراء واألفعــال املحــدودة التــي
كل مــا خالفهــا باألقاويــل ( )...وهــي غــر
رصح بهــا واضــع امللّــة ،وتزييــف ّ
ّ
رصح بهــا واضــع امللّــة ُم َسـلَّم ًة،
الفقــه؛ ألنّ الفقيــه يأخــذ اآلراء واألفعــال التــي ّ
ويجعلهــا أصــوالً ،فيســتنبط منهــا ،األشــياء الالزمــة عنهــا ،واملتكلّــم ينــر
التــي يســتعملها الفقيــه أصــوالً مــن غــر أن يســتنبط منهــا»[[[ .و ِمــن ث َـ َّم وقــف
الغزايل أبو حامد :إلجام العوا ّم عن علم الكالم :إعداد :مركز دار املنهاج للدراسات ،ط،1
ّ
[[[
بريوت ،دار املنهاج2017 ،م ،ص .12
[[[ الفارايب أبو نرص :إحصاء العلوم ،تحقيق :عثامن أمني ،ط ،2مرص ،دار الفكر العريب،
 ،1949ص .108-107
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يب عــى ماه ّيــة علــم الــكالم الدفاع ّيــة نافي ـاً إيّاهــا عــن صناعــة الفقــه،
الفــارا ّ
إذ الفقيــه يســتنبط األحــكام مــن أصــول امللّــة ال غــر ،وال يدافــع عــن تلــك
األصــول ،وعــى العكــس مــن ذلــك يدافــع املتكلّــم عــن أصــول الديــن أو
امللّــة دومنــا اســتنباط منهــا.
إذا ً؛ علــم الــكالم هــو -مــن جهــة املقاصــد -فــ ّن الدفــاع عــن الثغــور
العقائديّــة[[[ ،وهــو أداة يقتــدر معهــا املعتقــد عــى نــرة عقيدتــه ،وهــذا
ـي ،وغريهــم
املقصــد أشــار إليــه الفــارا ّ
يب والجرجــا ّ
ين وعضــد الديــن اإليجـ ّ
الخاص ّيــة
ـل
مــن مص ّنفــي كتــب علــم الــكالم ،وبالجملــة فــإ ّن الدفــاع الــذي ظـ ّ
ّ
كل مراحــل علــم الــكالم؛ يُعــ ّد األســاس يف حفــظ
املميّــزة للمتكلّمــن يف ّ
ي مــن جهــة أخــرى ،يك
العقيــدة مــن جهــة ،وإقنــاع الخصــوم بالربهــان العقـ ّ
ال يــروج الظـ ّن بــأ ّن الدفــاع لذاتــه فقــط ،وبهــذا فالهويّــة الدفاعيّــة هــي املبعث
الرئيــس والجــا ّد الــذي يفتقــر إليــه علامؤنــا اليــوم.
بنــا ًء عــى املقــاالت الســابقة نســتنتج يف هــذه املق ّدمــات :أ ّن علــم
ـامي إ ْذ متيّــز يف دائــرة العلــوم اإلســاميّة ،فــإ ّن متايُــزه شــوهد
الــكالم اإلسـ ّ
يف ثــاث هويّــات ،أو خصائــص تهن ـ َدس بهــا ،يف حــن تفتقــر إليهــا ســائر
ـدي يف املوضوع،
العلــوم الرشع ّيــة القريبــة والبعيــدة منــه ،وهــي :االمتيــاز العقـ ّ
ـي يف املقصــد ،وبهــذا تـ ّم العلــم قامئـاً بذاتــه،
والجــد ّ
يل يف املنهــج ،والدفاعـ ّ
تحتاجــه ســائر العلــوم األخــرى ،وتشــت ّد الحاجــة اليــوم إىل إعــادة تجديــده
وفــق هــذه الهويّــات ،وهــذا بداعــي نَظرتهــا وعــدم فنائهــا ،فالعقيــدة بقيــت هي
هــي ،والجــدل هــو هــو ،والدفــاع هــو هــو ،وال سـ ّيام الدفــاع ،فهــو الفريضــة
التــي وجــب تجديدهــا والربــاط يف ســبيلها؛ أل ّن العقيــدة اإلســاميّة اآلن
أي وقــت مــى ،ويف كلمــة شــاملة
مســتهدفة مــن طــرف الخصــوم أكــر مــن ّ
ـي كســؤال مســؤول عــن أمــراض األ ّمــة اآلن.
 :رفــع رايــة الســؤال الكالمـ ّ
[[[ أحد قرامليك :الهندسة املعرفية للكالم الجديد ،ترجمة :حيدر نجف وحسن العمري،
ط ،1بريوت ،دار الهادي ،2002 ،ص .50
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ثانياً :أه ّم ّية املناظرة يف تجديد علم الكالم:
 - 1يف مفهوم املناظرة:

املناظــرة عمومــاً هــي ُمحــاورة تتــ ّم بــن طرفــن يســعيان إىل تحقيــق
كل طــرف الطــرف
الهــدف يف ميــدان مــن مياديــن املعرفــة ،حيــث يواجــه ّ
اآلخــر بدعــوى ي ّدعيهــا ،ويدعمهــا بجملــة مــن األدلّــة املناســبة ،مواجه ـاً يف
ـر ومهـذّب يقــوم عــى مقارعــة
ذلــك اعرتاضــات الخصــم ،فهــي حــوار متحـ ّ
ـق ونرصتــه.
جــة[[[ ،ابتغــاء الوصــول إىل الحـ ّ
جــة بالح ّ
الح ّ

كل ُمناظــر (فــردا ً أو
وهــي املباحثــة واملبــاراة يف النظــر واســتحضار ّ
جــة،
جامعــة) مــا يــراه ببصريتــه ،أو هــي إقبــال ّ
كل واحــد عــى اآلخــر باملحا ّ
وهــي املفاوضــة عــى ســبيل الجــدل[[[ ،فــا نلتمســه اآلن هــو أ ّن املناظــرة
كل طــرف
هــي محــاورة عميقــة بــن شــخصني أو بــن فرقتــن ،مــع التــزام ّ
جــة الدامغــة
ـق والصــواب ،ومبعنــى آخــر :انقيــاد ّ
بات ّبــاع الحـ ّ
ح ّ
كل مناظــر لل ُ
ِ
املفحــم ،و ِمــن ث َــ َّم فاملناظــرة هــي
حتّــى ولــو كانــت مــن إنتــاج الخصــم
ـق أو تأجيــل الجــدل
مامرســة منهجيّــة تتطلّــب مــن املتخاصمــن إظهــار الحـ ّ
واملخاصمــة إىل وقــت آخــر ،ث ـ ّم إنّهــا توجــب مســتوى معرف ّي ـاً مــن الطرفــن
جــة واالنتصــار يف األخــر
جــة بالح ّ
لتجعــل الســامعني شــاهدين عــى قــرع الح ّ
ِ
للمفحــم وات ّبــاع دعــواه.
وقــد امتــاز علــم الــكالم مبنهــج املناظــرة ،كونــه العلــم امل ُم ّيــز بالــكالم
كفعــل ،والفعال ّيــة الكالم ّيــة األلســن ّية ،يجــري بــن املتخاصمــن مجــرى
الخطابــة بــن الخطيــب وســامعيه ،إلّ أ ّن املتكلّمــن أشــد بالغــة وتبليغــاً،

[[[ سالمي عبد اللطيف :املدخل إىل ف ّن املناظرة ،ط ،1قطر ،دار بلومزبري2014 ،م ،ص
. 44
[[[ قامئي مح ّمد وآخرون ،معجم املصطلحات الكالميّة ،املجلّد الثاين ،مجمع البحوث
اإلسالم ّية ،إيران ،مادّة :املناظرة ،ص.326 ،
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الحــواري ناشــئاً بــن الطرفــن بصفــة جدل ّيــة متبادلــة ،وهــي
كــون الفعــل
ّ
الســمة البــارزة عنــد املســلمني ،ليــس يف علــم الــكالم فقــط ،بــل يف جميــع
الصناعــات ،وقــد ذكــر طــه عبــد الرحمــن جملــة مــن االصطالحــات القريبــة
منهــا عــى ســبيل التمثيــل فقــط ،فقــال« :باإلضافــة إىل لفظــي املناظــرة
واملحــاورة ،املخاطبــة ،واملجادلــة ،واملحاججــة ،واملناقشــة ،واملنازعــة،
واملذاكــرة ،واملباحثــة ،واملجالســة ،واملفاوضــة (يف معناهــا القديــم)،
واملراجعــة واملطارحــة ،واملســاجلة ،واملعارضــة ،واملناقضــة ،واملداولــة،
واملداخلــة ،وأخــرى غريهــا كثــر»[[[.
منهــج منتــج للمعرفــة ،وتاليــاً هــو األنســب
نســتنتج إذا ً أ ّن املناظــرة
ٌ
للمامرســة الكالميــة املتميّــزة بالجــدل ،ويف تقديرنــا املتواضــع :ال ميكــن
ـأي حــال إنتــاج علــم كالم جديــد ،أعنــي تجديــدا ً لعلــم الــكالم مبنــأى عــن
بـ ّ
ـدي وضبــط آدابــه املنهج ّيــة
تنشــيط املناظــرة ،أو طــرح ســؤال الحــوار العقـ ّ
تأســس ابتــدا ًء بهــذا النمــط
واملعرفيّــة .ال شــك أنّنــا نعلــم أ ّن علــم الــكالم ّ
الحــواري يف حلقــات العلــم ،وكان ذلــك يف تشــكُّالته املبكّــرة.
ّ
 – 2املناظرة روح لعلم الكالم:

ملــاذا املناظــرة أساس ـاً؟ ملــاذا املناظــرة بالضبــط وليــس مثّــة بديــل
يســ ُعنا أن نســتجمع الرباهــن عــى رضورة املناظــرة ،وعمــق
عنهــا؟ هنــا َ
أه ّميّتهــا يف إعــادة تفعيــل علــم الــكالم ،ومســؤوليّة املتكلّمــن املعارصيــن
اليــوم يف ذلــك:
ابتــدا ًء؛ إذا كان الجســم يفقــد الحيــاة بفقــده الــروح ،فــإ ّن علــم الــكالم
ـي النشــط لهــذا العلم،
يفقــد وجــوده بفقــده للمناظــرة ،كونهــا امل ُحـ ّرك املنهجـ ّ
ـامي بهــذا املنهــج مثلــا أخــذ علــم الــكالم،
«ومل يأخــذ ّ
ـي إسـ ّ
أي مجــال علمـ ّ
ّ
الثقايف
[[[ طه عبد الرحمن :يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،ط ،2بريوت ،املركز
يب2000 ،م ،ص .69
العر ّ
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هــذا العلــم الــذي قــام عــى تواجــه العقائــد ســوا ًء بــن أصحــاب امللّــة الواحــدة
ـق أن ُيدعــى ((علــم
أو بــن أصحــاب امللــل املختلفــة ،ح ّتــى إنّنــا نــرى أنّــه أحـ ّ
ـدي)) مــن أن يُدعــى باســم آخــر»[[[.
املناظــرة العقـ ّ
فثبــت إذا ً أ ّن املناظــرة هــي امل ُفاعلــة الح ّيــة للمبــاراة الكالم ّيــة ،الباعثــة
ـر واملنتــج ،ومتــى اســتطاع إليهــا علامؤنــا
املقتــدرة لفعــل الحــوار املتحـ ّ
مؤسســة يف ســبيل تجديــد علــم الــكالم .فــا
اليــوم ،اســتطاعوا بنــاء قواعــد ِّ
منــاص -إذن -مــن املناظــرة كــرط واجــب الوجــود لالنطــاق يف عمليــة
الكالمــي.
التجديــد أو البعــث أو اإلحيــاء للســؤال
ّ
 – 3رشوط املُجدّ د لعلم الكالم عند طه عبد الرحمن:

ح ـ ّدد طــه عبــد الرحمــن يف كتابــه ((يف أصــول الحــوار وتجديــد علــم
الــكالم)) ضوابــط معرف ّيــة ومنهج ّيــة وجــب توفّرهــا يف مج ـ ّدد علــم الــكالم
ـي ويتح ّمــل تاليـاً مســؤول ّية األمانــة يف
حتّــى يتأ ّهــل إىل طــرح الســؤال الكالمـ ّ
يف مــن ل ُدنــه .فيجــب عليــه مــا يــأيت:
اإلنتــاج املعــر ّ

جــل الــكالم أن يكــون معتقــدا ً مبــا ورد يف
أ ـ أن يكــون معتقــداً :ال ب ـ ّد لر ُ
كتــاب اللــه -تعــاىل -والس ـ ّنة املح ّمديّــة ،لهــذا س ـ ّمي هــذا العلــم مــن طــرف
علــاء الــكالم بــ(علــم التوحيــد)[[[ ،وســ ّمي بــ(علــم الــذات والصفــات)
فاختــص بــأرشف مباحثــه ،وهــو البحــث يف ذات اللــه -تعــاىل -وصفاتــه،
واملعتقــد يعتقــد بالــذات والصفــات عــى قانــون اإلســام.

ب ـ أن يكــون محــاوراً :ال بــ ّد كذلــك للمتكلّــم مــن املحــاورة ،فــا
خطــاب إلّ بــن اثنــن فأكــر ،ورمبــا هــذه الحقيقــة التــي رفعــت تســمية علــم
الــكالم -الــذي هــو مــن املكاملــة التــي تحــدث بــن اثنــن -إىل تســميته
[[[ طه عبد الرحمن :يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،مرجع سابق ،ص .70
[[[ املرجع نفسه :ص.71

188

د .سنويس سايم

بــ(مقــاالت اإلســام ّيني)[[[.

ج ـ أن يكــون ناظــراً :والنظــر هــو طلــب الفكــر لــيء مخصــوص ســالكاً
إليــه طرق ـاً مخصوصــة يعتقــد أنّهــا قــادرة عــى الظفــر بــه ،لهــذا نجــد النظــر

ـص علــم الــكالم ،فسـ ّمي بــ(علــم النظــر واالســتدالل)[[[.
خـ ّ

فهــذه رشوط منهجيــة صارمــة ت ُرشــد الســائل عــن تجديــد علــم الــكالم،
وبالجملــة :فــإ ّن املســؤول ّية اليــوم يف التجديــد منوطــة بدراســة ذاك االمتيــاز
حصلــه
البــارع الــذي حــازه املتكلّمــون« ،إنّ املســتوى الرفيــع الــذي ّ
املتكلّمــون يف ضبــط املناهــج العقل ّيــة واألخــذ بالقويــم مــن األدلّــة املنطق ّيــة،
يفــوق املســتوى الــذي بلغــه مــن يقــوم مــن علــاء املســلمني اليــوم بالتصــدّ ي
ّ
يتــول ِمــن
للمذاهــب الفكر ّيــة غــر اإلســام ّية ،كــا يفــوق مســتوى َمــن
مفكّــري العــرب املعارصيــن َمه ّمــة تجديــد التنظــر ملناهــج البحــث يف اإلنتــاج
اإلســامي»[[[.
ّ
ُ – 4مف ِْسدَ ات املناظرة الكالم ّية:

إســامي أصيــل وبــارز،
للمناظــرة الكالم ّيــة ضوابــط ناظمــة إلنتــاج
ّ
ولكــن مثّــة مــا يحيــد بهــا عــن جــا ّدة الصــواب ،ومــا ال يجــوز أن يرتكبــه رجــل
املناظــرة أو املتكلّــم أو نقــول املجــ ّدد الســائل واملســؤول ،إن كان قصــده
إنتــاج معرفــة منهجيّــة تصبــو إىل كشــف الحــق واتباعــه ،فكانــت امل ُفســدات
هــي:
أ ـ املصــادرة :هــي مــا يُجعــل يف الصــدر ،والصــدر املقــ ّدم واأل ّول
والســابق ،واســتخدم مفهــوم املصــادرة منطق ّي ـاً إلفــادة القض ّيــة أو الحكــم أو
[[[ طه عبد الرحمن :مرجع سابق :ص.71
[[[ املرجع نفسه :ص.71

[[[ املرجع نفسه :ص .72 - 71

ٌ
سؤال جتديد علم الكـالم ُسـؤال َمسؤول

189

االعتقــاد الــذي يوضــع مق ّدمــة وأ ّوالً وســابقاً ،يع ـ ّد غــر محتــاج إىل برهنــة،
أو إثبــات مــن جهــة ويكــون مــن جهــة أخــرى دلي ـاً يســتند إليــه يف إثبــات
قضايــا أو أحــكام أو اعتقــادات[[[.
وهــي نتيجــة الدليــل ومق ّدمتــه يف اآلن نفســه ،مــع تغيــر يف اللفــظ إليهام
ين -فالغــرض مــن املصــادرة إيهــام املسـ ّ
ـتدل
الســامع -حســب حبنكــة امليــدا ّ

خصمــه مبغايــرة النتيجــة للمق ّدمــة ،لذلــك فهــي وظيفــة ممنوعــة غــر مقبولــة
يف االســتدالل ،وللخصــم دفــع الدليــل بعلّــة املصــادرة فيــه[[[.
إذن :فاملصــادرة ممنوعــة يف املامرســة الكالميّــة التناظريّــة ،ويف إطــار
املناظــرة ،ألنّهــا برهــان باملقلــوب مــن جهــة التمويــه ،وهــذا يحـ ُّ
ط مــن قيمــة
املتكلّــم مــن جهــة الدعــوى املحاجــج هــو عليهــا ،وكــذا يكــون اإلنقــاص
مــن قـ ّوة البالغــة واالســتدالل ،وطاملــا أ ّن البالغــة هــي مــن البيــان واإلبــاغ،
كل مصــادرة عــن املطلــوب هــي خــروج عــن جــا ّدة اإليضــاح والتبليــغ
فــإ ّن ّ
الصائــب ،وتصبــح املناظــرة بهــذا شــكالً مــن املــاراة اللفظ ّيــة البعيــدة عــن
ـي ،وتاليـاً يصبــح املناظــر مم ّوهـاً وبعيــدا ً
منهج ّيــة االســتدالل والنظــم املنطقـ ّ
عــن أخــاق املناظــرة الحقيقيّــة والهادفــة.

ب ـ الغصــب :وهــو أخــذ امل ِ
ُناظــر وظيفــة االســتدالل عــى بطــان دعوى
للخصــم قبــل أن يــرك لــه فرصــة إقامــة الدليــل عليهــا ،كقــول املعلّــل :هــذا

وكل
ـر ّ
يل ،ويقــول الســائل ،هــذه الدعــوى باطلــة؛ أل ّن الكــون متغـ ّ
الكــون أز ّ
ـر حــادث[[[ ،فنحــن نالحــظ أ ّن املعلّــل مل يق ـ ّدم حجج ـاً ودالئــل عــى
متغـ ّ
دعــواه ،والســائل غصــب يف إبطــال موقفــه.

املؤسسة العربيّة للفكر
[[[ النقاري حمو :معجم مفاهيم علم الكالم املنهجيّة ،ط ،1بريوت،
ّ
واإلبداع ،2016 ،ص.478
امليداين عبد الرحمن حسن حبنكة :ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ،ط،4
ّ
[[[
دمشق ،دار القلم1994 ،م ،ص.451
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ّ
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ـق :يــراد مــن املجادلــة :املنازعــة ال ألجــل
ج ـ املجادلــة ال إلظهــار الحـ ّ
ـق ،بــل ألجــل االنتصــار عــى الخصــم ،بإلزامــه أو إفحامــه ،وهــي
إظهــار الحـ ّ
ممنوعــة رشعـاً[[[ ،وقــد نزلــت ســورة قرآنيّــة باســم املجادلــة؛ ألنّهــا نــوع مــن
للحــق ،بــل االنتصــار فيهــا يكــون لفرقــة أو ألهــواء
املــراء دون االنتصــار
ّ
وهكــذا ،فهــي ليســت مــن املناظــرة يف يشء.

د ـ املكابــرة :هــي املنازعــة ال إلظهــار الصــواب ،وال إللــزام الخصــم،
ولكــن إلظهــار الفضــل ،ومــن املكابــرة نقــض الدليــل بــا شــاهد ،أو منــع
البديه ّيــات وعــدم التســليم بهــا[[[.

هـــ ـ املعانــدة :هــي -يف اصطــاح أهــل هــذا الفــ ّن -املنازعــة بــن
شــخصني ال يفهــم أحدهــا كالم صاحبــه ،وهــو يعلــم مــا يف كالم نفســه
مــن الفســاد ومجانبــة الصــواب[[[ ،وهــي أيضــاً مــن السفســطة واملــراء يف
املناظــرة ،ومــن أســباب إنقــاص مقاصدهــا.

يل :هــو مــا يذكــره املجيــب وهــو يعتقــد بطالنه ،ســواء
و ـ الجــواب الجــد ّ
أكان باطـاً يف الواقــع ونفــس األمــر أو غــر باطــل ،وطاملــا أ ّن املقصــود منــه
واضــح التمويــه فهــو ال يجــوز يف املناظــرة[[[؛ ألنــه ينقــص مــن عمــل املتكلّم
للحق.
يل بوجــه التحقيــق واالنتصــار
ّ
ـي واالســتدال ّ
اإلقناعـ ّ

يتوســل بهــا املج ـ ّدد
وبالجملــة :ت ُع ـ ّد املناظــرة الــروح املنهجيّــة التــي ّ
لعلــم الــكالم ،فهــي الناظمــة واملرشــدة للمتكلّــم قبــل تجديــده للــكالم ،وقــد
األخالقــي فيهــا ،وطاملــا أ ّن
الحظنــا ســابقا الــروط املعرف ّيــة واملمنــوع
ّ
املتكلّمــن األوائــل حــازوا براعــة وعبقريّــة منقطعــة النظــر ،فــا منــاص مــن
[[[ املرجع نفسه :ص.453

[[[ املرجع نفسه :ص .454
[[[ املرجع نفسه :ص .454

امليداين عبد الرحمن حسن حبنكة :مرجع سابق :ص.454
ّ
[[[
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يث األصيــل ،واســتنطاق مضامينــه الحبــى
ـي الــرا ّ
العــودة إىل النـ ّ
ـص الكالمـ ّ
بالفيــوض املعرف ّيــة ،الراشــدة للعقــول يف ســبيل ر ّد الشــبهات املتكـ ّ
ـرة اليــوم.
ثالثاً :شُ بهة التعدّ ديّة الدين ّية من دواعي تجديد علم الكالم.

تشــت ّد حاجتنــا إىل تجديــد علــم الــكالم يومــاً بعــد يــوم ،بــل وبــات
أي وقــت مــى ،وال س ـ ّيام والشُّ ــبهات
ســؤال التجديــد مســؤوالً أكــر مــن ّ
امل ُعاديــة للعقيــدة تتفاقــم وتتكاثــر برسعــة قصــوى ،فاملتت ّبــع ألحــوال الفكــر
ـس الباحثــن مــن شــطط
ـامي املعــارص ال يخفــى عليــه مــا مـ ّ
ـي اإلسـ ّ
الدينـ ّ
يف ،وهــذا بســبب مــا توافــد عــى عقولهــم مــن أفــكار وشــبهات منشــؤها
معــر ّ
ـل أبرزهــا أســطورة التع ّدديّــة الدين ّيــة ،فــا املقصــود
يف بــاد النصــارى ،ولعـ ّ
حــت عــى تجديــد علــم الــكالم
بهــا؟ وملــاذا كانــت الشــبهة الكــرى التــي أل ّ
بغيــة التص ـ ّدي لهــا؟
 – 1معنى التعدّ ديّة الدين ّية:
كل
التع ّدديّــة الدينيّــة ميــدان يقبــل واقعـاً متعـ ّدد التجــارب الدينيّــة ،ويســع ّ
حلُهــم ،إذن« :تعنــي أطروحــة البلورال ّية:
متديّنــي العــامل مهــا كانــت ِمللهــم ونِ َ
االعــراف برســم ّية التعـ ّدد والتنـ ّوع يف الثقافــات واألديــان واللغــات والتجــارب
كل املجتمعــات دون اســتثناء ،والبلوراليّــة -أي :التع ّدديّــة
البرشيّــة ،يف ّ
بالشــكل املوجــود حاليّــاً -تعــ ُّد مــن نتاجــات الحضــارة الجديــدة ،وتبحــث
يف مجالــن ُمه َّمــنِ :أحدهــا مجــال األديــان والثقافــات ،واآلخــر املجــال
ـي ،فهنــاك بلورال ّيــة يف املعرفــة الدين ّيــة ،وبلورال ّيــة يف املجتمــع ،أي
االجتامعـ ّ
يل»[[[ ،و ِمــن ث َـ َّم فالديــن ال ب ـ ّد أن يكــون
يل واملجتمــع البلــورا ّ
الديــن البلــورا ّ
أي شــخص عــى عقيــد ٍة ّمــا ،ومــن هنــا تســود
إنســانيّاً ،فــا ميكــن إرغــام ّ
الح ّريّــة الدين ّيــة واالجتامع ّيــة التــي تحفــظ مــن الــراع وتقـ ّوي -تاليـاً -فلســفة
القبانجي ،ط ،1بريوت،
[[[ رسوش عبد الكريم :الرصاطات املستقيمة ،ترجمة أحمد
ّ
منشورات الجمل2009 ،م ،ص .11

192

د .سنويس سايم

ـلمي[[[.
الحــوار والتعايــش السـ ّ

فهــذا بيــان مضلّــل ومتهافــت ي ّدعــي وجــود تع ّدديّــة يف الديانــات يف
وكل منهــا تتم ّيــز مبقوالتهــا ،وحضارتهــا امل ُحت ِكمــة -طبعــاً -إىل
العــاملّ ،
معايــر كلّ ّيــة أو مرصوصــة مــع ســائر التع ّدديّــات« ،كــا أنــه يوجــد ارتبــاط
وثيــق بينهــا (املجتمــع ،والديــن)؛ مبعنــى أ ّن األشــخاص الذيــن يذهبــون
إىل القــول بالتع ّدديّــة عــى املســتوى الثقــايف والدينــي  -ال ميكنهــم التن ُّكــر
ملقولــة التع ّدديّــة االجتامع ّيــة»[[[ .

ين املعــارص والداعــم لنظريّــة
لهــذا يســتند رسوش (املفكّــر اإليــرا ّ
التع ّدديّــة الدين ّيــة) إىل توضيــح أ ّن ُســ ّنة االختــاف موجــودة منــذ وجــود
املجتمعــات األوىل يف التاريــخ ،مبعنــى :أينــا يكــون املجتمــع تتشّ ــكل فيــه
صــدق عــى عــ ّدة قضايــا ،ســواء تعلّــق األمــر بالديــن أو
تع ّدديــة كمفهــوم يَ ْ
غــره «ورغــم أ ّن فكــرة البلوراليّــة أو التع ّدديّــة تبــدو جديــدة مــن حيــث اللفــظ،
ـري ،ليــس عــى مســتوى تاريــخ
ّ
إل أنّهــا متت ـ ّد يف أعــاق تاريــخ الفكــر البـ ّ
ـري
ـامي فحســب ،بــل متت ـ ّد جذورهــا يف التاريــخ الفكـ ّ
الفكــر العــر ّ
يب اإلسـ ّ
يب
للبرشيّــة أيض ـاً لـ ّ
ـكل املجتمعــات ،ومــن الطبيعــي أن يحظــى الطابــع العــر ّ
ـامي يف هــذه األطروحــة -بالنســبة لنــا -بجاذبيــة أكــر ،وركــز إذن رسوش
اإلسـ ّ
الــكالم حــول التع ّدديّــة الدين ّيــة؛ وذلــك أل ّن هــذه األطروحــة يف األصــل تعتمد
عــى دعامتــن :إحداهــا التنــوع يف اإلفهــام االجتامع ّيــة بالنســبة للمتــون
[[[ .
الدينيّــة ،واألخــرى التنــوع يف تغيرينــا للتجــارب الدينيّــة»

القبانجي ،ط ،1بريوت ،منشورات
[[[ رسوش عبد الكريم :الرتاث والعلامن ّية ،ترجمة :أحمد
ّ
الجمل2009 ،م ،ص .98

[[[ املصدر نفسه ،ص .11

[[[ رسوش عبد الكريم :الرصاطات املستقيمة ،مصدر سابق ،ص .12
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 2ـ اعرتاض علم الكالم عىل دعوى التعدّ ديّة الدين ّية:
ليــس جديــدا ً أن يعــرض املتكلّمــون عــى التع ّدديّــة الدينيّــة ،بــل
كان ذلــك يف أبــكار املناظــرات الكالم ّيــة ،بينهــم وبــن ســائر الفــرق غــر
حــة مــا تعتقــد ،وعــى تعــ ّدد مذاهــب الخصــوم
اإلســام ّية التــي ت ّدعــي ص ّ
مــن املعتقديــن لغــر ديــن اإلســام ،مــن :يهــود ونصــارى ومجــوس وصابئــة،
وغريهــم ،فقــد تص ـ ّدى املتكلّمــون وأبطلــوا مقاالتهــم بدعــوى أح ّقيّــة ديــن

اإلســام فقــط ،وتهافــت مزاعــم مــا عــداه مــن املعتقــدات الســاويّة الســابقة
بداعــي التحريــف مــن جهــة ،وبداعــي نســخ اإلســام لباقــي الرشائــع مــن
ـق يف األديــان ،بــل مثّــة ديــن
جهــة أخــرى ،فــا عــاد مثّــة تع ـ ّدد وكــرة للحـ ّ
ـق وهــو ديــن اإلســام.
واحــد حـ ّ

ولكـ ّن الرواســب الوثنيّــة يف النرصانيّــة اقتضــت أن متــارس التضليل باســم
ـق وح ّريّــة التديّــن ،لتُفــي يف األخــر إىل التكثــر أو البلوراليّــة كــا
تعـ ّدد الحـ ّ
كل جهــة -للتوحيــد ،فكيــف
مل تســلم مــن قبــل مــن التثليــث املنــايف –مــن ّ
يص ُمــدون أمــام أســطورة التثليــث؟ «وألزمهــم أ ْن قالــوا :إنّــه متب ّعــض ذو أبعاض
ـح بطــان قولهــم بــأ ّن
ثالثــة ،بأنّــه جســم متغايــر وبأنّــه محــدث ،)...( ،فقــد صـ ّ
متســكوا بــه لزمهــم تــرك
الحيــاة بعضــه ،أو غــره ،فــإىل ّ
أي موقــف مــن ذلــك ّ
ـي فقــد أقـ ّروا بالتوحيــد»[[[.
النرصان ّيــة ،)...( ،وإن قالــوا إ ّن الحيــاة هــي الحـ ّ

أي وقــت
ح ـاً أكــر مــن ّ
وبالجملــة بــات ســؤال تجديــد علــم الــكالم ُمل ّ
ولعــل إشــكاالت التع ّدديّــة الدين ّيــة وأســاطريها مــن أكــر الشــبهات
ّ
مــى،
إل بتجديــد
التــي ال منــاص مــن ولوجهــا باألســس الكالم ّيــة ،وال ســبيل إليهــا ّ
علــم الــكالم ،إذ هــو العلــم املقتــدر عــى معالجــة األمــراض العقديّــة الجديدة
يف عاملنــا اليــوم.
[[[ القايض عبد الج ّبار :املغني يف أبواب التوحيد والعدل ،تحقيق :مح ّمد خرض نبها ،ط،1
املجلّد 4و ،5جزء الفرق غري اإلسالميّة ،بريوت2012 ،م ،ص.97 ،
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خاتمة:
ـا ســبق تحليلــه وإيــراده بخصــوص الحاجــة إىل تجديــد ســؤال علــم
مـ ّ
الــكالم ،مــن املفيــد أن نســتجمع أهــ ّم النتائــج ،ونحــرص عــى ترتيبهــا يف

شــكل نقــاط يك يتســ ّنى للقــارئ فهــم مقاصــد الدراســة يف أســطر وجيــزة،
فنقــول:
ـل مبم ّيــزات جعلتــه علـاً مســؤوالً عــن الربــاط
ـ متايَــز علــم الــكالم وظَـ ّ
فاختــص بالعقيــدة اإلســام ّية دفاعــاً وإقناعــاً،
يف ســبيل نــرة عقيدتنــا،
ّ
وبســائر العقائــد نقض ـاً وإبطــاالً ،فحــاز رشف رئاســة العلــوم الدين ّيــة ،ونحــن
ـي بالنظــر إىل هــذه التاميــزات
اليــوم بحاجــة ّ
ماســة إىل تفعيــل الســؤال الكالمـ ّ
امل ُســترشِفة والداعيــة إىل تجديــد علــم الــكالم.
ـ مســؤوليّة تجديــد علــم الــكالم تقــع عــى عاتــق علــاء األ ّمــة اليــوم
اإلســامي كلّــه،
ُســ ّنة وشــيعة كلّهــم ،أل ّن الشــبهات الــواردة تجتــاح العــامل
ّ
وتحــاول رضب صميــم العقيــدة اإلســام ّية ،لهــذا فيجــب عــى العلــاء طــرح
كل
ســؤال تجديــد علــم الــكالم ،وتح ّمــل مســؤوليته أمــام التحديــات املتناميــة ّ
يــوم.
ـ تجديــد علــم الــكالم ليــس هــو ســخافة علــم الــكالم الجديــد؛ أل ّن
املســيحي
الفــارق شاســع جــ ّدا ً ،فــاأل ّول محــاوالت تقلّــد علــم الالهــوت
ّ
املبنــي عــى القــراءة املتعــددة للنصــوص اإللهيّــة واإلنســانيّة ،أمــا تجديــد
ّ
علــم الــكالم فهــو إعــادة بعــث الــروح الحواريــة يف كالمنــا األصيــل ،دون
االســتناد إىل سفســطات النصــارى التــي أطلقــوا عليهــا اآلن فلســفة الديــن/
األديان.
ـ تُع ـ ُّد املناظــرة منطلق ـاً منهج ّي ـاً بالــغ األه ّم ّيــة ،كونهــا امل ُح ـ ّرك امل ُم ّيــز
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الــذب عــن العقيــدة
لعلــم الــكالم األ ّول ،وقــد ثبــت نجاحهــا الكبــر يف
ّ
ي لعلــم الــكالم ،يك يتــ ّم
وإفحــام ّ
كل الخصــوم ،وتاليــاً هــي الوجــه العمــ ّ
الكالمــي مجــ ّرد مقــاالت تجريديّــة فحســب.
النــص
إبطــال دعــوى كــون
ّ
ّ

ـ الشــبهات الكبــرة هــي الداعــي املناســب واألســاس يف مســاءلة علــاء
األ ّمــة اليــوم ،ومنهــا سفســطات التع ّدديّــة الدينيّــة ،وشــبهاتها امل ُغريــة ِ
لضعــاف
العقيــدة ،وقــد وقــف اختيارنــا عليهــا كنمــوذج عــن الشُّ ـبَه؛ أل ّن االشــتغال بهــا
يتكاثــر ويــؤ ّدي إىل فــرض نــوع مــن مرشوع ّيتهــا ،لــذا يُعظّــم ســؤال تجديــد

علــم الــكالم وأمانتــه مســؤول ّية علــاء األ ّمــة الحقيق ّيــن.
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ّ
امللخص
الحس وعامل العقول،
عامل املثال هو املرتبة الواقعة بني عامل
ّ
وهو من العوامل الروحان ّية ،فمن جهة يحتوي عىل آثار املادّة من الشكل
واملقدار؛ لذلك ماثَل وشابه عامل الجسامن ّيات،ومن جهة أخرى فيه حيثية
التج ّرد وعدم قبول الحركة وال الكون والفساد؛ فشابه وماثل عامل العقول
محل
متوسطاً بني هذين العالَـ َمنيِ ،وكان هذا العامل ّ
والجربوت؛ لذلك وقع
ّ
نظرالحكامء والفالسفة والعرفاء ،حيث نجده كثرياً يف كلامت املتص ّوفة
القيرصي ،وكذلك ربيب
يب ،وشارح كلامته
أمثال الشيخ األكرب ابن عر ّ
ّ
القونوي.
الشيخ األكرب وتلميذه
ّ
ّ
َصالً ،يف
السهروردي
والشيخ
حثاه ُمف َّ
واملل صدرا (رحمهام الله) بَ َ
ّ
كتبهام املتعدّ دة ،منخالل ماه ّيته وفرقه عن عامل املثال امل ّتصل ،وكذلك
فَر ِقه عن الـ ُمثُل األفالطون ّية ،واألدلّة عليه ،والنتائج املرتتّبة عليه ،حيث
ين وتصحيح التن ُّعم
من خالل هذا العامل ميكن القول باملعاد الجسام ّ
تجسم األعامل ،وكذلك
يف الجنان والعذاب يف النريان ،والرؤيا ،ونظر ّية ّ
املعراج ،وسؤال القرب ،وغريها من املسائل.
لذلك حاولنا يف هذه املقالة املخترصة دراسة عامل املثال دراس ًة
ّ
واملل
السهروردي صاحب حكمة اإلرشاق،
مقارِن ًة بني ال َعلَمنيِ :الشيخ
ّ
كل ذلك من
الشريازي ،لنوضح نقاط االشرتاك واالختالف بينهامّ ،
صدرا
ّ
يل.
خالل املنهج
الوصفي التحلي ّ
ّ

الكلمات املفتاحية
{تطابق الكونني ،عالم املثال ،قاعدة إمكان األشرفّ ،
قوة اخليال،املثال
ّ
ُُ
ّ
األفالطوني�ة}
الـمثل
املتصل،

ّ
العوادي
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The ideal world in the view of Sheikh Al-Suhrawardi and Al-Mulla Sadr
Al-Shirazi and its impact on doctrinal issues

Furqan Al-Awadi

Abstracts

The realm of ideal is the rank between the world of sense and the
world of minds, and it is one of the spiritual realms, where on one
hand, it contains traces of matter such as form and magnitude,
so it resembles the world of physicalities, and on the other hand,
where it has the aspect of abstraction and the unacceptability of
movement, nor (kawn and Fasad), it is similar the world of minds
and jabaruut. Therefore, this realm is mediating between these two
worlds. And this world was the subject in the eyes of the Hukama',
philosophers and (al-urafa'u), as we can clearly finds it in the words
of the Sufis, such as sheikh Al-akbar ibn Arabi and explainer of his
thoughts Al-Qaisori, as well as the foster son of Sheikh Al-akbar
and his student Al-quwnawi.
Sheikh Al-suhrawardi and Mulla Sadra (may Allah have mercy on
them) have discussed into detail, in many of their books, from its
essence and how its differ from the realm of the connected ideal,
as well as its difference from the platonic forms and the evidence
for it, and the consequences thereof, where through this realm it
is possible to established (the physical restoration), the blessings
in paradise and the agony in hellfire, the visions, the theory of the
embodiment of actions, and well as the Mi'raj and the query of the
grave and other issues, So we tried in this brief article to study the
ideal world, a comparative study between the two scholars, sheikh
Al-suhrawardi, the author of the of Al-ishraq philosophy and Mulla Sadra Al-shirazi, to clarify the points of intercession and the difference between them all through the descriptive and analytical
approach.
keywords: the realm of ideal, the platonic forms, the rule of the
honorable possibility, the correspondence of the two universes, the
power of imagination, the connected ideal.
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املقدّ مة:
ال ريــب وال شـ ّ
ـك أ ّن بحــث عــامل املثــال مــن األبحــاث امله ّمــة التــي
ـاً للبحــث يف الفلســفة اإلســام ّية ،إذ مل يقبــل الشــيخ الرئيــس ابــن
وقعــت محـ ّ
ســيناهذا العــامل بســبب قولــه مبا ّديّــة قـ ّوة الخيــال ،وبخــاف هــذا القــول
الســهروردي املقتــول صاحــب حكمــة اإلرشاق  ،وكذلــك
نجــد الشــيخ
ّ
ـرازي الفيلســوف الشــهري صاحــب الحكمــة املتعاليــة  -قَ ِبــا
ـا صــدرا الشـ
املـ ّ
ّ
وموســع ،ورتّبــا عليــه آثــارا ً مه ّمـةً ،ولكـ ّن
مفصــل
حثــاه بشــكل ّ
ّ
هــذا العــامل وبَ َ
الســهروردي قــال مبا ّديّــة
األســايس بينهــا ميكــن يف أن الشــيخ
الخــاف
ّ
ّ
ني لعــامل
ـا صدرافقــال ِب ِقســم ِ
الخيــال (يعنــي املثــال املتصــل) ،أ ّمــا املـ ّ
املثــال:
مســتقل يف الوجــود ،واقــع بــن
ّ
األ ّول :املثــال املنفصــل ،وهــو عــامل
عــامل التجــ ُّرد املحــض (عــامل العقــول والجــروت) ،وبــن عالَـــم املا ّديّــة
والجســميّة املحضــة املظلمــة (عــامل الشــهادة واملــا ّدة).
والثــاين :عــامل املثــال املتّصــل ،وهــو قـ ّوة الخيــال التــي قــال بتج ّردهــا،
وصقــع النفــس الجزئ ّيــة.
وتكــون واقعــة يف وعــاء ُ
وعلّــة عــامل املثــال املنفصــل هــي عــامل العقــول ،وعلــة عــامل املثــال
املتّصــل هــي النفــس ،حيــث تكــون هــي الفاعــل واملدبّــر لــه.
وأهــ ّم األدلّــة التــي ذُكــرت إلثبــات هــذا العــامل هــي قاعــدة إمــكان
األرشف ،وكذلــك أصــل تطابــق الكونــن ،وأيضــاً وجــود الصــور الجزئ ّيــة
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ي ،ومــن خــال الخيــال املتّصــل نثبــت الخيــال
الخيال ّيــة ،والحــر العقــ ّ
املنفصــل.
ّ
املحور ّ
التمهيدية
األول :البحوث
ً
ً
ً
ّأوال :تعريف عالم املثال لغة واصطالحا

يعـ ّرف املثــال أو الــرزخ يف كتــب اللغــة بأنّــه :الحاجــز بــن الشــيئني[[[،
بحيــث يفصــل أحدهــا عــن اآلخــر ،ومــن هــذا أُخــذ اصطــاح املثــال
لتوســطه بــن عــامل املــا ّدة وعــامل العقــل.
ّ
ـرع :الحـ ّد الفاصــل بــن الدنيــا واآلخــرة ،ونفــس هــذا
ويف اصطــاح الـ َّ ْ
ت َقـ َ
ب
ـم الْ َم ـ ْو ُ
املعنــى جــاء يف القــرآن الكريــمَ ﴿ :ح َّتــى إِ َذا َجــا َء أَ َحدَ ُهـ ُ
ـال َر ِّ
ـت كَلَّ إِنَّ َهــا كَلِ َمـ ٌة ُهـ َو قَائِلُ َهــا َو ِمــن
ـا تَ َركْـ ُ
ا ْرجِ ُعــونِ * لَ َعــيِّ أَ ْع َمـ ُ
ـل َ
صالِ ً
حــا ِفيـ َ
َو َرا ِئ ِهــم َب ـ ْرزَخٌ ِإ َل َي ـ ْو ِم ُي ْب َع ُثــونَ ﴾[[[ وكذلــك جــاء هــذا املعنــى يف األحاديــث
الرشيفــة ،حيــث يقــول اإلمــام الصــادق  Aيف الروايــة(( :واللــه مــا أخــاف
إل الــرزخ ،فأ ّمــا إذا صــار األمــر إلينــا فنحــن أَ ْوىل بكــم))[[[ ،و((كلّكــم
عليكــم ّ
يف الج ّنــة ،ولك ّنــي واللــه أتخ ـ ّوف عليكــم يف الــرزخ ،قلــت :ومــا الــرزخ؟
قــال :القــر منــذ حــن موتــه إىل يــوم القيامــة))[[[.
عامل املثال يف اصطالح الحكامء:
يطلق عىل معنيني:
 1عــامل املثــال املنفصــل ،أو املثــال األكــر ،أو الخيــال املنفصــل،[[[ محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،3ص.8
[[[ سورة املؤمنون.100-99 :

[[[ محمد باقر املجليس ،بحار االنوار ،ج ،6ص .214

[[[ فخر الدين الطريحي ،مجمع البحرين ،ج ،1ص .186
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أو الصــور املعلّقــة ،أو املثــل الظلامن ّيــة ،أو املثــل املعلّقــة ،وكثــرا ً ّمــا
[[[
ل
يُعـ ِّ
ـر عنــه شــيخ اإلرشاق بــ(عــامل األشــباح املج ـ ّردة)  ،هــو عــامل ك ّ ّ
متوســط بــن عــامل املــا ّدة (الشــهادة) وعــامل العقــول (الجــروت) ،وهــو
ّ
مــن العــوامل املمكنــة ،يُشــبه عــامل املــا ّدة والجســم؛ أل ّن فيــه شــكالً
ومقــدارا ً ،ومــن جهــة أخــرى يُشــبه عــامل العقــول النوران ّيــة؛ أل ّن فيــه جنبـ ًة
تج ُّرديّـةً ،وهــذا املعنــى واالصطــاح شــائع بــن الحكــاء وحتّــى العرفــاء،
يل هــو
حيــث يقــول
ّ
القيــري يف رشح الفصــوص(( :إ ّن العــامل املثــا ّ
ين يف كونــه
ين ،شــبيه بالجوهــر الجســا ّ
ين ،مــن جوهــر نــورا ّ
عــامل روحــا ّ
ي يف كونــه نوران ّي ـاً ،وليــس
محسوس ـاً مقداريّ ـاً ،وبالجوهــر املج ـ ّرد العق ـ ّ
ي ،وال جوهــر مجــرد عقــي ،ألنّــه بــرزخ ،وحـ ّد فاصــل
بجســم مركّــب مــا ّد ًّ
بنيهــا ،وكل مــا هــو بــرزخ بــن الشــيئني ال بـ ّد وأن يكــون غريهــا ،بــل لــه
ـكل منهــا مــا يناســب عاملــه))[[[.
جهتــان يُشــبه بـ ٍّ
وملزيـ ٍ
ـد مــن اإليضــاح نقــول :بحســب نظــر الحكــاء فــإ ّن الوجــود
عبــارة عــن حقيقــة مش ـكّكة ذات مراتــب ،وهــذه املراتــب مختلفــة يف الش ـ ّدة
والضعــف ،فالوجــود األش ـ ّد يكــون أكــر شــموليّة وحيطــة وســعة ُوجوديّــة؛
ـل ســعة
لذلــك يكــون علّــة للــذي دونــه مــن العــوامل املمكنــة الــذي يكــون أقـ ّ
وحيطــة وشــمول ّية ،وبذلــك ميثّــل جانــب املعلــول ،وعىل هــذا :يكــون الوجود
األشــد متق ّدمــاً عــى الوجــود األضعــف تقــ ُّد َم العلّــة عــى املعلــول؛ ألنّــه
ٍ
ـاالت وزيــادة ،وعــى هذا صــار عــامل العقول
شــامل لِـــا يف املعلــول مــن كـ
ـودي-
علّ ـ ًة لعــامل املثــال؛ أل ّن كُلّ ّيتــه الوجوديّــة -التــي متثّــل االنبســاط الوجـ ّ
ـل
تكــون أكــر حيطــة وســعة مــن عــامل املثــال املنفصــل -املعلــول -ألنّــه أقـ ّ
حيطــة وســعة ،ونفــس الســبب يجــري يف العالقــة بــن عــامل املثــال املنفصــل
[[[ انظر :يحيى بن حبش السهروردي ،حكمة االرشاق ،ج ،3ص .328 ،321
[[[ داود القيرصي ،رشح فصوص الحكم ،ص .101
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وعــامل املــا ّدة ،حيــث ميثّــل األ ّول جانــب العلّــة وحيث ّيتهــا؛ ألنّــه أكــر تجـ ُّردا ً
أقــل العــوامل ُدنُــ ّوا ً وأقلّهــا حيطــة؛ لذلــك
وســعة وحيطــة ،أ ّمــا الثــاين فهــو ّ
ُس ـ ّمي بالدنيــا لِ ُدنُـ ِّوه ِ
ـا صــدرا(( :دقيقــة
رصح بــه املـ ّ
وخ َّســته .وهــذا مــا ّ

إرشاق ّيــة :واعلم أ ّن عامل الشــهادة كالقــر باإلضافــة إىل عامل امللكــوت،
كل طبقة
وكالقالــب بالقيــاس إىل الــروح ،وكالظلمــة بالنســبة إىل النور ،وهكــذا ّ
مــن امللكــوت األعــى واألســفل بالنســبة إىل فوقهــا عــى هذا املثال ،وكــا
أ ّن األنــوار املحسوســة الســاويّة -التــي تقتبــس منهــا األنــوار األرضيّــة -قــد
يكــون لهــا ترتّــب بحيــث يقتبــس بعضهــا مــن بعــض ،فاألقــرب مــن املنبــع
يكــون أوىل باســم النــور ألنــه أشــد و أقــوى يف الظهــور))[[[.

يل ،أو الخيــال
 2عــامل املثــال املتّصــل ،أو عــامل األشــباح الخيــا ّاملتّصــل ،أو األبــدان املعلّقــة ،وهــو ق ـ ّوة الخيــال التــي تكــون يف وعــاء
أدرك النفــس ،ولذلــك ُســ ّمي متّصــاً؛ ألنّــه يف داخــل النفــس ووعائهــا،
ـهروردي ق ـ ّوة الخيــال بقولــه(( :وهــي ق ـ ّوة مرت ّبــة
ويع ـ ّرف الشــيخ السـ
ّ
ـس املشــرك
يف آخــر التجويــف األ ّول مــن الدمــاغ ،هــي خزانــة صــور الحـ ّ
ـس املشــرك ،والحفــظ غــر القبــول ،وليــس
بأرسهــا ،بعــد غيبتهــا عــن الحـ ّ
كالحــس
كل قابــل أن يحفــظ ،فــإ ّن القابــل املســتع ّد بســهولة،
مــن رشط ّ
ّ
املشــرك ،يحتــاج إىل فــرط رطوبــة ،والحفــظ يحتــاج إىل فــرط يبوســة،
كــا يف الخيــال))[[[ ،وكذلــك املــاّ صــدرا الشــرازي ع ّرفهــا -يف
كتابــه (األســفار) يف بــاب النفــس -قائــاً(( :قــ ّوة الخيــال ،ويقــال لهــا
املصـ ّورة :هــي قـ ّوة يحفــظ بهــا الصــورة املوجــودة يف الباطــن ،واســتدلّوا
ـس املشــرك بوجــوه ثالثــة:
عــى مغايرتهــا للحـ ّ
الحــس املشــرك لــه قبــول الصــور ،والخيــال لــه قــ ّوة
األ ّول :أ ّن
ّ

[[[ محمد بن إبراهيم الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح االسفار األربعة ،ج ،6ص .305
[[[ يحيى بن حبش السهروردي ،حكمة االرشاق ،ج.242 ،3
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حفظهــا ،والقبــول غــر الحفــظ.
ـس املشــرك حاكــم عــى املحسوســات مذعــن لهــا،
والثــاين :أ ّن الحـ ّ
والخيــال غــر حاكــم بــل حافــظ فقــط ،والــيء الواحــد ال يكــون حاك ـاً
وغــر حاكــم.
والثالــث :أ ّن صــورة املحسوســات قــد تكــون ُمشــا َهدة وقــد تكــون
ـس املشــرك يشــاهد تلــك الصور،
ُمت َ
خ َّيلــة ،واملشــا َهدة غــر التخ ُّيــل ،فالحـ ّ
والخيــال يتخيّلهــا ،فهــا ق ّوتــان متغايرتــان))[[[.
ثانياً :أقسام العوامل يف الحكمة اإلرشاق ّية:
يثبت الشيخ يف حكمة اإلرشاق أربعة عوامل كلّ ّية:
 1عــامل األنــوار القاهــرة :هــو عــامل العقــول ال ّكلّ ّيــة -التــي ال تعلُّــق لهــاباألجســام أص ـاً ،-املج ـ ّردة تج ـ ُّردا ً تا ّم ـاً عــن املــا ّدة وآثــار املــا ّدة ،و ُهــم
عســاكر الحــرة اإلله ّيــة واملالئكــة املق ّربــون وعبــا ُده املخلَصــون ،وهــي
ـكل مــا لــه ماه ّيــة نوع ّيــة .وفيهــا يرجــع األشــياء كلُّهــا إىل
نشــأة وحدان ّيــة لـ ّ
ـر فيــه [[[.
وجــود واحــد تــا ًّم كامــل ال كــرة وال تغـ ّ

ـول تدبــر عــامل
2عــامل األنــوار املدبّــرة :األنــوار اإلســفهبديّة التــي تتـ ّاألفــاك وعــامل اإلنســان.
 3عــامل الــرزخ :الــذي يتكــ ّون مــن الكواكــب والعنــارص البســيطةواملركبــات املا ّديّــة.
 4الصــور املعلّقــة الظلامنيّــة واملســتنرية :هــي عبــارة عــن عــامل املثــالاملنفصــل .واملــراد بـ(الظلامن ّيــة) :العــذاب لألشــقياء ،وبـ(املســتنرية):

الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج ،8ص.212-211
[[[ محمد بن إبراهيم
ّ
الشريازي ،ج ،4ص .312
السهروردي ،حكمة اإلرشاق ،رشح القطب
[[[ يحيى بن حبش
ّ
ّ
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للس ـ َعداء[[[.
النعيــم والل ـذّة ُّ
املحور الثاين :الرباهني عىل إثبات عامل املثال املنفصل
الســهروردي) :إ ّن الصــور الخياليّــة غــر
الربهــان األ ّول (لشــيخ اإلرشاق
ّ
موجــودة يف األذهــان؛ بســبب امتنــاع انطبــاع الكبــر يف الصغــر ،وال هــي
ـس يراهــا
موجــودة يف األعيــان؛ ألنّــه يلــزم مــن ذلــك أ ّن ّ
كل إنســان ســليم الحـ ّ
يف الخــارج ،وال هــي معدومــة؛ أل ّن بعضهــا متم ّيــز عــن بعــض ،وكذلــك يُحكم
عليهــا بأحــكام ثبوتيّــة كثــرة ،إذن :هــي موجــودة ولكــن ليــس يف األذهــان وال
يف األعيــان ،وال يف عــامل العقــول؛ ألنّهــا جســان ّية لهــا مقاديــر وأشــكال ،ويف
عــامل العقــول املج ـ ّردات الرصفــة املج ـ ّردة بالتج ـ ّرد التــا ّم ،إذن :لهــا وجــود
متوســط بــن عــامل
مســانخ لهــا ،هــو عــامل املثــال والخيــال ،وهــذا العــامل
ّ
ـس؛ ألنّــه دون عــامل العقــل بالتج ـ ُّرد أل ّن تج ـ ُّرده ناقــص،
العقــل وعــامل الحــ ّ
ـس أل ّن تج ـ ُّرده أت ـ ّم [[[.
وفــوق عــامل الحـ ّ
نقد الشيخ حسن زادة آميل لربهان شيخ اإلرشاق:
ي (قــدس رسه) :إ ّن شــيخ اإلرشاق أراد إثبــات عــامل
يقــول الشــيخ اآلمـ ّ
املثــال املنفصــل ،وتعلّــق الصيــايص املعلّقــة يف عــامل املثــال املنفصــل؛
ألنّهــا لــو كانــت يف النفــس الناطقــة ويف موطــن الخيــال �لَلَـزِم انطبــاع الكبــر
يف الصغــر ،ومــن خــال هــذا الدليــل يُعلــم أ ّن شــيخ اإلرشاق قائــل مبا ّديّــة
[[[ انظر :يحيى بن حبش السهروردي ،حكمة االرشاق ،ج ،3ص  ،318غالم حسني االبراهيمي
الديناين ،ارشاق الفكر والشهود يف فلسفة السهروردي ،296-295 ،عيل الرباين الكلبايكاين،
إيضاح الحكمة يف رشح بداية الحكمة ،ج ،395 ،3محمد بن إبراهيم الشريازي ،الحكمة
املتعالية يف رشح االسفار األربعة ،ج ،1ص .302

الشريازي،
[[[ انظر :حسن زادة آميل ،هزار ويك كلمة ،ج ،6ص  ،272مح ّمد صدر الدين
ّ
الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج ،1ص  ،293حسني بن عبد الله بن سينا،
الشريازي ،ج ،1ص .590 ،589
إلهيّات الشفاء ،تعليق صدر املتألّهني
ّ

ّ ّ
ّ
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الخيــال كــا هــو مذهــب الشــيخ الرئيــس بــن ســينا  ،وهــذه القـ ّوة تقــع يف
جــزء مــن الدمــاغ[[[ ،وعــى ما ّديّــة الخيــال يلــزم اســتحالة انطبــاع الكبــر يف
الصغــر.
وخالصــة هــذا الدليــل وأمثــال هــذا الدليــل ال يثبــت عــامل املثــال
املنفصــل ،بــل يثبــت عــامل املثــال املتّصــل وتج ـ ُّرد النفــس ،هــذا عــى رأي
املــا صــدرا ،أ ّمــا عــى رأي شــيخ اإلرشاق فحتّــى عــامل املثــال
املتصــل ال يثبتــه؛ ألنّــه متوقّــف عــى مق ّدمــة انطبــاع الكبــر يف الصغــر،
وهــذا اإلشــكال ميكــن أن يُجــاب عليــه بأنــه ميكــن أن نرســم صــورة األشــياء
عــى ورقــة صغــرة مــع املحافظــة عــى القياســات الخارج ّيــة ،وعــى هــذا :ال
يلــزم انطبــاع الكبــر يف الصغــر[[[.
الربهان الثاين :قاعدة إمكان االرشف
ـا صــدرا وشــيخ اإلرشاق ،وأفــاد منــه عــى
هــذا الدليــل مشــرك بــن املـ ّ
الشــكل اآليت :بــأ ّن الربهــان عــى عــامل املثــال املنفصــل متوقّــف عــى
يعــر عنهــا
قاعــدة إمــكان األرشف التــي هــي مــن األه ّم ّيــة مبــكان ،حيــث
ّ
ين ،عظيــم جــدواه ،كريــم
املـ ّ
ـا صــدرا  بقولــه(( :هــذا أصــل رشيــف برهــا ّ
ُمـ َؤ ّداه ،كثــر فوائــده ،متوفّــر منافعــه ،جليــل خرياتــه وبركاتــه ،وقــد نفعنــا اللــه
بــه نفع ـاً كثــرا ً بحمــد اللــه وحســن توفيقــه))[[[.

السهروردي ،حكمة اإلرشاق ،ج ،3ص .242
[[[ انظر :يحيى بن حبش
ّ

[[[ انظر :حسن حسن زادة آميل ،هزار ويك كلمة ،ج ،6ص  ،276حسن حسن زادة آميل،
دورس معرفت نفس ،ص .242

الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج ،7ص ،244
[[[ مح ّمد بن إبراهيم
ّ
الشريازي ،ج ،3ص .310
ين ،تحرير األسفار للموىل صدر الدين
ّ
يل الشريوا ّ
ع ّ

210

ّ
العوادي
د .فرقان

وقــد اســتعملها املعلّــم األ ّول وزعيــم املشّ ــائني يف كتابــه (أثلوجيــا)
كثــرا ً ،وكذلــك يف كتــاب (الســاء والعــامل) حيــث قــال(( :يجــب أن يعتقد يف
العلويّــات مــا هــو أكــرم))[[[.
[[[

ي بــن ســينا
واســتعمل هــذه القاعــدة كذلــك الشــيخ الرئيــس أبــو ع ـ ّ
ـودي وسلســلتي ال َبــدء
يف الشــفاء والتعليقــات[[[ ،وعليهــا رتّــب النظــام الوجـ ّ

والعــود ،وكذلــك الشــيخ اإلرشاقــي ،حيــث ذكــر هــذه القاعــدة يف أكــر
كتبــه ،مثــل :حكمــة اإلرشاق ،واملطارحــات ،والتلويحــات ،وحتــى يف
املختــرات كاأللــواح العامديّــة والهيــاكل النوريّــة[[[ ،واســتعمل هــذه القاعدة
يف إثبــات العقــول ،وإثبــات املثــل النوريّــة أربــاب األنــواع وغــر ذلــك.
الشــهروري ،فقــد اســتعملها يف
وكذلــك تلميــذه وشــارح كتبــه مح ّمــد
ّ
كتابــه (الشّ ــجرة اإللهيــة)[[[.
لذلــك كان ال بـ ّد مــن بيــان قاعــدة إمــكان األرشف التــي هــي مــن أصــول
اإلرشاق ّيــن ،ومــن قواعدهــم العظيمــة إلثبــات عــامل املثــال املنفصــل:
وتفصيل هذا الدليل نب ّينه من خالل مقدّ متني:
املقدّ مــة األوىل :أ ّن املوجــودات اإلمكانيّــة عــى قســمني :مــا يحتــاج
يف خروجــه إىل قــوة واســتعداد ليخــرج مــن حالــة االســتعداد إىل الفعل ّيــة
الشريازي،ج،1ص ،590
[[[ حسني بن عبد الله بن سينا ،إله ّيات الشفاء ،تعليق صدر املتألّهني
ّ
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج،1ص .294
مح ّمد بن إبراهيم
ّ
السهروردي ،مجموعة مص ّنفات شيخ اإلرشاق ،ص .364
[[[ يحيى بن حبش
ّ
[[[ حسني بن عبد الله بن سينا ،التعليقات ،ص .21

الشريازي ،ج ،3ص .310
الشريواين ،تحرير األسفار للموىل صدر الدين
ّ
عيل
[[[ انظرّ :
ّ
[[[ املصدر السابق :ج ،3ص .310
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وهــو املوجــود املــادي-؛ ومــا ال يحتــاج إىل قــوة واســتعداد -وهــو املوجــوداملجـ ّرد ،-ثــم إ ّن املوجــود املجـ ّرد إ ّمــا أ ْن يكــون مجـ ّردا ً عــن املــا ّدة وآثارهــا
ي ،-أو يكــون مجــ ّردا ً عــن املــا ّدة دون آثارهــا -وهــو
وهــو املجــ ّرد العقــ ّيل.-
املجــرد املثــا ّ
ي؛ أل ّن
يل أرشف مــن املوجــود املــا ّد ّ
املقدّ مــة الثانيــة :إ ّن املوجــود املثــا ّ
ٍ
فيــه تجــ ُّردا ً
ي ،وكذلــك املوجــود
وكــاالت أكــر ّ
مــا يف املوجــود املــا ّد ّ
يل؛ أل ّن فيــه تجــ ُّردا ً تا ّمــاً وفيــه
ي أرشف مــن املوجــود املثــا ّ
املجــ ّرد العقــ ّ
يل ،وبعبــارة مختــرة :إ ّن املوجــود
كــاالت أكــر وأعــى مــن املوجــود املثــا ّ
التــا ّم أرشف مــن الناقــص.
النتيجة:
األخــس إذا ُوجــد َوجــب أن يكــون املمكــن األرشف قــد
إ ّن املمكــن
ّ
األخــس واألرشف معــاً ،وهــذا
ُوجــد قبلــه ،وإلّ فيلــزم منــه :إ ّمــا أن يوجــد
ّ
ي الــذي هــو العقــل الفعــال (العقــل العــارش) ال
محــال- ،أل ّن املج ـ ّرد العق ـ ّ
ب ـ ّد (لــي يصــدر منــه عــامل املثــال وعــامل املــا ّدة) أن يوجــد فيــه جهتــان:
حــح صــدور عــامل املثــال،
حــح صــدور الكــرة املا ّديّــة ،وجهــة تص ّ
جهــة تص ّ
ححــة،
وإذا جئنــا إىل العقــل العــارش وفتّشــنا فيــه ،نجــد فيــه جهــة واحــدة مص ّ
يل هــو األرشف ،إذن :هــو الصــادر عــن العقــل العــارش ،وإذا
والوجــود املثــا ّ
أردنــا أن يصــدر عــامل املثــال واملــا ّدة معـاً لَ حتجنــا إىل ســنخني مــن الكــرة،
يل ،وســنخ مــن الكــرة يســانخ العــامل
ســنخ مــن الكــرة يســانخ العــامل املثــا ّ
ـي ،إذن :يلــزم أن يكــون يف العقــل الفعــال جهتــان مــن الكــرة:
املــا ّد ّ
ي الطبيعـ ّ
كل الجهــات التــي تــأيت
األخــس ،وهــو محــال؛ ألن ّ
كــرة األرشف ،وكــرة
ّ
مــن تك ـ ُّرر العقــول الطول ّيــة ترجــع إىل حيث ّيــة كــرة واحــدة ،مســانخة لكــرة
ـس يحتــاج إىل كــرة مغايــرة .وكذلــك
واحــدة ،وهــي تســانخ األرشف ،واألخـ ّ
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عــامل العقــول وعــامل الطبيعــة ،ال توجــد ســنخ ّية بينهــا؛ ألن عــامل العقــول
ين رصف ،وأ ّمــا
منـ ّزه عــن املــا ّدة ذاتـاً ،ومنـ ّزه عــن املقــدار ،وهــو عــامل نــورا ّ
ين ،فــا ينســجامن،
عــامل املــا ّدة ففيــه املــا ّدة ذاتـاً ومقــدارا ً وهــو عــامل ظلــا ّ
ـى الفيــض) مــن واســطة تحتــوي عــى التج ـ ّرد مــن
لذلــك ال ب ـ ّد (لــي يتجـ ّ
جهــة وعــى الشــكل واملقــدار مــن جهــة أخــرى ،لذلــك ناســب وســانخ
ين[[[  -وإ ّمــا أن
ين وســانخ وناســب عــامل العقــول النــورا ّ
عــامل املــا ّدة الظلــا ّ

ـس ،وهــذا محــال أن يصــدر
يوجــد بعــده ،فيلــزم صــدور األرشف بواســطة األخـ ّ
الواجــد مــن الفاقــد ،أو ميتنــع صــدوره ،وهــذا كذلــك محــال؛ أل ّن األرشف
ـس
ممكــن ،وال يوجــد دليــل عــى امتناعــه .فثبــت مــن ذلــك أ ّن املمكــن األخـ ّ
إذا ُوجــد يَجــب أن يكــون املمكــن األرشف قــد وجــد قبلــه ،وهو املطلــوب[[[.
لذلــك يقــول الشــيخ يف حكمــة اإلرشاق(( :وهــي الطبقــة
العرض ّيــة املتكافئــة الغــر املرتت ّبــة يف النــزول ،وهــي أربــاب األصنــام النوع ّيــة
الجســان ّية ،وهــي قســان :أحدهــا يحصــل مــن جهــة املشــاهدات،
وثانيهــا مــن جهــة اإلرشاقــات ،الحاصلتــن مــن الطبقــة الطول ّيــة .وألن
األنــوار الحاصلــة مــن املشــاهدات أرشف مــن الحاصلــة مــن اإلرشاقــات وكان
ـي؛ وجــب صــدور عــامل املثــال عــن
العــامل املثــا ّ
يل أرشف مــن العــامل الحـ ّ ّ
ـس عــن اإلرشاق ّيــة ،فــاألرشف علّــة لــأرشف
األنــوار املشــاهديّة ،وعــامل الحـ ّ
كل واحــد مــن العاملــن مــن التكافــؤ،
ـس ،عــى مــا يف ّ
ـس علّــة لألخـ ّ
واألخـ ّ
ـس مــن األفــاك والكواكــب والعنــارص ومركّباتهــا
فــإ ّن ّ
كل مــا يف عــامل الحـ ّ
[[[ انظر :زهره برقعي ،خيال از نظر ابن سينا وامللّ صدرا ،ص  ،121يحيى بن حبش
الشريازي ،ج ،4ص .322
السهروردي ،حكمة اإلرشاق ،رشح القطب
ّ
ّ

السهروردي ،موسوعة مص ّنفات شيخ اإلرشاق ،ص  ،669 ،67غالم
[[[ انظر :يحيى بن حبش
ّ
السهروردي ،ص  ،337حسن
فلسفة
يف
والشهود
الفكر
إرشاق
،
ين
الدينيا
حسني اإلبراهيمي
ّ
ّ
ين ،تعليقة عىل التمهيد يف رشح قواعد التوحيد ،ص.419
الرمضا ّ

ّ ّ
ّ
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والنفــوس املتعلّقــة بها  -يوجــد مثلــه يف عــامل املثــال))[[[ ،وأيضــاً يقــول:
((والنــور القاهــر -أعنــي املج ـ ّرد بالكلّ ّيــة -أرشف مــن النــور املدبّــر ،وأبعــد
عــن عالئــق الظلــات))[[[ ،وكذلــك يقــول(( :ثـ ّم عجائــب الرتتيــب واقعــة يف
عــامل الظلــات والــرزخ ،والنســب بــن األنــوار الرشيفــة أرشف مــن النســب
الظلامن ّيــة ،فتجــب قبلهــا))[[[.
الربهان الثالث :تطابق العوامل
ـا صــدرا وشــيخ اإلرشاق ،ويتوقّــف هــذا
هــذا الدليــل مشــرك بــن املـ ّ
كل مــا هــو موجــود يف اإلنســان مــن مراتــب هي
الربهــان عــى أصــلٍ مفــاده أ ّن ّ
ـي ،فإلنســان مرتبــة العقــل والقلــب والنفــس
أمنــوذج ومثــال للعــامل الخارجـ ّ
الخارجي ،فالعقــل أمنوذج
ـس ولهــذه املرتبــة مطابــق يف العــامل
والخيــال والحـ ّ
ّ
لعــامل الجــروت ،والخيــال أمنــوذج لعــامل املثــال املنفصــل ،فــإذا ص ّدقنــا
ـس ومرتبــة القلــب ،واعتقدنــا بتطابــق
بوجــود هــذه املرتبــة التــي تقــع بــن الحـ ّ
الكونــن -عــامل النفــس الجزيئة وعامل الخــارج -يجــب علينا أن نصـ ّدق بوجود
ـس واملــا ّدة والظلمــة وعــامل العقــول والجربوت
عــامل
ّ
متوســط بــن عــامل الحـ ّ
والنــور والتجـ ّرد  -يسـ ّمى بعــامل املثــال املنفصــل ،وهــذا التعبــر نجــده كثــرا ً
ح عــى أصــول
يف كلــات الحكــاء ،حيــث يقــول املـ ّ
ـا صــدرا يف رش ٍ
إل ولــه
ـي (( :مــا خلــق اللــه مــن يش ٍء يف عــامل الصــورة ّ
الــكايف للكلينـ ّ
نظــر يف عــامل املعنــى -أي يف عــامل املثــال-؛ ومــا خلــق اللــه شــيئاً يف عــامل
إل ولــه صــورة -أي وجــود -يف هــذا العــامل ،ولــه حقيقــة
املعنــى وامللكــوت ّ
ـق ،...إذا ً العــوامل متطابقــة ،...إ ّن األدىن مثـ ٌ
ـل لألعــى،
ـال وظـ ّ
يف عــامل الحـ ّ
الشهرزوري،
الشريازي ،رشح حكمة اإلرشاق ،ص  ،352شمس الدين
[[[ محمود قطب الدين
ّ
ّ
رشح حكمة اإلرشاق ،ص .370
السهروردي ،مص ّنفات شيخ اإلرشاق ،ص .516
[[[ يحيى بن حبش
ّ
[[[ املصدر السابق ،ص .516
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فــكل مــا يف
ُّ
واألعــى روح وحقيقــة لــأدىن ،وهكــذا إىل حقيقــة الحقائــق.
وكل مــا يف عــامل اآلخــرة
عــامل الدنيــا أمثلــة وقوالــب لِـــا يف عــامل اآلخــرةُّ ،
ـل وأشــباح للحقايــق العقليّــة))[[[ ،ويــورد هــذا املطلــب يف
عــى درجاتهــا ُمثُـ ٌ
كتابــة (الحكمــة املتعال ّيــة يف رشح األســفار األربعــة) مبــا حاصلــة :أ ّن النفــس
ـري،
ـس واملــا ّدة الظاهـ ّ
ـواس الظاهريّــة تــدرك عــامل الحـ ّ
املجـ ّردة بواســطة الحـ ّ
يل ،وعــن
ـبحي املثــا ّ
وبواســطة القــوى الباطنيــة تثبــت العــامل املقــدراي الشـ ّ
ي تثبــت عــامل العقــول املجــ ّردة[[[ .وكذلــك العلّمــة
طريــق التجــ ّرد العقــ ّ
يئ يق ـ ّرر هــذا املعنــى بشــكل ج ّيــد يف حاشــي ٍة عــى األســفار،
الطباطبــا ّ
حيــث يقــول(( :والحاصــل :أ ّن هنــاك صــورا ً ما ّديّــة يف خــارج املشــاعر ،ولهــا
الحــواس باملحسوســات ،وال
الحســ ّية عنــد اتّصــال
آثــار ما ّديّــة يف القــوى
ّ
ّ
إدراك وال شــعور يف هــذه املرحلــة ،ويقارنهــا شــعور وإدراك مــن النفــس تظهــر
بــه هــذه الصــور ظهــورا ً عــى نعــت الجزئيــة أو عــى نعــت الســعة والكلّ ّيــة،
وظــرف هذيــن النوعــن مــن الصــور الظاهــرة للنفــس عاملــان مج ـ ّردان عــن
املــا ّدة ،هــا وراء عــامل املــا ّدة ،أحدهــا عــامل املثــال األعظــم أو األصغــر
عــى خــاف فيــه ،-واآلخــر عــامل العقــول الكلّيّــة .والعــوامل الثــاث -املــا ّدةالســهروردي يف حكمــة
واملثــال والعقــل -متطابقــة))[[[ ،ويقــول الشــيخ
ّ
اإلرشاق(( :وإنّ ــا كان كذلــك ليشــتمل العــامل األصغــر -أعنــي اإلنســان -عــى
مثــل مــا اشــتمل عليــه العــامل األكــر))[[[.

[[[ محمد بن إبراهيم الشريازي ،رشح أصول الكايف ،ص  ،314الحكمة املتعالية يف رشح
األسفار العقلية األربعة ،ج ،6ص  ،412الشواهد الربوبية ،ص  ،65 ،57مفاتح الغيب ،ص
 ،331التعليقة عىل حكمة االرشاق ،ص  ،459تفسري القرآن الكريم ج ،4ص .166

[[[ انظر:محمد بن أبراهيم الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح االسفاراألربعة،ج،1ص .302
الطباطبايئ ،تعليقة عىل األسفار األربعة يف الحكمة املتعالية ،ج ،1ص .292
ّ
[[[ مح ّمد حسني
السهروردي ،حكمة االرشاق ،ج ،4ص .316 ،312
[[[ يحيى بن حيش
ّ

ّ ّ
ّ
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الربهان الرابع :وجود الصور الجزئ ّية
إ ّن الحكمــة املتعاليــة تعتقــد أ ّن النفــس ترتبــط وجوديّــاً باملوجــود
ـي ،وتتّحــد معــه تكوينيّ ـاً بشــكلٍ ّمــا ،وترتبــط بــه مــن خــال العلــم
الخارجـ ّ
الحضــوري ،وهــذا -يف الحقيقــة -توضيــح للمبنــى املعــروف ملدرســة
ّ
ـوري ،أي أ ّن العلــم
يل إىل علــم حضـ ّ
الحكمــة املتعاليــة بإرجــاع العلــم الحصــو ّ
ـوري ،فالنفــس -يف الحقيقــة -تحصــل عــى
يل هــو ســابقاً علــم حضـ ّ
الحصــو ّ
ـي حضوريّـاً ،ثـ ّم يــأيت دور قـ ّوة الخيــال لتأخــذ منــه صــورة
املوجــود الخارجـ ّ
وتحفظهــا ،وإذا أراد اإلنســان أن يحــي املوجــود الــذي حصــل عليــه بالعلــم
الحضــوري ،فإنّــه يحــي مــا حصــل عليــه مــن صــورة يف قــ ّوة الخيــال[[[،
ّ

العلمــة يف كتابــه (أصــول الفلســفة واملنهــج الواقعــي) إذ
وهــذا مــا رصح بــه ّ
كل علــم
قــال(( :مبقتــى كاشــفيّة العــامل واإلدراك ،فــا ب ـ ّد مــن نيــل مــورد ّ
يجــب أن تكــون رابطــة االنطبــاق مــع الخــارج موجــودة ،أي يجــب أن نحصــل
يل عنه
عــى الواقــع بالعلــم الحضـ ّ
ـوري ،وعندهــا إ ّمــا أن يؤخــذ العلــم الحصــو ّ
بــا واســطة (وهــو املعلــوم الحضــوري مع ســلب منشــئ ّية اآلثــار) ،أو بواســطة
رف الــذي يقــوم بــه القــوة املدركــة فيــه))[[[ ،ومبنــى الحكمــة املتعاليــة
الت ـ ّ
يف العلــم هــو أ ّن العلــم واملعلــوم كالهــا مج ـ ّرد عــن املــا ّدة؛ أل ّن تعريــف
العلــم -عــى مبنــى الحكمــة املتعاليــة -هــو حضــور مجــ ّرد لــدى مجــ ّرد،
خــص عندنــا ع ـ ّدة مق ّدمــات:
فيتل ّ
 1أ ّن معنى وحقيقة العلم هو حضور املعلوم لدى العامل. 2أ ّن العامل واملعلوم كالهام مج ّرد عن املا ّدة. 3أ ّن إدراكاتنا نوعان :جزئ ّية وكلّ ّية.الكلبايكاين ،إيضاح الحكمة يف رشح بداية الحكمة ،ج ،3ص .393
ّ
اين
عيل ربّ ّ
[[[ انظرّ :
[[[ محمد حسني الطباطبايئ ،أصول الفلسفة واملنهج الواقعي ،ج ،2ص .30-27
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الخارجــي
ومــن خــال هــذه املقدمــات نعلــم أ ّن ظــرف الوجــود
ّ
لإلنســان :كــا فيــه موجــودات جوهريّــة كلّ ّيــة خارج ّيــة -هــي عــامل العقــول،-
كذلــك فيــه موجــودات جوهريّــة جزئيّــة تسـ ّمى بـ(عــامل املثــال املنفصــل) أو
(الخيــال األكــر).
يل
الربهان الخامس :الحرص العق ّ
تقـ ّدم[[[ هــذا الدليــل كمق ّدمــه يف قاعــدة إمــكان األرشف ،لكـ ّن العلّمــة

مســتقل،
ّ
يئ- يف (نهايــة الحكمــة) -يقيــم هــذا الدليــل بشــكل
الطباطبــا ّ
ي ينتــج اليقــن،
ي ،ومــن املعلــوم أ ّن الحــر العقـ ّ
ويســتخدم الحــر العقـ ّ
ويثبــت لنــا ثالثــة عــوامل كلّ ّيــة ،فيكــون الدليــل عــى الشــكل اآليت :إ ّمــا
هــو وجــو ٌد فيــه الق ـ ّوة واالســتعداد وال تجتمــع كامالتــه األول ّيــة والثانويّــة يف
رهُ يشء آخــر) ،أو ال ،هــو
أ ّول كينونتــه( ،بعبــارة واضحــة :بَــد ُوهُ يشء و َ
حــ ُ
رهُ يشء
وجــود تجتمــع كامالتــه األ ّول ّيــة والثانويّــة يف أ ّول كينونتــه (بَــد ُوهُ و َ
حـ ُ
واحــد) ،فــا يُتصـ ّور فيــه طــر ّو يشء مــن الكــاالت بعــد مــا مل يكــن .واأل ّول
الــذي بــدوه يشء وحــره يشء آخــر هــو عــامل املــا ّدة والقــ ّوة واالســتعداد
والحركــة والتدريــج ،والثــاين إ ّمــا أن يكــون مج ـ ّردا ً عــن املــا ّدة دون آثارهــا،
وإ ّمــا أن يكــون مجــ ّردا ً عــن املــا ّدة وآثارهــا .واأل ّول عــامل املثــال والثــاين
عــامل العقــل[[[.
الربهان السادس :الخيال امل ّتصل
هــذا الدليــل يت ـ ّم عــى مبنــى الحكمــة املتعاليــة يف النفــس ((جســانيّة
الحــدوث روحان ّيــة البقــاء)) ،وأ ّمــا عــى املبنــى املشــهور للمدرســة املشــائ ّية
[[[ تقدم يف الربهان الثاين.

الطباطبايئ ،نهاية الحكمة ،ج ،4ص .954 ،1194
ّ
[[[ انظر :مح ّمد حسني
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((روحان ّيــة الحــدوث)) ســواء كان مــع النفــس -كــا هــو مبنــى املعلّــم األ ّول
ـي أفالطــون -فهــذا
أرســطو -أو قبــل البــدن -كــا هــو مبنــى الفيلســوف اإللهـ ّ
الدليــل ال يــأيت ،وتفصيــل هــذا الدليــل عــى شــكل مق ّدمــات:
املقدّ مــة األوىل :أ ّن القـ ّوة الخيال ّيــة يف اإلنســان مجـ ّردة ،يف قبــال املبنــى
املشــهور للمدرســة املشــائ ّية القائــل إ ّن جميــع القــوى للنفــس ما ّديّــة إلّ القـ ّوة
ا لعقل ّية .
املقدّ مــة الثانيــة :أ ّن النفــس عندمــا تبــدأ جســانيّة الحــدوث ،ال يوجــد
أي نــوع مــن أنــواع التج ـ ّرد ،ســواء كان مثال ّي ـاً أو عقل ّي ـاً.
فيهــا ّ
النتيجة:
إ ّن النفــس الجســان ّية -مــن خــال الحركــة الجوهريّــة -تصعــد إىل الخيال
وكل مجـ ّرد
املتّصــل ،وإ ّن الخيــال املتّصــل -كــا يف املق ّدمــة األوىل -مجـ ّردّ ،
وكل مــا ثبــت لــه فهــو ثابــت لــه بالفعــل ،والســبب أنّــه
موجــود بالفعــلّ ،
موجــود بالفعــل؛ أل ّن إمكانــه الــذايت ٍ
كاف لتحقّقــه خارجــاً ،وال يحتــاج إىل
رشائــط وارتفــاع موانــع كاملوجــودات املا ّديّــة ،بعبــارة أخــرى جل ّيــة وواضحــة:
ي إىل إمــكانٍ ذايتّ وإمــكانٍ
املوجــود املجــ ّرد ال يحتــاج كاملوجــود املــا ّد ّ
ـتعدادي لــي يوجــد ،بــل املوجــود املج ـ ّرد إمكانــه الــذايتّ ٍ
كاف لتحقّقــه
اسـ
ّ
خارجــاً ،إذن :الخيــال املتّصــل مجــ ّرد وهــو ثابــت بالفعــل ،واملفــروض أ ّن
ـتقلً وجوهريّ ـاً ،وليــس كيف ـاً
اإلنســان بع ـ ُد مل يصــل إليــه ،إذن :كان ثابت ـاً مسـ ّ
ين .إذن :ثبــت عدنــا عامل
نفســانيّاً ،وعندمــا تصــل إليــه يكــون فيهــا كيــف نفســا ّ
املثــال املنفصــل مــن خــال عــامل املثــال املتّصــل[[[ ،وهــو املطلــوب.

الحيدري/http://alhaydari.com/ar/2018/02/64728 :
[[[ انظر :موقع سيّد كامل
ّ
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وتستفاد من هذا الربهان عدّ ة نتائج أخرى:
 1مــن نتائــج هــذا الربهــان أ ّن عــامل املثــال ينكشــف للســالك وهــوموجــود ســابقاً ،وبعــد وصــول اإلنســان إليــه يكــون لإلنســان مثــال متّصــل،
وهــذا هــو معنــى العلــم يف مدرســة الحكمــة املتعاليــة ،حيــث هــو ارتبــاط
يل يحصــل املثــال املتّصــل[[[ ،واالرتبــاط باملوجــود
باملوجــود املثــا ّ
يل؛ وكذلــك يـ ّ
ـدل عــى أ ّن العلــم
ي تحصــل الصــور والعلــم العـــق ّ
العق ـ ّ

ليــس بتـــح ّركه ونزولــه إىل العــامل ،بــل العلــم هــو تحـ ّرك العــامل وصعــوده
إليــه.
 2إ ّن العلــم ال يتكامــل ،ونحــن بارتباطنــا يف هــذه العلــوم يحصــل لنــاكل لحظــة.
تكامــل ،وخصوص ـاً عــى مبنــى الحركــة الجوهريّــة نتكامــل يف ّ
املحور الثالث :خصائص ومزيا عامل املثال املنفصل
التعليمــي ،ولــه
 1إنّــه جوهــر ممتــ ّد ،ومــع جوهريّتــه فهــو كالجســمّ
ســائر االمتــدادات الك ّم ّيــة ،ســواء كان ذا بُ ٍ
عــد واحــد أو بعديــن ،أو كان
جســاً ذا ثالثــة أبعــاد ،بــل إ ّن هــذا املقــدار الــذي هــو عــرض يصــف
ـري يس ـ ّمى هــذا الوجــود
ـي ،إذا عــرض عــى وجــود جوهـ ّ
الجســم الطبيعـ ّ
بالجســم املثــايل[[[.
الفريض.
 2وإذا كان جوهرا ً وممت ّدا ً وذا مقدار ،فهو يقبل االنقسامّ
أي وصــف
 3فاقــد للــا ّدة والهيــوىل ،لذلــك يكــون بالنســبة إىل ّوكــال ليــس بالق ـ ّوة ،لذلــك ال يقبــل التب ـ ّدل وال الكــون وال الفســاد ،وال
يقبــل الحركــة الجوهريّــة والعرض ّيــة ،إذن :فمــن غــر املمكــن أن تكــون
[[[ انظر :محمد بن إبراهيم الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح االسفار األربعة ،ج ،1ص
 ،288محمد حسني الطباطبايئ ،نهاية الحكمة ،ج ،4ص .921

[[[ انظر :محمد بن إبراهيم الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح االسفار األربعة،ج،1ص.303
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يل؛ أل ّن عروضهــا يســتلزم
األعــراض املفارقــة عارضـ ًة عــى الجســم املثــا ّ
انفعــال املعــروض وتجــ ّدده وتب ّدلــه.
يل ال يقبــل الحركــة ،ســواء كانــت جوهريّــة أو
 4تقـ ّدم أ ّن الجســم املثــا ّعرض ّيــة؛ والزمــان هــو مقــدار الحركــة ،إذن :الجســم املثــايل ليــس زمان ّيـاً[[[.
املحور الرابع :اختالف املدرسة الصدرائ ّية عن اإلرشاق ّية
املــا صــدرا هــذا النقــد يف كتابــه (الحكمــة املتعاليــة يف
ّ
يذكــر
ـريش)) ،وكذلــك يف تعليقاتــه
رشح األســفار األربعــة) تحــت عنــوان ((نقــد عـ ّ
ي بــن ســينا تحــت عنــوان
عــى (إله ّيــات الشــفاء) للشــيخ الرئيــس أيب عـ ّ
ـداري
((مكاشــفة حكم ّيــة)) ،ويقــول :أنــا مــن املؤمنــن بوجــود العــامل املقـ
ّ
عــامل املثــال املنفصــل -كــا قــ ّرره وحــ ّرره أتــ ّم تحريــر شــيخ اإلرشاقالســهروردي ،لك ّنــي أخالفــه يف وجــوه:
ّ
 1إ ّن الصــور الخيال ّيــة -كــا تقـ ّدم -غــر موجــودة يف األذهــان -الدمــاغكل
ي ،-وغــر موجــودة يف األعيــان املا ّديّــة؛ ألنّــه يلــزم أن يراهــا ّ
املــا ّد ّ
ـس ،وال هــي عــد ٌم ألنّــا نحكــم عليهــا بع ـ ّدة أحــكام ،وال هــي
ســليمِ ِحـ ٍّ
صــور عقليّــة أل ّن لهــا أشــكاالً ،إذن :هــي موجــودة يف الخيــال واملثــال
املنفصــل ،وتكــون خــارج وعــاء النفــس ،وعلّتهــا خارجــة عــن النفــس،
اإلرشاقــي ويقــول :إ ّن الصــور
املــا صــدرا فيخالــف الشــيخ
ّ
أ ّمــا
ّ
الخيال ّيــة يف وعــاء النفــس وعلّتهــا هــي النفــس ،والدليــل عــى أ ّن الصــور
وصقــع النفــس ،وأ ّن النفــس هــي علّتهــا؛ أ ّن ترصفــات املتخيّلــة
يف وعــاء ُ
ودعاباتهــا الجزاف ّيــة ومــا تبعــث بــه مــن الصــور واألشــكال القبيحــة
ين
ٌ
مخالــف لفعــل الحكيــم ،لذلــك تكــون يف العــامل الصغــر النفســا ّ
ألجــل شــيطنة القـ ّوة املتخ ّيلــة ،لــراءة ذلــك العــامل عــن الصــور الجزاف ّيــة
[[[ أنظر :عبد الرسول عبوديت ،النظام الفلسفي ملدرسة الحكمة املتعالية ،ج ،3ص .117
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الباطلــة وأضغــاث األحــام ونحوهــا ،وإ ّن هــذه الصــور باقيــة بإبقــاء النفــس
والتفاتهــا إليهــا ،فــإذا زال التفــات النفــس وأعرضــت عنهــا زالــت وانعدمــت
[[[
هــذه الصــور
1إ ّن الصــور الخيال ّيــة عنــد شــيخ اإلرشاق- كــا هــو واضــحمــن بعــض عبارتــه ،وكذلــك هــو املبنــى الشــائع واملشــهور للمدرســة
املشــائ ّية ولرئيســها الشــيخ الرئيــس يف زمانــه -ما ّديّــة ،وكــا تقــ ّدم
تعريفهــا يف حكمــة اإلرشاق ،حيــث ع ّرفهــا بقولــه(( :وهــي ق ـ ّوة مرت ّبــة يف
الحــس املشــرك
آخــر التجويــف األ ّول مــن الدمــاغ ،هــي خزانــة صــور
ّ
ـس املشــرك ،والحفــظ غــر القبــول ،وليــس
بأرسهــا ،بعــد غيبتهــا عــن الحـ ّ
كالحــس
كل قابــل أن يحفــظ ،فــإ ّن القابــل املســتع ّد بســهولة،
مــن رشط ّ
ّ
املشــرك ،يحتــاج إىل فــرط رطوبــة ،والحفــظ يحتــاج إىل فــرط يبوســة،
كــا يف الخيــال))[[[ ،وأ ّمــا املـاّ صــدرا صاحــب املدرســة املتعاليــة،
فخالفــه يف هــذه املســالة ،وقــال بــأ ّن قـ ّوة الخيــال جوهــر مجـ ّرد عــن البدن
وقواهــا ،وإن مل يكــن جوهــرا ً عقل ّيـاً ،وهــذه القـ ّوة هــي عــن النفــس؛ أل ّن
كل القــوى ،والنفــس وقواهــا
مبنــاه -كــا هــو معــروف -النفــس يف وحدتهــا ّ
اإلدراك ّيــة وصورهــا الخيال ّيــة والحســ ّية كلّهــا خارجــة عــن هــذا العــامل
صقــع إدرايكّ ،والدليــل تجـ ّرد الخيــال مــا
عــامل املا ّديّــات واألمــوات -يف ُاإلرشاقــييف إثبــات
تقــدم يف الربهــان األ ّول الــذي اســتعمله الشــيخ
ّ
ـا صدرامــن نفــس هــذا الدليــل يف
عــامل املثــال املنفصــل ،وأفــاد املـ ّ

الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج ،1ص ،293
[[[ محمد بن إبراهيم
ّ
الشريازي ،ج ،1ص .590
حسني بن عبد الله بن سينا ،إلهيّات الشفاء ،تعليق صدر املتألّهني
ّ
السهروردي ،حكمة اإلرشاق ،ج.242 ،3
[[[ يحيى بن حبش
ّ

ّ ّ
ّ
ّ
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إثبــات تج ـ ّرد الخيــال املتّصــل واملثــال األصغــر[[[،[[[.
يئ يف تعليق ـ ٍة عــى
ومثّــة دليــل آخــر يذكــره ّ
العلمــة الطباطبــا ّ
كتــاب (الحكمــة املتعاليــة يف رشح األســفار األربعــة) ،حاصلــة :واألَ ْوىل
ـج عــى الخيــال -يعنــي عــى إثبــات تجـ ّرد الخيــال -بالتذكّــر ،نحــن
أن يحتـ ّ
ننــى ونتذكّــر أو نغفــل ونتذكّــر ،فإنّــا رمبــا أحسســنا صــورة ونتذكّــر أنهــا
الصــورة التــي ك ّنــا قــد أحسســناها قبل ذلــك بزمــان ،نقول هــذا الــذي أدركناه
هــو الــذي أدركنــاه قبــل ســنة ،قبــل عرشيــن ســنة ،بعبــارة جل ّيــة واضحــة :إ ّن
صــور زيــد التــي تذكّرتهــا قبــل عرشيــن ســنة ،تقــول هــذه بعينهــا ،والتــايل
ـرة وليســت عينهــا ،لذلــك ال ب ـ ّد أن
ـر ،إذا ً ال ب ـ ّد أن تكــون متغـ ّ
أنــت متغـ ّ
إل مــع التج ـ ّرد[[[.
ـل ثابــت ،وهــذا ال ينســجم ّ
يكــون للتذكّــر محـ ّ

 -2إ ّن الصــور املرآت ّيــة عنــد شــيخ اإلرشاقال هــي موجــودة يف
الخــارج وال هــي موجــودة يف داخــل املــرآة ،بتعبــر آخــر :الصــورة املرآت ّيــة
كل مــا يف األمــر أ ّن املــرآة ته ّيــئ النفس
غــر موجــودة يف عــامل املــا ّدة ،بــل ّ
الرتبـ ٍ
يل املنفصــل لهــذا الــيء ،إذن :الصــورة املرآتيّــة
ـاط بالوجــود املثــا ّ
املــا صدراموجــودة يف
ّ
موجــودة يف عــامل املثــال املنفصــل ،وعنــد
عــامل املحسوســات واملــا ّدة ،وهــي ظــال للصــور املحسوســة ،مثــل
ـل للشــاخص ،واملقصــود بــأ ّن لهــا ثبوت ـاً ظلّ ّي ـاً أنّهــا موجــودة وثابتــه
الظـ ّ
بالعــرض ال بالــذات كاملاهيّــة املجعولــة بالعــرض ال بالــذات تبعـاً لوجودها
الــذي هــو الوجــود بالــذات؛ والدليــل عــى بطــان مــا قالــه شــيخ اإلرشاق
أن لِــي ٍء واحـ ٍ
ـد أنحــا ًء مــن الصــور املختلفــة ،وهــذا االختــاف ناشــئ مــن
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج ،1ص ،293
[[[ مح ّمد بن إبراهيم
ّ
الشريازي ،ج ،1ص .590
ّهني
ل
املتأ
صدر
تعليق
الشفاء،
ات
ي
إله
سينا،
بن
حسني بن عبد الله
ّ
ّ
[[[ تقدم ذكره يف الربهان االول من املحور الثاين.

الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،تعليقة العلّمة
[[[ مح ّمد بن إبراهيم
ّ
يئ ،ج ،8ص  ،212الحاشية رقم .5
الطباطبا ّ
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اختــاف أوضــاع املــرآة تقعــرا ً وتحديب ـاً وانحنــا ًء واســتقامةً ،وكذلــك لهــا
ـر بحســب تكـ ّ
وحــدة وتكـ ُّ
ـر املــرايئ وتكـرُّ كســورها التــي ال تنتهــي إىل
ح ـ ّد ،ومــن املحــال أن يكــون لصــورة زيــد الشــخصيّة عــدد غــر متنــا ٍه،
ـكل يشء أعــداد غــر متناهيــة مــن الصــور املوجــودة عــى ســبيل
وكذلــك لـ ّ
اإلبــداع[[[.
يل
املحور الخامس :الفرق بني عامل املثال
ّ
الصعودي والنزو ّ
 1إ ّن عــامل املثــال أو الــرزخ الــذي وقــع يف قــوس النــزول لــه األولويّة،والــذي وقــع يف قــوس الصعــود لــه اآلخريّة.
الصعــودي هــي صــور األعــال
 2إ ّن الصــور وحقائــق عــامل املثــالّ
ونتيجــة األفعــال الســابقة يف النشــأة الدنيويّــة ،أمــا الصــور يف عــامل املثــال
يل فهــي تن ـ ّزالت عــامل األرواح والعقــول.
النــزو ّ
يل يظهــر يف عــامل الشــهادة ،لذلــك يس ـ ّمى
 3إ ّن عــامل املثــال النــزو ّـودي ،فظهــوره ميتنــع يف
ين ،بخــاف عــامل املثــال الصعـ ّ
بالغيــب اإلمــكا ّ
رصح
يل ،وهــذا مــا ّ
عــامل الشــهادة املطلقــة ،لذلــك يسـ ّمى بالغيــب املحــا ّ
يب يف كتابــه (الفتوحــات امل ّكيّــة) ،ونقلــه
بــه الشــيخ محيــي الديــن ابــن عــر ّ
القيــري ،حيــث قــال:
شــارح كتابــه (فصــوص الحكــم) الشــيخ داود
ّ
الصعــودي -غــر األ ّول ،ويســ ّمى األ ّول بــ((الغيــب((بــأ ّن هــذا الــرزخ
ّ
يل)) إلمــكان ظهــور مــا يف األ ّول
اإلمــكا ّ
ين)) والثــاين بــ((الغيــب املحــا ّ
إل يف اآلخــرة وقليــل
يف الشــهادة ،وامتنــاع رجــوع مــا يف الثــاين إليهــا ّ
مــن يكاشــفه ،بخــاف األ ّول ،ولذلــك يُشــاهد كثري م ّنا ،ويكاشـــف البـــرزخ
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج ،1ص ،293
[[[ مح ّمد بن إبراهيم
ّ
الشريازي وتعليقات صدر
السهروردي ،رشح حكمة اإلرشاق ،رشح القطب
يحيى بن حبش
ّ
ّ
الشريازي ،ج ،4ص  ،338حسني بن عبد الله بن سينا ،إله ّيات الشفاء ،تعليق صدر
املتألّهني
ّ
الشريازي ،ج ،1ص .586
املتألّهني
ّ

ّ ّ
ّ
ّ
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الدنياوي من الحــوادث ،وال
األ ّول ،فيـــعلم مــا يـريـــد أن يـقـــع يف الـــعامل
ّ
يقــدر عــى مكاشــفة أحــوال املــوىت واللــه العليــم الخبــر))[[[.
املحور السادس :الفرق بني عامل املثال والـ ُمثُل اإلفالطون ّية
 1إ ّن عــامل املثــال مجـ ّرد عــن املــا ّدة دون آثارها ((الشــكل واملقــدار))،يل ،واملثــل األفالطون ّيــة هــي مفارقــات نوريّــة
ـي ومثــا ّ
مج ـ ّرد تج ـ ّرد برزخـ ّ
مجـ ّردة عــن املــا ّدة تجـ ُّردا ً تا ّمـاً.
 2إن املثــل األفالطونيّــة موجــودات متق ّدمــة ت َق ُّدم ـاً ِعلّيّ ـاً عــى عــاملاملثــال واملــا ّدة ،أ ّمــا عــامل املثــال فمتقــ ّدم تق ُّدمــا ِعلّ ّيــاً عــى عــامل
املــا ّدة[[[.

 3وكذلــك أفالطــون وســقراط وفيثاغــورس وأنباذقلــس وغريهــم مــناألقدمــن ،كــا يقولــون باملثــل النوريّــة العقليّــة األفالطونيّــة ،كذلــك
يقولــون باملثــل الخيال ّيــة املعلّقــة ،بعضهــا ظلامن ّيــة هــي جهنــم األشــقياء،
املتوســطني وأصحــاب اليمــن،
الســعداء مــن
ّ
وبعضهــا مســتنرية يتنعــم بهــا ُّ
وأ ّمــا الســابقون املق ّربــون فهــم يرتقــون إىل الدرجــة العليــا عنــد األنــوار
اإللهيّــة واملثــل الربّانيّــة[[[.

[[[ انظر :حسن الرمضاين ،تعليقة عىل التمهيد يف رشح قواعد التوحيد ،ص  ،419داود بن
محمود القيرصي ،رشح فصوص الحكم ،ج ،1ص  ،126محمد بن إبراهيم الشريازي،
الحكمة املتعالية يف رشح االسفار األربعة ،ج ،7ص  ،16ج.45 ،9

السهروردي ،رشح حكمة اإلرشاق ،ج ،3ص  ،316و ،481صدر
[[[ انظر :يحيى بن حبش
ّ
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة العقليّة ،ج ،1ص  ،294حسن
الدين
ّ
زادة آميل ،هزار ويك كلمه ،ج ،6ص ،270

الشريازي ،ص ،590
[[[ حسني بن عبد الله بن سينا ،إله ّيات الشفاء ،تعليق صدر املتألّهني
ّ
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج ،1ص .294
مح ّمد بن إبراهيم
ّ
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املحور السابع :طرق االتصال بعامل املثال املنفصل
 1مــن خــال االنقطــاع عــن الشــواغل الدنيويّــة ورصف اله ّمــة إىلرب األربــاب .حيــث يقــول الشــيخ
عــامل القــدس والتو ّ
جــه بالكلّيّــة إىل ّ
يف (التلويحــات)(( :فــإذا قلــت الشــواغل فتقــع للنفــس خلســة إىل
ـي ،فقــد ينطــوي رسيعـاً ،وقــد يــرق
جانــب القــدس ،فانتقشــت بنقــش غيبـ ّ
الحس
عــى الذكــر ،وقــد يتعـ ّدى إىل الخيــال ،فيتسـلّط الخيــال عــى لــوح
ّ
املشــرك ،فرتتســم فيــه صــورة يف غايــة الحســن والزينــة عــى أكمــل
ـي مشــاهدةً ،أو تنســطر عــى
هيئــة وأبهاهــا ،أو ترتســم صــورة األمــر الغيبـ ّ
ســبيل الكتابــة ،أو عــى طريــق نــداء هاتــف غيــب ،ومــا بقــي مــن الــكالم
محفوظـاً يف النــوم واليقظــة فهــو رؤيــا صادقــة أو وحــي رصيــح ،ومــا بطــل
هــو وبقيــت محاكياتــه فهــو وحــي محتــاج إىل تأويــل أو حلــم مفتقــر إىل
تعبــر ،ويختلــف باختــاف املواضــع))[[[ .وكذلــك امل ـاّ صدراحيــث
ـي املكشــوف لــذوي الكشــوف،
يقــول(( :ذلــك العــامل هــو العــامل الباطنـ ّ
حــواس
والعــامل العينــي الــذي ال يشــاهد بهــذا العــن ،وال بــيء مــن
ّ
ـاك وأهــل الرياضــة))[[[.
السـ ّ
الظاهــرة وعــامل املثــال الــذي يكاشــفه ُّ
 2-يف الرؤيا واملنام ،حيث يتّصل بعامل املثال املنفصل:

حيــث يقــول الشــيخ يف حكمــة اإلرشاق(( :وكــا أ ّن النائــم ونحــوه إذا
يل دون حركــة ومل يجــده عــى جهــة منــه ،فكــذا مــن
انتبــه فــارق العــامل املثــا ّ
مــات عــن هــذا العــامل يشــاهد عــامل النــور دون حركــة))[[[.

السهروردي ،موسوعة مص ّنفات شيخ اإلرشاق ،ص .68
[[[ يحيى بن حبش
ّ
الشريازي ،ثالثة رسائل فلسفيّة ،ص .223
[[[ مح ّمد بن إبراهيم
ّ

[[[ يحيى بن حبش السهروردي ،رشح حكمة االرشاق ،ص .536
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املحور الثامن :أثر عامل املثال يف املسائل العقديّة
مــن اآلثــار امله ّمــة لعــامل املثــال يف املدرســتني اإلرشاقيــة واملتعاليــة
حــل كثــر مــن املشــكالت واملعضــات
ُّ
يف مقابــل املدرســة املشــائية؛
ين وأحــوال الــرزخ ،مــن
الفكريّــة التــي ترتبــط يف بحــث املعــاد الجســا ّ
ســعادة األرواح وشــقائها ،وكذلــك بحــث الرؤيــا واملنامــات ،وتعلّــق كثــر مــن
املكاشــفات والحقائــق يف هــذا العــامل ،وتوضيحهــا عــى شــكل نقــاط:
أ ّوالً :القـ ُ
ـي لكــن مــن
ـول بوجــود بــدن مثــا ّ
يل هــو عــن البــدن الحقيقـ ّ
ـب عــى كثــر مــن
دون املــا ّدة ،ولــه آثارهــا مــن طــول وعــرض وشــكل؛ يجيـ ُ
اإلشــكاالت املتو ّهمــة لتعــارض العقــل والنقــل ،حيــث نجــد كثــرا ً مــن اآليات
رح بــأ ّن هــذا البــدن موجــود يف ذلــك العــامل ،وهــو
والروايــات الرشيفــة ت ـ ّ
يحاســب ويعاقَــب ،وتوجــد أدلّــة نقليّــة وعقليّــة تقــع يف الطــرف اآلخــر
الــذي
َ
للقــول املتق ـ ّدم ،حيــث تقــول :إ ّن هــذا الجســم فــانٍ  ،ويصبــح تراب ـاً ويفســد
رصح
ّ
ي ابــن ســيناي ّ
ويتفســخ يف القــر ،لذلــك نجــد الشــيخ الرئيــس أبــا عـ ّ
ين ال ميكــن أن نثبتــه مــن خــال العقــل
بــأ ّن القــول باملعــاد الجســا ّ
ـري ،والطريــق الوحيــد إلثباتــه هــي األدلّــة النقليّــة[[[ ،أ ّمــا امل ـاّ صــدرا
النظـ ّ

الشــرازيفعندما أثبــت تجــ ّرد الخيــال املتّصــل وأيضــاً وجــود املثــال
ّ
النظــري قــادر عــى أن يحكــم بوجــود معــاد
املنفصــل ،قــال بــأ ّن العقــل
ّ
ين ،وهــذا مــن اآلثــار امله ّمــة واملفصل ّيــة التــي مت ّيــز مدرســة الحكمــة
جســا ّ
املــا صــدرايف
ّ
رصح بــه
املتعاليــة عــن املدرســة املشــائيّة ،وهــذا مــا ّ
تعليقــ ٍة عــى (إله ّيــات الشــفاء) إذ قــال(( :وإذا اشــت ّدت عــن التخ ّيــل كــا
ـس كــا يبتنــي عليــه
يف اآلخــرة ،صــارت عــن التخ ّيــل متّحــدة مــع عــن الحـ ّ
ـص بدركهــا العلــاء
ين؛ وهــو مــن العلــوم التــي اختـ ّ
أحــوال املعــاد الجســا ّ
املقتبســون نــور الحكمــة مــن مشــكاة النبــ ّوة ،ال املقتــرون عــى النظــر

[[[ انظر :زهره برقعي ،خيال از نظر ابن سينا وصدر املتالهني ،ص .243
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ـي مــن غــر تصفيــة وتجريــد ورياضــة وتطهــر عــن
ـي والفكــر املنطقـ ّ
البحثـ ّ
والحــس))[[[.
الوســاوس والنفــس وشــوائب الطبيعــة
ّ
ين (( :إن امل ُعــاد يف املعــاد
وكذلــك تلميــذه وربيبــه الفيــض الكاشــا ّ
ين الــذي كان يف الدنيــا روحــاً وبدنــاً،
هــو بنفســه هــذا الشــخص اإلنســا ّ
بحيــث لــو يــراه أحــد عنــد املحــر يقــول :هــذا فــان الــذي كان يف الدنيــا،
الربزخــي( :لــو رأيتــه لقلــت فــان) ،وإن
كــا قــال موالنــا الصــادق يف
ّ
كانــت صورتــه صــورة حــار أو خنزيــر؛ وذلــك أل ّن تشـخّص البــدن عــى مــا
إل
ـن ّ
حقّقــه أســتاذنا صــدر املحقّقــن ليــس إالّ بالنفــس ،فــا ميتــاز وال يتعـ ّ
بهــا ،ولهــذا يكــون بــدن زيــد وأعضــاؤه ينســب إليــه ،ويعــرف بــه ،ويحكــم
التفتــازاين يف (رشح
ّ
بوحدتــه ،وإ ْن تبــ ّدل أنواعــاً مــن التبــ ُّدل))[[[ ،ويقــول

يل
املقاصــد)(( :وعــى هــذا بنــوا أمــر املعــاد الجســا ّ
ين ،فــإ ّن البــدن املثــا ّ
ـي يف أ ّن لــه جميــع
الــذي تت ـ ّ
رف فيــه النفــس ،حكمــه حكــم البــدن الحـ ّ ّ
ـواس الظاهــرة والباطنــة ،فتلت ـ ّذ وتتألّــم بالل ـذّات واآلالم الجســان ّية))[[[.
الحـ ّ

ثانيــاً :ال ميكــن الوصــول إىل عــامل املثــال املنفصــل ،إلّ مــن خــال
تقويــة املثــال املتّصــل ومرتبــة الخيــال ،وكذلــك ال ميكــن الوصــول إىل عــامل
العقــول إال مــن خــال العبــور مــن عــامل املثــال املنفصــل[[[.
كل الحقائــق الح ّقــة املثال ّيــة التــي يصــل إليهــا اإلنســان موجوده
ثالثـاً :إ ّن ّ
فعـاً ،وإذا وصــل أحــد النــاس إليهــا اآلن واآلخــر وصــل إليهــا قبــل  100ســنة،
[[[ حسني بن عبد الله بن سينا ،الهيات الشفاء ،تعليق صدر املتألهني الشريازي،ج ،1ص ،592
هادي السبزواري ،رشح األسامء الحسنى ،ص .747

[[[ محمد بن مرتىض الفيض الكاشاين ،علم اليقني ،ص .902
[[[ مسعود التفتازاين ،رشح املقاصد ،ج ،2ص .56

[[[ انظر :داود القيرصي ،رشح فصوص الحكم ،ج.667 ،1
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والبعــض وصــل إليهــا قبــل  500ســنة ،فكلّهــا موجــودة فعـاً ،وهــذا واضــح،
فعندمــا يصــل إليهــا يقــول ،وهــذا مــا قــال بــه البعــض قبــل  50ســنة ،يكشــف
حــح لنــا
أ ّن هــذه الحقيقــة لهــا أفــق فــوق الزمــان واملــكان والحركــة ،وهــذا يص ّ
ـي الخاتــم ’ يخــر
مســالة اإلخبــار باملغ ّيبــات وبــاب اإلخبــار بالغيــب؛ أل ّن النبـ ّ
بالغيــب ،ومــن هــذا البــاب ميكــن تصويــر مســالة اإلخبــار باملغ ّيبــات فلســف ّياً،
ـر؛ ألنّهــا صــور خيال ّيــة
وأ ّمــا عــى مبنــى الحكمــة املشــائ ّية فــا ميكــن أن ت ُفـ ّ
ـر
مثاليّــه لهــا أشــكال ومقاديــر ،وعــامل العقــول ليــس فيــه صــور .وكذلــك يفـ ّ
ـي الخاتــم’ رأى النــاس وأعاملهــا
حقيقــة اإلرساء واملعــراج عندمــا عــرج النبـ ّ
مجســمه ،وهــذا دليــل واضــح عــى أ ّن املثــال املنفصــل وعــامل امللكــوت
ّ
للنــاس موجــود  ،وكذلــك يوجــد بحــث ق ّيــم يرتبــط بعــامل املثــال املتّصــل
ــرا
واملنفصــل وهــو بحــث التمثّــل حيــث يقــول تعــاىلَ ﴿ :ف َت َمث َ
َّــل لَ َهــا بَ َ ً
َس ـ ِويًّا﴾[[[ ،فالبعــض يعتقــد أ ّن التمثّــل يكــون يف محوطــة النفــس ويف عــامل
النبــي  عندمــا شــ ّم ريــح يوســفحيث
املثــال األصغــر[[[ ،وكذلــك
ّ
َصلَـ ِ
ـم إِ ِّ
ر َقـ َ
ـف لَـ ْوالَ
وسـ َ
ن َلَجِ ــدُ رِيـ َ
ـال أَ ُبو ُهـ ْ
ـا ف َ
يقــول تعــاىلَ ﴿ :ولَـ َّ
ـح ُي ُ
ـت الْ ِعـ ُ
أَن تُ َف ِّنــدُ ونِ ﴾[[[ ،فــإ ّن الذيــن حولــه مل يشـ ّموا هــذه الريــح ،وهــو  Aفقــط َمــن
شَ ـ ّمها يف عــامل خيالــة األصغــر[[[.
رابعــاً :بحــث الرؤيــا ،حيــث وردت كثــر مــن اآليــات تتحــ ّدث عــن
قــص القــرآن لنــا
النبــي يوســفحيث
الرؤيــا ،وأبــرز مصــداق لهــا هــو
ّ
ّ
ـف ِلَبِيـ ِه يَــا أَبـ ِ
رؤيــاه﴿ :إِ ْذ َقـ َ
ـت إِ ِّ
س
ن َرأَيْـ ُ
وسـ ُ
ـر كَ ْوكَ ًبــا َوالشَّ ـ ْم َ
ـال يُ ُ
ـت أَ َحــدَ َعـ َ َ
[[[ سورة مريم.17 :

[[[ محمد حسني الطباطبايئ ،تفسري امليزان ،ج ،14ص .35
[[[ سورة يوسف.94 :

[[[ داود القيرصي ،رشح فصوص الحكم ،ج ،1ص .638
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ـال يَــا أَبَـ ِ
ـم ِل َســاجِ ِدينَ﴾[[[ ،وكذلــك يقــول تعــاىلَ ﴿ :و َقـ َ
ـت َهـ َذا
َوالْ َق َمـ َر َرأَيْ ُت ُهـ ْ
ـل
خـ َ
تَأْوِيـ ُ
ـاي﴾[[[ ،وكذلــك رؤيــا الســجينني حيــث يقــول تعــاىلَ ﴿ :و َد َ
ـل ُر ْؤ َيـ َ
ُــآ إِ ِّ
ج َن َف َت َيــانَ ق َ
َــال اآلخَــ ُر إِ ِّ
خ ْمــ ًرا َوق َ
ن
ــر َ
ن أَ َر ِ
الســ ْ
َــال أَ َحدُ ه َ
َم َعــهُ ِّ
ان أَ ْع ِ ُ
ــل فَــ ْو َق َرأْ ِ
ــرُ ِم ْنــهُ نَ ِّب ْئ َنــا ِب َتأْوِيلِــ ِه إِنَّــا نَــ َراكَ ِمــ َن
ان أَ ْح ِم ُ
س ُ
أَ َر ِ
خ ْبــ ًزا تَــأْك ُُل الطَّ ْ
ن أَ َرى َس ـ ْب َع بَ َق ـ َر ٍ
ني﴾[[[ ،وكذلــك رؤيــا امللــكَ ﴿ :و َقـ َ
ات
ح ِس ـ ِن َ
ا ْل ُم ْ
ـال الْ َملِــكُ إِ ِّ
خ ـ َر َياب َِسـ ٍ
ـاف َو َس ـ ْب َع ُس ـ ْن ُب ٍ
ـات َيــا َأ ُّي َهــا
ـر َو ُأ َ
الت ُ
خـ ْ ٍ
جـ ٌ
ـانٍ َيأْكُلُ ُه ـ َّن َس ـ ْب ٌع ِع َ
ِسـ َ
[[[
الْ َمـ َ
ـي الخاتــم ’
ـأُ أَ ْف ُتـ ِ
ـاي إِنْ كُ ْن ُتـ ْ
ـون ِ
ـم لِل ُّرؤْيــا تَ ْعـ ُ ُ
ف ُرؤْيـ َ
ـرونَ ﴾  ،ورؤيــا النبـ ّ

خلُ َّن
ـق لَتَدْ ُ
حـ ِّ
دخولــه إىل املســجد الحــرام﴿ :لَ َقــدْ َ
صــدَ َق اللَّــهُ َر ُســولَهُ ال ُّر ْؤيَــا بِالْ َ
َصيـ َن َل تَخَا ُفــونَ
ُوسـك ُْم َو ُمق ِّ ِ
حلِّ ِقـ َ
حـ َرا َم إِن شَ ــاء اللَّــهُ آ ِم ِنـ َ
ن ُم َ
الْ َم ْســجِ دَ الْ َ
ن ُرؤ َ
حــا َقرِي ًبــا﴾[[[.
ج َعـ َ
ـم َمــا لَـ ْ
َف َع ِلـ َ
ـل ِمــن دُونِ َذ ِلــكَ َف ْت ً
ـم تَ ْعلَ ُمــوا َف َ

إل يف عــامل
فهــذه الرؤيــا لهــا أشــكال ومقاديــر وأجســام ،فــا تكــون ّ
معــري الرؤيــا ال
رصح الكثــر مــن العلــاء بــأ ّن
ّ
املثــال املنفصــل ،لذلــك ّ
رصح بــه
بــ ّد أن يكونــوا مطّلعــن عــى عــامل املثــال املنفصــل ،وهــذا مــا ّ
ـفي حيــث يقــول:
القيـ
ّ
ـري يف رشحــه لكتــاب الفصــوص يف الفــص اليوسـ ّ
يل عاملـاً نورانيّاً ،وكان كشــف
((لــ ّ
ـا كان عــامل األرواح املسـ ّمى بالعــامل املثا ّ
يوســف مثال ّيــاً ،وكان عــى الوجــه األتــ ّم واألكمــل؛ أضــاف الحكمــة
النوريّــة الكاشــفة عــن الحقائــق إىل كلمتــه ،لذلــك كان عامل ـاً بعلــم التعبــر.
وكل مــن يعلــم بعــده ذلــك العلــم
ومــراد اللــه مــن الصــور املرئ ّيــة املثال ّيــةّ ،
فمــن مرتبتــه يأخــذ ،ومــن روحانيّتــه يســتفيد ،ولق ـ ّوة نوريّــة روحــه كانــت
[[[ سورة يوسف.4 :

[[[ سورة يوسف.100 :
[[[ سورة يوسف.36 :
[[[ سورة يوسف.43 :
[[[ سورة الفتح.27 :
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صورتــه أيض ـاً كاملــة يف الحســن والبهجــة))[[[.
خامسـاً :مــن أهــم األبحــاث التــي تتطـ ّرق إليهــا الفالســفة -وعــى رأســهم
يب وتبعــه عــى ذلــك الفيلســوف
معلّمهــم وكبريهــم املعلّــم الثــاين الفــارا ّ
ـرازي -مســألة الوحــي ،حيــث يعتقــد الفالســفة
ـا صــدرا الشـ
الكبــر املـ ّ
ّ
أ ّن حقيقــة الوحــي ومتثّــل امللــك جربائيــل لألنبيــاء‘ هــو تقويــة القــ ّوة
املتخيّلــة لديهــم -عــامل املثــال املتّصــل -ليتّصلــوا بالعقــل الف ّعــال الــذي هــو
امللــك جربائيــليف اصطــاح الــرع ،وكذلــك رؤيــة امللــك مــن قبــل
ـي يكــون مــن خــال متثّــل امللــك جربائيــليف محوطــة وخيــال
النبـ ّ
ـي امللــك وال يــراه أحــد غــره ألنّــه يف محوطــة خيالــة
ـي ،ويــرى النبـ ّ
نفــس النبـ ّ
املتّصــل ونفســه الجزئيّــة[[[.
******

القيرصي ،رشح فصوص الحكم ،ج ،1ص  ،667فصوص الحكم ،تعليقات :أبو العال
[[[ داود
ّ
عفيفي ،ج ،2ص .105
ّ
الفارايب ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص  ،92مح ّمد بن إبراهيم
[[[ انظر :مح ّمد أبو النرص
ّ
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج.27-24 ،7
ّ
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املصادر واملراجع
1.القرآن الكريم.

2.اآلمــي ،حســن حســن زادة ،دروس معرفــت نفــس ،النــارش :ألــف .الم.

ميــم ،إيران-قــم املقدســة ،الطبعــة الثالثــة1396 ،هـــ.ش.

3.اآلمــي ،حســن حســن زادة ،هــزار ويــك كلمــة ،مؤسســة بوســتان كتــاب،

إيران-قــم املقدســة ،الطبعــة السادســة1394 ،ش.

 4.ابــن ســينا ،حســن بــن عبــد اللــه ،التعليقــات ،تحقيــق حســن مجيــد

العبيــدي ،دار الفراقــد ،سورية-دمشــق ،الطبعــة الثانيــة2011 ،م.

 5.ابــن ســينا ،حســن بــن عبــد اللــه ،الهيــات الشــفاء ،تعليــق صــدر املتألهني

الشــرازي ،مؤسســة التاريــخ العــريب ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة األوىل1428 ،هـــ
-2007م.

 6.ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم ،لســان العــرب ،دار الصــادر ،بــروت-

لبنــان ،الطبعــة الثالثــة 1414 ،هـــ.

 7.برقعــي ،زهــرة ،خيــال از نظــر ابــن ســينا وصــدر املتألهــن ،بوســتان

كتــاب ،إيران-قــم املقدســة ،الطبعــة الثانيــة1395 ،ش.

 8.بــن عــريب ،محــي الديــن ،فصــوص الحكــم ،تعليقــات أبــو العــا العفيفي،

دار الكتــاب العــريب ،بريوت-لبنــان ،الطبعة الثــاين1400 ،هـ 1980 -م.

 9.التفتــازاين ،مســعود بــن عمــر ،رشح املقاصــد ،تحقيــق عبــد الرحمــن

عمــرة ،منشــورات الرشيف املرتــى ،إيران-قــم املقدســة ،الطبعــة األوىل1409 ،هـ
1989 -م.

	 10.الديناينــي االبراهيمــي ،غــام حســن ،إرشاق الفكــر والشــهود يف فلســفة

الســهروردي ،دار الهــادي ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة األوىل1426 ،هـــ -2005م.

	 11.الرمضــاين ،حســن ،تعليقــة عــى التمهيــد يف رشح قواعــد التوحيــد لصائــن

الديــن بــن تركــة ،مؤسســة أم القــرى للتحقيــق والنــر ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة الثانيــة،
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1432هـ -2011م.

	 12.الســبزواري ،هــادي ،رشح األســاء الحســنى أو رشح دعــاء الجوشــن

الكبــر ،مؤسســة العــروة الوثقــى ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة األوىل1429 ،هـــ -2008م.

	 13.الســهروردي ،يحيــى بــن حبــش ،حكمــة االرشاق ،انتشــارات بنيــاد حكمت

إســامي صدرا ،إيران-طهــران ،الطبعــة األوىل1392 ،هـ.ش.

	14.الســهروردي ،يحيــى بــن حبــش ،موســوعة مصنفــات الســهروردي ،دار

الروافــد ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة األوىل1439 ،هـــ -2018م.

	15.الشــهرزوري ،شــمس الديــن محمــد ،رشح حكمــة االرشاق ،مؤسســة

التاريــخ العــريب ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة األوىل1428 ،هـــ 2007 -م.

	16.الشــرواين ،عــي ،تحريــر األســفار للمــوىل صــدر الديــن الشــرازي،

منشــورات املركــز العاملــي للدراســات اإلســامية ،إيران-قــم املقدســة ،الطبعــة

األوىل1427 ،هـــ..

	17.صــدر املتألهــن الشــرازي ،محمــد بــن إبراهيــم ،الحكمــة املتعاليــة

يف االســفار العقليــة األربعــة ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت -لبنــان ،الطبعــة
الخامســة1419 ،هـــ – 1999م.

	18.صــدر املتألهــن الشــرازي ،محمــد بــن إبراهيــم ،الشــواهد الربوبيــة يف

املناهــج الســلوكية ،مؤسســة مطبوعــات دينــي ،أيــران – قــم املقدســة ،الطبعــة

الثانيــة1388 ،هـــ .ش.

	19.صــدر املتألهــن الشــرازي ،محمــد بــن أبراهيــم ،تفســر القــران الكريــم،

انتشــارات بيــدار ،إيــران – قــم املقدســة ،الطبعــة األوىل 1364 ،هـــ .ش.

	20.صــدر املتألهــن الشــرازي ،محمــد بــن أبراهيــم ،ثــاث رســائل فلســفية،

بوســتان كتــاب ،إيران-قــم املقدســة ،الطبعــة الرابعــة1388 ،هـــ .ش.

	21.صــدر املتألهــن الشــرازي ،محمــد بــن أبراهيــم ،رشح أصــول الــكايف،

پژوهشــگاه علــوم انســانی ومطالعــات فرهنگــی ،إيــران – طهــران ،الطبعــة األوىل،

1383هـ.ش.
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التاريــخ العــريب ،بــروت – لبنان ،الطبعــة األوىل1430 ،هـــ .ق – 2008م.

	23.الطباطبــايئ ،محمــد حســن ،أصــول الفلســفة واملنهــج الواقعــي ،مؤسســة
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1388ش.
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ّ
امللخص
النبي األعظم  يوم الجمعة سابع عرش من شهر
أ ّما مولده ،فولد
ّ
ربيع األ ّول عام الفيل.
وأ ّما وفاته  فتوفّ يوم االثنني الثامن والعرشين من شهر صفرسنة
إحدى عرشة بعد الهجرة.

والعلم عند الله سبحانه وتعاىل؛ ﴿ َوما أُوتِي ُت ْم ِم َن الْ ِعل ِْم إِال َقلِيالً﴾.
يل العظيم.
صدق الله الع ّ

محمد باقر ملكيان
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The birth of the greatest prophet peace be upon him and
his death
Muhammad Baqir Malkian

Abstract 
His birth, the greatest prophet peace be upon him was born on
Friday the 17th of the month Rabi' l A.H. the year of the elephant.
And his death peace be upon him he was died in the Sunday the
28th of Safar the 11th after the prophet's migration. 
And knowledge is with God (and you have been given only a little
knowledge). Believe in God Almighty.
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بسم الله الرحمن الرحيم
ّ
وصل الله عىل مح ّمد وآله ،ولعنة الله عىل أعدائهم
رب العاملني،
الحمد لله ّ
أجمعني.
النبــي  ووفاتــه -بعــون اللــه
نبحــث يف هــذه املقالــة عــن مولــد
ّ
وق ّوتــه -يف فصلــن[[[:
نقلت من كتاب تاريخ املواليد ووفاة أهل البيت  -b-رواية
يل:
ُ
قال اإلرب ّ
الشيخ األديب أيب مح ّمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشّ اب
عن شيوخه ،والنسخة التي نقلت منها بخ ّ
يل بن مح ّمد بن مح ّمد بن
ط الشيخ ع ّ
ين رحمه الله -و كان من أعيان الحنابلة يف زماين ،رأيته وأجاز
وضّ اح الشهرابا ّ
ّ
وتوف يف ثاين صفر سنة اثنتني وسبعني و ستّامئة -عن أيب جعفر الباقر
يل،
يل  Aقال :قبض رسول الله  و هو ابن ثالث وستّني سن ًة
مح ّمد بن ع ّ
يف سنة عرش من الهجرة ،فكان مقامه مبكّة أربعني سنةً ،ث ّم نزل عليه الوحي
يف متام األربعني ،وكان مبكّة ثالث عرشة سنةً ،ث ّم هاجر إىل املدينة وهو ابن
ثالث وخمسني سن ًة فأقام باملدينة عرش سنني ،وقبض يف شهر ربيع األ ّول
خلَتا منه.
يوم االثنني لليلتني َ
ي الفضــل بــن الحســن الطــريس رحمــه اللــه :ولــد 
قــال أبــو عــ ّ
[[[ ما ح ّررنا يف املنت جهة من جهات البحث حول حياة الرسول األكرم ؛ وإن شئت

التفصيل فعليك بهذه املصادر :الكايف439/1 :؛ الهداية الكربى 35 :وما بعدها؛ إثبات
الوصيّة 93 :وما بعدها؛ فرق الشيعة160 :؛ املقنعة 455 :وما بعدها؛ تهذيب األحكام2/6 :؛
روضة الواعظني 64/1 :وما بعدها؛ تاج املواليد 69 :وما بعدها؛ إعالم الورى 39/1 :وما
بعدها؛ مناقب آل أيب طالب  13/b: 1وما بعدها؛ كشف الغ ّمة 7/1 :وما بعدها.
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رشفهــا اللــه تعــاىل ،يــوم الجمعــة عنــد طلــوع الشــمس الســابع عــر
مب ّكــة ّ
مــن ربيــع األ ّول عــام الفي ـل.
ويف روايــة العا ّمــة :ولــد  Aيــوم االثنــن .ثــ ّم اختلفــوا فمــن قائــل:
لليلتــن مــن ربيــع األ ّول ،ومــن قائــل :لعــر خلــون منــه ،وقيــل :الثنتــي
عــرة ليل ـةً ،وذلــك ألربــع وثالثــن ســن ًة ومثانيــة أشــهر مضــت مــن ُملــك
كــرى أنــو شــروان بــن قبــاد قاتــل مــزدك والزنادقــة ،وهــو الــذي عنــى رســول
اللــه  فيــا يزعمــونُ :ولِــدتُ يف زمــن امللــك العــادل أو الصالــح ،ولثــاين
ســنني ومثانيــة أشــهر مــن ُملــك عمــرو بــن هنــد ملــك العــرب .وقيــل :بعــد
قــدوم الفيــل بشــهرين وس ـتّة أيّــام ،وروي لثــاين عــرة ليل ـ ًة منــه[[[.
ـي  فنبــدأ بســنته ثـ ّم شــهره
وكيفــا كان ،نحــن نبحــث عــن مولــد النبـ ّ
ثـ ّم يومــه.
 .أسنته

املشــهور بــل املتّفــق عليــه -كــا حــي عــن غــر واحــد مــن
علــاء الفريقــن[[[ -أ ّن رســول اللــه  ولــد عــام الفيــل[[[.
[[[ كشف الغمة:.14 /1

[[[ انظر تهذيب األسامء و اللغات ،26 :وفيه :أنّه الصحيح املشهور ،ونقل إبراهيم ابن
املنذر الحزامي شيخ البخاري و خليفة ابن خياط و آخرون اإلجامع عليه؛ الوايف بالوفيات:
 ،57 /1وفيه :أنّه الصحيح؛ صفة الصفوة: ،24 /1ونقل االتّفاق عليه؛ تاريخ مدينة دمشق:/3
 ،70نقالً عن معروف بن خ ّربوذو غريه من أهل العلم ؛ تاريخ مدينة دمشق: ،76 /3وفيه :قال
خليفة :و املجمع عليه عام الفيل؛ االستيعاب ،30 /1 :وفيه :ال خالف أنه ولد عام الفيل.

[[[ أ ّما مصادر اإلمامية فانظر :الكايف:439 /1؛ اثبات الوصية114 :؛ كامل الدين:196 /1؛
جد:
املقنعة456 :؛ اإلرشاد:5 /1؛ كنز الفوائد:167 /1؛ تهذيب األحكام:2 /6؛ مصباح املته ّ
791 /2؛ اآلثار الباقية۴۲۳ :؛ روضة الواعظني :70 /1؛ تاج املواليد74 :؛ إعالم الورى :/1
42؛ الخرائج و الجرائح : 21 /1؛ اإلقبال باألعامل الحسنة :121 /3؛ كشف الغمة :14 /1؛
تحرير األحكام118 /2 :؛ منتهى املطلب ( ط.ق )887 /2 :؛ الدروس الرشعية6 /2 :؛ الروضة
البهية.134 /2 :
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فعليــه ال يُعنتــى إىل ســائر األقــوال وال يُعبــأ بهــا؛ لشــذوذها وتف ّردهــا
وعــدم اســتنادها إىل مصــدر معتمــد أو روايــة معتــرة ،وهــي:
النبي  بعد الفيل بعرش سنني[[[.
 .1ولد ّ
 .2مولد رسول الله  بعد الفيل بعرشين سنة[[[.
النبي  بعد الفيل بثالثني سنة[[[.
 .3ولد ّ
النبي األکرم  بعد الفيل بأربعني سنة[[[.
 .4مولد ّ
 .5ولد رسول الله  -بعد الفيل بسبعني سنة[[[.
وأ ّما مصادر العا ّمة فمنها :تاريخ مدينة دمشق : 71 /3و 72و ،73الطبقات الكربى :81 /1؛
نقاله عن ابن ع ّباس وقيس بن مخرمة؛ تاريخ مدينة دمشق : ،73 /3نقالً عن ابن إسحاق؛
تاريخ مدينة دمشق : ،74 /نقالً عن مح ّمد بن جبري بن مطعم؛ تاريخ مدينة دمشق :،74 /3

وفيه :قال أبو إسحاق :ال يشك فيه أحدا ً من علامئنا أ ّن رسول الله  ولد عام الفيل؛ تاريخ

مدينة دمشق: ،75 /3نقالً عن أيب جعفر الباقر  Aوعامر ؛ الطبقات الكربى: ،80 /1نقالً
عن أيب جعفر الباقر  A؛ أنساب األرشاف :92 /1؛ اإلنباء44 :؛ أسدالغابة21 /1 :؛ قالدة
النحر:114 /1؛ غربال الزمان18 :؛ مورد اللطافة: 5 /1و8؛ السرية الحلبية.95 /1 :

[[[ تهذيب األسامء واللغات ،26 :إمتاع األسامع ،7 /1 :السرية الحلبية ،96 /1 :نسبوه إىل
«قيل»؛ تاريخ مدينة دمشق: ،76 /3نقالً عن ابن أبزى.

[[[ مورد اللطافة: ،9 /1نسبه إىل «قيل».

[[[ مورد اللطافة :9 /1؛ تهذيب األسامء واللغات26 :؛ الوايف بالوفيات ،57 /1 :إمتاع
األسامع ،7 /1 :السرية الحلبية ،96 /1 :نسبوه إىل «قيل»؛ تاريخ مدينة دمشق : ،76 /3نقالً
عن موىس بن عقبة.
[[[ مورد اللطافة :9 /1؛ تهذيب األسامء واللغات26 :؛ الوايف بالوفيات ،57 /1 :إمتاع
األسامع ،7 /1 :السرية الحلبية ،96 /1 :نسبوه إىل «قيل»؛ تاريخ مدينة دمشق: ،74 /3نقالً عن
راوي هذا النقل -وهو إبراهيم بن املنذر -إىل الوهم؛ تاريخ
ابن شهاب ،ونسب أبو إسحاق
َ
مدينة دمشق: ،76 /3نقالً عن أيب زكريا العجالين.
[[[ مورد اللطافة: ،9 /1السرية الحلبية ،96 /1 :نسباه إىل «قيل».

240

محمد باقر ملكيان

 .6مولده  سنة ثالث وعرشين من غزوة أصحاب الفيل[[[.
ـى اللــه عليــه وآلــه وسـلّم -قبــل الفيــل بخمــس عــرة
ـي -صـ ّ
 .7ولــد النبـ ّ
سنة [ [[ .
ث ّم إنّه قد ورد يف بعض املصادر تعيني سنة والدته مبا قارنها من الحوادث
ِ
ومستندها واعتبا ِر
والوقائع ،ولكن االختالف فيها أكرث ،فلم نبحث حولها
مستندها يف املقام خوفاً من اإلطالة .نعم ،نشري إليها يف الهامش أل ّن فيها بعض
الفوائد[[[.
ب .شهره
املشــهور -بنــاء عــى مــا يف مصــادر الفريقــن[[[ -بــل ا ُّد ِعــي عليــه
نقال عن عبد الله بن عمرو؛ إمتاع األسامع ،7 /1 :السرية
[[[ تاريخ مدينة دمشق :ً ،66 /3
الحلبية96 /1 :؛ نسباه إىل «قيل».

نقال عن ابن ع ّباس؛ إمتاع األسامع ،7 /1 :السرية الحلبية:
[[[ .تاريخ مدينة دمشق :ً ،76 /3
 ،96 /1نسباه إىل «قيل»؛ السرية النبوية البن كثري ،203 /1 :وفيه :وأغرب منه ما قاله خليفة بن
خياط :حدثني شعيب بن حبان ،عن عبد الواحد ابن أيب عمرو عن الكلبي ،عن أيب صالح،
عن ابن عباس ،قال :ولد رسول الله  قبل الفيل بخمس عرشة سنة .وهذا حديث غريب

ومنكر وضعيف أيضاً.

[[[ .وإليك جملة من هذه األقوال:
أ .أ ّن ذلك ألربعني سنة مضت من ملك كرسى أنورشوان بن قباذ .أسد الغابة14 /1 :؛ مروج
الذهب53 /2 :؛ إمتاع األسامع.7 /1 :
مليض اثنتني وأربعني سنة من ملك كرسى أنورشوان .تاريخ الطربي570 /1 :؛
ب .أ ّن ذلك
ّ
الكامل يف التاريخ.458 /1 :
ج .أ ّن ذلك ألربع وثالثني سنة ومثانية أشهر مضت من ملك كرسى .إعالم الوری42 /1 :؛
كشف الغمة:.14 /1
د .هي السنة الثامنة واألربعون من ملك كرسى أنورشوان .املخترصيف أخبار البرش.110 /1 :
هـ .لثامن وأربعني ولثاممنائة واثنتني ومثانني لذي القرنني .تاريخ ابن خلدون2 :ق.4 /2
و .لعرشين سنة مضت من ملك كرسى أبرويز .إمتاع األسامع30 /1 :

[[[ .أ ّما مصادر اإلمام ّية ،فمنها :الكايف:439 /1؛ إثبات الوص ّية114 :؛ كامل الدين:196 /1؛
اآلثار الباقية423 :؛ املقنعة456 :؛ اإلرشاد :5 /1؛ مسار الشيعة50 :؛ كنز الفوائد :167 /1؛
جد:791 /2؛ اآلثار الباقية423 :؛ روضة الواعظني:/1
تهذيب األحكام:2 /6؛ مصباح املته ّ
70؛ تاج املواليد74 :؛ إعالم الورى :42 /1؛ الخرائج والجرائح :21 /1؛ 760 /2؛ قصص
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اإلجــاع[[[؛ أ ّن مولــده يف شــهر ربيــع األ ّول.
ولكن هنا أقوال أُخر ال ميكن الركون إليها ،هي:
النبي  يف شهر رمضان[[[.
 .1ولد ّ
النبي األعظم  يف شهر صفر[[[.
 .2مولد ّ
 .3قد ولد  يف شهر ربيع الثاين[[[.
(للراوندي)316 :؛ مناقب آل أيب طالب:172 /1؛ الرسائر:418 /1؛ اإلقبال باألعامل
األنبياء
ّ
الحسنة :121 /3؛ كشف الغ ّمة :14 /1؛ الد ّر النظيم58 :؛ العدد القويّة 110 :و ،111نقالً
عن تاريخ املفيد وكتاب املصباح وكتاب الد ّر؛ تحرير األحكام118 /2 :؛ منتهى املطلب
(ط.ق)887 /2 :؛ الدروس الرشعيّة6 /2 :؛ الروضة البهيّة.134 /2 :
وأ ّما مصادر العا ّمة ،فمنها :قالدة النحر :114 /1؛ مورد اللطافة :5 /1؛ و 8؛ تاريخ مدينة
دمشق : ،68 /3نقالً عن ابن عبّاس؛ الطبقات الكربى : ،81 /1تاريخ مدينة دمشق :،70 /3
ين؛ تاريخ مدينة دمشق: ،73 /3نقالً عن ابن إسحاق؛ تاريخ
نقاله عن أيب معرش نجيح املد ّ
مدينة دمشق: ،75 /3نقالً عن أيب جعفر الباقر  Aوعامر؛ الطبقات الكربى: ،80 /1نقالً
عن أيب جعفر الباقر  A؛ أنساب األرشاف:92 /1؛ اإلنباء44 :؛ أسد الغابة21 /1 :؛ السرية
الحلب ّية ،93 /1 :نقالً عن سعيد بن املس ّيب.
[[[ .تهذيب األسامء واللغات ،26 :نقل االتّفاق عليه؛ الوايف بالوفيات57 /1 :؛ صفة الصفوة:
 ،24 /1ونقل االت ّفاق عليه؛ تاريخ مدينة دمشق : ،70 /3نقالً عن معروف بن خ ّربوذ وغريه
من أهل العلم؛ السرية النبويّة البن كثري ،199 /1 :وفيه :الجمهور عىل أ ّن ذلك كان يف شهر
ربيع األ ّول.

نقال عن عبد الله بن عمرو؛ تاريخ مدينة دمشق: ،70 /3نسبه
[[[ .تاريخ مدينة دمشق:ً ،66 /3
إىل «قيل»؛ االستيعاب ،30 /1 :نقالً عن الزبري بن بكّار؛ اآلثار الباقية423 :؛ إمتاع األسامع:
رب عن الزبري بن بكّار ،وهو قول
7 /1؛ السرية النبويّة البن كثري 200 /1 :وفيه :نقله ابن عبد ال ّ
غريب ج ّدا ً ،وكان مستنده أنّه عليه الصالة والسالم أوحي إليه يف رمضان بال خالف ،وذلك
عىل رأس أربعني سنة من عمره ،فيكون مولده يف رمضان وهذا فيه نظر ،والله أعلم؛ الروض
األنف ،184 /1 :وفيه :قال الزبري :كان مولده يف رمضان ،وهذا القول موافق لقول من قال:
«أي يوم من الشهر؟».
إ ّن أ ّمه ح ّملت به يف أيّام الترشيق ،والله أعلم  .وانظر أيضاً البحث يف ّ
[[[ .إمتاع األسامع ،7 /1 :السرية الحلبيّة ،94 /1 :نسباه إىل «قيل».
[[[ .إمتاع األسامع ،7 /1 :السرية الحلبيّة ،94 /1 :نسباه إىل «قيل».
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 .4مولد رسول الله  يف شهر املح ّرم الحرام[[[.
فكــا قلنــا :ال عــرة بهــا؛ لعــدم ورود روايــة معتــرة فيهــا ،وكــذا إلعــراض
املشــهور عــن هــذه األقــوال ،بــل مل نعلــم قائــل بعضهــا فضـاً عــن مصدرهــا
رصحــاً
ومســتندها ،وقــد ورد يف بعــض املصــادر -عــى ســبيل الحكايــة -م ّ
بضعفهــا وعــدم اســتنادها عــى مســتند صحيــح.
أي يوم من الشهر؟
جّ .
الــذي ورد يف كثــر مــن مصــادر أصحابنــا اإلمام ّيــة -زاد اللــه شــوكتهم
الربّانيــة [[[-كــا قــد ورد يف بعــض مصــادر العا ّمــة -وإن كانــوا مل يعتنــوا بــه[[[-

العلمة
أ ّن رســول اللــه ولــد يف ســابع عــر من شــهر ربيــع األ ّول ،بــل قــال ّ
إل مــن شـ ّذ منهم عــى ذلك[[[.
ـي -رحمــه اللــه :-إنّــه اتّفقــت اإلمام ّيــة ّ
املجلـ ّ

[[[ .إمتاع األسامع ،7 /1 :السرية الحلب ّية ،94 /1 :نسباه إىل «قيل»؛ فضائل األوقات،441 :
البيهقي قال :هذا حديث منكر وإسناده ضعيف
ورد يف ضمن خرب عن ابن عبّاس ،ولك ّن
ّ
مب ّرة.

[[[ .وعىل سبيل املثال انظر :املقنعة456 :؛ اإلرشاد:5 /1؛ مسار الشيعة50 :؛ كنز الفوائد:
جد :791 /2؛ روضة الواعظني :70 /1؛ تاج
167 /1؛ تهذيب األحكام :2 /6؛ مصباح املته ّ
املواليد74 :؛ إعالم الورى:42 /1؛ جامع األخبار81 :؛ الخرائج والجرائح:21 /1؛ 760 /2؛
(للراوندي)316 :؛ مناقب آل أيب طالب :172 /1؛ الرسائر :418 /1؛ اإلقبال
قصص األنبياء
ّ
باألعامل الحسنة:121 /3؛ كشف الغ ّمة:14 /1؛ الد ّر النظيم58 :؛ العدد القويّة 110 :و،111
نقالً عن تاريخ املفيد وكتاب املصباح وكتاب الد ّر؛ تحرير األحكام118 /2 :؛ منتهى املطلب
(ط.ق)887 /2 :؛ الدروس الرشعيّة6 /2 :؛ الروضة البهيّة.134 /2 :
[[[ .وعىل سبيل املثال انظر :مورد اللطافة: ،8 /1السرية الحلبيّة ،93 /1 :نسباه إىل «قيل»؛
السرية النبويّة البن كثري ،199 /1 :وفيه :أخطأ من قال :ولد يوم الجمعة لسبع عرشة خلت
من ربيع األ ّول .نقله الحافظ ابن دحية فيام قرأه يف كتاب إعالم الروى بأعالم الهدى (كذا،
للطربيس) لبعض الشيعة .ث ّم رشع ابن دحية يف
والصواب :إعالم الورى بأعالم الهدى وهذا
ّ
النص.
تضعيفه وهو جدير بالتضعيف إذ هو خالف
ّ
املامقاين -رحمه
ّ
ب املحقّق
[[[ .بحار األنوار :248 /15؛ مرآة العقول .170 /5 :وهكذا ع ّ
الله -يف املقام .انظر تنقيح املقال182-181 /1 :؛ مرآة الكامل.263 /3 :
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ـري -رحمــه اللــه :-قــال الشــيخان ومــن
هــذا ،ولكــن قــال املح ّقــق التسـ ّ
خــر عنهــا :إنّــه الســابع عــر مــن ربيــع األ ّول ،اســتنادا ً إىل خــر إســحاق
تأ ّ
العريــي عــن الهــادي  ،Aرواه الشــيخ يف تهذيبــه ومصباحــه،
العلــوي
ّ
ّ
وأشــار إىل مضمونــه املفيــد يف مقنعتــه ،والخــر مشــتمل عــى داللــة لــه A
بإخبــاره الــراوي قبــل ســؤاله ،بأنّــه جــاء ليســأل عــن صيــام أيّــام الســنة .وإىل
مرفــوع املصبــاح عنهــم  :bمــن صــام يــوم الســابع عــر مــن ربيــع األ ّول
كتــب اللــه لــه صيــام ســنة.
دال عــى أنّــه يــوم مولــده وإنّ ــا ّ
لك ّنــه مــع إرســاله غــر ّ
دل عــى
خصوصيّــ ٍة يف صــوم يــوم الســابع عــر منــه ،فلعلّهــا مــن جهــة أخــرى،
فنقــل ابــن طــاووس يف إقبالــه عــن كتــاب شــفاء الصــدور أليب بكــر الن ّقــاش،
يقــال :أرسي بــه  يف ليلــة ســبع عــر مــن ربيــع األ ّول قبــل الهجــرة بســنة.
صــح مــا ذكــره مــن اإلرساء يف الليلــة املذكــورة؛ فينبغــي
قــال الســ ّيد :فــإن
ّ
تعظيمهــا ومراعــاة حقوقهــا .وتفســر املفيــد لــه يف املســا ّر والحدائــق والفتّــال
ج ّيــة فيــه .كــا أ ّن الخــر املشــتمل عــى زيــارة
يف الروضــة باملولــود  -ال ح ّ
الصــادق  Aألمــر املؤمنــن  Aيف يــوم الســابع عرش؛ غــر ّ
دال عــى كونه
دال لــكان مــا نقلــه اإلقبــال عــن
مولــده ؛ كــا ال يخفــى .ولــو كان هــو ّ ً
ـى يف الثــاين عــر
ـتحب أن يصـ ّ
بعــض كتــب أصحابنــا مــن العجــم( :أنّــه يسـ ّ
مــن ربيــع األ ّول ركعتــن ،يف األوىل الحمــد م ـ ّرة و﴿ ُقــل يــا أيُّ َهــا الكا ِف ـ ُرون﴾
دال عــى أ ّن تلــك الصــاة كانــت لكــون مولــده فيــه ،كــا
ثالث ـاً) أيض ـاً ّ ً
ـح مــا ذكــره مــن العمــل[[[.
هــو محتمــل لــو كان صـ ّ
إلّ أ ّن الذهــاب إىل هــذا القــول -أعنــي ســابع عــر شــهر ربيــع األ ّول-
ـن يف املقــام ،وال سـ ّيام مــع كــرة القائلــن بــه ،وكونــه مخالفـاً لِـــا روي
متعـ ّ
إل مــن شـ ّذ
عــن العا ّمــة -كــا ســيأيت ،-وعــدم اعتنــاء أصحابنــا بقــول العا ّمــة ّ
[[[ .قاموس الرجال:.4 /12
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املامقــاين
ّ
املجلــي -رحمــه اللــه [[[-واملحقّــق
العلمــة
منهــم ،كــا قــال ّ
ّ
رحمــه اللــه.[[[-[[[
ـي  يف ثــاين عــر مــن
وأ ّمــا العا ّمــة فاملشــهور عندهــم أ ّن مولــد النبـ ّ

شــهر ربيع األ ّول[[[.

وقد ذهب إليه بعض أصحابنا اإلمام ّية[[[.
ـي -رحمــه اللــه -فمــن املحتمــل أنّــه اختــار هــذا القــول
أقــول :أ ّمــا الكلينـ ّ
املامقــاين
ّ
املجلــي -رحمــه اللــه [[[-واملحقّــق
العلمــة
تق ّيــةً ،كــا قــال ّ
ّ
-رحمــه اللــه.[[[-

وأ ّمــا الصــدوق -رحمــه اللــه -فلــم يظهــر منــه اختيــار هــذا القــول ،بــل
هــو نقــل روايــة مرفوعــة عــن أبــان بــن عثــان ورد فيهــا :فولــد رســول اللــه
 عــام الفيــل الثنتــي عــرة ليلــة مضــت مــن ربيــع األ ّول يــوم االثنــن[[[.
[[[ .بحار األنوار:248 /15؛ مرآة العقول.170 /5 :

[[[ .تنقيح املقال181 /1 :ـ182؛ مرآة الكامل.263 /3 :

[[[ .انظر السرية النبويّة البن كثري ،199 /1 :وفيه نقل ذلك عن ابن إسحاق ،ث ّم قال :وهذا هو
املشهور عند الجمهور؛ والله أعلم.

[[[ .قالدة النحر:114 /1؛ مورد اللطافة:5 /1؛ تهذيب األسامء واللغات ،26 :ذكرها بعنوان
أحد األقوال املشهورة األربعة؛ الوايف بالوف ّيات ،57 /1 :نسبه إىل «قيل»؛ صفة الصفوة:/1
 ،25ذكره بعنوان أحد األقوال األربعة؛ تاريخ مدينة دمشق: ،70 /3نقالً عن معروف بن خ ّربوذ
وغريه من أهل العلم؛ تاريخ مدينة دمشق: ،73 /3نقالً عن ابن إسحاق؛ أنساب األرشاف:/1
 ،92االستيعاب ،30 /1 :تهذيب الكامل ،185 /1 :نسبوه إىل «قيل»؛ السرية الحلب ّية،93 /1 :
نقالً عن سعيد بن املسيّب.

[[[ .الكايف:439 /1؛ إثبات الوصيّة114 :؛ كامل الدين:196 /1؛ اآلثار الباقية.423 :
[[[ .بحار األنوار:248 /15؛ مرآة العقول.170 /5 :

[[[ .تنقيح املقال183 /1 :؛ مرآة الكامل.263 /3 :
[[[ .كامل الدين:.196 /1
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فمــن املحتمــل ج ـ ّدا ً أ ّن هــذه الروايــة أيض ـاً محمولــة عــى التق ّيــة ،وال س ـ ّيام
مــع مــا ورد فيهــا« :يــوم االثنــن» ،فإنّــه قــد ورد يف رواياتنــا أ ّن األمئّــة -b-
كذّبــوا العا ّمــة يف ذهابهــم إىل أ ّن رســول اللــه ولــد يــوم االثنــن[[[ ،وســيأيت
«أي يــوم مــن األســبوع»؛ إن شــاء اللــه.
نـ ّ
ـص الروايــة يف بحــث ّ
ـي
مــع أنّــه مــن املحتمــل أ ّن «الثنتــي عــرة ليلــة مضــت» يف كالم الكلينـ ّ
والصــدوق مح ـ ّرف ،والصــواب «الثنتــي عــرة ليلــة بقيــت» .وعليــه يوافــق
الكلينــي والصــدوق قــول املشــهور عنــد اإلمام ّيــة ،فــا حاجــة إىل
قــول
ّ
الحمــل عــى التق ّيــة.
النبي األعظم ُ ولد:
ومنه يظهر الحال يف سائر األقوال ،وهي أ ّن
ّ
 .1أ ّول من شهر ربيع األ ّول[[[.
 .2يف اليوم الثاين من شهر ربيع األ ّول[[[.
 .3يف اليوم الثالث من شهر ربيع األ ّول[[[.
 .4يف ثامن شهر ربيع األ ّول[[[.
[[[ .قرب اإلسناد ،299 :ح1177؛ الخصال : ،385 /2ح .67والرواية -بناء عىل ما يف
الخصال -صحيحة سندا ً.
[[[ .مورد اللطافة: ،8 /1نسبه إىل «قيل».

[[[ .مورد اللطافة:8 /1؛ الوايف بالوفيّات ،57 /1 :االستيعاب ،30 /1 :أنساب األرشاف:/1
 ،92أسد الغابة ،21 /1 :نسبوه إىل «قيل»؛ تهذيب األسامء واللغات ،26 :ذكرها بعنوان أحد
األقوال املشهورة األربعة؛ صفة الصفوة : ،25 /1ذكره بعنوان أحد األقوال األربعة؛ تاريخ
ين؛ السرية
مدينة دمشق : ،70 /3الطبقات الكربى : ،81 /1نقاله عن أيب معرش نجيح املد ّ
رب؛ تهذيب الكامل185 /1 :؛ اآلثار
الحلب ّية ،93 /1 :نسبه إىل «قيل» وقال :وبه جزم ابن عبد ال ّ
الباقية ،423 :نسبه إىل «قيل».

[[[ .الوايف بالوفيّات ،57 /1 :نسبه إىل «قيل».

[[[ .قالدة النحر:114 /1؛ تهذيب األسامء واللغات ،26 :ذكرها بعنوان أحد األقوال املشهورة
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 .5يف عارش شهر ربيع األ ّول[[[.
 .6يف الثالث عرش من شهر ربيع األ ّول[[[.
 .7لثامنِ عرشة ليلة من شهر ربيع األ ّول[[[.
 .8لثامنٍ بقني من ربيع األ ّول[[[.
 .9لثامين ليا ٍل خلت من رمضان[[[.
األربعة؛ صفة الصفوة: ،25 /1ذكره بعنوان أحد األقوال األربعة؛ اإلنباء44 :؛ االستيعاب/1 :
 ،30أسد الغابة ،21 /1 :اآلثار الباقية ،423 :نسبوه إىل «قيل»؛ االستيعاب ،31 /1 :نقالً عن
الحميدي عن ابن حزم .ورواه
الخوارزمي؛ السرية النبويّة البن كثري ،199 /1 :وفيه :حكاه
ّ
ّ
جحه
مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغريهم عن
ّ
الزهري عن مح ّمد بن جبري بن مطعم .ور ّ
الحافظ أبو الخطّاب بن دحية يف كتابه :التنوير يف مولد البرش النذير؛ السرية الحلبيّة،93 /1 :
يصح غريه وعليه أجمع أهل التاريخ،
نسبه إىل «قيل» ث ّم قال :قال ابن دحية وهو الذي ال
ّ
كالحميدي وشيخه ابن حزم.
ين وهو اختيار أكرث أهل الحديث أي
ّ
وقال القطب القسطال ّ

[[[ .قالدة النحر:114 /1؛ تهذيب األسامء واللغات ،26 :ذكرها بعنوان أحد األقوال املشهورة
األربعة؛ صفة الصفوة: ،25 /1ذكره بعنوان أحد األقوال األربعة؛ تاريخ مدينة دمشق:،75 /3
نقالً عن أيب جعفر الباقر  Aوعامر؛ الطبقات الكربى : ،80 /1نقالً عن أيب جعفر الباقر
A؛ أنساب األرشاف:92 /1؛ أسد الغابة21 /1 :؛ السرية النبويّة البن كثري ،199 /1 :وفيه:
ححه الحافظ
نقله ابن دحية يف كتابه؛ السرية الحلب ّية ،93 /1 :نسبه إىل «قيل» ،ث ّم قال :وص ّ
الدمياطي أي أل ّن األ ّول (أي ثاين عرش من شهر ربيع األ ّول) قال فيه ابن دحية :ذكره ابن
ّ
ً
يصح أصالً ،ولو أسنده ابن إسحاق مل يقبل منه،
ال
وذلك
إسناد،
دون
ا
مقطوع
إسحاق
ّ
جة.
كل من ابن
لتجريح أهل العلم له ،فقد قال ّ
املديني وابن معني أ ّن ابن إسحاق ليس بح ّ
ّ
[[[ .اآلثار الباقية ،423 :نسبه إىل «قيل»
[[[ .مورد اللطافة:8 /1؛ السرية الحلب ّية ،93 /1 :نسبه إىل «قيل» وقال :رواه ابن أيب شيبة وهو
حديث معلول.

[[[ .مورد اللطافة: ،8 /1نسبه إىل «قيل»؛ السرية النبويّة البن كثري ،200-199 /1 :وفيه :نقله
ابن دحية من خ ّ
ط الوزير أيب رافع بن الحافظ أيب مح ّمد ابن حزم عن أبيه .والصحيح عن ابن
الحميدي وهو أثبت.
حزم األ ّول أنّه لثامن مضني منه ،كام نقله عنه
ّ

ححه كثري من العلامء .وهذا هو
[[[ .السرية الحلبية ،94-93 /1 :نسبه إىل «قيل» ،ث ّم قال :وص ّ
املوافق ملا تقدّم من أ ّن أ ّمه  حملت به يف أيّام الترشيق أو يف يوم عاشوراء وأنّه مكث يف
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 .10يف اثنتي عرشة من شهر رمضان[[[.
 .11يوم عاشوراء[[[.
أي يوم من األسبوع؟
دّ .
أ ّما يومه فاملشهور عند العا ّمة أ ّن رسول الله  ولد يوم االثنني[[[.
بطنها تسعة أشهر كوامل ،لكن قال بعضهم :إ ّن هذا القول غريب ج ّدا ً .ومستند قائله أنّه أوحى

إليه يف رمضان فيكون مولده يف رمضان ،وعىل أنّها حملت به يف أيّام الترشيق الذي مل
يذكروا غريه  -يعلم ما يف بقية األقوال.

نقال عن عبد الله بن عمرو؛ تاريخ مدينة دمشق: ،70 /3نسبه
[[[ .تاريخ مدينة دمشق:ً ،66 /3
إىل «قيل»؛ االستيعاب ،30 /1 :نقالً عن الزبري؛ إمتاع األسامع ،7-6 /1 :وفيه :وقد ش ّذ بذلك
إل أنّه موافق لقوله :إ ّن أ ّمه حملت به أيّام الترشيق ،فيكون حملها مدّة
الزبري بن بكّارّ ،

السالمي.
تسعة أشهر عىل العادة الغالبة؛ اآلثار الباقية ،423 :نقله أبو ريحان عن
ّ

الذهبي
الحلبي :ذكر
[[[ .إمتاع األسامع ،7 /1 :السرية الحلبيّة ،94 /1 :نسباه إىل «قيل» ،وقال
ّ
ّ
أ ّن القول بأنّه ولد  يف عاشوراء من اإلفك أي الكذب .وفيه إن كان ذلك ألنّه ال يجامع

يختص اإلفك
أنّها حملت به  يف أيّام الترشيق وأنّه مكث يف بطنها تسعة أشهر كوامل ال
ّ
بهذا القول ،بل يأيت فيام عدا القول بأنّه ولد يف رمضان ،ث ّم رأيت بعضهم حىك أنّه حمل يف
يصح القول املشهور والدته يف ربيع األ ّول.
شهر رجب ،وحينئذ
ّ
[[[ .الطبقات الكربى : ،81 /1مورد اللطافة : ،7 /1تاريخ مدينة دمشق : 67 /3و،68
االستيعاب ،31 /1 :نقلوه عن ابن عبّاس؛ قالدة النحر :114 /1؛ تهذيب األسامء و اللغات:
 ،26نقل االت ّفاق عليه؛ الوايف بالوفيّات57 /1 :؛ صفة الصفوة : ،24 /1وفيه :االت ّفاق عليه؛

تاريخ مدينة دمشق: ،66 /3نقالً عن ابن عمر عن رسول الله  ،وعن أيب قتادة عنه ،

وعن عبد الله بن عمرو؛ تاريخ مدينة دمشق : 69 /3و ،70نقالً عن مكحول ويزيد بن أيب
ين؛ تاريخ
حبيب؛ الطبقات الكربى: ،81 /1مدينة دمشق: ،70 /3نقاله أيب معرش نجيح املد ّ
مدينة دمشق : ،73 /3نقالً عن ابن إسحاق؛ تاريخ مدينة دمشق : ،75 /3نقالً عن أيب جعفر

الباقر  Aوعامر؛ الطبقات الكربى: ،80 /1نقالً عن أيب جعفر الباقر  A؛ االستيعاب/1 :
 ،30نقالً عن الزبري؛ اإلنباء45 :؛ أسد الغابة21 /1 :؛ السرية الحلب ّية ،92 /1 :وفيه :قال بعضهم
ال خالف فيه والله بل أخطأ من قال ولد يوم الجمعة.
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ولك ّن الصحيح عند اإلمام ّية أنّه يوم الجمعة[[[.
وبذلــك وردت الروايــات عــن أمئّتنــا  ،-b-وفيهــا تكذيــب لقــول العا ّمــة

ـي  ولــد يــوم االثنــن.
إ ّن النبـ ّ

ي بــن جعفــر قــال :جــاء رجــل إىل
روى الصــدوق بســند صحيــح عــن عـ ّ
إن أريــد الخــروج
أخــي مــوىس بــن جعفــر  Aفقــال لــه :جعلــت فــداكّ ،
فــاد ُع يل ،فقــال :ومتــى تخــرج؟ قــال :يــوم االثنــن .فقــال لــه :ومل تخــرج يــوم
االثنــن؟ قــال :أطلــب فيــه الربكــة؛ أل ّن رســول اللــه  ولــد يــوم االثنــن.
فقــال :كذبــوا ،ولــد رســول اللــه  يــوم الجمعــة ،ومــا مــن يــوم أعظــم شــؤماً
مــن يــوم االثنــن ،الحديــث[[[.
يل بن جعفر[[[.
ورواه
ّ
الحمريي بسنده عن ع ّ
وقد ورد هذا املضمون يف مصادر أُخر أيضاً[[[.
[[[ .الكايف :439 /1؛ إثبات الوصيّة114 :؛ املقنعة456 :؛ كنز الفوائد :167 /1؛ تهذيب
جد :791 /2؛ روضة الواعظني :70 /1؛ تاج املواليد74 :؛
األحكام :2 /6؛ مصباح املته ّ
(للراوندي)316 :؛ اإلقبال باألعامل
إعالم الورى:42 /1؛ جامع األخبار81 :؛ قصص األنبياء
ّ
الحسنة :121 /3؛ كشف الغ ّمة :14 /1؛ العدد القويّة 110 :و ،111نقالً عن تاريخ املفيد
وكتاب املصباح وكتاب الد ّر.
[[[ .الخصال: ،385 /2ح.67

[[[ .قرب اإلسناد ،299 :ح.1177

[[[ .انظر:
الجوهري عن جميل بن صالح عن
أ .املحاسن: ،347 /2ح ،15رواه عن القاسم بن مح ّمد
ّ
مح ّمد بن أيب الكرام عن أيب عبد الله  .Aويف سنده كالم.
ب .املحاسن: ،347 /2ح ،16رواه عن عثامن بن عيىس عن أيب أيّوب الخ ّزاز عن أيب عبد
الله  .Aوالسند معترب.
الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن مح ّمد بن خالد .الكايف: ،314 /8ح.492
ورواه
ّ
الربقي أيضاً بإسناده عن أيب أيّوب .من ال يحرضه الفقيه ،267 /2 :ح.2400
ورواه
ّ
الهاشمي عن مح ّمد بن عيىس بن عبيد
يل
ع
بن
الحسن
عن
رواه
ح.5
،146
/4
الكايف:
ج.
ّ
ّ
عن جعفر بن عيىس عن الرضا  .Aويف سنده كالم.
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إشكال مشهور

[[[

مق ّدمتــه :املشــهور املعــروف بــن املســلمني أ ّن والدتــه يف شــهر
ربيــع األ ّول عــى اختالفهــم املزبــور يف يومــه.
وروي[[[ أ ّن أ ّمه حملت به يف أيّام الترشيق عند الجمرة الوسطى.

قي ـل[[[ :س ـ ّميت بأيّــام الترشيــق إ ّمــا مــن ترشيــق اللحــم -وهــو تقديــده
رق فيهــا ،أي:
وبســطه يف الشــمس ليجـ ّ
ـف-؛ أل ّن لحــوم األضاحــي كانــت تـ ّ
رر يف الشــمس؛ أو أل ّن الهــدي والضحايــا ال تنحــر حتّــى تــرق الشــمس
تـ ّ
أي تطلــع.-وحينئــذ فــازم الجمــع بــن تاريــخ والدتــه وتاريــخ الحمــل ،هــو
كــون مــ ّدة حملــه ثالثــة أشــهر ،أو ســنة وثالثــة أشــهر.
ـص القــرآن مبقتــى الجمــع بــن آيــة الحمــل
واأل ّول خــاف املعتــاد ،ونـ ّ
الكليني .تهذيب األحكام: ،301/4ح17؛ االستبصار،135 /2:
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن
ّ
ح 6د .الخصال: ،385 /2ح .66رواه عن مح ّمد بن الحسن عن مح ّمد بن يحيى العطّار عن
األشعري عن العبّاس بن معروف عن مح ّمد بن أيب عمري
مح ّمد بن أحمد بن يحيى بن عمران
ّ
عن أيب حمزة عن عقبة بن بشري األزدي عن أيب جعفر  .Aويف سنده كالم.

[[[ .هذا أمر بحث حوله كثري من األعالم .وعىل سبيل املثال انظر الدروس6-5 /2 :؛ رشح
ين131 /7 :؛ تكملة الرجال757-756 /2 :؛ بحار األنوار- 252 /15 :
أصول الكايف للامزندرا ّ
254؛ منتهى املقال12 /1 :؛ عدّة الرجال52 /1 :؛ مجمع الرجال 183 /7؛ وغريها.
ين (رحمه الله) -كام هو دأبه -جمع كلامت األعالم يف تنقيح املقال ،فنحن
واملحقّق املامقا ّ
نكتفي مبا أورده .انظر تنقيح املقال ،212-208 /1 :والهوامش أيضاً من تعليقات الشيخ
ين -حفظه الله -عىل التنقيح .وانظر أيضاً تنقيح املقال.202-197 /1 :
مح ّمد رضا املامقا ّ
[[[ .انظر الكايف.429 /1 :

[[[ .انظر النهاية464 /2 :؛ الصحاح1501 /4 :؛ مجمع البحرين ،504 /2 :و 192 191- /5؛
و غريها.
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أقــل الحمــل ســتّة أشــهر ،-ولــو كان قــد تخلّــف فيــه
وآيــة الرضــاع -بكــون ّ
 لتكـ ّ
ـرت الدواعــي إىل نقلــه بع ـ ّده مــن خصائصــه  ،ومل يذكــره أحــد،
والثــاين مخالــف لِـــا اتّفــق عليــه األصحــاب واســتفاضت األخبــار مــن عــدم
زيــادة الحمــل عــى ســنة.
جــت العا ّمــة يف -تجويزهــم كــو ن الحمــل
ولــو تخلّــف فيــه  الحت ّ
أكــر مــن ســنة -بذلــك.
وأجيب عن اإلشكال بوجوه:
ـري يف الحــاوي[[[ مــن إمــكان أن يكــون
أحدهــا :مــا عــن الفاضــل الجزائـ ّ

ذلــك مــن خصائصــه  ومل ينقــل[[[.

وضعفــه ظاهــر ،رضورة توفّــر الدواعــي إىل نقــل مثلــه -لــو كان ،-وال
ســيّام مــن املخالفــن املج ّوزيــن زيــادة الحمــل عــن ســنة ،لكفايــة مــورد
واحــد إلثبــات اإلمــكان[[[.
[[[
ـي
ثانيهــا :إ ّن نقــل كــون الحمــل أيّــام الترشيــق ســهو مــن قلــم الكلينـ ّ
رحمــه اللــه ،-نشــأ عــن ذهــاب العا ّمــة إىل أنّــه حملــت بــه أ ّمــه يف أيّــامالترشيــق ،أو عشــ ّية عرفــة ،عنــد الجمــرة الوســطى ،ومل يــرد ذلــك بطريــق
معتمــد.

[[[ .انظر حاوي األقوال.467 /4 :

[[[ .وزاد يف الحاوي عىل ما هنا بقوله ... :لعدم شهرته ووضوح كونه يفيد صفة كامل زائدة
كل فرد عند املخالفني.
عىل املعتاد تتوفّر الدواعي عىل نقلها مع جوازه يف ّ

الخواص معدودة ،وما نقل أحد من العلامء
الالهيجي عىل ذلك بقوله :وفيه :أ ّن
[[[ .وأجاب
ّ
ّ
خواصه .خري الرجال( 36 :الخط ّّي).
أ ّن ذلك من
ّ

[[[ .التعبري بالسهو فيه مسامحة ظاهرة ،واألوىل أن يقال :إ ّن ما ذكره -رحمه الله -مرسل ال
يعارض االتّفاق املذكور وظاهر النقل املأثور.
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ويب ّعــده أ ّن بعــض روايــات العا ّمــة تض ّمنــت تعيــن كــون الحمــل عنــد
ـج -غــر معقــول؛ لعــدم إمــكان
الجمــرة الوســطى ،وذلــك -سـ ّيام يف أيّــام الحـ ّ
نصــب الفســطاط عنــد الجمــرة حينئــذ حتّــى يقــع فيــه مــا يــورث الحمــل.
ـج إنّ ــا هــو يف اإلســام ،وأ ّمــا قبــل
ثالثهــا :إ ّن تعيــن ذي الح ّ
جــة للحـ ّ
الحــج ينقــل مــن شــهر إىل آخــر ،فأيّــام الترشيــق األيّــام
اإلســام فــكان
ّ
حــج املرشكــن يف
املعلومــة مــن شــهر جــادى األوىل الــذي وقــع فيــه
ّ
جــة،
عــام الفيــل باعتبــار النــيء ،حيــث كانــوا يؤ ّ
ـج عــن ذي الح ّ
خــرون الحـ ّ
جــون ســنتني يف املحـ ّرم ،وســنتني يف صفــر ،وهكــذا إىل أن يتـ ّم الــدور،
فيح ّ
ثــ ّم يســتأنفونه[[[.
ونوقــش يف هــذا الوجــه بأنّــه يســتلزم اإلغــراء بالجهــل ،فــإ ّن املعــروف
جــة.
مــن أيّــام الترشيــق هــي الثالثــة يف ذي الح ّ
كل شــهر أيّــام الترشيــق ،فمــن أيــن علــم أنّــه
وأيض ـاً عليــه :يكــون يف ّ
يف جــادى األوىل؟! واملقــام مقــام بيــان ابتــداء الحمــل ،وعــى مــا ذكــر ال
ل البيــان بــل يحصــل اإلبهــام واإلغــراء.
يحص ـ 
رابعهــا :هــو الثالــث ،بضميمــة أ ّن ابــن بابويــه يف كتــاب النبــوة[[[ ،وابــن

طــاووس يف اإلقبــال[[[ َر َويــا أ ّن الحمــل كان ليلــة الجمعــة الثنتــي عــرة
الجزائري هذا الوجه بشكل آخر ،حيث قال :الثاين :إنّه جاز أن يكون املراد من أيّام
[[[ .ق ّرر
ّ
الترشيق غري األيّام املوضوعة رشعاً للوقت املخصوص -وهو الحادي عرش ،والثاين عرش،
جة ،-إذ هذه التسمية ناشئة بعد اإلسالم ،وقد قيل :إ ّن للعرب أيّاماً
والثالث عرش من ذي الح ّ
كانت تجتمع فيها مبنى ويس ّمونها أيّام الترشيق غري هذه األيّام ،وقيل :إنّهم إذا فاتهم ذي
جة ع ّوضوا بدله شهرا ً ،وس ّموا الثالثة األيّام التي بعد عارشه أيّا َم الترشيق ،وهو اليشء
الح ّ
املنهي عنه .حاوي األقوال.467 /4 :
ّ
املجليس عن
[[[ .حكاه عنه يف اإلقبال يف الجزء الرابع من كتاب النب ّوة ،وكذا العالمة
ّ
اإلقبال .بحار األنوار ،251 /15 :ح.2

[[[ .إقبال األعامل ،623 :قال :فصل فيام نذكره يف فضل ليلة تسع عرش من جامدى اآلخرة،
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ليلــة بقيــت[[[ مــن جــادى اآلخــرة ،فإنّــه حينئــذ يرتفــع اإلشــكال ،وتكــون
مـ ّدة الحمــل تســعة أشــهر مــن دون زيــادة وال نقــص ،وال سـ ّيام عــى مختــار
األصحــاب يف والدتــه  ،فتدبّــر[[[.
الفصل الثاين :وفاته
وقد نبحث حول تاريخ وفاة الرسول األعظم  يف ضمن أمور:
أ .سنته
املذكــور يف مصــادر الفريقــن أنّهــا الســنة الحاديــة عــرة بعــد الهجــرة

النبويّــة[[[.

ـي  قُبــض يف
هــذا ،ولكــن قــد ورد يف بعــض مصــادر الفريقــن أ ّن النبـ ّ
وأنّها ليلة ابتداء الحمل برسول الله .
وكأنّه أخذه من األ ّول ،حيث قال :وإذا كان األمر كذلك فينبغي  ...إىل آخره .وعليه فهو ليس
مختاره كام تو ِهم عبارة املص ّنف -رحمه الله.-

املجليس -رحمه الله -هنا عىل كالمه بقوله :الظاهر «مضت» مكان «بقيت»
[[[ .علّق العالمة
ّ
ليوافق ما هو املشهور من كون أعامل أيّام الترشيق .بحار األنوار .251 /15 :وقد مىض ما
فيه.

والحق يف الجواب أن يقال :إنّه قد
الالهيجي يف كتابه مجيباً عن اإلشكال بقوله:
[[[ .قال
ّ
ّ
اشتهر أ ّن أهل الجاهل ّية كانوا إذا اضط ّروا إىل الحرب يف شهر الحرام أنسأها ...أي ح ّرموا
الحج ،وس ّموا أيّامها بتلك األسامء ،فأنزل الله تعاىل...
شهورا ً بعدها وأوقعوا فيها أفعال
ّ
ث ّم قال :وقد اتّفقت جملة من أيّام الترشيق بهذا االصطالح فال إشكال .خري الرجال37 :
(الخط ّّي).
[[[ .انظر كلامت اإلمام ّية يف :إثبات الوص ّية126 :؛ الهداية الكربى38 :؛ اإلرشاد189 /1 :؛
(للراوندي):
إعالم الورى: 46 /1و53؛ تاج املواليد71 :؛ جامع األخبار20 :؛ قصص األنبياء
ّ
317؛ مناقب آل أيب طالب:176 /1؛ كشف الغ ّمة:16 /1؛ الدروس الرشع ّية.3 /2 :
وانظر كلامت العا ّمة يف :غربال الزمان18 :؛ تهذيب األسامء واللغات26 :؛ الطبقات الكربى:
 ،208 /2نقالً عن مح ّمد بن قيس؛ أسد الغابة:41 /1؛ مرآة الجنان19 /1 :؛ إمتاع األسامع/2 :
الواقدي؛ البداية والنهاية:
135؛ الكامل يف التاريخ323 /2 :؛ أنساب األرشاف ،568 /1 :عن
ّ
.276 /5
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ســنة عرش مــن هجرتــه[[[.
رح بــه يف كلــات بعضهــم -أ ّن مرادهــم
نعــم ،مــن املحتمــل -بــل املـ ّ
ـي عــر ســنوات مــن الهجــرة[[[ ،وحيــث إ ّن هجرتــه  يف شــهر ربيــع
مـ ّ

[[[
ف
األ ّول -كــا ورد يف كثــر مــن مصــادر الفريقــن  ،فهــذا معنــاه أنّــه تــو ّ

[[[ .انظر كلامت اإلمام ّية يف :تاريخ أهل البيت68 :؛ املقنعة456 :؛ مسا ّر الشيعة46 :؛
(للراوندي)359 :؛ مجموعة
روضة الواعظني:71 /1؛ إعالم الورى:269 /1؛ قصص األنبياء
ّ
نفيسة (ابن الخشّ اب)  ،123نقالً عن أيب جعفر الباقر .A
انظر كلامت العا ّمة يف :تاريخ بغداد200 /1 :؛ السرية النبويّة (البن كثري).506 /4 :
[[[ .وعىل سبيل املثال نورد بعض كلامتهم:

ّ
وتوف رسول الله  الثنتي عرشة ليلة مضت من شهر ربيع األ ّول
روي عن عائشة قالت:
الطربي:
يف اليوم الذي قدم فيه املدينة مهاجرا ً فاستكمل يف هجرته عرش سنني كوامل .تاريخ
ّ
 .453 /2وقريب منه يف تاريخ ابن خلدون2 :ق 63 /2ـ .64
املسعودي :وكان دخوله -عليه الصالة والسالم -إىل املدينة يوم االثنني الثنتي عرشة
وقال
ّ
ليلة مضت من ربيع األ ّول ،فأقام بها عرش سنني كوامل .مروج الذهب.279 /2 :

ّ
وتوف سنة عرش لتاممها من
وقال ابن عساكر :إ ّن التاريخ منذ نزل رسول الله  املدينة
التاريخ .تاريخ مدينة دمشق.46 /1 :
وقال ابن كثري :وكانت وفاته  Aيوم االثنني لليلتني خلتا من شهر ربيع األ ّول لتامم عرش
سنني من مقدمه  Aاملدينة .السرية النبويّة (البن كثري).506 /4 :

وقال أيضاً :وقال مح ّمد بن إسحاقّ :
توف رسول الله  الثنتي عرشة ليلة خلت من شهر

ربيع األ ّول ،يف اليوم الذي قدم فيه املدينة مهاجرا ً ،واستكمل رسول الله  يف هجرته

الواقدي :وهو املثبت عندنا وجزم به مح ّمد بن سعد كاتبه .البداية
عرش سنني كوامل .قال
ّ
والنهاية .276 /5 :ومثله يف السرية النبويّة (البن كثري).506 /4 :
وانظر أيضاً كشف املشكل من حديث الصحيحني384 /4 :؛ إمتاع األسامع543 /14 :؛ دالئل
للبيهقي.235 /7 :
النب ّوة
ّ

نقال عن اإلمام زين العابدين
[[[ .أ ّما مصادر اإلماميّة فهي :الكايف : ،339-338 /8حً ،536
 Aيف رواية صحيحة؛ إثبات الوص ّية122 :؛ مسا ّر الشيعة49 :؛ تاج املواليد71 :؛ إعالم(للراوندي)317 :؛ مناقب آل أيب طالب :144 /2؛ العدد
الورى :150 /1؛ قصص األنبياء
ّ
القويّة120 :؛ كشف الغ ّمة:.16 /1
أ ّما مصادر العا ّمة فهي :املستدرك626 /2 :؛ 424 /3؛ جامع البيان248 /9 :؛ املحرب10 :؛
الطربي 95-94 /2 :و 112و 114و120؛ تاريخ
الطبقات الكربى224 /1 :؛ 503 /5؛ تاريخ
ّ
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ســنة  11بعــد الهجــرة ،وال سـ ّيام بعــد انضــام أ ّن العا ّمــة متّفقــون -كام ســيأيت-
ـي  تـ ّ
ـوف يف شــهر ربيــع األ ّول.
عــى أ ّن النبـ ّ
ب .شهره
اختلفت الكلامت واألقوال يف ذلك -كام سيتّضح لك؛ إن شاء الله ،-ولكن
املشهور عند اإلمامية -بالنظر إىل مصادرهم -أ ّن رسول الله ّ 
توف يف شهر
[[[
املامقاين -رحمه الله :-ذهب أكرث اإلمام ّية إىل ذلك .
ّ
صفر[[[ ،وبتعبري
يل :قالــوا كلّهــم[[[،
ولكـ ّن املشــهور عنــد أهــل السـ ّنة -بــل بتعبــر الســهي ّ
[[[
ف يف شــهر ربيــع
كــا ا ّدعــى ابــن س ـيّد النــاس االت ّفــاق  -أ ّن النبــي  تــو ّ
األ ّول[[[.
مدينة دمشق 37 /1 :و 47و49؛ الكامل يف التاريخ101 /2 :؛ دالئل النبوة511 /2 :؛ 10 /3
و396؛ تهذيب الكامل.380 /22 :

[[[ .املقنعة456 :؛ اإلرشاد :189 /1؛ مسا ّر الشيعة46 :؛ تهذيب األحكام :2 /6؛ مصباح
جد :790 /2؛ روضة الواعظني : ،71 /1وفيه :أنّه املعتمد عليه ،وجعل قول العا ّمة يف
املته ّ
ذلك -أي شهر ربيع األ ّول -شا ّذا ً؛ تاج املواليد71 :؛ إعالم الورى: 46 /1و53؛ جامع األخبار:
20؛ مناقب آل أيب طالب :176 /1؛ كشف الغ ّمة :16 /1؛ الد ّر النظيم ،195 :وفيه :روي؛
الدروس الرشعيّة.3 /2 :
[[[ .مرآة الكامل.264 /3 :

[[[ .الروض األنف.270 /4 :

ف فيه بعد اتّفاقهم
[[[ .السرية النبويّة ،432 /2 :وفيه :واختلف أهل العلم يف اليوم الذي تو ّ
عىل أنّه يوم االثنني يف شهر ربيع األ ّول.

نقال عن ابن عبّاس؛ تاريخ مدينة دمشق: ،391 /3عن أيب
[[[ .تاريخ مدينة دمشق:ً ،68 /3
هريرة؛ الطبقات الكربى : ،208 /2نقالً عن مح ّمد بن قيس ،البداية والنهاية ،276 /5 :نقاله
عن مح ّمد بن قيس ،وزاد ابن كثري :وهذا جزم به مح ّمد بن سعد؛ الطبقات الكربى:،209 /2
يل بن أيب طالب وعائشة؛ اإلنباء45 :؛ أسد الغابة:41 /1؛ إمتاع األسامع:
نقالً عن عمر بن ع ّ
الطربي ،455 /2 :نقالً
135 /2؛ تاريخ الطربي 454 /2 :ـ  ،455نقالً عن ابن عمر؛ تاريخ
ّ
عن مح ّمد بن عمرو بن حزم؛ الكامل يف التاريخ323 /2 :؛ أنساب األرشاف ،568 /1 :عن
واألوزاعي وسليامن بن طرخان
الزهري
والزهري؛ البداية والنهاية ،276-275 /5 :عن
الواقدي
ّ
ّ
ّ
ّ
والواقدي؛ غربال الزمان18 :؛ تهذيب األسامء واللغات.26 :
التيمي
ّ
ّ
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يب[[[،
والنوبختــي[[[،
وإليــه ذهــب بعــض أصحابنــا اإلمام ّيــة ،كاليعقــو ّ
ّ
وســعد بــن عبــد اللــه األشــعري[[[ -فيــا نســب إليهــا ،-وابــن أيب الثلــج
[[[
[[[
ـي[[[ ،واملســعودي -فيــا نســب إليــه،[[[-
البغـ
ّ
ـي  ،والخصيبـ ّ
ـدادي  ،والكلينـ ّ
ين[[[.
والبــرو ّ

والوجــه يف هــذا القــول مــا نقــل عــن بعــض املصــادر مــن أ ّن بــن قــدوم
ـي  املدين ـ َة ووفاتــه عــر ســنني كوامــل[[[ ،أو متــام عــر ســنني[.[[1
النبـ ّ
ّ
النبــي ؛
تــوف فيهــا
وتق ّدمــت العبــارات يف البحــث عــن الســنة التــي
ّ
فراجــع.
ـري -رحمــه اللــه :-فاختلــف أنّــه يف صفــر أو ربيــع
قــال املح ّقــق التسـ ّ
األ ّول ،وع ّينــه القائلــون بــاأل ّول يف الثامــن والعرشيــن ،كاملفيــد يف إرشــاده
ومســا ّره والشــيخ يف تهذيبــه ومصباحيــه.
ـي يف فرقــه
واختلــف القائلــون بالثــاين ،فاملسـ
ّ
ـعودي يف إثباتــه والنوبختـ ّ
أطلقــاه، وعيّنــه الــكايف واملسرتشــد يف الثــاين عــر ،ونقــل عــن صاحــب
اليعقويب.127 /2 :
[[[ .تاريخ
ّ
[[[ .فرق الشيعة160 :

[[[ .املقاالت والفرق.2 :

[[[ .تاريخ أهل البيت.68 :

[[[ .الكايف:.439 /1

[[[ .الهداية الكربى.38 :

[[[ .إثبات الوص ّية.126 :
[[[ .اآلثار الباقية.423 :

الطربي453 /2 :؛ مروج الذهب279 /2 :؛ البداية والنهاية276 /5 :؛ السرية
[[[ .انظر تاريخ
ّ
النبويّة (البن كثري)506 /4 :؛ تاريخ ابن خلدون2 :ق 63 /2ـ .64

[ .[[1تاريخ مدينة دمشق46 /1 :؛ السرية النبويّة (البن كثري).506 /4 :
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ـي
املغــازي ،ورواه املجالــس عــن أيب بكــر وعمــر .وجعــل املجلـ ّ
ـي الكلينـ ّ
ـي
هنــا أيضـاً كاملولــد متفـ ّردا ً ومخالفـاً للشــهرة ،مــع أ ّن املسـ
ّ
ـعودي والنوبختـ ّ
الطــري -وهــم مــن الفحــول -قــد عرفــت
ومح ّمــد بــن جريــر بــن رســتم
ّ
موافقتهــم لــه ،كــا أ ّن القــول األ ّول الّــذي جعلــه مشــهورا ً مل نقــف عــى قائــل
خــرون تابعــون لــه وللشــيخ غالبـاً يف آرائهــا يف الفقــه
بــه قبــل املفيــد ،واملتأ ّ
وغــره ،كــا أ ّن الشــيخ تابــع لشــيخه غالب ـاً أيض ـاً[[[.
والــذي يشــهد بــه أنّــه مل يــرد يف روايتنــا مــا يخالفــه ،مــع أ ّن األمئّــة ()b

كــا حــي عــن الس ـ ّيد الربوجــردي (رحمــه اللــه) -كانــوا إذا رأوا أ ّن مــا هــوـق نبّهــوا عليــه ،فعليــه :إذا مل ينبّهــوا عــى
املشــهور عنــد العا ّمــة مخالــف للحـ ّ
ـق فنفهــم أنّــه يوافقهــم عــى ذلــك ،فتأ ّمــل[[[.
مخالفتــه للحـ ّ
ـي  تـ ّ
ـوف بعــد نــزول
ثـ ّم إنّــه ورد يف عـ ّدة مــن مصــادر العا ّمــة أ ّن النبـ ّ
آيــة اإلكــال بإحــدى ومثانــن ليلــة.
النبــي  بعــد هــذه اآليــة يشء
قــال الطــري :قالــوا :مل ينــزل عــى
ّ
ـي  مل يعــش بعــد
مــن الفرائــض ،وال تحليــل يشء وال تحرميــه ،وإ ّن النبـ ّ
نــزول هــذه اآليــة إلّ إحــدى ومثانــن ليلــة[[[.
النبي واآلل)26 /12 :
[[[ .قاموس الرجال (رسالة تواريخ ّ

فالتمسك مبا
[[[ .وجه التأ ّمل كون هذا املبنى صحيحاً يف األحكام والعقائد ،أ ّما يف التاريخ
ّ
محل منع.
محل تأ ّمل لو مل نقل بكونه ّ
قال السيّد الربوجردي -رحمه اللهّ -
مع أنّه سيأيت مخالفة قول العا ّمة ولكن ال بالرصاحة ،بل بإشارة يفهمها كثري من علامء
النبي
أصحابنا .وهذه اإلشارة هي ما وردت حول شهادة فاطمة الزهراء  hمن أنّها توفّيت بعد ّ
 بخمسة وتسعني يوماً؛ فافهم.

[[[ .جامع البيان عن تأويل آي القرآن .106/6 :وانظر أيضاً تفسري مقاتل بن سليامن280 /1 :؛
ين11 /2 :؛ معامل التنزيل10 /2 :؛ املح ّرر الوجيز:
تفسري
ّ
السمرقندي394 /1 :؛ تفسري السمعا ّ
الثعالبي343 /2 :؛ الد ّر املنثور.257 /2 :
154 /2؛ تفسري الع ّز بن عبد السالم370 /1 :؛ تفسري
ّ
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النبي  يف شهر ربيع األ ّول.
وهذا يوافق كون وفاة ّ
ولك ّن الظاهر أ ّن أصحابنا أعرضوا عنه ،فال ب ّد من طرحه.
ـي  يف شــهر صفــر
وكيفــا كان ،يشــهد للمختــار -أي كــون وفــاة النبـ ّ
أو يـ ّ
ـدل عليــه أمــور:
 .1كــون ذلــك يوافــق مــا ورد أ ّن فاطمــة  hبقيــت بعــد أبيهــا  خمســة

وتســعني يومـاً ،وســيأيت يف وفــاة فاطمــة الزهــراء  hأ ّن مشــهور أصحابنــا أنّهــا
ـل هــذا
ـي  .ولعـ ّ
 hاستشــهدت بعــد خمســة وتســعني يوم ـاً مــن وفــاة النبـ ّ
ـي  يف شــهر ربيــع
مســتند األصحــاب يف اإلعــراض عــن كــون وفــاة النبـ ّ
األ ّول.
 .2إ ّن إعــراض أصحابنــا -مــن املفيــد إىل يومنــا هــذا -عــن كــون وفــاة
النبــي  يف شــهر ربيــع األ ّول ،وكــذا ات ّفاقهــم عــى كــون ذلــك يف شــهر
ّ
ـريس وغريهــم عــروا -يف ذلــك-
صفــر؛ يشــهد عــى أ ّن املفيــد والشــيخ والطـ
ّ
عــى مســتند معتــر ،بحيــث مل ميكــن لهــم مخالفتــه والذهــاب إىل خالفــه،
ـي واتّفــق عليــه
وإن كان ذلــك مخالف ـاً لِـــا اختــاره بعــض أصحابنــا كالكلينـ ّ
العا ّمــة.
أي يوم من الشهر؟
جّ .

ـي  يف شــهر صفــر؛ اتّفقــوا عــى
إ ّن الذيــن ذهبــوا إىل كــون وفــاة النبـ ّ
أنّــه يف يــوم  28مــن هــذا الشــهر .وهــذا رأي أكــر اإلمام ّيــة[[[ ،كــا قــال العلّمة
[[[ .وعىل سبيل املثال انظر :املقنعة456 :؛ اإلرشاد:189 /1؛ مسا ّر الشيعة47-46 :؛ تهذيب
جد: 790 /2روضة الواعظني:71 /1؛ تاج املواليد71 :؛ إعالم
األحكام:2 /6؛ مصباح املته ّ
(للراوندي)317 :؛ الدروس الرشع ّية:
األنبياء
قصص
20؛
األخبار:
الورى: 46 /1و53؛ جامع
ّ
للكفعمي.510 :
3 /2؛ املصباح
ّ
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إل ابــن شــهر آشــوب،
ـاين -رحمهــا اللــهّ ،[[[-
ـي[[[ واملح ّقــق املامقـ ّ
املجلـ ّ
ـي  تـ ّ
ـوف يف الثــاين مــن صفــر[[[.
فإنّــه ذهــب إىل أ ّن النبـ ّ
وال ميكــن موافقتــه بوجــه ،ومــن املحتمــل جـ ّدا ً أنّــه وقــع فيــه التحريــف،
والصــواب« :يف االثنــن بقيتــا مــن صفــر» بــدالً مــن «يف الثــاين مــن صفــر».
النبــي  يف شــهر ربيــع األ ّول فهــم عــى
أ ّمــا القائلــون بكــون وفــاة
ّ
طوائــف:
 .1املشــهور عنــد العا ّمــة أ ّن رســول اللــه تـ ّ
ـوف يف الثــاين عــر مــن
ربيــع األ ّول[[[.
[[[ .بحار األنوار:.514 /22

[[[ .مرآة الكامل.264 /3 :

[[[ .مناقب آل أيب طالب:.176 /1

[[[ .وعىل سبيل املثال انظر :تاريخ مدينة دمشق: ،391 /3عن أيب هريرة؛ الطبقات الكربى:
يل بن أيب طالب وعائشة؛ أسد الغابة :41 /1؛ إمتاع األسامع:
 ،209 /2نقالً عن عمر بن ع ّ
الطربي ،455 /2 :نقالً عن مح ّمد بن عمرو بن حزم؛ الكامل يف التاريخ/2 :
135 /2؛ تاريخ
ّ
الواقدي
الواقدي؛ البداية والنهاية ،276 /5 :نقالً عن
323؛ أنساب األرشاف ،568 /1 :عن
ّ
ّ
وقال :وهذا جزم به مح ّمد بن سعد؛ الروض األنف ،270 /4 :وفيه :قالوا ،أو قال أكرثهم يف
يصح أن يكون ّ
توف  إلّ يف الثاين من الشهر أو الثالث عرش
الثاين عرش من ربيع ،وال
ّ
جة الوداع كانت
أو الرابع عرش أو الخامس عرش إلجامع املسلمني عىل أ ّن وقفة عرفة يف ح ّ
جة يوم الخميس ،فكان املح ّرم
جة ،فدخل ذو الح ّ
يوم الجمعة ،وهو التاسع من ذي الح ّ
إ ّما الجمعة وإ ّما السبت ،فإن كان الجمعة ،فقد كان صفر إ ّما السبت وإ ّما األحد ،فإن كان
السبت ،فقد كان ربيع األحد أو االثنني ،وكيفا دارت الحال عىل هذا الحساب ،فلم يكن
الطربي عن
القتبي ،وذكر
الثاين عرش من ربيع يوم االثنني بوجه ،وال األربعاء أيضاً كام قال
ّ
ّ
الكلبي وأيب مخنف أنّه ّ
توف يف الثاين من ربيع األ ّول ،وهذا القول وإن كان خالف أهل
ابن
ّ
الجمهور فإنّه ال يبعد أن كانت الثالثة األشهر التي قبله كلّها من تسعة وعرشين ،فتدبّره ،فإنّه
صحيح ،ومل أر أحدا ً تفطّن له؛ تهذيب األسامء واللغات26 :؛ غربال الزمان ،18 :نسبه إىل
«قيل» ث ّم أشكل عليه بقوله :ألنّه  كانت وقفته بالجمعة يف السنة العارشة إجامعاً ،و ال
يتص ّور مع ذلك وقوع يوم االثنني ثاين عرش ربيع األ ّول من السنة التي بعدها ،وذلك مطّرد يف
بعضها؛ اآلثار الباقية ،423 :نسبه إىل «قيل».
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 .2تـ ّ
ـي  يف يــوم االثنــن لليلتــن َمضَ تا من شــهر ربيــع األ ّول.
ـوف النبـ ّ
ـويب[[[،
وإليــه ذهــب بعــض العا ّمــة[[[ .كــا ذهــب إليــه بعــض أصحابنــا ،كاليعقـ ّ
ـعري[[[ -فيــا نســب إليهــا ،-وابــن
ـي[[[ ،وســعد بــن عبــد اللــه األشـ ّ
والنوبختـ ّ
[[[
[[[
ـي[[[ ،واملســعودي -فيــا نســب
أيب الثلــج البغـ
ّ
ـي  ،والخصيبـ ّ
ـدادي  ،والكلينـ ّ
إليه. [[ [ -

 .3يف األ ّول من شهر ربيع األ ّول[[[.
ّ .4
توف  يف الثامن من شهر ربيع األ ّول

[[[1

 .5يف العارش من شهر ربيع األ ّول[.[[1
 .6يف الثالث عرش منه[.[[1

[[[ .الطبقات الكربى : ،208 /2البداية والنهاية ،276 /5 :نقاله عن مح ّمد بن قيس؛ إمتاع
التيمي؛
األسامع ،135 /2 :نسبه إىل «قيل»؛ البداية والنهاية ،275 /5 :عن سليامن بن طرخان
ّ
الكلبي وأيب مخنف؛ غربال الزمان.18 :
الروض األنف ،270 /4 :نقله عن ابن
ّ
اليعقويب.127 /2 :
[[[ .تاريخ
ّ
[[[ .فرق الشيعة160 :

[[[ .املقاالت والفرق.2 :

[[[ .تاريخ أهل البيت.68 :

[[[ .الكايف:.439 /1

[[[ .الهداية الكربى.38 :

[[[ .إثبات الوصيّة.126 :

[[[ .اآلثار الباقية423 :؛ أنساب األرشاف ،569 /1 :البداية والنهاية ،275 /5 :نقاله عن
الزهري؛ البداية والنهاية ،276 /5 :عن الليث والفضل بن دكني؛ الروض األنف ،270 /4 :نقله
ّ
الكلبي وأيب مخنف.
الطربي عن ابن
الخوارزمي وقال :وهذا أقرب يف القياس مبا ذكر
عن
ّ
ّ
ّ
[ .[[1انظر مروج الذهب.274 /2 :

نقال عن سيف بن عمر.
[ .[[1السرية النبويّة (ابن كثري)ً ،508 /4 :
[ .[[1انظر كشف الغ ّمة:.20 /1
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 .7يف الرابع عرش منه[[[.
 .8يف الخامس عرش منه[[[.
 .9يف الثامن عرش منه[[[.
 .10لثامن بقني منه[[[.
 .11لليلتني بقيتا من ربيع األ ّول[[[.
ّ
تــوف
النبــي 
ويف الخامتــة نقــول :الــذي يشــهد للمختــار -أي أ ّن
ّ
يف  28شــهر صفــر -أ ّن املشــهور عنــد أصحابنــا اإلمام ّيــة -زاد اللــه ع ّزهــم-
يف تاريــخ شــهادة فاطمــة الزهــراء  hأنّهــا كانــت بعــد وفــاة أبيهــا بخمســة
وتســعني يومـاً ،وهــذا يوافــق  3شــهر جــادى اآلخــرة ســنة 11هـــ .وهــذا قـ ٌ
ـول

اختــاره كثــر مــن أصحابنــا ،بــل -كــا قلنــا -إنّــه املشــهور يف تاريــخ شــهادة
فاطمــة الزهــراء .h

ولــو مل نقبــل هــذا القــول يف تاريــخ شــهادة فاطمــة الزهــراء  ،hفــا بـ ّد
مــن القــول بأنّهــا استشــهدت بعــد وفــاة رســول اللــه  بخمســة وســبعني
يومـاً .وهــذا يوافــق  13جــادى األوىل ســنة 11هـــ .وهــذا القــول أيضـاً مختــا ُر
كثــرٍ مــن أصحابنــا ،كــا ســيأيت تفصيــل أقوالهــم ومصادرهــا يف املقالــة
الثالثــة؛ إن شــاء اللــه.
وأ ّمــا عــى القــول بكــون رســول اللــه  تـ ّ
ـوف يف  2شــهر ربيــع األ ّول

[[[ .انظر كشف الغ ّمة:.20 /1

[[[ .انظر كشف الغ ّمة:.20 /1

[[[ .انظر االستيعاب13 /1 :؛ كشف الغمة:.20 /1
[[[ .تهذيب األسامء واللغات.26 :

[[[ .الكامل يف التاريخ ،323 /2 :نسبه إىل «قيل»
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وهــو قــول بعــض العا ّمــة ،وقــد مـ ّر ذكــر القائلــن بــه ومصــادره عــن قريــب-؛فتاريــخ شــهادة فاطمــة الزهــراء  hيكــون بعــد  75يومـاً مــن وفــاة رســول اللــه
 ،يوافــق  17جــادى األوىل ســنة 11هـــ .وبعــد  95يومـاً مــن وفــاة رســول
اللــه  يوافــق  7جــادى الثانيــة ســنة 11هـــ ،ومل نعــر عــى قائــل لِ ـ ِكال
القولــن ،بــل مل نعــر عــى مصــدر ذكــر هذيــن القولــن ،ولــو عــى ســبيل
الحكايــة املجهولــة.
ّ
تــوف يف  12شــهر ربيــع
وأ ّمــا عــى القــول بكــون رســول اللــه 
ـل أقوالهــم
ـب تفصيـ ُ
األ ّول -وهــو رأي مشــهور أبنــاء العا ّمــة ،وقــد مـ ّر عــن قريـ ٍ
ومصادرهــا ،-فلــو بنينــا عــى أ ّن تاريــخ شــهادة فاطمــة الزهــراء  hبعــد 75
يومـاً مــن وفــاة رســول اللــه ؛ فهــذا يوافــق  27جــادى األوىل ســنة 11هـــ،
أي مصــدر .وإن ذهبنــا إىل أ ّن تاريــخ
ولكــن مل يقــل بــه أحــد ،ومل يــرد يف ّ
شــهادة فاطمــة  hبعــد  95يوم ـاً مــن وفــاة رســول اللــه  فإنّــه ســيوافق 17
جــادى الثانيــة ســنة 11هـــ ،ولكــن مل نعــر عــى مصــدر ذكــر هــذا فضـاً عن
قائلــه ودليلــه.
أي يوم من األسبوع؟
دّ .
الخاصــة والعا ّمــة
ـري -رحمــه اللــه :-اتّفقــت روايــات
ّ
قــال املح ّقــق التسـ ّ
[[[
صِّح باالتّفــاق يف بعــض مصــادر العا ّمة
عــى أنّــه كان يــوم االثنــن  ،وهكــذا ُ
أيضاً [ [[ .
النبي واآلل).27 /12 :
[[[ .قاموس الرجال (رسالة تواريخ ّ
ف  يوم االثنني .وقد عرفت أيضاً يف
[[[ .الروض األنف ،270 /4 :وفيه :ات ّفقوا أنّه تو ّ

ّ
النبي  دعوى االتّفاق يف كالم ابن سيّد الناس عىل
توف فيه
البحث عن الشهر الذي
ّ

ذلك؛ فراجع.
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وكيفــا كان ،فهــذا أمــر نشــاهده يف كثــر مــن مصــادر الفريقــن[[[ ،فــا
يعتنــى مبــا حــي عــن ابــن قتيبــة مــن أنّــه كان يــوم األربعــاء[[[.

[[[ .أ ّما مصادر اإلماميّة فهي :قرب اإلسناد299 :؛ املحاسن : ،347 /2ح15؛ تاريخ أهل
البيت68 :؛ الكايف :439 /1؛ الهداية الكربى38 :؛ من ال يحرضه الفقيه ،267 /2 :ح2400؛
الخصال : ،385 /2ح66؛ اآلثار الباقية423 :؛ املقنعة456 :؛ اإلرشاد :189 /1؛ تهذيب
األحكام :2 /6؛ روضة الواعظني :71 /1؛ تاج املواليد71 :؛ إعالم الورى :46 /1؛ جامع
(للراوندي)317 :؛ مناقب آل أيب طالب :176 /1؛ الرسائر :/3
األخبار20 :؛ قصص األنبياء
ّ
.647
وأ ّما مصادر العا ّمة فانظر :تاريخ مدينة دمشق: 67 /3و ،68الطبقات الكربى: ،210 /2تاريخ
الطربي ،455 /2 :نقلوه عن ابن عباس؛ تاريخ مدينة دمشق: ،69 /3نقالً عن مكحول ويزيد
بن أيب حبيب؛ تاريخ مدينة دمشق: ،391 /3عن أيب هريرة؛ الطبقات الكربى: ،208 /2نقالً
يل بن أيب طالب
عن مح ّمد بن قيس؛ الطبقات الكربى : 209 /2و ،201نقالً عن عمر بن ع ّ
األخنيس وسهل ومالك وعن ابن شهاب؛
يل  Aوعكرمة وعثامن بن مح ّمد
وعائشة وع ّ
ّ
غربال الزمان18 :؛ اإلنباء45 :؛ أسد الغابة:41 /1؛ السرية النبويّة (البن كثري)506 /4 :؛ البداية
والنهاية275 /5 :؛ وفيه :ال خالف أنّه ّ A
توف يوم االثنني؛ إمتاع األسامع135 /2 :؛ تاريخ
الطربي ،455 /2 :نقالً عن مح ّمد بن عمرو بن حزم؛ الكامل يف التاريخ323 /2 :؛ أنساب
األوزاعي وسليامن
األرشاف ،568 /1 :عن الواقدي ومكحول؛ البداية والنهاية ،275 /5 :عن
ّ
التيمي.
بن طرخان
ّ
[[[ .الروض األنف.270 /4 :
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فهرست املنابع والمآخذ
1.ابــن أيب الحديــد ،رشح نهــج البالغــة ،تحقيــق مح ّمــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،بــروت :دار إحيــاءالكتــب العربيــة1378 ،هــ :األوىل.
ـي  ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن منصــور بــن أحمــد ،
2.ابــن إدريــس الحـ ّ
مؤسســة النــر اإلســامي 1412 ،ه ـ:
الرسائــر الحــاوي لتحريــرالفتاوي،قــمّ :
الثانيــة.
3.ابــن األثــر الجــزري ،اللبــاب يف تهذيــب األنســاب ،بــروت :دار
صــادر.
4.ابن األثري ،أسد الغابة ،بريوت :دار الكتاب العريب.
5.ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،بريوت :دار صادر1386 ،ه.
ي  ،آفــة أصحــاب الحديــث،
6.ابــن الجــوزي  ،عبــد الرحمــن بــن ع ـ ّ
ي امليــاين،طهــران :النينــوی.
تحقيــق الس ـيّد ع ـ ّ

ي بــن مح ّمــد ،
7.ابــن الجــوزي ،أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــ ّ
املنتظــم يف تاريــخ امللــوكواألمــم ،تحقيــق مح ّمــد عبــد القادر عطــا مصطفى
عبــد القــادر ،بــروت :دار الكتــب العلميــة، 1412هـــ ( 1992م) :األولــی.
8.ابــن بابويــه القمــي ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن عــي بــن الحســن  ،علــل
الرشائــع ،النجــف األرشف:املكتبــة الحيدريــة 1385 ،هـ :األوىل.
9.ابــن خلــكان ،وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،تصحيــح إحســان
عبــاس ،بــروت :دار الثقافــة.
	10.ابن سعد مح ّمد  ،الطبقات الكربی ،بريوت :دار صادر.
	11.ابــن شــهر آشــوب  ،مناقــب آل أيب طالــب ،النجــف األرشف :املكتبــة
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الحيدريــة1376 ،ه.
ي بــن مــوىس  ،اإلقبــال باألعــال
	12.ابــن طــاووس  ،ريض الديــن ع ـ ّ
الحســنة ،تصحيــح جــوادالق ّيومــي األصفهــاين ،قــم :مكتــب اإلعــام
اإلســامي 1414 ،ه ـ :األوىل.
	13.ابــن عبــد الــر  ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن مح ّمــد
ي مح ّمــد البجــاوي،
،االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب،تحقيــق :عـ ّ
بــروت :دار الجيــل1412 ،هــ  :األولــی.
	14.ابــن عســاكر ،تاريــخ مدينــة دمشــق ،تحقيــق عــي شــري ،بــروت:
دار الفكــر1415 ،ه ـ.
	15.ابــن قولويــه  ،جعفــر بــن مح ّمــد القمــي ،كامــل الزيــارات ،تحقيــق:
مؤسســة نــر الفقاهــة ،عيــد الغديــر 1417هـ :
جــواد القيومــي ،قــمّ :
األولــی.
ي شــري ،بــروت :دار
	16.ابــن كثــر ،البدايــة والنهايــة ،تحقيــق عــ ّ
إحيــاء الــراث العــريب 1408 ،هـــ ( 1988م) :األوىل.
	17.ابــن كثــر ،الســرة النبويــة ،تصحيــح مصطفــى عبــد الواحــد ،بريوت:
دار املعرفــة1396 ،ه.
	18.أبــو الفتــح الكراجــي ،كنــز الفوائد ،قــم :مكتبــة املصطفــوي1369 ،
ش :الثانية.
ي بــن عيــى بــن  ،كشــف
	19.أيب الفتــح اإلربــي  ،أبــو الحســن عــ ّ
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الغمــة يف معرفــة األمئــة،بــروت :دار األضــواء1405 ،هــ :الثانيــة.
	20.األشــعري القمــي  ،ســعد بــن عبــد اللــه  ،املقــاالت والفــرق ،تحقيــق
مح ّمــد جــواد مشــکور،طهــران :علمــي فرهنگــي 1361 ،ش :الثانيــة.
	21.األعرجــي ،الس ـ ّيد محســن بــن الحســن الحســينى الكاظمــي ،ع ـ ّدة
الرجــال ،تحقيــق مؤسســةالهدايــة إلحيــاء الــراث ،قــم :مكتبــة
إســاعيليان 1415 ،هــ  :األولــی.
	22.الربقــي  ،أحمــد بــن مح ّمــد بــن خالــد  ،املحاســن ،تصحيــح :السـ ّيد
جــال الديــن الحســينياملحـ ّدث ،طهــران  :دار الكتــب اإلســامية،
1370هـ .
	23.البــاذري ،أنســاب األرشاف ،تحقيــق مح ّمــد باقــر املحمــودي،
مؤسســةاألعلمــيللمطبوعــات1394،هـــ(1974م):األوىل.
بــروتّ :
	24.البــروين ،أبــو ريحــان مح ّمــد بــن أحمــد  ،اآلثــار الباقيــة عــن القرون
الخاليــة ،طهــران :مرکــزمــراث مکتــوب 1380 ،ش :األولی.
	25.التســري ،مح ّمــد تقــي  ،قامــوس الرجــال ،قــم :مؤسســة النــر
اإلســامي 1419 ،هــ  :األولــی.
	26.التفــريش  ،الســ ّيد مصطفــى الحســيني  ،نقــد الرجــال ،تحقيــق:
مؤسســة آل البيــت عليهــمالســام ،قــم :مؤسســة آل البيــت عليهــم
الســام ،شــوال 1418هــ  :األولــی.
النبي  ،حاوي االقوال يف علم الرجال.
	27.الجزائري عبد ّ
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	28.الحائــري املازنــدراين  ،أبــو عــي مح ّمــد بــن إســاعيل  ،منتهــى
املقــال يف أحــوال الرجــال،قــم :مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام،
 1416ه ـ .
	29.حســن بــن عبــد الو ّهــاب ،عيــون املعجــزات ،تصحيــح مح ّمــد
كاظــمالشــيخصــادقالكتبــي،النجــفاألرشف:الحيدريــة1369،هـــ.
	30.الحلبي ،السرية الحلبية ،بريوت :دار املعرفة1400 ،ه.
	31.الحــي  ،العالمــة أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن املطهــر،
مؤسســة النــر
مختلــف الشــيعة يف أحــكام الرشيعــة ،قــمّ :
اإلســامي ،ذي القعــدة 1413هــ  :الثانيــة.
الحــي ،العالمــة أبــو منصــور حســن بــن يوســف بــن عــي بــن
ّ
	32.
املط ّهــر  ،تذكــرة الفقهــاء ،قــم:مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام
إلحيــاء الــراث 1414 ،هــ :األوىل.
	33.الحمــري ،أبــو العبــاس عبــد اللــه بــن جعفــر  ،قــرب اإلســناد ،قــم:
مؤسســة آل البيــت عليهــمالســام إلحيــاء الــراث 1413 ،ه ـ :األوىل.
ّ
	34.الخصيبــي  ،الحســن بــن حمــدان  ،الهدايــة الكــرى ،بــروت:
مؤسســة البــاغ للطباعــة والنــرالرابعــة1411 :هــ.
	35.الخطيــب البغــدادي ،تاريــخ بغــداد ،تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر
عطــا ،بــروت :دار الكتــبالعلميــة1417 ،هــ :األوىل.
	36.الخــويئ  ،الســ ّيد أبــو القاســم  ،معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل
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طبقــات الــرواة1413 ،هــ :الخامســة.
	37.الراونــدي ،قصــص األنبيــاء ،تصحيــح املــرزا غــام رضــا عرفانيــان
اليــزدي الخراســاين ،قــم:مؤسســة الهــادي1418 ،ه ـ :األولــی.
	38.زيــن الديــن بــن أحمــد بــن مح ّمــد العامــي الجبعــي الشــهيد الثــاين،
الروضــة البهيــة يف رشحاللمعــة الدمشــقية ،تحقيــق :الس ـ ّيد مح ّمــد
كالنــر ،النجــف األرشف :منشــورات جامعــة النجفالدينيــة1398 ،ه
 :الثانيــة.
	39.الســمعاين ،األنســاب ،تحقيــق عبــد اللــه عمــر البــارودي ،بــروت:
دار الجنــان للطباعــة والنــروالتوزيــع 1408 ،هـــ ( 1988م) :األوىل.
	40.الســهييل ،أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه الخثعمــي ،
الــروض األنــف ،تصحيــح طــه عبــدالــرؤوف ســعد ،بــروت :دار
الفكــر 1409 ،هـــ (1989م)
	41.الشــعريي  ،تــاج الديــن مح ّمــد بــن مح ّمــد  ،جامــع األخبــار ،النجــف
األرشف :املطبعــة الحيدرية.
ي بــن الحســن بــن بابويــه
	42.الصــدوق  ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن عــ ّ
القمــي  ،الخصــال ،تصحيــح:عــي أكــر الغفــاري ،قــم :مؤسســة
النــر اإلســامي ،ذى القعــدة الحــرام 1403هـــ.
ي بــن الحســن
	43.الصــدوق  ،الشــيخ أبــو جعفــر مح ّمــد بــن عــ ّ
ي أكــر
بــن بابويــه القمــي  ،مــن ال يحــرهالفقيــه ،تصحيــح :عــ ّ
مؤسســة النــر اإلســامي ،الثانيــة.
الغفــاري ،قــمّ :
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ي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي  ،كــال
	44.الصــدوق  ،مح ّمــد بــن عـ ّ
مؤسســة
ي أكــر الغفــاري ،قــمّ :
الديــن ومتــام النعمــة،تصحيــح :عـ ّ
النــر اإلســامي ،محـ ّرم الحــرام 1405هـ .
	45.الصفــدي ،الــوايف بالوفيــات ،تصحيــح أحمــد األرنــاؤوط وتــريك
مصطفــى1420 ،هـــ (2000م)،بــروت :دار إحيــاء الــراث.
	46.الطــريس  ،أبــو عــي الفضــل بــن الحســن  ،إعــام الــورى بأعــام
ت  ،bقــم :مؤسســة آل البيــت ،
الهــدی ،تحقيــق :مؤسســة آلالبي ـ 
ربيــع األ ّول  1417هــ  :األولــی.
	47.الطــريس  ،الفضــل بــن الحســن  ،تــاج املواليــد ،بــروت :دار
القــارئ1422 ،هـــ :األولــی.
	48.الطــري ،تاريــخ الطــري ،بــروت :مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات،
1403هـ :الرابعــة.
	49.الطريحــي ،فخــر الديــن  ،جامــع املقــال فيام يتعلّــق بأحــوال الرجال،
تحقيــق :مح ّمــد كاظــمالطريحي ،تهــران :املطبعــة الحيدرية.
	50.الطــويس  ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن الحســن  ،االســتبصار فيــا اختلف
مــن األخبــار ،تحقيــق :السـ ّيدحســن املوســوي الخرســان ،طهــران:
دار الكتــب اإلســامية.
جــد،
	51.الطــويس ،أبــو جعفــر بــن مح ّمــد بــن الحســن  ،مصبــاح املته ّ
مؤسســة فقــهالشــيعة 1411 ،ه ـ :األوىل.
بــروتّ :
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	52.الطــويس ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن الحســن  ،تهذيــب األحــكام،
تحقيــق :الســ ّيد حســن املوســويالخرســان ،تهــران :دار الكتــب
اإلســامية 1364 ،ش :الثالثــة.
	53.العامــي  ،أبــو عبــد اللــه مح ّمــد بــن جــال الديــن مــي (الشــهيد
األ ّول) ،الــدروس الرشعيــة يففقــه اإلماميــة ،قــم :مؤسســة النــر
اإلســامي.
	54.العامــي  ،جعفــر مرتــى ،الصحيــح مــن ســرة النبــي األعظــم ،
بــروت :دار الهــادي1415 ،هــ:الرابعــة.
	55.عـ ّدة مــن األعــام ،مجموعــة نفيســة ،بــروت :دار القــارئ1422 ،هـــ
(2002م) :األولــی.
ي بــن أحمــد بــن حجــر  ،اإلصابــة يف
	56.العســقالين  ،أحمــد بــن ع ـ ّ
ي
معرفــة الصحابــة ،تحقيــق:عــادل أحمــد عبــد املوجــود وعــ ّ
مح ّمــد معــوض ،بــروت :دار الكتــب العلميــة1415 ،هــ :األولــی.
	57.العســقالين ،ابــن حجــر  ،تقريــب التهذيــب ،تحقيــق :مصطفــى عبــد
القــادر عطــا ،بــروت :دارالكتــب العلميــة1415 ،هـ  :الثانيــة.
	58.العســقالين ،ابــن حجــر  ،تهذيــب التهذيــب ،بــروت :دار الفكــر،
1404هــ  :األولــی.
	59.الع ّيــايش ،أبــو نــر مح ّمــد بــن مســعود بــن ع ّيــاش الســلمي
الســمرقندي  ،تفســر العيــايش،تحقيــق الســيد هاشــم الرســويل
املحــايت ،طهــران :املكتبــة العلميــة اإلســامية.
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	60.الفيــض الكاشــاين مح ّمــد محســن  ،الــوايف ،تحقيــق :ضيــاء الديــن
ي
العالمــة األصفهــاين،اإلصفهــان :مكتبــة اإلمــام أمــر املؤمنــن عـ ّ
A.
	61.القــايض النعــان املغــريب ،رشح األخبــار ،تحقيــق الســيّد مح ّمــد
مؤسســة النــر اإلســامي1414 ،هـــ:
الحســيني الجــايل ،قــمّ :
الثانيــة.
	62.القمــي  ،عــي بــن إبراهيــم  ،تفســر القمــي ،تصحيــح الســيد طيــب
مؤسســة دار الكتــاب صفــر 1404هــ:
املوســوي الجزائــري ،قــمّ :
الثالثــة.
	63.القهبــايئ  ،زيك الديــن عنايــة اللــه  ،مجمــع الرجــال ،تصحيــح ضيــاء
مؤسســة مطبوعــايت إســاعيليان،
الديــن العالمــة اإلصفهــاين،قــمّ :
1384هـ.
ـي  ،تكملــة الرجــال ،تحقيــق :مح ّمــد صــادق
	64.الكاظمــي  ،عبــد النبـ ّ
بحــر العلــوم ،النجــف األرشف:مطبعــة اآلداب.
	65.الكتبــي ،فــوات الوفيــات ،تصحيــح عــي مح ّمــد بــن يعــوض اللــه
وعــادل أحمــد عبــد املوجــود،بــروت :دار الكتــب العلميــة2000 ،م:
األوىل.
	66.الكفعمــي  ،ابراهيــم بــن عــي العامــي  ،املصبــاح ،قــم :دار الــريض،
1405هــ :الثانية.
يل
	67.الكلينــي ،مح ّمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق  ،الــكايف ،تصحيــح :ع ّ
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أكــر الغفــاري ،طهــران :دارالكتب اإلســامية 1363 ،ش :الخامســة.
	68.املازنــدراين مح ّمــد صالــح  ،رشح أصــول الــكايف ،علّــق عليــه
املــرزا أبــو الحســن الشــعراين،تصحيــح :الســ ّيد عــي عاشــور،
بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب1421 ،هــ  :األولــی.
	69.املامقــاين  ،عبــد اللــه  ،مــرآة الکــال ملــن رام درک مصالــح
األعــال ،تصحيــح محيــي الديــناملامقــاين ،قــم :دليــل مــا،
1427هـــ :الخامســة.
	70.املامقــاين ،عبــد اللــه بــن مح ّمــد حســن  ،تنقيــح املقــال يف أحــوال
الرجــال (طق) ،النجــفاألرشف :املطبعــة املرتضويــة 1352 ،هـ .
	71.املامقــاين ،عبــد اللــه بــن مح ّمــد حســن  ،تنقيــح املقــال يف أحــوال
الرجــال ،تحقيــق :محيــيالديــن املامقــاين ،قــم :مؤسســة آل البيــت
عليهــم الســام.
	72.املجلــي  ،مح ّمــد باقــر بــن مح ّمــد تقــي  ،بحــار األنــوار الجامعــة
لــدرر أخبــار األمئــة األطهــار،بــروت :مؤسســة الوفــاء1403 ،ه ـ :
الثانيــة.
	73.املجلــي  ،مح ّمــد باقــر بــن مح ّمــد تقــي  ،مــرآة العقــول يف رشح
أخبــار آل الرســول  ،الســيّدهاشــم الرســويل ،تهــران :دار الكتــب
اإلســامية 1404 ،هــ  :الثانيــة.
	74.املجلــي  ،مح ّمــد باقــر بــن مح ّمــد تقــي  ،مــاذ األخيــار يف فهــم
تهذيــب األخبــار ،تحقيــق :الس ـ ّيدمهــدى الرجــايئ ،قــم :مكتبــة آيــة
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اللــه العظمــى املرعــي النجفــي 1406 ،ه ـ .
	75.مح ّمــد بــن أحمــد ابــن أيب الثلــج بغــدادي ،تاريــخ أهــل البيــت نقـ ً
ا
عــن األمئــة ،bتصحيــح مح ّمــدرضــا الجــايل الحســيني ،قــم:
مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام إلحيــاء الــراث1410 ،هـــ:األولــی.
ّ

ي املجلــي االصفهــاين ،روضــة
	76.مح ّمــد تقــي بــن مقصــود عــ ّ
املتّقــن يف رشح مــن اليحــره الفقيه،تحقيــق :الســيّد حســن
يلپنــاه االشــتهاريى والســيّدفضــل اللــه
املوســوي الكرمــاين وع ّ
الطباطبــايئ  ،قــم :مؤسســه فرهنگــى اســامي كوشــانبور 1406 ،ه ـ:
الثانيــة.
	77.املــزي ،تهذيــب الكــال ،تحقيــق الدكتــور بشــار عــواد معــروف،
بــروت :مؤسســة الرســالة،1406هــ :الرابعــة.
ي بــن الحســن  ،إثبــات الوصيــة ،قــم :األنصاريــان،
	78.املســعودي  ،عـ ّ
 1426هـــ ( :)1384األولی.
ي بــن الحســن بــن عــي  ،مــروج
	79.املســعودي ،أبــو الحســن عــ ّ
الذّهــب ومعــادن الجوهــر،تصحيــح يوســف أســعد داغــر ،قــم :دار
الهجــرة 1404 ،هــ ( 1363ش) :الثانيــة.
	80.املفيــد  ،مح ّمــد بــن مح ّمــد بــن النعــان  ،مســار الشــيعة  ،الشــيخ
مهــدي نجــف ،الثانيــة،1414 ، 1993م ،بــروت :دار املفيــد1414 ،ه:
الثانيــة.
	81.املفيــد  ،مح ّمــد بــن مح ّمــد بــن النعــان التلعكــرى  ،اإلرشــاد يف
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معرفــة حجــج اللــه عــى العبــاد ،تحقيــق :مؤسســة آل البيــت،b
بــروت :دار املفيــد1414 ،ه ـ  :الثانيــة.
	82.املفيــد  ،مح ّمــد بــن مح ّمــد بــن النعــان العكــري ،املقنعــة،
بــروت :دار املفيــد1413 ،هــ :األوىل.
	83.املقريــزي ،إمتــاع األســاع ،تحقيــق مح ّمــد عبــد الحميــد النميــي،
بــروت :دار الكتــب العلميــة،1420هـــ ( 1999م) :األوىل
	84.املــا عــي الكنــي ،توضيــح املقــال يف علــم الرجــال ،تحقيــق:
مح ّمــد حســن مولــوي ،قــم :دارالحديــث1421 ،هــ  :األولــی.
	85.النوبختــي ،أبــو مح ّمــد الحســن بــن مــوىس  ،فــرق الشــيعة ،تحقيــق
محمــد باقــر ملکيــان ،قــم:جامعــة أديــان1395 ،ش :األولــی.
	86.النيســابوري ،مح ّمــد بــن الفتــال  ،روضــة الواعظــن ،تحقيــق السـ ّيد
محمــد مهــدى الخرســان ،قــم:منشــورات الــريض.
	87.اليافعــي  ،أبــو مح ّمــد عبــد اللــه بــن أســعد بــن عــي بــن ســليامن،
مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــانيف معرفــة مــا يعتــر مــن حــوادث
الزمــان ،تصحيــح خليــل املنصــور ،بــروت :دار الكتــبالعلميــة،
 1417هـــ ( 1997م) :األوىل.
	88.اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،بريوت :دار صادر.
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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
frameworks.
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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 as
mentioning in this journal and checking the language of manuscript.
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by the editorial board or the reviewers.
6) The researchers must guarantee to work accredited research papers 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 se-

lect 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 research
methodology.
5) Journal has a commitment never using of the ideas of researches

280

cedures 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
procedures.
12- Manuscrpts must be reviewed confidentially for the validity
of their publication. They do not return either acceptance or not. Pro-
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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 journal’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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