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 األديان بني املقارنة واملقاربة

 أفكاٌر وخواطر

 

 حيدر حّب اهلل

 

 متهيد ــــــ

مقارنة األديان مساٌر ال يستهدف تسجيل نقاط، بل يرى أّن فهم األديان بطريقة 

 جديدة وخمتلفة. املقارنة واملقاربة يعيد إنتاج فهمنا للدين بطريقٍة

لن أحتّدث هنا ببحث مستقّل وشامل، بل سأقّدم خواطري من وحي ختصُّصي 

اجلامعي يف جمال مقارنة األديان اإلبراهيمّية؛ لتحفيز القارئ على أهّمية هذا 

 التخصُّص، وخاّصًة طالب العلوم الدينّية.

 تني:ٌل يف مشروع مقارنة ومقاربة األديان، ال أقّل من زاويَدمّثة َج

 

 سؤال اإلمكان يف مقارنة األديان ــــــ

وهذا حبٌث فلسفي، ينشأ  الزاوية األوىل: يف إمكان املقارنة وجدوائيتها العاّمة.

من أّن فكرة املقارنات ال معنى هلا؛ ألّن كّل شيء هو يف ظرفه الزمكاني ال ميكن 

، والفردّية مسٌة أن ُيقاَرن بغريه الذي هو يف ظرٍف آخر، ومن ثّم فكّل شيء هو هو

خالصة قاطعة فيه، وهو كلٌّ ال يتجزأ، ومن هنا ال معنى للتفضيل أو عكسه، بل 

املقارنات هي اليت تلحق بفكرنا أكرب الضرر، انطالقًا من نزعة أصالة اجلزئي، اليت 

كامّية )نسبًة إىل أحد أبرز ومع الفلسفة اأُل ،اشتهرت منذ عصر النهضة، بل قبله

م(، وإىل يومنا 1347ى بالقرون الوسطى، وليام اأُلوكامي املتوّفى عام فالسفة ما ُيسّم

هذا. ومن مّثة فليست هناك تصوُّرات عاملّية، بل دائمًا البناءات الفكرّية هي حمّلية أو 
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قومية، وهذا ما يشبه الفرق بني املذهب الكالسيكي يف األدب، والذي يقوم على 

ذه ي الرومنطيقي، الذي ظهر منذ القرن الثامن فكرة اإلنسان الكّلي األمنوذج، وامل

عشر، وتراجع منذ أواسط القرن العشرين، والذي يقوم على فردّية كّل فرد، وأّن 

الفرد نوٌع، واعتبار نقاط متّيزه عن غريه هي األصل واألساس، ومن ثّم جيب التخّلي 

 عن فكرة النوع الكّلي.

بل االجتاه الفكري الذي بدأ ، زاوية الرؤية هذه يعارضها كثريون اليوم

بالنشاط الواسع خاّصة مع بدايات القرن العشرين مييل حنو تأصيل الفكر املقارن يف 

األديان واحلضارات والفلسفات والثقافات؛ تارًة بهدف أداتي ينُشد الكشف عن 

)الفلسفة العاملّية الكونّية(، وهي العناصر املشرتكة بني الفلسفات، أو )الدين 

ي( بهذا املفهوم، أو )الثقافة العاملّية(؛ وأخرى بهدف الكشف عن الروح الواحدة العامل

الكامنة يف كّل جتّليات األديان أو الفلسفات، وهو ما تعبِّر عنه مدرسة )احلكمة أو 

الفلسفة اخلالدة(، اليت ترى أّن تعدُّد األديان أو الفلسفات ليس إاّل جتّليات وظهورات 

خلفها، فالتعدُّد يف الفلسفة العاملّية حقيقيٌّ، لكْن إىل جانبه  حلقيقٍة واحدة كامنة

وحدة مستهَدَفة باالكتشاف؛ متهيدًا خلوض حواٍر عاملّي، ولكّنه يف احلكمة اخلالدة 

ه الفلسفة واحد، فتوّج تعدٌُّد شكلّي ظهورّي، وليس يف احلقيقة سوى شيٍء واحد وديٍن

تسو حنوه عندما كانا يريان شاليرماخر وإيزو ه حنو اجلوهر، يشبه توّجهاخلالدة توّج

 وليستا عينه. ،أن اللغة واملفاهيم ترمجات للجوهر

إّن ثورة املعلوماتّية، ودخولنا عصر القرية الكونّية، مل يُعْد يسمح لنا بتجاهل 

اآلخر، فقد وّلى ذلك الزمن، فقد صار اآلخر مالصقًا لنا يف كّل شيء، ومن ثّم مل 

 ُء حياٍة عملّية وتواصلّية ومعرفّية صحيحة دون وعي اآلخر وفهمه.يُعْد ميكن بنا

 

 اجلانب العمالني من مقارنة األديان ــــــ

، ففي هذا العلم إّن اجلانب اآلخر من علم مقارنات األديان هو اجلانب العمالني

تنشأ عناصر االلتقاء، وتظهر مكوِّنات اجلمع. وهذا الظهور، أو يف املقابل: هذا 

الشي ملفهوم التباين احلاّد بني الديانات، ميكنه أن يكون بناًء حلواٍر أدياني الت
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عاملي، ال يستهدف نشر السالم يف العامل فَحْسب، وهو بالتأكيد له َدْوٌر عظيم يف 

كما يقول املفكِّر  نشر السالم؛ إذ ال سالم يف العامل من دون سالم األديان واملذاهب،

صر املثري للجدل هانس كونج، يف كتابه )اإلسالم رمز الالهوتي السويسري املعا

األمل، الِقَيم األخالقّية املشرتكة لألديان(... بل هو أيضًا يستهدف تكوين جبهة دينّية 

عريضة، ميكنها التصّدي بشكٍل فاعل أكثر ألزمات العصر احلديث والعواصف 

د الكائن اإلنساني اليوم على األخالقّية والروحّية والنفسّية ـ بل واملاّدية ـ اليت تهّد

 األرض، بل تهّدد األرض نفسها وخرياتها وطاقاتها.

فاألديان ميكنها ـ باللقاء احلقيقي القائم على فتح باب املقارنات واملقاربات، 

يًا أعمق ـ اكتشاف اجلبهة املوحَّدة الكامنة فيها، ثم ْعي الذات واآلخر َوْعمتهيدًا لَو

 وم يف قضايا العامل، وهذه حاجٌة أديانّية وإنسانّية معًا:حتّمل مسؤولّياتها الي

فألّن األديان مطالبٌة بلعب َدْور يف إصالح اإلنسان،  أـ أّما أّنها حاجٌة أديانّية؛

رها، مّما ْووهي بتحّملها مسؤولّيات االشتغال على أزمات العصر احلديث تقوم بَد

ها. والكّل يعرف أّن هناك مراهنات جيعلها فاعلًة يف حياة البشر، وحيول دون تالشي

كثرية على دخولنا مرحلًة برزخّية خالل القرون األخرية، سيخرج فيها اإلنسان من 

عصر الدين )امليتافيزيقا( إىل عصٍر جديد، متامًا كما خرج ـ برأي هؤالء ـ من عصر 

، حنو (Shamanismالديانات البدائّية جّدًا، مع السحر والشعوذة )مثل: الشامانّية 

األديان الناضجة اليت أَتْت مع األنبياء وأمثاهلم... مّثة مراهنات واشتغاالت على أن يتّم 

االنتهاء بشرّيًا من مرحلة الدين خالل مائة أو ألف عام، وهناك َمْن يبذل جهودًا يف هذا 

الصدد. واألدياُن حبضورها يف قضايا اإلنسان احلديث ُتثبت ذاتها، وحتّول هذه 

ات إىل َوْهٍم، أّما لو تراجع حضورها عرب هذه اجلبهات العريضة، واشتغلت املراهن

بذاتها الضّيقة، فإّن هذا سوف يعطي فرصًة قوّية للتيار اآلخر لتعزيز فرص تالشي 

 األديان متامًا.

ومن الواضح لنا مجيعًا أّن االشتغال على االنتهاء من )الزمن الديين( مل يكن 

غرب احلديث ـ منذ القرن الثامن عشر وإىل اليوم ـ تأسيس وليس نزهًة؛ فقد عرف ال

بدائل للدين يف احلياة: من القانون الوضعي بوصفه بدياًل عن الشريعة، إىل )األخالق 
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العلمانّية( بوصفها بدياًل عن )األخالق الدينّية(، وهناك الكثري من املقارنات بني هاتني 

خالق العلمانّية على الدين وقدرتها على بناء املدرستني من األخالق؛ إلثبات تفوُّق األ

ه من علوِم وفنوِن املهارات ْتصفاء داخلي وسالم عاملي...، إىل العلوم اإلنسانّية وما أفرَز

وبناء الذات، واليت حّلت حمّل العمل الديين على بناء اإلنسان وكينونته، وخاّصة مع 

م( وغريهما، 1976م( وهايدغر)1980املدرسة الوجودّية، اليت بلغت َأْوجها مع سارتر)

بل الطبيعة نفسها، واليت كانت دائمًا مستمسك األديان للعبور حنو اهلل. ها هو العلم 

احلديث ـ عرب الداروينّية وفيزياء الكّم وغريها ـ يشكِّك يف هدفّية الطبيعة وعناصر 

 واعية، ومن الغائية يف اخَلْلق، ليقول بأّن كّل ما حصل هو جمّرد مسارات صّماء غري

 ثم يهّز برهان النظم وبرهان اهلداية وغريها من الرباهني...

إّن مقارنات األديان مشروٌع عظيم لتكوين جبهٍة موّحدة، ال للبناء على خيال 

املاضي، واملراهنة على أوهاٍم تالشت بفعل تطّور العلوم، بل للبناء على حقائق تثبت 

، والفراغ الروحي واألخالقي الذي بات يعيشه يف ()جعله شيئًا اليوم أّن تشييء اإلنسان

حنو املعنوّية، فهل ستتمّكن األديان من أن  انعصر احلداثة وما بعد احلداثة، جيّر

تقّدم األمنوذج األفضل للحياة املعنوّية واألخالقّية للبشر عرب جبهٍة عريضة من التنسيق 

نصر اضطراب وتوّتر وقلق واإلصالحات أو أّنها ستفشل يف هذا، وستكون بنفسها ع

َيْفِقد اإلنساُن احلديُث معها هوّيَته األصيلة ـ حَبَسب التعبري اهلايدغري ـ أو يغرق يف 

 االغرتاب عن ذاته ـ حَبَسب األدبيات اهليجلّية واملاركسّية ـ؟

هذا كّله يعين أّن اجلبهة األديانّية املوّحدة حاجٌة لألديان نفسها وبقائها 

ها أمام جبهة الالدينّية القائمة اليوم بأطيافها املتعّددة. ونصيحيت وجناحها وتقّدم

املتواضعة أن ال يغرّت أبناء الديانات مبفهوم الفطرة، ويراهنوا عليه، وهو مفهوٌم ال أنفيه 

البّتة، بل بالعكس، قناعيت أّن اإلنسان أمام اهلل كقطعة احلديد أمام املغناطيس، 

ن ما تنجذب، فحركُتها منحنيٌة؛ ألّن هذا هو تكويننا؛ قد تبتعد تارًة لكّنها سرعا

م(؛ 1984فالفيض اإلهلي كوَّن فينا هذا اإلميان الطبيعي، كما يقول كارل رانر)

لكّن اغرتار أهل الديانات بالفكرة ميكن أن يبعث فيهم الكسل والشعور بالغرور، 

 ا األمر.وأّنهم ال ميكن أن يزولوا أو ينتهوا. هلذا جيدر التنبُّه هلذ
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فألّن عصرنا احلاضر بل كّل العصور تؤّكد بأّن  ب ـ وأّما أّنها حاجٌة إنسانّية؛

الدين فاعٌل قوي يف السالم واحلرب، ومن ثّم فلبناء تفاهم عاملي وصلح أو سالم عاملي 

ال ُبدَّ أن يكون للدين َدْوٌر. فاإلنسان اليوم حباجة لَدْور ديين موّحد من كربى القضايا 

تؤّرقه يف العامل؛ ألّن نضوج القرارات الدينّية يف العامل اليوم ميكنه أن يساعد اليت 

البشر على ختّطي املآزق اليت وقعوا فيها، أو يعانون منها، كائنًا َمْن كان السبب يف 

 وقوعهم فيها.

 

 هل تؤّثر مقارنة األديان على فهم اإلنسان ديَنه اخلاّص؟! ــــــ

. وأعين بهذه الزاوية ثريات املقارنة على فهم الدين الشخصيالزاوية الثانية: يف تأ

ما يّتصل بشكٍل خاّص باألديان اإلبراهيمّية. وأحاول هنا أن يكون خماَط ي هو 

 اإلنسان املسلم بشكٍل أكرب.

إّن فكرتي املتواضعة تقوم على عناصر متعّددة، سأشري يف هذه اخلواطر 

 الثنني منها فقط:

ـ املعرتف به يف مذاهب التفسري اإلسالمي، وخاّصة يف  يقيـ املبدأ اهلرمنوط1

علم أصول الفقه ـ القائل بأّن فهم النّص ال يكون بالنّص وحده فقط، بل جبماع فهم 

النّص بوصفه بنية لغوّية وفهم السياق ـ باملعنى الواسع للكلمة ـ الذي جاء النّص فيه، 

ل قدرته على تبيني ذاته، كما ال نهدر فال نهدر يف فهِم النصِّ النصَّ نفَسه ونتجاه

قدرة السياقات الزمكانّية وخصوصّيات املؤلِّف أو املخاَطب وغري ذلك يف فهم روح 

 النّص ورسالته.

م( أّنه كان يرى أّن فهم 1961ُيْعَرف عن املرجع الديين السيد الربوجردي)

ي والثقايف نصوص أهل البيت النبوّي ال يكون إاّل من خالل فهم الفضاء الفكر

واالجتماعي الذي كان يعيشه مجهور املسلمني ـ من غري الشيعة ـ يف القرون الثالثة 

األوىل؛ ألّن نصوص األئّمة جاءت يف هذا السياق، وتنظر إىل هذا املسار القائم، 

 وتستهدف تصويبه.

هذه الفكرة بعينها يكتشف املسلُم الدارُس ملقارنات األديان اإلبراهيمّية حجَم 
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ورها، لتشكِّل عنده أساسًا جديدًا من ُأُسس التفسري القرآني، بعيدًا عن ما يقوله حض

غرُي واحٍد من الباحثني املعاصرين، من أّن فهم الذات الدينّية ليس ممكنًا دون فهم 

م( ـ 1900اآلخر الديين؛ إذ هذا هو اجلهل بالدين نفسه، وهو ما بلغ فيه ماكس مولر)

ج عندما كان يردِّد يف مشروعه ْوقارنة األديان ـ بلغ فيه اأَلالذي ُيَعّد أحد رموز م

 املعروف يف املقارنات مقولة: إّن َمْن ال يعرف إاّل ديانًة واحدة فهو ال يعرف أّي ديانة.

 

 ــــــ املسيحّية واليهودّية بوصفهما سياقًا حاّفًا مفّسرًا للنّص القرآني

واألنبياء واملاضني يف )الكتاب وفقًا هلذا كّله، عندما نفهم قصص اخللق 

ضل رسالة املقّدس( نستطيع ـ عرب املقارنة مع نّص القرآن الكريم ـ أن نفهم بشكٍل أف

ري ذلك فرضّياتنا التفسريّية؛ ألّننا سوف نندهش عندما نالحظ اآليات القرآنّية، وسُيث

ب املقّدسة ما أضاء عليه النّص القرآني يف سياق ما هو قائٌم للقّصة يف نصوص الكت

السابقة. فلماذا أضاء على هذه النقطة أو تلك دون هذه أو تلك؟ وملاذا عّدل هذه النقطة 

أو تلك؟ بل قد تفهم ملاذا استحضر هذه القّصة دون تلك... بهذه الطريقة سوف تظهر لك 

امتيازات النّص القرآني عن سائر النصوص وخصائصه يف تناول القضايا اليت تناولتها 

لسابقة، وستدرك بشكٍل أجلى هذه اخلصائص، وتتمكَّن من مقاربة الكتب ا

 املوضوع بطريقٍة أفضل.

هكذا احلال يف قضايا العقيدة الدينّية واألخالق والشريعة واملفاهيم الالهوتّية 

احلّساسة. فباملقارنة تدرك أّن التوراة محَّلت حواء مسؤولّية ما حدث، بينما جند القرآن 

ميل آدم املسؤولّية. وهل هناك ربٌط بني قّصة املائدة يف القرآن وواقعة أكثر َمْياًل لتح

العشاء الرّباني الذي ُيَعّد سّر أسرار الكنيسة إىل اليوم؟ هل يريد القرآن الغمز مثاًل 

من فكرة العشاء الرّباني لصاحل تكوين تصوُّر آخر عن قضّية املائدة؟ ومثل هذه 

دما يستخدم القرآن توصيفات معيَّنة للن ّي عيسى اللطائف أكثر من أن ُيْحصى. وعن

مثاًل هلا دالالتها يف الثقافة املسيحّية، فماذا يقصد؟ فقد وصفه باملسيح، وهذا التعبري 

يف الثقافة املسيحّية ـ وهي مستْهَدفة أيضًا باخلطاب القرآنّي بالتأكيد ـ ينتقل بنا إىل 

استخدم القرآن هذا التعبري الذي خيتلف فكرة )املسيا( أي املخلِّص، ومن ثم فلماذا 
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عن تعبري )عيسى(، فعيسى غري املسيح باملفهوم الالهوتي، وهلذا يؤمن اليهود بعيسى، 

لكّنهم ال يَرْونه املسيح )املسيا(؛ ألّن املسيا تعبرٌي مأخوذ من العربّية )ماشيح(، وهو 

ى عرش ُمْلك بين املسيح، أي املمسوح بالدهن املقّدس بوصف ذلك تنصيبًا له عل

إسرائيل، وبهذا عندما ُصلب عيسى )وفقًا للرؤية السائدة بني املسيحّيني( أكَّد اليهود 

رؤيتهم بأّنه لو كان هو املسيح لكان هو املخلِّص، واملفروض أّنه قد ُصلب دون أن 

خيلِّص شعب إسرائيل من القهر وحكم الرومان وغريهم، ودون أن حيقِّق هلم الوعد 

بتسليمهم األرض املقدَّسة! ومن هنا جند أّن فكرة املخلِّص انتقلت يف الالهوت  النهائي

املسيحي من اخلالص الدنيوي السلطاني الذي تفهمه اليهودّية )وكثري من املسلمني 

يفهمون املهدوّية بهذا املعنى أيضًا تقريبًا( إىل اخلالص امللكوتي، وحترير اإلنسان من 

اإلميان حمالًّ لفيض اهلل تعاىل. فهل يريد القرآن الكريم اخلطيئة األوىل، وجعله ب

وسط هذا كّله أن يقّر املسيحّيني على تصوُّرهم أّن عيسى هو )املسيا( املخلِّص مبفهوٍم 

جديد له؛ أو أّن هذا األمر من باب أّن هذه التسمية هلا منطلٌق آخر )أّنه كان يشفي من 

مصاحبة لغوّية مع اآلخر، فيستخدم القرآن خالل املسح باليد(؛ أو أّن هذا جمّرد 

التعبري الذي يستخدمه اآلخر حبّق تلك الشخصّية، دون أن حيمل ذلك أّي معنًى خاّص، 

 وبه نفهم أّنه يستهدف هنا خبطابه املسيحّيني، ال اليهود مثاًل؟

وهكذا استخدام القرآن )كلمة اهلل( حبّق عيسى، وهو تعبرٌي نعرف مجيعًا أّنه 

حلساسية يف الالهوت املسيحي، من حيث إّن مفهوم الكلمة مفهوٌم خطري جّدًا. بالغ ا

وبإمكاننا اكتشاف خطورته يف مطلع إجنيل يوحّنا، وهو املطلع املهّم جّدًا يف فضاء 

نظرّية اللوغوس اليونانّية، والصادر األّول املّتحد. فلماذا استخدم القرآن هذا التعبري، 

ًا يف الالهوت املسيحي؟ هل قصد املوافقة أو اجملاراة اللفظّية وهو له داللٌة خطرية جّد

 فقط، أو له داللٌة أخرى؟

بل األمر األشّد خطورًة هنا هو فهم أيٍّ من الطوائف املسيحية أو اليهودّية كان 

هل كان حياور املسيحّية الغربّية )مسيحّية روما(، أو املسيحّية  حياور القرآن الكريم؟

اليعقوبّية والنسطورّية وأمثاهلا يف اجلزيرة العربّية؟ صحيٌح أّن االنقسام  املشرقّية، من

الكبري النهائي والفاصل بني الكاثوليك واألرثوذكس )القرن احلادي عشر 
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امليالدي(، ثّم الربوتستانت )القرن السادس عشر امليالدي(، مل يكن قد وقع يف عصر 

قد وقَعْت، وهي انقساماٌت كربى نزول القرآن، لكّن التشّظيات األوىل كانت 

عرفتها املسيحّية يف ذلك الوقت، وأفرزتها وكشفت عنها اجملامع املسكونّية اليت 

كانت قد وقعت منذ مطلع القرن الرابع امليالدي، وكذلك اجلهود الدفاعية للرّد على 

تكّونت َمْن اتُّهموا باهلرطقة عرب سّتة قرون من حياة املسيحّية إىل جميء اإلسالم، و

ق مهّمة بالد الشرق موطنها بعد طردها من الكنيسة َرق عظيمة، واختذت ِفَرِف

واجملتمع املسيحي املتمثِّل بروما. هنا من الضروري أن نفهم أّن القرآن الكريم هل 

كان خياطب عقائدّيات روما أو كنائس شرقّية كان على صلٍة بها؟ وما هي عقيدة 

رة يف تلك الفرتة؟ إّن حتليل هذه القضّية بعمٍق ودّقة اليهود والنصارى يف شبه اجلزي

يساعد على فهم مرادات القرآن الكريم من جهٍة؛ وعلى الدفاع عنه من جهٍة أخرى؛ 

ألّن بعض االنتقادات اليت يوجِّهها القرآن لليهود والنصارى يعترب اليهوُد والنصارى اليوم 

ع التباساٌت كثرية هنا، من نوع: ثالث أّنها ال تعنيهم ومل تكن متثِّلهم، ومن ثّم تق

ثالثة، حتديد هوّية ُعَزْير، وهل هو َعْزرا الكاتب أو غريه؟ ومفهوم األبّوة والبنّوة الذي 

 يقدِّمه القرآن باملعنى املاّدي للكلمة، وغري ذلك.

هل أّن أهل الكتاب الذين وصفهم  بل دعوني أذهب أبعد من ذلك يف تساؤلي:

هم وحتاور، هم أنفسهم أهل الكتاب الذين يعيشون اليوم يف العامل القرآن، وتعامل مع

بكّل طوائفهم؟ هل ميكن احلديث عن وحدة حقيقّية، حبيث نعترب أّن أولئك هم 

هؤالء املعاصرون، أو أّن التحّوالت اليت طرأت باخلصوص على الفكر املسيحي ـ 

ـ قد أحدثت حتوُّالت  وخاّصة على بعض مذاهبه، كالربوتستانتّية وبعض الكاثوليك

عميقة، حبيث مل َتُعْد تسمح لنا باعتبار َمْن تعامل معهم القرآن هم أنفسهم متامًا الذين 

نعايشهم حنن اليوم؟ هذه قضّيٌة بالغة اخلطورة، وخاّصة لناحية تطوُّر صياغة قضايا 

لكْن من عقائدّية عندهم، من نوع التثليث وغري ذلك. ال أريد أن ُأصدر أحكامًا اآلن، 

الطبيعي مَلْن يّطلع على حجم وحّدة التحّوالت أن يرتّيث ويتأّمل يف جمموع هذه األمور، 

حّتى على مستوى التناول الفقهي لبعض القضايا، وإصدار تعميمات شرعّية على أهل 

 الكتاب، دون مالحظة مدارسهم ومذاهبهم اليوم!
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إلبراهيمّية من جهٍة، خالصُة الفكرة أّن فهم الفضاء الديين يف األديان ا

والفضاء الديين يف األديان العربية غري اإلبراهيمّية من جهٍة أخرى، يساعدان على فهم 

النّص القرآني واستنطاقه بطريقٍة متنّوعة. ومن الضرورّي أن يكون فهمًا نابعًا عن 

ختصُّص وتعمُّق، وعدم االستخفاف باملوضوع مبجّرد مطالعة كتاب أو كتابني؛ فإّن 

جم التعقيدات والتموُّجات واالجتاهات والتحوُّالت يف هذه األديان واسٌع جّدًا، ال ح

 ميكن البناء على معطيات مبتسرة أو منقوصة فيه.

وال أريد أن ُأعرِّج على التاريخ النقدي اإلسالمي لليهودّية واملسيحّية، ومساهمات 

زية، وصواًل إىل كاشف الغطاء العلماء املسلمني، كابن حزم وابن تيمّية وابن قّيم اجلو

والبالغي والصادقي الطهراني وغريهم، يف هذا اجملال، وما هي األخطاء اليت وقعنا 

فيها خالل هذه املسرية الطويلة من البحث النقدي؟ وما هي عناصر القّوة؟ فهذا يف حّد 

نفسه موضوٌع مستقّل ومثري. ومع األسف حنن نقع يف أخطاء فادحة يف تناول هذه 

القضايا اليوم؛ بسبب قّلة وجود خمتّصني مبجال دراسة األديان األخرى، مّما يوجب يف 

بعض األحيان سخرية اآلخرين بنا، متامًا كما يوجب سخريتنا بهم عندما يتناولوننا 

دون معرفة متخصِّصة، فاألديان ليست مقااًل صحفّيًا ينتهي اإلنسان من تصفُّحه بيوٍم 

 أو يومني.

 

 ــــــ ر حول مقولة )اإلسرائيلّيات( يف النقد احلديثي اإلسالميتساؤٌل عاب

وأرجو أن يتفهَّمين القارئ  ـ هذا األمر جيّر إلعادة النظر بفكرة اإلسرائيلّيات.2

هنا؛ إّن فكرة اإلسرائيلّيات بوصفها عنوانًا لتصفية تيارات فكرّية أو نصوص حديثّية 

ن؛ فَمْن ُيجري مقارنات واسعة بني القرآن واإلسالم يف الدائرة اإلسالمّية سيٌف ذو َحدَّْي

والديانات اإلبراهيمّية األخرى ُيدرك حجم التقارب املذهل بينها، يف كثري من قضايا 

التاريخ والعقائد، ويف كثري من قضايا الشريعة بني اليهودّية واإلسالم. ويف ظّل هذا 

منسوب إىل املعصوم مبجرَّد التشابه الالفت كيف حيّق لي أن أقوم بتصفية حديٍث 

تشابهه مع موروٍث يهودّي أو مسيحّي؟ عندما ال يكون هناك نسبة تشابه بني القرآن 

واليهودية واملسيحية فمن حّقي أن ُأشكِّك، لكْن عندما يكون التشابه كبريًا، 
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والقرآن يشرتك يف كثرٍي من النقاط ـ مبا فيها قصص األنبياء ـ مع العهد القديم 

ص، ويرتك قصصًا أخرى، ال نعرف هل تركها لكذبها أو لعدم أهّميتها باخلصو

عنده...؟ يف ظّل هذا الوضع ما هو املربِّر املنطقي الّتهام حديٍث بالوضع لتشابهه مع 

 موروٍث أدياني آخر؟

لو كّنا نتكّلم من فضاء ظاهراتي تارخيي علماني بعيد عن األصول الدينّية 

ن ّي حممدًا قد أخذ من كتب اليهود والنصارى ووضع يف لُرَبما قيل بإمكان أّن ال

كتابه، ورمبا يغدو ممكنًا أيضًا أّن كّل ما جنده مشرتكًا يف احلديث مع املزاج 

اليهودي والنصراني فهو مأخوٌذ منهم، ومن ثّم فهو موضوٌع، لكْن مّلا كّنا نتحدث من 

 التوراة؟ أمل تشبه عشرات منطلق إسالمي، كيف ُأبرِّر إسقاط حديث ألّنه يشبه ما يف

 القصص والنقاط األخرى يف القرآن الكريم ما يف الكتاب املقّدس؟

هذا كلُّه بعيدًا عن الفكرة اليت قدَّمها يف آخر حياته ـ بوصفها إثارًة ـ الشيُخ 

هـ(، من تصحيح نسبة الكتاب املقّدس املوجود بني أيدينا 1427حممد هادي معرفت)

 جنيل خاّصة( إىل الوحي؛ استنادًا ملعطيات تارخيّية وقرآنّية معًا.اليوم )التوراة واإل

 هنا حنن أمام ضرورة إعادة النظر يف هذه القضّية، من خالل:

إذا احتمل أّن مصدرها غري املعصوم جاء  أـ إّن املنقوالت غري املسندة إىل معصوٍم

شيئًا ما دون أن يرفعه  احتمال اإلسرائيلّيات فيها، مبعنى أّن التابعي الفالني لو نسب

إىل الن ّي، واحتملنا ـ من خالل مقاربات تارخيّية ـ أّنه أخذه من بعض اليهود وتراثهم، 

فهنا لنا أن نطرح احتمالّية املصدر اليهودّي، ومن ثم ال يكون احلديث حّجًة. ولكّن 

ما صدق هذا ال ُيثبت أّنه كاذب واقعًا؛ الحتمال صدق املصدر اليهودي يف ما ينقل، ك

 يف نقوالٍت أخرى، أشار إليها القرآن الكريم.

والسؤال هناك كيف  ب ـ أن يسند الراوي املنقوالت )اإلسرائيلّية( إىل معصوٍم.

 عرفنا أّنها موضوعة؟

 يوجد هنا أساسان:

إّننا أخضعناها لنقد متين أّكد لنا أّنها غري منتسبة إىل الن ّي،  األساس األّول:

ناها يف كتب اليهود والنصارى. وهنا ميكن إسقاط هذا ويف الوقت عينه وجد
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احلديث واعتباره جمعواًل؛ ال ألّنه يشبه ما يف كتب أهل الكتاب، بل ألّنه قام الدليل 

 املضموني النقدي ضّده.

أن ال جند فيها مانعًا متنّيًا، بل هي سليمٌة يف املنت، لكّننا  األساس الثاني:

والنصراني، فهنا ال مربِّر لتهمة االسرائيلّيات؛ ألّن  وجدناها تشبه املوروث اليهودي

جمّرد التشابه ـ بعد اّطالعنا عرب مقارنة األديان على نسبٍة كبرية من التشابه ـ ال يثبت 

 الوضع يف احلديث؛ لكّنه يطرحه بوصفه احتمالّيًة ممكنة.

ل املضعِّف وهذا ما ينتج أّن مفهوم االسرائيلّيات بنفسه ليس مضعِّفًا للحديث؛ ب

هو النقد املتين على احلديث، والذي يثبت استبعاد صدوره عن املعصوم أو عدم واقعّية 

مضمونه، أو فُقْل: كون احلديث بطريقٍة يشتمل فيها على خصوصّيات تنفي إمكان 

نسبته إىل الن ّي، ويف الوقت عينه ترجِّح أخذه من مصادر أهل الكتاب. وبهذا كّله 

 ث الشيعي احلديثي أغلبه إسرائيلّيات، أو املوروث السّني احلديثيتبدو كلمة: املورو

كذلك...، تبدو هذه الكلمة بال مضمون؛ إذ َمْن يرصد تشابهات األديان والنصوص 

 الدينّية اإلبراهيمّية ُيْدِرك أّن مثل هذه اجلملة غري ممكنة اإلثبات عملّيًا.

 

 ــــــ كلمٌة أخرية

 بـ: أكتفي بهذه اخلواطر، ألختم

م )انظر: إضاءات يف الفكر والدين 2014جتديد الدعوة اليت أطلقُتها عام  أّواًل:

( إىل االشتغال على تأسيس جامعات كربى يف العامل العربّي 599ـ  598: 4واالجتماع 

خمتّصة باألديان واملذاهب بفروعها املختلفة، وخاّصًة اإلبراهيمّية منها، وما يرافق ذلك 

يس مراكز دراسات جاّدة يف هذا الصدد، وإصدار نشرّيات علمّية أو يتبعه من تأس

 رزينة، وأعمال فكرّية مرموقة.

ال نريد ملشروع دراسة األديان واملذاهب أن يسري على خطى اجَلَدل  ثانيًا:

الطائفي واملذه ي، أو يساهم يف نشر التعصُّب البغيض، بل نستهدف يف عامل اليوم 

ته من زواياه املختلفة، السلبّية واإلجيابّية؛ بهدف االرتقاء معرفة اآلخر وفهمه، وقراء

بالذات وباآلخر معًا ملرحلٍة أفضل من الوعي والفهم والعالقة، ال ُتْهَدر فيها احلقيقة وال 
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متوت أمام اجملامالت، ويف الوقت عينه ال تغيب فيها الوجوه املشرقة لآلخر أو خنسر 

 االستفادة من جتاربه.

ـ على سبيل املثال ـ خاَضْت قبل اجلميع جتربة احلداثة، وواجهت فاملسيحّية 

لقروٍن عصورًا بالغة اخلطورة، من عصر اإلصالح الدييّن إىل عصر الثورة العلمّية، إىل 

عصر األنوار، إىل عصر احلداثة، إىل ما بعد احلداثة... وجتربتها أكرب من أن 

األخطاء اليت وقعوا فيها، أو لنأخذ  توصف، فلماذا ال نستفيد من جتاربهم؛ لنتجنَّب

بعناصر القّوة اليت اكتسبوها بفعل التجارب املرتاكمة؟ هذا هو السؤال. بل مبقتضى 

مالحظيت املتواضعة أجد أّن املسيحّية واليهودّية بإمكانهما اليوم كثريًا أن تستفيدا 

كنها فّك ُعَقد من نتاجات العلماء املسلمني؛ فإّن لديهم الكثري من األفكار اليت مي

 الهوتّية يف أكثر من مكاٍن.

هذا هو املطلوب، وليس املطلوب مقارنات أديانّية بَهَدف االحتجاج واجَلَدل 

وتصفية احلسابات ورفع مستوى االضطراب والقلق يف بلداننا، وإْن كان لكّل أحٍد 

  احلّق يف أن يدافع عن قناعاته، وأن خيوض مقاربات نقدّية لآلخر.

  



 

 

 صر الظهور، الروايات والعالماتع

 وحتليل لظاهرة السفياني دراسٌة

 

 )*(الشيخ محمد باقر ملكيان

 

 ا ـ حبول اهلل وقّوته ـ عنهفي نبحثقد إّن هذه دراسة يف فقه عالئم الظهور، و

، واّتخاذ ألئمة بعالمات الظهوراو |لرسول األكرممن اخبارات الغيبية موضوع األ

 جتاهها.  املوقف

ن األمور اليت أصبحت مألوفة لنا أّن كثريين من الناس حني يواجهون إّن م

األزمات، وجيدون أنفسهم وجهًا لوجه مع األحداث الكبرية واخلطرية، جندهم 

وبعالئم الظهور، ويبحثون عن املزيد  #ُيظِهرون اهتمامًا متزايدًا بقضّية اإلمام املهدّي

وء على ما سيحدث يف املستقبل القريب مّما مينحهم بصيص أمل، وُيلقي هلم بعض الض

 أو البعيد. 

ومن هنا فإننا جند عددًا من الُكّتاب واملؤلِّفني حياولون االستجابة هلذه الرغبة 

الظاهرة، ويبذلون جهودًا كبرية لرتسيم مستقبل األحداث وْفق ما يتيسَّر هلم فهمه من 

مضًا وغائمًا، اختلط النصوص احلاضرة لديهم، تلك النصوص اليت جاء أكثرها غا

َغثُّها بسمينها، وصحيحها بسقيمها، وتعرَّض كثرٌي منها للتحريف، وزيد فيه أو نقص 

 منه، هذا عدا عن الكثري مّما اختلقته يد األطماع واألهواء. 

وال ُبدَّ من التعّرض إىل هذه النصوص والبحث حوهلا، كما هو احلال يف 

صالة مثاًل، بل احلاجة إىل البحث يف هذه نصوص األبواب الفقهية، كالطهارة وال

 النصوص والتدبُّر فيها أكثر أهّمية من غريها من النصوص، كما ال خيفى. 
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وعن األئمة  |وهنا ينبغي اإلشارة إىل أّن ما ورد عن الرسول األكرم

 باسم خبارات عن أحداث مستقبلية، وظواهر اجتماعية، قد عرفتإمن  الطاهرين

علماء الفريقني كما صّنف ، «الغيبة»، أو «أخبار املنايا والباليا»أو  ،«أخبار املالحم»

 . مصّنفات بهذه العناوين

 أصحابنا: ى فات حول الغيبة وعالئم الظهور من قدامصنَّاملمن  هذه مجلٌةو

 . (1)كتاب الغيبة، ألبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق األمحري النهاوندي ـ1

  . (2)احلكم بن ظهري الفزاريكتاب املالحم، إلبراهيم بن  ـ2

 . (3)كتاب الغيبة، إلبراهيم بن صاحل األمناطي ـ3

 . (4)كتاب الغيبة، ألمحد بن حممد بن عمران ـ4

 . (5)جلعفر بن حممد بن مالك بن عيسى بن سابور كتاب الفنت واملالحم، ـ5

  . (6)ادكتاب املالحم، حلسن بن سعيد بن مّح ـ6

بن أبي محزة. وله أيضًا  حلسن بن علّي ، ـ املالحم وهو كتابـ كتاب الفنت  ـ7

 . (7)كتاب الغيبة

 . (8)البن فّض املالحم، حلسن بن علّي ـ8

  . (9)، حلسن بن حممد بن حييى×كتاب الغيبة وذكر القائم ـ9

ا بن حنظلة بن خالد بن العيار كتاب الغيبة، ألبي احلسن حنظلة بن زكرّي ـ10

 . (10)التميمي القزويين

كتاب الغيبة وكشف احلرية، ألبي احلسن سالمة بن حممد بن إمساعيل  ـ11

 . (11)بن عبد اهلل بن موسى األرزني

 . (12)رييْمكتاب الغيبة واحلرية، لعبد اهلل بن جعفر احِل ـ12

 . (13)اب املادرائيكتاب يف الغيبة، ألبي حممد عبد الوّهـ 13

 . (14)ج الكويفبن عمر األعر كتاب الغيبة، ألبي احلسن علّي ـ14

 جدًا، منها:  كثريٌةففات من العاّمة نَّوأّما املص

 لنعيم بن مّحاد. ، كتاب الفنت ـ1

 . (15)ألبي نعيم اإلصفهاني، كتاب املهدّي ـ2
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 . (16)ألبي غنم الكويف، كتاب الفنت ـ3

 . (17)ألبي حسني ابن املنادي، كتاب املالحم ـ4

 . بي صاحل السليليأل، الفنتـ 5

 . ازا بن حييى بن احلارث البّزبي حييى زكرّيأل ،الفنتـ 6

 للحافظ أبي نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاني. ، الفنتـ 7

 . بي عمرو عثمان بن سعيد الدانيأل، الفنتـ 8

بي الفداء إمساعيل بن حممد بن أل ،هاية البداية والنهاية يف الفنت واملالحمـ ن9

 . كثري الدمشقي

يصعب إحصاء  ،جدًا ريهم فكثريٌةوأّما من متأخِّ .هذا من قدماء الفريقني

 فضاًل عن غريها.  ،مطبوعاتها

 ثّم قبل البحث ال ُبدَّ من متهيٍد يف ضمن مقّدمات: 

 

 ــــــ األوىل: حتديد مفهوم العالمةاملقّدمة 

 . (18)السَِّمةالعالمة يف اللغة 

حدى مقّدماته، أو إ ×واملراد بها يف املقام ما يدّل على قرب ظهور احلّجة

 القريبة أو البعيدة. 

 وقد تستعمل هذه الكلمة بهذا املعنى يف الروايات. الحظ مجلًة منها: 

أّنه قال: إّن قّدام  ×ـ عن حممد بن مسلم، عن أبي عبد اهلل جعفر بن حمّمد1

 . (19)قيام القائم عالمات

  ماتأّنه قال: للقائم مخس عال ×ـ وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اهلل2

 . (20)ظهور

يا   : ×ـ وعن جابر بن يزيد اجلعفّي قال: قال أبو جعفر حممد بن علّي الباقر3

 . (21) أذكرها لك  جابر، الزم األرض، وال حتّرك يدًا وال رجاًل، حّتى ترى عالمات

قال: يا أبا حممد، إّن قّدام هذا األمر  ×ـ وعن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل4

 . (22) مخس عالمات
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القائم منكم إذا   : ما عالمات×ـ وعن أبي الصلت اهلروي قال: قلت للرضا5

 . (23)خرج؟ قال: عالمته أن يكون شيخ السّن شاّب املنظر

. وهي أيضًا «اآلية»وهنا كلمة ترادف العالمة َتِرُد يف روايات الباب، وهي 

 تستعمل يف الروايات بهذا املعنى. 

قال: قال علّي بن أبي  ×ر حممد بن علّيـ فعن معاوية بن سعيد، عن أبي جعف1

 .  (24)إذا اختلف رحمان بالشام فهو آيٌة من آيات اهلل تعاىل  : ×طالب

 . (25): ال خيرج املهدّي حّتى يطلع مع الشمس آية ـ وعن ابن عّباس قال2

 كما قد وردت اآلية بهذا املعنى يف املصحف الشريف: 

 (. 248)البقرة:  ﴾آَيَة ُمْلِكِه َأْن َيْأِتَيُكُم التَّاُبوُتاَل َلُهْم َنِبيُُّهْم ِإنَّ َوَق﴿ـ 1

)آل  ﴾ال ُتَكلَِّم النَّاَس َثالَثَة َأيَّاٍم ِإالَّ َرْمزًاْن اَل آَيُتَك َأَق آَيًة  ياَل َربِّ اْجَعْل ِلَق﴿ـ 2

 (. 41عمران: 

)مريم:  ﴾اٍل َسِوّيًاالنَّاَس َثالَث َلَيال ُتَكلَِّم ْن اَل آَيُتَك َأآَيًة َق  ياَل َربِّ اْجَعْل ِلَق﴿ـ 3

10 .) 

والعالقة بني عالئم الظهور ونفسه هي عالقة الكشف ـ كما هو ظاهٌر ـ، دون 

، مفهوم الشرط مع مفهوم العالمةالعالقة السببية. وهذا يعين التحذير من اختالط 

أن يوجد  قه قبل الظهور، وال ميكنا جيب حتقُّما مّمذان وإْن اشرتكا يف أّنههف

 مستلزٌم قبل ذلك الظهور قفإّن حتقُّ، الشرائط والعالمات ق كّلالظهور قبل حتقُّ

لكذب  ق املشروط قبل وجود شرطه، أو الغاية قبل الوسيلة، كما أّنه مستلزٌملتحقُّ

واقعية،  ّن إناطة الظهور بالشرائط إناطٌةأ إاّل، العالمات اليت أحرز صدقها وتوافرها

 كشف وإعالم.  مات إناطُةوإناطته بالعال

 

 ــــــ الثانية: فائدة البحث عن عالئم الظهوراملقّدمة 

وبيانها يف الغرض من جعل العالئم ونصب الدالئل ثّم اعلم أّنه ميكن أن يوّجه 

 األخبار بعّدة وجوٍه: 

عي ذلك يّد ْنَم وال يتبعوا كّل ،×الناس بذلك إمامهم الغائب فةعرـ م1
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 . (26)كذبًا

يا لعّمار بن ياسر:  |و أحد شؤون اإلخبار باملغّيبات، كقول الن ّيوهذا ه

 . (27)ار، تقتلك الفئة الباغيةعّم

 ،يا سدير: ×قال أبو عبد اهلل: عن سدير قالفقد روى الكليين، بسنٍد معترب 

 واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أّن ،من أحالسه وكن حلسًا ،الزم بيتك

 . (28)ولو على رجلك ،ارحل إليناالسفياني قد خرج ف

فأتاه كتاب أبي  ،×عند أبي عبد اهلل عن الفضل الكاتب قال: كنُتوروى 

 ، فقال: أّيبعضنا بعضًا فجعلنا يساّر ،ااخرج عّن ،فقال: ليس لكتابك جواٌب ،مسلم

وإلزالة جبل عن  ،ذكره ال يعجل لعجلة العباد اهلل عزَّ ون يا فضل؟ إّنتساّر ء شي

ى بلغ السابع فالن بن فالن حّت قال: إّن ه، ثّمأجُل مل ينقِض يسر من زوال ملٍكموضعه أ

علت فداك؟ قال: ال تربح األرض يا ُج ،: فما العالمة فيما بيننا وبينكقلُت، من ولد فالن

وهو من  ،يقوهلا ثالثًا ،فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، ى خيرج السفيانيفضل حّت

 . (29)احملتوم

 . (30)وقوعها سبٌب الطمئنان القلوب مَلْن شّك أو اعَتَرْته شبهة ـ إّن2

إاّل أّن هناك نكتة ال ُبدَّ من التنبيه عليها، وهي أّن هذه العالئم ال ُبدَّ من البحث 

والتفّقه حوهلا، ومعاجلتها بدّقٍة تاّمة، فإّن كثريًا من أصحاب الِفَرق املنحرفة استفادوا 

وها بنحٍو يالئم دعواتهم الباطلة، كما نشاهد ذلك يف َمْن اّدعى من هذه العالئم، وتأوَّل

 اليوم كونه ميانيًا. 

 

 ــــــ التفسري الرمزي لعالمات الظهورالثالثة: املقّدمة 

إّن بعض العلماء ـ كالسيد الصدر ـ ذهبوا إىل أّن بعض هذه العالئم ليست 

 بعالئم حقيقية، بل إّنها عالئم رمزية. 

إىل أّنه خالف الظاهر ـ: إّنه يوجب فتح باب التأويل يف مجيع  وفيه ـ مضافًا

 األخبار، وفيه ما ال خيفى من املفاسد. 

نعم، إبداء االحتمال ـ خصوصًا مع قرينٍة ـ ال إشكال فيه، إاّل أّن التمّسك 
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 باالحتمال يف مقام االستدالل مّما ال خيلو من اخَلْدشة والنقاش. 

 

 ــــــ ر عالئم الظهورالرابعة: مصاداملقّدمة 

مل تقع بأيدينا مصنَّفات لقدماء أصحابنا ـ اليت ألِّفت قبل الغيبة الكربى ـ يف 

 . موضع الغيبة وعالئم الظهور. فأّول ما وصل إلينا هو كتاب الغيبة، للنعماني

 وكيفما كان أهّم مصادر الشيعة يف البحث عن عالئم الظهور: 

 والبحث فيه عن عالئم الظهور أوسع من غريه.  هـ(:360نعماني)لل ،الغيبةـ 1

 .(هـ381صدوق)لل ،كمال الدينـ 2

  .هـ(460طوسي)الشيخ لل ة،الغيبـ 3

ثّم بعد ذلك تصل النوبة إىل املصادر اليت يكون البحث فيها عن حياة اإلمام 

 ى،عالم الوروكتاب إ ،(هـ413فيد)املشيخ لل ،رشادكتاب اإل، كما يف ×املهدّي

  .هـ(548طربسي)لل

 أيضًا.  سنادقرب اإلو كايفالروضة كما أّنك جتد روايات الباب يف 

 ادنعيم بن مّحل ،كتاب الفنت وأّما مصادر العامة يف الباب فأهّمها وأقدمها

 .هـ(228)املروزي

محد بن أ ت يف كتاب مسندوردكما أن كثريًا من روايات الباب عند العاّمة 

  هـ(.241حنبل)

 وسننهم جتد بابًا أو أبوابًا ترتبط باملقام.  كما أّن يف صحاحهم

ثّم اعلم أن هنا فرقًا بني مصّنفات أصحابنا اإلمامية وغريهم، فإّنك جتد عنوان 

الغيبة واملالحم يف مصنَّفات أصحابنا، كما أّن استعمال عنوان الفنت يف مصنَّفات 

 العامة أكثر. 

ورد يف مصنَّفات الواقفية أكثر  «لغيبةا»ثّم إّنه ال ُبدَّ من التنبيه على أّن عنوان 

مّما ورد يف مصنَّفات غريهم، كالطاطري واحلسن بن حممد بن مساعة وعلّي بن عمر 

األعرج وعلّي بن حممد رباح وإبرهيم بن صاحل. كما أّن كثريًا من روايات الباب وردت 

لعّل يف مصّنفاتهم، كما يظهر ذلك من مالحظة غيبة النعماني وغيبة الطوسي؛ و
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التجأوا إىل الغيبة  ×الوجه يف ذلك واضٌح؛ ألّنهم بعد شهادة أبي احلسن موسى

والبحث عن املهدي، فصنَّفوا يف هذا املبحث، إال أّن هذا ال يعين كون مصطلح الغيبة 

من جمعوالت الواقفية، بل األمر يف ذلك ـ كما سيأتي ـ من باب التمسُّك باألحاديث 

 لباطل، وهذا بالدّس والتحريف يف معنى األخبار.الصحيحة إلثبات املذهب ا

 

 ــــــ اخلامسة: كونها أخبار آحاداملقّدمة 

إّن أكثر أخبار الباب أخبار آحاد. وهذه األخبار ـ كما ُحقِّق يف حمّله ـ ال 

، فهل ميكن االلتزام مبداليل هذه األخبار يف املباحث (31)حيصل منها إاّل الظّن

 االعتقادية أم ال؟ 

وعدمها، والبحث فيها،  يف األمور االعتقادية كفاية الظّنول: إّن مسألة نق

مهمٌة جّدًا، فال ميكن البحث يف كثري من املباحث الكالمية إاّل بعد اّتخاذ املبنى يف 

 هذه املسألة، إال أّنها ذات أقوال خمتلفة: 

هو كما دالل، من النظر واالست. والعلم املعترب إّما اعترب العلم فيهافمنهم َمْن 

 . (34)من التقليد؛ أو (33)مجاعاإل عليه يعوادُّ، (32)املعروف عن األكثر

والظّن املعترب إّما حيصل بالتقليد ـ كما ُحكي  .كفاية الظّن ومنهم َمْن اعترب

 . دون التقليد ،ستفاد من النظر واالستداللي ؛ وإّما(35)عن بعض ـ

 . (36)خبار اآلحاداملستفاد من أ كفاية الظّنب ومنهم َمْن قال

 عنه معفوٌّ ومنهم َمْن أوجب النظر واالستدالل يف املباحث االعتقادية، لكنه

 . (37)من التقليد ،بل الظّن ،اجلزمبنظرهم، ومن ثّم قالوا بكفاية 

للشيخ هذا خالصة األقوال يف املسألة. وحنن مل نكن بصدد بيان أدّلتهم، فإّن 

، (38)ًى وكفاية، فَمْن أراد التفصيل فلرياجعه، فيه غنتفصيلي جامع األنصاري حبٌث

بعض  قد أصّرإال أّنه ال بأس مبا أفاده احملّقق الشعراني يف املقام، حيث قال: 

إلمجاع املسلمني من  ه خمالٌفوكأّن ،صول الدينأيف  رين على كفاية الظّناملتأخِّ

 :الكافر بأن يقولسالم إاكتفى يف  أحدًا َرا مل َنصدر اإلسالم إىل عهدنا هذا، فإّن

: أو يقول اليهودي، عنده عدم وجوده تعاىل وحيتمل ضعيفًا، اهلل أن ال إله إاّل ي أظّنأّن
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ورمبا حيكون القول به عن احلكيم الطوسي يف بعض . ن يٌّ دًاحمّم أّن ي أظّنأّن

 . فاته والفيض وغريهمامؤّل

وعلى فرض ! لبعد وضوح بطالن هذا القو ،وال أدري ما أقول يف هذه النسبة

ال ينايف ضرورة اإلسالم واآليات الناهية  ل بوجٍهصدور كالم مشتبه منهما جيب أن يؤوَّ

 . عن تقليد اآلباء ومتابعة الظّن

قاطع ال  بدليٍل يعتقد شيئًا ْنكَم ،غري معناه املتداول هم أرادوا بالظّنولعّل

 حمكوٌم املبطن للظّن املظهر لليقني أو أرادوا أّن، كالعواّم ،رهيستطيع أن يقرِّ

 مسلٌم فالظاّن ظاهرًا ه إذا كان املنافق اجلازم باخلالف مسلمًاألّن ؛باإلسالم ظاهرًا

 . ىلْوَأ بطريٍق

 أّن ،يف كتابه كاشف األسرار ،ق األنصاريواختار بعض تالمذة الشيخ احملّق

 . صول الدينأبه يف  ىويكتف ،طمئناني علٌماال الظّن

ـ احتمل اخلالف  فإْن. ا أن حيتمل فيه اخلالف أو ال حيتملّمإعتقاد اال ّن: إوفيه

. بل هو علٌم ،ًامل حيتمل اخلالف فليس ظّن وإْن؛ به ىوال يكتف ،ليس علمًاـ  ولو ضعيفًا

 ،وأخذت منه درهمًا ،واحد مغشوش إذا وقع يف ألف ألف درهم صحيح درهٌم :مثاًل

 لك دعوى العلم بأّن مل يصّح ،ًاجّد ولو ضعيفًا ،واحتمل كونه ذلك الدرهم املغشوش

مع مهارته يف  ،هلذا الفاضل وكيف يصّح. أن تسامح أو تكذب إاّل ،ما أخذته صحيٌح

كذب خامت األنبياء وصدق  حيتمل ضعيفًا ْنسالم َمإأن حيكم ب ،العلوم العقلية

 ؟!الدهرية

باله وال خيطر ب ،فيجري على اعتقاده ،بشيٍء قد حيصل لإلنسان اعتقاٌد، نعم

 . ده عليه رمبا تردَّنّب وإْن ،ى حيتملخالفه حّت

حتته  ويقصده ليستظّل ،ه شجرفيعتقد أّن ،من بعيد يرى شبحًا ْنَم :مثاله

وهذا . د يف املسريه عليه تردَّولو نّب ،غري الشجر وال خيطر بباله شيٌء، وجيين من مثره

بل لو  ،إىل النقيض فيحتمله فعاًل أن يلتفت الظاّن وليس معنى الظّن ،يف الواقع ظنٌّ

 . التفت احتمل

ِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ا َلُهْم ِبَذَم﴿: نيعلى ذلك قول اهلل عزَّ وجلَّ يف ختطئة الدهرّي ويدّل
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مل حيتمل  وإْن ،ًاى جزمهم بنفي الربوبية ظّنفسّم (،24)اجلاثية:  ﴾َيُظنُّوَن ُهْم ِإالَّ

على عدم  عدم الوجدان ال يدّل هوا على أّنهم لو نبِّألّن؛ عندهم خالف ما اعتقدوا

 ل جزمهم باحتمال خالف ما رأوا. الوجود رمبا تبدَّ

 ه على أّنولو نّب ،فيجري عليه يف العمل ،دعتقاد للمقلِّوقد حيصل مثل هذا اال

 .ل جزمه بالرتديدوتبّد ،هأاحتمل خط ٌئ،ده خمطتقّل ْنَم فلعّل ،اإلنسان جائز اخلطاء

ومع ذلك  ،دون آباءهميقلِّ ،كاليهود والنصارى واملشركني ،ارسائر الكّف وال َرْيَب أّن

 ،ولذلك كانوا حياربون عليه، وشّك ال خيتلج يف ذهنهم ترديٌد ،هم جازمون بآرائهم

التقليد ال  مع أّن، وال يرجعون عن احلّق ،ويبذلون نفوسهم وأمواهلم يف سبيل دينهم

لكان كال  إىل احلّق ولو كان التقليد طريقًا.. دقّلط يف املَلالحتمال الَغ؛ يفيد العلم

ن وجه غلطهم وبيَّ ،هم اهلل تعاىل بالتقليدوقد ذّم، وهو باطٌل ،ًاطريف النقيض حّق

فكيف  (،170)البقرة:  ﴾اُؤُهْم ال َيْعِقُلوَن َشْيئًا َوال َيْهَتُدوَناَن آَبَأَوَلْو َك﴿: بقوله ،عقاًل

احتمال كون اآلباء ال  مع أّن ،ار منهللمسلمني ما منع الكّفز ه تعاىل جوَّدعوى أّن يصّح

ا قول املعصوم فيفيد وأّم؟! إنسان غري معصوم يف كّل وال يهتدون قائٌم يعقلون شيئًا

 . (39)اصطالحًا ى تقليدًاوال يسّم ،اليقني بعد االعرتاف بعصمته

 

 ــــــ السادسة: الوضع يف احلديثاملقّدمة 

يضعون األحاديث لنصرة مذاهبهم  الباطلة والزائفةصحاب الدعوات أإّن 

من اخلوارج يقول بعد أن تاب:  ه مسع شيخًاأبي هليعة، أّن عن ،أخرج يف احلليةالباطلة. 

 ا إذا هوينا أمرًاا كّنتأخذون دينكم، فإّن ْن، فانظروا عمَّهذه األحاديث ديٌن إّن

 . رنا له حديثًاصيَّ

 الباطلة، بل بعضها لنصرة املذهب احلّق، وهذا ليس دائمًا لنصرة املذاهب

 والرتغيب باخلري. 

ه قيل له: من أين ّنأوي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم املروزي ما ُر :ومن ذلك

 ي رأيُتإّن: فقال؟ سورة يف فضائل القرآن سورًة ،اسعن ابن عّب، لك عن عكرمة

، ازي حممد بن إسحاقواشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغ ،الناس قد أعرضوا عن القرآن
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 . (40)بًةْسهذه األحاديث ِح فوضعُت

والِحْظ أيضًا هذه العبارة: روى بعض أهل العلم ـ بعد أن سئل عن السيد 

اخلويي، عن امسه واسم أبيه؟ ـ فقال: إّني وجدت هذا احلديث يف كتب الغيبة. روى 

يف النجف، وبعده ال أحد األئمة قال: إّن من عالئم الظهور أّن آخر جمتهد مقلَّد يكون 

 . (41)يكون جمتهد مقلَّد غريه، هو السيد أبو القاسم بن السيد علّي أكرب اخلويي

والِحْظ إسنادها السقيم، وألفاظها الركيكة، فهل ميكن احلكم عليها إاّل 

 بالوضع؟! 

 . (42)هذا، ولكن هنا َمْن ذهب إىل عدم تصوُّر اجلعل والوضع يف األخبار الغيبية

ـ مبالحظة ما سبق ـ ال خيلو من خدشٍة ونقاش، بل ال نعرف له وجهًا  إاّل أّنه

 صحيحًا. 

وهنا قسٌم آخر من وضع احلديث، وهو التمسُّك باألحاديث الصحيحة إلثبات 

 املذهب الباطل، وهذا بالتحريف والدّس يف معنى األخبار.

 وأمثلته املرتبطة بالبحث املهدوي كثريٌة: 

: هو معاوية ، فقال أعرابّيد اهلل بن عمرو ذكر املهدّيعب بن زيد أّن علّيفعن 

 . (43)بن أبي سفيان

عمر بن عبد العزيز هو  يقولون: إّن قومًا إبراهيم بن مسرية قال: إّنوعن 

 . (44)املهدّي

 والِحْظ قول أعرابيٍّ للسّفاح: 

ــديُّ  ــت مهـــ ـــ  أنـــ ــم وُهــ  داهاهاشـــ
 

 (45)؟ك بعـد إيـاس  ْوكم أناس رَج 
 

كما يظهر من قول أبي  ،أظهر نفسه يف صورة مهدّيأيضًا  واملنصور العّباسي

 الذي قتله املنصور:  ،أبا مسلم خماطبًا ،دالمة

 (46)غـدرةً  حاولَت ّيأيف دولة املهد
 

 ، وقال: أبو العتاهيةوهكذا هارون العّباسي، فخاطبه 

 دىُها من رشاد ومن ّقلك امسان ُش
 

 (47)ًاومهدّي دعى رشيدًاالذي ُت فأنَت 
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بعض الفرق املنحرفة أساسها هو التحريف يف القضية املهدوّية، كما هو  بل

 والواقفية.  (48)احلال يف الكيسانية والناووسية

فهذا جانٌب سل ي للقضية املهدوّية، وعليه ال ُبدَّ من مالحظة األخبار، واملداّقة 

 فيها، والتفكيك بني صحيحها وسقيمها، وآحادها ومتواترها. 

يعين أّن أكثر أخبار اآلحاد موضوعٌة، بل احلكم بالوضع أمٌر نعم، هذا ال 

 . كسائر األخبار ،الصدق والكذب االحتماهلجتاهه؛ ف يجب التوّقصعب، ف

 

 ــــــ السابعة: نصوص التوقيتاملقّدمة 

قد ورد يف كثرٍي من الروايات النهي عن التوقيت، وتكذيب َمْن يوقِّت، وأّن 

 ملستور. وقت الظهور هو من الغيب ا

: يا ثابت، إّن اهلل ـ  يقول ×ـ عن أبي محزة الثُّمالي قال: مسعُت أبا جعفر1

تبارك وتعاىل ـ قد كان وقَّت هذا األمر يف السبعني، فلّما أن قتل احلسني ـ صلوات 

اهلل عليه ـ اشتّد غضب اهلل تعاىل على أهل األرض، فأخَّره إىل أربعني ومائة، 

يث، فكشفتم قناع السرت، ومل جيعل اهلل له بعد ذلك وقتًا فحدَّثناكم فأذعتم احلد

. قال أبو محزة: فحدَّثت بذلك أبا  عندنا، وميحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أّم الكتاب

 . (49)فقال: قد كان كذلك ×عبد اهلل

إذ دخل عليه  ×ـ عن عبد الرمحن بن كثري قال: كنُت عند أبي عبد اهلل2

داك، أخربني عن هذا األمر الذي ننتظر متى هو؟ فقال: يا مهزم، فقال له: ُجعلت ف

 . (50)مهزم، كذب الوّقاتون، وهلك املستعجلون، وجنا املسلِّمون

؟ فقال: ×، قال: سألُته عن القائم×ـ عن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل3

 . (51)كذب الوّقاتون، إّنا أهل بيت ال نوقِّت

ه قال: أبى اهلل أّن × جعفر بن حممدعن أبي عبد اهلل ،عبد اهلل بن سنانـ عن 4

 . (52)تنيأن خيلف وقت املوقِّ إاّل

، قال: قلُت: هلذا األمر وقٌت؟ فقال: ×ـ عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر5

مّلا خرج وافدًا إىل  ×كذب الوّقاتون، كذب الوّقاتون، كذب الوّقاتون. إّن موسى

على الثالثني عشرًا قال قومه: قد أخلفنا رّبه واعدهم ثالثني يومًا، فلّما زاده اهلل 
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موسى، فصنعوا ما صنعوا، فإذا حدَّثناكم احلديث فجاء على ما حدَّثناكم به 

فقولوا: صدق اهلل، وإذا حدَّثناكم احلديث فجاء على خالف ما حدَّثناكم به فقولوا: 

 . (53) صدق اهلل، تؤجروا مّرتني

يا حممد، َمْن أخربك عّنا   : ×ـ عن حممد بن مسلم قال: قال أبو عبد اهلل6

 . (54)توقيتًا فال تهاَبنَّ أن تكذِّبه، فإّنا ال نوقِّت ألحد وقتًا

إّنا ال نوقِّت هذا   : يقول×ـ عن أبي بكر احلضرمي قال: مسعُت أبا عبد اهلل7

 . (55)األمر

ـ قال أبو علّي حممد بن هّمام: كتبُت أسأله عن الفرج متى يكون؟ فخرج 8

 . (56) الوّقاتون إلّي: كذب

: كذب املوقِّتون. ما وقَّتنا يف ما  قال ×ـ عن منذر اجلّواز، عن أبي عبد اهلل9

 . (57) مضى، وال نوقِّت يف ما يستقبل

فصريح هذه الروايات ـ اليت ال تقصر عن االستفاضة ـ أّن عدم التوقيت لظهور 

الظهور منحصٌر بالعالمات من األمور الثابتة يف مذهب أهل البيت، وأّن حتديد  #املهدّي

بغري ذلك من التحديد الزماني ما  #احلتمية للظهور فقط، وأّن توقيت ظهور املهدّي

هو إاّل خداع وحتايل على السذَّج والبسطاء؛ تغريرًا بهم؛ الستمالتهم ولتسخريهم حطبًا 

 ووقودًا إلجناز مآرب األدعياء املتقمِّصني، يصلون بهم إىل رئاستهم الباطلة. 

فالالزم على املوالني املؤمنني يف عصر الغيبة، املتطاولة حّتى الظهور، هو الثبات 

على االعتقاد بإمامة األئّمة االثين عشر، أي إمامة املهدّي احلّي احلاضر الشاهد 

ألحداث البشرية، والتديُّن بواليته الفعلية، وتوّلي املوالني ألهل البيت، والترّبي القل ي 

سلوكي العملي من أعدائهم، والتمسُّك بالثوابت من أحكام أهل ويف النموذج ال

البيت، وعدم االفتتان بالشعارات الرّباقة اخلّداعة، املؤّدية إىل التخّلي عن التوّلي 

 والترّبي، واملروق من معامل أحكام فقه أهل البيت ومعارفهم.

 

 ــــــ يف املهدوّية  الثامنة: أنواع احلديثاملقّدمة 

يد الصدر: إّن الروايات اليت تدّل على حدوث حادثٍة معّينة يف مستقبل قال الس
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 الزمان على ثالثة أقسام: 

 . ×ـ ما ورد مربوطًا بظهور املهدّي1

 .×ـ ما ورد مربوطًا بالساعة وقيام يوم القيامة، ومل يرتبط بظهور املهدّي2

 . (58)ـ ما ورد مهماًل من ناحيتني3

 كتب الفريقني: وتوضيح ذلك: إّن ما ورد يف 

 ـ تارًة قد ورد يف عالئم الظهور بالصراحة، وارتباطه باملقام مّما ال نقاش فيه. 1

ـ وتارًة أخرى قد ورد يف عالئم الساعة والقيامة. وقد ورد هذا القسم من 2

 . (59)الروايات يف كتب أهل السّنة أكثر مّما ورد يف مصنَّفات أصحابنا

يقع يف املستقبل، بال أّي تصريح يفهم منه ربطه ورد حول ما س ـ وتارًة ثالثة3

 بالقضية املهدوّية. 

 

 ــــــ التاسعة: بني عالمات الظهور وأشراط الساعةاملقّدمة 

يف كثرٍي من روايات العاّمة ـ وبَتَبعها يف بعض روايات اإلمامية ـ اختلطت عالئم 

 وأشراط الساعة.  ×ظهور املهدّي

ذكر طرف من العالمات اها الشيخ ـ يف باب بعنوان الِحْظ هذه الرواية اليت رو

قال: قال  ×عن عامر بن واثلة، عن أمري املؤمننيـ، باإلسناد  ×الكائنة قبل خروجه

، ةال، والدخان، والداّبقبل الساعة ال ُبدَّ منها: السفياني، والدّج : عشٌر|رسول اهلل

 ،سف باملشرق، وخ×وخروج القائم، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى

 . (60)وخسف جبزيرة العرب، ونار خترج من قعر عدن تسوق الناس إىل احملشر

 ولعّل السبب يف هذا اخللط: 

 . ×: تفسري قيام الساعة يف بعض الروايات بقيام القائمأّواًل

املنتظر   : هل للمأمول×فعن املفّضل بن عمر قال: سألُت سّيدي الصادق

علمه الناس؟ فقال: حاشا هلل أن يوقِّت ظهوره بوقٍت يعلمه من وقٍت موقَّت ي ×  املهدّي

ألّنه هو الساعة اليت قال اهلل تعاىل: »شيعتنا، قلُت: يا سّيدي، وِلَم ذاك؟ قال: 

ُهَو َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َربِّي ال ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ﴿
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(، وهي الساعة اليت قال اهلل: 187)األعراف:  ﴾ َثُقَلْت ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض

 ﴾ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة﴿:  (، وقال42)النازعات:  ﴾َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها﴿

َن ِإالَّ السَّاَعَة َأْن َتْأِتَيُهْم َبْغَتًة َفَهْل َيْنُظُرو﴿  (، ومل يُقْل: إّنها عند أحٍد، وقال: 34)لقمان: 

(، 1)القمر:  ﴾اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر﴿(، وقال: 18)حممد:  ﴾َفَقْد َجاَء َأْشَراُطَها

ِذيَن آَمُنوا َما ُيْدِريَك َلَعلَّ السَّاَعَة َقِريٌب * َيْسَتْعِجُل ِبَها الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِبَها َوالَّ﴿وقال: 

 ﴾ُمْشِفُقوَن ِمْنَها َوَيْعَلُموَن َأنََّها اْلَحقُّ َأال ِإنَّ الَِّذيَن ُيَماُروَن ِفي السَّاَعِة َلِفي َضالٍل َبِعيٍد

 . (61)(18ـ  17)الشورى: 

  ِإَذا َرَأْوا َما ُيوَعُدوَن  َحتَّى﴿، قلُت: قوله: ×وعن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل

(؟ 75)مريم:  ﴾َوِإمَّا السَّاَعَة َفَسَيْعَلُموَن َمْن ُهَو َشرٌّ َمَكانًا َوَأْضَعُف ُجْندًا  اَبِإمَّا اْلَعَذ

وهو الساعة، فسيعلمون   فهو خروج القائم، ﴾َحتَّى ِإَذا َرَأْوا َما ُيوَعُدوَن﴿قال: أّما قوله: 

، ﴾ُهَو َشرٌّ َمَكانًا َمْن﴿، فذلك قوله:  يَدْي قائمه  ذلك اليوم وما نزل بهم من اهلل على

﴾َوَأْضَعُف ُجْندًا﴿،  يعين عند القائم
(62) . 

رسول يف أشراط الساعة، مثل: ما ُروي عن  ×: ذكر ظهور املهدّيوثانيًا

 . (63)من ولدي ى خيرج املهدّيال تقوم الساعة حّت: |اهلل

 ـ يف أشراط الساعة.  ×: ذكر بعض عالئم الظهور ـ كنزول عيسىوثالثًا

 

 ــــــ العاشرة: أقسام عالمات الظهورمة املقّد

 قد تنقسم عالئم الظهور إىل أقسام: 

ـ تقسيمها حَبَسب كونها تكوينية ـ ككسوف الشمس ـ أم ال ـ كخروج 1

 السفياني ـ. 

ـ تقسيمها حَبَسب كونها قريبة إىل الظهور، حبيث ميكن عّدها من مقّدماته 2

 كذلك ـ كهالك دولة بين أمّية ـ.  األخرية ـ كقتل النفس الزكّية ـ، أم ليس

ـ تقسيمها حَبَسب كونها على األسلوب الطبيعي أم على األسلوب اإلعجازي ـ 3

 . (64)كطلوع الشمس من املغرب ـ

ـ تقسيمها حَبَسب الوقوع إىل ما وقعت بالتدريج يف الزمان املاضي، وما مل تقع 4
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 إىل اآلن وسوف تقع. والقسم األخري أيضًا قسمان: 

، وهي املختّصة بنفس اإلمام، الراجعة إىل ×العالئم اخلاّصة باإلمام أـ

شخصه، وذلك مثل: سيف اإلمام، فإّنه إذا آن ظهور اإلمام خرج السيف من غمده 

 بنفسه، وكلَّمه بلساٍن فصيح وقال له: اخرج يا ولّي اهلل...، احلديث. 

 . (65)فيانيب ـ العالئم العاّمة اليت يظهر لعاّمة الناس، كخروج الس

ما  ىالذوقيات، بل عالئم الظهور ـ عل ىإاّل أّن هذه التقسيمات ليس هلا دليٌل سو

قسمني فقط: قسٌم منها حمتوٌم؛ والقسم اآلخر ليس كذلك،  ىجاء يف األخبار ـ عل

 تعبرٍي: موقوف.  ىوعل

بذكر عالمات لزمان  قد جاءت األخبارالِحْظ كالم الشيخ املفيد فإّنه قال: 

قيامه، وآيات ودالالت، فمنها: خروج  حوادث تكون أمام، و×القائم املهدّيقيام 

السفيانّي وقتل احلسيّن واختالف بين العّباس يف امللك الدنياوي، وكسوف الشمس يف 

النصف من شهر رمضان، وخسوف القمر يف آخره، على خالف العادات، وخسف 

ذه األحداث حمتومة؛ ومنها بالبيداء، وخسف باملغرب، إىل أن قال: ومجلٌة من ه

 . (66)مشرتطة، واهلل أعلم مبا يكون

فهذا التقسيم ـ كما قلنا ـ مأخوٌذ من الروايات. واآلن نشري إىل ما وصف 

 باحلتمية من العالئم. 

قال: إّن من األمور أمورًا موقوفًة  ×ـ فعن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر1

 . (67)توم الذي ال ُبدَّ منهوأمورًا حمتومًة، وإّن السفياني من احمل

: من األمر حمتوٌم،  يقول ×ـ وعن معّلى بن خنيس قال: مسعُت أبا عبد اهلل2

 . (68)ومنه ما ليس مبحتوٍم، ومن احملتوم خروج السفياني يف رجب

: يف قوله ×ـ وعن زرارة، عن محران بن أعني، عن أبي جعفر حممد بن علّي3

، فقال: إّنهما أجالن: أجل حمتوم؛ وأجل  ﴾َجٌل ُمَسّمًى ِعْنَدُهَأَجاًل َوَأ  ُثمَّ َقَضى﴿ تعاىل: 

موقوف، فقال له محران: ما احملتوم؟ قال: الذي هلل فيه املشيئة، قال محران: إّني 

  ملن  : ال واهلِل، إّنه×ألرجو أن يكون أجل السفياني من املوقوف؟ فقال أبو جعفر

 . (69) احملتوم
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  أّنه قال: النداء من احملتوم، ×ن أبي عبد اهللـ عن عبد اهلل بن سنان، ع4

وكّف   ، وقتل النفس الزكّية من احملتوم، ، واليماني من احملتوم والسفياني من احملتوم

، قال: وفزعة يف شهر رمضان، توقظ النائم، وتفزع  يطلع من السماء من احملتوم

 . (70)اليقظان، وخترج الفتاة من خدرها

، أّنه قال: ×ن غري واحٍد من أصحابه، عن أبي عبد اهللـ عن زياد القندي، ع5

والقائم من   قلنا له السفياني من احملتوم؟ فقال: نعم، وقتل النفس الزكّية من احملتوم،

، والنداء من  وكّف تطلع من السماء من احملتوم  ، وخسف البيداء من احملتوم، احملتوم

النداء؟ فقال: مناٍد ينادي باسم القائم ء يكون  فقلُت: وأّي شي  السماء من احملتوم،

×واسم أبيه
(71) . 

الذي ال ُبدَّ أن   أّنه قال: من احملتوم ×ـ عن محران بن أعني، عن أبي عبد اهلل6

يكون من قبل قيام القائم خروُج السفياني، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكّية، 

 . (72)واملنادي من السماء

،  أّنه قال: السفياني من احملتوم ×عبد اهلل ـ عن عيسى بن أعني، عن أبي7

وخروجه يف رجب، ومن أّول خروجه إىل آخره مخسة عشر شهرًا، سّتة أشهر...، 

 . (73)احلديث

، فجرى ذكر ×ـ عن عبد امللك بن أعني قال: كنُت عند أبي جعفر8

، إّنه ، فقلُت له: أرجو أن يكون عاجاًل، وال يكون سفيانيٌّ، فقال: ال واهلِل×القائم

 . (74)الذي ال ُبدَّ منه  ملن احملتوم

كان  ×أبا جعفر : إّن×ألبي عبد اهلل مالي قال: قلُتعن أبي محزة الثُّـ 9

يقول: خروج السفياني من احملتوم، والنداء من احملتوم، وطلوع الشمس من املغرب من 

بين فالن من  : واختالُف×احملتوم، وأشياء كان يقوهلا من احملتوم. فقال أبو عبد اهلل

 . (75)...، احلديثوخروج القائم من احملتوم ،ة من احملتومالنفس الزكّي احملتوم، وقتُل

عن أبي بصري، عن أبي جعفر حممد  ،ووهيب بن حفص بن أبي محزة علّيـ 10

ق ملكهم، اختلفوا تفرَّ قال: ال ُبدَّ لبين فالن من أن ميلكوا، فإذا ملكوا ثّمّي: بن عل

ى خيرج عليهم اخلراساني والسفياني، هذا من املشرق، وهذا من ، حّتت أمرهموتشتَّ
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ى رهان، هذا من هنا، وهذا من هنا، حّت ْياملغرب، يستبقان إىل الكوفة كفرَس

 . قون منهم أحدًاْبهم ال ُيبين فالن على أيديهما، أما إّن يكون هالُك

 ة، يف شهٍرواحد : خروج السفياني واليماني واخلراساني يف سنٍة×قال ثّم

 فيكون البأس من كّل ،واحد، نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضًا واحد، يف يوٍم

 . (76)وجٍه

هذا، ولكن أخرب يف رواية عن البداء يف احلتمّيات أيضًا، فعن داوود بن أبي 

، فجرى ذكر السفياني، ×القاسم قال: كّنا عند أبي جعفر حممد بن علّي الرضا

: هل يبدو هلل يف ×أّن أمره من احملتوم، فقلُت ألبي جعفر وما جاء يف الرواية من

 . (77)أن يبدو هلل يف القائم، قال: القائم من امليعاد  احملتوم؟ قال: نعم، قلنا له: فنخاف

فهنا نتساءل: هل ميكن البداء يف األمر احملتوم؟ وكيف جنمع بني األمرين: 

 احلتمية؛ والبداء؟ 

 ذه املسألة: وهناك حماولتان لإلجابة عن ه

 . (78): إمكان البداء يف احملتوماتاألوىل

 : عدم إمكان البداء يف احملتومات.الثانية

ما ليس هلل فيه املشيئة، وال يلحقه البداء، وما   قال احملقِّق الكاشاني: احملتوم

 . (79) هلل فيه املشيئة ويلحقه البداء فليس مبحتوٍم

احملتوم ـ كما يف بعض الروايات ـ مبا  وإليه ذهب العاّلمة اجمللسي، حيث فسَّر

 . (80)ال بداء فيه

 حيتمل أن يكون املراد بالبداء يف احملتوم البداء يفإال أّنه قال يف موضٍع آخر: 

وحنو  ،اسخصوصياته، ال يف أصل وجوده، كخروج السفياني قبل ذهاب بين العّب

 . (81)ذلك

أّن اجلمع بني الروايتني أو  ولعّله للجمع بينه وبني ما سبق من الروايات. إاّل

 الطائفتني من الروايات فرع ثبوتهما، كما ال خيفى. 

 وقد ُيقال يف طريق اجلمع بأّن العالمات احلتمية قسمان: 

 ـ ما هو حتمّي الوقوع.1
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 ـ ما هو حتمّي العالمة.2

 . (82)والبداء يف القسم األخري

 أمَّْل. ولكّن هذا التقسيم ال دليل هلا، فاجلمع تربُّعي، فت

 وحنن جنيب عن اخلرب بأّنه: 

 : ضعيف السند. أّواًل

 : معاَرض مبا هو أصّح وأكثر منه، وقد تقدَّم. وثانيًا

: متعارض مع الفهم العريف من احملتوم، وال ميكن رفع اليد عن هذا وثالثًا

ل الظهور إاّل بدليٍل معترب. ويشهد لصّحة هذا االستظهار العريف ذكر احملتوم يف مقاب

 املوقوف. 

وميكن القول ـ لو سلَّمنا صّحة رواية داوود بن أبي القاسم ـ بأّن البداء يف 

السفياني هو البداء يف سفياني آخر، دون ما قد ثبتت حتمية خروجه، حيث ورد يف 

 . (83)بعض الروايات خروج سفيانّيني أو أكثر

 

 ــــــ احلادية عشر: األئمة املروي عنهم عالمات الظهوراملقّدمة 

 ^وأصحابه واألئّمة |إّن كثريًا من روايات عالئم الظهور مروّية عن الن ّي

، وأّما من بعده فإّما مل جِنْد روايًة يف الباب، أو هي ×إىل عهد أبي عبد اهلل الصادق

 أقّل بكثري بالنسبة إىل ما قبله. 

اّل رواية واحدة فالِحْظ روايات اليماني، فلم جِنْد روايًة عن األئمة املتأخِّرين، إ

. وكذا الِحْظ روايات الرايات السود أو النفس الزكّية، فلم ×عن أبي احلسن الرضا

وَمْن بعده من  ×جند فيهما ـ مع كثرة رواياتهما ـ رواية عن أبي احلسن الكاظم

 . (84)األئمة، فهذه مسألٌة ال ُبدَّ من التدبُّر فيها

 

 ــــــ رد بالعالماتسالثانية عشر: ماملقّدمة 

، وأشهرها ما ذكره الشيخ ×قد وردت يف روايات كثرية عالماٌت لقيام القائم

 املفيد، وهي: 
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 ؛ خروج السفياني[ ـ 1]

 ؛ وقتل احلسين[ ـ 2]

 ؛ اس يف امللك الدنياويواختالف بين العّب[ ـ 3]

 ؛ وكسوف الشمس يف النصف من شهر رمضان[ ـ 4]

 ؛ اداتوخسوف القمر يف آخره على خالف الع[ ـ 5]

 ؛ وخسف بالبيداء[ ـ 6]

 ؛ وخسف باملغرب[ ـ 7]

 ؛ وخسف باملشرق[ ـ 8]

 ؛ وركود الشمس من عند الزوال إىل وسط أوقات العصر[ ـ 9]

 ؛ وطلوعها من املغرب[ ـ 10]

 ؛ ة بظهر الكوفة يف سبعني من الصاحلنيوقتل نفس زكّي[ ـ 11]

 ؛ بني الركن واملقام هامشّي وذبح رجٍل[ ـ 12]

 ؛ الكوفة وهدم سور[ ـ 13]

 ؛ ل خراسانَبوإقبال رايات سود من ِق[ ـ 14]

 ؛ وخروج اليماني[ ـ 15]

 ؛ كه للشاماتومتّل ،وظهور املغربي مبصر[ ـ 16]

 ؛ ونزول الرتك اجلزيرة[ ـ 17]

 ؛ ونزول الروم الرملة[ ـ 18]

ى يكاد ينعطف حّت ثّم ،القمر يءكما يض يءوطلوع جنم باملشرق يض[ ـ 19]

 ؛ لتقي طرفاهي

 ؛ يف آفاقها وتنتشر ،ومحرة تظهر يف السماء[ ـ 20]

 ؛ امام أو سبعة أّيثالثة أّي وتبقى يف اجلّو ،ونار تظهر باملشرق طواًل[ ـ 21]

 ؛ وخروجها عن سلطان العجم ،كها البالدومتّل ،تهاوخلع العرب أعّن[ ـ 22]

 ؛ وقتل أهل مصر أمريهم[ ـ 23]

 ؛ وخراب الشام[ ـ 24]
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 ؛ واختالف ثالث رايات فيه[ ـ 25]

 ؛ دة إىل خراسانْنودخول رايات قيس والعرب إىل مصر ورايات ِك[ ـ 26]

 ؛ ى تربط بفناء احلريةل املغرب حّتَبمن ِق وورود خيٍل[ ـ 27]

 ؛ وإقبال رايات سود من املشرق حنوها[ ـ 28]

 ؛ ى يدخل املاء أزقة الكوفةيف الفرات حّت وبثق[ ـ 29]

 ؛ ةعي النبّوهم يّدكّل ،ابًاني كّذوخروج سّت[ ـ 30]

 ؛ عي اإلمامة لنفسههم يّدوخروج اثين عشر من آل أبي طالب كّل[ ـ 31]

 ؛ اس بني جلوالء وخانقنيعظيم القدر من شيعة بين العّب رجٍل وإحراق[ ـ 32]

 ؛ خ مبدينة السالمْرا يلي الَكوعقد اجلسر مّم[ ـ 33]

 ؛ ل النهارها يف أّووارتفاع ريح سوداء ب[ ـ 34]

 ؛ منها ى ينخسف كثرٌيوزلزلة حّت[ ـ 35]

 ؛ وخوف يشمل أهل العراق[ ـ 36]

 ؛ وموت ذريع فيه[ ـ 37]

 ؛ ونقص من األنفس واألموال والثمرات[ ـ 38]

 ؛ تى يأتي على الزرع والغاّلحّت ،وجراد يظهر يف أوانه ويف غري أوانه[ ـ 39]

 ؛ اسة ريع ملا يزرعه النوقّل[ ـ 40]

 ؛ واختالف صنفني من العجم[ ـ 41]

 ؛ وسفك دماء كثرية فيما بينهم[ ـ 42]

 ؛ وخروج العبيد عن طاعة ساداتهم وقتلهم مواليهم[ ـ 43]

 ؛ ى يصريوا قردة وخنازيرع حّتَدمن أهل الِب ومسخ لقوم[ ـ 44]

 ؛ وغلبة العبيد على بالد السادات[ ـ 45]

 ؛ بلغتهم أهل لغٍة كّل ،ه أهل األرضى يسمعونداء من السماء حّت[ ـ 46]

 ؛ ووجه وصدر يظهران من السماء للناس يف عني الشمس[ ـ 47]

فيتعارفون فيها  ،ى يرجعوا إىل الدنياوأموات ينشرون من القبور حّت[ ـ 48]

 ؛ ويتزاورون
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حيى بها األرض من بعد فُت ،صلخيتم ذلك بأربع وعشرين مطرة تتَّ ثّم[ ـ 49]

من شيعة  عن معتقدي احلّق عاهٍة ركاتها، وتزول بعد ذلك كّلوتعرف ب ،موتها

 . (85)لنصرته ؛هون حنوهفيتوّج ،ة، فيعرفون عند ذلك ظهوره مبّك×املهدّي

 إاّل أّن العالئم احلتمية اليت ثبتت يف أخبار هي: 

 ـ السفياني؛ 1

 ـ النداء السماوي؛ 2

 ـ اليماني؛ 3

 ـ قتل النفس الزكّية؛ 4

 ؛ ـ خسف البيداء5

 ـ خروج اخلراساني؛ 6

 ـ كّف يطلع من السماء؛ 7

 ـ اختالف ولد العّباس؛ 8

 ـ طلوع الشمس من املغرب. 9

هذا، ولكن اختالف بين العّباس وطلوع كّف من السماء ليسا كغريهما من 

العالئم يف كّمية األخبار حوهلما، كما أّن اخلسف بالبيداء يرتبط يف كثرٍي من 

 ني. األخبار بقضية السفيا

 

 ــــــ وحتليل السفياني، دراسٌة

ـ عن إحدى العالمات اليت وصفت  (86)حنن يف هذا اجملال نبحث ـ أمنوذجًا

باحلتمية، وثبتت بالروايات الصحيحة أو املتواترة، ثّم نبحث عن مداليلها، وما قيل أو 

 ميكن أن ُيقال فيها. 

وبعضها اآلخر غري  نعم، حيث إّن بعض مداليلها مشرتٌك بني أكثر الروايات،

 مشرتك، فال ُبدَّ من التفكيك بني القسمني. 

: إّن األخبار حول هذه العالئم كثريٌة ال يبعد كونها متواترة، فلما فّرق ال ُيقال

 بني القدر املتيقَّن منها وغريه؟ 
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: ما يثبت منها بهذه األخبار الكثرية الَقْدُر املتيقَّن منها، دون غري ألّننا نقول

 ك، فافَهْم. املشرت

 األخبار حول السفياني ـ بالنسبة إىل كثري من عالئم الظهور ـ كثريٌة جّدًا. و

هذا، وقد ُيقال: إّن األخبار حول السفياني مّما اختّصت به املصادر اإلمامية، 

وليس يف املصادر األوىل للعاّمة أّي أثر. ولعّل فيه تعويضًا عن فكرة الدّجال الذي 

 . (87)در العاّمةاختّصت به املصا

إال أّن األمر ليس كذلك، بل يف مصادر العاّمة أيضًا األخبار به كثريٌة جّدًا، 

 كما ستقف عليها من مالحظة اهلوامش. 

 

 ــــــ بني النصوص املضمون املشرتك

خروج رجٍل منحرف، وخسف جيشه بالبيداء: وهذا مرويٌّ عن: أمري 

×املؤمنني
×؛ والسّجاد(88)

×الباقر ؛ وأبي جعفر(89)
 أبي عبد اهلل؛ و(90)

×الصادق
×؛ والقائم(91)

(92) . 

×: أمري املؤمنني|ورواه عن رسول اهلل
×؛ وأبو عبد اهلل الصادق(93)

؛ (94)

 . (100)قتادة؛ و(99)؛ وحفصة(98)؛ وصّفية(97)؛ وأّم سلمة(96)؛ وعائشة(95)وأبو هريرة

ابن ؛ و(102)اسابن عّب؛ و(101)عبد اهلل بن عمرووهو حمكيٌّ أيضًا عن: 

 ؛ وغريهم. (106)أرطاة؛ و(105)الزهري؛ و(104)كعب؛ و(103)عودمس

 

 ــــــ املضامني غري املشرتكة

 ــــــ ـ شخصّيته1

×أبي عبد اهلل الصادق: وهذا مروّي عن: ةأخبث الربّيأـ هو 
 . (108)عب؛ وك(107)

: وهذا مروّي وبعينه نكتة بياض ،بوجهه آثار جدري ،ضخم اهلامة رجٌلب ـ هو 

×بن أبي طالب ّيعلعن أمري املؤمنني 
(109) . 

×أبي عبد اهلل الصادق: وهذا مروّي عن أشقر أمحر أزرقج ـ 
(110) . 

×: وهذا مروّي عن الباقرهو أخوص العنيد ـ 
(111) . 
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 . (112): وهذا مروّي عن ابن مسعودرجل أعور العنيهـ ـ هو 

: به أثر العبادة ،شديد الصفرة ،طويل العنق ،دقيق الساعدين والساقنيو ـ هو 

 . (113)بن مسعود عبد اهللمروّي عن  وهذا

 . (114)ضمرة: : وهذا مروّي عن جعد الشعر ،أبيض جٌلز ـ هو ر

إصبعه الوسطى  ،مديد اجلسم ،أبيض ،جعد الشعر ،حديث السّنح ـ هو 

 . (115)كعب: وهذا مروّي عن ءشاّل

 

 ــــــ مسه ونسبهـ ا2

 . (116)كعب : : وهذا مروّي عنهو ابن آكلة األكبادأـ 

|من آل أبي سفيان: : وهذا مروّي عن الن ّي ب ـ هو
 علّي؛ وأمري املؤمنني (117)

×بن أبي طالب
×؛ والسّجاد(118)

×؛ والصادق(119)
؛ (121)بن مسعود عبد اهلل؛ و(120)

 . (122)وعّمار

×: وهذا مروّي عن السّجادلد عتبة بن أبي سفيانهو من ُوج ـ 
(123) . 

بن  علّي وّي عن أمري املؤمني: وهذا مرلد خالد بن يزيد بن أبي سفيانو من ُود ـ ه

×أبي طالب
(124) . 

، وهذا مروّي عن أمري لد خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيانمن ُوهـ ـ هو 

 . (125)بن أبي طالب علّي املؤمني

 . (126) اكالضّح: وهذا مروّي عن من آل عنبسة بن أبي سفيانو ـ هو 

 . (127)كعب: وهذا مروّي عن امسه عبد اهلل بن يزيدز ـ 

امسه حرب بن عنبسة بن مّرة بن كليب بن ساهمة بن زيد بن عثمان بن ح ـ 

: وهذا مروّي عن أمري  وهو من نسل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ،خالد

×املؤمنني
(128) . 

 

 ــــــ ـ حمّل خروجه3

 . (129): وهذا مروّي عن عّمارخيرج بكلبأـ 
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: وهذا مروّي عن بعة نفريف س ،أندرا :قال هلاُي ،من قرية من غرب الشامب ـ 

 . (130)شيخ أدرك اجلاهلية

  .(131)أرطاة : وهذا مروّي عنخمرجه من املندرون شرقي بيسانج ـ 

بن أبي  علّي : وهذا مروّي عن أمري املؤمننيمن بطن الشام تهفتند ـ 

×طالب
×الباقر حممد بن علّي؛ و(132)

؛ وأبو (134)ابن مسعود: |؛ ورواه عن الن ّي(133)

 . (135)هريرة

بن أبي  علّي : وهذا مروّي عن: أمري املؤمنيبالواد اليابس خيرجـ   هـ

×طالب
×؛ والسّجاد(136)

 . (138)بن مسعود عبد اهلل؛ و(137)

 

 ــــــ ـ زمان خروجه4

|رسول اهللأـ كونه قبل قيام القائم: وهذا مروّي عن: 
 ؛ وأمري املؤمنني(139)

×بن أبي طالب علّي
×؛ والباقر(140)

×دقالصا أبي عبد اهلل؛ و(141)
؛ (143)؛ وكعب(142)

 . (145)أبي صادق؛ و(144)اسابن عّبو

×أبي عبد اهللبين عّباس الثاني: وهذا مروّي عن:  عند اختالفب ـ 
؛ (146)

 . (147)وكعب

 . (148)أبي هريرة ج ـ خروجه وظهور املهدّي مقرتنان: وهذا مروّي عن

×د ـ خروجه يف رجب: وهذا مروّي عن الصادق
(149) . 

|رسول اهلل : وهذا مروّي عنبعد تسع وثالثني هخروجـ   هـ
(150) . 

 

 ــــــ ـ أتباعه5

|، عن رسول اهلل×: وهذا مروّي عن: علّييتبعه من كلب ْنة َمعاّمأـ 
؛ (151)

|وأبي هريرة، عن الن ّي
(152) . 

 . (153)ريْهعن الزُّ: وهذا مروّي يتبعه أهل الشامب ـ 

 

 ــــــ ـ كيفية خروجه6

 . (154)ن عبد اهلل بن مسعود: وهذا مروّي عرْميف رايات ُح خيرجأـ 
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×علّيعن أمري املؤمنني  : وهذا مروّيرَفخيرج يف سبعة َنب ـ 
(155) . 

 

 ــــــ ـ مّدة واليته7

×عن أبي عبد اهلل: وهذا مروّي ميلك مثانية أشهر ال يزيد يومًاأـ 
(156) . 

×: وهذا مروّي عن: الباقرمحل امرأةمّدة  ميلكب ـ 
ضمرة ؛ و(158)كعب؛ و(157)

 . (159)دينارودينار بن 

 . (160)عن كعبج ـ واليته سبعة أشهر: وهذا مروّي 

 .(161)عن أرطاة: وهذا مروّي ة أشهرسّتد ـ 

 . (162)سليمان بن عيسى: وهذا مروّي عن ميلك ثالث سنني ونصفهـ ـ 

و يف أ ؛كان ملكه مثانية وعشرين شهرًاو ،سنة سبع وثالثني ه إّما يفخروجو ـ 

|رسول اهلل: وهذا مروّي عن هركان ملكه تسعة أش ،تسع وثالثني
(163) . 

 

 ــــــ ـ الناجون من خسف جيشه8

: وهذا مروّي عن ل اهلل وجوههم إىل أقفيتهم، وهم من كلبثالثة نفر، حيّوأـ 

×الباقر
(164).  

|رسول اهلل عن ،عن حفصة: وهذا مروّي الشريد الذي خيربب ـ 
(165).  

رسول  ، عنعن أبي هريرة: وهذا مروّي املخرب عنهم اّلإال ينجو منهم ج ـ 

|اهلل
(166).  

: وهذا مروّي ث الناس خبربهموهو الذي حيدِّ، له خيرج يف طلب ناقٍة رجٌلد ـ 

×عن أمري املؤمنني علّي
(167).  

تقلب وجوههما يف  ،امسهما وبر ووبري ،رجالن من كلب ال ينجو منهم إاّلهـ ـ 

×الباقر عن أبي جعفر: وهذا مروّي أقفيتهما
(168).  

 . (169)ريْهعن الزُّ: وهذا مروّي ةفيسريون إىل مّك ،قى الثلثيبو ـ 

عبد عن  : وهذا مروّيليخرب الناس ؛ل اهلل وجهه إىل قفاهرجل من جبيلة حيوِّز ـ 

 . (170)بن مسعود اهلل
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عن : وهذا مروّي ل اهلل وجهه إىل قفاهحيّو ،واحد رجٌل إاّل ال ينجو منهم أحٌدح ـ 

  .(171)أرطاة

ورجل ينطلق إىل  ؛رجل يرجع إىل الشام، رجالن من جهينة إاّل ال يفلت منهمط ـ 

  .(172)عن كعب: وهذا مروّي مكة

 فيجعل وجوههما إىل أدبارهما: ،×يلقاهما جربيل ،يبقى منهم رجالني ـ 

×مري املومننيوهذا مروّي عن أ
(173).  

وهذا  ]أي السفياني[: ونذير ينذر الصخري ؛بشري إىل املهدّي ال ينجو منهم إاّلك ـ 

  .(174)مروّي عن أرطاة

وهما رجالن من  ،ل وجهه إىل قفاهقد حّو ،بشري ونذير إاّل ال يفلت منهم أحٌدل ـ 

  .(175)عن أبي قبيل: وهذا مروّي كلب

 

 ــــــ ـ قتاله وعاقبته9

أبي : وهذا مروّي عن دمشق، ومحص، وفلسطني، واألردن، وقنسرينأـ ميلك 

×عبد اهلل
(176).  

×: وهذا مروّي عن: الصادق×ب ـ يقاتل القائم
عن  ،الوليد بن مسلمو ؛(177)

  .(179)ريْهالزُّ؛ و(178)رجل

عن : وهذا مروّي وتهرب خيل السفياني، يلتقي السفياني والرايات السودج ـ 

×علّيؤمنني  أمري امل
(180).  

: وهذا مروّي عن: أمري املؤمنني تقبل خيل السفياني يف طلب أهل خراساند ـ 

×علّي
  .(183)أرطاة؛ و(182)بن ياسرار عّمو ؛(181)

  .(184)عن تبيع: وهذا مروّي الروذ يبعث السفياني جنوده إىل مروهـ ـ 

|رسول اهللعن : وهذا مروّي الدجيل سبعني ألفًابل تيقو ـ 
(185).  

: وهذا مروّي ثالثة أرباعهم من أهل املشرق ،ف وستون ألفًايقتل من الناس نّيز ـ 

×ببن أبي طال علّيعن أمري املؤمنني 
(186).  

: وآخر إىل اليمن ،وآخر إىل املغرب ،إليها جيهز اجليش إىل املشرق جيشًاح ـ 
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×بن أبي طالب علّي وهذا مروّي عن أمري املؤمنني
(187).  

  .(188)عن الزهري: وهذا مروّي يقاتل أهل املشرقط ـ 

×الباقرأبي جعفر ي ـ يدخل الكوفة: وهذا مروّي عن: 
  .(190)أرطاةو ؛(189)

×الباقرأبي جعفر : وهذا مروّي عن: أهل املشرق يقبل علىك ـ 
 ؛(191)

  .(192)كعبو

  .(193): وهذا مروّي عن عّمارحيصر الناس بدمشقل ـ 

  .(194)الوليد: وهذا مروّي عن يقاتل بين هاشمم ـ 

  .(195)الوليد: وهذا مروّي عن وخيرج بين هاشم إىل العراق،يسري إىل الكوفةن ـ 

 علّي: وهذا مروّي عن: أمري املؤمنني ةبالكوف |يقتلون شيعة آل حممدس ـ 

×بن أبي طالب
  .(197)ار بن ياسرعّمو ؛(196)

|كثريًا من الناس: وهذا مروّي عن: الن ّييقتل ع ـ 
 علّي وأمري املؤمنني ؛(198)

×بن أبي طالب
  .(200)وأرطاة ؛(199)

ويبقر ، فيقتل منهم ومن األنصار أربعمائة رجل ،يضع السيف يف قريشف ـ 

: وهذا ويصلبهما على باب املسجد ،أخوين من قريش من بين هاشمويقتل ، البطون

×بن أبي طالب علّي مروّي عن أمري املؤمنني
(201).  

|: وهذا مروّي عن: الن ّيويقتل الصبيان ،يبقر بطون النساءص ـ 
وأمري  ؛(202)

×بن أبي طالب علّياملؤمنني 
  .(204)اسابن عّبو ؛(203)

، وأصحاب األموال، اريف التّج ويضع السيف، يدني الفقهاء والقراءق ـ 

بن أبي  علّيعن أمري املؤمنني  : وهذا مروّيويستعني بهم على أمور ،اءويستصحب القّر

×طالب
(205).  

: وهذا مروّي عن قرى دمشق ّنى يوردُهحّت ،اسنساء بين العّب يس ير ـ 

  .(206)كعب

  .(207)عن أبي قبيل: وهذا مروّي يقتل العلماء وأهل الفضلش ـ 

  .(208)عن أرطاة: وهذا مروّي عصاه ْنَم تل السفياني كّليقت ـ 

: صرب على احلصار ْنَم من ذلك البالء إاّل ُجإذا ظهر أمر السفياني مل يْنث ـ 
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×وهذا مروّي عن أمري املؤمنني علّي
(209).  

 ،ني ألفًاويقتل من أهلها سّت ،امفيسبيها ثالثة أّي ة،يدخل السفياني الكوفخ ـ 

  .(210)عن أرطاة : وهذا مروّيعشر ليلة انيةميكث فيها مث ثّم

|ذ ـ خراب الزوراء منه: وهذا مروّي عن الن ّي
(211).  

أمري املومنني عن  : وهذا مروّيهزمت الرايات السود خيل السفيانيض ـ 

×علّي
(212).  

  .(213)عن رجٍل ،الوليد بن مسلم ظ ـ يذبح على باب الرمحة: وهذا مروّي عن

  .(214)عن رجٍل ،الوليد بن مسلم : وهذا مروّي عندسيقتتلون يف بيت املقغ ـ 

  .(215)أرطاةأب ـ يقتله القائم: وهذا مروّي عن 

  .(216)أرطاة: وهذا مروّي عن يقتله على باب جريونأج ـ 

×بن أبي طالب علّيأمري املؤمنني  أد ـ يهزمه املهدّي: وهذا مروّي عن
(217).  

وهذا مروّي عن: أمري املؤمنني : من متيم ،شعيب بن صاحل بن شعيبأهـ ـ يهزمه 

×علّي
×وأبي جعفر الباقر ؛(218)

  .(221)؛ وعّمار(220)ةحممد بن احلنفّيو ؛(219)

بن أبي  علّي : وهذا مروّي عن: أمري املؤمننييدفع اخلالفة إىل املهدّيأو ـ 

×طالب
  .(223)هأشياخ عن بعض ،أبي بكرو ؛(222)

 علّي وهذا مروّي عن أمري املؤمننيأز ـ يبايع املهدّي، ويسلِّم األمر إليه، ثّم يندم: 

×بن أبي طالب
(224).  

: وهذا مروّي آخر من ولد أبي سفيان ويستخلف رجاًل ،ميوت يف أدنى الشامأح ـ 

  .(225)الوليدعن 

، وال بأس باإلشارة إىل اسيني بهذا االسمة أشخاص ثاروا على العّبعّدثّم إّن هنا 

 عّدة منهم: 

عرف بأبي كان ُي :ن يزيد بن معاوية بن أبي سفيانبن عبد اهلل بن خالد ب علّيـ 1

الوليد بن مسلم  مسعُت: عامر موسى بن عامر بن عمارة املري يقول يأبفعن العميطر. 

. واحد خلرج السفياني يوٌم ئة إاّلامن سنة مخس وتسعني وم َقلو مل يْب: ة يقولغري مّر

  .(226)فخرج أبو العميطر يف هذه السنة: قال أبو عامر
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كان بدو أمر حممد بن صاحل : بن صاحل بن بيهس الكالبي قالحممد  وعن

سليمان بن أبي جعفر ولي دمشق عقب فتنة وعصبية كانت بني  أّن بن بيهس بن زميل

العميطر من ولد يزيد بن معاوية بن أبي  بن عبد اهلل أبو وكان علّي ،قيس واليمن

 ،فيه عالمات السفياني أّن ويذكرون ،فيه الروايات نوووكان بنو أمية ير ،سفيان

  .(227)فمالوا إليهم ،هم أنصارهوأّن ،بكلٍب له إاّل أموره ال تتّم وأّن

سبب خروجه على السلطان كان  ّن: قال الطربي: إحرب املربقع اليماني وأبـ 2

، ا أختها زوجته وإّموفيها إّم ،وهو غائب عنها ،بعض اجلند أراد النزول يف داره أّن

 ،فأصاب السوط ذراعها ،ه بذراعهاْتَقفاتَّ، كان معه ضربها بسوٍطف، فمانعته ذلك

ه األثر ْتوأَر ،إليه ما فعل بها ْتوشَك ْتفلما رجع أبو حرب إىل منزله بَك ،فأثر فيها

فضربه  ،ومشى إىل اجلندي وهو غار ،فأخذ أبو حرب سيفه، الذي بذراعها من ضربه

من جبال  فصار إىل جبٍل، فَرْعكي ال ُي ؛وألبس وجهه برقعًا ،هرب ثّم ،ى قتلهبه حّت

فيقعد على  ،وكان أبو حرب يظهر بالنهار. فطلبه السلطان فلم يعرف له خرب، األردن

مر ضه على األره وحيّرفيذّك ،فيأتيه ،فرياه الرائي ،اجلبل الذي أوى إليه متربقعًا

فما زال  ،يبهويع ،ويذكر السلطان وما يأتي إىل الناس ،عن املنكر يباملعروف والنه

وكان يزعم  ،اثي أهل تلك الناحية وأهل القرىمن حّر ى استجاب له قوٌمذلك دأبه حّت

  .(228)هذا هو السفياني :فقال الذين استجابوا له ،ه أموّيأّن

ه بالشام زعم أّن أخذ رجٌل وفيهاهـ: 294ـ قال الطربي يف حوادث سنة 3

ه إّن :فقيل، ب السلطانفحمل هو ومجاعة معه من الشأم إىل با ،السفياني

وكيفما كان مجهور علماء اإلمامية ـ زاد اهلل شرفهم ورفع اهلل يف الدارين 

 . ×درجتهم ـ على أّن السفياني رجٌل من آل أبي سفيان، خيرج قبل قيام احلّجة

وفيه: قد ورد يف بعض الروايات أّن خروجه عند اختالف بين العّباس. أِضْف إىل 

 الشباهة بني السفياني الذي وردت حوله الروايات وبني املدَّعني به.  ذلك وجود

فقد نقل ابن  .(230)من موضوعات أنصار األموينيوقد احتمل كون هذه الروايات 

أّنه  ارالزبري بن بّكعن  بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان خالدعساكر يف ترمجة 

 ،الذي وضع ذكر السفيانيه هو زعموا أّن: ي مصعب بن عبد اهللقال عّمقال: 
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 ىحني غلبه مروان بن احلكم عل ،وأراد أن يكون للناس فيهم مطمٌع ،رهوكثَّ

  .(231)امللك

  .(232)خرب السفياني مشهوٌر ّنوفيه ـ كما نقل عن أبي الفرج االصفهاني ـ: إ

أِضْف إىل ذلك أّن ما ورد حول السفياني يف الروايات ال ينطبق على خالد بن 

 ضع أخبارًا لنفسه. يزيد، حّتى و

كما أّن القول بأّن الروايات وردت حول َمْن خرج ـ سابقًا ـ بعنوان السفياني، وال 

ربط هلا بالقضّية املهدوّية غري وجيٍه؛ لعدم انطباق ما ورد حول السفياني من الصفات 

 على أولئك املدَّعني. 

جٍل واحد د الصدر: من املمكن انطباق السفياني والدّجال على رقال السي

وحركة واحدة. ويؤيِّده أّن الدّجال ورد يف أخبار العاّمة والسفياني يف أخبار 

، فيمكن أن يفرتض أن يكون التعبريان معًا عن رجٍل واحد، نظر إليه (233)اإلمامية

 أصحاب كلُّ مذهٍب من زاويتهم املذهبّية اخلاّصة. 

وى الرمزي؛ الستقالهلما ولكْن أورد عليه نفسه بأّن ذلك ال يصّح، ال على املست

ومتايزهما يف نوع االحنراف، وال على املستوى الظاهر؛ الختالف أخبارهما يف كثري 

  .(234)من اجلهات

وأنصاره وشيعته  ×نسأل اهلل عزَّ وجلَّ أن جيعلنا من خري أعوان املهدّي

 والذاّبني عنه واملستشهدين بني يديه. 

 

 

 

الهوامش
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  ^أصحاب أئّمة أهل البيت

 مصدر ومنشأ علم األئمةواختالفهم يف 

 

 )*(د. علي آقا نوري

 مرقال هاشمترجمة: 

 

 ــــــمتهيد 

أخرى: أساليب وطرق  لقد كانت مصادر ومناشئ علم اإلمام اخلاص، أو بعبارٍة

من بني أهم املوارد اخلالفية بني  ،ًا كان نوعها ـاحلصول على العلوم الغيبية ـ أّي

رغم اتفاقهم مجيعًا على  ،تهم حول علم اإلمام يف هذا الشأناألصحاب، واختالف رؤي

ى حتصيله أن منشأ علوم أهل البيت ميثل منطًا خاصًا وغري طبيعي، حبيث ال يتسّن

رة بني أن باإلمكان ـ من خالل معرفة أنواع الروايات والتقارير املتوّف َبْيَدلعاّمة الناس. 

 يف هذا الشأن إىل ثالثة أقسام:  ^طهارأيدينا ـ تقسيم الشيعة وأصحاب األئمة األ

د على مفهوم ختم النبوة، وتقول بأن علوم األئمة األطهار ـ الطائفة اليت تؤّك1

نوع من االتصال  ، نافني بذلك أّي|األكرم قد انتقلت إليهم بالوراثة وتعليم الن ّي

اث ميكن أن األكرم. وإن كيفية وسبل انتقال هذا الرت واالرتباط السماوي بعد الن ّي

ر، واجلامعة، وكتب ْفوعلى أساس املصادر املكتوبة، من قبيل: )اجَل ،يةتكون ماّد

كما ميكن أن تكون معنوية، من قبيل: )فتح ألف  ؛األنبياء املاضني وما إىل ذلك(

، وما إىل ذلك(. وقد أطلق |ل الن ي األكرمَبمن ِق ×باب من العلم على اإلمام علّي

للوحي ـ تسمية )املعتقدون  هذه اجلماعة ـ من خالل تعريفه اخلاّصقني على بعض احملّق
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بانقطاع الوحي(. وميكن تسمية هذا النوع من العلوم بـ )العلوم املوروثة أو املنقولة(، 

 . ^وأهل البيت ×وهي العلوم اخلاصة باإلمام علّي

ن ناحية ولكنها م ؛إىل التأكيد على ختم النبّوة من جهٍة ْتـ الطائفة اليت سَع2

رغم استفادته من العلوم املكتوبة  ،ـ يف الوقت نفسه ـ إىل القول بأن اإلمام ْتثانية ماَل

م من العلوم السماوية واالتصال باملالئكة أيضًا. ومن َر، ال ُيْح|اليت ورثها عن الن ّي

 ،اإلمام مصطلح اإلهلام والتحديث، دون الوحي هنا فإنهم أخذوا يستخدمون يف حّق

دلوا ذلك مبصطلح عمود النور، أو بواسطة الروح وامللك، ومن خالل النقر )واستب

، الذي |األكرم والنكت(. وإن اإلمام من وجهة نظر هذه اجلماعة ـ خالفًا للن ّي

 َلك، وال يراه. َلك ويسمع صوته ـ يكتفي بسماع صوت امَلكان يرى امَل

ك َلمام يسمع صوت امَلأخرى إىل أبعد من ذلك، وقالت بأن اإل ـ ذهبت طائفٌة3

ى كالمها إىل إثارة الشبهة أكثر من ويرى شخصه أيضًا. إن هذه الطائفة ـ اليت أّد

ما يتعلق بالقول: إن الشيعة ال يبدون اهتمامًا ملفهوم ختم النبّوة ـ تثبت لألئمة  غريها يف

اشر ق باالتصال املبما يتعّل يف |وترى أن اإلمام مثل الن ّي ،مجيع أنواع العلوم

 وينقسم هؤالء بدورهم إىل قسمني: بالسماء. 

 جًا يف نسبة األئمة إىل النبّوة. َرأـ الغالة الذين مل جيدوا َح

ب ـ بعض أصحاب األئمة الذين مل يسمحوا ألنفسهم باعتبار األئمة أنبياء، رغم 

 َلك. ن شخص امَلْوقوهلم بأنهم يسمعون صوت الوحي ويَر

ى الذين نا إليها، وحّتْرع هذه الطوائف اليت أَشحال فإن مجيع أتبا أّيوعلى 

ن طاعتهم فرضًا ْو، كانوا يعتقدون بعصمتهم، ويَر^كانوا جييزون القياس لألئمة

 عليهم. 

 

 ــــــ أو حتديث دون إهلاٍم ،الطائفة األوىل: القائلون بوراثة األئمة للعلوم عن النيّب

لفرق( ـ يف معرض تقرير ي يف كتابه )املقاالت واوقد ذهب األشعري القّم

وقال بعضهم »ـ إىل بيان هذا الرأي، قائاًل:  ×االختالف بني أصحاب اإلمام الرضا

من الطرق العادية لتحصيل مبقالة هؤالء ]أي إن اإلمام جيب أن حيصل على علوم الدين 



^  
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وه وال بشيء من الوج ،ثَلك احملدِّوال النكت والنقر وامَل ،. ال من جهة اإلهلامالعلم[..

اليت ذكرتها الفرقة املتقّدمة؛ ألن الوحي من مجيع جهاته وفنونه منقطع بعد الن ي 

قد  بإمجاع األمة، وإن اإلهلام إمنا هو أن يلحقك عند اخلاطر والفكر معرفة شيٍء

كانت تقّدمت معرفتك به من األمور النافعة لك فذكرته، وذلك ال يعلم به األحكام 

ين على كثرة اختالفها وعللها قبل أن يوقف بالسمع والفرائض والسنن وشرائع الد

قد[ علم ذلك عند البلوغ من كتب  ×. ]وعليه يكون اإلمام اجلواد.منها على شيء.

ز له القياس يف األحكام، أبيه وما ورثه من األصول والفروع. وبعض هذه الفرقة جيوِّ

ن عبد الرمحن يقول: إن وكان يونس ب .للرسل واألنبياء واألئمة ويزعم أن القياس جائٌز

 . (1)«رسول اهلل كان يستخرج ويستنبط بوقوع ما أنزل عليه

ما يلي ننقل هذه الرؤية عن بعض األصحاب. وميكن لنا اإلشارة من بينهم  ويف

بن عبد الرمحن،  إىل: إبان بن تغلب، وهشام بن احلكم، وسدير الصرييف، ويونس

 بن شاذان.  والفضل

املعروف يف األغلب بوصفه راوي حديث يف إطار االجتاه  نقل عن أبان بن تغلب ـ

عن الن ي  مأخوٌذ ^ـ روايات تشري إىل أنه كان يرى أن علم األئمة (2)الفقهي

بسبب نقله الرواية  ؛أشكل عليه ْنمن ذلك ـ على سبيل املثال ـ أنه قال مَلو. |األكرم

: القإال  ه عن شيٍءألُتما س كيف تلوموني يف رواييت عن رجٍل»: ×عن اإلمام الصادق

ن رسول اهلل قال: إ :×آخر، نقاًل عن اإلمام الباقر . وقال يف موضٍع(3)«قال رسول اهلل

ي بيده، ويدخل جنة عدن اليت غرسها اهلل رّب ،حياتي، وميوت ميتيت اأراد أن حيي ْنَم»

 ؛وصياء من بعدهم لأله، وليسلِّعدوَّ ِده، وليعاوليَّ وليتولَّ ،بن أبي طالب علّي فليتولَّ

 .(4)«فإنهم عرتتي من حلمي ودمي، أعطاهم اهلل فهمي وعلمي

ه وعلى الرغم من اشتهاره يف الدخول ضمن سند هذا النوع من الروايات، ولكّن

من ذلك ـ على ويروي أحاديث يف إثبات علم األئمة باألمور اخلافية واملستورة أيضًا. 

الكوفة كان ينكر إخبار اإلمام بشأن أموال من أهل  سبيل املثال ـ أنه يروي عن رجٍل

د اإلمام وكان يكتمها عليه، وكان يزداد إنكارًا كلما أّك ،لإلمام كانت حبوزته

وقال هلم:  ،إىل بعض أصحابه ×ة كالمه، ويف نهاية املطاف التفت اإلمامعلى صّح
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عليكما  يخف ته على خلقه مارض وحّجمناء اهلل وخليفته يف األأما واهلل لو كنتما أ»

 . (5)«خذت املالأو ،قد فعلت، جعلت فداك: فقال الرجل عند ذلك ،صنع باملال ما

ميكن القول بأن هشام بن احلكم ـ حيث تقوم رؤيته على القول بأن الفلسفة 

الوجودية لإلمام تكمن يف حفظ الشريعة، وال ختفى كفاية العلم املوروث يف حفظ 

وإن باإلمكان احلفاظ على الشريعة بواسطة العلوم الشريعة ـ ينتمي إىل هذه الطائفة، 

 . |األكرم عن الن ّي ^اليت ورثها األئمة األطهار

عاملًا بأمور  ×أنه يف مناظرته مع الرجل الشامي يعترب اإلمام الصادق ال سيَّماو

 د يف الوقت نفسه بأنه قد ورث هذا العلم عن الن ّيه يؤّكالسماء واألرض، ولكّن

|األكرم
يعترب األئمة  ×يف رواية أخرى هلشام بن احلكم عن اإلمام الصادق. و(6)

د على أن هذه الكتب إمنا انتقلت إليهم عاملني بكتب األنبياء املاضني، ويؤّك

 . (7)بالوراثة

ـ كان  ×كما أن سديرًا الصرييف ـ بوصفه واحدًا من أصحاب اإلمام الصادق

ه يثبت ـ بطبيعة احلال ـ أن لألئمة. ولكّنمن أنواع التحديث أو اإلهلام  ُينكر أّي نوٍع

 ×مصدر علم األئمة يكمن يف التوارث وعلم الكتاب. ففي رواية عن اإلمام الصادق

 باستثناء الفهم املباشر لكتاب اهلل.  ،إنكار مجيع أنواع مصادر العلم على اإلمام يتّم

، سألهالصرييف  أن سديرًا ×روينا عن جعفر بن حممد»فعن دعائم اإلسالم: 

إن : ى قال بعضهمحّت، إن شيعتكم اختلفت فيكم فأكثرت ،جعلت فداك: فقال له

وقال ، يقذف يف قلبه: وقال آخرون، يوحى إليه: وقال آخرون، اإلمام ينكت يف أذنه

جعلت  ،قوهلم آخذ فبأيِّ ،إمنا يفيت بكتب آبائه: وقال آخرون، يرى يف منامه: آخرون

 ،ة اهلل وأمناؤه على خلقهحنن حّج ،يا سدير .قوهلم من ال تأخذ بشيٍء: فقال؟ فداك

 . (8)«وحرامنا منه ،حاللنا من كتاب اهلل

أن  وعلى الرغم من اقتصار هذه الرواية على علم اإلمام باحلالل واحلرام، إاّل

مجيع الروايات األخرى اليت يرويها سدير الصرييف ال جند فيها موضعًا لإلهلام 

ضاف إىل ذلك أن رواياته تثبت أن مصدر علم غيب األئمة هو والتحديث من اإلعراب. ُي

 . (9)وعلم الكتاب |الوراثة عن رسول اهلل



^  
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الكاظم  نيهـ( ـ وهو من أصحاب اإلمام208كما أن يونس بن عبد الرمحن)

’الرضاو
ال  ،ـ كان مثل أستاذه (11)ف بكونه تلميذًا هلشام بن احلكمَرْع، وُي(10)

 ورثوها من الن ّي ، ويرى أن مصدر علومهم كتٌب^ألئمةيؤمن باإلهلام والتحديث ل

|األكرم
(12) . 

إنه ـ ورمبا بسبب هذه احملدودية اليت كان يراها بالنسبة إىل علم اإلمام ـ  :وقيل

معصومون، وأن قياسهم سيكون  ^. رغم أنه يرى أن األئمة(13)كان جييز له القياس

 . (14)عًا لذلك معصومًا عن اخلطأَبَت

ي إىل اختالف لني بهذا الرأي الفضل بن شاذان. فقد أشار الكّشومن القائ

ويف هذا اخلالف كان الفضل بن شاذان يتزعم  ،مجاعتني من الشيعة يف نيسابور

اجلماعة اليت تذهب إىل االعتقاد بأن اإلمام لديه علم باحلالل واحلرام وتأويل الكتاب 

بالوراثة، وال  |األكرم ن ّيوفصل اخلطاب، وال يوحى إليه، وإمنا تصلهم علوم ال

ورثه عن رسول اهلل صلوات اهلل  بعلٍم من األئمة شيئًا من أمور الدين إاّل يعرف أحٌد

 . (15)عليه

املنسوب إىل  ،وهذه املسائل تنسجم مع املوارد املوجودة يف كتاب اإليضاح

هذا  من اإلهلام لألئمة، ونسب نوٍع فقد أنكر يف هذا الكتاب أّي ،الفضل بن شاذان

 مع أن الشيعة ال»: ×لإلمام علّي ة، وقال استنادًا إىل كالٍماالعتقاد إىل أهل السّن

بن  يعل والدليل على ذلك قوّل ؛هلامواإل يمن الرأ تؤمن مبا تقولون به وال، تقول بذلك

. «الصحيفة يف كتاب اهلل أو ما يف ما اّلإعندنا  ما :ـصلوات اهلل عليه  ـطالب ي أب

. ويف (16)شيء يعة احلال ـ يشري بعد ذلك إىل أن القرآن يشتمل على كّلولكنه ـ بطب

إلمامة الشيعية، أقرب إىل للإلجابة عن شبهات املخالفني  ؛اجملموع فإن هذا الرأي

 الفهم واإلقناع بالنسبة إىل املخالفني. 

 

 ــــــ يثوحتدإهلاٍم  مع ،الطائفة الثانية: القائلون بوراثة العلوم وانتقاهلا من النيّب

إن هلذه الرؤية ـ بالقياس إىل الرؤية السابقة ـ ارتباطًا أوثق بعلم الغيب املصطلح، 

مباشر. إن أصحاب هذا  ل املالئكة والروح بشكٍلحيث نرى هنا أثر توّسط وتدّخ
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 ؛رغم قوهلم بارتباط اإلمام باملالئكة وعامل الغيب والقنوات غري الطبيعية ،الرأي

بني احلالة اليت تعرتيهم وبني  نبّوة األئمة، والقول بوجود فارٍقلرفع شبهة القول بو

فون اإلمام بلقب الوحي، قالوا بأن هذا االرتباط هو من نوع التحديث واإلهلام، ويعرِّ

ثون األنبياء والرسل، وإن األنبياء . إن هؤالء يقولون بأن املالئكة حيدِّ(17)احملدَّث

ام ال يستطيع رؤيتهم، وإمنا يكتفي بسماع كالمهم، يف حني أن اإلم ؛نهمْورهم يَرْوبَد

ى أخبار لقى يف قلبه أو روعه من املفاهيم منهم. فاحملدَّث هو الذي يتلّقل ما ُيأو يتقّب

 . (18)الغيب من املالئكة

، تطلق على اإلمام يف لتمييز بني اإلمام والن ّيلمنها  يف سعٍي ؛إن هذه الطائفة

على هذا املصطلح يف  وميكن لنا أن نشاهد أمثلًةبعض األحيان مصطلح العامل. 

، وغريهم من (21)، وبريد بن معاوية(20)، وحممد بن مسلم(19)روايات زرارة بن أعني

 . ^أصحاب األئمة

وهي أنهم كانوا  ،بالنظر إىل روايات هؤالء ميكن الوقوف على هذه النقطةو

مثاًل ـ عندما يسأل اإلمام فإن محران بن أعني ـ  ؛يرومون من هذا املصطلح معنى خاصًا

ذي القرنني وصاحب  :عن منزلة العلماء؟ جييبه بالقول: إن العلماء هم أمثال ×الباقر

فقد مّت تشبيه العلماء ـ الذين هم األئمة ـ  . وكما هو واضٌح(22)سليمان وصاحب موسى

مل يكونوا أنبياء،  بعينهم. وإن هؤالء األشخاص وإْن يف هذه الرواية بأشخاٍص

بل هم أمسى وأعلى مرتبة  ،كنهم يف الوقت نفسه مل يكونوا من الناس العادينيول

وذلك ألن علوم  ؛من سائر العلماء )طبقًا للمعنى السائد للعلماء( منهم، بل وأعلى درجًة

 . (23)هؤالء األشخاص قد تكون يف بعض األحيان أعلى من علوم األنبياء

فهو عندما مسع  ،أكرب ملعنى بشكٍلضح هذا اويف رواية احلارث بن املغرية يّت

ثًا سأله قائاًل: هل تعين بأنه كان حمدَّ ×وصفه لإلمام علّي ×من اإلمام الباقر

صاحب سليمان،  :ًا؟ قال اإلمام بعد إنكار هذا املعنى: إنه مثلبذلك أنه كان نبّي

 . (24)أو ذي القرنني ،وصاحب موسى

على هذه النقطة أيضًا،  تأكيٌدويف الروايات املأثورة عن هذه الطائفة هناك 

أبي اخلطاب ـ إىل عدم فهمهم ملعنى  :حيث تعزو احنراف بعض األشخاص ـ من أمثال
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نوا من التمييز بني اإلمام أخرى: إن أبا اخلطاب وأضرابه مل يتمّك احملدَّث. وبعبارٍة

 . (25)الذي يوحى إليه احملدَّث وبني الن ّي

والوحي يف كالم هؤالء األشخاص ال  إن االختالف بني التحديث واإلهلام

بل مّت السعي يف روايات هذه الطائفة إىل بيان التحديث  ،يكمن يف جعل اللفظ فقط

 زهما من الوحي.مييِّ واإلهلام بشكٍل

أن احملدَّث ]اإلمام[ يسمع  ،×عن اإلمام الصادق ،ففي رواية حممد بن مسلم

 .(26)َلك ويراه أيضًايسمع صوت امَل الذي َلك، وال يرى شخصه، خبالف الن ّيصوت امَل

أوضح. فقد  له التمايز بني هذين املصطلحني بشكٍل ن زرارة يف روايٍةوقد بيَّ

َلك يف منامه، ويسمع هو الذي يرى امَل أنه يقول بأن الن ّي ×روى عن اإلمام الباقر

لنوم ويراه يف ا ،َلكوالرسول هو الذي يسمع صوت امَل ؛ه ال يراه بعينهصوته، ولكّن

َلك، دون وأما اإلمام فهو الذي يكتفي بسماع صوت امَل ؛واليقظة )بالعني اجلارحة(

. وبطبيعة احلال إننا ال نعلم كيفية مساع صوت (27)يته )ال يف النوم وال يف اليقظة(رؤ

شخص  اليت ال ميكن لكّل ،َلك، رغم إمكان اعتباره من نوع املصادر غري العاديةامَل

ة مساوقة للوحي، ميكن اعتبار التوفيق والعناية اإلهلية اخلاّص وال .أن حيصل عليها

أن القرآن يعترب هذه العناية من  ال سيَّماو ،غري تاّمة |األكرم واعتبار خامتية الن ّي

 ات األنبياء فقط. خمتّص

وي عن عبد اهلل بن أبي يعفور أحاديث بشأن علم اإلمام، تثبت هذا النوع وقد ُر

 ×عن معنى كون اإلمام علّي ×نه سأل اإلمام الصادقأذلك مثاًل من و .رمن التصوُّ

 ،ذنهأو يف أصدره  وأكان ينكت يف قلبه  ًان علّيإ :نقول إنا»حيث قال له:  ،حمدَّثًا

فلما . ثًاكان حمدَّ ×ًان علّي: إقال؟ فيكم مثله: قلُت، ثًاكان حمدَّ ×ًان علّي: إفقال

والنضري كان جربئيل عن ميينه  ةقريظ ينيوم ب ×ن عليًا: إقال عليه رُتن كّرأ

 . (28)«ثانهوميكائيل عن يساره حيدِّ

نه ئحنن حجج اهلل يف عباده، وخزا»أنه قال:  ×أخرى عن اإلمام ونقل يف روايٍة

أمكن محل كلمة )خزائن علم اهلل( على  . وإْن(29)«على علمه، والقائمون بذلك

 وراثتهم لعلوم األنبياء أيضًا. 



 

 

هـ 1439م ـ  2018السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف  نصوص معاصرة ــ  

 

ي يف تقرير النزاع بني عبد اهلل بن أبي يعفور ستنتج من رواية الكّشا ْنوهناك َم

مبعنى  ،له، أنه كان يعتقد بالعلم اإلهلامي ×ى بن خنيس، ودعم اإلمام الصادقواملعّل

ه إمنا يعين بذلك أن اإلمام ال كان ينفي نبّوة اإلمام، ولكّن أن عبد اهلل بن يعفور وإْن

ى بن خنيس بأن األئمة أنبياء؛ إذ تعبري املعّل رّدي َيب تقرير الكّشَسوحَب .يوحى إليه

، ويف املقابل كان عبد اهلل بن أبي يعفور يذهب إىل االعتقاد «األوصياء أنبياء»يقول: 

يعتقد بنبّوة  ْنبأن األئمة علماء أبرار أتقياء، ويف هذا النزاع يأمر اإلمام بالرباءة ممَّ

 . ^األئمة

ى بن خنيس حول ما إذا كان األئمة أنبياء أو جمّرد إن النزاع بينه وبني املعّل

نه يف هذا النزاع ال يعترب األئمة إعلماء أبرار أتقياء جيب حتليله يف هذا اإلطار أيضًا؛ إذ 

أنبياء، وإمنا هم بالنسبة له جمّرد علماء أبرار أتقياء، مبعنى أن ارتباط األئمة 

ا هو من سنخ التحديث. والدليل على ذلك ، وإمنارتباط الن ّي :باملالئكة ليس من قبيل

ى بن خنيس بالقول بنبّوة األئمة؛ إذ يلزم من هم املعّلال نستطيع أن نّت هو أننا من جهٍة

بعد ذلك ال يساعد  ×ذلك اخلروج من ربقة اإلسالم. كما أن سلوك اإلمام الصادق

ب الوكيل ى بن خنيس كان يشغل منصضاف إىل ذلك أن املعّلعلى هذا االفرتاض. ُي

ى هذه الرؤية بشأن اإلمام. وعليه د من مثله أن يتبّنَععلى أموال اإلمام الصادق، وُيستْب

 :من قبيل ،ية هي أنه كان يعتقد مبراتب نبوية لألئمةفإن الفرضية الوحيدة املتبّق

اإلهلام والتحديث. وبطبيعة احلال فإن حتديد ما هي املرتبة النبوية اليت وقع النزاع 

بل ميكن  ،ضح من خالل مقارنة هذه الرواية بالروايات األخرى املشابهة هلايّت بشأنها

أبي اخلطاب وأتباعه كان ناشئًا من عجزهم عن  :ى خطأ أمثالالقول أيضًا بأنه حّت

مماثلة جند محران بن أعني  أيضًا. ففي روايٍة التمييز بني مفهوم احملدَّث ومفهوم الن ّي

: قلُت ،ال: قال؟ نتمأنبياء أ :×اهلل عبد يبأل قلُتله: بقو ،×يسأل اإلمام الصادق

: قلُت :قال؟ اباخلّط بو، أهو ْنَم: قال، نبياءأنكم إ :نك قلَتأهم تَّأال  ْنَم ثينفقد حّد

حنكم حبكم آل : قال؟ حتكمون َمفِب: قلُت :قال ،هجرأ نذإ كنُت: قال ،نعم

 .(30)«روح القدسانا به ليس عندنا تلّق يٌءذا ورد علينا شإفد، وودا

عون االرتباط بالعامل األعلى، إذ يدَّ ؛العرفاء: كالم بعض من قبيلوهو 
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 . ن ّي يإّن :منهم أحٌد ْل، ومل يُق«يحّدثين قل ي عن رّب»ويقولون: 

إن السبب يف ذهاب بعض األصحاب ـ طبقًا هلذه الرواية ـ إىل االعتقاد بنبّوة 

مغاير لعلوم  مرجعًا جيب أن يكون له علٌماإلمام هو أن اإلمام إذا أراد أن يكون 

كي يتمكن من اإلجابة عن مسائل ال ميكن لغريه أن جييب عنها. وإن  ؛اآلخرين

الطريق الوحيد لتحصيل هذ العلم ـ من وجهة نظر هؤالء األشخاص ـ هو االرتباط 

 وكانوا يقولون بأن الذي حيظى مبثل هذا االرتباط .السماوي بني اإلمام واملالئكة

ل نوعًا من االتصال الوحياني. وعلى جيب أن يكون نبيًا؛ وذلك ألن هذا االرتباط ميّث

 ،إىل مصدر علم األئمة نسبة النبّوة إىل األئمة ناظٌر بعضهمعاء هذا األساس فإن اّد

تعبري  على حّد ،َلك. ومع ذلك ميكن القول: إن ابن أبي يعفور هناونوع ارتباطهم بامَل

ى بن خنيس ـ يقول بانقطاع الوحي )مبعنى التحديث ًا للمعّل، كان ـ خالفبعضهم

 بالسماء )الوحي(.  ل نوعًا من االرتباط النبوّيواإلهلام(؛ ألن التحديث عند البعض ميّث

 

 ــــــ َلكواإلمام يف االرتباط بامَل الطائفة الثالثة: القائلون بعدم االختالف بني النيّب

ط االرتباط َمق بني اإلمام والن ي يف َنكانت تفرِّ اليت ،الطائفة السابقة مقابليف 

بالسماء، تذهب هذه الطائفة إىل عدم االعتقاد بهذا الفرق. فهؤالء يقولون بأن األئمة 

أغراه هذا الكالم  ْنَلك بالعني اجلارحة. وهناك منهم َمميكنهم رؤية امَل ،مثل األنبياء

ع. والبعض اآلخر مل يتحّدث عن نبّوة شيُّفخرج بذلك من دائرة الت ،ح بنبّوة اإلماموصرَّ

حيث مل  ؛على بعض الروايات ـ أبي اخلطاب ـ بناًء :من أمثال ،أن أشخاصًا َبْيَداألئمة، 

اعتقدوا لذلك بنبّوتهم. ومع  ،صحيح يفهموا طبيعة ارتباط اإلمام باملالئكة بشكٍل

 بني األئمة واألنبياء يف َر فرقًامل َي أبي بصري، وإْن :من أمثال ،ذلك فإن البعض اآلخر

هم مل يلتزموا بلوازم ذلك، ومل يقولوا بنبّوة األئمة. ق باالرتباط باملالئكة، ولكّنما يتعلَّ

 بيان علم األئمة على ثالثة أحناء:  ويف رواية أبي بصري مّت

 أعظم من جربائيل وميكائيل.  ية لواسطٍةـ املشاهدة احلّس1

 ـ اإلهلام يف القلب. 2

 . (31)الصوت ـ مساع3
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اًل من املشاهدة َد، َب×عن اإلمام الصادق ،عن ابن أبي محزة ،أخرى ويف روايٍة

 . (32)يف اليقظة، ورد احلديث عن الرؤية يف النوم

نزل  احلديث عن روٍحورد َلك، اًل من ارتباط اإلمام بامَلَدَب ،ويف بعض الروايات

وتلخصت مهمته  ،أكرب من املالئكة، ثم مكث يف األرض |على رسول اهلل

التصريح يف بعض هذه الروايات بأن  . وقد مّت(33)حبفظ األئمة وإخبارهم مبا ال يعلمون

، ويف بعض املوارد ، ويف البعض اآلخر من الروايات ال يوجد تصريٌح(34)اإلمام يرى الروح

صف على أنه من نوع ى اعتبار ارتباط اإلمام بالروح ُوحّت بلبالسكوت،  هناك التزاٌم

 . (35)ام والتحديثاإلهل

إن اإلشارة إىل هذا البحث تأتي من باب أن الروايات املرتبطة بهذا املوضوع قد 

 نقلت على ثالثة أشكال، وهي: 

ـ إن بعض هذه الروايات يذكر أن نوع ارتباط اإلمام بهذا الروح هو من سنخ 1

 . (36)د على أن اإلمام ال يرى الروحالتحديث واإلهلام، ويؤّك

ًا آخر من هذه الروايات يرى أن نوع ارتباط اإلمام بهذا الروح هو من ـ إن بعض2

 . (37)سنخ الرؤية بالعني، ومساع الصوت باألذن، واإلهلام يف القلب أيضًا

ض إىل نوع ارتباط اإلمام بهذا ـ إن البعض اآلخر من هذا الروايات مل يتعر3َّ

 قسمني، وهما:  الروح. وإن هذه الطائفة من الروايات بدورها تنقسم إىل

كان مع األئمة بعد  أـ إن بعض هذه الروايات يكتفي باحلديث عن روٍح

 . (38)الن ّي

أكرب عن مخسة أرواح  ث بتفصيٍلب ـ إن البعض اآلخر من هذه الروايات يتحدَّ

أحدهم روح القدس، وبواسطته تنتقل النبّوة، وعندما  :|األكرم بالنسبة إىل الن ّي

على هذه الروايات فإن  األعلى يبقى هذا الروح مع األئمة. وبناًءيلتحق الن ي بالرفيق 

لع على هذا الروح ال ينام وال يغفل وال يسهو، ومن خالله يرى اإلمام مجيع األشياء، ويّط

 . (39)خفايا األمور

يف  ف من أولئك الذين كانوا يفّرقون بني اإلمام والن ّيإن الطائفة األوىل تتألَّ

 َلك. ن يف تفريقهم هذا فرقًا بني الروح وامَلْو، وال يَرَلكاالرتباط بامَل



^  
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يف  ف من أولئك الذين مل يكونوا يفّرقون بني اإلمام والن ّيوالطائفة الثانية تتألَّ

 َلك بالنسبة إىل األئمة. ى إمكان مشاهدة امَلن حّتْوَلك، بل كانوا يَراالرتباط بامَل

واليت تكتفي بإطالق الكالم حول  ،وأما اجلماعة األوىل من الطائفة الثالثة

عند  قون بني اإلمام والن ّي، فأعضاؤها يف الغالب يفرِّارتباط الروح باألئمة بعد الن ّي

 . (40)كةئالبحث عن ارتباط األئمة باملال

واجلماعة الثانية من الطائفة الثالثة، فعلى الرغم من أن رواياتهم ال تأتي على 

ن إحيث  ق بنوع االرتباط بالروح، ولكْنما يتعلَّ م يفواإلما للفرق بني الن ّي ذكٍر

ة بواسطة هذا الروح ميكن أن يفهم منها أن الكالم يف بعضها يدور حول نقل النبّو

 .(41)األئمة أنبياء أيضًا

 

 

الهوامش
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 عند الزرادشتّية ر العقيدة املهدوية بسوشيانتتأثُّ

 نقدّية قراءٌة

 

 )*(رسول رضويد. الشيخ 

 )**(حمد جمشيديانأالشيخ 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ املقّدمة

يظهر يف  إن من بني املعتقدات املشرتكة بني األديان اإلهلية االعتقاد بوجود منقٍذ

وحيّوهلا إىل خريات وحسنات، وأنه  ،ليقضي على مجيع املفاسد والسيئات ؛آخر الزمان

الديانة الزرادشتية والزرادشتيني ى هذا املنقذ يف سّمسيمأل األرض قسطًا وعداًل. وُي

 . «#املهدّي»، وامسه يف الدين اإلسالمي والتشّيع هو «سوشيانت»اإليرانيني بـ 

وحيث مّت العثور على هذه املقولة يف املصادر اإليرانية الزرادشتية ـ اليت هي من 

 يٍةوهناك من ناح ،ب الظاهر أقدم من املصادر اإلسالمية ـَسالناحية التارخيية حَب

وتشابه وتوافق كبري بني هاتني املقولتني يف املصادر اإليرانية واإلسالمية،  أخرى تناغٌم

، واحلفاظ على املنقذ، وإخفاء احلمل بكال املنقذين، من قبيل: االنتساب إىل الن ّي

دين للظهور، وأنصار كال املنقذين، وإقامة والظهور يف النقطة املركزية، واملمّه

ة، وما إىل ذلك من األمور املشرتكة األخرى، ذهب بعض املستشرقني احلكومة العاملي

مقتبس  الشيعة، هو ادعاٌء ال سيَّمابني املسلمني، و «املهدّي»عاء بأن االعتقاد بـ إىل االّد
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السائد بني اإليرانيني القدامى، والذي تكامل الحقًا. بل إن  «سوشيانت»من االعتقاد بـ 

ب، بل قالوا: ْسن بالقول بتأثري املهدوية بالسوشيانتية فَحهؤالء املستشرقني ال يكتفو

بتلك العقيدة أيضًا، ره ْوبَد ٌرإن اعتقاد الديانة اليهودية واملسيحية بظهور املنجي متأثِّ

ن إوقالوا بأن هذه العقيدة قد تبلورت يف املرحلة األوىل يف الديانة اإليرانية القدمية، و

 شرها بني اليهود، ثم نقلوها إىل املسيحيني واملسلمني. اإليرانيني األقدمني قاموا بن

ونرى اجرتار هذه الدعوى بني الكثري من املستشرقني وأذنابهم، من أمثال: 

شائل شاخت، وجيمز دارمستيرت، وإجناتس جولدسيهر، وأمحد كسروي، وأمحد 

 عيات: ملّدما يلي إىل جانب من هذه ا وعلى سبيل املثال نشري يف .وآخرين ،أمني املصري

باألساطري اإليرانية  (1)«جيمز دارمستيرت»أـ لقد دفع شغف املستشرق الفرنسي 

جياد صلة بني املهدوية والسوشيانتية، إلالقدمية إىل السعي ـ يف حتليله ملفهوم املهدوية ـ 

 بسوشيانت اإليراني، وقال يف ر العرب واملسلمني يف االعتقاد باملهدّيوأصّر على تأثُّ

 ،عندما ظهر كانت اجلزيرة العربية تشهد .نعلم كيف أقام حممد شريعته..»ذلك: 

ثالث ديانات أجنبية، وهي: الديانية  باإلضافة إىل الوثنية الوطنية العريقة، حضوَر

اليهودية، والديانة الثانية هي الديانة املسيحية، والديانة الثالثة واألخرية هي 

يف إيران قبل نهضة العرب... ويف الديانة  ئدًةالزرادشتية، أي الديانة اليت كانت سا

اإلسالمية نرى آثارًا ألصول الديانة اليهودية واملسيحية وأساطري الشعوب املذكورة. 

والشيء املشرتك الذي جنده بني هذه الديانات الثالث عبارة عن االعتقاد بكائن خارق 

السليب إىل العامل، وميّهد ليعيد النظم والعدل  ؛للطبيعة، جيب أن يظهر يف آخر الزمان

 . (2)«لتحقيق اخللود والسعادة األبدية

فقط، بل يرى يف عقيدة مجيع  وهو ال يبدي هذا اإلصرار يف االعتقاد باملهدّي

ق بسيطرة الشرور والقوى ما يتعّل األديان، من قبيل: اليهودية واملسيحية واإلسالم، يف

( يف عقيدة )إله الشّر «أهرمين»بعقيدة رًا الشيطانية على األرض قبيل الظهور تأثُّ

طبقًا لتعاليم هذه الديانات الثالث جيب أن »وقال يف هذا الشأن:  .اإليرانيني القدامى

ق اليهود هذه القّوة شريرة. وقد طّب يرزح العامل قبل ظهور املنقذ حتت سلطان قّوٍة

ني أو احليوان تّنقه املسيحيون على الوطّب ؛الشريرة على مصداق هجوم يأجوج ومأجوج
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شيطاني  كاذب أو ن ّي ويرى املسلمون مصداقه يف ن يٍّ ؛الذي مّسوه بـ )آبوكاليبس(

 اليت ترمز إىل الشّر ،«األفعى الضاحكة»، ويعرفه اإليرانيون بـ «الالدّج»يعرف بـ 

. ويف احلقيقة فإن اإليرانيني الزرادشتيني الذين كانوا يعتقدون (3)وأصل السيئات

الذي هو زرادشت، )بعد  ،اإليراني من ساللة الن ّي «سوشيانت»هور املنقذ حبتمية ظ

 . (4)«ال أكثر ،تغيري األعالم واألمساءب سوىدخول اإلسالم إىل مناطقهم( مل يقوموا 

ـ مثل دارمستيرت ـ إىل  «إجناتس جولدسيهر»ب ـ كما ذهب املستشرق اليهودي 

من األديان  الشيعة منهم ـ مأخوذٌة سيَّما الاالعتقاد بأن املهدوية بني املسلمني ـ و

إن »وقال يف هذا الشأن:  .الزرادشتية والديانة اإليرانية القدمية ال سيَّماو ،السابقة

االعتقاد مبفهوم املهدوية يعود جبذوره إىل عناصر يهودية ومسيحية، وميكن العثور 

  .(5)«الذي يعتقد به الزرادشتيون ،فيه على بعض خصائص سوشيانت

 .ج ـ كما سعى أمحد كسروي إىل إضفاء مسحة تارخيية على مفهوم املهدوية

بعد أن دخل العرب إىل إيران قام العلماء اإليرانيون بتعريب أكثر »وقال يف هذا الشأن: 

الكتب الدينية البهلوية، ونقل أكثر الكتب احلماسية من اللغة الفارسية إىل 

جمالسهم وحمافلهم على العرب الوافدين العربية، وأخذوا يقرأون مضامينها يف 

ى ترّسخ مفهوم املوعود يف أذهانهم بالتدريج، وعاد من الصعب استئصاله حديثًا، حّت

 ع، ومّتليغدو الحقًا جزءًا من عقائدهم الدينية، وبلغ غاية كماله يف التشيُّ ؛من عقوهلم

 . (6)«تطبيقه على املعتقدات القدمية

تصريح أو  د بأن القرآن الكريم ال حيتوي على أّيكما أنه يذهب إىل االعتقا

تلميح حول املوعود، ويقول بأن هذه العقيدة أصبحت الحقًا جزءًا من عقائد الشيعة. ثم 

أصّر بعد ذلك على القول بأن االعتقاد باملهدوية والقول باملنقذ يف سائر األديان األخرى 

 . (7)جوا للمهدوية بني املسلمنيوَّعى بأن اإليرانيني هم الذين رجمّرد أسطورة، واّد

 .ر العقيدة املهدوية بسوشيانتعيات املطروحة بشأن تأثُّنات من املدَّهذه عيِّ

 مناسب.  عيات بشكٍلولكننا لألسف الشديد مل نعثر على نقد ومناقشة هذه املدَّ

عاء، وإثبات أصالة ومساوية وسوف نعمل يف هذه املقالة على نقد هذا االّد

اًل على بيان بعض النقاط حول هاتني ويف هذا السياق سنعمل أّو .د باملهدويةاالعتقا
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العقيدتني، مع بيان أوجه الشبه املوجودة بينهما يف املصادر اإليرانية واإلسالمية اليت 

عاء، لنشري بعد ذلك إىل االختالفات املاهوية بني هاتني ت إىل ظهور هذا االّدأدَّ

بني املصادر والوقوف على مدى اعتبار  اف ستكون لنا جولٌةويف نهاية املط .العقيدتني

ة على حتريف املكتوبات اإليرانية الزرادشتية، مع تقديم بعض الشواهد والقرائن الداّل

ر هذه املصادر بالنصوص اإلسالمية يف السنوات اليت أعقبت فتح إيران وسيطرة وتأثُّ

عي أن هذا التشابه مل يكن بداعي اإلسالم الكاملة على اجملتمعات اإليرانية، لنّد

حيث جند تأثريًا  ،معكوس من مساٍر ر املهدوية بالسوشيانتية، بل هو ناشٌئتأثُّ

 للمعتقدات اإلسالمية يف املعتقدات الزرادشتية. 

 

 ــــــ سوشيانت يف املصادر الزرادشتية

ية القدمية التعبري عنه يف الدين الزرادشيت يف النصوص اإليران إن املنقذ الذي مّت

. جند استعمال هذه املفردة يف (9)مبعنى الربح واملنفعة «سو»من  مأخوٌذ (8)«سوشيانت»بـ 

مطلق »مبعنى  ،النصوص اإليرانية ـ الزرادشتية يف مفهومني، وهما: املفهوم العاّم

. وعلى هذا األساس ال ميكن محل «املنجي املوعود»مبعنى  ،واملفهوم اخلاّص ؛«املنفعة

الذي هو املنجي  ،لمة حيثما وردت يف املصادر الزرادشتية على معناها اخلاّصهذه الك

يف املصادر الزرادشتية ـ وكذلك يف  «سوشيانت»واملوعود باملطلق، بل استعملت كلمة 

 . (10)خمتلفة، األمر الذي حيتاج إىل حتقيق يف هذا الشأن رة ـ يف معاٍنمصادرها املتأّخ

شيء يف  سوشيانت يف املصادر الزرادشتية قبل كّلع جذور االعتقاد بجيب تتبُّ

. يعمد املختصون (11)، وبعد ذلك يف الرسائل الدينية ملزديسنا أو الزرادشتية«األفستا»

واخلرباء بكتاب األفستا إىل تقسيم الكتاب املقّدس للزرادشتيني إىل قسمني، وهما: 

ل جزءًا صغريًا من اليت تشّكواألفستا اجلديدة. واألفستا القدمية ـ  ؛األفستا القدمية

.  ويف هذا القسم من األفستا املعروف أنه من (12)«األناشيد»األفستا الراهنة ـ حتمل اسم 

. بل إن زرادشت قد استعمل (13)أناشيد زرادشت ال جند أثرًا لسوشيانت مبعناه اخلاّص

 ، مبعنىوغري خاّص عاّم كلمة سوشيانت كتسمية له وللذين سيأتون بعده بشكٍل

وبااللتفات إىل أسلوب واستعمال مصطلح  ،. وعلى هذا األساس(14)مطلق النافع واملفيد
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عاء بأن مفهوم املوعود مل يكن من املعطيات سوشيانت يف األناشيد، ميكن االّد

 . (15)اإلبداعية لرسالة زرادشت

كما وردت هذه املفردة يف سائر أقسام األفستا )األفستا اجلديدة( يف الغالب 

اجلمع، واملراد منه هو املفهوم العام، أي القادة الذي يعملون ملصلحة عامة بصيغة 

. ومع ذلك علينا أن نرى ما هي املوارد اليت تشري يف هذا (16)الناس وإيصال النفع هلم

 . القسم إىل سوشيانت مبعناه اخلاّص

، ورد (19)، وزامياد يشت(18)من أجزاء فروردين يشت (17)ويف تقسيمات الـ )يشت(

ديث عن املوعودين من املزدانيني والسوشيانت. ويف هذه املصادر رغم عدم وجود احل

واضح  هناك ربٌط إشارة صرحية بشأن أحداث وجزئيات ظهور هؤالء املنقذين، ولكْن

ملصري هؤالء املصلحني بآخر الزمان، حبيث ميكن لنا أن نستفيد منها معنى ومفهوم 

 . (20)املنجي واملنقذ

على بيان السرية الذاتية  (21)سابع من الـ )دينكرت(يشتمل الكتاب ال

. وكذلك يف (22)يته إىل نهاية العاملاألحداث اليت وقعت بعده وأبنائه وذّر لزرادشت، ثّم

قبل ظهور  (24)إشارة سوى إىل موت الضحاك ال يوجد هناك أّي (23)قسم الـ )بندهشن(

بالنظريات الشيعية،  ، وكذلك هناك حول مسألة املنقذ نظريات شبيهة(25)سوشيانت

التعريف بـ  يتّم (27). ويف قسم الفنديداد(26)يف حني ال نرى هذه املوارد يف األفستا

)سوشيانت( بوصفه املخلوق األخري، وأن خالقه هو أهورامزدا، كما مّتت اإلشارة إىل 

ض إىل جدال زرادشت مع )نهر هامون(، مع التعرُّ «كيانسه»مسقط رأسه يف 

 . (28)أهرمين

رة، مثل: الـ طرح مفهوم املوعود يف النصوص املتأّخ مّت «األفستا»فًا لـ خال

واسع للغاية، مع  على حنٍو (31)وغريهما (30)«جاماسب نامه»والـ  (29)«رندوهومن يسن»

إضافة بعض األغصان واألوراق عليها. كما نالحظ هذا األمر يف سائر الكتب 

أن االعتقاد بسوشيانت ال ميكن  وآخر، ومن هنا ندرك والنصوص الزرادشتية بشكٍل

نسبته إىل زرادشت، وإمنا هو من التعاليم اليت ظهرت يف النصوص واملصادر 

 رة. الزرادشتية املتأّخ
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 ــــــ املهدّي يف املصادر اإلسالمية

إن املهدّي من أشهر ألقاب اإلمام الثاني عشر عند الشيعة، وهو من ولد خامت 

على أنه  اهلل )حممد(، والذي ُيجمع املسلمون قاطبًةاألنبياء، وامسه هو اسم رسول 

ب معتقد الشيعة ولد َس. وحَب(32)املنقذ واملنجي واملوعود الذي سيظهر يف آخر الزمان

من نسل اإلمام  ،×العسكري لإلمام احلسن بن علّي ،يف سامراء ،هـ255سنة 

خاتون، نرجس »امسها  ،ولد رومية ه أّم، وأّم×بن أبي طالب احلسني بن علّي

 . وطبقًا للمعتقدات الشيعية بدأت إمامة هذا اإلمام وهو يف سّن(33)«وسوسن، وصيقل

هـ، ومنذ ذلك احلني دخل يف 260سنة  ،عند رحيل والده إىل الرفيق األعلى ،اخلامسة

وحافظ على اتصاله بالناس عرب أربعة  .من كيد األعداء ليكون يف مأمٍن ؛غيبٍة

وبعدها شاءت إرادة اهلل  .رفت باسم الغيبة الصغرىُع ،وكالء على مدى سبعني سنة

ل فيها ارتباطه بالناس إىل أدنى حيث تنّز ،أن يدخل يف مرحلة الغيبة الكربى

مات ظهوره، حيث ويعّد له أسباب ومقّد ،ى يأذن له اهللمستوياته، وسيبقى غائبًا حّت

يف  ْدمل تِر وإْن «املهدّي»ردة . إن مف(34)ستنعم أبصار العاملني بنور النظر إىل طلعته البهية

اليت تشري إىل  (35)أن هناك العديد من اآليات َبْيَدصريح،  القرآن الكريم بشكٍل

على سبيل ة. ووتأوياًل يف روايات الشيعة وأهل السّن كنايًة #مفهوم اإلمام املهدّي

ى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَل﴿ميكن اإلشارة من بينها إىل قوله تعاىل: املثال 

 (. 5)القصص:  ﴾ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثنَيأَلِفي ا

الدنيا علينا  لتعطفنَّ»يف نهج البالغة، يف تفسري هذه اآلية:  ×قال اإلمام علّي

ُمنَّ َعَلى َوُنِريُد َأْن َن﴿تال قوله تعاىل:  بعد مشاسها عطف الضروس على ولدها... ثّم

 . (36)«﴾ْرِضأَلالَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي ا

ة ـ يف تفسري هذه اآلية: وقال ابن أبي احلديد املعتزلي ـ وهو من علماء أهل السّن

 . (37)«ويستولي على املمالك، ميلك األرض إنه وعد بإماٍم :أصحابنا يقولون»

 مصادر الفريقني كما ميكن مالحظة هذه املسألة يف روايات كثرية منقولة يف

 ،ةوكذلك بعض علماء أهل السّن ،إىل احلّد الذي قال معه الشيعة ،ةمن الشيعة والسّن

. وإن هذه الروايات من الشيوع (38)بتواتر الروايات اخلاصة مبوضوع اإلمام املهدّي
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ة يف خاّص واالنتشار واالشتهار حبيث قام الكثري من علماء الفريقني بتأليف كتٍب

#ع والروايات اخلاصة باملهدّيهذا املوضو
(39) . 

حديثًا واحدًا من بني أحاديث  ،كًانًا وتربُّتيمُّ ؛ومن املناسب هنا أن نذكر

وهو احلديث الذي نقله أمري  ،من قبل الفريقني #املوعود كثرية وردت حول املهدّي

 َذِلَك اهلُل َيْوٌم َلَطوََّل َلْو َلْم َيْبَق ِمَن الدُّْنَيا ِإالَّ»أنه قال:  |األكرم عن الن ّي ×املؤمنني

َكَما  ،وَعْداًل ًاَيْمأُل اأَلْرَض ِقْسطي، َأْو ِمْن َأْهِل َبْيِت ،ياْلَيْوَم َحتَّى َيْبَعَث ِفيِه َرُجاًل ِمنِّ

 . (40)«ًاَوَجْور ًاُمِلَئْت ُظْلم

 

 ــــــ مواطن االشرتاك بني املهدي وسوشيانت

در اإلسالمية واإليرانية الزرادشتية ميكن من خالل البحث والتحقيق يف املصا

بني هذين املفهومني. وإن هذه املشرتكات من  تالعثور على الكثري من املشرتكا

إىل القول  قارٍئ القرب من بعضها والتشابه فيما بينها حبيث تدفع للوهلة األوىل بكّل

وكان هذا األمر يف  .مر حتمًا باملفهوم األول واملتقّدر متأّثبأن املفهوم الثاني واملتأّخ

ر املهدوية ل بعض املستشرقني وأذنابهم، حيث قالوا بتأثُّاحلقيقة هو الذي ضلَّ

 بالسوشيانتية.

 إىل بعض املشرتكات بني هذين املفهومني:  ما يلي نشري باختصاٍر ويف

 . (41)ـ املوعود1

 . (42)دينه ـ انتساب كال املوعودين إىل ن ّي2

 . (43)وعودينـ اختفاء احلمل بكال امل3

 . (44)ـ احلفاظ على كال املنقذين4

 . (45)ـ ظهور كائنات شيطانية قبل الظهور5

 . (46)ـ مشولية الظلم واجلور لألرض قبل الظهور6

 . (47)ـ الظهور يف اجلزء املركزي من األرض7

 . (48)دون للظهورـ املمّه8

 . (49)ـ أنصار املوعودين9



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف نصوص معاصرة   

 

 . (50)ـ إقامة احلكومة العاملية10

 . (51)لقضاء على الشيطان واألهرمين عند الظهورـ ا11

 . (52)ـ نتائج الظهور12

وبطبيعة احلال هناك موارد أخرى ألوجه الشبه بني هاتني العقيدتني، ولكننا 

 لالختصار.  رعايًة ؛أعرضنا عن ذكرها

 

 ــــــ بعقيدة سوشيانت #ر االعتقاد باملهدّينقد دعوى تأثُّ

ر املعتقدات اإلسالمية مبعتقدات على دعوى تأثُّة واردة جاّد هناك انتقاداٌت

وإن دراستها بأمجعها حتتاج إىل مساحة  .الزرادشتية منها ال سيَّمااألديان السابقة، و

 في هنا باإلشارة إىل جانب من هذه االنتقادات. تأوسع، ولذلك سنك

 

ر ر املتأخِّى تأثُّوعدم داللة ذلك عل ،ـ وجود نقاط االلتقاء والتشابه بني تعاليم األديان1

 ــــــ م منهاباملتقدِّ

من االلتفات إىل أن جمّرد وجود التشابه الظاهري بني املعتقدات املوجودة  ال ُبدَّ

بعقيدة  ر عقيدٍةعى املستشرقني القائل بتأثُّيف األديان املتنّوعة ال ينهض دلياًل على مّد

 : التاليةمة عليها، وذلك لألسباب متقّد

 

  ــــــ السنخي )املاهوي(أـ التفاوت 

ق مبوارد التشابه ما يتعّل إن املسألة األوىل اليت كان جيب الرتكيز عليها يف

القائم بني األديان هي أن هذه األوجه من الشبه يف الكثري من املوارد ال تعين جمّرد 

 ًاتشابه ظاهري. ويف احلقيقة فإن بني هذه املعتقدات املشرتكة يف ظاهرها تفاوت

 ق بسوشيانت يف املعتقدات اإليرانية ـ الزرادشتية واملهدّيما يتعّل . ففيًاوماهوّي ًاسنخّي

ويف  .يف العقيدة اإلسالمية الشيعية ليس هناك سوى تشابه يف بعض اجلزئيات فقط

احلقيقة هناك الكثري من االختالفات األساسية، وميكن لنا أن نشري من بينها إىل 

 : التاليةاملوارد 
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ل الشيعة ال حيتوي على جمّرد مفهوم َباملوعود من ِق العتقاد باملهدّيـ إن ا1

دة أخرى، متعّد ًاوظائف ومهاّم نقاذ يف نهاية العامل فقط، بل يرى الشيعة للمهدّياإل

ما يعتقده الشيعة يف مسألة  منها. ويف احلقيقة فإن أهّم نقاذ العامل سوى واحٍدإليس 

ن وظيفة أ، و(53)«ةاحلّج»لي األرض من ْخنه وتعاىل ال ُيهو أن اهلل سبحا اإلمام املهدّي

الفيض وما إىل  ة هي اهلداية والقيادة وتوفري األمن لألرض، كما أنه واسطُةاحلّج

 وأنه حيٌّ ،مولوٌد ذلك. وطبقًا هلذا املبنى يذهب الشيعة إىل االعتقاد بأن اإلمام املهدّي

يف  .(54)حبيث ال يعرفه أحٌد ولكْن ،اسه، ويتواجد بني النميارس مجيع وظائفه ومهاّم

فالزرادشتية ال ترى  ؛ن مثل هذه الشؤون لسوشيانتْوحني أن الزرادشتيني ال يَر

يف اهلداية فإن  ٍرْونقاذ يف آخر الزمان، وإذا كان له من َدسوى اإل ٍرْولسوشيانت من َد

ولذلك  .قطهذه اهلداية بدورها ستنحصر يف تلك الفرتة من ظهوره يف آخر الزمان ف

ص الناس من الظلم يف تلك احلقبة. ويف ليخلِّ ؛جندهم يقولون بوالدته يف آخر الزمان

اعتقاد مشهور إىل  هًاَبقنا النظر سنجد العقيدة السوشيانتية أقرب َشاحلقيقة لو أننا دّق

منها إىل عقيدة الشيعة، ومن هنا فإن اإلشكال الذي  ة بشأن اإلمام املهدّيأهل السّن

، وأمحد أمني (55)من أمثال: ابن حزم األندلسي ،ةبني من أهل السّنبعض املتعّص أورده

 لن يكون له حمّل على العقيدة الشيعية باإلمام املهدّي، عًا للمستشرقنيَب، َت(56)املصري

 من اإلعراب. 

 ، وهم: (57)ـ إن اإليرانيني والزرادشتيني يعتقدون بوجود ثالثة منقذين2

ع للقوانني، والذي يظهر يف نهاية األلفية ملنّمي واملشرِّمبعنى ا ،«هوشيدر»ـ أ

 األوىل من املرحلة الرابعة. 

ع الصالة والدعاء، والذي يظهر يف نهاية األلفية مبعنى مشرِّ ،«هوشيدرماه»ـ ب 

 الثانية من املرحلة الرابعة. 

ة ، مبعنى النافع، الذي سيظهر يف نهاية األلفي«سوشيانت»أو  «استوت ارت»ـ ج 

وتقوم القيامة، وخيرج  ،د العاملالثالثة من تلك املرحلة. ومبجيئه وظهوره سوف يتجّد

 .(58)، وحيصل األحياء على اخللودوتبعث فيهم احلياة من جديٍد ،األموات من األجداث

واحد، وأن ظهوره ال يعين نهاية  بوجود منقٍذ يف حني أن الشيعة ال يقولون إاّل
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 العامل وقيام القيامة. 

 

 ــــــ ومقتضى اشرتاك املعتقدات ،ب ـ وحدة منشأ األديان اإلهلية

وعلى فرض اعتبار هذه املعتقدات مشرتكة فيما بينها يف املفهوم واملاهية، 

والقول بأنها مشرتكة بأمجعها يف أصل املنقذ، وإن مكمن اختالفها إمنا هو يف 

دلياًل على عدم أصالة ل أن هذا مع ذلك ال يشكِّ اجلزئيات والتفاصيل فقط، إاّل

ع جذور األديان اإلهلية )إذا ن الذي جيب أخذه بنظر االعتبار يف تتبُّإإذ  ؛رةالعقائد املتأّخ

اعتربنا الديانة الزرادشتية دينًا إهليًا( هو أنه ال جيب النظر إىل الدين من الزاوية 

ن يف الدين نتاجًا ْوالذين يَر ،التارخيية اجملّردة، كما يفعل علماء االجتماع العلمانيني

وما إىل ذلك،  ،رات األرضية، من قبيل: الثقافة، والظروف البيئيةللعوامل واملؤثِّ

بل جيب أن نعترب للدين ماهية مساوية، وننظر  ،أرضية ويعتربون الدين بذلك ظاهرًة

إليه بوصفه ظاهرة وحيانية وغري مادية. وبهذا التحليل من الطبيعي أن تبدو لنا الكثري 

 ما بينها. واملعتقدات املتشابهة فين املسائل م

تة، ْحإن الغفلة عن هذه احلقيقة، والنظر إىل األديان برؤية تارخيية وظاهراتية َب

ر األديان ببعضها. وإن من هو الذي دفع بالكثري من املستشرقني إىل طرح نظرية تأثُّ

كثري من هذه املعتقدات هو بني األسباب اهلاّمة يف الغفلة عن مسألة وحيانية ومساوية ال

ى ، الذي أّد«حممد أمحد السوداني» :عني للمهدوية. ومن بني هؤالءظهور املدَّ

إىل الوقوع يف اخلطأ يف هذا الشأن، وطرح مثل هذه  «دارمستيرت»باملستشرق املعروف 

ل َبعاء املهدوية من ِقعابرة إىل كتاب دارمستيرت ندرك أنه لفهم اّد بنظرٍةو. (59)النظرية

ض لتاريخ ظهور املهدوية يف صدر اإلسالم، ثم أشار إىل حممد أمحد السوداني قد تعرَّ

عوا املهدوية، واختار يف هذا املسار املنهج الفينومينولوجي ق واألشخاص الذين اّدَرالِف

 التارخيي. 

باألساطري اإليرانية، عمل  قه وشغفه اخلاّصبااللتفات إىل تعلُّ ؛إنه يف هذا املنهج

م حتلياًل أرضيًا كي يقدِّ ؛بني العقائد املوجودة يف األديان اإلبراهيمية إجياد صلٍة على

 . (60)لألديان اليهودية واملسيحية واإلسالم
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وعلى هذا األساس إذا أردنا أن نسلك ذات الطريق الذي سلكه املستشرقون يف 

تدي هولن ن ،طريقال نظرتهم إىل األديان وتعاليمها من الزاوية التارخيية فإننا سنضّل

إىل هذا التشابه بني األديان  ومن هنا جند القرآن الكريم يشري صراحًة .إىل شيٍء

، معتربًا ذلك أمرًا طبيعيًا، ومن ذلك قوله تعاىل: |األكرم وتعاليم األنبياء والن ّي

)آل عمران:  ﴾التَّْوَراَة َواإِلْنِجيَل ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َوَأْنَزَل ًاَنزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّق﴿

3 .) 

ر وعلى هذا األساس لو أردنا أن نعترب املشرتكات بني األديان دلياًل على تأثُّ

رة على مجيع األديان املتأّخ ُدِرمة فإن هذا اإلشكال سَيرة باألديان املتقّداألديان املتأّخ

، واملعاد (62)، واملعراج(61)ة العامةّووتعاليمها، من قبيل: اإلميان باهلل والتوحيد، والنب

، واالعتقاد (66)ة والنار وتفاصيلهما، واجلّن(65)، والصراط(64)، والربزخ(63)والقيامة

، واملسائل الفرعية )األحكام( (67)بالكائنات اجملّردة، مثل: املالئكة وأمثاهلم

 ، وما إىل ذلك. (69)، واالعتقاد بوجود املنقذ(68)واألخالق

 

 ــــــ املوعود عند الشيعة واملسلمني ارخيية على أصالة االعتقاد باملهدّيـ الشواهد الت2

ر العقيدة املهدوية بالعقيدة اإليرانية السوشيانتية إمنا تكون قابلة إن شبهة تأثُّ

وبعد اتصال ، رةالعثور على هذه العقيدة يف القرون اإلسالمية املتأّخ لالعتبار إذا مّت

ة على أن حني هناك الكثري من الشواهد والقرائن الداّل املسلمني باإليرانيني، يف

املوعود كان سائدًا بني املسلمني قبل مرحلة الفتوح وارتباطهم  االعتقاد باإلمام املهدّي

 باإليرانيني: 

 

 ــــــ يةر االعتقاد باملنقذ املوعود يف اآليات املّكأـ توفُّ

ثبات أصالة العقيدة املهدوية يف ة اليت ميكن إقامتها إلإن من بني الشواهد اهلاّم

وبااللتفات إىل هذه  .ية منهااملّك ال سيَّماو ،اإلسالم وجود هذه العقيدة يف آيات القرآن

ر بسلمان التأثُّ ال سيَّمار املعتقدات الشيعية، ودحض مجيع احتماالت تأثُّ اآليات يتّم

ميكن  :ومن باب املثالرة. يف املدينة املنّو |األكرم الفارسي الذي التحق بالن ّي
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، أي اآليات األوىل من سورة #املوعود وأشهر آية بشأن املهدّي اإلشارة إىل أهّم

َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن ﴿، إذ يقول تعاىل: (70)يةالقصص، وهي من اآليات املّك

ْرِض َوُنِرَي أَلَوُنَمكَِّن َلُهْم ِفي ا*  اِرِثنَيْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَوأَلاْسُتْضِعُفوا ِفي ا

 (. 6ـ  5)القصص:  ﴾ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكاُنوا َيْحَذُروَن

مأثور  يف تفسري الربهان ـ على هامش تفسري هذه اآلية ـ إىل حديٍث هناك إشارٌة

مان هنا هما شخصان من جبابرة إن فرعون وها»، يقول: ’عن اإلمامني الصادقني

يف آخر الزمان، فينتقم  |حيييهما اهلل تعاىل عند قيام القائم من آل حممد ،قريش

 . (71)«منهما مبا أسلفا

 

  ــــــ #حول املهدّي |ب ـ األحاديث الكثرية واملتواترة عن رسول اهلل

لعقيدة إن من بني القرائن األخرى اليت ميكن من خالهلا الوقوف على أصالة ا

يف  |ة عن رسول اهللاملهدوية يف اإلسالم الروايات الكثرية اليت يرويها الشيعة والسّن

ب، بل ْسع حبيث ال تقتصر روايتها على الشيعة فَحهذا الشأن، وهي من الكثرة والتنوُّ

 . (72)ة الذين قالوا بتواترهاهناك الكثري من علماء أهل السّن

 

 ــــــ لكتب املدّونة يف صدر اإلسالمج ـ روايات اإلمام املهدّي يف ا

م بن قيس ْيًا بني الشيعة كتاب ُسَلإن من بني الكتب القدمية واملعتربة جّد

فات الروائية لدى ل املؤلَّهـ(. ويف هذا الكتاب ـ الذي ميكن اعتباره من أّو76اهلاللي)

 ميكن ، واليت#املوعود الشيعة ـ هناك العديد من الروايات بشأن اإلمام املهدّي

ة أيضًا. ومن يف الرتاث الروائي لدى أهل السّن ،يسري مع اختالٍف ،العثور على بعضها

هذا الكتاب، وهو احلديث القائل:  ل منميكن اإلشارة إىل احلديث األّو :باب املثال

الذي ميأل اهلل به  ،هذه األمة ا ـ والذي نفسي بيده ـ مهديُّ: ... مّن|قال رسول اهلل»

 .(73)«وعداًل، كما ملئت ظلمًا وجورًا األرض قسطًا

  

 ــــــ د ـ شهادة بعض الصحابة

ة على رسوخ هذه العقيدة بني املسلمني يف صدر ومن بني الشواهد والقرائن الداّل
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 ،اإلسالم املؤامرة اليت قادها معاوية من أجل القضاء على العقيدة املهدوية بني املسلمني

ومن ذلك أنه  .عن اخلالفة ^شيعة، وإبعاد أهل البيتوة األمل يف أفئدة الْذوإطفاء َج

زعمتم أّن لكم ملكًا هامشّيًا، ومهدّيًا »وّجه اخلطاب إىل مجاعة من بين هاشم قائاًل: 

 . «مه لهقائمًا، واملهدّي عيسى بن مريم، وهذا األمر يف أيدينا حّتى نسلِّ

واب معاوية، ـ يف ج |األكرم وقال ابن عباس ـ وهو من كبار أصحاب الن ّي

ّنا زعمنا أّن لنا ملكًا مهدّيًا إ :امسع يا معاوية، أّما قولك»حيث كان من احلاضرين: 

ْن َلْن َوَزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأ﴿: ، قال اهلل سبحانه وتعاىلفالزعم يف كتاب اهلل شكٌّ

لنا ملكًا هامشّيًا، ومهدّيًا  ّنإأّما قولك:  .(8)التغابن:  ﴾ُيْبَعُثوا ُقْل َبَلى َوَربِّي َلُتْبَعُثنَّ

واحد  َق من الدنيا إاّل يوٌميشهد أّن لنا ملكًا ومهدّيًا قائمًا، لو مل يْب قائمًا، فكلٌّ

ن إكما ملئت ظلمًا وجورًا. أّما قولك:  ،ملّلكه اهلل فيه، ميأل األرض قسطًا وعداًل

مّنا أهل البيت،  ّي رجٌلال، واملهدّنما ينزل عيسى لقتال الدّجإاملهدّي عيسى بن مريم ف

 . (74)«يصّلي عيسى خلفه

 

 ــــــ رة باملعتقدات اإلسالميةر املعتقدات الزرادشتية املتأّخـ احتمال تأث3ُّ

دينون يف معتقداتهم ملعتقدات إيران عون أن اإلمامية َمإن الكثري من الذين يّد

تني العقيدتني يف القدمية يستندون يف كالمهم هذا إىل التشابهات املوجودة بني ها

ى لو افرتضنا وجود االحتاد سة لدى كال الفريقني. يف حني أنه حّتالكتب املقّد

املفهومي واملاهوي بني هذه املعتقدات، ونظرنا إىل هذه املسألة باملنظار التارخيي فقط، 

قطعي من التاريخ ُيثبت أن املعتقدات الشيعية ـ  شاهٍد مع ذلك نقول: ال يوجد هناك أّي

ر رة يف البني؛ إذ بالنظر إىل تأخُّاملوعود ـ كانت هي املتأثِّ االعتقاد باملهدّي  سيَّماالو

ارتضينا وجود  والقول: إننا وإْن ،عي العكسبعض املصادر الزرادشتية قد نّد

املشرتكات االعتقادية بني األديان السماوية، ونؤمن بأن أصل االعتقاد باملنقذ له جذور 

ن إقامة شواهد وقرائن على أن الكثري من املشرتكات املوجودة ميك مساوية، ولكْن

يف املعتقدات، ونقيم على  يف جزئيات وخصوصيات هذه العقيدة يف الديانتني هلا جذوٌر

 : التاليةعى األدلة هذا املّد
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 ــــــ وتغيري بعضها بعد دخول اإلسالم إىل إيران ،أـ عدم اعتبار املصادر اإليرانية الزرادشتية

ق مبسألة اعتبار النصوص والكتب الزرادشتية ميكن القول: إن ما يتعّل يف

األغلبية الساحقة من املستشرقني يذهبون إىل القول بعدم اعتبار النصوص الزرادشتية 

املستشرقة املختصة يف الشأن اإليراني  ،تعبري السيدة )ماري بويس( الراهنة. وعلى حّد

إن هذا الدين يعيش فقرًا من حيث املصادر »: (75)يف كتابها )تاريخ كيش زرتشت(

 . (76)«والوثائق

وإليضاح هذه املسألة جيب القول: إن املختصني يف كتاب األفستا يعمدون إىل 

 ؛املعروف بـ )اجلاتها( ،تقسيم األفستا املوجود حاليًا إىل قسمني: األفستا القديم

ن أكثر أقسام األفستا اعتبارًا م ّدَعالذي ُي ،. وإن األفستا القديم(77)واألفستا اجلديد

بائد وغري  يعرتف الكثري من اللغويني بأنه حيتوي على خطٍّ ،عند الزرادشتيني

. وقال املستشرق السويسري )فيدن غرين(، بشأن عدم إمكانية فهم (78)مفهوم

 . (79)«ها على حنو القطع واليقنيتر علينا فهم اجلايتعذَّ»)اجلاتها(: 

: (80)(يف كتابه )طلوع وغروب زرتشيت  ،رسي زينر(ويف هذا الشأن قال )أو

إن األفستا يشغل حّيزًا صغريًا، نضطّر معه على الدوام إىل توظيف احلدس والظنون... »

 . (81)«وإن هذا الشك والرتدد حول مفهوم أحد النصوص غالبًا ما يقع يف قسم اجلاتها

إن اللغة املنطوقة »ود( يف هذا الشأن قائاًل: ودا د األستاذ )كما يؤّك

سنة، وهذا يعين أن  ْيقد بادت منذ أكثر من ألَف ،ى املكتوبةبل وحّت ،للجاتها

الزرادشتيني مل يكونوا يفهمون معاني عبارات اجلاتها، وكانت عبارات اجلاتها تبدو 

غريبة على األذهان وغري مألوفة. ومن هنا ميكن لنا أن نستنتج أن أذهان الناس ورجال 

 . (82)«صحيح زرادشتيني مل تكن تستطيع حفظ اجلاتها بشكٍلالدين ال

قني املختصني يف إيران بعد اعرتاف الكثري من املستشرقني واحملّق ،وعليه

قني كان القدمية بأن هذا القسم من األفستا مل يكن مفهومًا، وبإقرار هؤالء احملّق

حيفظ القسم األكرب من  ْنهناك بني الزرادشتيني واملوابذة وعلماء الديانة الزرادشتية َم

صحيح، وكانوا يكتفون مبجرد ترديد  عبارات األفستا دون فهم معانيها بشكٍل

والذين  ،أخرى فإن هؤالء احلفاظ للجاتها ، ومن ناحيٍة(83)األلفاظ وتكرارها فقط
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من جيل إىل  لون تراث األفستا القديم، وكانوا يقومون بنقل هذا الرتاث مشافهًةميثِّ

القضاء على حلقة الوصل  د مشلهم يف هجوم اإلسكندر املقدوني، ومّتبّدجيل، قد ت

باإلمكان احلفاظ على األجيال الالحقة بعد تشتيت مشلها  ْدُعالشفهية الوحيدة، ومل َي

عاء ـ يف هذه احلالة املضطربة اليت فرضت ، وعليه كيف ميكن االّد(84)املتداعي

االدعاء بتأثري  إىل هذه النصوص البائدة، ثّم نفسها على األفستا القدمية ـ بنسبة عقيدة

 رة. هذه العقيدة يف تراث األديان املتأّخ

عاء كذلك بأن هذا القسم ق باألفستا اجلديدة فيمكن االّدما يتعّل وأما يف

أيضًا ال ميكن الوثوق به أيضًا؛ وذلك ألن الكثري من املستشرقني أنفسهم يقولون: 

إىل مرحلة دخول اإلسالم إىل احلدود اإليرانية وبعد ن األفستا اجلديد يعود إحيث 

والدفاع  ،للوقوف بوجه الدين اجلديد ؛قام املوابذة وعلماء الديانة الزرادشتية (85)ذلك

وإثبات مساوية دينهم، بإجراء تغيريات على األفستا، حبيث أدى هذا  ،عن حيثياتهم

. إن (86)مق األراضي اإليرانيةالتغيري إىل حتريف هذا الكتاب بعد دخول اإلسالم إىل ع

د والشاهد الذي ميكن لنا إقامته بشأن إثبات تأثري املعتقدات اإلسالمية والقرآنية املؤّي

يف كتب الزرادشتيني أننا جند يف التعاليم الزرادشتية املرتبطة بالقرن اهلجري الثالث 

دثًا مع )القرن التاسع للميالد(، ظهورًا لزرادشت يف العديد من املواطن متح

يف أن هذه الصورة مقتبسة من التعاليم اإلسالمية القائمة على  ال َشكَّ)أهورامزدا(، و

بني القواعد الدينية املتوفرة يف  ي. كما أننا لو أجرينا مقارنًةْحاعتقاد املسلمني بالَو

ت األفستا احلالية وكتب الالهوت البهلوي املوجود حاليًا وبني املقاطع املبعثرة واإلشارا

فني األجانب املختصرة املوجودة بشأن الديانة اإليرانية يف العهد الساساني يف آثار املؤّل

)من بيزنطيني وسريانيني وأرمن( سنقف على اختالفات مذهلة، وإن هذه االختالفات 

 . (87)ى بشكل أكرب يف القصص واألساطري وعلم التكوينتتجّل

واملكتوبة خبط  ،حلديثةأخرى فإن أقدم خمطوطة لألفستا ا ومن ناحيٍة

م، 1325وهي حمفوظة حاليًا يف الدمنارك، يعود تاريخ كتابتها إىل عام  ،(88)«دبرية»

، مما (89)أي بعد مقتل زرادشت بتسعة عشر قرنًا، وبعد مثانية قرون من ظهور اإلسالم

مدّون ومعروف على مدى تسعة عشر قرنًا،  يعين أن الزرادشتيني مل يكن هلم كتاٌب
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. ُيضاف إىل ذلك أن الزرادشتيني له من أثٍر َقْبان هلم مثل هذا الكتاب فإنه مل َيوإذا ك

إذ يتألف  ؛ُيجمعون على أن األفستا كان يف األصل أكرب بكثري من األفستا الراهن

كلمة، وحيتمل أن يكون األصل قد اشتمل على  83000األفستا املوجود حاليًا من 

كان أكرب من األفستا املوجود حاليًا مبقدار  وهذا يعين أن األصل ،كلمة 345700

عاء القائل . إن هذه القرائن جمتمعة ميكنها أن تساعد على إثبات االّد(90)أربعة أضعاف

أن الكثري من  ال سيَّماورت بالتعاليم اإلسالمية، بأن هذه النصوص الزرادشتية قد تأّث

 حوا به أيضًا. صّر وقد ،ون هذا االعتقاداملستشرقني املعروفني كانوا يتبّن

: (91)يف كتابه )متون شرقي وسنت زرتشيت( ،ويف هذا الشأن قال هاشم رضي

إن الوثائق األفستائية املتوفرة بأيدينا )حول زرادشت وتارخية واملقربني منه( شحيحة »

وذلك ألن رواة املكاتيب  ؛جدًا، كما ال ميكن االعتماد على املصادر البهلوية أبدًا

منهم إىل نشر الزرادشتية، وإثبات  فرطوا وبالغوا يف هذا الشأن، يف سعٍيالبهلوية قد أ

باختالق الروايات ووضع األخبار، وفهم األساطري،  ،إثباتًا لعظمة الن ّي ؛الذات، وقاموا

 . (92)«وتوظيف روايات املذاهب واألديان األخرى، وبالغوا يف إثبات املعاجز الكثرية

مل نعهد دينًا تعّرض »(: لوع وغروب زرتشيت يف كتابه )ط ،قال أورسي زينر

 . (93)«ض له الدين الزرادشيتإىل التحريف يف مراحله األوىل باحلجم الذي تعّر

إن مجيع »: (94)كتابه )إيران در زمان ساسانيان( يف ،وقال كريستيان سن

تأليفها بعد  تة، واملتوفرة حاليًا باللغة البهلوية، قد مّتْحالكتب الزرادشتية الدينية الَب

ع للميالد )القرن اهلجري يف القرن التاس ال سيَّماو ،قرون من انقراض الساسانيني

 . (95)«هود حثيثة يف حقل تأليف الكتب، حيث قام علماء الدين الزرادشتيني جبالثالث(

 

ر الكتب والنصوص اإليرانية بتعاليم قني القائم على تأّثب ـ رأي املستشرقني وبعض احملّق

 ــــــ ان اإلبراهيميةاألدي

إن بعض أوجه الشبه بني القرآن والرتاث اإليراني قد »: ـ إحسان يار شاطر1

يكون نتاج مسار عكسي لتأثري اإلسالم يف الكتب الزرادشتية يف القرن العاشر 

 . (96)«للميالد
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لقد كان آلذر فرخزادان ـ الذي حيتمل أن يكون بدأ تأليف »: ـ جوكسي2

كما كان  .آلخر مع علماء اإلسالم من حنٍي ( يف بغداد ـ تواصٌلكتاب الـ )دينكرت

وهو آذر باد أميدان أيضًا. فقد يكون هلما  ،يوجد مثل هذا التواصل مع املوبذان اآلخر

يف إضافة بعض املسائل املختلقة إىل األساطري اليت جندها يف الـ )دينكرت(  يٌد

ض املشرتكات بني السرية الذاتية لكي يعمال على إجياد بع ؛والكتب األخرى أيضًا

 . (97)«|حممد لزرادشت والن ّي

حيث قال يف كتاب )سوشيانت منجي إيرانويج  ،سيد حسن آصف الـ 3

إن هذه الكتابات مل تكن ناجعة »: (98)نوشته هاي زرتشيت وجعل روايات آن(  

ياسية أو شخصية، بدوافع س ،دوابأمجعها؛ ألنها حتمل أفكار الذين أجربوا أو تعّم

ليثبتوا أصالتها ومساويتها،  ؛ا، وإضافة بعض املشرتكات هلتغيري الديانة اإليرانيةعلى 

رًا أن حقيقة الدين اإلسالمي ال حتتوي على أصول وتعاليم بغية إقناع الذين أسلموا مؤّخ

خر، آ جد بشكٍلأخرى: إن كل ما جاء به القرآن قد سبق له أن ُو جديدة. وبعبارٍة

يف األفستا. وكان املوابذة هنا يستشعرون نقصًا يف  ،مبا كان أفضل وأكملور

 ْداألفستا املكتوب، ويف هذا اإلطار بدأوا نشاطهم التأليفي احملموم... ومعه مل يُع

 . (99)«ى أصول الديانة الزرادشتيةثبات حّتر إلباإلمكان االستناد إىل األفستا املتأّخ

تقد بدوره أن الكثري من التعاليم واملعتقدات حيث يع ،مهر ـ الدكتور 4

ثًا رة بالتعاليم واملعتقدات اإلسالمية. وقال متحّداملوجودة يف الكتب الزرادشتية متأّث

إن املعاجز »تاب األفستا اجلديد: كعن املعجزات املنسوبة لزرادشت وسوشيانت يف 

ين بعده )سوشيانت( ال املنسوبة يف النصوص البهلوية إىل أشو زرادشت أو إىل املنقذ

 . (100)«ها، وال تنسجم مع العقلد هلا يف اجلاتوجو

و)زات سربم( الذي يعود تأليفه إىل القرن العاشر  ،ويف هامش الـ )دينكرت(

للميالد، و)زراتشت نامه( الذي يعود تأليفه إىل القرن الثالث عشر للميالد، 

ميالد، حول املعاجز املنسوبة إىل و)فركرد( الذي يعود تأليفه إىل القرن التاسع عشر لل

والدة زرادشت، ولقاءاته السبعة وحواره مع أهورامزدا وأمشاسبندان، ذهب إىل 

إن هذه النصوص قد كتبت ـ »ا قاله يف هذا الشأن: ومّم .يةاالعتقاد بعدم أخذها جبّد
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من وجهة نظري ـ بعد قرون من اندثار الساسانيني وأفول جنمهم، وكان السبب من 

ق سياسيًا يف املنطقة، ء ذلك يكمن يف منافسة األديان اإلبراهيمية اليت بدأت تتفّوورا

فأخذت الزرادشتية تنسب لزرادشت معاجز توازي وتتكافأ مع معاجز أنبياء الديانات 

 . (101)«اإلبراهيمية

إن »من بندهشن حول املعاد ـ واليت تقول:  71ـ  70كما قال يف حاشية الفقرة 

جد الناس من العدم ميكنه أن يعيد إىل احلياة ما سبق له أن أوجده من أورمزد الذي أو

حيث  ،ق باملعاد اجلسماني(ما يتعّل نشاهد هنا تأثري األديان اإلبراهيمية )يف»: ـ «العدم

 . «يف فرتة تأليف كتاب )بندهشن( سياسّي ٌقكان هلذه األديان تفوُّ

 :النقطة اهلامة، وهي أن أمثال من اإلشارة إىل هذه ال ُبدَّويف نهاية املطاف 

ر املعتقدات الشيعية، عون تأثُّمن الذين يّد ،«إجناتس جولدسيهر»و «شاؤول شاخت»

وأن إثباتها يف غاية  ،هون يف الوقت نفسه إىل أن هذه الدعوى تبقى جمّرد فرضيةينوِّ

من غري السهل ». فقد صّرح )شاؤول شاخت( يف نهاية كتابه قائاًل: (102)الصعوبة

قاطع  ر يف اآلخر، ونادرًا ما نستطيع أن نثبت بضرٍسحلديث عن أّي األطراف قد أّثا

ل من ذلك الرتاث إىل وأنه قد تسّل ،ما ر يف تراٍثكان هو املتجّذ أّي مفهوم خاّص

 . (103)«الثقافات األخرى. ولذلك نضطر يف أغلب املوارد إىل االكتفاء مبجّرد التنظري

ها ويف أبدًا يف اجلات ْدِرلقول بأن االعتقاد باملنقذ مل َيم، وابااللتفات إىل ما تقّد

، وأن ما ميكن (104)دقيق مكتوب ومضبوط بشكٍل كلمات أشو زرادشت بشكٍل

رة واألفستا العثور عليه بشأن املنقذ يف الرتاث الزرادشيت إمنا يعود إىل النصوص املتأّخ

ة، والقول: إنه حتى لو اجلديدة، ميكن اإلصرار على أصالة هذه العقيدة اإلسالمي

منا بوجود أصل االعتقاد بوجود املنقذ واملنجي يف الرتاث اإليراني القديم، مع ذلك سلَّ

ر الزرادشتية بالتعاليم قة بسوشيانت ناشئة من تأثُّعي أن الكثري من اجلزئيات املتعّلنّد

 اإلسالمية. 

 

  ــــــ النتيجة

 ال سيَّماعقيدة املهدوية يف اإلسالم ـ ور العاه بعض املستشرقني من تأّثإن ما اّد
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بسبب أسبقيتها  ؛الشيعة اإلمامية ـ بعقيدة سوشيانت يف الديانة اإليرانية القدميةعند 

 لعدة أمور:  ؛مها التارخيي على اإلسالم، مردوٌدوتقّد

: لو اعتربنا الديانة الزرادشتية دينًا مساويًا كان التشابه يف تعاليم األديان اًلأّو

حاد مصدرها أمرًا طبيعيًا وشائعًا، وميكن لنا أن نضيف إىل هذه هلية بسبب اّتاإل

من قبيل:  ،املشرتكات بني األديان السماوية مناذج من االعتقاد بالكائنات غري املادية

 املالئكة، ومعراج األنبياء، والربزخ، وما إىل ذلك. 

يرانية الزرادشتية يف : لقد مّت استعمال كلمة سوشيانت يف املصادر اإلوثانيًا

وهو مطلق  ،مبعنى عاّم :واآلخر ؛وهو املنقذ املوعود ،مبعنى خاّص :أحدهما :معنيني

ها( ويف كلمات أشو زرادشت يف كتاب األفستا القديم الـ )جات ْدِرومل َي .إيصال النفع

 أبدًا.  استعماله يف املعنى اخلاّص

اختالف  عتقاد باإلمام املهدّيواال : هناك بني سوشيانت باملعنى اخلاّصوثالثًا

ر املنقذ يف آخر الزمان، ْوبَد ماهوي؛ ألن سوشيانت يف العقيدة الزرادشتية ال يقوم إاّل

الشيعة منهم، فإن له ـ باإلضافة إىل  ال سيَّماو ،يف معتقد املسلمني خالفًا لإلمام املهدّي

لق، والواسطة بني السماء ذلك ـ أدوارًا هاّمة أخرى، من قبيل: احلجة اإلهلية على اخل

واألرض، وما إىل ذلك. كما يعتقد الزرادشتيون اإليرانيون بثالثة منقذين، يف حني ال 

 واحد.  مبنقٍذ يعتقد املسلمون والشيعة إاّل

ع باالعتبار الالزم الذي : ال شيء من النصوص اإليرانية الزرادشتية يتمّتورابعًا

عاء بعد ذلك بأنها قد نة الزرادشتية، واالّدميكن معه نسبة اعتقاد جازم إىل الديا

 رة. تركت تأثريها على العقائد املتأّخ

: بااللتفات إىل الشواهد والقرائن الكثرية فإن الكثري من املصادر وخامسًا

اإليرانية الزرادشتية املكتوبة اليت تزخر بهذه العقيدة إمنا كتبت يف الفرتة اليت 

كامل سيطرته على اجملتمعات اإليرانية يف القرن أعقبت فتح إيران وبسط اإلسالم 

ة، اهلجري الثالث، وكان الغاية من كتابتها وإعادة صياغتها ترمي إىل أغراض خاّص

ل الكثري من املعتقدات اإلسالمية، مبا فيها مفهوم املنقذ ولذلك نشاهد فيها تسّل

 وجزئياته. 



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف نصوص معاصرة   

 

ذا أمكن اعتبارها دينًا إ ،عي أن أصل الديانة الزرادشتيةوبالتالي فإننا نّد

مساويًا، واعتربنا اإلميان باملوعود من التعاليم السماوية، ال مندوحة لنا من القول بأن 

رة بالعقيدة املهدوية الواردة يف هذه العقيدة يف الكثري من اجلزئيات واخلصائص متأّث

 املصادر اإلسالمية.

 

 

الهوامش
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×
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هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف نصوص معاصرة   

 

                                                                                                                                 



 

 

ـه 1439م ـ  2018السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف  نصوص معاصرة ــ  

 

                                                                                                                                 



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف نصوص معاصرة   

 

                                                                                                                                 



 

 

 ورة اإلمامةنقد برهان اللطف وتطبيقاته يف إثبات ضر
 

 )*(أمير غنويالشيخ 

 )**(محمود زارعي بلشتيأ. 

 حسن بن مطلقترجمة: 

 

 ــــــ املقّدمة

كانت قاعدة اللطف وال تزال موضع اهتمام مجيع املتكلمني اإلسالميني منذ 

أفرد بعض الكتب يف موضوع هذه القاعدة، حيث جند  ْنالعصور األوىل، ومنهم َم

والنتائج املرتتبة عليها. وتكمن أهمية هذه القاعدة يف  ،خمتلف األحباث يف صحتها

اآلثار املرتتبة عليها، من قبيل: وجوب التكليف الشرعي، ووجوب بعث الرسل، 

ن اآلالم ْسووجوب عصمة األنبياء، ولزوم الوعد والوعيد، وحبث الشرور )ُح

. وإن الشرح املبّسط (2)نيح العقليْبن والُقْس. إن هذه القاعدة متفّرعة عن احُل(1)االبتدائية(

 هل كلُّ هلذه القاعدة هو أن اهلل سبحانه وتعاىل جيب أن يتلطف على عباده، ولكْن

ما هي طرق تشخيص و؟ وما هو املراد من اللطف ووجوبه على اهلل تعاىل؟ لطف واجٌب

هلذه القاعدة يف القرآن  أدلة هذه القاعدة؟ وهل هناك جذوٌرما هي و ؟اللطف الواجب

وملاذا يصّرون على  ؟ما هي هواجس العلماء يف هذا البحثوة املطّهرة؟ م والسّنالكري

الدفاع عن هذه القاعدة أو خمالفتها؟ وما هي االنتقادات اليت مّت إيرادها على هذه 

هذه القاعدة بعد  وما مدى قّوة هذه االنتقادات؟ وهل ميكن لنا أن نغلق ملّف ؟القاعدة

 النقض، دون اإلجابة عن هذه األسئلة؟ ذكر بعض األمثلة على سبيل 
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حيث يساعد املكلف على طاعة اهلل ـ مبعنى أنه يقّرب  ؛إن اللطف باختصاٍر

للغرض ـ أي إذا مل  حصل بفقده نقٌض اُيسّمى مقرِّبًا، وإذ ،العبد من القيام بالعبادات ـ

. وسوف يأتي أن حتصيل العبادة بوجوده ـ ُيسّمى حمصِّاًل بالعبادة من دونه، أو مّت َتْؤُي

املراد من اللطف يف هذه القاعدة هو املعنى الثاني. وسوف نسعى يف هذا املقال إىل 

من خالل بيان مجيع النظريات املطروحة بشأن تعريف  املتقّدمة،اإلجابة عن األسئلة 

عرضًا وتبويبًا، لننتقل  ،ة عليهاواالعرتاضات اهلاّم ،وأدلتها ،وقاعدة اللطف ،اللطف

لك إىل االستدالل على الرأي املختار. ويف نهاية املطاف نذكر الدليل العقلي على بعد ذ

ورّده. يقوم التأكيد يف هذا املقال على  ،إثبات نصب اإلمام على أساس قاعدة اللطف

أدلة عدم إمكان االستناد إىل قاعدة اللطف، وكذلك على مناقشة أدلة هذه القاعدة 

اس. وباختصار ميكن القول: إن أدلة قاعدة اللطف على صيغة الشكل األول من القي

 ،األدنى ال ميكن التعويل عليها يف إثبات مصاديق اللطف نها يف احلّدإ، أو جمروحٌة

 . بة على هذه القاعدة باطلٌةوبذلك تكون اآلثار والنتائج املرتّت

 

  ــــــ ما هو اللطف؟

، والرفق، واملداراة، يعين: الرّب، واإلكرام «اللطف»جاء يف كتب اللغة أن 

 . (3)واملوّدة، والرأفة، واإلهداء

هلل سبحانه وتعاىل،  وقد ورد استعمال اللطف يف اآليات والروايات كصفٍة

ه اهلل، ودقة ْنه عن التجسيم، وعدم إمكانية إدراك ُكمبعنى: العلم النافذ، والتنزُّ

 . (4)الصنع، والتدبري، واإلحسان واجلود

واللطف  ؛لمني على قسمني، وهما: اللطف احملصِّتكلِّواللطف يف مصطلح امل

سنأتي على ذكرها تباعًا. واللطف صفة فعل  ،ب. كما أن للطف تعاريف أخرىاملقرِّ

 . (5)اهلل املنبثق عن احلكمة أو اجلود واإلحسان

 

 ــــــ اللطف املقّرب

ف املكلَّ اللطف هو ما يكون»: التاليلقد مّت تعريف اللطف املقرِّب على النحو 
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، يف التمكني ومل يكن له حظٌّ، وأبعد من فعل املعصية، معه أقرب إىل فعل الطاعة

 . (6)«جلاءاإل ومل يبلغ حّد

إن أساس هذا التعريف هو التقريب حنو الطاعة، وعليه إمجاع كافة 

 . (7)مني من العدلية تقريبًااملتكلِّ

وذلك  ؛أحدهما يف تعريفهاإلجلاء والتمكني أو  ْيجتاهل ذكر قيَد ْنوهناك َم

بية إىل الطاعة، وأضافوا قيدًا آخر. والالهيجي ذكر ألنهم يعتربون قوام التعريف باملقرِّ

 آثر عدم اإلشارة إليها.  (9)آخر ، ويف موضٍع(8)واحدة مجيع القيود مّرًة

التمكني واإلجلاء يف تعاريفهم، ومن بني  ْيإن بعض املعتزلة مل يذكروا قيَد

 ريف ما يلي: هذه التعا

 . (10)«ي داعيه إليهاويقّو ،ب من الطاعةما يقرِّ»ـ 

 . (11)«ويبعده عن املعصية ،ب العبد من الطاعةاللطف ما يقرِّ»ـ 

 . (12)«ما يكون عنده أقرب إما إىل اختيار أو إىل ترك القبيح»ـ 

عن األمر الذي يقّرب املكّلف من اإلتيان  إن اللطف يف مصطلح القوم عبارٌة

 كليف. بالت

ومن هنا فقد اعترب  .مل يأِت بقيد اإلجلاء أيضًا، واعترب ذلك زائدًا ْنوهناك َم

. (13)بية من الطاعة جنسًا يف التعريف، وشرط عدم التمكني فصاًل يف التعريفاملقرِّ

 . (14)كما أن بعض املعتزلة بدورهم مل يشريوا إىل قيد شرط التمكني

يف التعريف، وأما  فصٌل «ة من الطاعةبياملقّر»، وجنٌس «اللطف»هو أن  احلّق

ة؛ بيتوضيحية؛ ألن شرطية عدم التمكني هو من لوازم املقّر القيدان اآلخران فهما زيادٌة

 ى يكون هناك مورٌدحّت إذ لو مل يكن التمكني موجودًا لن يكون هناك تكليٌف

طاعة ن الإللتقريب. ولذلك فإن فرض التقريب يقوم على شرط عدم التمكني. وحيث 

قه عدم اإلجلاء. وسوف نبحث يف هذه املقالة خمتلف اختياري فالشرط يف حتّق أمٌر

 تعاريف اللطف. 

 

 ــــــ اللطف احملصِّل

ف على الطاعة باختياره، ومن م املكلَّطف احملصِّل هو الذي بوجوده ُيْقِدإن الل
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تياز من شرط ل على الطاعة. وإن عنصر االختيار يف التعريف هو لالمِبدونه ال ُيْق

أن الشخص يف  ق الشرط، إاّلق من دون حتقُّن الطاعة ال تتحّقإمتّكن التكليف؛ إذ 

ف على هو ما حيصل عنده الطاعة من املكلَّ»على عدم الطاعة:  ٌرمثل هذه احلالة جمَب

 . (15)«نه يف احلالنيمع متّك ،ْعِطسبيل االختيار، ولواله مل ُي

 ، وهي من قبيل: املتقدِّم كثريًاعن التعريف أما التعاريف األخرى فال ختتلف 

 ،يعلم عند وقوع الطاعة ،ال ضرر فيه ،فيفعله اهلل تعاىل باملكلَّ اللطف أمٌر»ـ 

 . (16)«ْعولواله مل ُيِط

 . (17)«فيسّمى توفيقًا ،أن يقع عنده الواجب، ولواله مل يقع»ـ 

 . (18)«ب القبيحما خيتار عنده املرء الواجب، ويتجّن هو كّل»ـ 

 . (19)«إن اللطف هو ما ُيختار عنده الفعل الواجب أو االمتناع من القبيح»ـ 

ف عنده إىل فعل الطاعة، وينقسم إىل: ما خيتار املكّل ااعلم أن اللطف ما دع»ـ 

 . (20)«هْرولواله مل خيَت ؛فعل الطاعة

 ،ما خيتار عنده املكلف الطاعة»كما أن القول املنسوب إىل املعتزلة هو: 

 . (21)«ًةوُيسّمى عصم ،مى توفيقًا، أو خيتار عنده ترك القبيحويس

كان تقع الطاعة، ولواله مل  إْن»قوام تعريف اللطف احملصِّل يكون بقيد: 

 . «ْعِطُي

إن اللطف احملصِّل خيتلف عن شرائط التكليف والتمكني. وإن قيد االختيار 

اختيار  يتّم فتارًة ؛تمكنيإمنا هو للفرق بني اللطف وشرط ال املتقدِّميف التعريف 

. يقول القاضي وأما من دون شرط التمكني فال حتصل طاعٌة ؛الطاعة دون وجود لطف

خيتار ذلك من دون  ْنففيهم َم ؛حال املكلفني قد ختتلف يف ذلك»عبد اجلبار املعتزلي: 

 اللطف يدعوه إىل اختياره على وجٍه ْنوفيهم َم ؛حال يعصي على كّل ْنوفيهم َم ؛لطف

 . (22)«لواله كان يعصي

ـ ليس هو اللطف. قال  املتقدِّميف التمكني ـ بناء على املصطلح  إن الذي له حظٌّ

ألن  ؛وهذا خبالف التكليف الذي يطيع عنده»العالمة احللي يف )كشف املراد(: 

ن بالتكليف من أن يطيع فهو من دون اللطف يتمّك، اللطف أمر زائد على التكليف
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وبدونه ال ، ن من أن يطيعألن عنده يتمّك؛ س كذلك التكليفولي .أو ال يطيع

فلم يلزم أن يكون التكليف الذي يطيع عنده  .ن من أن يطيع أو ال يطيعيتمّك

 . (23)«لطفًا

وغري  ،لقد مّت التصريح هنا والتأكيد على أن اللطف احملصِّل هو غري التكليف

 .م التكليف، وبعده اللطفر شرائط التكليف، ثشرط التكليف. ففي البداية تتوّف

ق أصل التكليف، من قبيل: العقل شرطًا يف حتقُّ ّدَعومن هنا فإن األمور اليت ُت

 والبلوغ، ليست من اللطف املقرِّب أو احملصِّل. 

 ق بذكر هذين النوعني من اللطف ليسوا على وتريٍةما يتعلَّ مني يفإن املتكّل

رغم  ،طف املقرِّب. ويف كتاب الياقوت. فإن مجيع العدلية قد ذكروا الل(24)واحدة

أنه يف إثبات اإلمامة ذكر اللطف  ذكر اللطف احملصِّل فقط يف قسم التعريف، إاّل

ب من الطاعة، ويبعد من عقاًل؛ ألنها لطف يقرِّ اإلمامة واجبٌة»املقرِّب وتعريفه، قائاًل: 

 . (25)«املعصية

، وهناك َمْن فّسر (26)فقطمني بذكر اللطف املقرِّب وقد اكتفى بعض املتكلِّ

. ولو (27)اللطف مبعنى اجلود واإلحسان والكرم أيضًا، وقالوا بأن القاعدة ثابتة له

، (28)وليس الشيخ املفيد ،قنياعتربنا كتاب )النكت االعتقادية( من تأليف فخر احملّق

. إن عدم اإلشارة إىل (29)واحد من اللطفني املذكورين فعندها ال يكون قد ذكر أّي

ل دلياًل على عدم قبوله، بل إن عموم العدلية د هذين اللطفني املذكورين ال يشكِّأح

 ،بااللتفات إىل املصادر املتقدمة، فإن سياق الكالموقائلون بهذين النوعني من اللطف. 

م يف قسم التقريرات من ومنه األمثلة واألدلة املذكورة بشأن قاعدة اللطف ـ والذي تقدَّ

عى ذلك بااللتفات إىل معنى هذين القسمني من اللطف، يكون املدَّوك ،هذه املقالة ـ

الضيف. فلو علمنا أن الذي يتّم ذكره يف مجيع الكتب هو: ثابتًا. وإن املثال  املتقدِّم

ضيفًا لن حيضر يف املضيف إذا مل جيد نوعًا من الرتحيب يف الكالم وحسن الوفادة 

هذا الضيف والرتحيب به،  ماجب إكراوجب على املضّيف وصاحب الدعوة أن يقوم بو

ذكر هذا املثال يف سياق  ْنللغرض. وهناك َم ًاكان يف عدم إكرامه نقض وإاّل

مني تقريبًا . إن قيد نقض الغرض يذكره مجيع املتكلِّ(30)االستدالل على قاعدة اللطف
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م مع ذكر املثال على هذا القيد، األمر الذي يثبت أن مراده ،إىل جانب بيان اللطف

الذي يستوجب عدمه  ،، بل مرادهم هو خصوص اللطف املقرِّبلطٍف مل يكن كّل

 ،قع الطاعةتكان  إْن»أخرى عن قوهلم:  وبذلك يكون عبارًة .العصيان ونقض الغرض

ل. وبااللتفات إىل أن تأليف كتاب )الياقوت( يف تعريف اللطف احملصِّ «ْعِطولواله مل ُي

السيد املرتضى يف  :من أمثال ،وقد قام تالميذهكان سابقًا لعصر الشيخ املفيد، 

كتاب الذخرية، والشيخ الطوسي يف كتابه االقتصاد، بتناول مفهوم اللطف 

 ره ناظرًا إىل اللطف االصطالحي أيضًا. ْواالصطالحي، يثبت أن الشيخ املفيد كان بَد

أن إن ذكر قيد العبث يف دليل الشيخ املفيد على قاعدة اللطف يثبت أنه يرى 

الستحالة »إذ يقول:  ؛مبنى هذه القاعدة هو احلكمة أيضًا؛ ألنه يعترب قبح نفي الغرض

وهذا مذهب مجهور اإلمامية والبغداديني  .تعلق وصف العبث به أو البخل واحلاجة

 . (31)«ة من املعتزلةكاّف

اًل القيام مبا يكون حمصِّ»آخر خلصوص اللطف املقرِّب، وهو:  وهناك تعريٌف

وقيل يف تعريف خصوص اللطف  .«حبيث لواله ملا حصل الغرض منه ،تكليفلغرض ال

 . (32)«ق غرض اخللقةف عليها حتقُّمات اليت يتوقَّالقيام باملبادئ واملقّد»احملصِّل: 

َوَما ﴿بااللتفات إىل قوله تعاىل: و .(33)وال مقبول ،مسبوق إن هذا التعريف غري

يكون الغرض من اخللق هو العبادة  (56)الذاريات:  ﴾َيْعُبُدوِنِل َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلْنَس ِإالَّ

)الطاعة(، واملراد من التكليف هو الطاعة )العبادة( أيضًا. وعليه ال فرق بني الغرضني 

 بني التعريفني.  والغايتني، ولذلك ال يكون هناك فرٌق

صاحل بيان امل»، أو «هحقَّ ذي حقٍّ إعطاء كّل»عّرف اللطف بأنه  ْنوهناك َم

، وقال بثبوت القاعدة بالنسبة إىل «مطلق اإلحسان واإلكرام واإلنعام»، أو «واملفاسد

أن املعنى الثاني هو يف  َبْيَد .. وقد اختار الشيخ املفيد املعنى الثالث(34)هذه املعاني أيضًا

 مني. من املتكلِّ به أحٌد ْلالواقع شرط التكليف، واملعنى األول هو العدل، ومل يُق

اهر بعض العبارات يدل على عدم التفريق بني قاعدة اللطف وقاعدة وظ

 . (35)واحد األصلح، ومن هنا فإنهم يذكرونهما يف موضٍع

ما هو نوع االرتباط واالختالف بني هذين النوعني من اللطف؟ إن اللطف املقرِّب 
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كان تقع  حبيث إْن ،مقرِّب مطلقًا من اللطف احملصِّل. فإن اللطف احملصِّل لطٌف أعّم

، والقيد اآلنف فصله. وكما أخرى: إن املقربّية جنٌس الطاعة، ولواله مل تقع. وبعبارٍة

مني ـ ومن ضمنه األمثلة وأنواع االستدالل ـ م أن ذكرنا فإن الزم كالم املتكلِّتقدَّ

م، وأن مرادهم من اللطف يف قاعدة عاء املتقدِّل دلياًل وشاهدًا على تأييد االّديشّك

أن كتاب الياقوت يف تعريفه  ـ على سبيل املثالـ من ذلك وهو اللطف احملصِّل. اللطف 

لذلك  أنه يف وجوب نصب اإلمام يستدّل للطف يشري إىل اللطف احملصِّل فقط، إاّل

باللطف املقرِّب. فكيف يتّم رفع هذا التناقض؟ وبالتالي ما هو مراد الكاتب من 

يف تعريف  «ْعِطلواله مل ُي»أخرى لقيد  ل عبارًةّثيف استدالله مي «خيتّل»اللطف؟ إن قيد 

اللطف احملصِّل. ومن هنا يكون مراده من اللطف هو اللطف املقرِّب الذي حيمل 

أخرى: إنه يرى اللطف احملصِّل نوعًا من اللطف  خصائص اللطف احملصِّل. وبعبارٍة

د من ن الطاعة، وُيبعِّب ميقرِّ اإلمامة واجبة عقاًل؛ ألنها لطٌف»إذ يقول:  ؛املقرِّب

 . (36)«املعصية، وخيتّل حال اخللق مع عدمها

ـ الواردة يف كتاب )كشف  «وقد يكون اللطف»إن األلف والالم يف عبارة: 

املراد( ـ بعد تعريف اللطف املقرِّب هي للعهد الذكري، وتعود إىل اللطف املقرِّب 

للطف املقرِّب  دعوة الضيف مصداٌق : ألن مثالاًلأّوم؛ وذلك املذكور يف اهلامش املتقدِّ

: إن القيود املستعملة يف نّص املثال ـ وثانيًا ؛آخر أيضًا، ومل يذكر للطف املقرِّب مثاٌل

: إن وثالثًا ؛كما سبق أن ذكرنا ـ هي ذات القيود املذكورة يف تعريف اللطف احملصِّل

ثالث هلذه املقالة ـ ال االستدالل الذي ذكر لقاعدة اللطف ـ بااللتفات إىل التقرير ال

 ينطبق على اللطف املقرِّب، وإمنا ينسجم مع اللطف املقرِّب إذا كان حمصِّاًل. 

وكذلك بااللتفات إىل التقارير الثالثة األوىل للدليل على قاعدة اللطف ونقدها 

ا ح بهذصرَّ ْنت. وهناك َمْحللطف املقرِّب الَب يف هذا املقال ال تكون هذه القاعدة ثابتًة

واحد، غري أنه إن  بل كالهما يف احلقيقة أمٌر ،فليس هنا لطفان خمتلفان»عاء: االّد

بًا فعل اهلل سبحانه، وأما كونه اًل، فكونه مقّرترتبت عليه الطاعة يكون حمصِّ

 . (37)«ع منه بعد حصول الغايةَزُينَت انتزاعّي أمٌرفهو اًل حمصِّ

آخر؟ وما  قط، ومل يذكر له قسٌمملاذا مّت تقسيم اللطف إىل هذين القسمني ف
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وما هو الوجه يف تسميتهما؟ جيب القول يف  ؟هو الدليل أساسًا على طرح هذين اللطفني

اجلواب: إن اللطف احلقيقي جيب أن يكون منسجمًا مع اخللق والكمال الغائي 

ة به من هذا الكمال. إن كمال اإلنسان ـ يف رؤية القرآن والسّنلإلنسان، وأن يقّر

. ولذلك فإن (38)ب من اهلل، وذلك من خالل العبادة )الطاعة(عقل ـ يكمن يف التقرُّوال

ل الطاعة. يقوم مبنى ما يسّه بية إىل الطاعة، أي كّليكمن يف املقرِّ لطٍف قوام كّل

قاعد اللطف على أن الطاعة إذا مل يكن اللطف من دونها ممكنًا فإن احلكمة أو 

ما يقّرب اإلنسان من كماله  . إن كّل(39)اللطفاجلود اإلهلي يقتضي ضرورة هذا 

ذلك من  ، وحيث يكمن كمال اإلنسان يف عبادة و)طاعة( اهلل يكون كّللطٌف

مني يف املرتبة الثانية بعد حبث املتكلِّ األلطاف املقرِّبة. ومن هنا حيث يكون حمّل

هلما يف  اللذين ،من طرح هذين اللطفني ال جيدون مندوحًةوق شرائط التكليف، حتّق

واحدة. وعليه يف إطار هذا البحث )ضرورة اللطف إلمكان الطاعة( فإن  الواقع حقيقٌة

لطف آخر ميكن افرتاضه يعود إىل هذا املعنى. ويبدو من بعض شيوخ املعتزلة  كّل

ومن هنا  .أنهم كانوا يعتربون قاعدة اللطف يف مطلق اللطف، دون التفريق بني أنواعه

قد ظهر يف  ،املقرِّب واحملصِّل، واختالف القاعدة يف هذا الشأن فإن تقسيم اللطف إىل

 . (40)الحقة مرحلٍة

)املقرِّب واحملصِّل( يف دير بالذكر أن هذين النوعني من اللطف ومن اجل

اللطف يف الرتاث املسيحي، أي  ْيال ربط هلما بنوَع التعاليم الكالمية اإلسالمية

، بل هما خمتلفان متام االختالف. (43)اللطف الثانويو ؛(42)أو االبتدائي (41)اللطف األزلي

ل نوعًا من مكافأة اهلل لعباده جتاه فاللطف الثانوي ـ خالفًا للطف االبتدائي ـ ميّث

 عملهم وإميانهم. 

 . (44)هناك للطف يف الرتاث املسيحي ثالثة تفسريات خمتلفةو

 

  ــــــ ما هي قاعدة اللطف؟

. وبطبيعة احلال (45)«على اهلل واجٌب لطٍف كّل إن»قاعدة اللطف يقول:  إن نّص

يف صّحة هذه القاعدة على حنو املوجبة اجلزئية؛ إذ هناك الكثري من مصاديق  ال َشكَّ



 

 

هـ 1439م ـ  2018شرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف ــ السنة الثالثة عنصوص معاصرة   

 

 ن لطفه دائٌمأو ،(46)لطيٌف ،طبقًا لألدلة العقلية والنقلية ؛يف أن اهلل ال َرْيَباللطف، و

عرف  ْنَم»احدة يف لطف اهلل: و حلظًة يعرف نفسه ال يشّك ْنَم على العباد. وكّل

باللطف، وهو ما يقّربه إىل الطاعات  بأنه مل يرتكب بعض التكاليف إاّل «نفسه

 .(47)يكون ناقضًا له بأنه جيب عليه اللطف، وإاّل «فقد عرف رّبه»ده عن املنهيات، ويبعِّ

 ية هذه القاعدة. البحث يف كّل وحملُّ

 

 ــــــ «اللطف»توضيح موضوع قاعدة 

ببيان معنى اللطف،  م توضيح املراد من اللطف بالتفصيل يف القسم اخلاّصتقّد

مني هو أن هذه القاعدة خاّصة باللطف احملصِّل، وقلنا هناك: إن الزم كالم املتكلِّ

. وسوف نذكر يف «ْعقع الطاعة، ولواله مل ُيِطتكان  إْن»مبعنى اللطف املقرِّب الذي 

ت ليس ْحاستعمال هذه القاعدة بشأن اللطف املقرِّب الَب لني أنبيان ونقد التقريرين األّو

إن القول بوجوب اللطف يف احملصِّل »ح البعض بهذا املدعى؛ إذ قال: وقد صرَّ .صحيحًا

 . (48)«أوضح من القول به يف املقرِّب

اعترب جريان هذه القاعدة للطف مبعنى اجلود  ْنوهناك ـ بطبيعة احلال ـ َم

خيالفه  ْنالذي له َم ،. إن هذا املعنى من اللطف(49)ي أيضًاوالكرم واإلحسان اإلهل

، سوف نعمل على نقده يف قسم التقريرات. كما سنأتي يف قسم نقد (50)«الظاهر ال»

بشأن املراد من اللطف، وما إذا كان املراد منه  استعمال هذه القاعدة على تناول حبٍث

 طف العلمي )مقام اإلثبات(؟ هو اللطف الواقعي واحلقيقي )مقام الثبوت( أو الل

 

 ــــــ «الوجوب»توضيح حممول قاعدة 

. (51)وليس الوجوب على اهلل ،إن الوجوب يف هذه القاعدة مبعنى الوجوب عن اهلل

إن الوجوب هنا ليس مبعنى حتديد التكليف واإللزام واإلجبار، بل مبعنى الضرورة 

مل مبعنى ما يكون تركه الناشئة من اتصاف اهلل باحلكمة أو اجلود. كما استع

لقيام الداعي،  ؛أن يفعله (52)ال ُبدَّوفّسروا الوجوب عليه بأنه »أيضًا:  مستحقًا للذّم

 . (53)«بأن لرتكه مدخاًل يف استحقاق الذّم وانتفاء الصارف، وتارًة
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 ــــــ «الواجب»توضيح نسبة احلمل يف قاعدة 

ح ْبن والُقدة احُلْسإن احلكم بوجوب هذه القاعدة يعود جبذوره إىل قاع

. إن وجوب اللطف مبعنى أنه إذا كان الشيء واجبًا (54)، فهي من لوازمهانيالعقلّي

 بوصفه مصداقًا للطف أمكن احلكم بوجوده. 

 . (55)كما يعود طرح هذه القاعدة جبذوره إىل اآليات والروايات أيضًا

 

 ــــــ املخالفون لقاعدة اللطف

 اعدة اللطف إىل أربعة أقسام، وهي: ميكن تقسيم االنتقادات على ق

 أـ انتقاد منت القاعدة. 

مات ب ـ االنتقادات اليت تستهدف مضمون االستدالل على القاعدة )مقّد

 القياس(. 

 ج ـ االنتقادات الناظرة إىل نتائج ولوازم هذه القاعدة. 

الستناد ة هذه القاعدة، بل ترى اد ـ االنتقادات اليت ال تعنى بدراسة ومناقشة أدّل

 إىل هذه القاعدة وتوظيفها خمدوشًا. 

 التأكيد على القسم الثاني والرابع.  ويف هذا املقال يتّم

 

 ــــــ أـ نقد نّص القاعدة

واجب على »لقد تصّور األشاعرة أن املراد من احملمول )الوجوب( أنه يعين 

كرنا فإن هذا وخالفوها. وكما ذ ،ولذلك فإنهم اعرتضوا على هذه القاعدة .(56)«اهلل

بسبب خمالفتهم  ؛. كما أن األشاعرة«واجب عن اهلل»ر خاطئ؛ ألن املراد هو أنه التصوُّ

ال يرتضون نسبة احملمول إىل املوضوع يف منت القاعدة ، (57)نيح العقلّيْبن والُقللُحْس

 أيضًا. 

 

 ــــــ ب ـ نقد االستدالل مبضمون القاعدة

. (58)إىل نقد أدلة هذه القاعدة بعضهمسعى ق مبخالفة قاعدة اللطف ما يتعّل يف
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 ض إىل نقد هذه األدلة. جزءًا من هذه املقالة يتعرَّ وإّن

 

 ــــــ ج ـ نقد لوازم القاعدة

عمل على إبطال قاعدة اللطف من خالل الرتكيز على لوازمها. وقد  ْنهناك َم

إذا كانت قاعدة  :التالياستفيد يف إبطال القاعدة من القياس االستثنائي، على النحو 

اللطف صادقة فلها لوازم، ومبا أن هذه اللوازم باطلة بأمجعها يكون امللزوم ـ الذي هو 

  أيضًا.القاعدة ـ باطاًل

أبي هلب(  :عن: اإلخبار عن شقاء بعض األشخاص )مثل وبعض هذه اللوازم عبارٌة

 ،معصيةعصر، وعدم ارتكاب أّي إنسان لل يف القرآن، ووجوب وجود معصوم يف كّل

 . (59)وما إىل ذلك

؛ ألنه ال غاية وال ذلك حماٌل»قال بشر بن املعتمر يف اعرتاضه على قاعدة اللطف: 

لوجب أن  «لطف واجب كّل»مبعنى أنه إذا كان ، (60)«نهاية ملا يقدر عليه من الصالح

قصرية من الزمن )ولو مبقدار  ى يف برهٍةيكون لدينا ما ال نهاية له من األلطاف، وحّت

كي حتصل لدى العبد  ؛ليلة واحدة( جيب أن يكون لدينا ما ال نهاية له من اللطف

ويكون اهلل قادرًا على القيام مبا هو أكرب منه  إاّل رغبة إىل الطاعة. وليس هناك لطٌف

ق هذا املستوى الالنهائي من . ومن الواضح عدم حتقُّ(61)ي والكيفيعلى املستوى الكّم

ر أن هذا النقد غري ت. وقد ُيتصوَّْحب الَببشأن اللطف املقرِّ اللطف. وهذا النقد وارٌد

 ،بااللتفات إىل تعريفه ،صادق بشأن اللطف احملصِّل؛ ألن مصاديق اللطف احملصِّل

ة هذا النوع من اللطف، على قّل يف كشف املراد يدّل «قد يكون». وإن التعبري بـ قليلٌة

ة هذا النوع من أنه ال دليل على قّل ْيَدَب. (62)«قد يكون اللطف حمصِّاًل»إذ يقول: 

 تعريفه ال يوجب مثل هذه احملدودية.  اللطف، وإّن

د كون الشيء مصداقًا للطف والالزم اآلخر من هذه القاعدة هو أن جمّر

فإن األلطاف اإلهلية  ؛ة يثبتان خالف ذلكأن القرآن والسّن َبْيَد .قهيقتضي وجوب حتقُّ

قدار الشكر وسلوك العبد، ومبقدار دعائه، جزاًء ب مَسوحَب ،تنزل بالتدريج

 . (63)ومكافأة له
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 ــــــنقد توظيف القاعدة د ـ 

ومن  .النظر عن صّحة أدلتها ـ غري ممكن إن االستناد إىل قاعدة اللطف ـ بغّض

. وعلى هذا األساس يكون توظيفها يف حبث (64)ب أّي مثرة على هذه القاعدةهنا ال ترتتَّ

 ة واإلمجاع خمدوشًا. النبوة واإلمام

أنه ليس  صحيحة، إاّل (65)لنفرتض أن قاعد اللطف يف مقام الثبوتالدليل األّول: 

أخرى: إذا  هناك من طريق إىل الكشف عن مصداق اللطف يف مقام اإلثبات. وبعبارٍة

كان مالك اللطف هو اللطف الواقعي فإن ما يراه اإلنسان لطفًا قد ال يكون لطفًا يف 

إذا كان علمه من  ضًا؛ وذلك لعدم علم اإلنسان جبميع املصاحل واملفاسد، إاّلالواقع أي

، وبالتالي فإنه ال عادًة ٌرأن هذا النوع من اليقني متعذِّ َبْيَد .(66)اليقني املنطقي :قبيل

قني إىل االعتقاد بأن . يذهب بعض احملّق(67)يف أو النفسيْرحيصل على غري اليقني الُع

ي وشامل ملا )قبل الدنيا، والدنيا، وما بعد الدنيا(، كّل ام أمٌرب النظَساللطف حَب

من هذه اجملموعة، للوصول إىل  ولذلك ال ميكن االستناد إىل قاعدة اللطف يف جزٍء

جبميع مقتضيات عاقبة  . إن اإلنسان غري حميٍط(68)نتائج نقدها وحاضرها يف الدنيا

ا أنه إذا كان معيار اللطف هو العلم الشيء، وال هو ملمٌّ مبوانع األشياء أيضًا. كم

على وجوبه بوصفه من أفعال  دون واقع األمر، فعندها لن يكون هناك دليٌل ،البشري

 . (69)اهلل سبحانه وتعاىل

علينا أن ندرك أن ما كان صدوره عن اهلل واجبًا يكون لطفًا على حنو 

ما نراه  ن نعّد كّلب تشخيصنا، ولذلك ال ميكن أَساحلقيقة والواقع، دون اللطف حَب

. ومن هنا كان أحد إشكاالت (70)لطفًا واجب الصدور عن اهلل سبحانه وتعاىل

األشاعرة على قاعدة اللطف يكمن يف القول بأننا ال حنيط علمًا جبميع املصاحل 

. (71)ما كي نستطيع احلكم بضرورة لطٍف ؛ة موانع اللطفواملفاسد، وال ندرك كاّف

غري  (72)ي عن هذا اإلشكالمة احلّلالعاّل :وإن جواب أمثال .إن هذا االعرتاض وارٌد

 صحيح. 

. فإذا (73)يرى جريان قاعدة اللطف يف مقام الثبوت )الواقع( فقط ْنوهناك َم

عامل  كان األمر كذلك، فحيث ال ميكن للبشر حتصيل الواقع أو الوصول إىل
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للطف. وبالتالي لن من طريق الوحي ال ميكن أن يكون معيارًا ملعرفة ا الثبوت إاّل

ما  يف ال سيَّماو ،لالستناد عملية على هذه القاعدة، ولذلك لن تكون قابلًة ب مثرٌةترتّت

 ة بهذه القاعدة(. إثبات النبّو :ق بأحباث ما قبل مقام ثبوت الوحي )ومن بينهايتعلَّ

ما نراه لطفًا، ولذلك ال ميكن احلكم  آخر حمّل رمبا حّل لطٌفالدليل الثاني: 

فوجب أن يكون اهلل تعاىل »: التالي. وعبارة فخر الدين الرازي على النحو (74)وجوبهب

 . «قادرًا على إجياد تلك الداعية املنتهية إىل ذلك احلّد من غري تلك الواسطة

أمكن  خاّص عدم وجود ضرورة إىل إجياد لطٍف «الواسطة»إذا كان املراد من 

وأما إذا كان املراد نفي السببية عن األفعال  ؛(75)إدراج هذا النقد ضمن هذه اجملموعة

 . (76)اللطف أيضًا :من قبيل ق دون واسطٍةكان املراد أن غرض اهلل ميكن أن يتحقَّ

ق لو كان مالك تشخيص اللطف هو علم اإلنسان فلماذا حتّقالدليل الثالث: 

ينها. وإذا بعض ما نقطع بكونه لطفًا دون البعض اآلخر؟ يف حني أننا ال نرى اختالفًا ب

ق هذه األلطاف إىل موانع ال نعلمها أمكن قول الشيء نفسه بالنسبة نسبنا عدم حتّق

لتشخيص  إىل األلطاف اليت حنكم بوجوبها أيضًا. ولذلك ال يبقى هناك من معياٍر

 .(78)د توقعنا. ومن هنا قد ال ندرك مجيع موارد اللطف، وال يكفي جمرَّ(77)اللطف

 : كما يلياألمر يف إطار قياس استثنائي وميكن لنا أن نصّب هذا 

لطف واجب(  لو كانت قاعدة اللطف ثابتة )كّلالصغرى )قضية شرطية(: 

ق مجيع مصاديق اللطف ضروريًا؛ إذ طبقًا للقاعدة العقلية فعندها سيكون حتقُّ

يكون حكم مجيع املتماثالت  «األمثال يف ما جيوز ويف ما ال جيوز واحٌد حكُم»

 واحدًا. 

 ق. إن بعض مصاديق اللطف مل تتحّقربى )نقض التالي(: الك

ية برهان اللطف غري صحيحة، ولذلك يكون إن كّلالنتيجة )نقض املقّدم(: 

 برهان اللطف خمدوشًا. 

)سواء  لطٍف بالنسبة إىل كّل إن مالزمة الصغرى صادقٌةإيضاح الصغرى: 

تكون هذه املالزمة صادقة  بااللتفات إىل معنى الغرضوأكان حمصِّاًل أم مقرِّبًا(. 

 لغرض أيضًا.ل بالنسبة إىل اللطف الذي يكون يف تركه نقٌض
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مع افرتاض معيارية العلم البشري يف تشخيص اللطف ميكن ذكر مثال بشأن و

 : التالييف إطار القياس  #الغيبة الكربى إلمام العصر

 )العبادة(.  إن الغرض من الطاعة الوصول إىل املناط الواقعي لألحكامالصغرى: 

إن الوصول إىل املناط الواقعي لألحكام )العبادة( يف عصر الغيبة غري الكربى: 

 ممكن يف الغالب. 

ق يف عصر الغيبة، أي يتّم إن الغرض من الطاعة غالبًا ما ال يتحّقالنتيجة: 

 نقضه. 

 من الغرض، وقد نقضه اهلل احلكيم.  ولذلك حيدث هنا مصداٌق

إلمامية إىل القول بأن األحكام اإلهلية هلا مناطات يذهب اتوضيح الصغرى: 

ة يف صدور األحكام. واقعية )أي مصاحل لألوامر ومفاسد للنواهي( تكون هي العّل

 ح فيها الشارع باملناط ال ميكن العلم بهذا املناط، وإْنوباستثناء املوارد اليت يصرِّ

يف. إن ْرأو االطمئنان الُع وّيالق أمكن يف بعض املوارد حلاظ مناط اعتمادًا على الظّن

النظر عن وجود موضوعية لذات االنقياد والطاعة(  غرض اهلل من طاعة اإلنسان )بغّض

 ،حكم القصاص :، من قبيلحكٍم لكّل هو وصول املكلف إىل املناط اخلاّص

 بوصفه قوامًا حلياة اإلنسان. 

لذلك فإن  .ملناطيقول اإلمامية بوجود األحكام الواقعية ذات اتوضيح الكربى: 

 .فتوى اجملتهد قد ال تتطابق مع األحكام الواقعية بالضرورة؛ إذ من املمكن أن ُيخطئ

الذين هم من  ،األشاعرة واملعتزلة مقابلئة، يف ومن هنا يعتربون أنفسهم من املخطِّ

فني باألحكام الظاهرية )دون ن أنفسهم مكلَّْوبة. وبالتالي فإن اإلمامية يَراملصوِّ

زية اليت تتصف باملنجِّ ،قعية(. ومبنى هذه األحكام هو األمارات واألصول العمليةالوا

، رية. ودليل اإلمامية يف ذلك أن الوصول إىل اإلمام املعصوم غري ممكٍنواملعذِّ

أخبار الثقات ـ من الظنون املنصوصة اليت ال تورث العلم واليقني. : واألمارات ـ ومن بينها

إىل الكثري من األحكام الواقعية. كما أن األخبار  ولذلك ال ميكن الوصول

اليقينية، من قبيل: املتواترات، إمنا تشكل جزءًا من األحكام. وبالتالي فإن العلماء 

خيتلفون يف الفتوى وإصدار األحكام، ويف أحسن األحوال قد يكون هناك من بني 
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ف يف اقع. وعليه فإن املكلَّواحد هو املطابق للو اآلراء املتنّوعة بشأن موضوع واحد رأٌي

 الغالب ال يصل إىل املناط الواقعي يف العبادة والطاعة. 

كما ميكن ذكر أمثلة أخرى أيضًا، من قبيل: عدم إمهال الشيطان، وتولي 

، واملّد يف عمره ألكثر مما عّمر، مباشرًة |للخالفة بعد رسول اهلل اإلمام علّي

 ة، ولكْنكن أن يكون لطفًا على األّمذلك كان مي وكذلك األئمة من بعده، كّل

 من ذلك.  مل حيصل شيٌء

التوجيهات  املتقّدمةومن املمكن أن تطرح يف مقام اإلجابة عن أمثلة النقض 

 : التالية

 ـ إن هذه األمثلة ليست من اللطف يف واقع األمر. 

مامة؛ ة واإلاليت هي من قبيل: النبّو ،ـ إن هذه األمثلة ليست من األلطاف الواجبة

 ،ن إمهال الشيطان لطٌفإ :من ذلك مثاًلوولذلك ال جتري عليها قاعدة حكم األمثال. 

ب عليه حيصل على ن اإلنسان يف مواجهته للشيطان والتغلُّإوليس خالف اللطف؛ إذ 

؛ ألن هبوط اإلنسان إىل من األجر. وعدم افتضاح الشيطان عند اإلضالل لطٌف مزيٍد

 كامل. ر له أسباب التاألرض وفَّ

 حال دونها بعض املوانع.  ، ولكْنـ إن األمثلة املذكورة لطٌف

 ـ إن هذه األلطاف قد تعارضت مع ألطاف أخرى. 

ـ إن وجود اللطف يف خالف هذه األمثلة )من قبيل: وجود الشيطان أو الغيبة 

 علينا.  الكربى( خاٍف

 ق هذه األلطاف. َر صالحًا يف حتقُّـ إن اهلل مل َي

 ق ظرفها. ق هذه األلطاف لعدم حتقُّـ عدم حتقُّ

 ق هلذه األمثلة يثبت أنها ليست من األلطاف. ـ حيث مل يكتب التحقُّ

مني على وجوب ويف اجلواب جيب القول: إن األدلة املذكورة من قبل املتكلِّ

ة، ال متتاز أو ليست أقوى مثل: النبّو ،ق ـبعض مصاديق اللطف ـ اليت كتب هلا التحقُّ

مبعنى أن  ،مة( أيضًاكون أمثاهلا من اللطف )من قبيل: األمثلة اخلمسة املتقدِّ من أدلة

آخر على  بشكٍل َدِراإلشكاالت املطروحة على هذه األمثلة حبيث ميكن أن َت
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النبّوة( أيضًا. ومن هنا إذا كان املالك  :مني )مثلفق عليها من قبل املتكلِّاملصاديق املتَّ

كان املالك هو  وإْن ؛البشري كان هذا االنتقاد واردًايف تشخيص اللطف هو العلم 

العلم اإلهلي فإن الوصول إىل الواقع غري ممكن. وعلى هذا األساس لن يكون االستناد 

دير بالذكر أن هذا االعرتاض ومن اجل. إىل قاعدة اللطف ممكنًا، ولن تكون جمديًة

لم البشري، وأما إذا كان حبيث االستناد فيه إىل الع مّت يف موضٍع ُدِرالرابع إمنا َي

االستناد إىل الوحي )من طرق أخرى( يف حبث كون  :يوصل إىل الواقع، من قبيل

 نصب اإلمام من اللطف، فلن يكون مشمواًل هلذا االعرتاض. 

 

 ــــــ معنى الغرض

بسبب  ؛«الغرض»قبل بيان أدلة هذه القاعدة، من الضروري اخلوض يف معنى 

الغرض اإلهلي يف أكثر والتعبري ب ،يت حيظى بها هذا املصطلحية اخلاصة الاألهّم

 التقريرات.

ية ودور الغرض يف أدلة قاعدة اللطف، ودخوله يف كربى على الرغم من أهّم

  املعنى واملراد منه كما ينبغي.البحث يف أنه مل يتّم الكثري من األدلة، إاّل

استعمل بعد ذلك  ثّم إن الغرض يف اللغة هو اهلدف الذي يقصد يف الرماية،

الغرض: اهلدف املقصود بالرمي، ثم جعل امسًا لكل غاية »غاية:  جمازًا يف كّل

 . (79)«ى إدراكهاُيتحّر

وحيث  .حيث يكون اهلل حكيمًا ال يكون فعله عبثًا، ولذلك تكون له غاية

 . إن غرض اهلل على حنوين: (80)يكون حكيمًا وقادرًا فإنه ال ينقض غرضه

 ن خلق الوجود والعامل. ـ الغرض م1

 ـ الغرض من خلق اإلنسان. 2

الغرض من »مني من بيان لفظ الغرض يف حبث اللطف هو إن مراد املتكلِّ

ن التكليف أو ْسأن حبث اللطف قد مّت طرحه بعد البحث عن ُح ال سيَّماو، «التكليف

 ؛الطاعة(. كما أن الغرض الرئيس من التكليف هو العبادة )(81)ن التكليفْسقاعدة ُح

يف  «الالم». و﴾ِلَيْعُبُدوِن َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلْنَس ِإالَّ﴿من سورة الذاريات:  56بداللة اآلية 
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ملعنى  تدون الغاية. وعلى هذا األساس هناك مخسة احتماال ،للغرض «ليعبدون»كلمة 

 الغرض يف هذه اآلية: 

ق من فإن غرض اهلل يتحّق واإلنس للجنس ـ إذا كانت األلف والالم يف اجلّن1

 قليل من الناس أيضًا.  خالل العبادة الفعلية لعدٍد

قًا بعبادة مجيع يكون غرض اهلل متعّل كانت األلف والالم لالستغراق ـ وإْن2

؛ ألن هذا الغرض قد انتقض من الناحية العملية، يف الناس بالفعل. وهذا االحتمال باطٌل

 ه )عودة إىل االحتمال اخلامس(. على حتقيق غرض حني أن اهلل قادٌر

ـ إذا كانت األلف والالم لالستغراق، وكان غرض اهلل مبعنى إمكان 3

واستعداد العبادة، كان استعمااًل جمازيًا. وحيث يكون اإلمكان واالستعداد مبعنى 

الذي  ،الوصول إىل العبادة فعندها سيكون اهلدف الرئيس يف الواقع هو املعنى األول

 . هو العبادة

ـ إذا كان الغرض معرفة اإلنسان من طريق العبادة عندها سيكون الغرض 4

البحث، ولذلك سيعود إىل االحتماالت  الوسيط )الغرض قبل املعرفة( هو العبادة حمّل

 . (82)السابقة

ق الطاعة من نوع البشر فعندها إذا كان املراد من ـ إذا كان الغرض هو حتق5ُّ

 ؛ة( فإنه سيعود إىل املعنى األولنوع البشر هو اجلنس )املاهي

 ؛وإذا كان املراد مجيع أفراد البشر فإنه سيعود إىل املعنى الثاني

 ؛وإذا كان املراد إمكان الطاعة فإنه سيعود إىل املعنى الثالث

وإذا كان املراد من النوع أكثر الناس فعندها سيكون الغرض هو طاعة 

تارخيية وآيات القرآن سوف تنايف هذا األكثرية. ويف هذه احلالة فإن الشواهد ال

ن الكثري من األنبياء إكانوا كافرين، و ×ن أكثر قوم نوحإ :من قبيل، الغرض

كان الناجون )أهل الطاعة( من هذه  ضت أقوامهم ـ بصريح القرآن ـ للعذابالذين تعرَّ

 ية. األقوام يف عداد األقّل

ميكن لنا أن نذكر قوله ومن بني اآليات اليت تنايف هذا املعنى من الغرض 

 تعاىل: 
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 . (106)يوسف:  ﴾َوُهْم ُمْشِرُكوَن َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم ِباهلِل ِإالَّ﴿ـ 

ُقْل ِسرُيوا ِفي اأَلْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبُل َكاَن ﴿ـ 

 . (42)الروم:  ﴾َأْكَثُرُهْم ُمْشِرِكنَي

 . (83)النحل:  ﴾ِنْعَمَة اهلِل ُثمَّ ُيْنِكُروَنَها َوَأْكَثُرُهُم اْلَكاِفُروَن َيْعِرُفوَن﴿ـ 

 . (103)يوسف:  ﴾َوَما َأْكَثُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِننَي﴿ـ 

 َوَلَقْد َصرَّْفَنا ِللنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرَآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َفَأَبى َأْكَثُر النَّاِس ِإالَّ﴿ـ 

 . (83)(89)اإلسراء:  ﴾ُكُفورًا

 . (71)الصاّفات:  ﴾َوَلَقْد َضلَّ َقْبَلُهْم َأْكَثُر اأَلوَِّلنَي﴿ـ 

)البقرة:  ﴾ِإنَّ اهلَل َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْشُكُروَن﴿ـ 

243) . 

 . (17)هود:  ﴾النَّاِس ال ُيْؤِمُنوَنِإنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َوَلِكنَّ َأْكَثَر ﴿ـ 

 ؛ولذلك ال ميكن هلذا املعنى أن يكون هو املقصود بالغرض

وإذا كان املراد من نوع البشر إمكان واستعداد الطاعة سيكون هذا املعنى 

 هو ذات املعنى الثالث. 

ه إذ يستفاد من ؛ل أو الثالثاألّو املعنىومن هنا سيكون املعنى املعترب من الغرض 

يف بيان ونقد برهان اللطف، مبعنى أن غرض اهلل يكمن يف إطاعة بعض أفراد 

ره على حنوين، ْو. كما أن إمكان الطاعة بَد(84)البشر، أو إمكان الطاعة من اإلنسان

م أن ذكرنا فإنه مع عدم وجود وهما: شرط التكليف، واللطف احملصِّل. وكما تقدَّ

أنه مع عدم وجود اللطف  َبْيَد .طاعة باإلكراهق الالشرط )من قبيل: العقل( ال تتحّق

 ف بإرادته. ال تصدر الطاعة من املكلَّ احملصِّل

 

 ــــــ الدليل على قاعدة اللطف، ونقده

ان إذا كان املراد من اللطف يف القاعدة هو إن التقريرين األولني إمنا يصّح

. وهناك من العبارات ما (85)مني ذلكت، وظاهر عبارة بعض املتكلِّْحاللطف املقرِّب الَب

. ويف هذه احلالة إذا كان املراد من القاعدة هو (86)فْريؤكد على اللطف املقرِّب الصِّ
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اللطف املقرِّب سيكون استدالهلم باالحتماالت )التقارير( الثالثة قاباًل للبيان، وسنثبت 

الثالث قد  حينها أن التقريرين األولني باطالن. كما أن اللطف املقرِّب يف التقرير

استعمل يف الواقع مبعناه اخلاص، أي اللطف احملصِّل. ومن هنا ال ميكن اعتبار 

ت. ومن خالل التدقيق أكثر يف هذه ْحالقاعدة صادقة بشأن اللطف املقرِّب الَب

ة يف االستدالالت وسياقها، وااللتفات كذلك إىل األمثلة املستخدمة، وهكذا الدّق

يف  ضح أن هذه القاعدة واردٌةاستعماالت باب التفعيل(، يّتمعنى احملصِّل والتحصيل )و

واحد. وإن  ومن هنا تعود هذه التقارير الثالثة إىل تقريٍر .شأن اللطف احملصِّل

 :م. إن نقد التقارير على قسمنيعاء املتقّدآخر على االّد االنتقادات املاثلة أمامنا دليٌل

والقسم  ؛ت العقليةيكون من املستقاّل إىل معنى الغرض، ولذلك ل ناظٌرالقسم األّو

 عن النقل.  إىل معنى الغرض، فال يكون مستقالًّ الثاني ناظٌر

 

 ــــــ التقرير األول

 : كما يلي إن قاعدة اللطف يف إطار التقرير األول

لطف مقرِّب يوجب حتصيل  وكّل .لتحصيل الغرض لطف موجٌب كّلالصغرى: 

 غرض اهلل تعاىل )الطاعة(. 

ما يوجب  ن كّلإما يوجب حتصيل الغرض فهو واجب، أي  كّلى: الكرب

 حصل نقض للغرض[.  ]وإاّل حتصيل غرض اهلل تعاىل فهو واجٌب

 على اهلل.  لطف مقرِّب واجٌب إن كّلالنتيجة: 

استدالل أولئك  ال سيَّمااالستداللي لدى البعض ـ و يف املواجهة األوىل للنّص

ذكر اللطف احملصِّل ـ يبدو أنه بصدد بيان التقرير  إن آثارهم ختلو من :الذين قيل

 ومن ذلك:  املتقدِّم.

الدليل على وجوبه أنه ». وكذلك: (87)«اللطف واجب؛ لتحصيل الغرض به»

، أي املتقدِّمة. والصغرى مقتبسة من العبارة (88)«ف، فيكون واجبًاحيصِّل غرض املكلَّ

عًا للصغرى ـ َبكما أن الكربى ـ َت .«فُيحصِّل غرض املكلَّ»و ،«لتحصيل الغرض به»

 مقتبسة من تلك العبارة أيضًا. 
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 لغرض املوىل )الصغرى(، وكل ما حيصِّل الغرض فهو فرٌض إن اللطف حمصٌِّل»

. وبطبيعة احلال (89)جة(على اهلل )النتي والزم على املوىل )الكربى(، إذن فاللطف واجٌب

م أن ذكرنا ـ ليس هو هذا التقرير، بل إن قنا أكثر ـ كما تقدَّذا دقَّإفإن مراد هؤالء 

أخرى: إن ملنطوق العبارات املتقدمة مفهومًا،  ل. وبعبارٍةمرادهم هو اللطف احملصِّ

 سوف نبّينه من خالل التقارير القادمة. و

 

 ــــــ نقد التقرير األول

 ــــــ تْحب الَبرّد مقدمة الصغرى بشأن اللطف املقرِّ

بية اللطف ب حتصيل غرض اهلل تعاىل؟ هل مقّرلطف مقرِّب يوج هل كّل

املقرِّب تتوقف على حصول الغرض؟ اجلواب هو النفي؛ إذ طبقًا للتعريف فإن ما هو 

أن التقريب  َبْيَديف اللطف املقرِّب هو األقربية، أي تقريب املكّلف من الطاعة.  شرٌط

مطلقًا  كون أعّمأخرى: إن حممول القضية الصغرى جيب أن ي غري الوصول. وبعبارٍة

ما حنن فيه هي  من املوضوع، ولكنه ليس كذلك، بل العالقة القائمة بينهما يف

ي إىل أنها ال تؤّد العموم واخلصوص من وجه. فعلى الرغم من كونها مقّربة، إاّل

يف  فة عليها، ولذلك لن يكون هلا من أثٍررها غري متوّقْوالطاعة، وإن الطاعة بَد

أن تكون هناك ألطاف وشرائط أخرى، حبيث  :من قبيل ،حتصيل غرض اهلل تعاىل

ل يف حصول ر يف حتقيق غرض اهلل املتمثِّيكون وجود وعدم لطف بعينه غري مؤّث

 ية الصغرى صادقة. الطاعة، ومن هنا ال تكون كّل

 

 ــــــ رّد الصغرى بااللتفات إىل حتليل معنى الغرض

: إن كل لطف التاليةإىل العبارة  ل الصغرىطبقًا للمعنى األول من الغرض تتحّو

فني إىل الطاعة. إن هذه القضية إمنا تكون صادقة إذا كان مقرِّب يؤدي ببعض املكلَّ

األمر ليس كذلك؛  مطلقًا من احملمول. ولكّن املوضوع ـ من الناحية املفهومية ـ أخّص

مقرِّبًا يف ذاته ر لطفًا مقرِّبًا، وعلى الرغم من كونه إذ كما رأينا ميكن لنا أن نتصّو

ق ذلك اللطف لن حيول ف وعصيانه، مبعنى أنه لو حتّقيف طاعة املكلَّ ال يكون له أثٌر
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لوا بدونه إىل عصاة. لذلك فإن ق فإن أهل الطاعة لن يتحوَّمل يتحّق دون العصيان، وإْن

بة ال أثر هلا يف العصيان والطاعة. وعلى هذا األساس تكون كلية هذه األلطاف املقرِّ

 الصغرى خمدوشة. 

لطف  ل الصغرى إىل هذه العبارة: إن كّلوطبقًا للمعنى الثاني من الغرض تتحّو

ر إمكان أو استعداد الطاعة لدى املكّلف. إن هذا اإلمكان إذا مقرِّب يؤّدي إىل توّف

ومن خالل  .ولن يكون لطفًا ،حبثنا كان شرطًا يف التكليف يكون خارجًا عن حمّل

ى ندرك أن املراد هو اإلمكان املوجود يف اللطف احملصِّل؛ إذ طبقًا التدقيق يف املعن

ر فيه عنصر االختيار بني ي إىل اإلمكان ـ الذي يتوّفللتعريف فإن اللطف الذي يؤّد

دون املقرِّب. ولذلك طبقًا هلذا املعنى ال تكون  ،ـ هو اللطف احملصِّل (90)الفعل والرتك

 الصغرى صادقة أيضًا. 

 

 ــــــ رّد الكربى

، بل ق كل حمصِّل للغرض ضرورّيحتقُّ فليسية الكربى غري صحيحة. إن كّل

ق الغرض ببعض احملصِّالت كان ذلك كافيًا، مبعنى أن الغرض ال ينتقض يف إذا حتّق

 مثل هذه احلالة. 

 

 ــــــ التقرير الثاني

 : كما يليإن قاعدة اللطف يف إطار التقرير الثاني 

 للغرض.  قٌضترك اللطف نالصغرى: 

 . نقض الغرض قبيٌحالكربى: 

 . (91)إن اللطف واجٌبالنتيجة: 

 ،ف عليه، فيكون واجبًا يف احلكمةف غرض املكلَّالدليل على وجوبه توقُّ»

. إن عكس النقيض املوافق هلذه العبارة، وكذلك عبارة التقرير (92)«وهو املطلوب

ما كان هناك أخرى: كّل وبعبارٍةق الغرض. ق اللطف مل يتحّقاألول، أنه إذا مل يتحّق

فربهانه أنه لو جاز اإلخالل به يف احلكمة »للغرض.  ترك للطف سيكون هناك نقٌض
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، فامللزوم الالزم باطٌل فبتقدير أن ال يفعله احلكيم كان مناقضًا لغرضه، لكّن

 . (93)«مثله

 

 ــــــ نقد التقرير الثاني

ن موضوع قضية الصغرى إحيث وضًا. هنا أي ُدِرما قيل يف نقد التقرير األول َي

مطلقًا من  ب( بالنسبة إىل حمموله )نقض الغرض( ليس أخّص)ترك اللطف املقرِّ

ية هو الناحية املفهومية ال تكون الصغرى بدورها صادقة أيضًا. إن إيضاح عدم األخّص

ال  ال ينتقض الغرض برتكها. فقد ًار ألطافذات إيضاح النقد األول. ميكن لنا أن نتصّو

 مع وجود الشرائط واأللطاف األخرى ال ينتقض الغرض.  ، ولكْنيتحقق لطٌف

ف مقربية اللطف املقرِّب على أن ال يكون يف تركه أخرى: هل تتوّق وبعبارٍة

يف اللطف  على التعريف ـ شرٌط ن األقربية ـ بناًءإإذ  ؛للغرض؟ اجلواب هو النفي نقٌض

 طاعة. والتقريب غري الوصول. املقرِّب، مبعنى تقريب اإلنسان من ال

طبقًا للمعنى األول من الغرض تتحّول الصغرى إىل هذه العبارة: إن ترك كل 

إن »لطف مقرِّب ينقض الغرض باملعنى األول. إن الغرض باملعنى األول عبارة عن القول: 

. ومن هنا فإن نقيضها ـ الذي هو سالبة «على بعض الناس أن يعملوا على طاعة اهلل

يطيع اهلل. ومن هنا ستكون  : ليس هناك إنساٌنالتاليـ يكون على النحو  كلية

إنسان إىل عدم  ي بكّل: إن ترك كل لطف مقرِّب يؤّدالتاليالصغرى على النحو 

فهناك الكثري من األلطاف اليت ال  ؛ًاجّد أن بطالن هذه العبارة واضٌح إطاعة اهلل. إاّل

طاعة أو العصيان، مبعنى أن الطاعة تتحقق تأثري يف ال يكون لوجودها وعدمها أّي

ق على الرغم من وجودها. أجل، ميكن على الرغم من عدمها، وأن العصيان يتحّق

أن كالمنا هنا يدور  َبْيَدى من دونها، فون على الطاعة حّتل املكلَِّبتصور ألطاف ُيْق

 حول املوجبة الكلية، وليس املوجبة اجلزئية. 

ذات إشكال التقرير السابق أيضًا.  ُدِرن الغرض سَيوطبقًا للمعنى الثاني م

ت خمدوشة. وعلى ْحولذلك ستكون صّحة الصغرى يف هذا التقرير للطف املقرِّب الَب

ت ْحمان بشأن اللطف املقرِّب الَبهذا األساس سيكون االحتماالن )التقريران( املتقدِّ
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 مردودين. 

 

 ــــــ التقرير الثالث

من اللطف املقرِّب يف صغرى الربهان هو يف األساس حيتمل أن يكون املراد 

آخر،  ي تركه إىل نقض الغرض. ويف هذه احلالة سوف ُيحتمل تقريٌراللطف الذي يؤّد

 : التاليوهو التقرير 

ر تركه َبللغرض ُيعَت لطف مقرِّب يكون يف تركه نقٌض إن كّل»الصغرى: 

للكالم من غري طائل،  وتكراٌر ٌوْش. وعندها سوف يكون هنا َح«نقضًا للغرض

 وسوف تكون ضرورة الصغرى بشرط احملمول. 

 . نقض الغرض قبيٌحالكربى: 

للغرض يكون تركه  إن كل لطف مقرِّب يكون يف تركه نقٌضالنتيجة: 

 قبيحًا. 

: إن التاليطبقًا هلذا التقرير سيكون البيان الصحيح هلذه القاعدة على النحو و

 . للغرض واجٌب قٌضكل لطف مقرِّب يكون يف تركه ن

بااللتفات إىل املعنى املذكور للطف احملصِّل يكون التقرير الثالث يف واقع و

اللطف املقرِّب الذي يكون »األمر بيانًا للطف احملصِّل؛ ألن موضوع الصغرى، وهو 

أخرى عن اللطف احملصِّل، ولذلك فإن التقرير الثاني  عبارٌة ،«تركه نقضًا للغرض

 : التاليلطف احملصِّل هو التقرير والثالث بشأن ال

 

 ــــــ التقرير املختار بشأن اللطف احملصِّل

 لطف حمصِّل يكون تركه نقضًا للغرض )الصغرى(.  كّل

 )الكربى(.  نقض الغرض قبيٌح

 )النتيجة(.  اللطف احملصِّل تركه قبيٌح

اللطف  مني بأن املراد هوالتصريح يف بيان املتكلِّ يف هذا االستدالل مل يتّم

ر عن اللطف أن األمثلة وأساليب البيان اليت يذكرونها تعبِّ َبْيَد .تْحب الَباملقرِّ
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مة ـ على . توضيح ذلك أن اللطف احملصِّل ـ بااللتفات إىل التعاريف املتقّد(94)احملصِّل

ق حصل الغرض، وإن ن املعنى اإلجيابي له هو أنه إذا حتّقإو .وسل ي ؛معنيني: إجيابي

ق ال حيصل د على هذا املعنى. واملعنى السل ي له أنه إذا حتّقاألول يؤّكالتقرير 

دان على هذا املعنى )إن التقرير الثاني ن التقرير الثاني والثالث يؤّكإالغرض، و

بشأن اللطف احملصِّل  املتقدِّمةوالثالث بشأن اللطف احملصِّل متشابهان(. إن االنتقادات 

بشرط احملمول صادقة. وكذلك  ،بسبب الضرورة ؛واردة. وإن صغرى القياس غرُي

حلاظ  بااللتفات إىل معنى الغرض يكون صدق الصغرى واضحًا أيضًا. إذا مّت

ل سوف يكون معنى قاعدة اللطف ـ طبقًا للمعنى األول للطف احملصِّ املتقدِّماالستدالل 

ى األول ـ : إن ترك اللطف احملصِّل ـ الذي ينقض الغرض باملعنكما يليمن الغرض ـ 

. «على بعض الناس أن يطيعوا اهلل سبحانه وتعاىل». إن الغرض باملعنى األول هو أن قبيٌح

: التاليل السالبة الكلية ـ سيكون على النحو ومن هنا فإن نقض الغرض ـ الذي ميثِّ

: إن ترك كل التالييطيع اهلل. ولذلك ستكون الصغرى على النحو  ليس هناك إنساٌن

، ولذلك يكون القيام به واجبًا. ي إىل عدم إطاعة مجيع الناس قبيٌحّدلطف حمصِّل يؤ

ل ستكون . بااللتفات إىل تعريف اللطف احملصِّومن هنا تكون صغرى القياس صادقًة

أيضًا؛ ولذلك فإن الصغرى ـ كما  الصغرى ـ طبقًا للمعنى الثاني من الغرض ـ صادقًة

 لطٍف ل إىل هذه العبارة: إن كّلوف تتحوَّم أن ذكرنا يف نقد التقرير األول ـ ستقدَّ

ف. إن املراد من اإلمكان ر إمكان أو استعداد الطاعة لدى املكلَّحمصِّل يؤّدي إىل توفُّ

حيتوي على عنصر  هنا ليس شرطًا يف التكليف، بل بااللتفات إىل معنى الطاعة

 ل قيدًا يف تعريف اللطف احملصِّل. االختيار الذي ميثِّ

 

 ــــــ ير املختار لقاعدة اللطفنقد التقر

بااللتفات إىل أن صدق صغرى القياس يكون ـ بسبب اإلشكال الصغروي: 

أي يف مقام اإلثبات، ال ميكن أن  ،الضرورة ـ بشرط احملمول، فمن الناحية العملية

ن لنا ما هي اخلصوصية اليت جتعل د مالكًا ومعيارًا للطف. إن هذه القاعدة ال تبيِّحنّد

حمصِّاًل للغرض، ومن تركه نقضًا للغرض. وهذا هو اإلشكال الذي  قيام بلطٍفمن ال
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 م بيانه ضمن جمموعة االعرتاضات على االستناد إىل قاعدة اللطف بالتفصيل. تقدَّ

قد يقع التعارض أحيانًا بني أغراض احلكيم، أو أن يعمل اإلشكال الكربوي: 

يكون ترك كل غرض قبيح على آخر. ومن هنا ال  على حتديد دائرة غرٍض غرٌض

لطف  م أن ذكرنا يف نقد االستناد إىل قاعدة اللطف: قد حيّلاحلكيم. وكما تقدَّ

أخرى: أن  لطف آخر، أو أن يواجه لطف مانعًا أو لطفًا معارضًا آخر. وبعبارٍة حمّل

. وكذلك أن يتعارض غرض هذه (95)ولكنه يواجه مانعًا ،يكون املقتضي غرضًا

 ما بعدها.  الدنيا مع غرض

ي وشامل ملا )قبل الدنيا، والدنيا، وما بعد كّل ب النظام أمٌرَسإن اللطف حَب

الدنيا(، ولذلك ال ميكن االستناد إىل قاعدة اللطف يف جزء من هذه اجملموعة، 

إذا مل يكن الغرض هو أنه . كما (96)للوصول إىل نتائج نقدها وحاضرها يف الدنيا

 . (97)للغرض أيضًا تبار، لن يكون هناك نقٌضاالمتثال، وإمنا جمّرد االخ

 

 ــــــ التقرير الرابع، ونقده

 (98)ميكن بيان تقرير الذين قالوا بأن اجلود والعناية اإلهلية مبدأ لقاعدة اللطف

 على حنو التقارير الثالثة األوىل أيضًا. 

كرمه جلوده و لرمحة اهلل الواسعة، ومالزٌم مالزٌم لطٍف إن كّلالتقرير األول: 

قه واجبًا، وعليه يكون اللطف أيضًا. وكل ما كان مالزمًا لرمحة اهلل كان حتقُّ

 واجبًا. 

ما كان خمالفًا  إن ترك كل لطف على خالف اجلود، وكّلالتقرير الثاني: 

 . إذن... للجود فهو ممتنٌع

يكون تركه  ف الذي يكون تركه على خالف اجلودإن اللطالتقرير الثالث: 

 . ود. وخالف اجلود ممتنٌعخمالفًا للج

 أيضًا. وهنا تكون االنتقادات املشابهة النتقادات التقارير الثالثة األوىل واردًة

  

 ــــــ التقرير اخلامس

 إن اللطف مقتضى التكليف )الصغرى(. 
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، فوجب أن يكون ؛ ألن التكليف موجوٌدق مقتضى التكليف واجٌبإن حتّق

 مقتضيه موجودًا أيضًا )الكربى(. 

 )النتيجة(.  إذن فاللطف واجٌب

فاللطف  ،والتكليف ثابٌت .كالتمكني ،إن قاعدة التكليف تقتضي إجيابه»

 حكُم ة:. وعليه طبقًا لقاعد(100). وأصل هذا التقرير يعود إىل النوخبيت(99)«ٌواجب

، حيث يكون من الواجب أن تكون شرائط ما جيوز ويف ما ال جيوز واحٌد األمثال يف

ق اللطف أيضًا. وقد ذكر التفتازاني هذا ، جيب أن يتحّقموجودًة حتصيل التكليف

 ،إال مبا حيّصله أو يقّرب منه الرابع: أن الواجب ال يتّم»: تاليالتقرير على النحو ال

ف بشرط كونه فيكون واجبًا. ورّد ـ بعد تسليم القاعدة ـ بأن ذلك وجوب على املكلَّ

 . (101)«ا حنن فيهمقدورًا له، فال يكون مّم

 

 ــــــ نقد التقرير اخلامس

شرائط  :إن اللطف من هذه الناحية ال يكون من قبيلنقد الصغرى وشرحه: 

من دون اللطف  التكليف )التمكني(؛ إذ ال تكليف من دون التمكني أصاًل، ولكْن

بتسهيل الطاعة وجعلها أيسر،  ب التكليف. وبعد التمكني ال يقوم اللطف إاّلَلال ُيْس

لطفية التكاليف الشرعية  :من قبيل، وعدمه ال يعرقل اختيار الطاعةوإن وجوده 

أن وجودها يوجب  َبْيَدللتكاليف العقلية، حيث ال يكون عدمها رافعًا للتكليف، 

ورّد ـ بعد تسليم »؛ إذ يقول: االقرتاب من الوظيفة العقلية. ومن هنا يأتي انتقاد التفتازاني

ا حنن ف بشرط كونه مقدورًا له، فال يكون مّمالقاعدة ـ بأن ذلك وجوب على املكلَّ

 . (102)«فيه

 

 ــــــ التقرير السادس

أما  ؛فيكون فعله واجبًا ]دليل على الصغرى[ ،]الصغرى[: إن ترك اللطف مفسدٌة

واللطف يف  ،يف ترك الطاعة ]الصغرى الثانية[ أنه مفسدة فألن ترك اللطف لطٌف

 : التاليوتقرير هذه العبارة على النحو . (103)]الكربى الثانية[ املفسدة مفسدة
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 لطف مفسدة.  إن يف ترك كّلالصغرى: 

 إن اهلل ال يرتكب املفسدة. الكربى: 

 . إن اهلل ال يرتك اللطف، مبعنى أن اللطف واجٌبالنتيجة: 

كل ترك لطف، لطف يف ترك مة بالقياس الثاني: الدليل على الصغرى املتقّد

)= ترك الطاعة( مفسدة. )النتيجة(: ترك كل لطف الطاعة. وكل لطف يف املفسدة 

 مفسدة. 

ألن تركه لطف يف ترك الطاعة، »: تاليوأصل هذا التقرير على الشكل ال

لدوران األمر  ؛واللطف يف املفسدة مفسدة. ومن لطفه يف فعل قبيح ال حيسن تكليفه

ف؛ ألنه ملنعه كلَّبني ممتنعني، ولو مل يفعل القديم لطفًا واجبًا مل حيسن منه عقاب امل

 . (104)«يفسد، فكان الفساد منسوبًا إليه، ال إىل العبد

الثالث: إن منع اللطف »: التاليوقد صاغ التفتازاني هذا التقرير على النحو 

 . (105)«جيب تركه حتصيل للمعصية أو تقريب منها، وكالهما قبيٌح

 

 ــــــ نقد التقرير السادس

 لتالي نتيجة صغرى القياس الرئيس. وهنا يتم رّد القياس الثاني، وبا

الذي يستنتج من عدم  ،«اللطف يف املفسدة»إن نقد صغرى القياس الثاني: 

 ق باألمر العدمي. عدمي، وإرادة اهلل ال تتعلَّ ، أمٌر«اللطف يف الطاعة»

ًا؟ إلثبات صّحة حّق هل كل لطف يف املفسدة مفسدٌةنقد كربى القياس الثاني: 

مطلقًا ـ من الناحية  يكون موضوعها )اللطف يف املفسدة( أخّص هذه القضية جيب أن

املفهومية ـ من احملمول الذي هو )مفسدة(. يف حني أن األمر ليس كذلك؛ إذ من 

، ومع ترك لطٍف بفضل اجلود وغريه من األلطاف والشرائط األخرى، أن يتّم ؛املمكن

ق املفسدة. ملفسدة ال يعين حتّقيف الوقت نفسه. فإن االقرتاب من ا ذلك ال حتدث مفسدٌة

فإن عدم حتصيل  ؛باملنع ورّد»: التاليوقد صاغ التفتازاني هذا التقرير على النحو 

أن إجياد القبيح  نسلِّم، وكذلك التقريب، وال (106)من حتصيل املعصية الطاعة أعّم

 . (107)«، وقد مّرقبيٌح
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 ــــــ التقرير السابع

ألن  ؛والداعي موجود ]الدليل على الكربى[ ،ة]الكربى[: القدرة على اللطف ثابت

به، و]الصغرى[: متى اجتمعت  الداعي إىل الفعل يكون داعيًا إىل ما ال يتّم الفعل إاّل

 مبعنى:  ،(108)القدرة والداعي وجب الفعل

والدافع  ،كلما كانت القدرة على فعل شيء )وهو هنا التكليف(الصغرى: 

 قه ضروريًا. إليه موجود، كان حتّق

 )وضع املقّدم(.  إن القدرة والدافع إىل القيام باللطف موجودٌةالكربى: 

 )وضع التالي(.  إن اللطف واجٌبالنتيجة: 

ر له الدافع إىل على القيام باللطف، ويتوفَّ إن اهلل قادٌرالدليل على الكربى: 

بدون ف؛ إذ التكليف على املكلَّ ذلك أيضًا. والداعي إىل فعل اهلل للطف هو أن يتّم

 ًا. اللطف ال يكون التكليف تاّم

؛ إذ يبقى السؤال قائمًا: ملاذا ال يكون التكليف دون إن هذا الدليل خمدوٌش

أخرى عن كربى التقرير اخلامس.  ًا؟ ويف احلقيقة إن هذه الكربى عبارٌةلطف تاّم

 على هذا التقرير ذات اإليرادات الواردة هناك.  ُدِرولذلك َت

الذي  ،إىل املسائل املتقدمة، ودراسة كتاب )كشف املراد(بااللتفات : نكتٌة

ف )أنوار امللكوت(، جيب اعتبار اللطف يف التقارير الثالثة األخرية هو كتاب آخر ملؤلِّ

 من اللطف احملصِّل. 

 

 ــــــ تقريراٌت أخرى

مّت ذكر تقارير أخرى هلذه القاعدة، ولكنها تعود يف الواقع إىل التقارير 

 من بينها: السابقة. و

ب منها لكان غري مريد ل أو يقرِّللطاعة، فلو جاز منع ما حيصِّ نه مريٌدإل: األّو»

 . (109)«مبنع املالزمة ومنع أن كل مأمور به مراد ورّد .وهو تناقٌض .هلا

 ق الطاعة. منع اللطف كان الزم ذلك أن اهلل ال يريد حتّق إذا مّتالصغرى: 

 اعة. ق الطإن اهلل يريد حتّقالكربى: 



 

 

هـ 1439م ـ  2018شرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف ــ السنة الثالثة عنصوص معاصرة   

 

أخرى  . إن عدم إرادة الطاعة )غري مريد الطاعة( عبارٌةإن اللطف واجٌبالنتيجة: 

 عن نقض الغرض. لذلك فإن هذا البيان هو ذات التقرير الثاني والثالث. 

 

  ــــــ ما هي الضرورة إىل نصب اإلمام؟

ذكر عموم اإلمامية دليل نصب اإلمام باالستفادة من قانون اللطف على النحو 

 : التالي

  .إن نصب اإلمام لطٌفالصغرى: 

 على اهلل )قاعدة اللطف(.  إن اللطف واجٌبالكربى: 

 على اهلل.  إن نصب اإلمام واجٌبالنتيجة: 

 . (110)«حتصياًل للغرض ؛، فيجب نصبه على اهلل تعاىلاإلمام لطٌف»

 

 ــــــ مناقشة تطبيقات برهان اللطف يف إثبات ضرورة نصب اإلمام

؛ إذ ال مشكلة ـ بااللتفات إىل الروايات النبوية ـ ثابتٌة املتقدِّملقياس إن صغرى ا

ن الفرض يف البحث هو االستناد إىل الوحي )كالم إيف االستناد إىل قاعدة اللطف؛ إذ 

ت. وعلى هذا األساس فإن املقدمة األوىل من القياس ْح(، وليس العلم البشري الَبالن ّي

وعة الرابعة )االستناد إىل القاعدة(. كما أن كربى سوف تسلم من اعرتاضات اجملم

 النظر عن إشكال تزاحم األغراض ـ ثابتٌة القياس ـ بالنظر إىل التقرير الثالث، وبغّض

أيضًا. ومن هنا بااللتفات إىل هذه النكتة ميكن توظيف قاعدة اللطف يف حبث 

 وجوب نصب اإلمام. 

 

 ــــــ النتيجة

يف صحة قاعدة اللطف بنحو املوجبة اجلزئية؛ أي  كَّال َشم أن ذكرنا كما تقدَّ

 ْن، ومن دونه هللك العباد كلهم مَببالعباد، وإن هذا اللطف ضرورّي ن اهلل لطيٌفإ

. وهذا يتنافى مع غرض اهلل ورمحته الواسعة والالمتناهية. ومن هنا (111)فيهم أنبياؤه

 .يكون اللطف واجبًا
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ة اللطف، وكذلك إمكانية االستناد الكالم يف كلية وعمومية قاعد ولكّن

مة هذه مت اإلشارة إىل ذلك يف مقّدعلى ما تقدَّ ،إليها يف إطار إثبات مصاديق هلا

 املقالة.

هذه إىل الستناد ل، وليس هناك من طريق ية هذه القاعدة خمدوشٌةإن أدلة كّل

لعقلي القاعدة للعثور على مصاديق للطف الواجب. وعلى هذا األساس فإن اإلثبات ا

 لضرورة نصب اإلمام بهذه القاعدة يكون خمدوشًا.

 

 

الهوامش
                                                      

×

×

×

^

×

^
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×

 

 

 

﴿﴾
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(41) uncreated grace.  

(42) primary grace.  

(43) created grace.  

Braine, David, Grace, Edward General Editor, Routledge Encyclopedia of Philosophy, 

London and New York, Routledge, 1998. p. 2.  

 
 

 

 
 

^
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Hasker, William, Occasionalism, Criag, Edward General Editor, Routledge 

Encyclopedia of Philosophy, London and New York, Routledge, 1998.  

 

 

﴿﴾
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 نصوص اإلمامة

 ةدراسٌة تأمُّلي

 

 

 )*(الشيخ عبد اهلل مصلحي

 

 ــــــ اخلرب الثالث والعشرون

عن أبي املفّضل حممد بن عبد اهلل بن املّطلب رضي اهلل عنه قال:  ،روى اخلزاز

 جعفر بن حممد بن جعفر قال: حّدثنا عبد اهلل بن عمر بن خّطاب حّدثنا أبو عبد اهلل

ميمّي قال: حّدثين التعن احلارث بن حممد  ،ّيات يف سنة مخس ومخسني ومائتنيالز

حممد بن سعد الواقدّي قال: أخربنا حممد بن عمر قال: أخربنا موسى بن حممد بن 

لنا مشربة، وكان  كانقالت:  عن عائشة ،عن أبي سلمة ،عن أبيه ،إبراهيم

وأمرني  ،مّرًة فيها |فلقيه رسول اهلل ،لقيه فيها  ×إذا أراد لقاء جربئيل | ّيالن

هذا؟ فقال  ْنفقال جربئيل: َم ،×فدخل عليه احلسني بن علّي ،أن ال يصعد إليه أحد

 فأجلسه على فخذه.  ، ّي: ابين، فأخذه الن|رسول اهلل

يقتله؟ قال: أّمتك تقتله.  ْنل رسول اهلل: وَمفقا ،فقال له جربئيل: أما إّنه سيقتل

أخربتك باألرض اليت يقتل فيها،  شئَت وإْن ،: تقتله؟! قال: نعم|قال رسول اهلل

وقال: هذه من مصرعه،  ،وأخذ منه تربًة محراء فأراه إّياها ،ّف بالعراقوأشار إىل الط

سوف ينتقم اهلل ف ،ِكال تْب ،فقال له جربئيل: يا رسول اهلل ،|فبكى رسول اهلل

قائمنا أهل البيت؟  ْنوَم ،فقال رسول اهلل: حبي ي جربئيل ،منهم بقائمكم أهل البيت
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أّنه سيخلق من صلب  ،جالله كذا أخربني رّبي جلَّ ،اسع من ولد احلسنيقال: هو الت

 ،، ثّم خيرج من صلب علّي ابنهخاضعًا هلل خاشعًا ،ومّساه عنده علّيًا ،احلسني ولدًا

، ومّساه عنده واثق باهلل حمّب يف اهلل، وخيرج اهلل من صلبه ابنه ،عنده موسىومّساه 

، ومّساه عنده اعي إىل اهلل عزَّ وجلَّ، وخيرج من صلبه ابنهعلّيًا، الراضي باهلل والد

ومّساه عنده  ،اّب عن حرم اهلل، وخيرج من صلبه ابنه، املرّغب يف اهلل والذدًاحمم

مؤمن باهلل  ،ومّساه احلسن ،لولّي هلل، ثّم خيرج من صلبه ابنهاملكتفي باهلل وا ،علّيًا

حّجة  ،ومظهر احلّق ،دق، ولسان الصمرشد إىل اهلل، وخيرج من صلبه كلمة احلّق

وخيسف به الكفر  ،يظهر اهلل تعاىل به اإلسالم وأهله ،له غيبة طويلة ،اهلل على برّيته

 . (1)وأهله

 

 ــــــ اخلرب الرابع والعشرون

 بن احلسن الكويفاخلزاز عن علّي بن احلسني بن مندة قال: حّدثنا حممد  روى

املعروف بأبي احلكم قال: حّدثنا إمساعيل بن موسى بن إبراهيم قال: حّدثين سليمان 

عن علقمة  ،خعّي، عن إبراهيم النعن حكيم بن جبري، بن حبيب قال: حّدثين شريك

إىل أن قال: ؤلؤة...، الل الكوفة خطبته على منرب ×بن قيس قال: خطبنا أمري املؤمنني

فقال: يا أمري املؤمنني، لقد أخربتنا عن أئّمة  ،عامر بن كثري :قال لهُي فقام إليه رجٌل

دق بعدك، قال: نعم، إّنه خربنا عن أئّمة احلّق وألسنة الصفأ ،الكفر وخلفاء الباطل

تسعة من صلب  ،إمامًا أّن هذا األمر ميلكه اثنا عشر |عهده إلّي رسول اهلل بعهٍد

ماء نظرت إىل ساق العرش فإذا فيه : مّلا عرج بي إىل الس| ّي، ولقد قال الناحلسني

ورأيت اثين  ،ونصرته بعلّي ،أّيدته بعلّي ،حممد رسول اهلل ،مكتوب: ال إله إال اهلل

 تك. ذّري هذه أنوار األئّمة منوديت: يا حممد هذه؟ فُن ْنأنوار َم ،: يا رّبفقلُت ،عشر نورًا

 ،أنت اإلمام واخلليفة بعدي ،أفال تسّميهم لي؟ قال: نعم ،: يا رسول اهللقلُت

تقضي ديين وتنجز عداتي، وبعدك ابناك احلسن واحلسني، بعد احلسني ابنه علّي زين 

ادق، دعى بالصدعى بالباقر، وبعد حممد ابنه جعفر ُيالعابدين، وبعده ابنه حممد ُي

ضا، وبعد دعى بالردعى بالكاظم، وبعد موسى ابنه علّي ُيوبعد جعفر ابنه موسى ُي
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قّي، وبعد علّي ابنه دعى بالنكّي، وبعد حممد ابنه علّي ُيدعى بالزعلّي ابنه حممد ُي

ميألها  ،اس بيئم من ولد احلسن، مسّيي وأشبه الندعى باألمني، والقااحلسن ُي

 . (2)، احلديث...قسطًا وعداًل كما ملئت جورًا وظلمًا

 

 ــــــ اخلرب اخلامس والعشرون

قال:  بن احلسني الكويفروى اخلزاز عن علّي بن احلسن قال: حّدثنا حممد 

حّدثنا حممد بن حممود قال: حّدثنا أمحد بن عبد اهلل الذاهل قال: حّدثنا أبو حفص 

 عن حييى بن نعمان قال: كنُت ،عن حييى بن عقيل ،عن عنبسة بن األزهر ،األعشى

 ،مفسلَّ ،مرة، أمسر شديد السمًامتلثِّ ،من العرب إذ دخل عليه رجٌل ×عند احلسني

 ،إىل أن قال: يا بن رسول اهلل، مسألة...، فقال: يا بن رسول اهلل ،×ورّد احلسني

 ،عدد نقباء بين إسرائيل ،؟ قال: اثنا عشر|فأخربني عن عدد األئّمة بعد رسول اهلل

فقال: نعم، أخربك يا  ،ثّم رفع رأسه ،ّيًامل ×هم لي؟ قال: فأطرق احلسنيقال: فسمِّ

واحلسن وأنا  ×أمري املؤمنني علّي |إّن اإلمام واخلليفة بعد رسول اهلل ،أخا العرب

وتسعة من ولدي، منهم علّي ابين، وبعده حممد ابنه، وبعده جعفر ابنه، وبعده موسى 

احلسن ابنه، وبعده  ابنه، وبعده علّي ابنه، وبعده حممد ابنه، وبعده علّي ابنه، وبعده

 . (3) مان، يقوم بالدين يف آخر الزاسع من ولدي، هو التاخللف املهدّي

 

  ــــــ اخلرب السادس والعشرون

روى اخلزاز عن أبي املفّضل قال: حّدثنا جعفر بن حممد بن القاسم العلوّي قال: 

حلسني بن عن ا ،حّدثنا عبد اهلل بن أمحد بن نهيل قال: حّدثين حممد بن أبي عمري

عن أبيه الكميت بن أبي املستهّل  ،عن الورد بن الكميت ،عن عمر بن يزيد ،عطّية

إىل أن قال: يا أبا ...، ×بن علّي الباقرعلى سّيدي أبي جعفر حممد  قال: دخلُت

اثنا  |ألّن األئّمة بعد رسول اهلل ؛اسع من ولد احلسني، إّن قائمنا هو التاملستهّل

هؤالء االثنا عشر؟ قال: أّوهلم علّي بن أبي  ْنفَم ،: يا سّيديقلُت ،وهو القائم ،عشر

 ،وأنا، ثّم بعدي هذا ،طالب، وبعده احلسن واحلسني، وبعد احلسني علّي بن احلسني
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ى ابنه بعد هذا؟ قال: ابنه موسى، وبعد موس ْن: فَمقلُت ،ووضع يده على كتف جعفر

وهو أبو  ،، وبعد علّي ابنه احلسند، وبعد حممد ابنه علّيعلّي، وبعد علّي ابنه حمم

 . (4)ويشفي صدور شيعتنا ،نيا قسطًا وعداًل، الذي خيرج فيمأل الدالقائم

 

  ــــــ اخلرب السابع والعشرون

روى اخلزاز عن علّي بن احلسني قال: حّدثنا أبو حممد هارون بن موسى قال: 

قال: حّدثين عمر بن  ّيحّدثين حممد بن هّمام قال: حّدثين عبد اهلل بن جعفر احلمري

على  عن يونس بن ظبيان قال: دخلُت ،د بن كثريوعن داو علّي العبدي الرّقي،

فإّنا  ؛حيح فعندنا أهل البيت، إذا أردت العلم الصإىل أن قال: يا يونس...، ×الّصادق

كان  ْنوكّل َم ،: يا بن رسول اهللفقلُت ،ورثنا وأوتينا شرع احلكمة وفصل اخلطاب

 ؟ فقال: ما ورثه إاّلكان من ولد علّي وفاطمة ْنَم ،البيت ورث كما ورثتممن أهل 

 األئّمة االثنا عشر. 

فقال: أّوهلم علّي بن أبي طالب، وبعده  ،يا بن رسول اهلل ،هم لي: مسِّقلُت

د بن علّي، ثّم أنا، وبعدي موسى سني، وبعده علّي بن احلسني وحمماحلسن واحل

د، وبعد حممد علّي، وبعد علّي احلسن، نه، وبعد علّي حممد موسى علّي ابولدي، وبع

 . (5)، احلديث...وبعد احلسن احلّجة

وحّدثين أبو العّباس بن  ؛ثنا أبو حممدورواه أيضًا عن علّي بن احلسني قال: حّد

عن إبراهيم بن  ،عقدة قال: حّدثين احلمريّي قال: حّدثنا حممد بن أمحد بن حييى

عن  ، عن ابن أخت شعيب العقرقويف،عن احلسني ،ن أمحدعن عبد اهلل ب ،إسحاق

، فسأله، وذكر إذ دخل إليه يونس ×ادقعند الص خاله شعيب قال: كنُت

 . (6)احلديث

 

  ــــــ اخلرب الثامن والعشرون

حممد حّدثنا  :روى اخلزاز عن احلسني بن علّي قال: حّدثنا هارون بن موسى قال

عن حممد بن  ،عن يعقوب بن يزيد ،ّفارحلسن الصبن ابن احلسن قال: حّدثنا حممد 
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ية إذ دخل عليه معاو ×دعند الصادق جعفر بن حمم عن هشام قال: كنُت ،أبي عمري

 إاّل ، ّيوأدنى معرفة اإلمام أّنه عدل النإىل أن قال: بن وهب وعبد امللك بن أعني...، 

، والتسليم له يف كّل وأّن طاعته طاعة اهلل وطاعة رسول اهلل ،ووارثه ،بّوةدرجة الن

علّي بن أبي طالب،  |ويعلم أّن اإلمام بعد رسول اهلل ،ّد إليه واألخذ بقولهأمر والر

ثّم احلسن، ثّم احلسني، ثّم علّي بن احلسني، ثّم حممد بن علّي، ثّم أنا، ثّم من بعدي 

ه، موسى ابين، ثّم من بعده ولده علّي، وبعد علّي حممد ابنه، وبعد حممد علّي ابن

 . (7)، احلديث...وبعد علّي احلسن ابنه، واحلّجة من ولد احلسن

 

  ــــــ اخلرب التاسع والعشرون

بن يعقوب قال: حّدثنا حممد  بن عبد اهلل الشيبانيروى اخلزاز عن حممد 

بن عن حممد  ،عن سلمة بن اخلّطاب ،قال: حّدثين حممد بن حييى العّطار الكليين

عن علقمة بن حممد  ،عمرية وصاحل بن عقبة مجيعًا عن سيف بن خالد الطيالسي،

هم فسمِّ ،: يا بن رسول اهللقلُت ،قال: األئّمة اثنا عشر ×ادقاحلضرمي، عن الص

د سن واحلسني وعلّي بن احلسني وحممقال: من املاضني علّي بن أبي طالب واحل ،لي

إىل ولدي  قد أوصيُت يا بن رسول اهلل؟ قال: إّني ،بعدك ْن: فَمقلُت ،بن علّي، ثّم أنا

ضا يدفن دعى بالربعد موسى؟ قال: علّي ابنه ُي ْن: فَمقلُت ،وهو اإلمام بعدي ،موسى

د، وبعد حممد ابنه علّي، وبعد علّي ن خراسان، ثّم بعد علّي ابنه حمميف أرض الغربة م

 . (8)احلسن ابنه، واملهدّي من ولد احلسن

 

 ــــــ اخلرب الثالثون

ولّي بن جعفر الصوهري عن أبي علّي أمحد بن حممد اش اجلروى ابن عّي

: حّدثين احلسني بن محيد محن بن صاحل بن رعيدة قالقال: حّدثنا عبد الر البصرّي

عن سلمان  ،اطرّي، عن زاذانبن خلف الطبيع، قال: حّدثنا األعمش، عن حممد بن الر

إّن اهلل عزَّ وجلَّ  ،انفلّما نظر إلّي قال: يا سلم ،يومًا |على رسول اهلل قال: دخلُت

لقد  ،له: يا رسول اهلل جعل له اثين عشر نقيبًا، قال: قلُت إاّل مل يبعث نبّيًا وال رسواًل
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نقبائي االثنا عشر  ْنفهل عرفت َم ،هذا من أهل الكتابني، قال: يا سلمان عرفُت

 ،انقال: يا سلم ،ذين اختارهم اهلل لإلمامة من بعدي؟ فقلت: اهلل ورسوله أعلمال

فدعاه إىل  ،×وخلق من نوري نور علّي ،خلقين اهلل من صفوة نوره، ودعاني فأطعته

فدعاها فأطاعته، وخلق مّني ومن  ،طاعته فأطاعه، وخلق من نوري ونور علّي فاطمة

 فدعاهما فأطاعاه...  ،علّي وفاطمة احلسن واحلسني

 م فأطاعوه... فدعاه ،إىل أن قال: ثّم خلق مّنا ومن نور احلسني تسعة أئّمة

بأمسائهم  بهم بغري معرفٍة فهل يكون إمياٌن ،: يا رسول اهللإىل أن قال: قلُت

فأّنى لي جلنابهم؟ قال: قد عرفت  ،: يا رسول اهللفقلُت، وأنسابهم؟ فقال: ال يا سلمان

قر علم إىل احلسني، قال: ثّم سّيد العابدين علّي بن احلسني، ثّم ولده حممد بن علّي با

ادق، ثّم لسان اهلل الصبّيني واملرسلني، ثّم جعفر بن حممد ني واآلخرين من الناألّول

ضا ألمر اهلل، ثّم يف اهلل، ثّم علّي بن موسى الر موسى بن جعفر الكاظم غيظه صربًا

إىل اهلل، ثّم حممد بن علّي اجلواد املختار من خلق اهلل، ثّم علّي بن حممد اهلادي 

 ،ني على دين اهلل العسكرّي، ثّم ابنه حّجة اهلل فالنامت األماحلسن بن علّي الص

 . (9)اطق القائم حبّق اهللّي، والنابن احلسن املهد ،مّساه بامسه

ثين أمحد بن زيد بن احلسن املنقري الكويف قال: حّد علّيورواه الطربي عن 

بن عبد اهلل بن خالد املخزومي، عن  ان، عن مكحول بن إبراهيم، عن رستمالدّه

 . (10)مانمان األعمش، عن حممد بن خلف الطاطري، عن زاذان، عن سلسلي

بن احلسن املقري الكويف، عن أمحد بن زيد الدهان  علّي ورواه اخلصي ي عن

 . (11)عن سلمان ،عن رشدة بن عبد اهلل بن خالد املخزومي ،عن املخول بن إبراهيم

 

 ــــــ اخلرب الواحد والثالثون

أبي احلسن حممد بن أمحد بن عبيد اهلل بن  روى ابن عياش اجلوهري عن

رأى سنة تسع وثالثني وثالمثائة قال:  أمحد بن عيسى املنصورّي اهلامشّي بسّر َمْن 

بري بن عيسى بن املنصور قال: حّدثين الزحّدثين عّم أبي موسى بن عيسى بن أمحد بن 

من أهل مّكة  رجٌل بّكار قال: حّدثين عتيق بن يعقوب قال: حّدثين عبد اهلل بن ربيعة

حّيًا أو  ُتواكتمه علّي ما دْم ،فاحفظه عّني ،ثك احلديث: إّني حمدِّ قال: قال لي أبي
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الكعبة، حّدثين أّن ابن  بري يفعمل مع ابن الز ْنمع َم يأذن اهلل فيه مبا يشاء: كنُت

على  بري أمر العّمال أن يبلغوا يف األرض، قال: فبلغنا صخرًا أمثال اإلبل، فوجدُتالز

إىل منزلي  أمره، فلّما صرُت ه وسرتُتخور كتابًا موضوعًا، فتناولُتبعض تلك الص

أّنه  ذي كتب به ما هو، إاّلهو؟ وال أدري ال ٍء فرأيت كتابًا ال أدري من أّي شي ،هتأّملُت

 فيه...  فقرأُت ،ينطوي كما ينطوي الكتب

إىل أن قال: ويعضده  ،حممد :قال لهإىل أن قال: ثّم اختار من ذلك البيت نبّيًا ُي

 بأخيه وابن عّمه وصهره وزوج ابنته ووصّيه يف أّمته من بعده وحّجة اهلل على خلقه... 

باب وزين الفتيان، يقتل ائم من بعده ابنه احلسن سّيد الشإىل أن قال: ثّم الق

 ×ده احلسنييدفن بأرض طيبة يف املوضع املعروف بالبقيع، ثّم يكون بع ،مسمومًا

على شاطئ الفرات يف األّيام  يفم عدل، يضرب بالسيف ويقري الضيف، يقتل بالسإما

اس نور وضياء بكربال، وقربه للن يدفن ،وامث والبغّياتالزاكيات، يقتله بنو الط

 ،وعلم، ثّم يكون القائم من بعده ابنه علّي سّيد العابدين وسراج املؤمنني، ميوت موتًا

عروف بالبقيع، ثّم يكون اإلمام القائم بعده احملمود املوضع امل أرض طيبة يف يدفن يف

يدفن بالبقيع من أرض  ،فعاله حممد باقر العلم ومعدنه وناشره ومفّسره، ميوت موتًا

مظهر كّل معجزة  ،باحلكمة ناطق ،ادقم يكون بعده اإلمام جعفر وهو الصطيبة، ث

اإلمام بعده املختلف يف  موضع قربه البقيع، ثّم ،وسراج األّمة، ميوت موتًا بأرض طيبة

يدفن يف األرض  ،ّم يف حمبسه، موسى بن جعفر، يقتل بالسمسّي املناجي رّبه ،دفنه

، إمام ضا املرتضى لدين اهلللقائم بعده ابنه اإلمام علّي الروراء؛ ثّم ااملعروفة بالز

يدفن يف ، ميوت موتًا ،م، ثّم اإلمام بعده ابنه حممدَجّم يف أرض الَعاحلّق، يقتل بالس

ويدفن يف  ،وميوت موتًا ،وراء، ثّم القائم بعده ابنه علّي هلل ناصراألرض املعروفة بالز

 ،بّوة ومعدن احلكمة، وارث علم النثة، ثّم القائم بعده ابنه احلسنَداملدينة احمْل

، امسه ثة، ثّم املنتظر بعدهَديدفن يف املدينة احمْل ،م، ميوت موتًاَلستضاء به من الظُُّي

| ّيسم النا
(12) . 

 

 ــــــ اخلرب الثاني والثالثون

أبي جعفر حممد بن الحق بن سابق بن قرين عن روى ابن عياش اجلوهري 



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

تني ئصر سابق بن قرين، يف سنة مثان وسبعني ومّدي أبو الناألنبارّي قال: حّدثين ج

 قال: ائب الكل ّيبن السباألنبار يف دارنا، قال: حّدثين أبو املنذر هشام بن حممد 

قال: حّدثين اجلارود بن  ، عن متيم بن وهلة املّريرقّي بن القطامّي، عن الشحّدثين أبي

وكان قارئًا  ،وكان نصرانّيًا فأسلم عام احلديبية وحسن إسالمه ،املنذر العبدّي

ذا  ،ّب، بصريًا بالفلسفة والطهر وسالف العصرتب، عاملًا بتأويلها على وجه الدللك

على  قال: وفدُت ،أنشأ حيّدثنا يف إمارة عمر بن اخلّطاب ،مجيلرأي أصيل ووجه 

ذوي أحالم وأسنان وفصاحة وبيان وحّجة  ،من عبد القيس يف رجاٍل |رسول اهلل

أن  إليَّ وجلَّ ماء أوحى اهلل عزَّسري بي إىل السليلة ُأ ،إىل أن قال: يا جارودن...، وبرها

بعثتم؟ فقالوا: على نبّوتك  عالَم: بعثوا؟ فقلُت عالَمأرسلنا من قبلك من رسلنا  ْنَم  ْلَس

ووالية علّي بن أبي طالب واألئّمة منكما، ثّم أوحى إلّي أن التفت عن ميني العرش، 

د بن علّي وجعفر بن حممد سن واحلسني وعلّي بن احلسني وحممفالتفّت فإذا علّي واحل

مد واحلسن بن علّي د بن علّي وعلّي بن حمموسى بن جعفر وعلّي بن موسى وحممو

 . (13)يصّلون واملهدّي يف ضحضاح من نوٍر

، بن حممد السباط البغدادي احلسن علّي يالقاضي أبورواه الكراجكي عن 

: قال وب البغدادي اجلوهري احلافظثين أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن أّيحّد: قال

مد بن السائب ثنا هشام بن حمحّد: الحق بن سابق قال ثنا أبو جعفر حممد بنحّد

: ي قالعن متيم بن وهلة املّر ،عن الشرقي بن القطامي ،ثين أبيحّد: الكل ي قال

 . (14)ثين اجلارود بن املنذر العبديحّد

 

 ــــــ اخلرب الثالث والثالثون

روي اجلوهري عن أبي احلسن علّي بن سنان املوصلّي املعّدل قال: أخربني أمحد 

سليمان بن  ّدثنا حممد بن صاحل اهلمدانّي قال: حّدثناقال: ح اخلليلي اآلمليبن حممد 

 محن بن يزيد بن جابر قال: مسعُتأمحد قال: أخربني الرّيان بن مسلم، عن عبد الر

رسول  يقول: مسعُت |أبا سلمى راعي رسول اهلل سالم بن أبي عمرة قال: مسعُت

آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ﴿ثناؤه:  ماء قال العزيز جلَّي بي إىل السسريقول: ليلة ُأ |اهلل
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: ألّمتك؟ قلُت َتْفخلَّ ْند، َميا حمم قال: صدقَت ؟﴾َواْلُمْؤِمُنوَن﴿: قلُت ،﴾ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه

 : نعم. خريها، قال: علّي بن أبي طالب؟ قلُت

لك  ك منها، فشققُتعلى األرض اّطالعًة فاخرتُت قال: يا حمّمد، إّني اّطلعُت

، ، فأنا احملمود وأنت حمّمٌد معي  كرتوُذ إاّل موضٍع  ائي، فال ُأذكر يفًا من أمسامس

 له امسًا من أمسائي، فأنا األعلى وهو علّي.  وشققُت ،منها علّيًا فاخرتُت ثّم اّطلعُت

علّيًا وفاطمة واحلسن واحلسني من سنخ نوري،  ك وخلقُتيا حممد إّني خلقُت

قبلها كان عندي من  ْنألرضني، فَمماوات واواليتكم على أهل الس وعرضُت

 جحدها كان عندي من الكافرين.  ْناملؤمنني، وَم

ّن البالي، ي عبدني حّتى ينقطع أو يصري كالشد، لو أّن عبدًا من عباديا حمم

د، حتّب أن تراهم؟ له أو يقّر بواليتكم. يا حمم ثّم أتاني جاحدًا لواليتكم، ما غفرُت

 وإذا بعلّي وفاطمة واحلسن فالتفتُّ ،عن ميني العرش ْتالتِففقال لي:  ،: نعم يا رّبقلُت

سى بن جعفر، د، وموّي، وجعفر بن حممد بن علواحلسني، وعلّي بن احلسني، وحمم

 يف ،د، واحلسن بن علّي، واملهدّيوعلّي بن موسى، وحممد بن علّي، وعلّي بن حمم

هدّي ـ كأّنه كوكب طهم ـ يعين املَسقيامًا يصّلون، وهو يف َو ،ضحضاح من نور

 . (15)، احلديث... دّري

ازي ، عن أبي علّي أمحد بن علّي الرّلعكربّي، عن التورواه الشيخ عن مجاعة

عن أمحد بن  ،لْدعن علّي بن سنان املوصلّي الَع، قال: أخربني احلسني بن علّي اإليادي

اد بن ، عن زيعن سليمان بن أمحد  ،عن حممد بن صاحل اهلمداني اخلليلي،حممد 

راعي   أبا سلمى قال: مسعُت  عن سالم ،محن بن يزيد بن جابرمسلم وعبد الر

|الّن ّي
(16) . 

قال: حّدثنا  عن موّفق بن أمحد املّكّي يف كتابه وس،ورواه السيد ابن طاو

ن ما كتب إلّي م ين أبو منصور حممد بن احلسني البغدادّي يففخر القضاة جنم الد

بي ّي قال: الزريف نور اهلدى أبو طالب احلسني بن حممد الش همدان قال: أنبأنا اإلمام

أخربنا إمام األئّمة حممد بن أمحد بن شاذان قال: حّدثنا أمحد بن أمحد بن حممد بن 

 ،عن أمحد بن حممد بن صاحل ل: حّدثنا علّي بن شاذان املوصلي،عبد اهلل احلافظ قا
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عن  ،عن زيد بن جابر ،محن، عن عبد الرعن زياد بن مسلم ،عن سليمان بن حممد

|عن رسول اهلل ،|عن أبي سليمان راعي رسول اهلل ،سالمة
(17) . 

عن حممد بن  ،عن حممد بن احلسني، ورواه األسرتآبادي عن املقلد بن غالب

سلمى  يعن أب ،عن جابر ،محن بن يزيد، عن عبد الرعن حممد بن أمحد ،وهبان

 . (18) |، عن رسول اهلل|راعي الن ّي

 

 ــــــ الرابع والثالثون اخلرب

قال: حّدثين عّمي حممد بن أبي  ،روى الصدوق عن حممد بن علّي ماجيلويه

لّي القرشّي قال: عن أمحد بن أبي عبد اهلل الربقّي قال: حّدثين حممد بن ع ،القاسم

عن جماهد قال:  ،عن ليث بن أبي سليم ،هرانّي قال: حّدثنا جريرحّدثين أبو الربيع الز

األئّمة بعدي طويل ـ:  يقول ـ يف ضمن حديٍث |رسول اهلل عّباس: مسعُت قال ابن

  افعني واملنصور علّي بن احلسني والشاصر احلساهلادي علّي واملهتدي احلسن والن

ضا علّي بن موسى واألمني موسى بن جعفر والرّفاع جعفر بن حممد بن علّي والنحممد 

يصّلي خلفه  ْنم احلسن بن علّي وَمحممد والعاّلوالفّعال حممد بن علّي واملؤمتن علّي بن 

 . (19)، احلديث...×القائم ×عيسى بن مريم

 

 ــــــ اخلرب اخلامس والثالثون

ّقاق الدوعلّي بن أمحد بن حممد   روى الصدوق عن أمحد بن احلسن القّطان

ـ رضي يبانّي الصائغ وحممد بن أمحد الشوعلّي بن عبد اهلل الوّراق وعبد اهلل بن حممد 

حّدثنا بكر بن عبد  :اهلل عنهم ـ قالوا: حّدثنا أمحد بن حييى بن زكرّيا القّطان قال

وسألته   ،اهلل بن حبيب قال: حّدثنا متيم بن بهلول قال: حّدثنا عبد اهلل بن أبي اهلذيل

إىل أن قال: علّي بن أبي جتب له اإلمامة...،  ْنجتب وما عالمة َم ْنَم عن اإلمامة يف

مري املؤمنني وإمام املّتقني وقائد الغّر احملّجلني وأفضل الوصّيني وخري اخللق طالب أ

، ابنا |أمجعني بعد رسول رّب العاملني، وبعده احلسن ثّم احلسني سبطا رسول اهلل

د، ثّم موسى بن علّي، ثّم جعفر بن حممسوان، ثّم علّي بن احلسني، ثّم حممد خرية الن
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د، ثّم احلسن بن بن علّي، ثّم علّي بن حممثّم حممد  بن جعفر، ثّم علّي بن موسى،

 . (20)، احلديث...إىل يومنا هذا ×علّي، ثّم ابن احلسن بن علّي

 زكريا بن حييى بن أمحد قال: حّدثنا انالقّط احلسن بن أمحد ورواه أيضًا عن

 ّدثينقال: ح بهلول بن متيم قال: حّدثنا حبيب بن اهلل عبد بن بكر قال: حّدثنا انالقّط

 . (21)اهلذيل أبي بن اهلل عبد

 

 ــــــ تأمُّالٌت حول هذه النصوص

 .×مّما عثرنا عليها إىل عهد أبي جعفر اجلواد ،هذه أهّم روايات الباب

 وذلك ألمور:  ٍل؛تأمُّ كّل ذلك حملُّ ولكّن

هذه النصوص حبيث رواها عائشة وأّم سلمة وأبو هريرة وعبد  تـ إّنه لو كان1

ثالثة،  إاّل |ومل يتأوّلوها بوجه، فلماذا ارتّد مجيع أصحاب الن ّي ،اهلل بن عمر

 كما ورد ذلك يف الروايات: 

عن  ،ّفاربن احلسن الصعن حممد  ،عن حممد بن احلسن ،أـ عّدة من أصحابنا

، عن بريد بن معاوية ،عن مثّنى بن الوليد احلّناط، عن صفوان بن حييى ،أّيوب بن نوح

ثالثة نفر: املقداد بن األسود وأبو  إاّل ،| ّيبعد الن  ارتّد الناسقال:  ×عن أبي جعفر

 . (22)اس عرفوا وحلقوا بعدّي وسلمان الفارسّي، ثّم إّن النذّر الغفار

عن حممد بن  ،ّفاربن احلسن الصعن حممد  ،ب ـ وعن حممد بن احلسن

بن  عن عمرو ،عن عبد اهلل بن القاسم احلضرمّي ،عن موسى بن سعدان ،احلسني

على أعقابهم   اسمّلا قبض ارتّد الن |يقول: إّن الّن ّي ×أبا عبد اهلل ثابت قال: مسعُت

 . (23)ثالثًا: سلمان واملقداد وأبو ذّر الغفاري إاّل ،كّفارًا

بن احلسن عن حممد  ،عن حممد بن احلسن ،ج ـ علّي بن احلسني بن يوسف

عن أبي  ،عن سيف بن عمرية ،عن علّي بن احلكم ،عن حممد بن إمساعيل، ّفارالص

سلمان وأبو ذّر  :ثالثة نفر إاّل  : ارتّد الّناس×بكر احلضرمّي قال: قال أبو جعفر

 . (24)الغفارّي واملقداد

عن أبي بكر  ،بن احلكم، عن سيف بن عمرية علّي ي عنورواه الكّش
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 . (25)احلضرمي

عمري، عن د ـ حممد بن إمساعيل قال: حّدثين الفضل بن شاذان، عن ابن أبي 

 إاّل  اس: ارتّد الن×ألبي عبد اهلل إبراهيم بن عبد احلميد، عن أبي بصري قال: قلُت

أبو ساسان وأبو عمرة : فأين ×ثالثة: أبو ذّر وسلمان واملقداد؟ قال: فقال أبو عبد اهلل

 .(26)األنصارّي؟!

 :×ـ وهكذا بالنسبة إىل ما ورد من ارتداد الناس بعد احلسني2

ري قال: حّدثين حممد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى، عن أـ حممد بن نص

 إاّل ×بعد قتل احلسني  اسقال: ارتّد الن ×مسعه، عن أبي عبد اهلل ْنصفوان، عمَّ

اس حلقوا ويل وجبري بن مطعم، ثّم إّن النوحييى ابن أّم الط ثالثة: أبو خالد الكابلّي

 . (27)وكثروا

عن حممد بن  ،ّفاراحلسن الصبن عن حممد  ،ب ـ حّدثنا جعفر بن احلسني

 ×بعد احلسني  اسقال: ارتّد الن ×أبي عبد اهلل عن ،عن مجيل ،عن يونس ،عيسى

اس حلقوا ، ثّم إّن النويل وجبري بن مطعمخالد الكابلّي وحييى بن أّم الط ثالثة: أبو إاّل

 . (28)وكثروا

إّن أبا حبيث  ،×طويلة بعد احلسني بل الظاهر أّن األمر غري ظاهر يف فرتٍة

 طويلة:  خالد الكابلي اعتقد إمامة حممد بن احلنفية يف مّدٍة

حّدثين حممد بن عبد اهلل بن  :خبّط جربيل بن أمحد : وجدُتقال الكّشي

مهران، عن حممد بن علّي بن حممد بن عبد اهلل احلّناط، عن احلسن بن علّي بن أبي 

كان أبو خالد  قول:ي ×أبا جعفر محزة، عن أبيه، عن أبي بصري قال: مسعُت

، حّتى أتاه ذات وما كان يشّك يف أّنه إماٌم ،دًا ابن احلنفّية دهرًاالكابلّي خيدم حمم

فأسألك حبرمة رسول اهلل  ،إّن لي حرمًة وموّدًة وانقطاعًا، فداك علُتفقال له: ُج يوٍم

: فقال: يا قال ؟ذي فرض اهلل طاعته على خلقهأخربتين أنَت اإلمام ال وأمري املؤمنني إاّل

وعليك وعلى كّل مسلم،  عليَّ ×حلفتين بالعظيم، اإلمام علّي بن احلسني ،أبا خالد

، ×فأقبل أبو خالد مّلا أن مسع ما قاله حممد ابن احلنفّية جاء إىل علّي بن احلسني

فلّما استأذن عليه فأخرب أّن أبا خالد بالباب، فأذن له، فلّما دخل عليه دنا منه، قال: 
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فخّر أبو خالد ساجدًا  ؟!ما بدا لك فينا ،لنا بزائٍر ما كنَت ،ك يا كنكرمرحبًا ب

ين ْتِمفقال: احلمد هلل اّلذي مل ُي ،×شاكرًا هلل تعاىل مّما مسع من علّي بن احلسني

إمامك يا أبا خالد؟ قال: إّنك دعوتين  إمامي، فقال له علّي: وكيف عرفَت حّتى عرفُت

، ولقد خدمت يف عمياء من أمري  ولدتين، وقد كنُتيتين أّمي الْتذي مسَّالبامسي 

، حّتى إذا كان قريبًا وأّنه إماٌم وال أشّك إاّل ،دًا ابن احلنفّية عمرًا من عمريحمم

وقال: هو  ،ه حبرمة اهلل وحبرمة رسوله وحبرمة أمري املؤمنني فأرشدني إليكسألُت

يتين منك مسَّ فدنوُت فجئُت ،لي َتاإلمام علّي وعليك وعلى خلق اهلل كّلهم، ثّم أذْن

وعلى كّل  ذي فرض اهلل طاعته عليَّ، فعلمت أّنك اإلمام الذي مّستين أّميبامسي ال

 . (29)مسلم

عن علّي بن  ،عن حممد بن علّي ،ابونّيب الصيِّورواه اخلصي ي عن علّي بن الط

×عن أبي جعفر ،عن أبي بصري ،عن أبيه ،احلسني
(30) . 

عن  ،عن أمحد بن حممد ،عن حممد بن حييى ،كليينويشهد لذلك ما رواه ال

قال:  ×عن أبي جعفر ،عن أبي عبيدة وزرارة مجيعًا ،عن علّي بن رئاب ،ابن حمبوب

فقال  ،فخال به ،×أرسل حممد بن احلنفّية إىل علّي بن احلسني ×مّلا قتل احلسني

عده إىل أمري دفع الوصّية واإلمامة من ب |أّن رسول اهلل قد علمَت ،له: يا بن أخي

وقد قتل أبوك رضي اهلل عنه  ،×ثّم إىل احلسني ،×، ثّم إىل احلسن×املؤمنني

يف سّني  ×ك وصنو أبيك ووالدتي من علّيوأنا عمُّ ،وِصومل ُي ،وصّلى على روحه

 ،وال حتاّجين ،فال تنازعين يف الوصّية واإلمامة ،وقدميي أحّق بها منك يف حداثتك

إّني أعظك أن   ،حبقٍّ ع ما ليس لَكدَّوال َت ،اّتق اهلل ،: يا عّم×فقال له علّي بن احلسني

ه إىل قبل أن يتوجَّ إّن أبي يا عّم ـ صلوات اهلل عليه ـ أوصى إليَّ . تكون من اجلاهلني

 ،عندي |وهذا سالح رسول اهلل ،يف ذلك قبل أن يستشهد بساعٍة وعهد إليَّ ،العراق

إّن اهلل عزَّ وجلَّ جعل  .ت احلالك نقص العمر وتشتُّفإّني أخاف علي ؛هلذا ْضفال تتعرَّ

أن تعلم ذلك فانطلق بنا إىل احلجر  َت، فإذا أرْد×الوصّية واإلمامة يف عقب احلسني

 ونسأله عن ذلك.  ،األسود حّتى نتحاكم إليه

فانطلقا حّتى أتيا احلجر  ،: وكان الكالم بينهما مبّكة×قال أبو جعفر



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

فابتهل إىل اهلل عزَّ وجلَّ  ،د بن احلنفّية: ابدأ أنَتماحلسني حملاألسود، فقال علّي بن 

وسأل اهلل، ثّم دعا  ،عاءيف الد فابتهل حممٌد ،ْلثّم َس ،ه أن ينطق لك احلجرْلوَس

وصّيًا وإمامًا ألجابك،  لو كنَت ،: يا عّم×فقال علّي بن احلسني ،هْبِجر فلم ُيَجاحَل

مبا  ×فدعا اهلل علّي بن احلسني ،هْلوَس ،بن أخي يا اهلل أنَت ُعفاْد :قال له حممد

اس بياء وميثاق األوصياء وميثاق النذي جعل فيك ميثاق األن، ثّم قال: أسألك بالأراد

ر َجك احَلقال: فتحرَّ ؟×الوصّي واإلمام بعد احلسني بن علّي ْنأمجعني مّلا أخربتنا َم

فقال:  ،عربّي مبني جلَّ بلساٍنثّم أنطقه اهلل عزَّ و ،حّتى كاد أن يزول عن موضعه

إىل علّي بن احلسني بن علّي بن أبي  ×اللهّم إّن الوصّية واإلمامة بعد احلسني بن علّي

وهو يتوّلى علّي  ،قال: فانصرف حممد بن علّي ،|طالب وابن فاطمة بنت رسول اهلل

×بن احلسني
(31) . 

عن  ،عن حريز ،يسىعن مّحاد بن ع ،عن أبيه ،ورواه أيضًا عن علّي بن إبراهيم

 . (32)مثله ،×عن أبي جعفر ،زرارة

ورواه ابن بابويه عن حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني بن أبي اخلّطاب، 

عن أبي  ،عن احلسن بن حمبوب، عن علّي بن رئاب، عن أبي عبيدة وزرارة

×جعفر
(33) . 

 ،عن احلسن بن حمبوب ،د بن احلسنيوحممار عن أمحد بن حممد ورواه الصّف

×عن أبي جعفر، ؛ وزرارة×عن أبي عبد اهلل ،عن علّي بن رئاب
(34) . 

ورواه الطربي عن أبي احلسن علّي بن هبة اهلل قال: حّدثنا أبو جعفر حممد بن 

علّي بن احلسني بن موسى بن بابويه قال: حّدثنا احلسني بن أمحد قال: حّدثنا أبي، 

ن علّي بن رئاب، عن أبي عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن حمبوب، ع

×عبيدة وزرارة، عن أبي جعفر
(35) . 

وأبي  ×ـ كما أّنه قد وقع الرتديد والتفرقة بعد استشهاد أبي حممد السّجاد3

 .×جعفر الباقر

فلو كانت هذه  ،يف اإلمامة ×فالزيدية هي نتيجة افرتاق الشيعة بعد السّجاد

 االفرتاق؟!  النصوص بهذه املثابة من الشهرة فما الوجه يف هذا
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 كذلك.  ×بعد وفاة الباقرما كما أّن األمر بالنسبة إىل 

فرقة منهما صحابه فرقتني: أافرتقت  ×فلّما توّفي أبو جعفرقال النوخبيت: 

قالت بإمامة حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن علّي بن أبي طالب اخلارج 

 ×أصحاب أبي جعفر حممد بن علّي وأّما الفرقة األخرى من ؛.باملدينة املقتول بها..

على إمامته  ثابتة ْلفلم تَز ،×دمامة أبي عبد اهلل جعفر بن حممإفنزلت إىل القول ب

 . (36)أّيام حياته

 . (37)منه يف كتاب املقاالت والفرق وقريٌب

 ية واألهواء السياسية. : إّن التفرقة وانشعاب الفرق لألغراض املاّدقالال ُي

سيها، ق ومؤسَِّراألمر كذلك فهذا بالنسبة إىل أرباب الِف : لو كانا نقولنألن

 هلم؟!  باع كثري من العواّمما الوجه يف اّت ولكْن

، بل يف ×ـ وهكذا وقع الرتديد والتفرقة بعد استشهاد أبي عبد اهلل الصادق4

 عهده أيضًا. 

ي: حّدثين محدويه قال: حّدثين حممد بن عيسى، عن ابن أبي أـ قال الكّش

 ،×على أبي عبد اهلل ، عن مّحاد بن عثمان، عن إمساعيل بن عامر قال: دخلُتعمري

فقال: أّما ذا فال، قال  ؟: وإمساعيل من بعدكإليه، قلُت فوصفت له األئّمة حّتى انتهيُت

؟ قال: أمرني  بعدك  من  وإمساعيل : إلمساعيل: وما دعاك إىل أن تقول مّحاد: فقلُت

 . (38)ل بن عمراملفضَّ

العّباس أمحد بن حممد بن سعيد ابن عقدة قال: حّدثنا أبو  وروى النعماني أبب ـ 

دّي من كتابه يف رجب سنة مثان وسّتني ومائتني قال: عبد اهلل جعفر بن عبد اهلل احملم

، عن إسحاق بن عّمار حّدثين احلسن بن علّي بن فّضال قال: حّدثنا صفوان بن حييى

فقال:  ،دينه واعتقاده ×ار أخي ألبي عبد اهللقال: وصف إمساعيل بن عّم الصرييف

ـ  ووصفهم يعين األئّمةـ وأّنكم  ،دًا رسول اهللشهد أن ال إله إال اهلل، وأّن حممإّني أ

أّما  :قال  ؟بعدك  من  ، ثّم قال: وإمساعيل×واحدًا واحدًا حّتى انتهى إىل أبي عبد اهلل

 . (39)إمساعيل فال

سرب  ْنالف والرتديد أوضح من أن خيفى على َمفاألمر يف االخت ×وأّما بعده
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 . قَرالروايات وتاريخ الِف

النصر ق كثرية، وقد أشار إليه َرافرتقت الشيعة إىل ِف ×فبعد شهادة الصادق

 . (40)ومشااًل ذهب الناس ميينًا ×ي أبو عبد اهللا توّفمّلبقوله: بن قابوس 

افرتقت بعده شيعته سّت  ×اهللأبو عبد  يفلّما توّفه ـ: صقال األشعري ـ ما ملّخ

 : فرق

وال ميوت حّتى يظهر  ،ْتمل مُي جعفر بن حممد حيٌّ ّن: إففرقة منها قالت]أـ[ 

 . ى الناووسيةوهذه الفرقة تسّم. أمر الناس، وهو القائم املهدّي يويل

موت  ْتنكَرأابنه إمساعيل بن جعفر، و مام بعد جعفراإل ّنأوفرقة زعمت ]ب ـ[ 

زعموا ، وّنه خاف عليهأل ؛على الناس كان ذلك يلتبس: حياة أبيه، وقالواإمساعيل يف 

وهذه . ّنه هو القائمأو، مور الناسأّن إمساعيل ال ميوت حّتى ميلك األرض ويقوم بأ

 . الفرقة هم اإلمساعيلية اخلالصة

، مام بعد جعفر حممد بن إمساعيل بن جعفرّن اإلأفرقة ثالثة زعمت ]ج ـ[ و

أبيه جعل جعفر بن  قبل يفلّما توّف ،األمر كان إلمساعيل يف حياة أبيهّن : إوقالوا

وأصحاب هذه . ذلك وكان احلّق له، وال جيوز غري ،د بن إمساعيلاألمر حملمحممد 

 . ون املباركيةاملقالة يسّم

لوا يف إمامته وتأوَّ، داإلمام بعد جعفر ابنه حمم ّن: إوقالت الفرقة الرابعة]د ـ[ 

 على أبيه وهو ص يٌّ حممد بن جعفر دخل ذات يوٍم ّنأ ،ّنه رواه بعضهمأ زعموا خربًا

فقام ، وجهه يعدو حنوه، فكبا وعثر بقميصه وسقط حلّر فاشتّد ،صغري، فدعاه أبوه

ه إىل وضّم ،ومسح الرتاب عنه بثوبه ،ل وجههوقبَّ ،، فحملهفعدا حنوه حافيًا ،جعفر

ه يشبهين فسمِّ إذا ولد لك ولٌد ،يا جعفر: ليقو ّيأبا حممد بن عل صدره، وقال: مسعُت

ى وهذه الفرقة تسّم. تهشبيه رسول اهلل وعلى سّنو فهو شبيهي ،وكّنه بكنييت يبامس

 حييى بن أبي السميط.  :قال لههلم كان ُي تنسب إىل رئيٍس ،السميطية

مامة بعد جعفر يف ابنه عبد اهلل بن اإل: والفرقة اخلامسة منهم قالت]هـ ـ[ 

وجلس جملس أبيه بعده،  ،ًاجعفر أكرب ولده سّن ّيّنه كان عند مضأوذلك ، رجعف

هما ّنأويت عن جعفر وعن أبيه بار ُرأخواعتّلوا يف ذلك ب ،مامة ووصية أبيهاإل ىواّدع
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مامة عبد اهلل إوهذه الفرقة القائلة ب. مام إذا نصبمامة يف األكرب من ولد اإلقاال: اإل

 . طحيةون بالفبن جعفر هم املسّم

وأنكروا  ،مام موسى بن جعفر بعد أبيهّن اإل: إوقالت الفرقة السادسة]و ـ[ 

 . (41)مامةواّدعائه اإل جلوسه جملس أبيه وه يفأوخطَّ ،إمامة عبد اهلل

هم إىل القول بإمامة موسى من انتقل مجاعٌة ×ا مات الصادقمّلوقال الطربسي: 

وقالوا  ،منهم رجعوا عن حياة إمساعيل، وافرتق الباقون منهم فرقتني: فريق ربن جعف

مبقام  االبن أحّق ّنأو ،اإلمامة كانت يف أبيه هم أّنلظّن ؛بإمامة ابنه حممد بن إمساعيل

وهذان  .اذوهم اليوم شّذ ،وفريق منهم ثبتوا على حياة إمساعيل؛ اإلمامة من األخ

 . يان اإلمساعيليةالفريقان يسّم

ن أكرب إخوته بعد إمساعيل، ومل تكن منزلته ه كافإّن ا عبد اهلل بن جعفروأّم

باخلالف على أبيه يف االعتقاد،  همًامنزلة غريه من األوالد، وكان مّت ×عند أبيه

رجع أكثرهم بعد ذلك إىل  ثّم ،بعه قوٌم، واّت×عى اإلمامة بعد وفاة أبي عبد اهللواّد

على القول بإمامة عبد  َقْبملا ظهر عندهم براهني إمامته، ومل َي ؛×القول بإمامة موسى

 . (42)ى الفطحيةتسّم ،طائفة يسرية اهلل إاّل

ه كان أكرب ولد أبي عبد وا يف ذلك بأّناعتّلفأّما الفطحية فقال الشيخ املفيد: 

يف األكرب من ولد  اإلمامة ال تكون إاّل: قال ×أبا عبد اهلل إّن: قالتو، ×اهلل

 . (43)اإلمام

  .(44)منه يف كالم األشعري وقريٌب

حيث مال إىل عبد  ،ي أّن الشبهة قوّية عند الشيعةوالظاهر من كالم الكّش

ة مشايخ العصابة وفقهائها، مالوا والذين قالوا بإمامته عاّمفقال:  ،الطائفة ُءاهلل أجاّل

أّنهم قالوا: اإلمامة يف األكرب من  ملا روي عنهم ؛إىل هذه املقالة فدخلت عليهم الشبهة

 . (45)ى إمامولد اإلمام إذا مض

ّن أبا عبد إ :ففيها ،ةالظاهرّي ×وازداد يف الشبهة قّوًة ما يف وصّية أبي عبد اهلل

 . (46)أوصى إىل عبد اهلل وموسى ×اهلل

قال حممد الحظت القائلني بالفطحية جتد فيهم كثريًا من فقهاء أصحابنا.  وإْن
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ابن  :بنا، منهمعبد اهلل بن بكري ومجاعة من الفطحية هم فقهاء أصحا: بن مسعود

بن أسباط وبنو  ار الساباطي وعلّيعّمـ و يعين احلسن بن علّيـ ال بكري وابن فّض

عدة  وأخواه ويونس بن يعقوب ومعاوية بن حكيم، وعّد ال علّيبن فّض احلسن بن علّي

 . (47)ة العلماءمن أجّل

بني الصادق ـ وهو عبد اهلل بزعمهم ـ مام إمامة ثّم إّن اعتقادهم هو إ

ف جييزون اإلمامة يف أخوين إذا مل يكن األكرب منهما خلَّفإنّهم ، ×لكاظموا

 . ×بعد عبد اهلل هو الكاظم واإلمام عندهم ،ولدًا

من القائلني به إىل  ورجع كثرٌي ×بعد أبيه بسبعني يومًا ثّم إّن عبد اهلل مات

 . ×إمامة الكاظم

 شذاذًا فرجع الباقون إاّل ،عبد اهلل مات بعد أبيه بسبعني يومًا إّني: قال الكّش

ورجعوا إىل اخلرب  ،×إىل القول بإمامة أبي احلسن موسى ،منهم عن القول بإمامته

منهم  اٌذبقي شّذو ،×اإلمامة ال تكون يف األخوين بعد احلسن واحلسني وي أّنُر الذي

× بإمامة أبي احلسن موسى وابعد أن مات قالوعلى القول بإمامته، 
(48) . 

 :هة حصل الرتديد لكثري من ثقات فقهاء أصحابناويف هذه الرب

ي: حّدثين حممد بن قولويه قال: حّدثين سعد بن عبد اهلل بن أبي أـ قال الكّش

خلف قال: حّدثنا حممد بن عثمان بن رشيد قال: حّدثين احلسن بن علّي بن يقطني، 

 ×أبي عبد اهللنت وفاة مّلا كا  عن أخيه أمحد بن علّي، عن أبيه علّي بن يقطني، قال

 ،×قال بأبي احلسن قال به، وقائٌل فقائٌل ؛اس بعبد اهلل بن جعفر، واختلفواقال الن

بد قال بع ْنفَم ؛اس خمتلفون يف هذا األمر: يا بيّن، النفقال ،فدعا زرارة ابنه عبيدًا

ذي جاء أّن اإلمامة يف الكبري من ولد اإلمام، فشّد اهلل فإّنما ذهب إىل اخلرب ال

فشّد راحلته ومضى إىل املدينة،  .حّتى تأتيين بصّحة األمر ،إىل املدينة ِضواْم ،كراحلت

إّنه مل يقدم، فدعا باملصحف  :الوفاة سأل عن عبيد، فقيل  فلّما حضرته ،واعتّل زرارة

وبّينته لنا على لسانه،  ،ما أنزلته عليه مبا جاء نبّيك حممد يف ٌقفقال: اللهّم إّني مصدِّ

ذي يأتيين به عبيد هذا اجلامع، وإّن عقدي وديين ال مبا أنزلته عليه يف وإّني مصّدق

ين قبل هذا فهذه شهادتي على نفسي وإقراري مبا أمتَّ ابين وما بّينته يف كتابك، فإْن



 

 

ـه 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

 ؛فمات زرارة، وقدم عبيد، فقصدناه بذلك. هيد عليَّ، وأنت الشيأتي به عبيد ابين

 . (49)صاحبهم ×فأخربهم أّن أبا احلسن ،قصده ذي، فسألوه عن األمر اللنسّلم عليه

ب ـ حممد بن قولويه قال: حّدثين سعد بن عبد اهلل، عن احلسن بن علّي بن 

رير، عن درست بن أبي ن أمحد بن هالل، عن أبي حييى الضموسى بن جعفر، ع

إّن زرارة شّك يف إماميت   يقول:  ×أبا احلسن منصور الواسطّي قال: مسعُت

 . (50)من رّبي تعاىل هُتفاستوهْب

بن عيسى ج ـ حّدثين حممد بن قولويه قال: حّدثين سعد، عن أمحد بن حممد 

د بن عبد اهلل املسمعّي، عن علّي بن أسباط، عن حممد بن عبد اهلل بن زرارة، وحمم

فجاءه املوت قبل  ،×بعث زرارة عبيدًا ابنه يسأل عن خرب أبي احلسن  :عن أبيه قال

أخذ املصحف فأعاله فوق رأسه، وقال: إّن اإلمام بعد جعفر بن رجوع عبيد إليه، ف

ذين أوجب اهلل عليه من ال منصوٌص ،ّفتني يف مجلة القرآنلدامسه بني ا ْنحممد َم

فقال: واهلل  ×به، قال: فأخرب بذلك أبو احلسن األّول أنا مؤمٌن ،طاعتهم على خلقه

 . (51)تعاىل  كان زرارة مهاجرًا إىل اهلل

يه بن نصري قال: حّدثين حممد بن عيسى بن عبيد، عن حممد بن أبي د ـ محدو

عمري، عن مجيل بن دّراج وغريه قال: وّجه زرارة عبيدًا ابنه إىل املدينة، يستخرب له خرب 

قال حممد  ،وعبد اهلل بن أبي عبد اهلل، فمات قبل أن يرجع إليه عبيد ×أبي احلسن

له  ، وذكرُت×ألبي احلسن األّول قلُت حّدثين حممد بن حكيم قال: :بن أبي عمري

 ْنزرارة وتوجيهه ابنه عبيدًا إىل املدينة، فقال أبو احلسن: إّني ألرجو أن يكون زرارة ممَّ

َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإَلى اهلِل َوَرُسوِلِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد ﴿قال اهلل تعاىل: 

﴾ َلى اهلِلَوَقَع َأْجُرُه َع
(52) . 

هـ ـ حّدثين حممد بن مسعود قال: أخربنا جربيل بن أمحد قال: حّدثين حممد بن 

مّلا  :، عن عّمة زرارة قالت عيسى، عن يونس، عن إبراهيم املؤمن، عن نصر بن شعيب

فوضعه على صدره،  ،هه وفتحُتفناولُت ،ناوليين املصحف :وقع زرارة واشتّد به قال

 . (53)غري هذا الكتاب اشهدي أن ليس لي إماٌم ،قال: يا عّمة ثّم ،وأخذه مّني

أنا  ،×كّنا باملدينة بعد وفاة أبي عبد اهلل: عن هشام بن سامل قالو ـ 
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، اس جمتمعون على عبد اهلل بن جعفر أّنه صاحب األمر بعد أبيهوالن ،وصاحب الطاق

أّنه  ×عن أبي عبد اهللوذلك أّنهم رووا  ،اس عندهفدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والن

فدخلنا عليه نسأله عّما كّنا نسأل ، إّن األمر يف الكبري ما مل تكن به عاهٌة: قال

ففي : فقلنا، يف مائتني مخسة: فقال؟ كاة يف كم جتبفسألناه عن الز ،عنه أباه

فرفع يده إىل : قال !واهلل ما تقول املرجئة هذا: فقلنا ،درهمان ونصف: فقال؟ مائة

 . واهلل ما أدري ما تقول املرجئة: فقالماء الس

، أنا وأبو جعفر األحول ؟ال ندري إىل أين نتوّجه ،اًلفخرجنا من عنده ضاّل: قال

 ؟نقصد ْنوال َم ؟ال ندري إىل أين نتوّجه ،فقعدنا يف بعض أزّقة املدينة باكني حيارى

 ؟! إىل اخلوارج؟! إىل املعتزلة؟! يدّيةإىل الز؟! إىل القدرّية؟! إىل املرجئة: ونقول

أن يكون  ُتْففِخ ،بيده شيخًا ال أعرفه يومئ إليَّ فنحن كذلك إذ رأيت رجاًل

 ْنوذلك أّنه كان له باملدينة جواسيس ينظرون إىل َم ،عينًا من عيون أبي جعفر املنصور

: لألحول فقلُت ،أن يكون منهم ُتْففِخ، عليه فيضربون عنقه ×اّتفقت شيعة جعفر

عّني ال تهلك وتعني  حََّنفَت ،وإّنما يريدني ال يريدك ،على نفسي وعليك ي خائٌففإّن، حََّنَت

أّني ال أقدر على  وذلك أّني ظننت ،يخالش وتبعُت ،فتنّحى غري بعيد ،على نفسك

حّتى ورد بي على باب أبي  ،على املوت فما زلت أتبعه وقد عزمُت ،ص منهخلُّالت

 . ادخل رمحك اهلل: فقال لي ،بالباب ٌمفإذا خاد، ني ومضىثّم خاّل ،×احلسن

وال  ،ال إىل املرجئة: فقال لي ابتداًء منه ،×فإذا أبو احلسن موسى ،فدخلُت

 علُتُج: فقلُت ،إليَّ إليَّ، وال إىل اخلوارج ،وال إىل املعتزلة ،يدّيةوال إىل الز ،إىل القدرّية

؟ لنا من بعده ْنفَم: لُتق ،نعم: قال؟ مضى موتًا: قلُت ،نعم: قال؟ مضى أبوك ،فداك

إّن عبد اهلل يزعم أّنه من بعد  ،فداك علُتُج: قلُت ،شاء اهلل أن يهديك هداك إْن: فقال

؟ لنا من بعده ْنفَم ،فداك علُتُج: قلُت: قال، يريد عبد اهلل أن ال يعبد اهلل: قال، أبيه

ما  ،ال: قال؟ فأنت هو ،فداك علُتُج: قلُت: قال ،شاء اهلل أن يهديك هداك إْن: قال

 . أقول ذلك

عليك  ،فداك علُتُج: له ثّم قلُت، طريق املسألة ْبِصمل ُأ: يف نفسي فقلُت: قال

إعظامًا له وهيبًة أكثر مّما  ؛اهلل عزَّ وجلَّ ال يعلم إاّل ٌء ين شيَلفداَخ، ال: قال؟ إمام



 

 

ـه 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

 عّما كنُت أسألك ،فداك علُتُج: له ثّم قلُت، عليه كان حيّل بي من أبيه إذا دخلُت

ال  فإذا هو حبٌر ،هفسألُت ،حْبفهو الذَّ َتْعأَذ فإْن، ْعِذوال ُت ،خترب ْلَس: فقال؟ أسأل أباك

 . ينزف

فألقي إليهم وأدعوهم إليك  ،ٌلشيعتك وشيعة أبيك ضاّل ،فداك علُتُج: قلُت

، كتمانعليه ال ْذإليه وُخ ِقْلآنست منه رشدًا فَأ ْنَم: قال؟ الكتمان عليَّ َتوقد أخْذ

فلقيت أبا جعفر  ،من عنده فخرجُت: قال، وأشار بيده إىل حلقه ،حْبأذاعوا فهو الذَّ فإْن

 . ثته بالقّصةفحدَّ ،اهلدى: قلت؟ ما وراءك: فقال لي ،األحول

فدخال عليه ومسعا كالمه وساءاله وقطعا  ،ثّم لقينا الفضيل وأبا بصري: قال

طائفة عّمار  إاّل ،دخل عليه قطع ْنفكّل َم ،اس أفواجًاثّم لقينا الن ،عليه باإلمامة

ما حال : فلّما رأى ذلك قال، اسمن الن قليٌل وبقي عبد اهلل ال يدخل إليه إاّل ،وأصحابه

فأقعد لي باملدينة غري واحد : قال هشام ،اسفأخرب أّن هشامًا صّد عنك الن؟ اسالن

 . (54) ليضربوني

فإّن ، ×اد أبي احلسن الكاظمـ وهكذا وقع الرتديد والتفرقة بعد استشه5

 ةوفيهم سّت ،مالوا إىل القول بالوقف ×كثريًا من ثقات أصحاب أبي احلسن الكاظم

 هم: ، ومن أصحاب اإلمجاع

 ؛ أمحد بن حممد بن أبي نصرـ 1

 ؛ اجمجيل بن دّرـ 2

 ؛ اد بن عيسىمّحـ 3

 ؛ صفوان بن حييىـ 4

 ؛ عثمان بن عيسىـ 5

 . عبد اهلل بن املغريةـ 6

بل بعد إقامة املعجزات  ،هم رجعوا عن القول بالوقف ال بالنصوص املذكورةف

 ×ما ظهر من املعجزات على يد الرضا يبطل ذلك أيضًا: قال الشيخ .وإمتام احلّجة

من القول  يف الكتب. وألجلها رجع مجاعٌة ة إمامته، وهي مذكورٌةة على صّحالداّل

فاعة بن موسى، ويونس بن يعقوب، ومجيل اج، ورمثل: عبد الرمحن بن احلّج ،بالوقف
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 ثّم ،وا فيهوهؤالء من أصحاب أبيه الذين شّك .وغريهم ،اد بن عيسىومّح ،اجبن دّر

 رجعوا. 

كان يف عصره، مثل: أمحد بن حممد بن أبي نصر، واحلسن بن  ْنوكذلك َم

امته وقالوا بإم ،ةقال بالوقف، فالتزموا احلّج كان ْنممَّ ،وغريهم ،اءالوّش علّي

 بعده من ولده.  ْنوإمامة َم

اب، عن فروى جعفر بن حممد بن مالك، عن حممد بن احلسني بن أبي اخلّط

وكانوا  ،وهو من آل مهران ـحممد بن أبي عمري، عن أمحد بن حممد بن أبي نصر 

 ـيف املسائل  توتعّن ،×أبا احلسن الرضا فكاتب ،يقولون بالوقف، وكان على رأيهم

عليه أسأله عن ثالث  ي متى دخلُتيف نفسي أّن وأضمرُت يه كتابًاإل فقال: كتبُت

)الزخرف:  ﴾َأَفَأْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َأْو َتْهِدي اْلُعْمَي﴿وهي قوله تعاىل:  ،مسائل من القرآن

ه: وقول(، 125)األنعام:  ﴾َفَمْن ُيِرِد اهلُل َأْن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلإِلْسالِم﴿وقوله: ، (40

 (.56)القصص:  ﴾ِإنََّك ال َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َولِكنَّ اهلَل َيْهِدي َمْن َيشاُء﴿

ها يف ُتوكتب يف آخره اآليات اليت أضمْر ،قال أمحد: فأجابين عن كتابي

ما  نسيُتا وصل اجلواب ُأنفسي أن أسأله عنها ومل أذكرها يف كتابي إليه، فلّم

 . هه ما أضمرُتأّن ذكرُت ا من جوابي؟ ثّمهذ يش : أّيه، فقلُتكنت أضمرُت

وكان سببه  ،فرجع ،وكان يقول بالوقف ،اءالوّش وكذلك احلسن بن علّي

 ×أبو احلسن الرضا ا وردته بعث إلّيفلّم، لي ه قال: خرجت إىل خراسان يف جتارٍةأّن

، يء: ما معي منها شفقلُت ،ـها أمُر وكانت بني ثيابي قد خفي علّي ـي حربة يطلب مّن

، ها فكان كما قالها يف سفط كذا، فطلبُتوأّن ،وذكر عالمتها ،الرسول فرّد

جواب تلك  بابه خرج إليَّ ا وردُتمسائل أسأله عنها، فلّم كتبُت بها إليه. ثّم فبعثُت

أن أسأله عنها من غري أن أظهرتها، فرجع عن القول بالوقف إىل  ُتاملسائل اليت أرْد

 . (55)القطع على إمامته

 .×كما أّنه قد وقع الرتديد والتفرقة بعد استشهاد أبي احلسن الرضا ـ6

بطوس فقال لي بعض  ×واقفًا على رأس الرضا فعن احملمودي قال: كنُت

 فكأّن ،ىل ابين أبي جعفرإوقال له:  ×؟ فالتفتْنحدث حدث فإىل َم أصحابه: إْن
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ن مريم قائمًا بشريعته الرجل استصغر سّنه، فقال له أبو احلسن: إّن اهلل بعث عيسى ب

 وهو يف دون السّن اليت يقوم فيها أبو جعفر على شريعتنا. 

يف سنة اثنتني ومائتني كانت سّن أبي جعفر حنو سبع  ×فلّما مضى الرضا

ان بن الصلت واجتمع الري ،سنني. واختلفت الكلمة من الناس ببغداد ويف األمصار

بن احلّجاج ويونس بن عبد الرمحن د بن حكيم وعبد الرمحن وصفوان بن حييى وحمم

اج يف بركة زلول ومجاعة من وجوه الشيعة وثقاتهم يف دار عبد الرمحن بن احلّج

 ْنوا البكاء، َمُعفقال هلم يونس بن عبد الرمحن: َد ،يبكون ويتوّجعون من املصيبة

 ؟×يعين أبا جعفر  ،يكرب هذا الص ّي  يقصد باملسائل اىل أن ْنهلذا األمر؟ وإىل َم

ويقول له: يا  ،يلطمه ْلومل يَز ،فوضع يده يف حلقه ،فقام إليه الرّيان بن الصلت

 كان أمره من اهلل ـ جلَّ أنت تظهر اإلميان لنا وتبطن الشّك والشرك؟! إْن ،بن الفاعلة

مل يكن من عند اهلل فلو  ْنإواحد كان مبنزلة ابن مائة سنة، و وعال ـ فلو أّنه ابن يوٍم

ر فيه. فأقبلت العصابة من الناس. هذا ما ينبغي أن يفّك فهو كواحٍد ر ألف سنٍةعمَّ

 . (56)خهعلى يونس تعذله وتوبِّ

  .×ـ وتدّل على الرتديد أيضًا مسألة عرض الدين على اإلمام7

:  قال ،×عن عمرو بن حريث، عن أبي عبد اهلل مسندًا، يروى الكّشقد ف

ما حّولك  ،فداك علُتُج: له د، فقلُتمهو يف منزل أخيه عبد اهلل بن حمعليه و دخلُت

ذي أال أقّص عليك ديين ال ،فداك علُتُج: زهة، قال: قلُتطلب الن: قال؟ إىل هذا املنزل

دة أن ال إله إال اهلل، وأّن حممدًا إّني أدين اهلل بشها: بلى يا عمرو، قلت: قال؟ أدين به

يف القبور، وإقام  ْنهلل يبعث َموأّن ا ،فيها ال َرْيَباعة آتية عبده ورسوله، وأّن الس

، والوالية استطاع إليه سبياًل ْنالبيت َم كاة وصوم شهر رمضان وحّجالصالة وإيتاء الز

لعلّي بن أبي طالب أمري املؤمنني بعد رسول اهلل صّلى اهلل عليهما، والوالية للحسن 

ن بعده، وأنتم ولك م ،والوالية حملّمد بن علّي ،والوالية لعلّي بن احلسني ،واحلسني

 . وأدين اهلل به ،وعليه أموت ،عليه أحيا ،أئّميت

ّر ديين ودين آبائي الذي ندين اهلل به يف الس ـ واهللـ هذا ، يا عمرو: قال

بل هداك  ،نفسي إّني هديُت :ْل، وال تُقمن خرٍي لسانك إاّل فَّوُك ،اهلل ِقوالعالنية، فاتَّ
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 وإذا أدبر ،إذا أقبل طعن يف عينيه ْنممَّ ْنُكشكر ما أنعم اهلل عليك، وال تااهلل، ف

اس على الن محلَت فإّنه يوشك إْن ،اس على كاهلكطعن يف قفاه، وال حتمل الن

 . (57)كاهلك  كاهلك أن يصّدعوا شعب

ومسألة عرض الدين ـ كما يف هذه الرواية ـ تدور حول اإلمامة غالبًا، فإّنه لو 

ا احتاج الرجل الشيعي إىل ئمة االثين ملهورة على إمامة األكانت هناك نصوص مش

 عرض دينه على إمامه. 

 أخرى:  د هذه األمور بوجوٍهونؤيِّ

ـ لو كانت هذه النصوص الداّلة على إمامة األئمة االثين عشر بأمجعهم 1

أبي هريرة ـ  :من رواة الفريقني ـ حّتى مثل حبيث رواها كثرٌي ،موجودة بأيدي الناس

ألخيه  ×، ووصاية احلسن×البنه احلسن ×أمري املؤمننيفما الوجه يف وصاية 

 وهكذا....  ،×ادالبنه السّج ×، ووصاية احلسني×احلسني

 هذه الروايات:  ْظفالِح

عن إبراهيم بن عمر اليمانّي  ،عن مّحاد بن عيسى ،عن أبيه ،أـ علّي بن إبراهيم

حني  ×أمري املؤمننيوصّية  م بن قيس قال: شهدُتْيَلعن ُس ،عن أبان ،وعمر بن أذينة

دًا ومجيع ولده وحمم ×وأشهد على وصّيته احلسني ،×أوصى إىل ابنه احلسن

: يا ×وقال البنه احلسن، الح، ثّم دفع إليه الكتاب والسورؤساء شيعته وأهل بيته

كما  ،وأن أدفع إليك كت ي وسالحي ،أن أوصي إليك |أمرني رسول اهلل ،بيّن

وأمرني أن آمرك إذا حضرك  ،ّي كتبه وسالحهودفع إل |أوصى إلّي رسول اهلل

فقال: وأمرك  ×، ثّم أقبل على ابنه احلسني×املوت أن تدفعها إىل أخيك احلسني

ثّم قال لعلّي  ،×أن تدفعها إىل ابنك هذا، ثّم أخذ بيد علّي بن احلسني |رسول اهلل

ه من وأقرئ ،أن تدفعها إىل ابنك حممد بن علّي |بن احلسني: وأمرك رسول اهلل

 . (58)المومّني الس |رسول اهلل

عن حممد بن  ،عن حممد بن احلسني وأمحد بن حممد ،ب ـ حممد بن حييى

احلسني  قال: إّن ×عن أبي جعفر ،عن أبي اجلارود ،عن منصور بن يونس، إمساعيل

فدفع  ،×ذي حضره دعا ابنته الكربى فاطمة بنت احلسنيمّلا حضره ال ×بن علّي
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ن ْوال يَر ،مبطونًا معهم ×وكان علّي بن احلسني ،ًا ووصّيًة ظاهرًةإليها كتابًا ملفوف

، ثّم صار واهلل ذلك ×فاطمة الكتاب إىل علّي بن احلسني ْتفدفَع ،إال أّنه ملا به

 . (59)الكتاب إلينا

عن حممد  ،عن حممد بن احلسني ،عن عمران بن موسى ،ج ـ حممد بن حييى

عن جّده قال: التفت علّي بن  ،عن أبيه ،عن عيسى بن عبد اهلل ،بن عبد اهلل

وهم جمتمعون عنده، ثّم التفت إىل حممد بن علّي  ،إىل ولده وهو يف املوت ×احلسني

وال  به إىل بيتك. قال: أما إّنه مل يكن فيه ديناٌر ْبندوق اذَههذا الص ،فقال: يا حممد

 . (60)كان مملوءًا علمًا  ولكْن ،درهم

فما الوجه يف الروايات  حة بأمسائهم موجودًةصرِّهذه األخبار امل تـ لو كان2

 حت فيها بأّن اإلمامة كانت يف األعقاب: اليت صرَّ

عن احلسني بن ثوير بن  ،عن يونس ،عن حممد بن عيسى ،أـ علّي بن إبراهيم

قال: ال تعود اإلمامة يف أخوين بعد احلسن واحلسني  ×عن أبي عبد اهلل، أبي فاختة

َوُأْوُلو اأَلْرَحاِم ﴿ن علّي بن احلسني كما قال اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ: أبدًا، إّنما جرت م

يف  إاّل ×فال تكون بعد علّي بن احلسني ،﴾ َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب اهلِل

 . (61)األعقاب وأعقاب األعقاب

عن حممد بن إمساعيل بن  ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،ب ـ حممد بن حييى

 ،أو خال؟ فقال: ال أّنه سئل أتكون اإلمامة يف عمٍّ ،×ضاعن أبي احلسن الر، بزيع

 . (62)ال ولد له وهو يومئٍذ ،؟ قال: يف ولديْن: ففي َمقلُت ،: ففي أخ؟ قال: الفقلُت

، محن بن أبي جنران، عن عبد الرعن حممد بن احلسني ،ج ـ حممد بن حييى

أّنه قال: ال  ×عن أبي عبد اهلل ،سىعن مّحاد بن عي عن سليمان بن جعفر اجلعفري،

إّنما هي يف األعقاب وأعقاب  ،جتتمع اإلمامة يف أخوين بعد احلسن واحلسني

 . (63)األعقاب

 .: إّن هذه النصوص إلزاحة الشبهة بني الشيعةْلوال تُق

ثقاتهم، مثل: ئهم وعن كبار أصحابنا وأجاّل ٌة: هذه الروايات مروّيا نقولنألن

ر اد بن عيسى، فما هو السبب يف تأثُّد بن إمساعيل بن بزيع ومّححمميونس بن يعقوب و
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 حة بأمسائهم عندهم؟ لعدم توّفر هذه النصوص املصرِّ وهل هو إاّل ؟الثقات بالشبهة

وذهابهم إىل الفطحية  ،آنفًا ما حصل من الرتديد لكبار أصحابنا َتـ قد عرْف3

 والواقفية والناووسية و... 

 ×رواية احتّج اإلمام املعصوم أّي ْدع يف الروايات مل جِيتتبِّالسابر وامل ولكّن

 بهذه النصوص الداّلة على إمامة األئمة االثين عشر بأمجعهم جتاه هذا الرتديد. 

ء أصحابنا احتّجوا بهذه النصوص جتاه أتباع الفرق أّن أجاّل ْدكما أّنك مل جِت

  وأجدر. فاالحتجاج بهذه النصوص ـ لو كانت ـ أوىل .املنحرفة

ـ  نيأم العباسي نيام اجلور ـ األمويع يف كتب الرواية جتد أّن حّكـ إّنك بالتتب4ُّ

عن ف .لكي يقتلوا اإلمام أو حيبسوه ؛اهتّموا غاية االهتمام مبسألة اإلمامة عند الشيعة

 فدخلُت، هفأتيُت ،أبو جعفر املنصور يف جوف الليل بعث إلّي: وب النحوي قالأبي أّي

عليه  مُتا سّلفلّم: قال، ويف يده كتاٌب وبني يديه مشعٌة على كرسّي و جالٌسعليه وه

 هذا كتاب حممد بن سليمان خيربنا أّن: فقال لي ،وهو يبكي ،رمى بالكتاب إلّي

: قال لي ثّم؟ وأين مثل جعفر ،ا إليه راجعون ثالثًاا هلل وإّنفإّن ،جعفر بن حممد قد مات

واحد  كان أوصى إىل رجٍل إْن :اكتب: قال ثّم، بصدر الكتا ُتفكتْب: قال، اكتب

أحدهم ، ه قد أوصى إىل مخسٍةفرجع إليه اجلواب أّن: قال ،عنقه ه فاضرْبْمبعينه فقدِّ

 . (64)وحممد بن سليمان وعبد اهلل وموسى ومحيدة ،أبو جعفر املنصور

ما  الوجه يفهو حة بأمساءهم صحيحة موجودة فما فلو كانت النصوص املصرِّ

 اسي وأمثاله؟! له املنصور العّبفع

ـ لو كانت هذه النصوص بهذه املثابة من الشهرة فما الوجه يف قيام بين 5

 وإقبال الناس إليهم يف اجلملة؟!  ،ودعوة الناس إىل أنفسهم ،احلسن وبين العّباس

مصدرًا،  صحيحًابل بعضها ليس  ،ـ إّن هذه النصوص ليست بصحيحة سندًا6

 ا رواه احلصيين )أو اخلصي ي( يف كتاب اهلداية الكربى. كما هو احلال يف م

إىل هنا ال يعين عدم صّحة مجيع النصوص حول األئمة االثين  هثّم إّن ما قلنا

 :منهاروايات صحيحة تدّل على إمامتهم،  فإّن هناك ؛عشر

د بن احلسن ـ رضي اهلل عنهما ـ قاال: حّدثنا ، عن أبيه وحممما رواه الصدوقـ 



 

 

ـه 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

د بن حييى العّطار وأمحد بن وعبد اهلل بن جعفر احلمريّي وحممعبد اهلل  سعد بن

ود وإدريس مجيعًا قالوا: حّدثنا أمحد بن أبي عبد اهلل الربقّي قال: حّدثنا أبو هاشم دا

قال: أقبل أمري  ×اني حممد بن علّي، عن أبي جعفر الثبن القاسم اجلعفرّي

وأمري  ،وسلمان الفارسّي رضي اهلل عنه ومعه احلسن بن علّي ،ذات يوٍم ×املؤمنني

 إذ أقبل رجٌل ،فجلس ،على يد سلمان، فدخل املسجد احلرام مّتكٌئ ×املؤمنني

 :ثّم قال ،فجلس ،الم، فرّد عليه الس×فسّلم على أمري املؤمنني ،باساللحسن اهليئة و

القوم ركبوا من أّن  ُتعلْم   أخربتين بهّن إْن ،أسألك عن ثالث مسائل ،يا أمري املؤمنني

تكن  وإْن ،أمرك ما أقضي عليهم أّنهم ليسوا مبأمونني يف دنياهم وال يف آخرتهم

 ين عّما بدا لك... ْلَس :×فقال له أمري املؤمنني ،سواء شرٌع ْمأّنك وُه ُتاألخرى علْم

وأشهد أّن  ،أشهد بها ْلومل أَز ،أشهد أن ال إله إال اهلل :جلإىل أن قال: فقال الر

وأشار  ،أشهد بها، وأشهد أّنك وصّيه والقائم حبّجته بعده ْلومل أَز ،ًا رسول اهللحمّمد

أشهد بها، وأشهد أّنك وصّيه والقائم حبّجته وأشار  ْلومل أَز ،×بيده إىل أمري املؤمنني

، وأشهد أّن احلسني بن علّي وصّي أبيك والقائم حبّجته بعدك، وأشهد ×إىل احلسن

ه القائم بأمر احلسني بعده، وأشهد على حممد بن علّي أّنه على علّي بن احلسني أّن

القائم بأمر علّي بن احلسني، وأشهد على جعفر بن حممد أّنه القائم بأمر حممد بن 

د، وأشهد على علّي فر أّنه القائم بأمر جعفر بن حممعلّي، وأشهد على موسى بن جع

حممد بن علّي أّنه القائم بأمر بن موسى أّنه القائم بأمر موسى بن جعفر، وأشهد على 

علّي بن موسى، وأشهد على علّي بن حممد أّنه القائم بأمر حممد بن علّي، وأشهد على 

من ولد احلسن بن  د، وأشهد على رجٍلّي أّنه القائم بأمر علّي بن حمماحلسن بن عل

، ...عداًل كما ملئت جورًا  ال يكّنى وال يسّمى حّتى يظهر أمره فيمأل األرض ،علّي

 . (65)احلديث

 عن ،حممد بن أمحد عن ،اهلل عبد بن سعد ثناحّد :ورواه أيضًا عن أبيه قال

 . (66)اجلعفري القاسم بن ودودا هاشم أبي عن ،الربقي خالد ابن

 أبي عن ،الربقيحممد  بن أمحد عن ،أصحابنا من عن عّدة ،ورواه الكليين

 . (67)اجلعفري القاسم بن دوداو هاشم
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 حممدواحلمريي  جعفر بن اهلل عبدواهلل  عبد بن سعد عن، الصدوقورواه والد 

الربقي  اهلل عبد أبي بن أمحد حّدثنا: قالوا إدريس مجيعًا بن أمحدوار العّط حييى بن

 . (68)ود بن القاسم اجلعفريوأبو هاشم دا حّدثنا: قال

ر قل يف هذا املعنى من األئمة قبل عصبل الكالم يف املقام حول صّحة ما ُن

 . ×الرضا

يف تلك  كما أّن النصوص الداّلة على إمامة األئمة االثين عشر ليست مبنحصرٍة

 الحظ املصادر الروائية.  ْنعلى َمكما ال خيفى  ،النصوص

 

 

الهوامش
                                                      

 

 



 

 

ـه 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

×

×

×

×

 
 

 

 
 



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

 



 

 

 أحاديث االثين عشر

 دراسٌة حتليلية شاملة

 

 

 )*(د. الشيخ صفاء الدين الخزرجي

 

  ــــــ  نصوص االثين عشرريفة يف تفساضطراب مدرسة اخلال

ذكرنا أن مدرسة اخلالفة مل ترفض من حيث املبدأ أصل ورود هذه النصوص 

أنها اضطربت  ًا من القبول بها، إاّلبعد خترجيها يف الصحاح وغريها، ولذا مل جتد بّد

مر حائرة غاية احلرية يف أ ْتأشد االضطراب يف تفسريها وبيان املقصود بها، فقد بَد

حتاول تفسريها مبا ينسجم  ومن جهٍة ؛ترويها وال تنكرها فهي من جهٍة ؛هذه النصوص

وأيضًا مبا خيرج هذه  ،مع مبانيها يف موضوع اإلمامة ـ من إنكار الوصية والتنصيب ـ

رغم كثرة احملاوالت  ولكْن اإلهمال واللغوية يف كالم الشارع.النصوص من دائرة 

ص إاّل أنها واجهت مجيعها إشكااًل مستعصيًا واحدًا هذه النصو املقّدمة لتفسري

الذي ال يستند إىل  ،عي(مشرتك الورود على اجلميع، أال وهو إشكال )التفسري الترّب

ولو حديثًا مرساًل واحدًا ـ تستند إليه هذه  ،نقلي واحد ـ مهما كان ضعيفًا دليٍل أّي

ى الدليل العقلي أو العقالئي، حّتغريه، فضاًل عن  أو غري نقلي من إمجاع أو ،التفاسري

صحيح  عن الوقوف على معنًى بلغت احلرية ببعضهم إىل االعرتاف الصريح بالعجز

مّما يعين التعريض الضمين  ،أو سنة أو إمجاع أو سرية أو غريها يركن إليه من كتاٍب

وأنها جمرد احتماالت وظنون  ،عيةبعدم صوابية شيء من هذه التفسريات الترّب

                                                      
^
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صات ال ميكن القطع بشيء منها؛ ألنها ال تقوم على أساس علمي رصني. وخترُّ

 ،|عي لنفسها العناية الفائقة حبديث الرسولوهكذا سقطت هذه املدرسة ـ اليت تّد

وهي تنعى على غريها من املدارس  ،ها بالصحاحْتى خصصت كتبًا لصحيحه أمَسحّت

 ،وضوٍح عي بكّلل اإلشكال الترّبْحاالسالمية بالعجز والتقصري يف هذا اجملال ـ يف َو

 وليس من دافع. 

عي ـ ما واجلامع املشرتك اآلخر بني هذه التفاسري ـ غري إشكالية التفسري الترّب

ذكرناه سابقًا من أن موقف مدرسة اخلالفة يبتين على فرضية صدور األحاديث على 

لفاء أو احلّكام عقبت عصر الرسالة، أي اخلأجهة اإلخبار عن اخلالفة الفعلية اليت 

ومن هنا قال البيهقي:  .وليس على جهة اإلنشاء والنصب ،|ا بعد الن ّيوالذين جاؤ

ويف بعض  ،ثين عشر خليفةايف  |خوطب مبا روينا عن الن ّي ْنمعقول لكل َم)

ة وسلطة، الروايات اثين عشر أمريًا، أنه أراد خلفاء أو أمراء تكون هلم والية وعّدة وقّو

هلم  ْزهلم راية ومل جُت ْمونهم وجيري حكمهم عليهم، فأما أناس مل تُقوالناس يطيع

القرابة  كانوا يستحقون اإلمارة مبا كان هلم من حّق وإْن ،على الناس والية

 . (1)فال يتناوهلم اخلرب؛ إذ ال جيوز أن يكون املخرب خبالف اخلرب( ،والكفاية

يش يف حماوالت تفسري االضطراب واالختالف والتشو وهذا الفهم هو مصدر 

 يني : حال فإنه ميكن تصنيف هذه احملاوالت إىل صنفني كّل أّيوعلى  .احلديث

حبيث  ،: حماوالت تسعى إىل إعطاء حمّددات عاّمة هلؤالء اخللفاءلالصنف األّو

 ة والضبط. ال تفضي إىل تعيينهم على وجه الدّق

تسمية هؤالء  تفضي إىل ،: حماوالت ذات حمّددات خاّصةالصنف الثاني

 ودراستها.  ،اخللفاء، وهذا ما سنعرض له بالتفصيل يف بيان هذه احملاوالت

 

  ــــــ أـ احملاوالت ذات احملّددات العاّمة

  ــــــ للمهلب من شّراح البخاري ،احملاولة األوىل

ثنا عشر ايكون »قال:  |ما ذهب إليه املهّلب يف شرح حديث مسرة عن الن ّي

إنه بعد اعرتافه بعدم ما ُيقطع به يف تفسري هذا احلديث قال: )إّن الذي يغلب ف .(2)«أمريًا
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واحد  حتى يفرتق الناس يف وقٍت ،عن عجائب الفنت بعده أخرب |على الظن أن الن ّي

ثنا عشر أمريًا يفعلون كذا، اثين عشر أمريًا، ولو أراد غري هذا لقال: يكون اعلى 

 . (3)واحد( أراد أنهم يكونون يف زمٍن هفلّما أعراهم من اخلرب عرفنا أن

 : وميكن املناقشة يف هذه احملاولة باملناقشات التالية

ًا صدور مثل هذه اجلملة املقتضبة عن : إّنه من املستبعد جّداملناقشة األوىل

نطق بالضاد؛ إذ  ْنالذي هو أفصح َم ،|الفصاحة فضاًل عن مثل ن ّي ،متكلم عادي

فضاًل عن سيد  ،م عاديثل هذا الكالم من متكّلفصاحة حتتمل صدور م أّي

ثنا ام: )يكون فالفصاحة هي أن تفصح عن متام املراد، فإذا قال املتكّل !الفصحاء؟

وكان املستمع منتظرًا  ،عشر أمريًا( وسكت مل يكن مفصحًا عن متام مراده قطعًا

ما مع سيَّوال عًا به، مل يكن مقطو إْن ،ًاهو املظنون قوّي فكون الرواية مبتورًة .متاملإل

بل إّن ابن العربي  .ر املستهجنْتاخلالية من مثل هذا الَب ،مالحظة باقي روايات الباب

معنًى من رواية البخاري،  اليت هي أوضح حااًل وأمّت ،ر يف رواية الرتمذيْتاحتمل الَب

 ًىتظهر منها معن، ومع ذلك مل يس(4)«ثنا عشر أمريًاايكون بعدي »حيث ورد فيها: 

حال فإّن  أّي. وعلى (5)فقال: )إنه مل يعلم للحديث معنًى، ولعّله بعض حديث!( ،حمصاًل

بقرينة  ،ما ميكن احتمال وقوع السقط فيه من حديث البخاري هو كلمة )بعدي( أقّل

 فيه هذه الزيادة .  ْتحديث الرتمذي الذي ورَد

االكتفاء عدم  |ي لشرح حديث الن ّيومن هنا، فإن من وظائف املتصّد 

وأن يأخذ بنظر االعتبار باقي األحاديث الواردة يف  ،ًامبثل هذا احلديث املقتضب جّد

ألنها مبنزلة القرينة املنفصلة اليت جيب ضّمها إىل الكالم ليعلم املراد  ؛هذا السياق

 ر بعضه بعضًا. يفسِّ ،كالقرآن |م أن كالمهمنه، وقد تقّد

باقي الروايات الواردة يف املقام ينبغي  وتأسيسًا على ذلك، فإنه بعد مالحظة

يف مقام اإلخبار أو اإلنشاء؟ فدعوى أنها يف مقام اإلخبار ابتداًء  البحث يف أنها واردٌة

إذ سيأتي أنها يف مقام اإلنشاء والتنصيب هلؤالء  ؛وهي أول الكالم ،إىل إثبات حباجٍة

ثم البناء  ،اًلم إثبات ذلك أّوكان الالزكانت واردًة بنحو اإلخبار، ف وإْن ،ثين عشراال

 عليه ثانيًا. 
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: إنه على فرض كونها يف مقام اإلخبار فإّن رواية البخاري ليس املناقشة الثانية

قرينة سياقية أو مقالية على ما  فيها أّي ْدِرة، إذ مل َيعلى هذه الدعوى البّت فيها ما يدّل

أخرب  |ه أنهين غلب على ظّنأن واحد أو افرتاقهم، بل م عاه من اجتماعهم يف زمٍناّد

 عن عجائب الفنت بعده؟ وأّما ما ذكره من املالزمة يف استدالله فهي غري بّينة وال مبّينة. 

عليها ما ذكره ابن حجر  ُدِر: إنه على فرض اإلخبار أيضًا فإنه َياملناقشة الثالثة

الرواية اليت  من طرق احلديث غري مل يقف على شيٍء ْنب كالم َممن أّن كالم املهّل

وقعت من طريق البخاري، حيث إنه قصر النظر يف تفسريه هذا على رواية البخاري 

أخرى يف  نه قد وردت هلم أوصاٌفأ، مع (6)ثنا عشر أمريًا(ا)يكون  :فقط اليت ورد فيها

، وأنهم جتتمع عليهم (7)رواية مسلم وغريه، وهي كون اإلسالم عزيزًا منيعًا بواليتهم

، فكيف يكون اإلسالم عزيزًا وجتتمع عليهم األمة (8)ودويف رواية أبي داكما  ،األمة

  .(9)!أليس هذا هو عني االفرتاق؟ !واحد؟ وهم حيكمون يف زماٍن

ثين د املراد بهؤالء االحتّد اللغز أو : إن هذه احملاولة مل حتّلاملناقشة الرابعة

وهذا الزمان هو  .واحد وأنهم جيتمعون يف زماٍن ،دت زمان حياتهمعشر، وإمنا حدَّ

وا وحكموا أو مل جييئوا ؤد أيضًا؛ إذ مل يعلم هل أن هؤالء جاوغري حمدَّ اآلخر جمهوٌل

مشابه له  وإمنا فّسرته بأمٍر ،يتهومل حيكموا؟ وعليه فهي مل خترج األمر عن كّل ُدْعَب

 ية. يف الكّل

 

  ــــــ (10)هـ(336ألبي احلسني املنادي) ،احملاولة الثانية

كالنسب  ،رت عليه هذه احملاولة من بعض احملّددات اخلاّصةبالرغم مّما توّف

ية. وحاصل هذه والزمان، إال أنه ميكن تصنيفها ضمن احملاوالت ذات احملّددات الكّل

الذي خيرج يف آخر الزمان، فقد وجدت يف  ،احملاولة هو )أن يكون هذا بعد املهدّي

عده مخسة رجال من ولد السبط األكرب، ثم ملك ب كتاب دانيال: إذا مات املهدّي

من ولد السبط  مخسة من ولد السبط األصغر، ثم يوصي آخرهم باخلالفة لرجٍل

ويف  .منهم إمام مهدّي ثنا عشر ملكًا، كّلابذلك  األكرب، ثم ميلك بعده ولده، فيتّم

بعة ر امسه حممد بن عبد اهلل، وهو رجٌل اس: املهدّيعن ابن عّب ،رواية أبي صاحل



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف نصوص معاصرة   

 

ر، ثم ْوَج كرب، ويصرف بعدله كّل مشرب حبمرة، يفرج اهلل به عن هذه األمة كّل

ة من ولد احلسن، ومخسة من ولد احلسني، وآخر ثنا عشر رجاًل، سّتايلي األمر بعده 

 . (11)ًا(ثنا عشر مهدّيايكون  :وعن كعب األحبار .فيفسد الزمان ،من غريهم، ثم ميوت

 : ما يلي عليه من املناقشات ُدِروَي

ما ذكره هو كتاب دانيال فإنه مل يتضح  كان مستنده يف : إْناملناقشة األوىل

وال قيمة هذا الكتاب، فكيف يكون حجة  ،وال قائله ،مصدر هذا الكالم

اس كان مصدره ما نقله عن ابن عّب وإْن !ومستندًا يف تفسري كالم سيد املرسلني؟

كونه إخبارًا عن الغيب ـ فمثل هذا ؛ ل|وكعب ـ والظاهر أنه رواية عن الن ّي

أنهم ليسوا  إاّلكما سيأتي حبثه، ، كان واردًا يف روايات اإلمامية أيضًا املضمون وإْن

 ثين عشر؛ وذلك للقرينتني التاليتني: املقصودين يف أحاديث اال

 |دية واالستخالف الوارد يف قول الن يْع: إنه خالف الظاهر من الَباألوىل

دية ْع، وعليه فال تصدق الَب()بعد املهدّي ْلومل يُق «نا عشر خليفةثايكون بعدي »

 طويلة مبا يسبق قيام القيامة.  واالستخالف الذي يكون بعد قروٍن

ال يزال »وقوله:  (12)«ال يزال هذا األمر عزيزًا منيعًا»: |: إنه خالف قولهالثانية

، واستمرار |الن ّي الّدالني على اتصال زمانهم بزمان، (13)«أمر الناس ماضيًا

كما صّرح به يف رواية ابن مسعود  ،وجودهم إىل آخر الزمان، واحنصار اخللفاء فيهم

 . (14)احلديث ،..كم ميلك هذه األمة من خليفة؟ قال: سألنا عنها. :مّلا سئل

حيث قال: )والوجه الذي ذكره ابن  ،: ما أورده عليه ابن حجراملناقشة الثانية 

ويعكر عليه ما أخرجه الطرباني من طريق قيس بن جابر  املنادي ليس بواضح،

ثم من بعد اخللفاء  ،رفعه: سيكون من بعدي خلفاء ،هعن جّد ،عن أبيه ،الصديف

من أهل بييت رجٌل أمراء، ومن بعد األمراء ملوك، ومن بعد امللوك جبابرة، ثم خيرج 

ما هو  بعثين باحلّقالذي فواني، قحطثم يؤمر ال ،ميأل األرض عداًل كما ملئت جورًا

 . (15)دونه(

: ضعف ما استند إليه من الرواية، فقد صرح ابن حجر بأنها املناقشة الثالثة

 . (16)ل عليهاًا ال يعّوجّد واهيٌة
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وال مواصفاتهم، وإمنا ، : إنه مل حيّدد أمساء هؤالء اخللفاءاملناقشة الرابعة

كما أنه مل  .واألصغرية السبط األكرب ككونهم من ذّر ،دات عامةاكتفى مبحّد

أن مثل هذه احملّددات  ومعلوٌم .سم الثاني عشر الذي يكون من ولد األخرياحيّدد 

اًل عن أن تكون سبياًل للهداية؛ َدَب ،الكلية ستكون هي مادة النزاع ومثار االختالف

 كما يف مشابهاتها من املفاهيم والعناوين.  ،وذلك إلمكانية استغالهلا والتالعب بها

على ذكر اإلمام  : إّن من غرائب هذه احملاولة أنها مل تأِتناقشة اخلامسةامل

وأنه ميأل األرض  ،يف اخللفاء، مع أن روايات الفريقني متواترة يف حكمه #املهدّي

بعده يف  قسطًا وعداًل، وهذا ما نقله نفس ابن املنادي يف كالمه، فكيف يكون َمْن

 وال يكون هو منهم؟!  ،عداد اخللفاء

ثالثة إىل القرينتني السابقتني الداّلتني  ميكن أن تضاف هذه املناقشة كقرينٍةو

ثين عشر بعد على اال |ثين عشر خلفاء الن ّيعلى عدم إمكان انطباق اال

 . #املهدّي

 

 (17)هـ(597)القرن الثاني( وابن اجلوزي) لعيسى بن يونس ،احملاولة الثالثة

 ــــــ (20)هـ(728وابن تيمية) (19)هـ(774الدمشقي)وابن كثري  (18)هـ(660)حدود والتوربشيت

ثنا عشر ايكون بعدي »دية الواردة يف حديث: ْعر أصحاب هذه احملاولة الَبفسَّ

فاملراد هو حكومة هذا العدد من اخللفاء الصاحلني  .دية غري احلقيقيةْعبالَب «خليفة

دوا لذلك مبا أخرجه واستشه .قًاَسإىل ما قبل قيام الساعة، وليس املراد حكومتهم َن

ال تهلك »: ثه حبديٍثأن أبا اجللد حدَّ ،من طريق أبي حبر ،مسّدد يف مسنده الكبري

، منهم ثنا عشر خليفة، كلهم يعمل باهلدى ودين احلّقاى يكون منها هذه األمة حّت

 . (21)«واآلخر ثالثني سنة ،، يعيش أحدهما أربعني سنة|رجالن من أهل بيت حممد

ثين عشر خليفة يف احيث ذكر أن املراد وجود  ،له ابن اجلوزيوهذا ما احتم 

 . (22)أيامهم مل تتواَل وإْن ،يعملون باحلّق ،سالم إىل يوم القيامةمجيع مدة اإل

ثين عشر قال: )حيمل وحنوه ما عن التوربشيت يف بيان املراد حبديث اخللفاء اال

على احلقيقة، وال يلزم أن  ون السم اخلليفةعلى املقسطني منهم، فإنهم هم املستحّق
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 . (23)قّدر أنهم على الوالء فإن املراد منه املسّمون على اجملاز( يكونوا على الوالء، وإْن

ود ـ صاحب السنن ـ: )مسعت احلسن بن احلسن قال: مسعت النفيلي ووقال أبو دا

قد ميلك هذه األمة اثنا عشر خليفة قال:  :ث حبديثقال: كان عيسى بن يونس إذا حدَّ

 .(24)، وعمر بن عبد العزيز(مضى من هؤالء مخسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلّي

 قوا. تفّر وإْن ،فالظاهر من كالم عيسى بن يونس تطبيق احلديث على املقسطني منهم

 : وميكن املناقشة يف هذه احملاولة أيضًا مبا يلي

كما يف  ،ديةْعالَب : إن هذه احملاولة على خالف الظاهر من توالياملناقشة األوىل

وعلى خالف الظاهر من  ؛(25)«ة نقباء موسىيكون بعدي من اخللفاء عّد»: |قوله

ثين عشر اال يزال هذا الدين عزيزًا إىل »: |كما يف قوله ،منهم زمٍن عدم خلّو

 . (27)«ثنا عشرايزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم  ال»: |، وقوله(26)«خليفة

وإرادة  ،أنها صادرة على جهة املدح ال َشكَّاألحاديث : إن هذه املناقشة الثانية

أن  كما اعرتف بذلك أصحاب احملاولة، إاّل ،دون غريهم ،خصوص اخللفاء العدول

كي  ؛يًا وعامًا ال يفيد يف حتديدهم ومعرفتهم بالضبطهذا احملّدد يبقى أيضًا كّل

فال جتدي هذه  .هلمة وتبعيتها طاعة األّم وهو ،يرتتب األثر املطلوب على معرفتهم

 احملاولة شيئًا يف املقام أيضًا. 

: إّن العدول من هؤالء اخللفاء يف الدولتني األموية والعباسية الثالثة املناقشة

وعليه  .منا عدم تواليهمى لو سلَّحّت ،ثين عشرال ينحصرون باال ،على مباني القوم كثٌر

معيار يف الرتجيح  واهم؟ وطبقًا ألّيدون س ،ثين عشرفما هو املعيار يف اختيار هؤالء اال

 ح؟ نقع يف إشكال الرتجيح بال مرجِّ ى الحّت ،حيصل ذلك

: إّنه مل يعلم أّن ما نقله عن أبي اجللد هل هو من كالمه أم هو رابعةاملناقشة ال

فهو مرسل. قال احملقق الصايف: )إّن ما نقله عن  يرويه؟ وعلى فرض أنه حديٌث حديٌث

من كونه  بوقوفه عليه وعدم رفعه اىل املعصوم، وعليه فهو أعّم ؛أبي اجللد موهوٌن

يف  ال َشكَّوعلى فرض عدم وقوفه وكونه رواية ف .ًا بهرواية أو اجتهادًا منه ورأيًا خاّص

 اجتهاٌد ،كما يشهد به سياق الكالم ،«منهم رجالن من أهل بيت حممد» :أن قوله

 .«من أهل بيت حممد»ل َدَب ،«من أهل بييت» :اللق روى عنه، وإاّل ْنمنه أو من غريه ممَّ
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وحلف  ،ثهأن أبا اجللد حدَّ ،بسنده عن أبي جنران ،د ذلك ما يف كتاب اخلصالويؤّي

 ،«كلهم يعمل باهلدى ،ثنا عشر خليفةاى يكون فيها تهلك هذه حّت ن الأ» ه،له علي

 ومل يذكر هذه الزيادة. 

مامه فمقتضى الصناعة اجلمع بينه ولو بنينا على صحة كون ما نقله خربًا بت

سواء  ،ثين عشرفإن خربه مطلق يشمل اال ؛بتقييد إطالقه بها ،وبني باقي الروايات

د إطالقه ت باقي الروايات على تتابعهم، فيقّياتصل زمانهم والًء أو ال، بينما دّل

 . (28)بصراحة هذه الروايات(

ال ينطبقان على  ^أهل البيتثنني املشار إليهما من : إّن االةامساملناقشة اخل

ة ، ال من جهة العمر وال من جهة مّد’وال على ولده اإلمام احلسن ،اإلمام علّي

الذين حكموا، فإذا مل ينطبق عليهما  ^اخلالفة، مع أنهما من سادات أهل البيت

 ؟! إذنينطبق  ْنفعلى َم

 

  ــــــ ب ـ احملاوالت ذات احملّددات اخلاصة الناّصة على األمساء

تطبيقية وإسقاطية على واقع اخلالفة الذي  وهذه احملاوالت مجيعًا هي حماوالٌت

وتفّسره به، وذلك  ،، فهي تنطلق من الواقع لتسقطه على النّص|أعقب حياة الن ي

 انطالقًا من أمرين: 

 دون اإلنشاء.  ،: افرتاض أّن مجيع هذه النصوص هي يف مقام اإلخبارلاألّو

لفاء الوارد يف النصوص ال يطيق تفسريًا غري الواقع اخلارجي : إّن لفظ اخلالثاني

 بعد حصر اخلالفة بهم واستبعاد خالفة غريهم.  ،للخلفاء

للمحاوالت السابقة ـ  فإّن هذه احملاوالت ـ ضمن التسلسل العاّم حاٍل أّيوعلى 

 عن التالي:  هي عبارٌة

 

  ــــــ ل(لقرن األّواحملاولة الرابعة: احملاولة املنسوبة إىل ابن عمر )ا

فة: أبو بكر يثنا عشر خلاكون بعدي ي»روي عن عبد اهلل بن عمر مرفوعًا: 

قتل يدًا ويش محيعي ،دارة العرب ىاًل، وصاحب رحيلبث بعدي إاّل قليق ال يالصد
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 وجلَّ ًا كساك اهلل عزَّصيسألك الناس أن ختلع قميا عثمان سيعمر، وأنت  ،دًايشه

 . (29)«اطيلج اجلمل يف سّم اخلي ىة حّته ال تدخل اجلّنَتده لئن خلْعياه، والذي نفسي بّيإ

ثنا عشر ايكون على هذه األمة »قال:  |وروى عبد اهلل بن عمر أيضًا عنه

خليفة: أبو بكر أصبتم امسه، عمر الفاروق قرن من حديد أصبتم امسه، عثمان بن 

سة م[ ملُك األرض املقّدعفان ذو النورين قتل مظلومًا أوتي كفلني من الرمحة، ]ث

اح، ومنصور، وجابر، واألمني، وسالم، وأمري العصب معاوية، وابنه، ثم يكون السّف

ل جابر، وإضافة َدَب ورواه ابن عساكر بإبدال املهدّي .(30)«ال يرى مثله وال يدرى مثله

 . (31)«هم صاحلكّل»أنهم 

  :وَيِرُد على احلديث األّول مناقشتان

عبد اهلل بن  ورد يف سند الرواية ، حيثاملناقشة السنديةوهي : املناقشة األوىل

، وذكره (32)ريمناكي: عنده قال عنه البخار ذيف اليعة بن سيورب ؛صاحل الكّذاب

ب من حييى مع جاللته ونقده كيف تعّجأوقال: )إني  ،ى بن معنييحيق يالذه ي من طر

هذا  .(33)عجائب(وربيعة صاحب مناكري وويسكت عنه،  ،يروي مثل هذا الباطل

 وكونه مرفوعًا. ،مضافًا إىل إرسال احلديث

إّن السؤال الذي يطرح نفسه ، حيث ة الدالليةاملناقشوهي : ة الثانيةاملناقش

ى ومل يذكر اجلميع حّت ،وأمسك ،تلقائي هو: إنه ملاذا ذكر ثالثة من اخللفاء بشكٍل

مام وهو اإل ،ليفة الرابعى اخلمة؟ بل األنكى من ذلك أنه مل يذكر حّتيبني ذلك لأل

 مع أنه رابع اخللفاء عندهم؟ ،×علّي

 :وَيِرُد على احلديث الثاني مناقشتان أيضًا 

 .رسالضعف السند باإل، حيث يظهر املناقشة السنديةوهي : املناقشة األوىل

 . (34)ةاد كان يضع احلديث يف تقوية السّنكون نعيم بن مّحإىل مضافًا 

  :املناقشة الدالليةوهي : املناقشة الثانية

اح معاوية وولده الفاجر والسّف :: كيف يدخل هؤالء الطغاة ـ من أمثالاًلأّو

هم صاحل ال يرى واملنصور ـ يف زمرة اخللفاء الذين يصفهم لفظ ابن عساكر بأنهم كّل

 ر. ْوجرام واجَلمثله؟ نعم ال يرى مثل هؤالء يف اإل
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نه اخلليفة الرابع أمع  ،اخلالفة يف هذه ×مام علّي: كيف ال يدخل اإلثانيًا

 مجاع؟ باإل

 ،هـ132اح سنة هـ إىل السّف64: كيف تنقطع اخلالفة ما بني يزيد سنة ثالثًا

مع أن  ،، كما تبقى بدونها أيضًا بعد األخري(35)فتبقى األمة بال خالفة هذه الفرتة

 األخبار صرحية يف استمرار خالفة االثين عشر. 

احلديث املوضوع أمساء نكرات هي: جابر، وسالم، : قد ورد يف هذا رابعًا

أم االنس أم الشياطني؟! فعلى  وأمري العصب، فال ندري هل هؤالء هم من أمراء اجلّن

أو يسقطوا  ،نوا ذلك لألمةويبيِّ ،ة لدى اجلمهور أن يشرحوا لنا هذه األلغازشّراح السّن

الكريم من هذا  يان النبوّيهوا ساحة البوينزِّ ،هذه األحاديث املنكرة من االعتبار

 . منهاهلراء الذي ال طائل 

 

  ــــــ هـ( ومجاعة354البن ِحّبان) ،احملاولة اخلامسة

إن املراد بهؤالء اخللفاء عبارة عن: اخللفاء األربعة، ومعاوية، ويزيد، ومعاوية بن 

ن يزيد، ومروان بن احلكم، وعبد امللك، والوليد بن عبد امللك، وسليمان، وعمر ب

الذي كانت وفاته على رأس املائة، وهي القرن الفضل وخري القرون،  ،عبد العزيز

 . (36)ة، ثم وقع ما وقعوكان الدين يف غاية العّز

 : وميكن املناقشة فيها مبا يلي

: إّنه ما املقياس يف اختيار هؤالء اخللفاء دون غريهم؟ فإنه املناقشة األوىل

 التالية:  ميكن تصّور املقياس يف أحد األمور

ته، كما يف والية معاوية قصرت مّد ى وإْن: هو توّلي احلكم حّتاملقياس األول

 ؛مل يفعل فيها شيئًا ،شهرين أو ثالثة :أربعني يومًا، وقيل الذي مل حيكم إاّل ،بن يزيد

 . (37)ى مات وله عشرون سنةحّت ،ملرضه

لذي حكم ا ،’وينقض على هذا املقياس بعدم ذكر اإلمام احلسن بن علّي

كما  ،وليس بتوريٍث ،بالبيعة ْتما أن خالفته قد متَّسيَّوال ، (38)أيام ةستة أشهر وبضع

ورحيانته  |ككونه سبط لرسول، هذا فضاًل عن فضائله .يف معاوية بن يزيد
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أم أن هذه هي  ،التطهري واملباهلة وسورة الدهر ْيَتوسيد شباب أهل اجلنة ومن أهل آي

 ان وأضرابه؟! ّباليت أخرجته عند ابن ِح

 : هو العدالة واالستقامة الظاهرية. املقياس الثاني 

يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد بن عبد امللك  :وينتقض هذا املقياس بذكر مثل

ما ذكره فيه  الذي لو مل يكن فيه إاّل ،ن بالفسق، وكذلك عبد امللكْياملعِلَن

عبد امللك إال احلّجاج  ئاوحيث قال فيه: )لو مل يكن من مس ،السيوطي لكفى

قتاًل وضربًا  ،يهينهم ويذّلهم ،اه على املسلمني وعلى الصحابة رضي اهلل عنهموتوليته إّي

حصى، فضاًل عن وقد قتل من الصحابة وأكابر التابعني ما ال ُي، وشتمًا وحبسًا

 فال رمحه اهلل ،غريهم، وختم يف عنق أنس وغريه من الصحابة ختمًا يريد بذلك ذّلهم

 . (39)وال عفا عنه(

ّد َعمضافًا إىل أنه بناًء على هذا املقياس )العدالة الظاهرية( ملاذا مل ُي ،هذا

يف هؤالء اخللفاء؟ أّم أّن أمثال يزيد والوليد أكثر عدالة من ابن  ×اإلمام احلسن

 د شباب أهل اجلنة؟! وسّي |رسول اهلل

قة اخللفاء الذين َسذكر َف وأّن املراد باحلديث ،: هو الفسقاملقياس الثالث 

 . |وا للخالفة بعد الن ّيتصّد

يعتقد بعدالته من  ْنعليه: إنه بناًء عليه ال يصح أن يسّوى بهم غريهم ممَّ ُدِروَي

 اخللفاء األربعة. 

وتفسري  ،نه مل يعلم املقياس املعتمد يف اختيار هؤالء املذكورينأواحلاصل 

 كالم رسول اهلل بهم. 

الذي هتك  ،يزيد :لي الدين حباكم مثلللدين وقد ابُت عّزٍة : أيُّنيةاملناقشة الثا

وأهل بيته وعرتته وأحد سبطيه،  |الدين واستباح احلرمات مجيعًا، حرمة الرسول

هل الدين  !؟|ومدينة الرسول ،وحرمة البيت احلرام والشهر احلرام والنفس احلرام

هل  !فما لكم كيف حتكمون؟ ؟!ة مع كل هذه اجلرائم والفظائعكان يف غاية العّز

ل والرضا هذا التنزُّ ان وأضرابه يستدعي كّلّبصرف احلديث عن أهله عند ابن ِح

خريية يف ذلك القرن وقد ارتكبت فيه أبشع  جبرائم الظاملني واملفسدين؟ وال ندري أّي
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رب املدينة املنورة وق وحبّق ،فةالكعبة املشّر وحبّق ،|أسرة آل الرسول اجلرائم حبّق

القرون؟ وملاذا أ ى يكون أسووصحابته والتابعني؟ فما عسى أن يقع حّت |الرسول

الدين والرسول والعرتة والكعبة  من هذه اجلرائم حبّق نعترب أنه مل حيصل فيه شيٌء

ّن ثالث حروب قبل ذلك؟ أمل ُتَش وكأنه مل يقع فيه شيٌء ،وقع ما وقع( )ثّم :ونقول

لشرعية واجملتمع اإلسالمي؟ أمل يقتل معاوية األبرار من مدّمرة على الدين واخلالفة ا

مستبيحًا  ،وخيرج على إمام زمانه ،بل ويعلن به فوق املنابر ،همويسّن سّب ،الصحابة

اتها ورجاهلا باستخالفه دمه ودماء الصحابة األبرار معه؟ أمل يستخّف باألّمة وشخصّي

مثله؟ فهل كان جاهاًل حباله  إاّل َنْدوكأنه عقمت النساء عن أن يِل ،ولده يزيد عليهم

ألن الالزم عليه أن خيرب ولده ويعّده هلذا  ؛كان جاهاًل فهو غري معذور أم عاملًا؟ فإْن

كان عاملًا فلماذا أقدم على ذلك جمازفًا بأمر  وإْن ؛لية الكربىواألمر اخلطري واملسؤ

م انقلب من بعده بيه ثاألمة؟ أم أن يزيد كان على درجة من التقى والصالح يف حياة أ

 إّن معاوية بهذا االستخالف قد شارك ولده يزيد يف كّل ال َشكَّ! فخفي عليه أمره؟

 كما ال خيفى أمر كّل ،هذه األمة؛ إذ مل يكن أمره خافيًا عليه اقرتفها حبّق جرميٍة

 ولد على والده، حيث يعرف مجيع دخائله وسجاياه. 

واحدة  وية، وحنن نقتصر على ذكر روايٍةمضافًا للروايات الذاّمة ملعا ،هذا

 عن عبد الرمحن بن عبد رّب ،فقد روى مسلم ته.تعكس االنطباع العام عن شخصّي

هذا ابن عّمك معاوية يأمرنا أن نأكل »الكعبة أنه قال لعبد اهلل بن عمرو بن العاص: 

اَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل اَل َتْأُكُلوا َأْمَو﴿ونقتل أنفسنا، واهلل يقول:  أموالنا بيننا بالباطل

 َكاَن ِبُكْم اهلَلالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم َواَل َتْقُتُلوا َأنُفَسُكْم ِإنَّ ِا

ه يف معصية ِصه يف طاعة اهلل، واْعْعقال: أِط ثم سكت ساعة، ثّم :قال ،﴾َرِحيمًا

 . (40)«اهلل

ر كيف جعل هذه احملاولة أفضل الوجوه َجَحومن هنا ال ينقضي العجب من ابن 

 . (41)!رب يف قلبه؟هذه العلل فيها، أم أّن حّب القوم قد ُأْش مع كّل ،يف تفسري احلديث

ة، وال ينحصر األمر مبعاوية ويزيد، بل األمر ساٍر يف احلّكام األمويني كاّف

حديث )سفينة( وزبدة القول فيهم ما رواه الرتمذي من  .م الكالم يف بعضهموقد تقّد
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فقال  ،عندما سأله سعيد بن مجهان فقال: )إّن بين أمية يزعمون أّن اخلالفة فيهم

 . (42)ملوك( وشرُّ ،سفينة: كذبوا بنو الزرقا، بل هم ملوٌك

بين أمية، بل  :أجل، مل يسمح سفينة باستغالل لفظ اخلالفة وإطالقه على مثل

 . ملوٍك شرَّ ،اعتربهم ملوكًا

 

 (45)هـ(528)وابن حجر (44)هـ(544والقاضي عياض) (43)هـ(458للبيهقي) ،دسةاحملاولة السا

  ــــــ وآخرين

ة اإلسالم وقوة ة عّزعن احتمال أن املراد أنهم يكونون يف مّد وهي عبارٌة

إىل أن  ،اجتمع عليه الناس ْنَم وقد وجد هذا العدد يف .اخلالفة واستقامة األمور

دوا ذلك مبا ورد يف الفتنة زمن الوليد بن يزيد. وأّي ووقعت بينهم، اضطرب أمر بين أمية

وهؤالء اخللفاء املتتابعون هم: أبو  .(46)«كلهم جيتمع عليه الناس»بعض طرق احلديث: 

، ومعاوية، ويزيد، وعبد امللك، وأوالده األربعة: الوليد، بكر، وعمر، وعثمان، وعلّي

 . (47)يد بن يزيد بن عبد امللكثم سليمان، ثم يزيد، ثم هشام، والثاني عشر هو الول

 : ونوقش يف هذه احملاولة مبا يلي

: ما ذكرناه يف املناقشتني السابقتني على احملاولة األوىل والثانية تاناملناقش

 دان هنا أيضًا. ِرالسابقة، فإنهما َي

ر يف شرح حديث أبي َج: النقض عليه مبا ذكره نفس ابن َحاملناقشة الثالثة

، فقد قال فيه «هلكة أميت على يد غلمة من قريش»: قال فيه ، الذي|هريرة عنه

ال  ويقول: اللهّم ،ن أبا هريرة كان ميشي يف السوقإما نّصه: )يف رواية أبي شيبة: 

ل األغيلمة كان يف ويف هذا إشارة إىل أن أّو .وال إمارة الصبيان ،نيتدركين سنة سّت

وبقي إىل سنة أربع  ،ف فيهاوهو كذلك؛ فإن يزيد بن معاوية استخل ،ة ستنينس

 ؛ومات بعد أشهر... واملراد أنهم يهلكون الناس ،وولي ولده معاوية ،فمات ،وستني

 .ويكثر اخلبط بتوالي الفنت ،بسبب طلبهم امللك والقتال ألجله، فتفسد أحوال الناس

اجلواب  . وأما قوله: لو أن الناس اعتزلوهم حمذوُف|وقد وقع األمر كما أخرب

وا ويفّر ،وال يقاتلوا معهم ،ىل بهم، واملراد باعتزاهلم أن ال يداخلوهمْولكان َأ وتقديره
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 . (48)بدينهم من الفنت(

وا األمر هو على شاكلته من أحداث بين أمية الذين توّل ْنفإذا كان يزيد وَم 

 ،منهم |ر الرسولمن غلمة قريش الذين تكون هلكة األمة على أيديهم، وحّذ

ثين عشر الذين ال يف عداد اال نفكيف يكونو ،دم الدخول معهموأمر باعتزاهلم وع

 سالم عزيزًا منيعًا خبالفتهم؟! يزال اإل

ولي  ْنألّن َم ،: إّن العدد إىل عمر بن عبد العزيز هو ثالثة عشراملناقشة الرابعة 

، معاوية، يزيد، معاوية بن يزيد، ×هم: اخللفاء األربعة، اإلمام احلسن حقيقًة

 د امللك بن مروان، الوليد، سليمان، عمر بن عبد العزيز. مروان، عب

فقال: )فهذا الذي سلكه  ،ولذا اعرتض ابن كثري على احملاولة املذكورة 

املذكورين يف ـ ثين عشر من أن املراد باخللفاء اال ،وقد وافقه عليه مجاعٌة ،البيهقي

منا الذي قّد ،امللك الفاسق هذا احلديث ـ هم املتتابعون إىل زمن الوليد بن يزيد بن عبد

وبيان ذلك: إن اخللفاء إىل زمن  .فيه نظٌر والوعيد ـ فإنه مسلٌك احلديث فيه بالذّم

وبرهانه أّن اخللفاء األربعة:  .تقدير ثين عشر على كّلاالوليد بن يزيد هذا أكثر من 

دي اخلالفة بع» :حديث سفينة قة بنّصخالفتهم حمّق ،أبو بكر وعمر وعثمان وعلّي

ألن عليًا أوصى إليه وبايعه أهل  ؛كما وقع ثم بعدهم احلسن بن علّي ،«ثالثون سنة

ثم معاوية، ثم ابنه يزيد بن معاوية، ثم ابنه معاوية بن يزيد، ثم مروان بن  ،العراق...

معاوية بن يزيد، ثم مروان بن احلكم، ثم احلكم، ثم ابنه عبد امللك بن مروان، ثم 

روان، ثم ابنه الوليد بن عبد امللك، ثم سليمان بن عبد امللك، ثم ابنه عبد امللك بن م

عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد امللك، ثم هشام بن عبد امللك، فهؤالء مخسة 

الزبري قبل عبد امللك  ابن اعتربنا والية فإْن؛ عشر، ثم الوليد بن يزيد بن عبد امللك

فهذا الذي  .ا عشر قبل عمر بن عبد العزيزثناتقدير فهم  ة عشر، وعلى كّلصاروا سّت

سلكه على هذا التقدير يدخل يف االثين عشر يزيد بن معاوية، وخيرج منهم عمر بن 

وه من اخللفاء ئمة على شكره وعلى مدحه، وعّدالذي أطبق األ ،عبد العزيز

ى حّت ،يامعلى عدله، وأن أيامه كانت من أعدل األ وأمجع الناس قاطبًة، الراشدين

ة عليه لزمه على هذا ّماجتمعت األ ْنَم قال: أنا ال أعترب إاّل فإْن لرافضة يعرتفون بذلك.ا
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وذلك أن  ،ن الناس مل جيتمعوا عليهماأل ؛وال ابنه ،بن أبي طالب علّي القول أن ال يعّد

 . (49)(أهل الشام بكماهلم مل يبايعوهما

عًا، ْوالرضا ببيعتهم َط ة عليهم يعين: إّن معنى اجتماع األّماملناقشة اخلامسة

 .خرج من بعض والياته ْنحيث خرج عليه َم ،ق يف عهد عثمانوهذا ما مل يتحّق

إضافة إىل إمجاع  ،خرج يف ثالث حروب ْنحيث خرج عليه َم ،×وكذلك اإلمام علّي

الذي انفسخت بيعة أهل العراق  ،وكذلك معاوية .أهل الشام على عدم بيعته بكماهلم

الذي مّتت بيعته  ،وكذلك يزيد .×اهلدنة مع اإلمام احلسن معه بنقضه لشروط

 وأهل العراق.  ^باإلكراه من أهل املدينة، ومل يبايعه أهل البيت

حيمل على األكثر األغلب؛ ألّن هذه  «جيتمع عليهم الناس»: إّن معنى قالقد ُي

 . (50)رَجالصفة مل تفقد إاّل يف القليل منهم، كما ذكر ذلك ابن َح

 الظاهر يف العموم.  ،)كلهم( :: إّن هذا خالف ظاهر قولهاًلأّو: وأقول

ر من أّن املراد باالجتماع انقيادهم َج: إنه خالف ما ذكره نفس ابن َحوثانيًا

باخللفاء األربعة وانتهاء بالوليد بن  ءًابد ،ةاجتمعت عليه األّم ْنللبيعة، ثم ذكر َم

 . (51)يزيد

 

  ــــــ هـ(792)البن أبي العّز ،احملاولة السابعة

فقد أضاف صاحب  .مع تغيري بعض األمساء ،عن احملاولة السابقة وهي عبارٌة

عليها  ل الوليد بن يزيد بن عبد امللك، ومل يستدّلَداحملاولة عمر بن عبد العزيز َب

 .بشيٍء

 . (52)عليها ما ورد على أخواتها ُدِروَي

 

   ــــــ هـ(597البن اجلوزي أيضًا) ،احملاولة الثامنة

م عن ابن اجلوزي يف احملاولة آخر غري ما تقدَّ عن احتماٍل وهذه احملاولة عبارٌة

أشار إىل ما يكون بعده وبعد أصحابه، وأّن حكم  |ها أن الن ّيالثانية، وحاصُل

ه أشار إىل عدد فأخرب عن الواليات الواقعة بعدهم، فكأّن ،حبكمه أصحابه مرتبٌط
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هلم يزيد بن معاوية وآخرهم مروان احلمار، وال يعّد فيهم أّوالذين  ،اخللفاء من بين أمية

ألنهم من الصحابة، فإذا أسقطنا مروان بن احلكم ـ  ؛عثمان وال معاوية وال ابن الزبري

أو ألنه تغّلب بعد اجتماع الناس على ابن الزبري ـ صّحت  ،لالختالف يف صحبته

 . (53)العّدة

تدور رحى » :ود من حديث ابن مسعودواد هذا االحتمال ما أخرجه أبو دويؤيِّ

هلك،  ْنهلكوا فسبيل َم وثالثني أو سبع وثالثني، فإْن سالم خلمس وثالثني أو سّتاإل

ة فيشبه احلديث أن يكون إشارة إىل مّد ،(54)«هلم سبعني عامًا ْميقم هلم دينهم يُق وإْن

استقرار امللك لبين  اس، فكان ما بنيوانتقاله عنهم إىل بين العّب ،بين أمية يف امللك

 . (55)ن فيه حنوًا من سبعني سنةْهأمية وظهور الَو

 : وميكن املناقشة فيه مبا يلي

م من املناقشة األوىل والثانية يف احملاولتني : ما تقدَّاألوىل والثانية تاناملناقش

 السابقتني. 

بين أمية  ر من أّن الفرتة ما بني استقرار ملكَج: ما ذكره ابن َحاملناقشة الثالثة

ني وثالثني ومائة، وهي تثنابتوّلي معاوية سنة إحدى وأربعني إىل زواله ـ يف أوائل سنة 

 . (56)سنة مقتل مروان بن حممد ـ هي أزيد من تسعني سنة

عى، ق الصايف من انعدام الدليل على هذا املّد: ما ناقش به احملّقاملناقشة الرابعة

دون معاوية  ،ثين عشر من بين أميةاار بإمامة حيث قال: )من أين علم أن مراده اإلخب

 «يكون بعد الصحابة» :ْلفلم يُق !ومن أين علم أنه إشارة إىل ما بعد الصحابة؟ !ومروان؟

 . «ويكون من بعدي»وقال ـ على ما جاء يف طائفة من أحاديث الباب ـ: 

عده أن ب ْنوجه ُأدخل فيه معاوية وَم ويدّل على فساد هذا االحتمال وبطالن كّل

 . ملوٍك وشرُّ ،ة ليسوا من اخللفاء باالتفاق، وأنهم ملوٌكبين ُأمّي

رًا َذَح ؛وإذا وصل األمر إىل اقرتاح مثل هذا االحتمال لصرف الكالم عن ظاهره

تكثر  وحينئٍذ ،دون بعض ، فال خصوصية لبعٍضعن إثبات مذهب أهل احلّق

من »وكان مراده من  ،بد امللكبعد ع ْنفيحتمل أن يكون إشارة إىل َم ؛االحتماالت

وحيتمل أن يكون  ؛بعد هشام ْنوحيتمل أن يكون إشارة إىل َم ؛بعد عبد امللك «بعدي
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وحيتمل أن يكون  ؛اسة منهم من بين العّبوسّت ،عد يزيد بن عبد امللكبستة منهم من 

و غريهما اح أو املنصور أبعد السّف ْنوحيتمل أن يكون إشارة إىل َم ؛املراد بعد بين أمية

وبعضهم من  ،الذين ملكوا األندلس نيأو يكون بعضهم من األموي ؛اسمن بين العّب

 ح لالحتمال الذي ذكروه على واحٍدإذ ال مرجِّ ؛الفاطميني الذين حكموا مبصر مثاًل

 من هذه االحتماالت. 

ثم كيف يكون احلديث صادرًا على غري سبيل املدح مع ما يف بعض طرقه من 

رة منزلة نقباء َجتنزيل هؤالء اجلبابرة الَف وكيف يصّح !صرحية يف املدح؟العبارات ال

 . (57)(يف هذه الروايات الكثرية؟! ×عيسى يبين إسرائيل وحوارّي

 

 ــــــ هـ(911للسيوطي) ،احملاولة التاسعة

والظاهر أّن مراده  .له من غري تسميٍة ،نقل السيوطي هذه احملاولة عن بعضهم

أّن أصحاب  إاّل .ابن كثري والتوربشيت وابن تيمية :لة الثانية، وهمنفس أصحاب احملاو

لكن  .يةولذا أدرجنا حماولتهم يف احملاوالت الكّل ،تلك احملاولة مل يذكروا األمساء

ثين عشر خليفة يف مجيع مّدة اوقيل: إن املراد وجود )السيوطي ذكر األمساء فقال: 

ويؤيد هذا ما أخرجه  .أيامهم مل تتواَل وإْن ،سالم إىل يوم القيامة، يعملون باحلّقاإل

كلهم يعمل  ،ثنا عشر خليفةاى يكون د يف مسنده أنه قال: ال تهلك هذه األمة حّتمسّد

ثين قًا على هذا القول: )وعلى هذا، فقد وجد من اال، ثم قال معلِّ(58)(باهلدى ودين احلّق

، وعمر بن عبد العزيز، وهؤالء عشر: اخللفاء األربعة، واحلسن، ومعاوية، وابن الزبري

اسيني؛ ألنه فيهم كعمر بن عبد العزيز، إليهم املهتدي من العّب مثانية، وحيتمل أن يضّم

ألنه من  ؛أحدهما املهدّي ؛ملا ُأوتيه من العدل، وبقي االثنان املنتظران ؛وكذلك الظاهر

 . (59)(|آل بيت حممد

 : ملناقشاتوميكن املناقشة يف هذه احملاولة مبا يلي من ا

األوىل والثانية على احملاوالت  تنيم من املناقش: ما تقدَّاألوىل والثانية تاناملناقش

 الثالث السابقة. 

الروايات على  ق الصايف من أن داللة كثري من: ما أورده احملّقاملناقشة الثالثة
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كرواية ابن مسعود  ،يف ذلك ثين عشر، بل بعضها نصٌّاحنصار اخللفاء يف اال

، فقد روى (60)أيضًا على اتصال زمانهم واستمرار وجودهم كما أنها تدّل. مةتقّدامل

 ،وهو يقرئنا القرآن ،ا جلوسًا عند عبد اهلل بن مسعودالشع ي عن مسروق قال: )كّن

ة من كم ميلك هذه األّم |هل سألتم رسول اهلل ،فقال له رجل: يا أبا عبد الرمحن

العراق قبلك، ثم  منذ قدمُت ا سألين عنها أحٌدخليفة؟ فقال عبد اهلل بن مسعود: م

 . (61)«ة نقباء بين إسرائيلكعّد ،ثنا عشرا»فقال:  |ولقد سألنا رسول اهلل ،قال: نعم

ىل إوعدم رفعه  ،بوقوفه عليه : إّن ما نقله عن أبي اجللد موهوٌناملناقشة الرابعة

م ذلك وقد تقدَّ .ًا بهرأيًا خاّصأو اجتهادًا منه و من كونه روايًة املعصوم، وعليه فهو أعّم

 سابقًا يف مناقشة احملاولة الثانية. 

: إّنه مل يعلم املقياس أو املعيار يف اختيار هذه األمساء ما هو؟ املناقشة اخلامسة

 معايري لذلك:  ةإاّل أنه ميكن افرتاض ثالث

 ما ذكره صاحب : هو العدالة واالستقامة، كما يالحظ ذلك يفلاملعيار األّو

احملاولة خبصوص املهتدي وعمر بن عبد العزيز والظاهر، وأيضًا مبالحظة اختيارهم 

 ال على سبيل التوالي. 

ل معاوية وابن الزبري، ويكفي األّو :ميكن النقض عليه بوجود مثل ولكْن

، وتوريثها أفسق اخللق اًلأّوسالم باستبدال البيعة للخالفة بنظام الوراثة ابتداعه يف اإل

 . ثانيًا ،فيه ْنبه؛ ألن أهل البيت أعلم مَب وهو عامٌل ،ولده يزيد من بعده

، كما يالحظ ذلك يف تعليله لذكره |: هو القرابة من الن ّياملعيار الثاني

 . ^بأنه من آل البيت املهدّي

كان هذا هو املعيار فلماذا مل يعّلل دخول أمري املؤمنني  عليه: إنه إْن ُدِرَي ولكْن

! بل ملاذا مل آية التطهري؟ بنّص ×مع أنهما من سادات أهل البيت ،ابةبالقر ’واحلسن

 ! كان املعيار هو القرابة حقيقة؟ إْن ^يدخل باقي آل البيت

، فإنه املعيار يف |: هو الواقع التارخيي الذي أعقب حياة الن ّياملعيار الثالث

 اختيار هذه األمساء. 

ف الواقع التأرخيي والتسلسل على هذا أيضًا: إنه على خال ُدِرَي ولكْن
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 . كما هو واضٌح ،املوضوعي

بع يف اختيار األمساء املذكورة يف هذه ضح املعيار املتَّنه مل يّتأواحلاصل 

 احملاولة. 

من أنه مل  ،: ما عّلق به الشيخ أبو رية على كالم السيوطياملناقشة السادسة

 . (62)(طب ليلإنه حا :يف السيوطيقال  ْنقال: )ورحم اهلل َم ثّم ،يذكر املنتظر الثاني

 

 ــــــ البن أبي واصل ،احملاولة العاشرة

ال يزال هذا األمر قائمًا »: [|]واصل: )قد جاء يف الصحيح أنه قالقال ابن أبي 

وقد أعطى الوجوُد  .يعين قرشيًا ،«ثنا عشر خليفةاحتى تقوم الساعة أو يكون عليهم 

اخلالفة »: [|]. وقالسيكون يف آخره ْنومنهم َمل اإلسالم، أّويف كان  ْنأن منهم َم

، وانقضاؤها يف خالفة احلسن وأول «وثالثون بعدي ثالثون أو إحدى وثالثون أو سّت

ية إمرة معاوية، والسابع عمر بن عبد العزيز، والباقون مخسة من أهل البيت من ذّر

يتك يف وذّر ،فة يف أوهلاة، أي إنك خلييريد األّم «إنك لذو قرنيها» :ده قولهويؤّي .×علّي

 . كما هو واضٌح ،. فاحملاولة إذن هي حاصل انضمام حديثني(63)آخرها(

 : ميكن املناقشة يف هذه احملاولة مبا يلي لكْن

 : اشتماهلا على التناقض يف ثالثة مواضع: املناقشة األوىل

مر قائمًا ال يزال هذا األ»: إنه قد جاء يف أوهلا اإلشارة إىل حديث: لاملوضع األّو

وكذلك حديث:  ،وهذا احلديث .«ثنا عشر خليفةاحتى تقوم الساعة أو يكون عليهم 

يف  ظاهٌر ،«ال يزال أمر الناس ماضيًا» :وحديث ،«ال يزال هذا الدين عزيزًا منيعًا»

إنك لذو »وهذا يتنافى مع ما ذكره من حديث:  .الزمان منهم التوالي وعدم خلّو

 آخر هذه األمة، فإن الزمه خلّو ×ية علّيبتولي مخسة من ذّرره الذي فسَّ ،«هاْيقرَن

الزمان منهم وعدم قيام الدين طيلة هذه املدة املتخّللة بني عمر بن عبد العزيز )آخر 

ى املائة األوىل( وبني هؤالء اخلمسة املذكورين، أي مبا يزيد عن ثالثة عشر قرنًا حّت

 ة! من أمد هذه األّماهلل سبحانه  وإىل ما ال يعلمه إاّل ،اآلن

يعين انقطاع  «اخلالفة بعدي ثالثون سنة» :: إّن ما أورده من حديثاملوضع الثاني
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 .ثين عشروهذا يتنافى مع استمرارها مبقتضى حديث اال .ةاخلالفة بعد هذه املّد

تطبيق حديث  ثّم ،اًلفكان على صاحب احملاولة معاجلة التعارض بني احلديثني أّو

 يًا. ثين عشر ثاناال

فلماذا  ،طبقًا للحديث ،كان يلتزم باخلالفة الثالثينية : إنه إْناملوضع الثالث

كان ال يلتزم  وإْن !ر عنها مبا يقرب من سبعني سنة؟دخل عمر بن عبد العزيز املتأخُِّي

من  فإّن !يف آخر الزمان باخلمسة؟ ×ية علّيبها فلماذا حصر عدد اخللفاء من ذّر

ى ى باخللفاء حّتسّمُي ْنبل عمر بن عبد العزيز أو بعده ممَّهو ق املمكن ذكر َمْن

تطبيقًا  ،مثاًل #كاملهدّي ،×ية علّيمن ذّر ثم ختمهم بواحٍد ،ةتكتمل العّد

 ك به. الذي متسَّ ،«إنك لذو قرنيها» :حلديث

حيث مل  ،من هؤالء أن يكون إنصاف الرجل هو الذي حجزه عن ذكر أحٍد إاّل

 ٍذكان ميكن النقض عليه حينئ وإْن .حدًا غري عمر بن عبد العزيزاًل واْدجيد فيهم َع

وإعالن  ،الذي ال ميكن تربير ما صدر منه ـ من قتال إمام زمانه ،معاوية :بذكره مثل

 وقتله الصحابة ـ باالجتهاد.  ،لعنه على املنابر

 الذي يقتضي ،«إنك لذو قرنيها»به من حديث:  ما استدّل : إّناملناقشة الثانية

رت أكثر من مخس ال ينطبق على خالفته اليت تأّخ ،×بظاهره بدء اخلالفة بعلّي

 هلا. ة، بل كانت خالفة غريه أّوومل تكن يف بداية أمر األّم ،وعشرين سنة

ملا تقدم من  ؛|معاوية يف خالفة الن ّي :: املنع من دخول مثلاملناقشة الثالثة

بتصريح أعالم  ،وليسوا خلفاء ،ا ملوكًاالقدح فيه، وملا سيأتي يف أن األمويني كانو

 القوم. 

 يفل إمرة معاوية داخلة : إّن أغرب ما يف هذه احملاولة جعل أّواملناقشة الرابعة

ن ومع ذلك عّده م ،اخلالفة الثالثينية، وما بقي منها ـ وهو األكثر ـ خارجًا منها

خلالفة الشرعية ل اميثِّ شّق :شخص واحد شّقني اخللفاء، فكيف يعقل تشقيق إمرة

 . اًلهذا أّول ذلك؟! منها ال ميثِّ وشّق ؛|واإلسالمية عن الرسول

: كيف يكون اجلزء اليسري من إمرة معاوية هو املعيار لدخوله يف وثانيًا

 ؟سنة( سببًا خلروجه منها 19وال يكون اجلزء األعظم )وهو ما يزيد على  ،اخلالفة
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إذ لو  !ة على عدم دخوله فيها واستحقاقه هلا؟قوي أفال يكون هذا اجلزء األعظم قرينًة

وال حيرم  ،كي تشمله ؛اخلالفة أكثر من ثالثني سنة |د الرسولكان مستحّقًا ملدَّ

 وحاشاه عن الظلم.  ،ه بذلكظاملًا حلّق |كان حقاق! وإاّلتمن هذا الشرف واالس

لقسم ما يقرب من نصف مضمون هذه احملاولة يدخل يف ا : إّناملناقشة اخلامسة

وذلك لعدم حتديد  ؛دات العامةاألول من هذه احملاوالت، أعين احملاوالت ذات احملّد

وال بالصفة، فتكون احملاولة جمملة  ،سمال باال ،×ية علّيهؤالء اخلمسة من ذّر

 وكلية بهذا االعتبار. 

 

 ــــــ البن هبرية ،احملاولة احلادية عشر

املراد باحلديث أن قوانني اململكة تقوم وهي ما نقله ابن تيمية عن ابن هبرية أن 

 . (64)وعّلق عليه ابن تيمية بأنه ليس بشيٍء .الوزير والقاضي وحنو ذلك :مثل ،ثين عشراب

 وال أدري يف أّي .: إن هذا التفسري هو أسخف ما قيل يف تفسري احلديثأقول

شرطي وجد ابن هبرية تفسري اخلليفة بالقاضي والوزير وال قاموس أو معجم لغوّي

ًا وحنوهم؟ وكيف يطّبق العدد اثنا عشر على هؤالء؟ فهل هؤالء هم خلفاء الرسول؟ فتّب

باهلل العلي  ة إاّلما شئت، وال حول وال قّو ْلفافَع ِحَتْسإذا مل َت :وقد قيل .سًاْعلكم وَت

 العظيم. 

 

 ــــــ هـ(1171للشرباوي ) ،احملاولة الثانية عشر

ل األئمة االثين عشر هو احلسني بن أّو ي أّنذكر الشيخ عبد اهلل الشرباو

، ’احلسن بن احلسن بن علي :، والثالثزيد بن احلسن بن علّي :، والثاني’علّي

املراد  ة من أئمة الشيعة، لكّن، ثم باقي األئّم’علي بن احلسني زين العابدين :والرابع

 . (65)الثاني عشر منهم هو غري حممد بن احلسن العسكرّي باملهدّي

 : اجلوابو

كان مبنى هذه احملاولة هو مبنى الزيدية يف اختيار االمام ـ وهو قيامه  : إْناًلأّو

كان  وإْن؛ بالسيف ْممل يُق ْنبالسيف ـ فال تستقيم إمامة بعض املذكورين فيها ممَّ
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 وال معنى لدخول غريهم فيهم.  ،فهم معروفون ^مبناها رأي أهل البيت

، فهل أنها تبتين على أن هذه الروايات ة غامٌض: إن مبنى هذه احملاولثانيًا

عليهم، أو أنها صادرة على حنو  حينئذ من النّص ال ُبدَّف ،على حنو االنشاء صادرٌة

ق ذلك، حيث مل حيكم األفراد وحينئذ فالواقع اخلارجي ال يصدِّ ،اإلخبار

 املذكورون فيها. 

 

  ــــــ لبعض علماء احلجاز املعاصرين ،احملاولة الثالثة عشر

لقيهم يف سفره إىل  ْننقل الشيخ مكارم الشريازي عن بعض علماء احلجاز ممَّ

 ،ثين عشر خليفة اخللفاء األربعة يف صدر اإلسالمقوله: رمبا يكون املراد باال احلّج

 .(66)والباقي يظهرون يف املستقبل

 بهامن حيث جتّن ،إنها بالرغم من موضوعيتها :وتعليقنا على هذه احملاولة

الذين ال تنطبق  ،ل يف تطبيق النصوص على حّكام الدولتني األموية والعباسيةالتمحُّ

الذين  ،وال من حيث املواصفات املذكورة هلؤالء اخللفاء ،ال من حيث العدد، عليهم

ضعف؛ وذلك لبعض ما و بهم يكون إعزاز الدين وظهوره، إاّل أنها ال ختلو من غرابٍة

 وهي:  ،اليت نقتصر على ذكر بعضها ،قةم من املناقشات السابتقدَّ

زمان  : إنها على خالف النصوص الظاهرة يف التوالي وعدم خلّواملناقشة األوىل

 كما سبق بيانه.  ،بهم وأّن عزة اإلسالم منوطٌة ،منهم

ث عن اخللفاء الذين : إنها يف شطرها الثاني ـ الذي حتدَّاملناقشة الثانية

د شخصية هؤالء دِّ، اليت مل حتية السابقةاوالت الكّلسيظهرون فيما بعد ـ تشبه احمل

بعهم لتّت ؛ةة، وعليه فما فائدة اإلخبار عنهم إذا مل تعرفهم األّماخللفاء كي تعرفهم األّم

 كانوا فاسدين؟  أو حتذرهم إْن ،كانوا صاحلني إْن

 

 ــــــ ثنيَدْحرين امُللبعض املتنوِّ ،احملاولة الرابعة عشر

حيث قال: )ما ذكره بعض  ،رينلشيخ الصايف عن بعض املتنوِّوهي ما نقله ا

فزاد يف الطنبور  ،يسلك بعض املسالك املستحدثة برعاية املستعمرين ْنمعاصرينا ممَّ
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خرى، فحمل األحاديث بزعمه على حّكام املسلمني، وهم: أبو بكر، وعمر، أ نغمًة

وقال:  ، ُأمية إىل مروان، ومعاوية، ثم عبد امللك، وذكر أمساء بين×وعثمان، وعلّي

، ثم هارون الرشيد اس، ومنهم املنصور، ثم ابنه املهدّيثم انتقلت اإلمامة إىل بين العّب

بعدهم، وعّد عماد الدين الزنكي ونور الدين وصالح الدين، ثم قال: وال ينبغي  ْنإىل َم

 هم. أن نبخس هؤالء حقَّ

حايث هم هؤالء الذين أكثرهم : على هذا فاملوصوفون باخللفاء يف هذه األأقول

ثين ط، وعّدتهم تزيد على االالغلبة والتسلُّواحلاكمني على املسلمني بالقهر ومن امللوك 

من هؤالء على السواء  واحٍد فإذا كان احلديث جيوز أن ينطبق على كّل .عشر بكثرٍي

م وما فائدة الكال ؟!ثين عشر منهمونقتصر على اال ،فلماذا نبخس الباقني حّقهم

  ؟!|الصادر عن مثل نبّينا األعظم

ى وحّت ،العثمانينيبخس سائر امللوك من األندلسيني وهلذا القائل أن الي ال ُبدَّو

 الذين تعرفهم شعوبهم باخليانة لإلسالم!  ،احلّكام يف عصرنا

الذي يعّد نفسه من أهل الثقافة  ،فواهلل ما أدري ما أقول ملثل هذا الكاتب

  .(67)(|يقولون يف سّنة الرسول العصرية، من الذين

 

 ــــــ نظرٌة تقوميية عاّمة للمحاوالت السابقة

مة ت املقدَّاءاتقوميية مفّصلة يف احملاوالت أو القر ما تقّدم كان عبارة عن قراءٍة

 .ثين عشرأحاديث اال ل مدرسة اخلالفة يف تفسريَبمن ِق

م تقوميًا نه استتمامًا للبحث نقدِّأ إاّل .يف املقام وقد الحظنا أن شيئًا منها مل يتّم

اليت ميكن تسجيلها  ،م، نذكر فيه املالحظات املشرتكة والكليةآخر غري ما تقدَّ

 مجيعها أو بعضها. ، مةعلى احملاوالت املتقّد

عليها، مبا  : جتّرد هذه احملاوالت عن الدليل القطعي الداّلاملالحظة األوىل

أحدًا  يأنه ما لق ،كما ذكر ذلك ابن املهلب ،جيعلها ذات دالالت ظنية أواحتمالية

عي منه إىل فهذه احملاوالت هي أقرب للجواب التربُّ .(68)يقطع بشيء يف هذه األحاديث

 ،واحدة اجلواب العلمي أواالستداللي؛ إذ غاية االستدالل فيها إّما االستناد إىل روايٍة
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أو االستناد إىل الواقع دون األخذ مبجموع الروايات كما يقتضيه املنهج العلمي، 

وستأتي  ،املناقشة يف األول منهما َتاخلارجي وإسقاط النصوص عليه، وقد عرْف

 املناقشة يف الثاني قريبًا يف املالحظة السابعة. 

: إّن احملاوالت املذكورة مجيعًا مبنيًة على دعوى مسبقة، أال املالحظة الثانية

 .ل الكالموهذا أّو .ال اإلنشاء ،خباروهي دعوى أّن هذه األحاديث هي يف مقام اإل

وهذا ما  .ثم التأسيس على ذلك ثانيًا ،اًلمن إثبات أنها يف مقام اإلخبار أّو ال ُبدَّوعليه ف

كما سنشري إليه يف البحث  ،مل يتّم إثباته يف احملاوالت السابقة، بل الثابت عكسه

 عن موقف مدرسة أهل البيت إزاء هذه األحاديث. 

هو  ،دون اإلنشاء ،ح حلمل الروايات على جهة اإلخبارإن املصحِّ :قالقد ُي

ى ميلك اثنا حّت» :|أو قوله ،التعبري بكونهم أمراء أو خلفاء :ظواهر الروايات، مثل

، ومل حيكم بالفعل غري هؤالء |الظاهر يف احلكم بالفعل بعد الن ّي ،(69)«عشر

 ين حكموا بعده. ذال

من اإلخبار واإلنشاء، فهي تنسجم مع كال  أعّم : إن مثل هذه التعابريواجلواب

فلفظ األمري واخلليفة ميكن أن يكون . القرائن ن ألحدهما إاّلاألمرين معًا، وال معيِّ

وكذلك التعبري بامللك يف  .وميكن أن يكون للحاكم بالشأن ،للحاكم بالفعل

لكه بعدي اثنا إن هذا األمر مي»آخر:  يف حديٍث |ويشهد لذلك قوله .الفقرة املنقولة

املقصود باألمر فيه هو أمر الدين  ، فإّن(70)«...×، تسعة من صلب احلسنيعشر إمامًا

 . كما هو واضٌح ،ال احلكم ،|الذي كان بيد الرسول

ال  ،ويف احلكومة الفعلية ،منا ظهور مثل هذه األلفاظ يف اإلخبارولو سلَّ

وذلك لعدم انطباق املواصفات  من خمالفة مثل هذا الظهور؛ ال ُبدَّالشأنية، فإنه 

من العدد، ودوام حكمهم القرشي إىل قيام الساعة  ،املأخوذة يف هؤالء احلّكام

مت صفته سالم حبكمهم، وغري ذلك مّما تقّدوحصول اهلرج واملرج، واعتزاز اإل

 وشرطيته. 

 ة ال يطلقون لفظ اخلليفة وال يستعملونه إاّل يف: إّن أهل السّناملالحظة الثالثة 

 ِرْج، وهلذا مل َي(71)دون غريهم من احلكام األمويني والعباسيني ،اخللفاء األربعة
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جاء بعد األربعة  ْنطالق لفظ اخلليفة اخلامس أوالسادس وهكذا على َمإاالصطالح ب

 األوائل. 

خلفاء  :قال هلمربعة ـ ُيالثالثني عامًا ـ وهي خالفة األ ان: )إن من بعدّبقال ابن ِح

 . (72)كانوا ملوكًا على احلقيقة( وإْن ،رعلى االضطرا

صاروا خلفاء  ود: )أمراء بين أمية وإْنوشارح سنن أبي دا ،قال العظيم آبادي

 .(73)ال اخللفاء العادلون( ،مراء الظاملونليسوا أهاًل هلا، وإمنا هم األ لكْن ،متغّلبني

لٌك بعد ثم م ،اخلالفة يف أميت ثالثون سنة» :وقال املناوي بعد حديث سفينة

ة يكون ملكًا؛ ألن اسم اخلالفة إمنا هو )أي بعد انقضاء زمان خالفة النبّو :(74)«ذلك

ا ْوال خلفاء، وإمنا تسمَّ ،ة، واملخالفون ملوٌكصدق عليه هذا االسم بعمله للسّن ْنمَل

 . (75)باخللفاء خللفهم املاضي(

اخلالفة فيهم،  ة أّنة فعله جتاه زعم بين أمّيوقد تقدم نقل موقف )سفينة( ورّد

 . (76)(ملوٍك وشرُّ ،حيث قال سفينة: )كذبوا بنو الزرقا، بل هم ملوٌك

مة على من األخبار املتقّد اض والبيهقي على أن ما دّلوقد وافق القاضي عّي

ة، وقد جاء ذلك مفّسرًا يف بعض كون اخلالفة ثالثني سنة املراد به هو خالفة النبّو

 . (77)«ثم تكون ملكًا ،ة بعدي ثالثون سنةفة النبّوخال»وي: ما ُر :مثل ،الروايات

طالق لفظ اخلليفة على امللوك األمويني والعباسيني؛ إوعلى هذا فإنه ال ميكن 

وأما ما ذكره املناوي من إطالق اخللفاء عليهم  .لسريتهم الفاسدة وظلمهم الفاحش

وذلك  ؛اديث االثين عشر ـأراد به التسمية الواردة يف أح ـ إْن تامٍّ خللفهم املاضي فغري

 . واحد، وهو باطٌل للزوم استعمال اللفظ يف معنيني يف آٍن

فوا اخلالفة بأنها )خالفة الرسول يف إقامة الدين، : لقد عرَّاملالحظة الرابعة

، أو )نيابة عن صاحب الشريعة يف حفظ الدين (78) باعه على كاّفة األّمة(حبيث جيب اّت

 ،اًلة أّوشرتطوا يف اخلليفة االجتهاد يف الكتاب والسّنوقدا .(79) وسياسة الدنيا(

الجتهادهم يف  ؛وكذلك يف العباسيني ،يف األمويني والعدالة ثانيًا، وكالهما منتٍف

وعليه فاعتبارهم خلفاء  .ةدون االجتهاد يف الكتاب والسّن ،الفسق والفجور والظلم

 ملا التزموه من شروط اخلالفة.  خرٌق
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عن  ثين عشر املروّيوكذلك حديث اال ،: إّن هذه التفسرياتةاملالحظة اخلامس

قبل ذكر املعارض  ولكْن .مجيعًا باملعارض يف مصادر القوم مبتالٌة، طريق اجلمهور

ثين عشر نشري إىل أّن هذا املعارض يثبت يف نفس الوقت فساد دعوى محل نصوص اال

 ، كما محلها اجلمهور.على اإلخبار

 ة يف مصادر مدرسة اخلالفة: رضة املروّيوإليك الروايات املعا

اخلالفة يف »: (80)انّبحه ابن ِحالذي صحَّ ،ود من حديث سفينةوـ ما رواه أبو دا1

 . (81)«ثم ملٌك بعد ذلك ،أميت ثالثون سنة

وثالثني أو  تدور رحى خلمس وثالثني سنة أو سّت»ود: وـ وأيضًا ما رواه أبو دا2

هلم سبعني  ْمهلم دينهم يُق ْممل يُق هلك، وإْن ْنَم يهلكوا فسبيل سبع وثالثني، فإْن

 . (82)«عامًا

كانت بنو إسرائيل تسوسهم »قال:  |عنه ،عن أبي هريرة ،ـ ما رواه مسلم3

وستكون خلفاء فتكثر، قالوا  ،بعدي وإنه ال ن ّي ،خلفه ن ّي األنبياء، كلما هلك ن يٌّ

اهلل سائلهم عّما  هم، فإّنعطوهم حقَّوأ ،لل فاألّووا ببيعة األّوفما تأمرنا؟ قال: ُف

وظاهر  ،ووجه التعارض هو أن هذا احلديث وصف اخللفاء بالكثرة .(83)«اسرتعاهم

  ؟ن، فكيف التوفيق بينهمامعيَّ ثين عشر احلصر بعدٍدحديث اال

فاصربوا  ،ن بعدي أثرةْوسرَت»لألنصار:  |ـ ما رواه البخاري من قول الن ّي4

شرعية فلماذا  خبالفٍة |األمر بعد الرسول يول ْنا كان َمفإذ .(84)«ى تلقونيحّت

 !ى يلقوه؟وأمرهم بالصرب حّت ،وملاذا املواساة هلم !ثرة؟التعبري باأل

 .(85)«يت على يدي أغيلمة سفهاءهالك أّم»قال:  |ـ ما رواه البخاري عنه5

 . (86)ة وبنو مروانفاحلديث حيّذر من خالفة هؤالء األغيلمة، وهم بنو أمّي

 ْنستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فَم»: |ـ ما رواه مسلم من قول الن ّي6

 . (87)«رضي وتابع ْنَم أنكر سلم، ولكْن ْنعرف برىء، وَم

 ،ة ال يهتدون بهداييكون بعدي أئّم»: |ـ ما رواه مسلم من قول الن ّي7

س، قال قلوبهم قلوب الشياطني يف جثمان إن وسيقوم فيهم رجاٌل ،يتواليستنون بسّن

 وإْن ،ذلك؟ قال: تسمع وتطيع لألمري أدركُت : كيف أصنع يا رسول اهلل إْنقلُت
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 . (88) «ْعوأِط ْعفامَس ،وأخذ مالك ،ضرب ظهرك

كان الناس يسألون رسول »ـ ما رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: 8

سول : يا رفقلُت ،خمافة أن يدركين ؛وكنت أسأله عن الشّر ،عن اخلري |اهلل

؟ قال: اخلري شرٌّ فهل بعد هذا، نا اهلل بهذا اخلريءفجا ،وشرٍّ ٍةا يف جاهلّيا كّنّناهلل: إ

وما َدَخنه؟ قال:  :، قلُت(89)؟ قال: نعم، وفيه َدَخن: فهل بعد ذلك الشّر من خرٍيقلُت ،نعم

ووجه تقريب  .(90)«ويهدون بغري هديي، تعرف منهم وتنكر... ،قوم يستّنون بغري سّنيت

 هما من حديث األغيلمة. ْيم يف سابَقملعارضة فيه ويف سابقه ما تقدَّا

ثم  ،اًلمن رفع التعارض أّو ال ُبدَّهذه بعض الروايات اليت يبدو منها املعارضة، ف

 طرح احملاوالت ثانيًا، األمرالذي ال نالحظه يف هذه احملاوالت إطالقًا. 

مة على كون األخبار املتقدِّ من ما دّل ّنأاض والبيهقي ، ذكر القاضي عّينعم

ة، وقد جاء ذلك مفّسرًا يف بعض اخلالفة ثالثني سنة املراد به هو خالفة النبّو

، ومل «ثم تكون ملكًا ،خالفة النبوة بعدي ثالثون سنة»وي: ما ُر :مثل، الروايات

 . (91)اجلمع فيتّم ،حديث االثين عشريشرتط هذا الشرط يف 

ب روايات االثين عشر ـ ضرورة تواصل خالفة ْسًا ـ َحم مرار: إنه قد تقّدواجلواب

مل يكن  ـ إْن قوّي ٌروهذا مؤشِّ .وليس إىل ثالثني سنة ،االثين عشر إىل قيام الساعة

دلياًل قطعيًا ـ على أن هذه األخبار ـ بقرينة حديث اخلالفة ثالثون سنة ـ هي يف مقام 

خبار فال معنى للتقييد قام اإللو كانت يف م إاّلال اإلخبار، و ،نشاءالنصب واإل

 بالثالثني. 

على استمرار  : لقد دّلت هذه الروايات الواردة يف االثين عشراملالحظة السادسة

وهذا ما نّصت عليه أيضًا بعض الروايات اليت  .ى قيام الساعةاخلالفة القرشية حّت

من  بقي اثنان وإْن ،رواها الشيخان يف صحيحهما باستمرار اخلالفة يف قريش

ال يزال »قال:  |املسسلمني فقط، حيث روى البخاري من حديث ابن عمر عن الن ّي

ما بقي من الناس »، ويف لفظ مسلم: (92)«هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان

 ٌعَبالناس َت»قال:  |، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة عن الن ّي(93)«اثنان

شكال هو . واإل(94)«وكافرهم لكافرهم ،همملقريش يف هذا الشأن، مسلمهم ملسل
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اسيني ورمبا أدخلت بعض العّب ،فت عند ملوك الدولة األمويةأن احملاوالت السابقة توّق

واحلال أن  .ة على استمرار اخلالفة القرشيةفيهم أيضًا، مع أن األحاديث السابقة داّل

، مّما يدل على ٌمكما هو معلو ،اسيني إىل اليوم ليست بيد القرشينياحلّكام بعد العّب

وقرينة دامغة على عدم  قوّي ٌروهو مؤشِّ .تها هذه احملاوالتخطأ التفسريات اليت تبّن

 واقعيتها. 

: ماذا نصنع بالروايات الواردة يف ذّم بين أمية والتحذير من املالحظة السابعة

 ق بني هذه الروايات الكثرية وبني احملاوالت اليت أدرجتفكيف نوفِّ ؟فتنة حكمهم

أم نأخذ بروايات املدح اليت  هم يف قائمة االثين عشر؟ فهل نأخذ بروايات الذّمءأمسا

 ة: ة لبين أمّيتدرجهم يف االثين عشر. وإليك شطرًا من األخبار الذاّم

 .  (95)«هالك أميت على يدي أغيلمة سفهاء»: |ـ قال1

من  ّن أهل بييت سيلقون من بعديإ»قال:  |ـ وروى أبو سعيد اخلدري أنه2

 . (96)«ة وبنو املغرية وبنو خمزوممّيأ أشد قومنا لنا بغضًا بنو يت قتاًل وتشريدًا، وإّنّمأ

خذوا عباد ة أربعني )ثالثني خ( اّتإذا بلغت بنو ُأمّي»قال:  |أنه ـ وروى أبو ذّر3

 . (97)«اهلل خواًل، ومال اهلل حناًل، وكتاب اهلل دغاًل

شّر العرب بنو »: |قال ـ عن رسول اهللن ـ كما َسر بسند َحَجـ وروى ابن َح4

 . (98)«أمية وبنو حنيفة وبنو خمزوم

ة فما هو املقياس لبين أمّي : إنه لو صرفنا النظر عن روايات الذّماملالحظة الثامنة

على  ،اسيةدون غريها من حّكام الدولتني األموية والعّب ،يف اختيار هذه األمساء

 أساس؟  ّيوعلى أ ؟اختيارهم كثرتهم؟ فكيف مّت

 ثبوتًا وتصّورًا:  ،وهنا ميكن افرتاض أساسني هلذا االختيار 

ال على أمسائهم وصفاتهم، و حبيث ينّص ،املفّسر للحديث : وجود النّصلاألّو

ما ورد يف صحيح  :مثل ،يف املقام، بل يوجد ما يضاّده مفقوٌد أّن مثل هذا النّص َشكَّ

. قال (99)«على يد غلمة من قريش إن هلكة أميت»قال:  |البخاري عن الن ّي

أعوذ باهلل من إمارة الصبيان، » :رفعه ،عن أبي هريرة ،القسطالني يف شرح احلديث

 وإْن ؛أي يف دينكم ،أطعتموهم هلكتم : إْن[وما أمارة الصبيان؟ قال ]أي الن ّي :قالوا
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 .«بإزهاق النفس أو بإذهاب املال أو بهما ،أي يف دنياكم ،عصيتموهم أهلكوكم

ال تدركين  ويقول: اللهّم ،)ويف رواية ابن أبي شيبة أّن أبا هريرة كان ميشي يف السوق

 ،ويف هذا إشارة إىل أّن أول األغيلمة كان يف سنة ستني .مارة الصبيانإوال  ،سنة ستني

فمات،  ،وبقي إىل سنة أربع وستني ،فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها ؛وهو كذلك

 . (100)ومات بعد أشهر( ،ولده معاوية يثم ول

، فإنه |ق يف اخلارج بعد وفاة الرسول: الواقع املوضوعي املتحقِّالثاني

ق هذا قد أخرب عن حتّق |األساس الصاحل لتفسري هذه النصوص؛ وذلك ألّن الرسول

على صحة هذا  وهو أكرب دليٍل ،إليه فاحلديث منصرٌف .ق يف اخلارجالواقع وقد حتّق

 يف ذلك.  للفظ اخللفاء ظهوٌرفلذا يتكّون  ،التفسري

ل، دون األّو ،: الظاهر من مجيع هذه احملاوالت التعويل على األساس الثانيأقول

 ،د هذا ما ذهب إليه ابن كثريكما يف احملاولة األوىل. ويؤيِّ ،ح بذلكبل بعضها صّر

بعدم تسّلمهم  ^ثين عشر عن أهل البيتعلى انصراف حديث اال حيث استدّل

عدا أمري املؤمنني واإلمام  ،ب تعبريهْسَح ،كانوا من الرعيةحيث  ،احلكم

ما احلكم، مّما يعين صرف لفظ اخلالفة الوارد يف احلديث حيث تسلَّ ،’احلسن

 . (101)قة يف اخلارجإىل اخلالفة الفعلية املتحّق

ين عشر اثيف  |خوطب مبا روينا عن الن ّي ْنَم وقال البيهقي: )معقول لكّل

اثين عشر أمريًا، أنه أراد خلفاء أو أمراء تكون هلم والية  :الرواياتويف بعض  ،خليفة

هلم  ْموجيري حكمهم عليهم، فأما أناس مل تُق ،ة وسلطة، والناس يطيعونهموعّدة وقّو

ون اإلمارة مبا كان هلم من كانوا يستحّق وإْن ،هلم على الناس والية ْزومل جُت ،راية

م اخلرب؛ إذ ال جيوز أن يكون املخرب خبالف فال يتناوهل ،القرابة والكفاية حّق

 . (102)اخلرب(

 : ة مناقشاته على األساس الثاني هذا عّديتوّج ولكْن

 : إّن القبول بهذا األساس يستلزم التسليم بقضيتني: املناقشة األوىل

 . ال بالنّص ،: التسليم بأّن اخلالفة واإلمامة هي باالنتخابالقضية األوىل

عن غري من  ملا كان وجه لإلخبار ّنه لو قبلنا مببدأ النّصأهو ووجه االستلزام  
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 .معقول كان لإلخبار وجٌه فإذا استبعدنا فرضّية النّص .ب للخالفةأوُنِص تناوله النّص

 . مامة بالنّصوأن الصحيح هو ثبوت اإل ،وسيأتي املناقشة يف هذه القضية

 .ال يف مقام اإلنشاء ،ار: التسليم بكون النصوص يف مقام اإلخبالقضية الثانية

بل  ،الفراغ من ذلك ال ميكن التسليم بهذا األساس، وهذا ما مل يتّم إثباته فما مل يتّم

 مّت افرتاضه يف مجيع احملاوالت السابقة. 

ثنا عشر : اا مننع أساسًا من انطباق لفظ اخلالفة ـ يف قولهن: إّناملناقشة الثانية

ة ال يطلقون لفظ اخلليفة على غري األربعة أهل السّن خليفة ـ على مجيع املذكورين؛ ألّن

 األوائل. 

مامة يف الدين والدنيا يشمل اإل مامة واخلالفة عامٌّ: إّن مفهوم اإلاملناقشة الثالثة

كي  ؛مامة السياسية فقطحاديث باإلتفسري اخلالفة يف هذه األ معًا، وعليه فال يصّح

 ق على احلّكام الفعليني آنذاك. يطبَّ

 ،كانوا أئمة يف الدين ، فإنهم وإْن^: ينتقض هذا بأهل البيتقلَت إْن

ملك ومل يكن  ْنكما انصرف عمَّ ،ولكنهم مل ميلكوا، فينصرف احلديث عنهم

 إمامًا يف الدين. 

ال اإلخبار، وعليه  ،نشاء: سيأتي إثبات أن هذه األخبار هي على حنو اإلُقلت

رت الظروف فإذا توفَّ .ال الفعلية ،أنيةعلى حنو الش ^فهي تثبت إمامة أهل البيت

 ،ق إمامتهم السياسيةأنه مع وجود املانع ال ميكن حتقُّ قت إمامتهم بالفعل، ومعلوٌمحتقَّ

 قت إمامتهم الدينية بالفعل. حتقَّ وإْن

ثين عشر هل هو ـ من أمر هؤالء اال |: إّن ما ذكره الن ّياملناقشة الرابعة

مل  وإْن ،ني لديهمن باب أنهم خلفاؤه املرضّي ،ه املدح هلمإضافة إىل اإلخبار ـ على وج

 ض؟ على سبيل اإلخبار امَلْح يكن بنحو التنصيب، أم هو

من جهة دخول غري  ؛كان على سبيل املدح هلم والرضا عنهم كان ممنوعًا فإْن

ني والعدول كان مقصورًا على خصوص املرضّي وإْن .وأضرابه كيزيد ،املرضيني فيهم

 كما سبق.  ،حجيحًا بال مرجِّكان تر

ى خيرب عن ض فال خصوصية هلؤالء حّتْحوإْن كان على سبيل اإلخبار امَل
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ى دون أمثاهلم، فما الفرق بني حكمهم وحكم غريهم حّت ،خصوص حكمهم

  ؟!خيصهم باإلخبار

فقد ترّضى عن بعض  كان إخباره يكشف عن رضاه خرى: إْنأ وبعبارٍة

يكن عن رضاه فما الفائدة من هذا اإلخبار؟ هل املقصود  مل وإْن؛ كيزيد ،اجملرمني

 ة أم تتبعهم؟ أن حتذرهم األّم

كما نطقت به  ،: إّن يف حكم هؤالء كان عّزة اإلسالم واجتماع األّمةقلَت إْن

 األخبار. 

هذا إذا  .بناًء على مبانيهم ،: قد كان يف حكم غريهم عّزة اإلسالم أيضًاقلُت

 معاوية ويزيد.  :إذا ما قسناه حبكم أمثال ،هم أكثر عّزًةّن حكم غريأب ْلمل نُق

إنه )ال ميكن أن  :حيث قال ،: ما ذكره بعض علماء احلنفيةاملناقشة اخلامسة

ثين عشر، وال ميكن القّلتهم عن  ؛حيمل هذا احلديث على اخللفاء بعده من أصحابه

عمر  إاّل ،ظلمهم الفاحشول ،ثين عشرلزيادتهم على اال ؛أن حيمل على امللوك األمويني

 ؛اسينيولكونهم غري بين هاشم... وال ميكن أن حيمل على امللوك العّب ،بن عبد العزيز

ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ ﴿: ة رعايتهم اآليةولقّل ،لزيادتهم على العدد املذكور

 . (103)((23)الشورى:  ﴾اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى

: إّن مجيع هذه احملاوالت ـ باستثناء حماولة السيوطي وابن التاسعةاملالحظة 

الذي أثبت احلديث يف مفتتح )كتاب  ،وكذلك أبو داوود يف سننه ،كثري يف تفسريه

كما صرح به ابن  ،جي هذه األحاديث(، والظاهر أنه رأي غريه من خمرِّاملهدّي

 ،ح بكونه من اخللفاءه مصرَّ، مع أن×من ذكر اإلمام املهدّي ْتَلقد َخ ـ (104)كثري

، فقد روى ابن |على لسان الن ّي وقد ورد تسميته باخلليفة أو خليفة اهلل املهدّي

قال:  ،×يف حديث بشأن املهدي ،|عن الن ّي ،عن ثوبان ،صحيح بسنٍد ،ماجة

 . (105)«فإنه خليفة اهلل ؛وًا على الثلجْبولو َح ،...فإذا رأيتموه فبايعوه»

بإخباره هذا؟ هل أراد اجتماع األمة على  |: ماذا قصد الن ّيةاملالحظة العاشر

مل كان هذا مراده و ؟ فإْن(106)«ةكلهم جتتمع عليهم األّم» :كما ورد ،هؤالء اخللفاء

ذلك  ْدِرمل ُي وإْن؛ وتأخريًا للبيان عن مورد احلاجة ،ن أمسائهم كان نقضًا للغرضيعيِّ
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ة ـ كما هو حاصل اليوم ـ زع يف معرفتهم بني األّموالتنا اًل، ومدعاة للتشاّحأّو فهو لغٌو

 ثانيًا. 

داللة  قضية يدّل : إن حجم النصوص الواردة يف كّلاملالحظة احلادية عشر

اهلائل من  هذا الكّم وعليه فهل يعقل أّن كّل .ية تلك القضيةواضحة على أهّم

ض ْحة رواية ـ هو مَلالروايات الواردة لدى الفريقني وصحاحهم ـ مبا يقرب من الثالمثائ

 من دون تعيني أمسائهم وتنصيبهم؟!  ،اإلخبار عن وجود هؤالء االثين عشر

وكذا  ،ر عن أحد من الصحابة والتابعنيَثْؤ: إنه مل ُياملالحظة الثانية عشر

دعوى مثل هذه  ،تالهم من األمراء يف الدولتني األموية والعباسية ْناخللفاء األربعة وَم

لدعم حكمهم  ؛رغم مساس احلاجة منهم إليها ،ه املذكورة إطالقًاالتفاسري والوجو

 وإضفاء املشروعية عليه. 

م يف حديث سفينة حماولة األمويني تفسري اخلالفة الواردة يف : قد تقدَّقلَت إْن

مبا يناسب  (107)«ثم ملٌك بعد ذلك ،يت ثالثون سنةاخلالفة يف أّم»: |حديث الن ّي

 حكمهم . 

وهو غري حديث  ،كوا حبديث سفينة املذكورما متسَّيني إّن: إّن األموقلُت

 منهم به.  ك أحٍدمتسُّ ْدِرالبحث، حيث مل َي ثين عشر حمّلاخللفاء اال

ثين عشر ر عنهم أيضًا تفسري أحاديث االَثْؤمل ُي ^: إّن أئمة أهل البيتقلَت إْن

 بهم. 

تفسري هذه  : سيأتي اجلواب على ذلك عند استعراض رأي اإلمامية يفقلُت

 يف ذلك.  ^وذكر األحاديث الواردة عن أهل البيت ،األحاديث

إّن األمر »قال:  |: إّنه قد ورد يف صحيح البخاري عنهاملالحظة الثالثة عشر

. وقد روى (108)«ه اهلل على وجهه ما أقاموا الدينإاّل كّب يف قريش ال يعاديهم أحٌد

مل أمسعها،  خليفة، ثم قال كلمًةثنا عشر ايكون »قال  |البخاري عنه أيضًا أنه

وقد أمجعت الوجوه املذكورة أو  .«هم من قريشكّل :فقلت ألبي: ما قال؟ قال: قال

 يف عداوة عليٍّ ال َشكَّو .ثين عشركادت على إدخال معاوية وولده يزيد يف اال

ار وغريه من ـ كعّم |كان يف معسكرهما من صحابة الرسول ْنوَم ’واحلسني



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف نصوص معاصرة   

 

من األمة  ى بلغت العداوة بينهما احلرب، فهل يلتزم أحٌدحّت ،عاوية وابنهالبدريني ـ مل

 ’هماوأن اهلل تعاىل يكّب ،ل عليهما وعلى الصحابة معهمابانطباق احلديث األّو

ألنهم عادوا معاوية وابنه يزيد؟ ونفس  ؛والصحابة يف النار على وجوههم ـ والعياذ باهلل ـ

ثين عشر. فهذا اليت ذكرت ابن الزبري ومروان يف اال ه على بعض الوجوهالبيان يتوجَّ

 وتلفيقها تلفيقًا ال يستند إىل أّي ،ن هذه الوجوهْهأكرب برهان وأسطع بيان على َو

 علمي.  أساٍس

: إن احملاوالت اليت ورد فيها أمساء بين مروان قد لعنهم املالحظة الرابعة عشر

عن  ،ن عمر بن حييى بن سعيدع ،مروان نفسه، كما ورد ذلك يف حديث البخاري

ومعنا مروان، قال أبو  ،ملسو هيلع هللا ىلصجالسًا مع أبي هريرة يف مسجد الن ّي ه قال: )كنُتجّد

، فقال مروان: «هلكة أميت على يدي غلمة»الصادق املصدوق يقول:  هريرة: مسعُت

، بين فالن وبين فالن لفعلُت :أن أقول فقال أبو هريرة: لو شئُت ،لعنة اهلل عليهم غلمًة

فإذا رآهم غلمانًا أحداثًا  ،ي إىل بين مروان حني ملكوا بالشامأخرج مع جّد كنُتف

ر يف شرحه َج. وعّلق ابن َح(109)أنت أعلم( :قال لنا: عسى هؤالء أن يكونوا منهم، قلنا

مع أن الظاهر أنهم من  ،ب من لعن مروان الغلمة املذكورينللحديث قائاًل: )ُيتعجَّ

هم لعّل ؛يف احلجة عليهم جرى ذلك على لسانه ليكون أشّداهلل تعاىل أ ولده، فكأّن

أخرجها الطرباني  ،م والد مروان وما ولدَكوقد وردت أحاديث يف لعن احَل .يتعظون

املراد ختصيص الغلمة املذكورين  ولعّل .دوبعضها جّي ،غالبها فيه مقاٌل ،وغريه

 . وأوالد مروان من نسل عبد امللك هم: الوليد وسليمان ويزيد وهشام. (110)بذلك(

على وقوع  : إنه قد ورد يف بعض روايات اجلمهور ما يدّلاملالحظة اخلامسة عشر

حديث االثين عشر، فقد ورد يف  |ن الن ّية أو إرباك وتشويش بعد أن بيَّضّج

 ،ثم لغط الناس»، ويف بعضها: (111)«الناس وضّج ،مل أفهمها م بكلمٍةثم تكّل»بعضها: 

هم؟ قال: ما بعد قوله كّل ،يا أبتاه :ألبي فقلُت ،هم(فلم أفهم قوله بعد )كّل ،موافتكلَّ

، ويف بعضها: (113)«فجعل الناس يقومون ويقعدون»، ويف بعضها: (112)«هم من قريشكّل

فهنا  .(115)«وار الناس وضّجفكبَّ»، ويف بعضها: (114)«فلم أمسع ما قال ،فصرخ الناس»

؟ وهذه ضجيج( أو )اللغط( أو )التكبري(حول السبب يف هذا )الصراخ( أو )ال يثار سؤاٌل
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قال ما ال يطيقون  |، فهل أنه|يندر وجودها يف جممل حديث الرسول ظاهرٌة

د هذا االحتمال ما رواه ويؤيِّ ؟ونى صاروا يقومون ويقعدون ويصرخون ويضّجحّت

 |مع أبي عند رسول اهلل رة قال: كنُتالقندوزي احلنفي من حديث جابر بن مس

ألبي: ما الذي أخفى  ثم أخفى صوته، فقلُت ،«بعدي اثنا عشر خليفة»ه يقول: فسمعُت

وال يبعد أن تكون تلك الفئة من قريش  .(116)«هم من بين هاشمكّل»صوته؟ قال: قال: 

ة هي اليت ة يوم اخلميس من كتابة الكتاب لألّميف رزّي |اليت منعت الرسول

كما حاولت التشويش عليه حني أراد  ،ت وحاولت التشويش على البيان النبوّيضّج

من الوصية باخلالفة عند  |ملنع الن ّي كتابة الكتاب، فكما كانت هناك حماولٌة

ومّما يدعم هذا االحتمال قول العظيم آبادي يف شرح لفظ . موته فكذلك يف املقام

هو الصياح عند املكروه  حوا، والضّجوا( أي صا)وضّج»ة يف احلديث قال: الضّج

 . (117)«ة واجلزعواملشّق

أي  ،نيها الناس(صّم )فقال كلمًة»نقاًل عن جابر بن مسرة:  ،وقال النووي

 ،تنيها الناس(ووقع يف بعض النسخ: )صمَّ .لكثرة الكالم، فلم أمسعها؛ وني عنهاصّم

 ل. واهلل العامل حبقيقة احلا .(118)«توني عن السؤال عنهاأي سّك

من بيان هذه احلقيقة للصحابة  |: ماذا قصد الن ّياملالحظة السادسة عشر

باعتبار  ،ة من بعده؟ هل أراد حتذيرهم من هؤالء االثين عشر أم األمر باتباعهمولألّم

وهنا تربز مجلة من  .وهذا معناه رضاه عنهم ،أنه الثاني ال َشكَّأن فيهم عّزة الدين؟ 

 وهي:  ،األسئلة املنطقية

عنهم فلماذا مل ينصبهم جتنيبًا لألمة من  راضيًا |ـ إنه لو كان الن ّي1

 االختالف الذي وقع يف أمر اخلالفة بعده؟ 

 ،ليوضح الطريق من بعده ؛أمساء هؤالء اخللفاء |ـ إنه ملاذا مل يذكر الن ّي2

العدد  ى تتبعهم األمة؟ فما فائدة ذكرحّت ،ويدفع االختالف الواقع بني األمة يف تعيينهم

ل أن يكون مثارًا َدَب ،ما مع كونه مثارًا لالختالفسيَّوال  ،دون ذكر املعدود

لالجتماع؟ أليس هذا نقضًا للغرض الذي دعاه لفكرة االثين عشر؟ وإذا مل يذكرهم 

هم سألوا عن ما أّنسيَّوال ، فلماذا مل يسأله الصحابة عن مثل هذا األمر اهلاّم |الن ّي
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لك، حيث سألوا عّما حيدث بعد هؤالء االثين عشر من وقوع اهلرج ية من ذأهّم األقّل

ووردت به روايات أهل  ،بّين ذلك ـ كما تقتضيه طبيعة احلال |نهأواملرج؟ أم 

الدواعي إىل إخفاء  ْتَعخفاء، أو سئل الصحابة وَدالدواعي لإل ْتَعَد ـ ولكْن ×البيت

 سؤاهلم عن األجيال الالحقة. 

مامة ما تقّدم من احملاوالت قد فّسر اخلالفة واإل : إّنشراملالحظة السابعة ع

مامة السياسية، لذا كان الرتكيز يف تلك احملاوالت على اجلانب السياسي يف باإل

جيي م عن اإلمامة ـ كما تقدَّشخصية هؤالء اخللفاء، يف حني أن مفهوم اخلالفة واإل

كما ورد  ،يف الدين والدنيا معًامامة يشمل اإل ،أعّم والتفتازاني واجلرجاني ـ مفهوٌم

مضافًا إىل عدم اقتصار األحاديث على لفظ  ،ذلك يف كلمات الفريقني. هذا

 م( أيضًا. )القيِّمام( و)اخلليفة( فقط، بل ورود فيها لفظ )اإل

: إنه بناًء على محل الروايات على اإلخبار ـ كما فعل املالحظة الثامنة عشر

ف املخرب عنه يف ؛ وذلك لتخلُّ|هذا اإلخبار منهاجلمهور ـ يلزم منه كذب مثل 

لعدم انطباق شيء من اخلصوصيات الواردة للخلفاء االثين عشر على  ،الواقع

متصلة حتول دون انطباق  فإن اخلصوصيات الواردة تعترب قرينًة ؛املذكورين يف الواقع

بحث عند ال ،وهذه اخلصوصيات سنذكرها قريبًا .احلديث على هؤالء املذكورين

من أوضح تلك  ولكْن .ماميةيف داللة احلديث عند اإل ^عن موقف مدرسة أهل البيت

، وال على د، حيث ال تنطبق على اخللفاء األربعةَداخلصوصيات هو خصوصية الَع

وال على العباسيني، وكذلك خصوصية صالحهم واعتزاز الدين بهم،  ،األمويني

د يف حديث أبي خالد األمحسي، كما ور ،هموخصوصية اجتماع األمة عليهم كّل

ومل تكن بإرادة الناس واجتماعهم  ،ب والقهرحيث كانت خالفة هؤالء اخللفاء بالتغلُّ

 .(119)ةعليهم باختيارهم، وهذا ما ال ينطبق على املذكورين حباٍل البّت
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 الرتاثية النقدية الدينية

 (1)نظريٌة إلصالح الفكر الديين يف اإلسالم

 

 

 )*(آرش نراقيد. 

 مشتاق الحلوترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

إن إصالح الفكر الديين عملية معاجلة تارخيية مستمرة. فعلى املسلمني يف كل 

ر، وإصالحه وجتديده َذعصر تقييم إميانهم من وجهاته العقلية واألخالقية مبنتهى احَل

هتمني باألمر يف السري على احلافة بني اإلفراط امل ر دومًاَذأّرق احَل لزم األمر. لكْن إْن

يف أيامنا يتأرجح مسار إصالح الفكر  ه. ويبدو أن«رالتحجُّ»و «عةْدالِب»والتفريط، أي 

 ه احلداثوي. والتوّج ؛نقدياله التقليدي غري التوّج :الديين بني

 من العقالنية إصالح الفكر الديين انطالقًا «اإلصالح احلداثوي» وأريد بـ

إذ يشعر اإلصالحيون احلداثويون بضرورة إصالح الفكر ؛ الناقدة اخلارج دينية

ن إلعادة بناء االجتاهات العقلية واألخالقية للفكر الديين من خالل ْوالديين، ويسَع

 إعادة قراءة الفكر الديين يف ضوء العقالنية اخلارج دينية. لكنهم يندفعون أحيانًا

من التعاليم احملورية للفكر الديين  الدينية، ويهملون جزءًاشون العقالنية فيهّم ،وراءها

 . (2)جذرّي دون براهني واضحة، أو يعيدون النظر فيها بشكٍل

التوجه الذي جيعل من العقالنية  «نقديالاالجتاه التقليدي غري » كما أريد بـ
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ينية، الدينية األصل واألساس، وينظر بعني الريبة إىل العقالنية الناقدة اخلارج د

النقد  منها. لذلك يسعى رافضو تغيري يطرأ على الفكر الديين بإيعاٍز أّي ويرفض بتاتًا

 . (3)خذ بنظر االعتبار تلك العقالنيةالتقليديون إلصالح الفكر واحلياة الدينيني دون األ

التوجه التقليدي غري »و «التوجه احلداثوي»خاذ نهج وسط بني فهل من املمكن اّت

لتعاطي مع الدين حبيث يأخذ بنظر االعتبار العقالنيتني؟ وهل من املمكن يف ا «نقديال

 إصالح الفكر الديين وفق العقالنية اخلارج دينية دون التهاون بالعقالنية الدينية؟ 

 «الرتاث»هلذا التوجه، الذي يتخذ  عامًا طًاأن أقدم يف هذا املقال خمّط أوّد

ى النقد املتأتي من خارج ، ويتلّق«تقليدي»ك يف إصالح الفكر الديين، وهو بذل أساسًا

 . «الرتاثية النقدية» . ولذلك ميكن تسميته بـ«نقديًا»، وبذلك يكون الدين بإجيابيٍة

 :والقسم الثاني ؛الالهوت :لالقسم األّووقد دّون املقال يف قسمني أساسيني: 

ادة إصالح معقولية للعقالنية النظرية يقوم بإع ل منوذجًاالقانون. يقرتح القسم األّو

دة بني العقالنية الدينية والعقالنية اخلارج منظومة املعتقدات الدينية، وفق عالقة حمّد

من العقالنية العملية يقوم بإعادة إصالح معقولية  م القسم الثاني منوذجًادينية. ويقّد

 دة بني القانون واألخالق. القانون الديين على أساس عالقة حمّد

 

 ــــــ الالهوت القسم األول:

 ــــــ معقولية منظومة املعتقدات الدينية

ّد معقولية منظومة املعتقدات الدينية نتاج َعُت «الرتاثية النقدية»يف إطار منوذج 

ن املقبولية العقلية ملنظومة إواملعقولية الدينية. أي  ؛معقوليتني: املعقولية اخلارج دينية

خارج إطار الدين وداخله. فباإلمكان تسمية هذا  مبعقوليتها املعتقدات الدينية رهينٌة

هنا تبيني فهمي من هذين الشرطني  . وأوّد«املنحى اإلمياني العقالني» التوجه بـ

 للمعقولية. 

 

  ــــــ أـ املعقولية اخلارج دينية

من املنظور  «مقبولة عقاًل»ل تصديق تعاليم الدين إذا ما كانت ـ للمؤمن املتعّق1
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شروط  السؤال األساسي الذي يطرح نفسه هنا هو: يف ضوء أّي لكّناخلارج ديين. 

 من املنظور اخلارج ديين؟  عقاًل ما مقبواًل يكون تصديق املؤمن ألمٍر

ويف احلقيقة ميكن طرحه يف موضعني  .اإلبهام هذا السؤال يلّف لكْن

ديين( ذاته  ما )من املنظور اخلارج ألمٍر «املقبولية العقلية»خمتلفني، وال يكون شرط 

 يف املوضعني بالضرورة. 

( حني يكون املؤمن يف مقام تبليغ الدين أو تربير التعاليم ل هو )مثاًلاملوضع األّو

ال يشاركونه معتقداته الدينية )كامللحدين أو الالأدريني(. ففي هذه  الدينية ألناٍس

لم اإلتيان برباهني قاطعة له من منطلق املعرفة والع ال ُبدَّ ، أياحلالة عليه إقامة الربهان

وقرائن شافية لتبيني املقبولية العقلية للتعاليم الدينية اليت هو يف صددها. وباإلمكان 

العقالنية » :، أو اختصارًا«العقالنية النقدية القصوى» تسمية هذا النمط من العقالنية بـ

ط املعقولية ما هو شر العتقاٍد «املقبولية العقلية». يف هذه احلالة شرط «القصوى

 ده برهاٌنأيَّـ وفقط إذا ـ إذا  عقاًل )من املنظور اخلارج ديين( مقبوٌل (أ)القصوى: املعتقد 

 أو قرينة حمكمة. 

املوضع الثاني هو حني يواجه املؤمن التساؤل عن املقبولية العقلية )من املنظور 

هذا املوضع يّدعي يف  :أخرى بعبارٍةوديين ما.  اخلارج ديين( الستمرار اعتقاده بأمٍر

، وعليه الرجوع عنه حبكم ديين ما غري مقبول عقاًل املخالفون أن اعتقاد املؤمن بأمٍر

لزامات العقل(. يف هذه احلالة تقع مهمة إقامة الربهان على العقل )وبشرط خضوعه إل

 ، أياملخالفني الذين يّدعون عدم املقبولية العقلية )اخلارج دينية( لذلك األمر الديين

املؤمن  عليهم تقديم القرائن والشواهد على عدم مقبوليته العقلية. يف هذه احلالة اعتقاُد

ض األدلة والقرائن اليت ْحن من َدفقط إذا ما متّك ه عقاًلبذلك األمر الديين موّج

 تقدير، أو إْن مات استدالهلم على أقّلمها املخالفون، أو يبني عدم صحة أحدى مقّديقدِّ

مات يربهن على عدم صحة استنتاجهم. وباإلمكان إطالق اسم قّدأصابوا يف امل

، على هذا النمط من «العقالنية الدنيا» :، أو باختصار«العقالنية النقدية الدنيا»

شرط ما يف هذا املوضوع هو  ملعتقٍد «املقبولية العقلية»شرط  :بتعبري آخروالعقالنية. 

ـ ذا إوفقط ـ ذا إ عقاًل رج ديين( مقبوٌل)من منظور خا (أ)املعقولية الدنيا: املعتقد 
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مات ّد( أن إحدى مق1أي أن يربهن على ) ،ناقضت األدلة والقرائن على نقضه العقل

مات ال صدقت مجيع املقّد ( إْن2؛ أو )كاذٌب «االستدالل على عدم مقبوليته العقلية»

 عاء املعارضني بعدم مقبوليته العقلية. ّداتنتج 

 هنا؟ لنفرتض أني أريد اإلتيان بـ «القرينة املقنعة»أو  «قاطعالربهان ال»ما  لكْن

لغرض دعوة امللحدين أو  ؛«وجود اهلل» كـ ،على معتقد ديين «برهان قاطع»

بني مثاليني ن من إقناع خماَطمتّك إْن «قاطعًا»برهاني  يكون حينئٍذ ،حماججتهم

 «االعتقاد بوجود اهلل» جتاه موضوع وجود اهلل. أو لنفرتض أن معارضي حياديني متامًا

ة اليت تدعم االعتقاد وتنقض في هذه احلالة احلّجف ،لدحضه جاؤوا بربهان الشّر

بني مثاليني حياديني جتاه نت من إقناع خماَطإذا ما متّك «قاطعًة»تكون  برهان الشّر

مات برهان امللحدين، أو مغايرة حصول االعتقاد بوجود اهلل بعدم صدق إحدى مقّد

 ن برهانهم غري منتج(. إت تلك املقدمات )أي صّح عاة للمنطق، إْناملّدالنتيجة 

ة الذكاء والفطنة، ويتمتع يف قّم شخٌص «ب املثالياملخاَط» واملقصود هنا بـ

ة، وأمني يف إدراكه العقلي )أي يبذل ما بوسعه بأمانة منطقية وفلسفية فّذ مبعرفٍة

من عملية الفهم  ت يف اخلروج بنتيجٍةه الوقوصدق لفهم الربهان وتقييمه(، وال حيّد

بني الوقت لنقد مواقف املؤمنني لدى املخاَط ن للملحدين أيضًاإوالتقييم. وبالطبع 

 املثاليني. 

سل ي أو إجيابي  ليس له موقٌف ْنَم «املخاطب احملايد أو الالأدري»كما أريد بـ 

. (4)من االجتاهني بتاتًا يٍّوعدمه، وال مييل أل «وجود اهلل»جتاه صدق املعتقد القائل بـ 

احملكمة املقبوالن  «القرينة»القاطع و «الربهان» «العقالنية اخلارج دينية»من منظور  نإذ

 ، أيبون املثاليون احملايدون أو الالأدريون قاطعني وحمكمنيهما ما جيدهما املخاَط

 . ون املثاليون الالأدريون أو احملايدون متامًان احلكم هم املتلّقإ

 «القرينة النافية»: «القرينة الناقضة»جتدر اإلشارة هنا إىل ما خيتلف فيه نوعا و

(undercutting defeater)القرينة الداحضة»و ؛» (rebutting defeater لنفرتض أن .)

الذي يقطع  (،ج)هو اخلرب  (أ)للخرب  «القرينة النافية». (ب)قرينة على خرب  (أ)اخلرب 

اليوم جمموعة من  ْتسَط»قال لي:  أن عليًا . فلنفرتض مثاًل(ب)و (أ)صلة القرينة بني 
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، وبناء على ذلك حيصل لي اعتقاد «اللصوص على املصرف الذي يقع يف واجهة املعرب

. «اليوم جمموعة من اللصوص على املصرف الذي يقع يف واجهة املعرب ْتسَط» ه قدبأن

صرف الواقع يف واجهة املعرب. قرينة العتقادي حبدوث السطو على امل هنا كالم عليٍّ

س، اب متمرِّكّذ ًاعلى أن علّي بقرينة قاطعة تدّل لنفرتض أن يأتيين شخٌص لكْن

، ًةرة فيه. هذه القرينة قد ال تنفي خرب السطو على املصرف ضروروالكذب صفة متجّذ

العتقادي  ن كالمه يفقد موقعه كقرينٍةإأي  ،لكنها تسقط مصداقية شهادة علّي

 «قرينة نافية»ها لسطو على املصرف، بداللة القرينة األخرية. لذلك ميكن عدُّحبدوث ا

 . لشهادة علّي

تكون القرينة  (ب)قرينة للخرب  (أ)أخرى، إذا افرتضنا أن اخلرب  من ناحيٍة

بشكل مباشر، ومينع بذلك أن  (ب)الذي ينقض اخلرب  (،ج)اخلرب  (أ)الداحضة للخرب 

 يأتي شخٌصـ أن يف املثال السابق ـ  . ولنفرتض مثاًل(أ) على اخلرب (ب)يربهن اخلرب 

يأتي اآلن من املصرف الواقع يف واجهة املعرب، »وخيرب بأنه  ،(ن مثاًلَسمؤمتن آخر )َح

اليوم مل حتدث »د أن . شهادة حسن هذه تؤيِّ«خارج املألوف هناك أمٍر ومل حيدث أّي

قرينة ». وبذلك تكون شهادة حسن «عملية سطو على املصرف الواقع يف واجهة املعرب

 . خلرب علّي «داحضة

باعها إىل ي اّتيؤّد ر أدلًةإن القرائن الناقضة، نافية كانت أو داحضة، توّف

 ،متقّد «القرينة الناقضة الداحضة» ك بأمور كنا نعتقد بها. لكّنعن التمّس الكّف

قد اعتقدت  كنُت إْن :ا نعتقد به. فمثاًلعلى صدق نقيض ما كّن ذلك، أدلًةإىل  إضافًة

 دليٌل ر لدّييتوّف على اخلرب الذي أتى به عليٌّ بناًء «حدوث سطو على املصرف اليوم» بـ

ذ بكالمه )دون أن أجزم ال يؤَخ ًابأن علّي ك بهذا االعتقاد بعد أن أدركُتبعدم التمّس

قاد، ي بي إىل قبول نقيض ذلك االعتيؤّد شهادة حسن دليٌل بعدم وقوع السطو(. لكّن

.  أما يف هذا املقال (5)«اليوم مل تقع حادث سطو يف املصرف الواقع يف واجهة املعرب»أي 

 والداحضة.  ؛النافية :نيالقرينت اكلت «القرينة الناقضة» املقصود بـف

العالقة بني العقالنية القصوى  ما خيّص ة نقاط يفـ وينبغي االلتفات إىل عّد2

 والعقالنية الدنيا: 
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أي للمؤمن اتباع العقالنية الدنيا يف ، ن هاتني العقالنيتني متناغمتان: إاًلأّو

كه مبعتقداته الدينية، ويف نفس الوقت استناده على العقالنية القصوى استمرار متّس

أن يربهن على تعاليم  ، أييف موضع دعوة الكافرين إىل تعاليم دينه أو إقناعهم بها

أو الالأدري. فهاتان  ب املثالي احملايد متامًانه من إقناع املخاَطدينه بطريقة متّك

 . (6)من املمكن مجعهما اختلفتا لكْن العمليتان وإْن

 الزمًا : إن ابتناء أحد التعاليم الدينية على العقالنية القصوى ليس شرطًاثانيًا

 عتقدين بالدين )وقداملعه بالعقالنية الدنيا. فقد ال يكون املؤمن يف صدد إقناع غري لتمّت

ال  و تبوء مجيع مساعيه إلقناعهم بالفشل، لكْنأ ،(إطالقًا «هجوميًا»خذ منحى ال يّت

ض العقالنية الدنيا للتعاليم الدينية اليت يعتقد بها، فال مينع ْحإىل َد ي ذلك لزومًايؤّد

عتقدين )أو املإقناع غري  أخرى: بعبارٍةوك مبعتقداته الدينية. من االستمرار بالتمّس عقاًل

ن من إقناعهم ( أو عدم التمّكني املثاليني الالأدريني أو احملايدين متامًااملتلّق :أدّق ٍنببيا

ملعقولية االستمرار باعتقاد املؤمن بتعاليمه الدينية.  الزمًا باملعتقدات الدينية ليس شرطًا

وال ينحصر بالتعاليم الدينية. فعدم التمييز بني  ،وبالطبع إن هذا األصل املعريف عاّم

. «مغالطة خلط مراتب العقالنية»من املغالطة، ميكن تسميتها بـ  املوضعني ضرٌب

وإليضاح االختالف بني هذه املراتب لنالحظ هذا املثال. لنفرتض بأني يف منطقة نائية 

أبيض بني أشجار الغابة الكثيفة )وعندي معرفة  أسري يف الغابة، وفجأة أرى منرًا

أبيض  ومل يسبق أن شوهد منٌر ،لى ما أرى بالتحديد(ف عنين من التعرُّبالنمور متّك

ي ال لكّن ،فريد ٌثَدوجود هذا النمر يف هذه املنطقة َحفإن لذلك  ،يف هذه املنطقة

من هناك ليصبح شاهدًا على وجود  أحٌد له، ومل ميّر أملك كامريا اللتقاط صورٍة

بوجود منر أبيض يف  وأخربت أصدقائي ،ة أياملبيت بعد عّدإىل ا ُتعْد فإْن ،النمر

عائي هلم )فقدان القرينة يف أثبت به اّد دليٌل غابات تلك املنطقة، ال يكون لدّي

هل يعين ذلك أن اعتقادي بوجود منر أبيض يف تلك املنطقة  العقالنية القصوى(. لكْن

املعقولية »ع بشرط من الواضح يف هذا املثال أن عدم التمتُّو؟ بالتحديد غري مقبول عقاًل

 . «املعقولية الدنيا» فقدانه لـ ما ال يعين لزومًا العتقاٍد «لقصوىا

مغالطة خلط مراتب »: يف كثري من األحيان يقع الرافضون للدين يف ثالثًا
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يف جمال املعتقدات الدينية، حيث ينفون العقالنية القصوى عن املعتقدات  «العقالنية

عن  ًةتجون منه نفي العقالنية عاّمالدينية، يف مسعاهم لنفي االعتقاد بالدين، ويستن

من هذا  العقالنية الدنيا لتلك املعتقدات. ويرتكز جانٌب :املعتقدات الدينية، ومنها

ومن املمكن تبيينه  .(7)«ثبات على أساس فقدان الدليلاإل»االستدال على مغالطة 

اهلل »ن ديين واحد، وهو القائل بأ كالتالي )أبني هنا هذا االستدالل يف نفي معتقٍد

 (: «موجود

 يثبت وجود اهلل.  ( ليس هناك من دليٍل1)

 ( إذن إن اهلل غري موجود. 2)

 . عقاًل كان اهلل غري موجود فاالعتقاد به مرفوٌض ( إْن3)

( 2مات ). )النتيجة حاصلة من املقّدعقاًل ( إذن االعتقاد بوجود اهلل مرفوٌض4)

  .((3و)

هذا الربهان من النماذج اليت تنتج عن مة األوىل من يف املقّد «الدليل»إن 

ألقنعه  مثالي الأدري أو حمايد متامًا م ملتلقٍّدِّلو ُق نه برهاٌنإ، أي «العقالنية القصوى»

( حني 4ة الراجحة لديه. ويف )، أو وضعه يف الكّف«وجود اهلل» بصدق االعتقاد القائل بـ

ا )ضمنيًا، وعلى وجه اخلصوص( د بهراتنفى العقالنية عامة عن االعتقاد باهلل إمنا ُي

ى املؤمنني باهلل، ال ميكن أن كان، وحّت يّدعون بأن اعتقاد أيٍّ ، أيالعقالنية الدنيا

وىل ليس مة الثانية من األيف هذا الربهان استنتاج املقّد . لكْنعقاًل يكون مقبواًل

اإلثبات على »طة ( من مصاديق مغال2( لالنتهاء إىل )1مة )، واالنطالق من املقّدمبنطقيٍّ

ال دالئل وقرائن »ليس من املنطقي االستنتاج من اجلملة  :. فمثاًل«أساس فقدان الدليل

 ات األخرى. أن ال حياة يف اجملّر «ات األخرىعلى وجود احلياة يف اجملّر

عن املعتقدات الدينية من  «العقالنية الدنيا»وبالطبع ميكن ملنكري الدين نفي 

 آخر، كما يلي:  عنها، باستدالٍل «القصوى العقالنية»خالل نفي 

( على «العقالنية القصوى»( ال وجود لدالئل مقنعة وقرائن كافية )يف إطار 1)

 . «اهلل موجود»صدق خرب أن 

ر إذا مل تتوّف ضئيٌل صادقًا «إن اهلل موجود» :( إذن احتمال أن يكون خرب2)
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 (. «نية القصوىالعقال»الدالئل املقنعة والقرائن الكافية )كما يف 

( 2مات ). )ما يستنتج من املقّدعقاًل ليس مبقبوٍل «االعتقاد بوجود اهلل»( إذن 3)

ن اهلل إ :عن خرب «العقالنية الدنيا»(( )يفرتض هنا أن يستوجب هذا احلكم نفي 3و)

 (.أيضًا موجوٌد

 حينئٍذفه( ( صادقتان )ميكن مناقشة هذا الفرض يف حمّل2( و)1لنفرتض أن )

(، حيث 3( واالنتهاء إىل )2اخللل األساسي يف هذا االستدالل االنطالق من )يكمن 

 على األصل التالي:  جاءت هذه احلركة بناًء

. إذن االعتقاد ضئيٌل صادقًا Eعلى أساس القرينة  Pاحتمال أن يكون اخلرب 

 . غري مقبول عقاًل Pبصدق اخلرب 

غري  Pأن االعتقاد باخلرب  يًاإذ ال يستنتج منطق ؛كاذب هذا األصل العاّم لكّن

إذا ثبت  )إاّل Eعلى أساس القرينة  ضئياًل Pمن كون احتمال صدق اخلرب  مقبول عقاًل

و الشاملة جلميع القرائن املمكنة أهي القرينة املمكنة واملوجودة الوحيدة  E (i)ن أ

ن وجود إ ، أي«للقرينة» تابعٌة «املقبولية»أن  (ii)و؛ واملوجودة املرتبطة بذلك االعتقاد

. (أو غري مقبول ما مقبواًل ليكون اعتقاٌد الزم وكاٍف القرينة أو عدم وجودها شرٌط

 . (8)(Evidentialism)بستمولوجيا بالدليلية وذلك ما يسمى يف اإل

عاء: احتمال ظهور حياة ذكية على كوكب لتبيني هذا االّد ؛مبثاٍل لنأِتو

. ضئيٌل ،(Eلفيزيائية والكيميائية املتاحة )على جمموع القرائن ا (، بناًءPاألرض )

إىل مدى يقارب اليقني( أن االعتقاد  ال يستنتج من هذه العبارة )وهي صادقٌة لكْن

. )واضح أن هذا االعتقاد ( غري مقبول عقاًلPبوجود حياة ذكية على كوكب األرض )

( 3ستنتاج )إذن ا .على كوكب األرض!( ن احلياة الذكية موجودٌةإإذ  ؛مقبول عقاًل

دة للربهان يزيد من ( املساِعii( و)iمات ). وبالطبع إذا أضفنا املقّد( ليس منطقيًا2من )

 . (9)متامًا مات عمل شاّقثبات هذه املقّدإ فرص قبوله. لكّن

العقالنية »عها بشروط ـ الشرط الالزم لعقالنية املعتقدات الدينية هو متّت3

ديين شروط  ق معتقٌدإذا مل حيّق :آخر بتعبرٍيو. «العقالنية القصوى»ال  ،«الدنيا

ال يصدق هذا احلكم على  . لكْنعقاًل ال يكون االلتزام به مقبواًل «العقالنية الدنيا»
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يف املعتقدات الدينية  «العقالنية القصوى»ر شروط ن عدم توفُّإأي  ،«العقالنية القصوى»

 لني بنفيها أو تعديلها. ملتعّقمعقوليتها، وال يلزم ذلك املتدينني ا ال ينفي لزومًا

عي معارضو : يّدكالتالييف إطار العقالنية املطلوبة هنا الوضع  :أدّق بتعبرٍيو

منها غري صادق، إذن االعتقاد بها  الدين وناقدوه بأن منظومة املعتقدات الدينية أو جزءًا

نون امللتزمون يِّ، فينبغي أن يرتكها املتد)أو االستمرار يف التمسك بها( غري مقبول عقاًل

نون األدلة اليت تنقض معتقداتهم، بالعقل واحلكمة. يف هذه احلالة إما أن ينفي املتديِّ

وإما أن يفشل  ؛فتصبح بذلك معتقداتهم )أو استمرار متسكهم بها( مقبولة عقاًل

كهم ة الناقضة ملعتقداتهم، فتصبح معتقداتهم )أو استمرار متّساملتدينون يف نفي األدّل

عنها أو إعادة النظر  ، وحبكم العقل واحلكمة عليهم الكّفغري مقبولة عقاًل بها(

 فيها. 

يف حمكمة  على هذا النوع من العقالنية، معتقداتنا الدينية بريئٌة بناًء ،إذن

إذا ثبت خالفها. فما ينبغي للمتدينني فعله من حيث اعتقادهم بالدين  العقالنية، إاّل

يرفضون  ْنن على َمإ أي ،هة إليهام املوّجَه، بل نفي التُّليس إثبات براءة معتقداتهم

على عدم صدقها، وعلى  وقرينة تدّل ،الدين تقديم برهان ينقض املعتقدات الدينية

مها هؤالء يف نقض املؤمنني الربهنة على عدم صدق هذا الربهان والقرائن اليت يقدِّ

القرائن اليت تنقض املعتقد الديين )أ( معتقداتهم الدينية. وبالطبع إذا تبني أن األدلة أو 

 . (10)ل عنها أو يعيد النظر فيهااملؤمن املتعقِّ أن يكّف ال ُبدَّصحيحة ومعتمدة ف

م قّد إذاـ يف هذا النموذج من العقالنية يتعارض العقل والتعاليم الدينية فقط 4

ها. فوجود قرينة ن املؤمنون من نفيتنقض أحد التعاليم الدينية، وال يتمّك العقل قرينًة

( لاألّوناقضة ال ميكن نفيها للمعتقد الديين )أ( يضع املؤمن على مفرتق ثالثة طرق: )

عن  ، أي يكّفًاتاّم ، ويلتزم بإميانه التزامًاِفعن القرينة الناقضة اليت مل تْن يغّض

وخيرج من مشروع العقالنية، ويبين معتقده على أساس  ،االلتزام بالعقالنية الدنيا

( أن الثانيميان املطلق، وجيعل من حمتوى اإلميان خلفية للنقد واإلصالح العقالني. )اإل

إلمالء العقل.  عًاَبعن اعتقاده الديين َت ، ويكّفِفبالقرينة الناقضة اليت مل تْن يهتّم

عن االعتقاد باملفهوم املتعارف  ، ويكّفِفْنبالقرينة الناقضة اليت مل َت ( أن يهتّمالثالث)
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ي تفسري للتعاليم الدينية ال تناله يد ملا ميليه العقل، ويسعى لتبّن عًاَبيم الدين َتلتعال

 النقض تلك. 

لبعض التفاسري( من  وفقًا ّد ابن رشد يف الرتاث اإلسالمي )على األقّلَعوُي

مة األساسية القائلة بأن احلقائق دين للمنحى الثالث. ويبتين موقفه على املقّداملؤيِّ

أثبت الربهان  على رأي ابن رشد إْن . فبناًءقائق العقلية والدينية( متوافقٌةاحل :)ومنها

سكت الدين عنه فحينها  فيه أو ال. إْن العقلي األمر )أ( فالدين ـ الشريعة إما لديه رأٌي

فإما أن  ؛فيه كان للدين رأٌي إْن ينسجم موقف الدين مع العقل يف خصوصه. لكْن

مل يتفقا  إْن لكْن ؛ده فاالتفاق حاصٌلأو ال. إذا أيَّ ؛لد ذلك الرأي حكم العقيؤيِّ

راد بالتأويل أن تعترب داللة الدين عليه داللة فينبغي تأويل موقف الدين. وُي وتعارضا

 . (11)ن تكون حقيقيةأل َدَب ،جمازية

 

  ــــــ ب ـ املعقولية يف إطار الدين

نون يف تصديق التعاليم مهم يطرح نفسه هنا: ما الذي يستند عليه املؤم سؤاٌل

ل املؤمنني داخل منظومة َبمن ِق شروط جيعل األمر )أ( مقبواًل ر أّيالدينية؟ توّف

املعقولية يف إطار »ى شروط املعتقدات الدينية؟ وميكن طرح هذا السؤال حتت مسّم

 . «الدين

: ل املتديننيَبيتم تصديق التعاليم الدينية بطريقتني خمتلفتني من ِق فبشكل عاّم

 ( االعتقاد أو التصديق النظري. 2و) ؛( القبول أو التصديق العملي1)

 

 ــــــ ـ التصديق العملي1

، عن «احلمل على القبول»خيتلف التصديق العملي، الذي ميكن تسميته 

 االعتقاد أو التصديق النظري من وجهتني مهمتني: 

 ، أو بتعبرٍيء هو فعٌلشي إن التصديق العملي أو احلمل على القبول قبل أّي :اًلأّو

، وجيعلها «لهايتقّب»ن أحدهم إ، أي ذهين. فالتصديق العملي لقضية )أ( فعٌل فعٌل :أدّق

 )أ( ليس ملتزمًا «يتقبل»ضمن القضايا اليت يستند عليها يف العمل والرأي. إن الذي 



 

 

هـ 1439م ـ  2018السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف نصوص معاصرة ــ   

 

 مة الستدالالته وبراهينه، ويف العمل يتبني سبيله، لكنه جيعله مقّدًةبصدقه ضرور

 م أفعاله بناء عليه. على ضوء ذلك األمر، ويقيِّ

من االعتقاد،  ًاأخرى إن التصديق النظري أكثر ما يكون ضرب من ناحيٍةو

ما ميتاز به أن الفكر  وأهّم .ما هو املوقف الفكري اإلجيابي جتاه أمٍر «االعتقاد»و

التصديق ح صدقه. إذن اليستلزم التصديق العملي االعتقاد أو يطمئن إليه ويرّج

 . به لزومًا الون األمر )أ( دون أن يعتقدون الناس يتقّبإالنظري، أي 

إذ ميكننا  ؛اختياري إن التصديق العملي أو احلمل على القبول أمٌر :ثانيًا

)بشروط حمددة( أن خنتار قبول األمر )أ( أو رفضه. وبالطبع ال يعين ذلك أن بإمكاننا 

دة، حيث ال يف ظروف حمّد ذا أردنا ذلك. لكْنإ أمٍر ل أّيكان تقبُّ ظرٍف يف أّي

د صدق األمر )أ( من عدمه، ميكن قبول األمر )أ( نة حتّدميكننا انتظار قرائن بّي

ما يكون االعتقاد أو التصديق النظري وراء عملية  غالبًا . لكْنتاّم ورفضه باختياٍر

على تصديق األمر )أ(، مباشرة( أن جنرب أنفسنا  االختيار هذه. فال ميكننا )على األقّل

فيها،  وأرى شخصًا ،حني أدخل إىل الغرفة :أو مننع أنفسنا من تصديقه. فمثاًل

. هذه العملية النظرية تقع خارج «أحدهم يف الغرفة»بأن  اعتقاٌد ًاال إرادّي ل لديَّيتشكَّ

 غري كان باإلمكان التأثري بشكٍل م بها، وإْنسيطرتنا وإرادتنا، وال ميكننا التحكُّ

 . (12)اه ونعتقد بهخاصة، على ما نتلّق مباشر، يف ظروٍف

يف بعض األمور يتصرف  :ق يف صور خمتلفة. فمثاًلإن التصديق العملي قد يتحقَّ

صدق األمر )أ(،  «افرتاض»يستند يف عمله على  ، أياألمر )أ( صادٌق «ّكأن»الفرد و

ويستند يف أعماله  ،«فرضية»يعّد األمر )أ(  :آخر بتعبرٍيودون أن يلزم نفسه بصدقه. 

مها. يف بعض األحيان يعترب ، ويقيِّونظريًا فاته عليها، ثم خيترب النتائج عمليًاوتصّر

نه ال يعري صدق ذلك إ ، أييف منظومة معتقدات ما «مًا بهمسّل أصاًل»الفرد األمر )أ( 

ومة، بقدر ما يشغله تناغمه مع باقي األصول لتلك املنظ األصل أو كذبه اهتمامًا

 «يتقبل»منسجم. كما قد  ومواءمة الدالالت النظرية والعملية لتلك األصول ككلٍّ

التصديق »من  نوعًا «لالتقبُّ»)ومن املمكن اعتبار هذا  خاّص األمر )أ( مبعنًى أحٌد

 يًان تلّقاألمر )أ( يتضّم «قبول» (. يف هذا املعنى األخّص«التصديق العقلي»بإزاء  «القل ي
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صدقه. يف هذه احلالة يقّر الفرد بعدم وجود قرائن  ن الفرد يقبله آماًل، أي إهعن ًاإجيابّي

بأن من املمكن أن يكون األمر  على صدق األمر )أ(، كما يقّر كافية وقاطعة تدّل

 يف صدقه، ويبين عليه عمله وفكره.  عه يطم، لكّن)أ( كاذبًا

ت معنى ومتعارف عليها. ذا يف نطاق احلياة الدينية ظاهرٌة «التصديق القل ي»إن 

ي مناسكه الدينية شخص محل االعتقاد باإلسالم يف صميمه منذ صباه، يؤّد :فمثاًل

كه بالدين ر له حياته الدينية السكينة والتعالي املعنوي، ويعطيه متّس، وتوّفحبماٍس

، وال ه يفقد يقينه احملكم يف كهولته، وحيدث له شكٌّمعنى وإجيابية يف احلياة. لكّن

ال جيد القرائن املتوفرة  أخرى: بعبارٍةو ،كنه اجلزم بصدق تعاليم اإلسالم األساسيةمي

ر شروط بتلك التعاليم. مع ذلك من املمكن تصوُّ «اإلميان»حمكمة كفاية لتدفعه إىل 

ر فيها هذا الفرد، على الرغم من انتفاء االعتقاد لديه بتعاليم اإلسالم األساسية، يقرِّ

مل  له يف احلياة. أو لنفرتض شخصًا منهجًا «يقبلها بقلبه»إىل العامل، وأن جيعلها نافذته 

هلواجسه  يف ظروف عصيبة يأتيه نداء القرآن شافيًا ق، لكْنو تعلُّأ تربطه بالدين صلٌة

 ، فـالداخلية اليت تقلق حياته، فيندفع وراء تلك التعاليم دون أن يعتقد بصدقها لزومًا

اة، ويبين عليها أفكاره وحياته. يف مثل هذه احلاالت هناك للحي إطارًا «يقبلها قلبه»

بارقة أمل تدفع الفرد إىل قبول الدين )أو تعاليمه األساسية(، أو اخلضوع له، وقد ينتج 

 ري وحمكم بتعاليم الدين. ْذَج من هذا اإلميان يف خطوات تعاليه التالية اعتقاٌد

 

 ــــــ ـ التصديق النظري2

ما  فكري إجيابي جتاه أمٍر نا، موقٌفْريق النظري، كما أَشاالعتقاد أو التصد

يدفع بصاحبه إىل االعتقاد بصدق ذلك األمر. وينقسم االعتقاد أو التصديق النظري إىل 

 على قرائن.  نوعني: االعتقاد دون االستناد إىل قرائن؛ واالعتقاد املبيّن

 

 ــــــ ن القضايااالعتقاد أو التصديق النظري دون االستناد إىل قرائن م

 مباشرة قد يبتين االعتقاد أو التصديق النظري، يف بعض األحيان، على جتربٍة

اعتقاده هذا  مل يأِت بقضية )أ(، لكْن لصاحب االعتقاد. أي يف هذه احلالة يعتقد فرٌد
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بل ينبع مباشرة من جتربته  ،نتيجة قضايا ومعتقدات أخرى من منظومة معتقداته

ها ئ)وبإزا «املبتنية على التجربة»ية هذه املعتقدات املعتقدات الشخصية. ميكن تسم

(. قد تكون املعتقدات املبتنية على التجربة مربرة «املبتنية على التصديق»املعتقدات 

على سبيل املثال، أن أمي تعيش يف طهران، وتتصل  ،يف بعض الظروف. فلنفرتض عقاًل

سالم »يقول:  مساعة اهلاتف أمسع صوتًاحني أرفع  .صباح أحد األيام ببييت يف شرياز

م مع أني أتكلَّ» اعتقاد بـ د لديَّد مساع هذه العبارة يتولَّمبجّر .«عليك عزيزي، أنا أمك

ى أعرف بأني مات واستنتاج. ما إن أمسع الصوت حّت. وهذا االعتقاد ليس وليد مقّد«أمي

 م مع أمي. أتكلَّ

أخرى. لنفرتض أن عمالء  وبالطبع، قد حيصل هذا االعتقاد بطريقٍة

يقول لي:  هاتف منزلي، وصوٌت االستخبارات يستمعون إىل اتصاالتي اهلاتفية. يرّن

 إن العميل الذي يستمع إىل حمادثتنا ال يستنتج مباشرًة. «كسالم عليك عزيزي، أنا أّم»

 ة قرائن، واخلروج منها بذلكبل عليه االستناد إىل عّد، «هث مع أّميتحّد فالنًا»أن 

اعتقاد عميل  ، لكّن«على التجربة مبينٌّ»االعتقاد. إن اعتقادي يف هذه احلالة 

 ، أي يبتين على معتقدات أخرى. «على التصديق مبينٌّ»االستخبارات بنفس القضية 

يف جهاز اهلاتف، وال تكون ظروف غري  مل يكن عطٌل يف مثل هذه احلالة، إْن

بـ على التجربة  نشطة(، اعتقادي املبيّناستعملت أدوية م أكون قد )كأن ّيةاعتياد

 . عقاًل مقبوٌل «م أميأني أكلِّ»

بالنسبة  مبنية على التجربة، على األقّل كذلك بعض التعاليم الدينية معتقداٌت

كانت قواهم املعرفية اليت أنتجت تلك املعتقدات حتظى  نني. فإْنلعدد من املتديِّ

مناسبة لعمل تلك القوى املعرفية،  ت يف ظروٍفبالقبول واالعتماد، ونشأت تلك املعتقدا

 حينها تكون املعتقدات املبنية على التجربة، اليت تنشأ يف تلك الظروف، مقبولًة

، وعلى ل اهلل مباشرًةَببني من ِقجيد بعض املتدينني أنفسهم خماَط :. فمثاًل(13)عقاًل

على  . هذا االعتقاد املبيّن«مهمأن اهلل يكلِّ»ينتهون إىل االعتقاد بـ  أساس هذه التجربة

 يف ظروف معينة.  عقاًل التجربة مقبوٌل

 «م أميأني أكلِّ» بني االعتقاد بـ ًاشاسع ًانْوعى هنا بأن هناك َبقد يدَّ لكْن
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ما زادت ضرورة االلتجاء  احتمال وقوع أمٍر ما قّلفكّل ؛«مينأن اهلل يكلِّ» واالعتقاد بـ

ائر ظروف وقوعها(. فكالمي مع أمي عرب إىل قرائن تدعمه )على فرض متاثل س

م تكلُّ لكّن ر، ويعلم اجلميع ذلك؛متعارف ومتكرِّ مٌرأاهلاتف، ومعرفيت صوتها، 

 نادر احلدوث. فهو حصل(  و)إْن ،غري متعارف كاهلل، أمٌر ،متعال موجوٍد

قد يكون تصديق األمور املتعارفة املبنية على التجربة، اليت حتصل يف احلياة 

تصديق األمور غري  للتربير. لكّن ، وقاباًلعقاًل ، مقبواًلوتكرارًا ة مرارًااليومي

على نفس األساس.  رًاومرّب ، ال ميكن أن يكون مقبواًل«العجيبة والغريبة»تعارفة، وامل

ال ميكن تطبيق شرط التصديق النظري يف األمور املبنية على التجربة  أخرى: بعبارٍةو

يدعي  :. فعلى سبيل املثال«مبنية على التجربة»عى بأنها دَّعلى أمور غري اعتيادية، ُي

ة فعلي إزاء ذلك؟ غالب فكيف جيب أن تكون رّد، تطري صديقي بأن لديه سيارًة

( إما أن يكذب، أو ميزح، أو )مثاًل فهو ،أجد كالمه غري مقبول أني مباشرًة الظّن

علين أعتقد بأن السيارات ال أدلة وقرائن حمكمة جت . والدليل هو أن لدّيٌمْهأصابه َو

بأنها  عى أحٌداّد غري مألوفة وعجيبة وغريبة. وإْن ظاهرٌة «السيارة الطائرة»تطري. إذن 

 عاه. نة على مدَّوقرائن بّي ٍةأن يأتي بأدّل ال ُبدَّموجودة 

ألوفة والعجيبة والغريبة تلزمنا أخالق امليف مواجهة الظواهر غري  :أخرى بعبارٍةو

تقدير االعتقاد  )وعلى أقّل اعتقاٍد فأيُّ .ق من القرائنااللتزام بأصل التحقُّاالعتقاد ب

 إذا استند إىل قرينٍة ، إاّلعقاًل ألوفة والعجيبة والغريبة( ال يكون مقبواًلاملباألمور غري 

غري »، من األمور «ث اهللحتدُّ»، أو «اهللوجود »ظواهر كـ مني. ولذلك َكْحودليل ُم

إذا توفرت قرائن  ، إاّل، واالعتقاد بها غري مقبول عقاًل«عجيبة والغريبةال»و «ألوفةامل

 مة عليها. َكْحوأدلة ُم

طرح هنا: ما األصل املستند عليه يف اعتبار وجود اهلل أو ُي ًاهاّم سؤااًل لكّن

؟ يبدو أن ما يريده املنتقدون باألمور «غريبة وعجيبة»و «غري مألوفة» ث اهلل أمورًاحتدُّ

هو الظواهر اليت يستحيل حدوثها ووجودها، أو  «العجيبة والغريبة»و «ألوفةاملغري »

من  «حمااًل»ليس  «السيارة الطائرة»ظهور  :ينعدم احتمال حدوثها ووجودها. فمثاًل

ر من معلومات عن الطبيعة وتقنية ا يتوفَّمّم لكْن ،تافيزيقيةيالناحية املنطقية وامل
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وجود هذه الظاهرة جتد »استحالة ». إذن ًاجّد ا ضئيٌلظهوره صناعة السيارات احتماُل

من احلياة  جزءًا «السيارة الطائرة»ة. فقد تكون معناها يف إطار خلفية معرفية خاّص

عاه صاح ي ال ما اّد عى أحٌداّد يعيشون يف القرن الثامن والعشرين، وإْن ْناليومية مَل

 . «وغريبًا عجيبًا»و «غري مألوف»عاه يكون مّد

غري مألوفة وعجيبة  اعتبار وجود اهلل وكالم اهلل أمورًا ،ى هذا األساسعل

 ميتلكها؟  ْنوَم ؟ما هي تلك اخللفية ة. لكْنر يف إطار خلفية فكرية خاّصوغريبة مربَّ

عجيبني »و «غري مألوفني»ان يبدو أن االعتقاد بوجود اهلل وحديث اهلل يعّد

من  ى الطبيعيني. إن رؤية هؤالء تنطلق ابتداًءملا تقتضيه اخللفية املعرفية لد «وغريبني

غري » ،أن يكون احلديث عن اهلل، وحديث اهلل افرتاض عدم وجود اهلل، وبديهيٌّ

 هلل.  ليس فيها مكاٌن بالنسبة لرؤيٍة «وغريبًا عجيبًا»و «مألوف

 ع رؤيةتتمّت َمِل !م املؤمنون أنفسهم برؤية غري املؤمنني؟ِزْلملاذا جيب أن ُي لكْن

أن  فبديهيٌّ !لتقييم معتقداتهم؟ وجيعلونها معيارًا ،الطبيعيني بالقبول لدى املؤمنني

على رؤية الطبيعيني غري  بناًء مل يكن مستحياًل افرتاض وجود اهلل، وحديث اهلل، إْن

 . لكّن«وغريبًا عجيبًا»و «غري مألوف» ونه أمرًاؤمنني، فهو غري حمتمل، ولذلك يعّدامل

ع ومألوف. ب، بل متوقَّْسفَح ًاعلى رؤية املؤمنني الدينية ليس ممكن ناًءهذا االفرتاض ب

َم يرتك املؤمنون خلفيتهم املعرفية ليفسحوا اجملال أمام اخللفية املعرفية لألنداد، ِل

إن غري املؤمن الذي جيد  !مها هؤالء؟ويقّيمون معتقداتهم باملعايري الضيقة اليت يقّد

قد وقع يف املصادرة على املطلوب،  «وغريبًا عجيبًا»و «مألوف غري» االعتقاد باهلل أمرًا

مات استدالله )مبقتضى خلفيته أي افرتض عدم وجود اهلل )أو استحالة وجوده( يف مقّد

مات. إذن، من منظور الفرد غري املعرفية الطبيعية(، ثم يأتي به كنتيجة تلك املقّد

من احملال،  اهلل أو حديث اهلل ضرٌب على علمه وجتربته، افرتاض وجود ؤمن، وبناًءامل

 . «غري مألوف» هو ولذلك

 ًااملهم يف األمر هو موقف املؤمنني، ملاذا جيب أن يعتربوا رأي هؤالء ملزم لكّن

. هذه املرة إليضاح األمر: نفرتض أن هاتف منزلي يرّن ؛مبثاٍل ِتلنْأ !هلم يف معتقداتهم؟

ي، ولذلك حني تقول من قبل مع أّم علّيث على اهلاتف. مل يتحّد جييب صديقي علّي
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ن من التعرف على صوت أمي مل يتمّك «آرش أنا أّم ،عليكم ، سالٌمالسيد علّي»أمي: 

ي مبجرد ف على صوت أّمعلى التعرُّ ما عالقيت بعدم مقدرة علّي د مساعه. لكْنمبجّر

ف على لتعرُّن من اليتمّك ؛ي، لذلك ليس لديه جتربة مسبقةال يعرف أّم مساعه؟ فعليٌّ

ال ميتلك  ف، لكْنعلى التعرُّ «القدرة» ع بـي مباشرة. وبالطبع هو يتمّتصوت أّم

ف على يف التعرُّ الت لدى علّير املؤّهعدم توفُّ الالزمة يف عامل الواقع. لكّن «التهمؤّه»

م أتكلَّ»ي مباشرة، واعتقادي بأني يف على صوت أّمال يعين أن تعرُّ ي مباشرةصوت أّم

الت الالزمة ال ميتلك املؤّه ًاألن علّي ؛د مساع صوتها، غري مقبول عقاًلمبجّر «يّممع أ

 ف على صوتها مباشرة. للتعرُّ

هاتف منزله صباح  ه العام املاضي. ويرّنيعلم بوفاة أّم ًاولنفرتض اآلن أن علّي

 عليٍّ. يف هذه احلالة كيف ل«كأنا أّم ،عليك عزيزي علّي سالٌم»ويقول أحدهم:  ،اليوم

، وكان قد ه ومأمتها جيدًاى هذا االتصال؟ فلنفرتض بأنه يذكر جنازة أّمأن يتلّق

، امرأٍة صلون بأحد! ثم يأتيه صوُته متوفية، واملوتى ال يّتم، وأّمصّور كل امَلراِس

هو أنه  ه، يف هذه احلالة أول ما خيطر ببال عليٍّف نفسها بأنها أّمه، وتعرِّكصوت أّم

على  مبينٌّ». إن اعتقاده هذا، يف هذه الظروف، «يث إىل أّمأكون أحتدَّمن احملال أن »

يظهر  مات، بل مبجرد مساع الصوتإنه ال يستنتج هذا االعتقاد من مقّد ، أي«التجربة

للخلفية املعرفية لدى  كاذب. إذن، أمٌر «ي اآلنحديثي مع أّم»لديه اعتقاد بأن أمر 

. وعلى هذا األساس، إذا «املبنية على التجربة»اته يف صياغة معتقد رمؤثِّ ٌرْوالفرد َد

 وأمٌر مرفوٌض ،عاء وجود اهلل، أو كالم اهللفإن اّد كان االعتقاد بوجود اهلل كاذبًا

ح أن يكون فإن من املرجَّ كان االعتقاد بوجود اهلل صادقًا إْن . لكْن«غري مألوف»

 كان اهلل موجودًا به. فإْنلالتصال  ملعرفته أودعها يف اإلنسان، وسبٌل هناك طرٌق

. وللمؤمنني أن يعّدوا بتاتًا «مرفوضة»أو  «غري مألوفة» فتجربة معرفته ليست ظاهرًة

ال ميكن  ،. إذن، ومقبولة عقاًل«مبنية على التجربة»من معتقداتهم عن اهلل  جزءًا

ة حبّج ،«املبنية على التجربة»داللية ملعتقدات املتدينني  للملحدين أن يطالبوا بشبكٍة

أثبتوا  إْن كون بذلك بقيمتها العقلية، إاّل، ويشّك«عجيبة وغريبة»و «غري مألوفة»أنها 

 . (14)تقدير( على أقّل كاذب )أو حماٌل أن االعتقاد بوجود اهلل أمٌر مسبقًا
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  ــــــ االعتقاد أو التصديق املبين على القرائن اخلربية

 . فكثرٌي«املبنية على التجربة» داتاملعتق ليست مجيع معتقدات املتدينني من نوع

استنتجوها من معتقداتهم األخرى.  ، أي«على التصديق مبنيٌة»من املعتقدات الدينية 

القرائن اخلربية.  :أدّق تصديق هذه املعتقدات يبنى على القرائن، أو بتعبرٍي آخر: بتعبرٍيو

 خر يف ضوئه مقبواًلآ لو افرتضنا صدقه يكون تصديق خرٍب واملراد بالقرينة هنا خرٌب

 ة على صدق اخلرب الثاني أو رجحانه. حّج يتيح، أو عقاًل

وميكن تصنيف القرائن املتعلقة باملعتقدات الدينية يف نوعني: القرائن العامة أو 

 والقرائن اخلاصة أو املنبثقة من داخل نطاق الدين.  ؛اخلارجة عن نطاق الدين

عن  موقع القرينة بعيدًا حيتّل ما خرٌب دييّن ألمٍر «القرينة العامة» راد بـوُي

املعتقدات ومصادر التوثيق الدينية، أي )أ( ميكن تصديق هذا اخلرب )أو القرينة( دون 

تصديق هذا اخلرب )أو  مّت و)ب( إْن ؛االستناد إىل املعتقدات ومصادر التوثيق الدينية

ة ، أو يتيح حّج«عقاًل اًلمقبو»القرينة( يكون اإلذعان بصدق اخلرب الديين ذي الصلة به 

لني اعتقادهم بوجود من املؤمنني املتعّق يبين كثرٌي :لتصديقه أو رجحان صدقه. فمثاًل

اهلل على براهني فلسفية )إذا افرتضنا ثبوت مصداقيتها( ال تتبع يف إثبات مصداقيتها 

 ديق لـاملعتقدات الدينية ومصادر توثيقها. وميكن اعتبار هذا النوع من الرباهني مصا

 كقرينة لدى املؤمنني وغري املؤمنني.  فاعلٌة «القرينة العامة». إذن، «القرائن العامة»

يثبت مصداقيته على أساس  خرٌبهي  ما دييّن خلرٍب «القرينة اخلاصة» لكّن

)أ( صدق ذلك اخلرب )أو  ب، أيْساملعتقدات الدينية ومصادر التوثيق الدينية فَح

ضنا صدق ذلك و)ب( إذا افرت ؛الدينية ومصادر التوثيق الدينية القرينة( تثبته املعتقدات

القرينة ». إذن، «عقاًل مقبواًل» ن قبول اخلرب الديين ذي الصلة بهيكو اخلرب )أو القرينة(

ر قبول األخبار الدينية من ب، وترّبْسهلا فاعلية القرينة لدى املؤمنني فَح «اخلاصة

 فقط. وداخل مجاعة املتدينني  ،منظور ديين

، وهو أن خاّص على معنًى «مقبول عقاًل» :ويف هذا السياق ينبغي محل العبارة

به، أو رجحان صدقه.  على صدق خرب ديين ذي صلٍة «دلياًل»من منظور ديين  يتلقى فرٌد

وجوب تتحدث عن  الصوم واجب؟ تكون آية من القرآن : هلإذا سأل مسلٌم :فمثاًل
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 (، يبين عليه اعتقاده«القرينة اخلاصة»له )مبعنى  «قرينًة»و «دلياًل» الصوم على املسلمني

ة القرينة فقط للمسلمني الذين آلية القرآن فاعلّي بوجوب الصوم. يف مثل هذه احلالة

هلم للتصديق  «دلياًل»ية القرآن يف مقام التشريع، وميكنها أن تكون يعتقدون حبّج

لغري املسلم أو غري املؤمن. إذن ما  ليس لتلك اآلية فاعلية القرينة بوجوب الصوم. لكْن

ذلك  ًةال ميتلك ضرور صديق معتقد )ديين( من منظور ديينر القرينة أو الدليل يف تْوله َد

 ر من منظور خارج إطار الدين. ْوالدَّ

املعقولية »يف موضوع  مهّم ٍرْوبَد «القرينة اخلاصة أو الدينية»وبالطبع تضطلع 

القرينة »للتدقيق يف شأن هذا النوع من القرائن. تأخذ  . وأسعى هنا«داخل نطاق الدين

يف  :ية املصادر الدينية. فمثاًلطابعها اإللزامي واحملدِّد من حّج «اخلاصة أو الدينية

إذا تبّين أن اخلرب )أ( ورد من  ية الدينية، أيالصحيحة احلّج ة الن ّياإلسالم للقرآن وسّن

ر اإللزام والقرينة امللزمة لدى املسلمني. ْولك َدفيكون له بذ لصحيحةة االقرآن أو السّن

تقدير يدعمه ويدفع  به، أو على أقّل مًاومسّل مقبواًل فإما أن جيعل االعتقاد باخلرب أمرًا

 باجتاه تصديقه. 

. من أين «القرائن اخلاصة أو الدينية»ق يف طابع اإللزام يف من املفيد هنا أن ندّق

على  «دلياًل»ن هذه القرائن جيد املتديِّ َمِل أخرى: بعبارٍةوهلذه القرائن طابع اإللزام؟ 

 ما، أو رجحان صدقه؟  صدق معتقٍد

يفرتض  :يبدو أن طابع اإللزام يف هذه القرائن يأتي من إرجاعها إىل اهلل. فمثاًل

أو  مباشر ة الصحيحة يكشف عن حكم اهلل أو رأيه بشكٍلأن مضمون القرآن والسّن

 حلياته الدينية ابتداًء خذ أمر اهلل وحكمه أساسًااملسلم املؤمن اّت، ومبا أن مباشرغري 

 مقبولة لديه.  ٌةة الصحيحة حّجإذن األحكام واآلراء املأخوذة عن القرآن والسّن

من التدقيق: يبدو أن فكر املسلم وحياته  عاء إىل مزيٍدحيتاج هذا االّد لكْن

 ة افرتاضات مهمة: ( ينتظمان على أساس عّدالدينية )مبا أنه مسلٌم

 للخري.  ، ومصدٌر، خبرٌيقديٌر ( يوجد رب1ٌّ)

 وحكمه.  باتباع إرادة هذا الرّب ( اإلنسان ملزٌم2)

ة وحكمه قد انعكسا يف كالمه )القرآن( والسّن ( إرادة هذا الرّب3)
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 . مباشرأو غري  مباشر بشكٍل ،هالصحيحة لنبّي

ية كالم اهلل وأحكامه الواردة ؤمن حبّجأن ي ال ُبدَّ يتقبل العبارات املاضية ْنَم

القرآن أو السنة النبوية  تبّين أن اخلرب )أ( يف نّص ة الصحيحة. وإْنيف القرآن والسّن

لتصديق اخلرب  أو دليٌل ملزٌم يكون لديه قرينٌة لصحيحة يدعم االعتقاد باخلرب )ب(ا

 )ب( أو رجحان صدقه. 

(، ليست يف 3( إىل )1ملذكورة من )األخبار ا بستمولوجيةمن الناحية اإل لكْن

 تافيزيقي، واالعتقاد بصدقه )مع افرتاض وجود رّبي( خرب م1نفس املستوى؛ فاخلرب )

ـ على أساس اإلدراك )التجربة الدينية( أو االستدالل  ـ ولو ابتداًء كذلك( مقبواًل

وأمر  ٍمحك كمال، فأّي ، وفيه كّلكان اهلل موجودًا )براهني إثبات وجود اهلل(. إْن

 عني الصدق واخلري. ّد َعخاصة، أي ُي مكانًة له حيتّلَبمن ِق

باع أمر اهلل عني الصدق واخلري ال يعين ذلك أن اّت «أمر»حتى إذا اعتربنا  لكّن

عنه، ومبا أنه )كما افرتضنا(  ًاجملرد كونه صادر ؛إن أمر اهلل ، أي«الزٌم»اهلل وإرادته 

 «أمر اهلل»لزام والتكليف. ففي احلقيقة ما يعطي عني الصدق واخلري، ليس له شأن اإل

من  (، أي1من اخلرب ) (، الذي ال يستنتج منطقًا2طابع اإللزام هو تصديق اخلرب )

ال جيد نفسه  بوجود اهلل القدير واخلبري ومنبع اخلري، لكْن املمكن أن يؤمن أحٌد

ال  بري ومنبع للخري،، وهو قدير وخملزما بأوامره. فمن هذا اخلرب: )أ( اهلل موجوٌد

 . ميكن من حيث املنطق استنتاج أن )ب( أوامر اهلل القدير واخلبري ومنبع اخلري ملزمٌة

أن ليس باإلمكان اإلذعان بضرورة اتباع أمر اهلل على  واضٌح أخرى من ناحيٍةو

مل  باطل. وإْن ٌرْومن اهلل َد ية أمره. فتصديق أمر اهلل على أساس أنه صادٌرأساس حّج

ال ميكن إلزامه بها. إذن، يكون ألمر اهلل  بأنه ملزم باتباع أحكام اهلل تقد أحٌديع

ة الصحيحة( شأن القرينة والدليل امللزم إذا القرآن والسّن ما ورد يف نّص :)أو اختصارًا

 ية الدينية. ودون االستناد إىل مصادر احلّج ،( مسبقًا2ما كان الفرد يعتقد باخلرب )

ليس كونه  طابع التكليف واإللزام «أمر اهلل»ا يضفي على م أخرى: بعبارٍةو

ية ة، ال حّجل اإلنسان ألمر اهلل. ولذلك خاّصَبمن ِق ّرمن اهلل، بل اإلذعان احُل صادرًا

ما أو  لتصديق خرٍب أو دلياًل (، وال ميكن اعتباره قرينًة2ال يقبل اخلرب ) ْنألمر اهلل مَل
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جتد أثرها بعد أن جيتاز الفرد مرحلة  «أو الدينيةالقرينة اخلاصة »رجحان صدقه. إذن 

 ،وا هذه املرحلةختّط ْنة والدليل فقط يف دائرة َمواإلذعان، وهلا شأن احلّج «التسليم»

 والتحقوا مبجتمع املتدينني. 

 .( بأمر اهلل إىل مكانته املرموقة1إذن، يرقى اخلرب )

 ألمر اهلل. ويدل اخلرب )ب( على مقام التوجيه والتكليف امللزم 

، إىل «التسليم»ية أمر اهلل، بعد مرحلة اإلذعان و( فينتقل حبّج3أما اخلرب )

يف يلبس أمر اهلل  ة الصحيحة، أية، كالقرآن والسّننصوص ومصادر تارخيية خاّص

ة )وهي لباس التاريخ، ويربطه مبصادر وأحداث خاّص مقام اإللزام والتكليف امللزم

يصبح مضمون القرآن  ة(. ومبجرد أن حيصل هذا االقرتانحة الصحيهنا القرآن والسّن

 ، ويكون بذلك أساسًا«قرينة خاصة دينية»( ة الصحيحة للمسلم )مبا أنه مسلٌموالسّن

 د أو رجحانه على معتقدات أخرى. لتصديق اعتقاد حمّد ودلياًل

 ما اعتبار نصٍّ (؟ كيف ميكن لفرٍد3الدليل يف تصديق اخلرب )هو ما  لكْن

بستيمولوجي األساس اإلهو عن أمر اهلل وحكمه؟ ما  رًا)كالقرآن( معّب ي خاّصتارخي

 يف هذا التصديق؟ 

أو شهادة  «النقل»ية هو حّج إبستمولوجي يف هذا املوضوعن أهم أساس إ يييف رأ

أو شهادة الراوي )الصادق( شرط  «النقل»عاء فحجية ثبت هذا االّد الراوي )الصادق(. إْن

 )يف صورته العينية والتارخيية(.  «ينة خاصة أو دينيةقر»الزم لظهور 

ـ تنتهي بنا يف  شخص الن ّي :شهادة الراوي )الصادق( ـ مثاًل :أخرى بعبارٍةو

قرآن كالم اهلل. وعلى هذا بأن ال)مثاًل( إىل املعرفة أو االعتقاد املقبول  ظروف خاصة

القرينة )اخلاصة( أو الدليل امللزم ر ْو)أي القرآن( َد يصبح ملا يأتي به هذا النّص األساس

 لدى املسلم. 

على  أو شهادة الراوي )الصادق( دلياًل «النقل»أن يصبح  هل ميكن أساسًا لكْن

 بستمولوجية؟ إمعني )كاعتبار القرآن كالم اهلل( من ناحية  تصديق اعتقاٍد

 عاّم بشكٍل «يشهادة الراو»أو  «النقل» ر املعريف لـْومناقشة الدَّ من املفيد ابتداًء

ما أو رجحانه، من  معتربة لتصديق معتقٍد قرينًة ّد النقُلَعوخارج الفضاء الديين. فهل ُي
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 بستمولوجي؟ املنظور اإل

أن ينقل إىل ـ  ظاهرًا هو أن يسعى شخص )الراوي( ـ وإْن «النقل» املراد هنا بـ

عة عناصر من أرب «النقل»ل يف شكل خرب. إذن، يتشّك آلخر )املتلقي( معرفًةل

، وخيرب عنه، أو مسع ما مباشرًة رأى حدثًا ْن( الناقل أو الراوي، أي َم1أساسية، هي: )

( املنقول، أي حمتوى اخلرب أو املعلومة اليت من 2) ؛ره إىل آخرْومن أحد وينقله بَد خربًا

  ؛لى شهادة الناقيتلّق ْن( املتلقي أو مستمع اخلرب، أي َم3) ؛املفرتض أن ينقلها الناقل

أي اخللفية املعرفية اليت ينقل  فية املعرفية يف انتقال املعومات،( األرضية أو اخلل4)

 ي يف إطارها. الراوي اخلرب إىل املتلّق

 مقبواًل أو دلياًل ّد قرينًةَعهو: هل شهادة الراوي أو ناقل اخلرب ُت ساسفالسؤال األ

 عين تصديق خرٍبَسحانه؟ هل َيو رجستمع، يف تصديق حمتوى ذلك اخلرب أي أو املللمتلّق

، ألضعه يف منظومة وهل يكون اعتقادي به مقبواًل د مساعه من الشخص )أ(؟ما مبجّر

 معتقداتي؟ 

د البحث يف سلسلة الروايات اليت حتوي عنصرين حندِّ ولتسهيل املناقشة

يف الطريق عن  . لنفرتض أني أسأل عابرًاومستمع أو متلّق ؛ث أو راوب: متحّدْسفَح

د أن خيربني يف هذه احلالة مبجّر .«الساعة الثالثة وعشر دقائق مساء»وجييبين:  لوقت،ا

. فهل اعتقادي هذا «الساعة الثالثة وعشر دقائق مساء»بأن  اعتقاٌد يظهر لدّي العابر

ما املراد بـ  . لكْنأن اجلواب إجيابّي «الظروف االعتيادية»؟ يبدو يف عقاًل مقبوٌل

 ،أن الصدق هو القاعدة)مثاًل( نفرتض  «الظروف االعتيادية»؟ يف «الظروف االعتيادية»

جديرون هم ن غالبية الناس صادقون يف غالبية األمور، ولذلك إ ، أيوليس استثناًء

كافية عن اخلرب الذي ينقله،  ع مبعرفٍةن الراوي يتمّتأ. كما باالعتماد عمومًا

ع بالقابلية يتمّت صحيح، كأْن  بشكٍلي اخلربميكنه تلّق ي يف وضعيٍةواملستمع أواملتلّق

، وتنسجم الذهنية والفكرية الضرورية لذلك، وتدعم منظومة معتقداته حمتوى اخلرب

أن العابر يريد خداعي. كما يبدو أنه  ألظّن دليٍل أّي ليس لدّي معه. يف املثال األخري

حالة طبيعية، يف  صحيح من ساعته اليدوية. أنا أيضًا ن من قراءة الوقت بشكٍليتمّك

جيدة، وجواب العابر ينسجم وسائر  رة، ومسعي حباٍلخمّد ٍةماّد ال أستعمل أّي :فمثاًل
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ة ساعات من الظهر. وبالطبع ليس علم مسبق مبرور عّد يكون لديَّ معتقداتي، كأْن

من املعتقدات يف خلفييت الفكرية لذلك األمر.  بالضرورة أن يكون اعتقادي مستنتجًا

الساعة الثالثة وعشر دقائق »بأن  اعتقاٌد ظهر لديَّ جواب العابر عُتد أن مسفبمجّر

 ي اجلوابيف وقت تلّق ،كان سبٍب ألّي ؛يت الفكرية. وبالطبع لو راجعت خلفّي«مساء

ي ظهر على أساس اعتقادي الذ . إذن، يف هذه الظروف«اعتياديًا»لوجدت الظرف 

ك بصدق العابر أو قرائن تشكِّ)مثاًل( رت توّف إْن . لكْنعقاًل مقبوٌل شهادة ذلك العابر

عاء العابر بصالحيته، أو بقدرتي على التشخيص، أو التناقض بني معتقداتي واّد

مقبولة العتبار أن  (، تكون هناك أدلٌةوليس مساًء ،أعلم بأن الوقت صباٌح )كأْن

أو متلقي  على املستمع «غري اعتيادية»الظروف  ْتدَُّع . وإْن«اعتيادية»الظروف ليست 

ر ص توّفيتفّح النقل اعتماد معايري أكثر صالبة يف تصديق مضمون اخلرب، كأْن

حينذاك  رهاتبّين توفُّ فإْن ؛الشروط الالزمة لقبول ما نقله الراوي يف املوضوع املعني

ابتداء  قُت. فقد حتّق، وليس تلقائيًايكون اعتقادي مبحتوى ما نقله الراوي استنتاجيًا

 لت ما نقله نتيجة لذلك. ، ثم تقّبمن صدقه مثاًل

ان يف خلفييت املعرفية هناك أصالن مهّم «الظروف االعتيادية»يف  هيبدو أن

 : (15)عقاًل مقبواًل على نقل الراوي أو شهادته عليهما اعتبار اعتقادي املبيّن ميكنين بناًء

الناس صادقون وجديرون  . وعلى أساسه«أصل الصدق أو االعتماد» :لاألّو

 ينقض ذلك.  ر دليٌلإذا توّف االعتماد، إاّلب

ني قبول أخبار للمستمعني أو املتلّق . وعلى أساسه«أصل بساطة التصديق» :الثاني

 ذلك.  إذا نقض دليٌل ، واالعتقاد بها، إاّلالرواة عقاًل

أصل »ه بستمولوجي التالي )ولنسمِّوعلى هذا األساس ميكن صياغة األصل اإل

 (: «ية النقلحّج

على شهادة الراوي  : ميكن للفرد )أ( االعتقاد باألمر )ج( بناًءية النقلل حّجأص

ض، لتنقض ْحر قرينة غري قابلة للدَّمل تتوّف ، فقط إْنعقاًل )ب(، واعتقاده هذا مقبوٌل

 ذلك. 

ليسا مصدرا معرفة  أن نقل الراوي الصادق أو شهادته وجتدر اإلشارة هنا إىل
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 «انتقال»شهادته  ر األساسي ملا ينقله الراوي املوثوق أوْوذاتهما. فالدَّ جديدة حبّد

ينبغي أن حتصل املعرفة على أسس أخرى  :أخرى بعبارٍةو. «إنتاجها»وليس  ،املعرفة

ر الراوي املوثوق لينقلها من ْوي أو االستدالل العقلي(، ثم يأتي َد)كاإلدراك احلّس

 فالذاكرة حبّد ،«الذاكرة»هادة آخر. من هذه الناحية يشبه النقل أو الشإىل  شخٍص

ال  ،املعرفة «حفظ»ر الذاكرة هو ْوفَد إلنتاج املعرفة اجلديدة، ذاتها ليست مصدرًا

عرفة به ال ميكن للذاكرة توفري امل ما هم أمرًامل يعلم أحُد إْن :. فمثاًل«إنتاجها»

عن الذاكرة  بعيدًا ،من خالل طرق أخرى حصل على معرفٍة إْن لكْن لوحدها،

ي أو االستدالل العقلي(، حينذاك ميكن للذاكرة ختزينها له )كاإلدراك احلّس

انعدام العلم باألمر )أ( لدى  دامت املعرفة حمور املوضوع وحفظها على مدى الزمن. فما

ي يف حال نقله الراوي أو شهد ث أو الراوي ال يثمر العلم به لدى املستمع أو املتلّقاملتحّد

 . (16)به

ما أو  مقبول لتصديق معتقٍد نقله الراوي األمني أو شهادته دليٌلهل ما ي لكْن

مل يكن الرواي نفسه على دراية واعتقاد مقبول مبضمون اخلرب؟  ى إْنرجحانه، حّت

، يه على صدق الراوي وكونه ثقًةر دليل لدى مستمع اخلرب أو متلّقيكفي هنا توفُّ

ر فيه مل يتوّف ، وإْنمقبواًل اعتقادًا راويعلى نقل ال ي املبيّنحينذاك يكون اعتقاد املتلّق

عن الوقت، فينظر إىل ساعته  أني أسأل عابرًا . ولنفرتض مثاًلًةعنصر املعرفة ضرور

يف احلقيقة ساعته اليدوية  . لكْن«الساعة الثالثة وعشر دقائق مساء»ويقول:  ،اليدوية

للعابر باملعنى  «ال علم»لة سه. يف هذه احلاْدعلى َح معطلة، وقد أطلعين على الوقت بناًء

على نقل العابر أو  الدقيق للكلمة بأن الساعة الثالثة وعشر دقائق. إذن اعتقادي املبيّن

 للمعرفة. لكْن ليس مصداقًا («الساعة الثالثة وعشر دقائق»شهادته )أي اعتقادي بأن 

الطريق جديرون  يدفعين إىل االعتقاد بأن غالبية العابرين يف هذا دلياًل لنفرتض أن لدّي

ه عن الوقت، وكان جوابه ة بنفس هذا العابر وسألُتمرات عّد بالثقة، وقد التقيُت

الساعة الثالثة »تفيدني شهادة ذلك العابر قرينة لتصديق أن  . على هذا األساسدقيقًا

مصداقية  الشروط املذكورة يف ظّل . وبالطبع ليس هلذا االعتقاد«وعشر دقائق مساء

مل تكن الساعة يف ذلك  ى وإْنحّت ، أيكان كاذبًا ، وإْنه مقبوٌلاملعرفة، لكّن
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يه اعتماده على أساس د الثالثة وعشر دقائق. إذن، ملستمع اخلرب أو متلّقالوقت احملّد

لديه على صدق  ر دليٍل، بشرط توفُّصدوره من الراوي، ويكون اعتقاده به مقبواًل

ض. يف هذه َحْداقضة هلذا االعتقاد دون أن ُتن ثقة، وال تبقى قرينٌة وأنه حمّل ،الراوي

 ( مقبوٌلبدايًة ه )على األقّلمن املمكن أن ال يفيد هذا االعتقاد املعرفة، لكّن احلالة

 . (17)عقاًل

ويطلعين بأنه رأى بعينه سفينة فضائية يف السماء  ولنفرتض أن يأتيين صديٌق

 ًاهناك سفن»إىل االعتقاد بأن  ل من نقله وشهادتههل ميكنين التوصُّف ،وهو يف الطريق

على شهادته فهل سيكون  ؟ وإذا توصلت إىل هذا االعتقاد بناًء«فضائية حقيقية

باسم  العلم يطلعنا على عدم رؤية شيٍء»لنفرتض أني أعتقد بأن و؟ عقاًل اعتقادي مقبواًل

ة يف ة درب التبانة، ولذلك من املستبعد رؤية سفينة فضائيالسفينة الفضائية يف جمّر

. يف هذه احلالة يتناقض حمتوى اخلرب الذي أتى به صديقي «مساء الكرة األرضية

دي يف ي هذا التناقض إىل تردُّحدى املعتقدات املقبولة يف منظومة أفكاري، وقد يؤّدإو

غري »بسبب مضمون اخلرب  ؛«غري اعتيادية»ّد الظروف َعقد ُت تصديق مضمون اخلرب، أي

قد واجه ما ينقضه، وهو  «وجود سفن فضائية»ة تصديق . يف هذه احلال«ألوفامل

ر الشروط د من توفُّالتأكُّ عليَّ ، يف مثل هذه احلالةاكتشافات العلم الراهنة. إذن

 الضرورية لتصديق شهادة صديقي قبل األخذ بها. 

، وبغاية ولنفرتض اآلن أني أعرف الراوي منذ سنني، وأعلم بأنه ذو أخالق

 اته وشخصيته الفردية واالجتماعية،تغيري غري مألوف يف تصرف ومل يطرأ أيُّ الصدق،

أعلم أن االكتشافات العلمية  أخرى ومن ناحيٍة بارز يف علوم الفضاء؛  وأعلم أنه عامٌل

ها تستبعد احتمال وجودها يف مساء الكرة احلديثة ال تنفي وجود سفينة الفضاء، لكّن

عاء الراوي، الّد «قرينة ناقضة نافية»احلديثة اكتشافات العلم  :أخرى بعبارٍةواألرضية )

من ذوي اخلربة   على دراية بأن بعضًاينله(. كما أّن «قرينة ناقضة معاكسة»وليست 

 مساء املدينة. يف مثل هذه الظروفا سفينة فضائية يف ْوبأنهم رَأ عوا من قبُلقد ادَّ

فينة فضائية يف عاء صديقي، وسوف يكون اعتقادي بوجود سباإلمكان أن آخذ باّد

 . ابتداًء وإْن ،مقبواًل على شهادة ذلك الصديق مساء املدينة بناًء
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اخلرب  إذ يستمّد كبري شخصية الراوي؛ ن حجية النقل تتبع إىل حدٍّإ ،كما نرى

قيمته من شخصية الراوي. فما ينقله الراوي أو شهادته يؤخذ بهما، وينتهيان إىل 

بالصدق واألمانة )كأحد الشروط(.  ي معروفًامقبول، إذا ما كان الراو اعتقاٍد

 . عقاًل عيه مقبواًلفالصدق واألمانة يضمنان قيمة خرب الراوي، وجيعالن االعتقاد مبا يّد

 ميكن اعتبار نّص أساٍس ميكننا اآلن الرجوع إىل سؤالنا األصلي: على أّي

بستمولوجي اإلاألساس هو لكالم اهلل وأمره؟ ما  نًاد )كالقرآن( متضّمتارخيي حمّد

 يف تصديق هذا األمر؟ 

ية نقل الراوي ، قد يكون أحد األجوبة املقبولة هو حّجسابقًا ُتْركما أَش

ي( مع ْح، وقد دخل يف عالقة حوارية )َوالصادق أو شهادته. فلنفرتض بأن هناك ربٌّ

روف )يف ظ ر جتربة اإلدراك لدى ذلك اإلنسان أو الن ّي. يف هذه احلالة هل توفِّإنساٍن

على  املبيّن»من االعتقاد  نوٌع ة( له العلم بكالم اهلل معه )فهذا العلم بالنسبة للن ّيخاّص

آخر،  (. ولنفرتض اآلن أن هذا اإلنسان ينقل جتربته ومضمونها إىل شخٍص«التجربة

فهل يف مثل  معه، ويطلعه على أن جمموعة أخبار )أ( )وهي هنا القرآن( كالم الرّب

عاء صاحب التجربة؟ وهنا تلعب اخللفية املعرفية للمستمع قبول اّد هذه الظروف حيّق

 . جيدر بنا حبث املوضوع يف حالتني: ًامهّم رًاْولتبادل النقل َد

ما متتاز به اخللفية املعرفية يف  . وأهّم«عتياديةاالالظروف » :احلالة األوىل

 ل جزءًااهلل، تشّك :هادات، ومنأن ظاهرة اتصال اإلنسان باجملّر «الظروف االعتيادية»

 أن يسمع أحٌد مكان يف مثل هذه احلالةبني. وباإلمن املعتقدات السائدة بني املخاَط

عاه ق ما اّديصدِّ وأمانته على عدم صدق الن ّي ، وملا مل يكن لديه دليٌلعاء الن ّياّد

 «الصدقأصالة »بالنسبة هلذا الشخص يعمل األصالن:  ، ودون استنتاج، أيًاالن ي تلقائّي

يعتقد بأن  «ية الوثوق بالنقلحّج»ولذلك بناء على أصل  .«أصالة سهولة التصديق»و

(، ويكون اعتقاده «ّالن ي»على أساس شهادة الراوي )أي شخص  «القرآن كالم اهلل»

 ض. َحْدناقضة مل ُت ، ما مل تكن هناك قرينٌةعقاًل هذا مقبواًل

حني يكون  «عتياديةاالالظروف غري »و .«عتياديةاالالظروف غري » :احلالة الثانية

إذا  . ففي سياق هذا البحث«العجب واالستغراب»ويثري  ،«غري مألوف»مضمون اخلرب 
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القرآن كالم »ال ميكن االنتهاء إىل االعتقاد بأن  اعتياديةافرتضنا بأن الظروف غري 

 ودون استنتاج.  ،بطريقة تلقائية «اهلل

ب ميكن للمخاَط أيضًا «عتياديةاالغري الظروف »يف بعض األحيان يف  لكْن

)بطريقة االستنتاج( على أساس شهادة  «القرآن كالم اهلل»االنتهاء إىل االعتقاد بأن 

 يتوصل إىل أن حممدًا أن شخصًا . فلنفرتض مثاًلعقاًل الراوي، ويكون اعتقاده مقبواًل

ع، وهو من على أساس جتربته الشخصية وبشهادة اجملتم «األمانة»بغاية الصدق و

حية اس، وذو معرفة وجتربة بالسلوك املعنوي الفردي. ومن ناحّس الناحية املعنوية إنساٌن

 ظاهرٌة ر وجود اهلل واالستماع إىل كالمهعلى أن اختبا ٌةتكون لدى املستمع أدّل أخرى

ذاته جتاربه املعنوية يف حياته  ، وقد تكون له حبّدها ممكنٌةع حدوثها، لكّنال يتوّق

نقل الراوي الصادق أو شهادته )أي حممد األمني( أّن  ة. ويبدو يف هذه احلالةّصاخلا

 . «القرآن كالم اهلل»لتصديق أوترجيح االعتقاد بأن  يصبح دلياًل

على ما ينقل حممد  بناًء «القرآن كالم اهلل»بأن  اعتقد أحٌد إْن :أخرى بعبارٍةو

دام مل تظهر قرينة  يف بادئ األمر )ما، ولو عقاًل يكون اعتقاده مقبواًل أو يشهد عليه

 ض(. َحْدناقضة هلذا االعتقاد مل ُت

ودراية مبحتوى ما ينقله )على سبيل  «علٍم»مل يكن الراوي على  وبالطبع إْن

يفيد ما ال  (يكون قد أخطأ يف فهم جتربته، فأصبح مضمون ما نقله كاذبًا :املثال

عيه على مبا يدَّ ب احلصول على معرفٍةال ميكن للمخاَط ينقله ويشهد به املعرفة، أي

االعتقاد الذي ينشأ على أساس  ى يف هذه احلالة أيضًاحّت أساس نقله أو شهادته. لكْن

على  ر لدى املخاطب دليٌلتوّف ، إْنعقاًل يكون مقبواًل بشهادة الراوي يف عقل املخاَط

 صدق الراوي وأمانته. 

 ٌةوأمانته، شهادته حّج بصدق الن ّي الذين يؤمنون ،ننيإذن، بالنسبة للمتديِّ

شخصية  ملا يّدعيه. يف هذه احلالة داعمًا أو دلياًل مقبولة، وميكن اعتبارها قرينًة

، «القرآن كالم اهلل»الصادق بأن  قال الن ّي هي الداعم لرسالته. ولذلك إْن الن ّي

على  عقاًل واًل، يكون حينذاك اعتقادهم مقب«القرآن كالم اهلل»واعتقد املؤمنون بأن 

 أساس هذه الشهادة. 
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لكالم اهلل وأحكامه )بطريقة مقبولة  د مظهرًاتارخيي حمّد ويصبح بذلك نّص

ية أمر اهلل وكالمه إىل ذلك جمموعة من الناس، وتنتقل بذلك حّجإىل ( بالنسبة عقاًل

صبح د )أي القرآن( من منظور هؤالء املؤمنني. يف هذه احلالة يالتارخيي احملّد النّص

ية جملتمع ع باحلّجتتمّت «قرينة خاصة دينية»د، أي القرآن، تارخيي حمّد مضمون نّص

 يف تصديق أو رجحان تعاليم الدين.  مهّم ٍرْود، ويضطلع بَدن حمّدمتدّي

باع إرادة اهلل ال يعتقد بوجوب اّت ْنإىل َمبالنسبة  ية هلذا النّصوبالطبع ال حّج

 . لكّنقرينًة خذ أولئك هذا النّصيّت وأمانته، وال وحكمه، أو ال يؤمن بصدق الن ّي

على عدم  طالقًاإة الصحيحة لغري املسلمني والكافرين ال يدّل ية القرآن والسّنعدم حّج

أوعدم امتالكها موقع القرينة، أو لزوم  ،ملسلمنيإىل اية هذه املصادر بالنسبة حّج

 ار يف ذلك. باع املسلمني الكّفاّت

 

  ــــــ ج ـ احلصيلة

 حصيلة البحث إىل هنا كما يلي: 

 نون معتقداتهم الدينية بطرق خمتلفة: * يصوغ املتديِّ

تصاغ  ، أي«مبنية على العمل»تكون املعتقدات الدينية  ـ يف بعض األحيان1

ر األدلة والقرائن على الرغم من عدم توّف خالل املمارسة. فعلى سبيل املثال:أو من  عمليًا

ن يأخذ نفسه به، أن املتديِّ لقاطعة لتصديق املعتقد الديين، إاّلالنظرية الكافية وا

يبين عليه حياته  للنظر إىل العامل، وأساسًا خذ منه منظورًاقه بقلبه، ويّتويصدِّ

 صدق ذلك املعتقد.  الدينية، آماًل

حتصل  ، أي«مبنية على التجربة»تكون املعتقدات الدينية  ـ يف بعض األحيان2

 (. «ربيةغري اخلالقرائن »ة )أو اخلاّصنتيجة التجارب 

تبتين على  ، أي«مبنية على االعتقاد»تكون املعتقدات الدينية  وأحيانًا ـ3

( األخرى. وقد يكون هلذه القرائن اخلربية «القرائن اخلربية»معتقدات الفرد )أو 

ار الدين يتها داخل إطد حّج(، وقد تتحّد«القرينة العامة«خارج إطار الدين ) عاّم تصديٌق

 (. «القرينة اخلاصة»)
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د على حمّد ديٍن ر القرينة يف نّصْوبَد «القرائن اخلاصة الدينية»* يربر اضطالع 

 . «شهادة الراوي الصادق»أو  «النقل» ية املعرفية لـأساس احلّج

* إن املصادر واألسس الدينية الضالعة يف ظهور املعتقدات الدينية، يف ظروف 

ع تتمّت تقدير، أي ابتداًء على أقّل ، وإْنعقاًل عتقدات مقبولًةدة، جتعل تلك املحمّد

 املعتقدات الدينية الناجتة عن املصادر واألسس الدينية باملعقولية داخل إطار الدين. 

نني مبعتقداتهم الدينية، إذا )استمرار( التزام املتديِّ * تكفي املعقولية الدينية لـ

 (. «شرط املعقولية الدنيا»ض )َحْدعتقدات مل ُتناقضة لتلك امل مل تكن هناك قرينٌة

تبنى املعتقدات الدينية على أساس القرائن واملصادر داخل إطار  :أخرى * بعبارٍة

ع باملعقولية داخل إطار )أي تتمّت عقاًل تكون مقبولًة ظروف حمّددة الدين. ويف ظّل

عقولية الكامنة خارج إطار ملعت هذه املعتقدات باالدين(. وهذه املعقولية مقبولة إذا متّت

 ض ما يثار لنقض معتقداتهم الدينية بشكٍلْحن املؤمنون من َدأن يتمّك الدين، أي

 للشهود املثاليني احملايدين أو الالأدريني.  هم مقنعًامقبول، ويكون رّد

 ٍضْرُم ض ما يثار لنقض معتقداتهم الدينية بشكٍلْحن املؤمنون من َدمتّك * إْن

 . عقاًل ك مبعتقداتهم مقبواًلن استمرارهم يف التمسُّسيكو ومقبول

 ثار لنقض معتقداتهم الدينية بشكٍلُي ض ماْحن املؤمنون من َدمل يتمّك * وإْن

موا أو أن يقدِّ ك مبعتقداتهم حبكم العقل؛وا عن التمسُّا أن يكّففإّم ومقبول ٍضْرُم

ه املنسوب أمكنهم ذلك )التوجُّ ملعتقداتهم ال تطاله يد ذلك النقض، إْن جديدًا تفسريًا

 إىل ابن رشد(.

 

 ـ يتبع ـ

 

 

الهوامش
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 الشهيد األّول وقضية استشهاده

 س والواقعْدبني احَل

 

 )*(د. محمد كاظم رحمتي

 د. نظيرة غاّلبترجمة: 

 

ي رغم مرور ما يقارب من سبعة قرون على شهادة مشس الدين حممد بن املّك

زال  إال أن اإلبهام والتناقض ال ،عروف بالشهيد األولامل ،هـ(786يين العاملي)اجلّز

املصادر  حُّفُش ؛وكيفيتها ،يكتنف التقريرات اليت طرحت حول أسباب هذه الشهادة

س والتخمني ْدقني إىل إعمال احَلواملعلومات حول جمريات هذه القضية دفع باحملّق

 تقارير فوق ما تطيق. وحتميلها يف معظم ال ،ه الفقهيةئراآمن حتليل بعض  انطالقًا

وإعطاء حتليل  ،يف هذا املقال سنحاول إعادة قراءة هذه البيانات والتقريرات

 وفق معطيات جديدة.  ،لآخر ألسباب شهادة الشهيد األّو

 

 ــــــ مة حول معضالت البحث يف قضية استشهاد الشهيد األولمقّد

بل ما  ،ة املصادرقّل ع مسألةمن املعضالت اليت تواجه البحث يف تاريخ التشيُّ

حبيث تكون مستعصية عن اجلمع  ،تناقض املعلومات والتقريرات يزيد األمر صعوبًة

ولغرض  ؛ماَبوُر .بعدها ْتتدوينها يف القرون اليت أَت حول احلوادث التارخيية اليت مّت

. ومسألة (1)إضافة عناصر أخرى هلا مّت ،من املعقولية على تلك التقارير إضفاء نوٍع

ن ما زاد من تعقيد إع. بل بارز هلذه املعضلة يف تاريخ التشيُّ ادة الشهيد األول منوذٌجشه
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 ،ت هلذه القضية يف العقود القليلة األخريةاألمر هو حماولة بعض التقريرات اليت مّت

وحماولة قراءتها ضمن التجاذبات  ،سياسيًا ت إىل إلباس هذه القضية لبوسًاَعواليت َس

من احلوادث املشابهة يف  اإلصرار على القراءة السياسية لكثرٍيوكان  ،السياسية

ة نظريات حول حادثة استشهاد الشهيد طرح عّد ع. وبناًء على هذه القراءة مّتتاريخ التشيُّ

ز للشهيد األول، كان سياسي متميِّ ٍرْواحلديث عن َد األول. يف دائرة الفقه السياسي مّت

نائب »ملفهوم  خاّص الشهيد األول كان له تفسرٌي على أساس أن االدعاء فيه قائمًا

يف  «نائب اإلمام»ل فقيه شيعي تناول مفهوم وأشري فيه إىل الشهيد األول بأنه أّو ،«اإلمام

ره وأنه فّس ،عدا املفهوم اخلاص الذي له استعماالت يف الفقه الشيعي ،مفهومه العام

ويف  .عى األول()املّد «ائطالفقيه اجلامع للشر»ياته مفهوم حبيث يساوق يف كّل

أخرى  لشهيد األول مساٍعإىل اسب ُن تقدِّمعى املاستكمال االستدالل على املّد

من مخس وزكاة  ،الشرعية احلقوقف يف ففي مسألة التصرُّ ؛وتفسريات أخرى

له يف حتقيق  فهم منها أن الشهيد أرادها معينًاحبيث ُي ترحت نظرياُط ،وحنوهما

عي فيها بأنه أول دُّاإىل الشهيد األول نظريات سبت والواقع أنه ُن .أهدافه السياسية

الشرعية يف زمن الغيبة الصغرى. ويف  احلقوقف يف عى أن للفقيه التصّرّدافقيه شيعي 

كات الشهيد من أرضية اجتماعية خاصة تثبت حتّر ال ُبدَّحيث  ،ستكمال املعطياتا

لشهيد األول فعاليات علمية على إىل اسب وضمن هذه التحقيقات ُن ،األول وفّعاليته

هذه الفعاليات اليت تشمل التدريس والعمل على إجياد مشروع  ،ينمستوى منطقة جّز

. وكان عى الثاني(مسقط رأسه )املّد ،ينوبالتحديد يف جّز ،حوزة شيعية يف جبل عامل

اد هذه غياب معلومات كافية حول حياة الشهيد األول مبثابة األرضية املناسبة يف إجي

تامة ودقيقة  ليس هناك ترمجٌة ،كما سنبني يف هذا البحث ،النظرية األخرية. نعم

أن الشهيد األول  قة تبني بصراحٍةلكن بعض املعلومات الدقيقة املتفّر ،للشهيد األول

بعد وفاة كبار مشاخيها  ومل يغادرها إاّل ،ةمن حياته مبدينة احلّل عظيمًا قضى قسمًا

اليت كانت قريبة  ،ويتوقع أن يكون أقام يف مدينة دمشق ،ىل الشامها إئوعظام علما

ة والكبرية واحدة من احلواضر الشيعية املهّم فعاًل ّدَعاليت كانت ُت ،من منطقة حلب

 يف تلك الفرتة من عمر الزمن. 
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يف هذا البحث سنحاول إعادة حتليل البيانات والتقارير املتداولة خبصوص  

 ،عاءات املطروحةوبعدها ننتقل إىل التحقيق يف االّد ،د األولحادثة استشهاد الشهي

. ويف اخلتام ننتقل إىل مناقشة آخر ما األخبار اجلديدةانطالقًا من بعض التقريرات و

سب إليه من فعاليات علمية ورد حول هذه احلادثة، والبحث يف خصوص ما ُن

ط ق املعلومات اليت مل يسلَّوف ،انطالقا من دراسة ترمجته ،ينواجتماعية يف منطقة جّز

الضوء عليها قبل هذا، مبعنى وضع آثاره العلمية موضع البحث والتحقيق باعتبارها 

 يكشف عن تصرحياته ونظرياته.  مصدرًا

 

 ــــــ الشهيد األول التقريرات املتداولة حول حادثة استشهاد

 روايات حول شهادة الشهيد األول. عام هناك أربع بشكٍل

بن رها إىل: رواية اْواليت تقسم بَدو ،ةخون السّنلروايات ما كتبه املؤرِّأحد هذه ا

ن قام بالتلفيق ورواية البعض ممَّ ،هـ(808ورواية الطاهر بن حبيب) ؛هـ(833اجلزري)

 أو اكتفى بذكر واحدة منهما. ،بني الروايتني األخريتني

ظ املعلوماتي. دمسة باللحا ًةماّد ، يشكِّلعلى رغم صغر حجمه ،تقرير اجلزري

ورغم أن الشهيد األول كان قدم  ،فقد كان للجزري صحبة قدمية مع الشهيد األول

إال أن اجلزري ما فتئ يعرفه بأنه شيخ الشيعة والعامل  ،نفسه له على أنه شافعّي

وتابع يف عرض معلومات مكثفة عن دراساته العلمية  ،اجملتهد يف املذهب اإلمامي

اكتفى اجلزري  ،تفصيل ومن دون أّي ،ويف إشارة لشهادته .ومستواه العلمي العالي

قامت عليه  ة؛ ولكْنة مديدة، فلم أمسع منه ما خيالف السّنصحبين مّد...» :بالقول

إراقة دمه، فضربت عنقه حتت ب، فحكم ...بآرائه، فعقد له جملس بدمشق البينُة

  .(2)«صر، وأمره إىل اهلل تعاىلمبإذ ذاك  القلعة بدمشق، وكنُت

يف دمشق يف الفرتة اليت استشهد  فاجلزري كما أخرب بنفسه مل يكن حاضرًا

وما نقله من أخبار عن سبب شهادته إمنا مسعه من آخرين مل  ،فيها الشهيد األول

واليت  ،على الشهيد األول ح بشيء عن هويتهم. ذكر اجلزري أنه قد أقيمت البينُةيصّر

ها نقاط مل كّل ؟أقامها ْنوَم ؟هذه البينة ما نوع لكْن ،حكم على إثرها باإلعدام
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بإدالء شواهد  ْتما فهمناه من كالمه أن هناك جمموعة قاَم كّل .ل فيها اجلزرييفصِّ

 الشهيد األول حكم عليه مبوجبها بالقتل.  ة ضّدوأدّل

للتقارير األخرى اليت  والذي كان أساسًا ،ةخي أهل السّنالتقرير الثاني ملؤرِّ

، (3)ضمنه كتابه تكملة درة األسالك ،(هـ808و تقرير طاهر بن حبيب)ه ،بعده ْتأَت

ملفقني إليه  ،ةخي أهل السّنبعد ذلك تكرار نفس هذا التقرير من طرف باقي مؤرِّ ومّت

ة ئولترب ،حماولة منهم إلضفاء الشرعية على إعدام الشهيد األول ؛بعض التهم األخرى

خيوض يف شرح جمريات ومالبسات حادثة  . ابن حبيب قبل أن(4)ة القائمني بذلكذّم

يسعى من وراء  ،إعدام الشهيد األول أسهب يف ذكر فهرست كامل لعقائد النصريية

ن الشهيد إ :أقدم بعد ذلك على القولو .ذلك إىل نسبة الشهيد األول إىل نصرييي الشام

 .(5)األول كان يعتقد ببعض معتقدات تلك الفرقة

ىل تصرحيات إمنه  هـ( استند يف قسٍم851شهبة) التقرير الثالث البن القاضي

ضح من خالهلا أنه على الظاهر يّت ،أخرى ًاأضاف إليه نقاط لكْن ،وتقريرات اجلزري

أو أنه أخذها من مصادر أخرى  ،عيان على حادثة استشهاد الشهيد األول كان شاهَد

د بن ِحّجي يف ختام تقريره أتى على ذكر اسم أمحومباشر بالقضية.  مرتبطة بشكٍل

. يشتمل (6)والذي يبدو أنه نقل عن كتابه ،هـ(816بن موسى احلسباني الدمشقي)

: تقرير ابن شهبة على بعض املوارد اجلديدة، فقد كتب حول الشهيد األول قائاًل

وإطالقه يف عائشة وأبيها  ،ن رفضهه حمضر عند قاضي بريوت يتضّم...وأثبت يف حّق»

على ما أفتى به مجاعة من الشافعية واحلنفية  ،رةكّفوعمر... عبارات منكرة، بل م

  .«وغريهم...

لكن  ،احملضر الذي قدم لقاضي بريوت ل يف هذه العبارات حول نّصمل يفصِّ

محل بواسطة جمموعة إىل  ّمثومن  ،تأليفه يف بريوت احملضر قد مّت كشف أن نّص

ويف  ،ٍةهيد األول ملّدعتقال الشا ومبوجبه مّت ،حيث كان يقيم الشهيد األول ،دمشق

 . (7)مناقشتها الحقًاإىل سنعود و ،خاصة يٌةهذه النقطة هلا أهّم .إعدامه األخري مّت

القسم الرابع من تلك التقريرات حول شهادة الشهيد األول ما كتب يف تراجم 

 ّر. نقل احُل(8)هـ(826قداد السيوري)املفاضل العلى تقريرات  والقائم أساسًا ،الشيعة
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ويف ختام كالمه ذكر أنه قد مسع  ،قداد بصورة خالصةاملفاضل اللي تقرير العام

وأخربه هذا الشيخ أن التقرير  ،يد أحدهما ورآه خبّط ،هذا التقرير من بعض مشاخيه

، لكنه فصل مة اجمللسيقداد السيوري. نفس التقرير أورده العاّلاملفاضل الخبط 

باسم السيد عز  ذا التقرير لدى شخٍصنه رأى هإ :. قال اجمللسي(9)يف مصدرهأكثر 

ن التقرير حول شهادة الشهيد إ :قال يف ضمنه ،الدين بن محزة بن حمسن احلسيين

عني يثبت أن ُم يوجد دليٌل ويف الواقع ال .(10)قداد السيورياملفاضل ال ل رآه خبّطاألّو

وحيتمل  ،يف حادثة استشهاد الشهيد األول عياٍن قداد السيوري كان شاهَداملفاضل ال

 . (11)يف أساسه على بعض مسموعاته ًابشكل كبري أن يكون تقريره قائم

بن  ل الذي حيتمل أن يكون كاتبه هو حممد بن علّيويف األخري التقرير املفصَّ

حتت عنوان )نسيم  ،يف ترمجة الشهيد ف كتابًاوالذي صنَّ ،وحيد البتديين العاملي

ي بن حممد العاملي ف الدين حممد مّكشر :بقلم ،فناخالصته حتت تصرُّ ،السحر(

 ض له الحقًاسوف نتعرَّو ،من أحفاد الشهيد األول ،اهلجري( 12ًا يف القرن )كان حّي

 ضمن التقريرات اجلديدة حول استشهاد الشهيد األول. 

وال تشتمل  ،بعض التقريرات الشيعية حول حادثة شهادة الشهيد األول خمتصرٌة

 ،اجلزيين قل عن ابن الشهيد الشيخ علّيُن ،خرب قصري :امن مجلته ،سوى مطالب قليلة

حرق جثمانه يف يوم اخلميس التاسع عشر من  مّت ،عدموبعد أن ُأ ،ن والدهإ :قال فيه

وال توجد يف هذا  .(12)عند سفح قلعة رحبة يف مدينة دمشق ،هـ786مجادى األوىل لسنة 

يف ثالثة أبراج  ة عاٍمجن ملّدد ُسالتقرير سوى إشارة إىل أن الشهيد األول قبل شهادته ق

 . (13)بالقلعة

أحد تالمذة الشهيد  ،قداداملفاضل التلك التقريرات يبقى تقرير  بني كّل

بعض أسباب شهادة إىل حيث أشار فيه ؛ للحادثة أكثر التقريرات تفصياًل ،األول

 نًةقداد السيوري أن الشهيد األول بقي يف السجن ساملفاضل الالشهيد األول. ذكر 

وبعد قتل هذا األخري  .بسبب وشاية شخص باسم تقي الدين اجلبلي اخليامي ؛كاملة

 ،ة أخرىسم يوسف بن حييى بالوشاية بالشهيد األول مّرامن أتباعه ب قام شخص آخر

ثم رفعوها  ،قاضي صيداإىل محلوها  ه ضمن رسالٍةبالشهادة ضّد وأّلب عليه مجاعًة
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اد بن مجاعة بالطلب من م القاضي الشافعي عّبقدَّيف دمشق تو .ثم دمشق ،إىل بريوت

رغم أن الشهيد األول  ،الشهيد األول القاضي املالكي بإصدار حكم اإلعدام يف حّق

 ،هت إىل شخصهجِّاالتهامات اليت ُو قد قام يف جلسة احملاكمة بتفنيد وتكذيب كّل

 لكّن ،الشافعيةعى أنه من ضمن علماء ى أنه لكي يدفع عن نفسه تهمة الرفض اّدحّت

ضني على وحكم عليه بالقتل، وكان من احملرِّ ،د مل يقبل دفاعهالقاضي واجلاّل

هذا التقرير األخري كان مورد  .باسم حممد بن ترمذي حرق جثمان الشهيد شخٌص

بيان حول حادثة استشهاد الشهيد  :إياه فقد تناقلته معنونًة ،قبول املصادر اإلمامية

 . (14)األول

 يتالرسالة ال قداد وجود نّصاملفاضل اللفتة يف تقرير ابن شهبة وتقرير النقطة امل

 امبوجبه ليتّم ،إىل دمشق اونقلوه ،ه يف بريوتاملعارضون للشهيد األول ضّد انظمه

فقد كان غياب  .هم إجراء حكم اإلعدام يف حّقثومن  ،األمر باعتقال الشهيد األول

يف أن تقصر التحليالت اليت حاولت التفصيل  ًااملعلومات الالزمة حول هذه الرسالة سبب

ة جوانب رئيسة يف احلادث. يف األسباب الداعية الستشهاد الشهيد األول عن تغطية عّد

رة من املناوئني للشهيد إن استحضار التقرير اجلديد إىل ماهية وطبيعة الرسالة املقّر

ط تسلِّ ،إحراق جثمانهو ،هإجراء حكم اإلعدام يف حّق ثرها مّتأواليت على  ،األول

 الضوء على جوانب جديدة يف احلادثة وعللها. 

فاإلبهام والغموض الذي اكتنف موضوع استشهاد الشهيد  ،كما أشرنا آنفًاو

 ،سْدعلى اإلقدام على حتليالت وتقريرات مصدرها التخمني واحَل األول كان باعثًا

مصدر  .(15)ألمر صبغة سياسيةيها احلثيث إىل إعطاء اْعوكان الطابع الغالب عليها َس

هـ( مفادها أن الشهيد 826سيوري)القداد املفاضل الهذا التحليل وجود عبارة يف تقرير 

تفسري لفظ عامل يف تلك الفرتة على أنها تطلق على  فقد مّت ،«كان عاماًل»األول 

 احلقوقعلى أن الشهيد األول كان جيمع  وبذلك فهي تدّل ،املأمور جبمع األموال

ل عامل من هذا املعنى ذهب البعض إىل أن الشهيد األول كان أّو انطالقًا .رعيةالش

ر عى ما عبَّودليلهم يف هذا املّد ،ف الشيعيْرد السياسي للفقيه يف الُعْعشيعي أدخل الُب

مع سعيهم إلثبات  ،«نائب اإلمام»بأنه  «الفقيه»عنه الشهيد األول نفسه حول 
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من و .ينيف جّز وباألخّص ،ألول يف منطقة جبل عاملكات السياسية للشهيد االتحرُّ

في حتليله ألسباب شهادة الشهيد األول ف .الذين اعتمدوا هذه التفسريات استيفن فينرت

د على عبارة يف كتاب وأكَّ ،أشار إىل هذه اخلصوصية يف كتب وآثار الشهيد األول

بواسطة  شروٍطالبيان يف باب مجع اخلمس وإجراء احلدود يف عصر الغيبة ضمن 

قون هو أن رأي الشهيد األول حول األمر الذي غفل عنه هؤالء احملقِّ لكّن ،(16)الفقيه

الشرعية هو نفس رأي باقي الفقهاء يف املذهب  احلقوقف يف ر الفقيه يف التصرُّْوَد

الشهيد حول إجراء الفقيه اجلامع للشرائط للحدود الشرعية  رأيكذلك و. (17)اإلمامي

 ،ةبل هو نفس رأي فقاء اإلمامية يف احلّل ،على الشهيد األول ليس مقتصرًاوالتعزيرية 

 . (18)كما ناقشها فقهاء اإلمامية اآلخرون ،ي يف كتبهق احلّلوناقشها احملقِّ

 ،يف املوروث الفقهي اإلمامي زمن الشهيد األول رائجًا «نائب اإلمام»كان تعبري 

يف  رائجًا «الفقيه اجلامع للشرائط»صطلح بعد شهادته، ومل يكن استعمال م ٍةوإىل مّد

استعمل نائب اإلمام مبعنى الفقيه اجلامع للشرائط هو  ْنل َمتلك الفرتة، والظاهر أن أّو

 . (19)هـ( وفقهاء آخرون بعده940ق الكركي)احملّق

 «نائب اإلمام»ة كان استعمال مصطلح يف عصر الشهيد األول وإىل ما بعده مبّد

ف من مفهوم املأمور واملكلَّ حبيث مل يكن يتعدَّ ،مبعناه البسيطيف النصوص الفقهية 

يف كل املوارد اليت  هظ أنالَحوُي .ومل يكن من شروطه أن يكون فقيهًا، طرف اإلمام

ينتقل للحديث عن الفقيه  استعمل فيها الشهيد األول مصطلح نائب اإلمام مباشرًة

مل  «نائب اإلمام»ما يعين أن وهو  ،تلك اخلصائص اجلامع للشرائط الذي له كّل

ف الفقهي ْريف الُع «نائب اإلمام»إن ملصطلح ويف الواقع  .الفقيه يكن يعين عنده إلزامًا

راد به حيث كان ُي ،ومعاني أخرى املتداول يف نفس زمن الشهيد األول استعماالٍت

املوارد  عب( من طرف اإلمام. وميكن تتبُّوف )املنصعن اإلمام واملكلَّ النائب اخلاّص

ضمن كتابه  وباألخّص ،اليت استعمل فيها الشهيد األول هذا االصطالح يف كتاباته

حبضور  . ففي حبثه حول شروط إقامة صالة اجلمعة ذكر أنها ال تقام إاّل(20)الدروس

ويف حبثه حول شروط  .قهاواعترب ذلك من شروط حتقُّ ،ينوب عنه ْنَم اإلمام املعصوم أو

والواضح أنه مل يكن يرى نائب اإلمام  ،ب من طرف اإلمامونصنائب اإلمام ذكر امل
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ن استعمال نائب اإلمام يف النصوص إ. وعلى ما يبدو (21)للفقيه اجلامع للشرائط مرادفًا

 ٌبواجلامع للشرائط منص ويف زمن الغيبة الفقيُه ،ةخاّص الفقهية كان يف مرحلٍة

الفقيه اجلامع للشرائط، يف حني أن  وهو ما يفهم منه الرتادف لعبارة، بالتنصيب العام

أن نائب اإلمام يف املتون  ،إىل زمن الشهيد األول ال أقّل ،املتعارف يف عرف الفقهاء

ويبدو أن الشهيد األول مل يكن  .ب من طرف اإلماموالفقهية كان يفهم منه املنص

ية يقبل بأن تكون نيابة الفقيه تعين معناها األوسع الذي يصل إىل مستوى الوال

ضمن  ،ه يف كتابه الذكرىاومن فتاو .السياسية واحلاكم لألمة يف عصر الغيبة

يف فرتة  ى غسله الولّينه يتوّلإ :قال أنه ،حديثه عن غسل امليت الذي ليس له ولّي

ويف فرتة غيبة احلاكم أو يف حال عدم وجود احلاكم الشرعي يكون غسله  ،حضوره

تنطق يف مفهومها بأن الشهيد األول مل يكن  وهي عبارة ،املسلمني على كّل واجبًا

 . كذلك ذكر يف مبحث احلّج(22)أن يكون احلاكم السياسي فقيهًا يرى لزومًا

املعصوم بنفسه  من طرف اإلمام املعصوم يف حال مل يكن سيحضر وانتخاب أمري احلّج

مام ـ ـ غري اإل وجوب أن يكون أمري احلّج وال يوجد يف كالمه إشارة إىل ،موسم احلّج

الفقيه ملثل هذه األمور وما يشبهها  يرغم أن الشهيد األول كان يرى أن تصّد .(23)فقيهًا

 .ىلْوف على إذن اإلمام يف عصر الغيبة هو من باب اأَلمن األمور األخرى اليت تتوّق

كصالة  ،هو يرى أن الفقهاء يف األمور اليت أناطها الشارع بإذن اإلمام :كمثاٍلو

وألن الفقهاء » :حيث كتب قائاًل ،ىلْووا هلا من باب اأَلفقهاء أن يتصّدعلى ال ،اجلمعة

 .(24)«ىلْوحال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك باإلذن، كاحلكم واإلفتاء، فهذا َأ

ون أن اإلذن وأشار الشهيد األول إىل موقف بعض علماء اإلمامية الذين كانوا يظّن

األمور املنوطة بإذن  يف كّل نه اإلذن العاّمللفقيه يف احلكم واإلفتاء ال يفهم م

لطباعة والنشر إىل ازالت مل خترج  ن الكثري من النصوص الفقهية الإ. وحيث (25)اإلمام

إىل معناه اجلديد  «نائب اإلمام»ل فيها معنى عبارة فاحلديث عن الفرتة اليت حتّو

حقيق والبحث ضمن من الت وحيتاج إىل مزيٍد ،رمبّك جّد «الفقيه اجلامع للشرائط»

ى اآلن أن هذا ما هو ظاهر حّت لكْن .املخطوطات واملطبوعات واملكتبات اخلاصة

ونوابه  ،ةالتعبري يف املوروث الشيعي القديم يف بيان أن اإلمام هو احلاكم لألّم
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كان يعين أن  ،فون ببيان األحكام الشرعيةوأن الفقهاء مكّل ،يكلفون يف حضوره

ق جد من املصادر أن احملقِّب ما ُوْسرورة هو الفقيه. والثابت َحنائب اإلمام ليس بالض

اإلمام يف آثاره باملعنى  ل فقيه شيعي استعمل مصطلح نائبهـ( هو أّو940الكركي)

ا قاله مري خمدوم واملرادف للفقيه. ومّم ،الذي يعين النائب بالتنصيب العاّماجلديد، 

قوهلم و...»ق الكركي يف طرحها: قِّودور احمل ،هذه النظريةإىل شريفي يف إشارته 

 النائب عندهم قسمان:و .إمنا احلكم لإلمام أو نائبه :بتعطيل األحكام اإلهلية قالوا

والنائب  ؛معني أو بلٍد ه اإلمام حال حضوره بإقليٍمواّل ْنويريدون به َم ،النائب اخلاّص

 فهو قائٌم ،. أعلم منهومل يوجد..، وهو الذي بلغ درجة االجتهاد واإلمام غائب ،العاّم

أو  وليس ألحد غري اجملتهد املزبور أن حيكم أو يفيت بنقرٍي ٍء،شي مقام اإلمام يف كّل

بن اعى ّداو .فاقهموال قول للميت عندهم باّت .يف زمان الغيبة ،أو كبري لصغرٍي ،قطمري

زين الدين  )اّدعى(و .ية كاإلمجاع لديهمنها يف احلّجإ :عبد العال فيه الشهرة اليت قلنا

 .(26)«العاملي فيه اإلمجاع...

عت أن تعيينه لوكالء واليت ادَّ ،ب القراءة السياسية آلراء الشهيد األولَسحَب

مات اليت أوجدت وإرساهلم ملناطق تواجد الشيعة يف جبل عامل كانت مبثابة املقّد

 ْنأول َمإن  وعلى ما يبدو. وانتهت باحلكم عليه باإلعدام ،بينه وبني املماليك تصادمًا

حيث حتدث  ،ضمن كتابه احملنة ،طرح هذا كان الشهيد السيد حممد باقر الصدر

ل يف املرجعية الشيعية ل فقيه شيعي أقدم على إجراء حتّوعن أن الشهيد األول كان أّو

 أنا ال أعرف تطبيقًا إن هذا الوضع املوجود للمرجعية فعاًل...» :على املستوى العملي

التارخيية له من تطبيق الشهيد األول... قام بهذا التطبيق يف لبنان  أسبق من الناحية

وفرض جباية الزكاة واخلمس على القواعد الشعبية من  ،ن الوكالءوعيَّ ،وسورية

ة يف تاريخ العلماء. وكان ل مّرألّو للشيعة مرتابطًا قويًا الشيعة، وبذلك أنشأ كيانًا

يف  ،إىل مقتله رضوان اهلل عليه ْتاليت أدَّ األسباب إنشاؤه هلذا الكيان هو من أهّم

 .(27)«ع فيهاقصة ال جمال اآلن للتوسُّ

ستقى الألسف الشهيد حممد باقر الصدر مل يبني املستندات واملصادر اليت 

ل األصلي يف مرجعية العلماء ونظام والواقع أن التحوُّ .منها معلوماته يف هذا التقرير
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وحبثه ضمن مبحث ضرورة  ،هـ(1401ي)مة احلّلالعاّلاملرجعية أخذ صورته يف كتابات 

. وحيتمل أن يكون أساس بيانات (28)أو بالواسطة مع اجملتهد احلّي املباشراالرتباط 

ح به قائم على ما أورده الشهيد األول يف بداية ما صرَّ الشهيد حممد باقر الصدر يف

 . (29)حيث حتدث عن وجوب الرجوع للفقيه اجملتهد ،كتابه الذكرى

يف حتليله لشهادة  ،هاجر العامليامليف العقدين األخريين انطلق الشيخ جعفر و

 .(30)كبري على القراءة السياسية بشكٍل دًامؤكِّ ،الشهيد األول

املبحث اآلخر الذي مت استنباطه وفق القراءة السياسية لشهادة الشهيد األول 

أمري حركة السربداريون فه بطلب من والذي صنَّ ،تصنيفه لكتاب اللمعة الدمشقية

(Sarbedaranوالشيعة فةحلركة ثورية شعبية مجعت بني املتصوِّ ( )السربداريون اسٌم 

عن سخط اجلماهري من ظلم  تعبريًا ؛يف مدينة سبزوار وحتديدًا ،يف مشال غرب إيران

بن مؤيد )كانت حكومته ما بني  آنذاك( علّي ليخانياأل يات احلكم املغوليوتعّد

لطلب أحد من  من أمري أو جوابًا يشار هنا إىل أن كتابة كتاب بطلٍبو. (783 ـ 766

بل كان من األمور اليت  ،يف تلك القرون الرجاالت العلمية أو السياسية كان رائجًا

نا هنا هو أن عنوان الكتاب )اللمعة ما يهّم . لكْنبها العادة خالل تلك القرون ْتَرَج

 . (31)فه يف فرتة تواجده بدمشققد صنَّعلى أن الشهيد  الدمشقية( دالٌّ

من األدلة األخرى اليت أشارت إليها بعض التقريرات حول شهادة الشهيد األول 

جمموعة من علماء الشافعية يف  ْنُدد جتاه الشهيد األول من َلَسمسألة اإلحساس باحَل

شهرة حيث ذكرت  ،رةاملصادر املتأخِّا أشارت إليه ة. هذه الرواية األخري(32)دمشق

ثت عما كان كما حتدَّ، بعيد ـ الشهيد األول يف دمشق بشيخ ومرجع الشيعة ـ وهو أمٌر

عوا أن هذا كما اّد .علماء الشافعية يف زمانه يف دمشقيعانيه من منافسة من كبري 

 ،ةال أساس له من الصّح وهو كالٌم .للشهيد يف الدرس الفقيه الشافعي كان رفيقًا

 رين. ع املتأخِّوال يعدو أن يكون من صن

من الروايات األخرى اليت نتجت عن القراءة السياسية حلادثة استشهاد الشهيد و

 ،ين من جبل عاملاألول ما قيل حول الفعاليات العلمية للشهيد األول يف منطقة جّز

. السياسية يف املنطقةنها كانت مبثابة متهيد لفعالياته العلمية وإ :واليت قالوا عنها
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من تاريخ حياة الشهيد  ًامهّم ًاأن هناك قسمإىل هذه الروايات  رة بعد كّلوجتدر اإلشا

ن علمي وموضوعي لكشف ع بشكٍل ئرمع أنه لو ُق ،إليه بعنايٍة ْتَفلَتاألول مل ُي

. ونقصد بذلك التاريخ اجلزء املشتمل على اإلجازات اجلوانب املوضوعية هلذه القضية

سكناه  ث فيها بنفسه عن حمّلاره اليت حتّدبعض آثوية عن الشهيد األول، املتبّق

 ة يف هذا املبحث.مصادر مهّم حبقٍّ ّدَعواليت ُت ،ت يف حياته وفعالياتهاوبعض احملّط

 كبريًا ًاهلذه املصادر يكشف أن الشهيد األول قد قضى جزء ًاليأّو حتلياًلإن 

ويف أواخر  .ةوأن أكثر فعالياته العلمية كانت يف هذه املدين ،ةمن عمره يف احلّل

عي من دُّاة ما وهو ما يبني عدم صّح ،هاجر إىل دمشق ،وبعد وفاة مشاخيه ،عمره

 ين جببل عامل. إقامته وفعالياته العلمية يف منطقة جّز

 

  ــــــ حياته العلمية ،الشهيد األول

إحدى  ،ينولد بقرية جّز .يين العامليي اجلّزهو مشس الدين حممد بن املّك 

ي بن حممد بن والده املّك ْييَد ىوعل ،وبها .(33)هـ720وذلك بعد سنة  ،قرى جبل عامل

ورغم أن الكثري قد ذهب إىل أن  .(34)لية للعلوم الدينيةمات األّوى دروس املقّدتلّق ،حامد

وفق جمموعة من  ،نايَّومهاجري َب (36)خمتاريإال أن  ،(35)هـ734ميالده كان سنة 

 . حًاأن هذا التاريخ مل يكن صحي ،األدلة

املشهور أنه  لكّن .ه وأجدادهئباآبسيط يف املصادر حول أمساء  وقع اختالٌف 

والدته كانت من السادات العلويني من بين  .(37)ييني بن حممد بن حامد اجلّزبن املّكا

ب يف وهلذا كان الشهيد األول يلقَّ ،وهي ابنة السيد حممد احلسين بن معية ،معية

 ،يأمه الشريفة العلوية. كتب شرف الدين املّكإىل  نسبًة ،(الشريفـ )بعض املصادر ب

أن سبب ، ومن علماء اإلمامية يف القرن الثاني عشر ،وهو من أحفاد الشهيد األول

ألنه كان وحارث اهلمداني  ؛(احلارثي اهلمداني اخلزرجيـ )شهرة الشهيد األول ب

ن سعد بإىل ه العائد لنسبف (اخلزرجيـ )وأما شهرته ب .واحد إىل نسٍب يرجعان معًا

لسكناه وأهله بقرية حانني  نسبًة (ييناحلانيين اجلّزـ )كما اشتهر ب .عبادة اخلزرجي

يربطه بنسبة القرابة حبارث  يٍءومبا أننا مل نعثر يف خمتلف املصادر عن ش .(38)ينوجّز
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 نسبًة (اجلزيينـ )كما أن شهرته ب .ق بعقد الوالءاهلمداني فالظاهر أن األمر إمنا يتعلَّ

ما يكون أسالفه يف األصل من قرية َبفلُر (احلانيينـ )وأما شهرته ب .ينقرية جّزإىل 

 ،يبني أنه سكن بها (40)(اجلزيينـ )حال فشهرة والد الشهيد األول ب أّيوعلى  .(39)حانني

أن  بعيٍد ين غرُيولتجاور قرية حانني وقرية جّز .وأن مكان والدة الشهيد األول كان بها

وهاجر بعد ذلك إىل قرية  ،شهيد األول قد فتح عيناه على الدنيا بقرية حاننييكون ال

 . (41)ينجّز

والظاهر أنه درسها مجيعها عند  ،ماتي مرحلة املقّدبعد أن أنهى حممد بن مّك

 ؛سافر بعد ذلك إىل العراق ،هـ728الذي كان على قيد احلياة إىل أواخر سنة  ،والده

وحضوره  ،لعراقإىل امعلومات حول سفره  ال يوجد لدينا أّي رغم أنه ،(42)ملتابعة دراسته

فكل املعلومات اليت لدينا عن الشهيد األول هي بعد  ،ةجمالس فقهاء ومشايخ احلّل

د ويبقى جمّر ،أما ما قيل عنه قبل هذا التاريخ فال دليل عليه ،هـ(751تاريخ )

ثت عن تواجده صادر قد حتدَّن املإوحيث . (43)هـ756ختمينات. أقام يف العراق إىل سنة 

فاته من جمموع مصنَّ ف بها جزءًاوأنه صنَّ ،|هـ مبدينة الرسول750يف سنة 

 ،هـ750والزيارة سنة  قصد احلّجبفيحتمل أن يكون قد سافر إىل احلجاز  ،املشهورة

 من أهّم آنذاك واحدًة ّدَعاليت كانت ُت ،ةج على حاضرة احلّلويف طريق عودته عرَّ

 . (44)ةيلعلمية الشيعاحلواضر ا

وأصل املستند يف هذه  .ة قليلةي باحلّلمعلوماتنا حول إقامة حممد بن املّك

أو  ،ح بها يف اإلجازات احلديثية اليت كانت لهاملصّر تمن املقاال املعلومات مستنبٌط

أهم مصدر  لكّن .فاتهبعض األمور اليت ذكرت ضمن القيام باستنساخ بعض مصنَّ

 18والذي انتهى من تأليفه يف  ،أودعه ضمن كتابه األربعون حديثًا لرتمجة الشهيد ما

من املصادر املوجودة  حلسن احلّظ وهو .هـ782ة احلرام من سنة من شهر ذي احلّج

هـ( يف 771من فخر احملققني) هـ نال إجازًة751. يف ظهر العشرين من شعبان لسنة لدينا

هـ أخذ إجازة رواية 751بان من سنة والعشرين من شع ة. يف الرابع(45)ةبيته باحلّل

ورغم  .عبد اهلل حممد بن أمحد بن أبي املعالي املوسوي ياحلديث من مشس الدين أب

سافر يف  .(46)ةالظاهر أنه أخذها يف احلّل عدم ذكر مكان أخذه هلذه اإلجازة لكّن
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سع ويف التا ،إىل كربالء ،يمة احلّلرفقة عميد الدين ابن أخت العاّلب ،نفس السنة

. اشتغل الشهيد األول طوال فرتة إقامته (47)عشر من رمضان أخذ منه إجازة الرواية

وبعد أن  ،هـ752ويف سنة  .ةة بالدرس وقراءة النصوص الفقهية عند فقهاء احلّلباحلّل

أخذ إجازته من عميد  ،يمة احلّلد األول من كتاب تذكرة الفقهاء للعاّلقرأ اجمللَّ

ة إقامته تلك أخذ ويف مّد .(49)هـ756ته يف احللة إىل سنة ت إقامواستمّر .(48)الدين

 ،يحممد حسن بن منا احلّل يجالل الدين أب :مثل ،اإلجازة من كبار علماء الشيعة بها

 754. يف سنة (50)هـ752الذي أخذ منه الشهيد األول اإلجازة بتاريخ ربيع الثاني من سنة 

فس السنة أخذ من قاضي قضاة مصر ة يف نمن ذي احلّج 22ويف  ،احلّج سافر قاصدًا

هـ( 767الكناني الشافعي) ةبن مجاعاالدين عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم  عّز

عاء الشهيد األول أنه شافعي ح سبب اّدوهذا يوضِّ .(51)ةاإلجازة يف رواية كتب أهل السّن

خالط ف ،ة كبريًا. وكان انفتاحه على علماء السّن(52)يف جلسة احلكم عليه باإلعدام

ة آخرين ه لإلجازات من علماء سّنوأخُذ. متونهم الفقهية والعقائدية علماءهم ودرس كّل

 . (53)ه هذه العالقةْتعلى املستوى الذي وصَل دليٍل خرُي

زيارة املسجد  قاصدًا ،ج على فلسطنيإىل العراق عرَّ يف طريق عودته من احلّج

هـ إجازة 756ث من مجادى األوىل سنة . واملعروف أنه أخذ يف الثال(54)ثم الشام ،األقصى

 هـ أمّت756، ويف اخلامس من شوال سنة (55)ةالرواية من فخر الدين يف بيته يف احلّل

ومشهور أن الشهيد األول قبل هذا  .(56)ل من كتاب إيضاح الفوائدكتابة اجلزء األّو

كان  يف نفس هذه السنةو .قنيالتاريخ قد قرأ هذا الكتاب عند أستاذه فخر احملّق

وذلك  ،ألحد تالمذته على إمتامه تسميع كتاب علل الشرائع الشهيد قد كتب شهادًة

يف السادس من شوال من نفس السنة أخذ الشهيد األول اإلجازة من فخر . (57)يف احللة

ما سلف من ترمجة الشهيد  د يف كّلوباجلملة فما هو مؤكَّ .(58)ةقني يف احلّلاحملّق

هـ( 757ين، ويف سنة واحدة بعد سنة )يف جّز نه كان ساكنًاهـ أ750األول ما قبل سنة 

 ،يف الثانية عشرة من شعبان أعطى الشهيد األول إجازة قراءة كتاب علل الشرائع

يف هذه السنة كان الشهيد األول  .(59)وه عليهأجملموعة من العلماء الذين قر، للصدوق

 :أمثال ،كبار علماء الشيعةبتحصيل علم الفقه وأصول الفقه عند  ة منشغاًليف احلّل
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مة تتلمذوا على العاّل ْنهـ( وعدد آخر مم771َّي)مة احلّلقني حممد جنل العاّلفخر احملّق

لب بن األعرج أبا عبد اهلل عميد الدين عبد املّط :نذكر من مجلتهم ،ياحلّل

 ،هـ(776ي)ة احلّلهـ(، تاج الدين حممد بن القاسم واملشهور بابن معّي754احلسيين)

. ويبقى كالم الشهيد األول يف كتبه الدليل الوحيد يف كشف أهم (60)آخرينو

 . (61)يف حياته العلمية مشاخيه وأكثرهم تأثريًا

أنهى الشهيد األول كتابة اجلزء الثاني من كتابه الفقهي غاية املراد يف النصف 

سنة  يف شوال من ،بعد ذلكو .(62)ةهـ يف مدينة احلّل757من شهر ذي القعدة من سنة 

هـ التقى 766. يف سنة (63)أنهى تصنيف كتابه املنسك الكبري ،ويف احللة ،هـ765

ويفهم من  .(64)وأخذ منه إجازة ،مة قطب الدين الرازي يف دمشقالشهيد األول بالعاّل

 ،ةهـ كان مقيمًا باحلّل776إىل سنة  770بعض الكتابات أن الشهيد األول ما بني سنة 

 ،لعظيمة بني الشيعة فقد كانت له شبه مرجعية بهذه املنطقةملكانته العلمية ا ونظرًا

هـ أنهى 776ح بهذا يف املصادر املعتمدة. يف شهر ربيع الثاني لسنة رغم أنه مل يصرِّ

 ،تاج الدين ابن معية .(65)الشهيد األول استنساخ كتاب فهرست منتجب الدين باحللة

من  .(66)ل وابنه إجازة الروايةاألّو منح الشهيد ،هـ776سنة  ،قليلة ٍةوقبيل وفاته مبّد

هـ قيامه باستنساخ 776ة يف سنة الشواهد األخرى على إقامة الشهيد األول باحلّل

بن عبد اهلل  ملنتجب الدين أبي احلسن علّي ،كتاب األربعني عن األربعني من األربعني

إىل األول  سافر الشهيد ،هـ777أي سنة  ،بعدها بسنة .(67)هـ(585)تويف بعد سنة القّمي

ج ة عرَّويف طريقه إىل احلّل ،^أهل البيت مقاماتويبدو أنه بعد إمتامه لزيارة  ،لعراقا

هـ( يف أوائل شهر مجادى األوىل 786حيث التقى مشس األئمة الكرماني) ،على بغداد

هـ بدأ 780ويف سنة  .(68)وأخذ منه اإلجازة يف رواية كتب أهل السّنة ،سكناه مبحّل

ة تثبت لنا رغم عدم وجود أدّل .(69)تصنيف كتابه الدروس الشرعيةالشهيد األول 

ميكن االعتماد عليه يف أن  ًامهّم ًاإال أن هناك شاهد ،مكان إقامته يف هذه الفرتة

ث عنه ابن هذا الشاهد هو ما حتّد .(70)ة أقام يف دمشقالشهيد األول ملا غادر احلّل

ول من الرفقة اليت كانت جتمعه هـ( يف ترمجته املوجزة للشهيد األ833اجلزري)

على ما هو ثابت  ،إلقامة ابن اجلزري الطويلة يف دمشق ونظرًا .ة مديدةبالشهيد ملّد
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كما يوضح ذلك مفهوم  ،نه يف هذه املدة أقام يف دمشقإ :ميكن القول ،دومؤّك

هـ يف دمشق تصنيف كتابه اللمعة 782أنهى الشهيد األول سنة  .(71)كالم ابن اجلزري

املستند الوحيد الذي اعتمدنا عليه يف حتديد تاريخ انتهاء الشهيد األول من و .شقيةالدم

ة( يف تصنيف هذا الكتاب هو ما أورده الشهيد الثاني يف بداية كتابه )الروضة البهّي

أما املعلومات األخرى  .هـ782ف الكتاب املذكور يف سنة أن الشهيد األول قد صنَّ

حيث  ،من نفس كالم الشهيد األول فهي مأخوذٌة حول مكان تصنيف هذا الكتاب

وذلك يف الثاني عشر من  ،بن خازن احلائريث عن كونه قد منح اإلجازة الحتدَّ

 .ومن ضمن ما يف هذه اإلجازة كتاب اللمعة الذي أنهى تصنيفه ،هـ784رمضان سنة 

فه د من خالل ما كتبه يف هذه اإلجازة أن كتاب اللمعة قد صنَّمن هنا فاملؤكَّ

 تأليفاتوما اشتهر من أن كتاب اللمعة كان آخر . هـ784الشهيد يف تاريخ قبل سنة 

يف  بدليل أن الشهيد قبل هذا التاريخ كان مقيمًا ؛(72)الشهيد األول ليس صحيحًا

الشهيد األول تأليف اجلزء  أمّت هـ784دمشق. ويف احلادي عشر من شهر صفر لسنة 

تأليف اجلزء  أنهىشهر ربيع الثاني من نفس السنة ويف  .(73)األول من كتابه الذكرى

األول من كتابه الدروس. ويف شهر رمضان من نفس السنة منح الشهيد األول اإلجازة 

آخر من حياة الشهيد ملا كان  ولألسف فقد غاب عنا جزٌء .البن خازن احلائري بدمشق

 شيئًا (74)ملصادركما مل تذكر ا ،كتاب عن ذلك ث أّيحيث مل يتحدَّ ،بدمشق مقيمًا

ما نعلمه أن دمشق  وكّل .دًا عن مشاخيه الذين درس عندهم طيلة هذه الفرتةحمّد

 ،ينكما أن قربها من منطقة جّز ،كانت يف تلك الفرتة من احلواضر العلمية الكربى

يف أن يقيم الشهيد يف أواخر عمره يف  كان سببًا ،موطن الشهيد األول ومسقط رأسه

نه كان شيخ الشيعة إ :ري يف ترمجته للشهيد األولزبن اجلاما قاله  .(75)دمشق

يكشف لنا أن الشهيد األول آلت إليه املرجعية الشيعية  ،واجملتهد الكبري يف مذهبهم

ة إقامته ببالد الشام. ة( يف مّدأزتد ما إذا كانت هذه املرجعية مطلقة أو جم)مل حيّد

ويف أثناء إقامته يف  هـ،784م ومنح الشهيد األول يف الثالث عشر من رمضان لعا

عشرين من الوبالضبط يف الواحد و ،هـ784. يف عام  (76)بن خازنإجازة طويلة ال ،دمشق

الشهيد األول كتابته اجلزء األول من كتابه الذكرى،  أمّت ،شهر صفر لنفس السنة
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 ع يفَبويف نفس السنة ويف ربيع الثاني أنهى اجلزء األول من كتابه الدروس، وبالتَّ

 ى. يف مجاد(77)الثانية عشرة من رمضان منح يف دمشق إجازة البن خازن احلائري

ه ضّد ىبعد وصول الشكاو ،ودع سجن دمشقوُأ ،عتقالها هـ مّت785األخرية من سنة 

وذلك يف التاسع من مجادى األوىل لعام ، وزيادة من سجنه قاضي دمشق، وبعد عاٍم إىل

 حرق جثمانه.  ّمث ،ذ فيه حكم اإلعدامفُِّن ،هـ786

ع سنوات عمر الشهيد األول أن الشهيد قد قضى معظم أيام ظ من تتبُّالَحكما ُي

قد سكن  هعلى أن ين من دمشق دلياًلقد يكون قرب جّزو .ة ودمشقحياته يف احلّل

 لألسف مل حتمل املصادر معلومات عن هذا املوضوع.  لكْن ،ينلبعض الوقت يف جّز

توصلنا إىل أن الشهيد األول قد قضى معظم  خالصة هذا اجلزء من البحث

يف حتديد  ةكبري جديد له مكانٌة هو استنتاٌجو ،ة ودمشقاحلّل عمره ساكنًا

 . (78)اخلطوات الالحقة من هذا البحث

 

  ــــــ اب استشهاد الشهيد األولبجديد حول أس تقريٌر

ثة ات عن جمريات حاداته مستجّدحيمل يف طّي رسالة نسيم السحر تقريٌر

ما يرتبط  سواء يف ،رغم أن معلوماتنا حول هذا الكتاب .استشهاد الشهيد األول

باسم حممد بن  ح أن شخصًااملرّج ليست تامة، لكّن ،فهة مؤّلبتاريخ كتابته أو هوّي

ف هذا الكتاب، وكان من علماء جبل عامل صنَّ ْنالعاملي هو َم ينيبن وحيد ِبِتّد يعل

تقع بالقرب من  ،ين اللقشّدِتاليت يطلق عليها اليوم قرى ِبو ،ّدينِتمن أهالي قرية ِب

وأن نسخته  ،الكتاب أنه ُكتب قبل القرن الثاني عشر واألمر الثابت يف حّق .(79)ينجّز

هـ على قيد 1186ي بن حممد بن حسن )كان سنة الكاملة كانت لدى حممد مّك

 دينا حتت عنوان نسيموما ل .الذي قام بتلخيصه ،من أحفاد الشهيد األول ،احلياة(

جممل يف  . األجزاء اليت قام حبذفها أوردها بشكٍلالسحر هو يف الواقع هذه اخلالصة

نها حول يين الروايات الدقيقة اليت تضّمّدِتبداية اخلالصة. الشاهد على أصالة رواية ِب

الشهيد  هامات ضّدنت اّتبة حول كتابة العريضة اليت تضّمهما عرضه السيوري وابن ش

الكتاب املذكور هو  ألول يف بريوت . ثم إن قيام حفيد الشهيد األول بتلخيص نّصا
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يين غري صحيحة أو ّدِتآخر على أصالة هذا الكتاب، فلو كانت رواية الِب شاهٌد

عتبار املنت يف مقدمة اكان حفيد الشهيد سيشري إىل عدم  كانت مكذوبة مبدئيًا

 تلخيصه أو يف خامتته . 

كرت حول الشهيد األول وما عاشه من أحداث يف لقليلة اليت ُذللمطالب ا طبقًا

 ،ينالبدايات األوىل حلياته جند أن الشهيد األول أخذ املراحل التعليمية األوىل يف جّز

 ل بها. الذي كان أستاذه األّو ،بها إىل أن تويف والده وظّل

ات حول اجملري مفصاًل ية كتاب نسيم السحر يف كونه تقريرًاتكمن أهّم

 وهي احلقائق اليت مل تذكرها كّل ،ت إىل إعدام الشهيد األولواألسباب اليت أّد

 ثت عن هذه احلادثة. املصادر اليت حتّد

اد بن سم عّباف بَرْعُيو ،ّديين أن أحد قضاة الشافعية بدمشقِتذكر ِب

بعدما  خصوصًاو ،شأنه العداء للشهيد األول وحيسده على علّو كان يكّن،(80)مجاعة

وقدرته على التأثري يف األوساط العلمية والدينية  ،ساع أمر الشهيد األولمن اّت رأى

 .الوسائل ألن يوقع به ويسعى بكّل ،فكان خياصمه ويظهر له العداء ،واالجتماعية

أن الشهيد استطاع أن  إاّل ،يف السجن ٍةيف إدخال الشهيد األول ملّد ورغم أنه كان سببًا

يف  ه. يف أثناء إقامت(81)ينعد خروجه من السجن إىل جّزورجع ب ،يتهحيصل على حّر

امي )الراجح أنه تصحيف يف برج يالوش باسم حممد بن تقي الدين خّي ين قام فرٌدجّز

واستطاع أن يستقطب العديد من سذج الناس وجذبهم إليه. ملا  ،عاء النبوةيالوشي( باّد

 ،ويطفئ نار هذه الفتنة ،عَدوألجل أن يقضي على هذه الِب ؛وصل اخلرب للشهيد األول

حيث  ،يإىل اليالوش بنه ضياء الدين علّياأرسل معهم  ف جمموعة من أربعني شخصًاألَّ

اليالوشي قام  هموه بالسحر والشعوذة، لكّنتَّاو ،عاءه الباطلأمروه بالرجوع عن اّد

من  ّيكان ضياء الدين عل ،على مخسة أشخاص منها إاّل ِقْبومل ُي ،بقتل تلك اجملموعة

ا أدرك أبيه مفادها أن يرتكه وشأنه. فلّمإىل وطلب منه أن يوصل رسالة  ،مجلتهم

سع أكثر فأكثر د هذه الفتنة اليت بدأت تّتْأالشهيد األول أنه غري قادر وحده على َو

استطاع  فأرسل معه بيدمر جيشًا ،ر االستعانة حباكم املماليك بدمشق بيدمرقرَّ

تل يف هذا الذي ُق، ويقضي على اليالوشي ،الفتنة مبساعدته أن خيمد نار هذه
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 معه .  ْنومجع ممَّ (82)احلادث

ثم  الغالب أنه كان إماميًا ،سم يوسف بن حييىابعد هذا احلادث برز شخص ب

 ،ةالشيعة عاّم ك ضّدوحيتمل أن يكون أحد تالمذة اليالوشي، فكان يتحّر ،رتّدا

الذي حيتمل أن يكون قد فقد  ،يى. يوسف بن حيخاّص ل بشكٍلالشهيد األّو وضّد

وذلك باتهامه  ،قاع بهيعمل على الوشاية بالشهيد األول واإل ،مصاحله مبقتل اليالوشي

العداوة اليت كان يبديها كانت أخرى  من جهٍةو .الصحابة وإهانة معتقداتهم بسّب

والذي كان يتحني الفرصة للقضاء على الشهيد  ،اد بن مجاعةالفقيه الشافعي عّب

يوسف بن  أوجدت األرضية لتجد اتهامات يوسف بن حييى موقعها، واستمّر قد ،األول

ى استطاع أن يأخذ بعض الفقرات من بعض آثار الشهيد حّت ،رْكوامَل حييى يف الدّس

 اد بن مجاعة عريضًةوكتب مبساعدة القاضي عّب ،ع الشهيد األولبها على تشّي استدّل

 الشهيد األول.  شتمل على مقاالت شنيعة يف حّقت

 واستمّرت ،الشهيد األول واستمروا يف حتريضه ضّد ،ل هؤالء إىل بيدمرتوّس

ف من الذي كان يتخوَّ ،بإصدار بيدمر ْتنتَهاكات يف التصعيد إىل أن تلك التحّر

وتقدميه  ،عتقال الشهيد األولاأوامره ب ،ملا رأى من مكانته لدى الناس ؛الشهيد األول

 م ضّدَهوكان شارك يف كتابة عريضة التُّ ـ بن مجاعة الشافعي ادللمحاكمة لدى عّب

 كم القاضياناوقد ح ـ (83)هـ(803الشهيد القاضي املالكي برهان الدين التاذلي)

 ،ن كذبها وتلفيقهاأبطلها الشهيد األول وبيَّ ،مَهمن التُّ ٍلْياألول وفق َك الشهيَد

هم لفقه الشافعي الذي يستتاب فيه املتَّووفق قواعد ا .رتداد والزندقةم االَهُت وخصوصًا

بعد  .اد بن مجاعة أن يودع الشهيد األول يف السجن ألكثر من سنٍةر عّبة سنة قرَّملّد

أخرى على براءته  ًةد مّرالشهيد أّك لكّن ،أخرى ٍةذلك ُأعيدت حماكمة الشهيد مّر

وبتاريخ يوم  .دفاعه لكن القضاة املذكورين مل يقبلوا ،هة إليهم املوجََّهالتُّ من كّل

هـ قضى القاضي املالكي بإعدام 786اخلميس التاسع عشر من مجادى األوىل سنة 

ومل يكن إعدامه ليكفي احلاقدين  ،املوت حّتىشنقه ورمجه  حيث مّت ،الشهيد

ها يف ته يف عصر نفس اليوم وجّربل متادى بهم األمر إىل سحب جّث ،واملعادين له

 ها بالنار. وبعد ذلك إحراق ،األسواق
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 ــــــ خامتٌة

طت ضمن كتاب نسيم السحر سّل ااحلصول عليه املعلومات اجلديدة اليت مّت

وكشفت أن منازعته وصراعه  ،الضوء على جوانب مهمة يف حادثة إعدام الشهيد األول

وحقد  ،وسعيها لالنتقام من الشهيد ،ع يف جبل عاملمع اجلماعات اخلارجة عن التشيُّ

كان هو السبب وراء إعدام الشهيد األول وإحراق  ،ذاهب األخرىبعض وجهاء امل

 جثمانه. 

بعها املخالفون ث كتاب نسيم السحر حول األساليب املختلفة اليت اتَّحتّد

أما ما مدى أصالة هذه  .مهّم مبحٍثيف هامات للشهيد األول يف حتضري عارضة االّت

 ين تفرض علينا قبول هذه الرواية.يّدِتاألدنى عقالنية رواية ِب املعلومات؟ يف احلّد

قني يف قضية وعليه فإن غياب رواية كتاب نسيم السحر جعل العديد من احملّق

نه قتل إ :س والتخمني، فقالواْدون إىل القراءة السياسية وإىل احَلئالشهيد األول يلتج

 اليت ،الذي كان من حركة سربداران ،بن املؤيد بيد املماليك نتيجة عالقته بعلّي

ع بن املؤيد كان يعمل على نشر التشيُّ أن علّي مع ثبوت خصوصًاغول، وقامت ضد امل

 .(84)جتاهات الصوفيةاال الفقهي ليوقف مّد

 قني أهّمه بعض احملقَِّدَجشتداد وترية النزاع واخلالف بني املماليك واملغول َوا

قة باملغول وحبركة هم الشهيد بالعالحيث اتُّ ،استشهاد الشهيدإىل  تأّد سباب اليتاأل

د أن الصراع بني املماليك وإيلخونان املغولي سربداران، بينما الواقع التارخيي يؤكِّ

 .(85)بعقود كثرية وهزمية إيلخونان كان قبل استشهاد الشهيد األول

أن السبب الكامن  ن بوضوٍحفتقرير كتاب نسيم السحر بيَّ نا سابقًاوكما بيَّ

والوشاية  ،ة للشهيدعداوة الشخصية لبعض علماء السّنوراء استشهاد الشهيد كان ال

 عى النبوة.الذي اّد ،ى من التيار املنحرف لليالوشيتبّق ْناملغرضة لبعض َم

بعض اجلماعات  ويف حقيقة األمر الشهيد األول كان ضحية قيامه ضّد

ين وما وسعيه إلطفاء نار الفتنة اليت كانت تنتشر بني سكان منطقة جّز ،املنحرفة

يف تهمها  ْتفاحملكمة اليت مثل أمامها الشهيد استنَد .جاورها انتشار النار يف اهلشيم

الذين جنحت  ،نسج خيوطها أعداء الشهيد مؤامرًةيف حقيقتها كانت  إىل عارضٍة
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حيث كان يقيم  ،وانطلقوا بها حنو دمشق ،وها من بريوتأواليت بد ،مؤامرتهم

ى ورمجه حّت ،يد األول حنو حبل املشنقةيف إيصال الشه ،الشهيد يف آخر املطاف

رماد جثة الشهيد  حقد قلوب هؤالء ال يطفئ هليبه إاّل وكأّن ،وحرق جثمانه ،املوت

 األول. 
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 إثارات حول شخصّية حميي الدين ابن عربي
 

 )*(د. الشيخ حسين توفيقي

 حسن علي الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ تنويٌه

منذ ما يقرب من  «حميي الدين بن عربي»ملتناقضة لـ ضت الشخصية القد تعرَّ

هذا األمر ـ  مثانية قرون ـ حيث بدأ بنشر أفكاره ـ وإىل هذه اللحظة، وسوف يستمّر

ى يف املستقبل، إىل الثناء والتجريح. ويسعى كاتب هذا املقال إىل على ما يبدو ـ حّت

يان بعض آراء املوافقني ري بشأن ابن عربي، مع بطّهممناقشة أفكار الشهيد مرتضى 

 واملخالفني. 

احلامتي الطائي  ولد الشيخ األكرب حميي الدين أبو بكر حممد بن علّي

سية يف األندلس، وتويف يف دمشق يف مدينة ُمْر ،هـ560)املعروف بابن عربي( سنة 

 هـ، ليدفن يف سفح جبل قاسيون املعروف. 638الشام سنة 

ى ء الكبار، وال تزال جاذبته ودافعته القوية ـ حّتّد حميي الدين من بني العرفاُيَع

اء له اء عنه واألعداء األلّدبعد مثانية قرون من وفاته ـ تدعو الكثري من املدافعني األشّد

على السواء إىل اختاذ مواقف متناقضة بشأنه؛ فبينما ذهب كبار العلماء من الشيعة 

 يه بالكفر والزندقة. ْمذهب آخرون إىل َر ؛ة إىل اعتباره واحدًا من أولياء اهللوأهل السّن

يف رسالته املعروفة اليت بعث بها إىل  ،&فهو الذي قال عنه اإلمام اخلميين

لن أطيل عليكم أكثر من »تي[: ا)ميخائيل غورباتشوف( ]آخر رئيس لالحتاد السوفي
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مت حميي الدين بن عربي، فإذا أرد ال سيَّماو ،ذلك، فال أتطّرق إىل كتب العارفني

االطالع على مباحث هذا العظيم فيمكنكم أن ختتاروا عددًا من خربائكم من 

 ؛وترسلوهم إىل مدينة قم ،طويل يف أمثال هذه األحباث األذكياء الذين هلم باٌع

اس من البحث ـ على العمق احلّس فوا ـ بعد التوّكل على اهلل، وبعد سنواٍتليتعرَّ

من  فة. ومن املستحيل احلصول على هذه املعرفة إاّلة على منازل املعروالدقيق غاية الدّق

 . (1)«خالل هذه الرحلة الطويلة

مة الطباطبائي يذهب العاّل»: &ريطّهموهو الذي كتب عنه الشهيد مرتضى 

إىل االعتقاد بأن اإلسالم مل يشهد عاملًا كتب سطرًا واحدًا مثل حميي الدين ]ابن 

 . (2)«عربي[

أن كلمات  َبْيَدوافقني حمليي الدين بن عربي. هذان منوذجان من آراء امل

عن كلمات املوافقني، وسوف نشري إىل بعضها يف  املخالفني له ـ يف املقابل ـ ال تقّل حّدًة

 هذه املقالة. 

فاتهم لقد عمدت كلتا الطائفتني من املوافقني واملخالفني البن عربي ـ يف مؤلَّ

كلماته وآرائه. وقد تعّرض الدكتور ومقاالتهم الكثرية ـ إىل مناقشة وحماكمة 

إىل بعض هذه املناقشات  ،يف كتابه )حميي الدين بن عربي( ،حمسن جهانغريي

 واحملاكمات. 

بشأن ابن  &ريطّهمويف هذا املقال نسعى إىل دراسة رأي الشهيد مرتضى 

يف من املسائل األخرى  ر يف هذا الكتاب ـ مع اإلشارة إىل عدٍدَكعربي ـ والذي مل ُيْذ

 هذا الشأن. 

 

 ــــــ ـ دور ابن عربي يف تكامل العرفان اإلسالمي1

يف الكثري من آثاره  &ريطّهممرتضى الشيخ لقد تعّرض الشهيد الكبري 

. وإليك بعض إلشادة الكبرية بشخصية حميي الدين بن عربي ألكثر من مّرٍةلمة القيِّ

 ه يف تكامل العرفان اإلسالمي: رْووبيان َد ،كلماته يف الثناء على هذا العارف الكبري

يف أن حميي الدين ـ الذي اشتهر بـ )ابن عربي( ـ هو من أكرب العرفاء  ال َشكَّ»



 

 

هـ 1439م ـ  2018السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف  نصوص معاصرة ــ  

 

لك لّقب أيضًا بـ )الشيخ سبقه أو جاء بعده، ولذ ْنيف اإلسالم، فلم يبلغ شأوه أحد ممَّ

جيي، تدر .. لقد تكامل العرفان اإلسالمي منذ بدايته عرب القرون بشكٍلاألكرب(.

كان هلم األثر يف هذا التكامل  ،قرن ـ كما أشرنا ـ عرفاء كبار فقد ظهر يف كّل

 فأحدث قفزًة ،ى ظهر ابن عربي يف القرن اهلجري السابعالتدرجيي للعرفان، حّت

.. .جديدة مل يسبق هلا مثيٌل وأدخله مرحلًة ،كبرية يف العرفان، بلغ به إىل قّمة الكمال

شطره العلمي والنظري  الثاني من العرفان )أي كما أسس ابن عربي القسم

جاء بعد ابن عربي على فتات مائدته.  ْن.. هذا وقد عاش مجيع العرفاء ممَّوالفلسفي(.

 ؛ى تضاربت اآلراء فيهحّت ،زمانه فقد كان ابن عربي أعجوبَة ،ومضافًا إىل ذلك

بينما خفضه  ؛ووجده قطبًا من األقطاب ،فرفعه بعض إىل درجات األولياء الكاملني

، «مميت الدين»ونعتوه بألقاب من قبيل:  ،وهبطوا به إىل حضيض التكفري ،آخرون

وقد كان صدر املتأهلني الفيلسوف الكبري ونابغة اإلسالم العظيم  ...«ماحي الدين»و

 . (3)«ى على الفارابي وابن سيناله حّتويفضِّ ،جيّله وحيرتمه كثريًا

 من التوضيح:  ري آنفًا مبزيٍدطهَّمهيد مرتضى ويف ما يلي نتناول ما ذكره الش

ر عنها ل يف الواقع ركيزة للرؤية العرفانية اليت يعبِّإن العرفان النظري ميثِّ»

البعض بـ )العرفان الفلسفي(. لقد بدأ العرفان النظري منذ أن مّت تدوين العرفان على 

ما ـ  ذلك إىل حدٍّشكل فلسفة وبيان ورؤية بشأن الوجود. وقد سبق لنا أن شهدنا 

أن الذي  َبْيَدق يف كلمات العرفاء منذ صدر اإلسالم، متفرِّ بطبيعة احلال ـ وعلى حنٍو

 مقابلله إىل مدرسة يف وحوَّ ،وعمل على فلسفة العرفان ،ر العرفان على شكل علٍمَوْلَب

سفة الفال ْدى مل جِيحّت ،الفالسفة، وعمل على اإلزراء بالفالسفة، وترك تأثريه عليهم

اته، مل يكن سوى حميي الدين بن عربي. ومن هنا الالحقون أمامهم غري العناية بنظرّي

س كان هو األب واملؤسِّ «حميي الدين بن عربي»يف أن أعجوبة الدهر  فإننا ال نشّك

 . «للعرفان النظري يف اإلسالم

كان نه إم يف العرفان العملي ـ أي َدلقد كان حميي الدين بن عربي راسخ الَق»

كما كان فّذًا يف عرض  ،منذ بداية عمره من أصحاب الرياضة وجماهدة النفس ـ

 . «العرفان النظري أيضًا
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 ْنل َمفلسف العرفان، مبعنى أنه أّو ْنل َملقد كان حميي الدين بن عربي هو أّو»

ل حمور م. فإن حبث مسألة وحدة الوجود ـ اليت متثِّأخرجه على شكل مذهب منظَّ

ل األمر على يد حميي الدين بن عربي. إن العرفان منا ظهرت للوجود أّوالعرفان ـ إ

كانت له  فلسفي، وإْن يبدي رأيه يف املسائل بشكٍل نًاالنظري بوصفه علمًا مدوَّ

أن الذي قام بتدوينه يف املرحلة اإلسالمية هو حميي الدين بن  وآخر، إاّل بشكٍل سابقٌة

 . «عربي الطائي األندلسي

ن النظري السابق على حميي الدين بن عربي يشبه املنطق السابق على إن العرفا»

إنه كان موجودًا ومعدومًا يف الوقت نفسه. فهو  :أرسطوطاليس. والذي ميكن القول

كبري.  قون القواعد املنطقية يف حياتهم العملية إىل حدٍّألن الناس بفطرتهم يطبِّ موجوٌد

 . «مب ومنظَّمبوَّ نًا على شكل علٍممدوَّه معدوم أيضًا مبعنى أنه مل يكن ولكّن

حيث العثور على شواهد  ؛وهكذا األمر بالنسبة إىل العرفان النظري أيضًا»

جلميع مسائل العرفان النظري يف آيات القرآن الكريم وكلمات األولياء العظام 

علم أن الذي أخرجه أول مّرة على شكل  َبْيَد ؛×أمري املؤمنني ال سيَّماوالصاحلني، و

تعاىل هو حميي الدين بن عربي. لقد كان ابن عربي شيخ العرفاء ـ  موضوعه ذات احلّق

 . «(الشيخ األكرب)لقب  وبذلك استحّق ،سواء يف العرفان النظري أو العرفان العملي ـ

جديدة. فإن الشهرة اليت ناهلا ابن عربي يف  وبعده اكتسب العرفان لونًا ونكهًة»

أكثر من الشهرة  ْنمل تُك على اإلطالق، إْن شيخًا يف هذا الفّنالعرفان، واليت جعلته 

 «شيخًا»يف الفلسفة، وجعلت من الشيخ الطوسي  «شيخًا»اليت جعلت من ابن سينا 

مطلقًا يف الفقه بني القدماء، ومن الشيخ األنصاري يف الفقه واألصول يف القرن 

الفصاحة والبالغة،  قًا يف فّنمطل «شيخًا» (4)ري، وجعلت من الشيخ )عبد القاهر(األخ

 . «منها فهي ليست أقّل

بدأها من  ،عرفانية يف العامل اإلسالمي لقد أثار حميي الدين بن عربي عاصفًة»

وصواًل إىل بالد فارس وشبه القاّرة اهلندية. فكان صدر  ،األندلس فمصر ثم الشام

ود والفارض املصري، وداالدين القونوي )نسبة إىل قونية(، وفخر الدين العراقي، وابن 

اق الكاشاني، واملولوي البلخي، وحممود الشبسرتي، وحافظ القيصري، وعبد الرّز
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 . (5)«هم من تالميذ مدرستهالشريازي، واجلامي، كّل

طّهري[ بشأن تأثري حميي الدين بن عربي على الفلسفة ممة الشهيد ]وقال العاّل

ينا القول هنا: إن العرفاء كان هلم هنا بطبيعة احلال جيب عل»والفالسفة اإلسالميني: 

إن هذا النوع من ويف األساس . ى إىل ابن عربيَزْع، وإن هذا اإلبداع الكبري ُيذٌَّف إبداٌع

ع به ابن عربي َدل حميي الدين بن عربي. إن هذا الفكر الذي َصَباإلبداعات يأتي من ِق

 . (6)«أقوال الفالسفة الحقًاًا على كلمات الفالسفة، ثم وجد طريقه إىل جّد ٌممتقدِّ

آخر إىل بعض العرفاء، معتربًا ـ يف الوقت نفسه ـ حميي الدين  وأشار يف موضٍع

هناك »وقال يف ذلك:  ،ل للعرفان اإلسالميبن عربي بوصفه املظهر الكامل املمثِّ

وقد ظهر الكثري من العرفاء الكبار يف العامل  .الكثري من األتباع للمنهج العرفاني

ج، والشبلي، وجنيد سالمي، من أمثال: بايزيد البسطامي، ومنصور احلاّلاإل

سعيد أبو اخلري، واخلواجة عبد اهلل األنصاري،  يالنون املصري، وأب يالبغدادي، وذ

القاسم القشريي، وحميي الدين بن  ينصر السّراج، وأب يي، وأبطالب املّك يوأب

ل أن املظهر واملمّث َبْيَدي الرومي. عربي األندلسي، وابن الفارض املصري، واملولو

 ْنَم م، وكّلمنظَّ الكامل للعرفان اإلسالمي، والذي أخرج العرفان على شكل علٍم

 . (7)«إمنا هو )حميي الدين بن عربي( ،رًا بهجاء بعده كان متأثِّ

الذي كان معاصرًا حمليي الدين بن عربي ـ والذي  ،ى املولويبل إنه يرى حّت

 «أبي العرفان اإلسالمي»بـ  «كبري ر إىل حدٍّقد تأثَّ» ،بع وثالثني سنة ـتويف بعده بأر

لقد كان املولوي على صلة مبحيي الدين بن »حميي الدين بن عربي. ويقول يف ذلك: 

عربي من طريق صدر الدين ]القونوي[. فقد كان هؤالء متعاصرين، وكانوا يف الوقت 

صطلحات حميي الدين بن عربي يف كلمات ما جنده من م نفسه أصدقاء ورفاق... وإّن

ما عدم هاييم »من عرفان ابن عربي. فإن مصطلح  سٌةَباملولوي إمنا هي يف الواقع مقَت

حنن أعداٌم حتاكي الوجود، وأنت ]وترمجته:  هسيت منا ـ تو وجود مطلق وهسيّت ما

ي. فهذه إمنا هو يف األصل حمليي الدين بن عرب «[الوجود املطلق، وأنت املوجد لنا

أن املولوي كان  إىل املولوي من حميي الدين بن عربي. صحيٌح ْتاملصطلحات قد وصَل

وشخصية استثنائية فّذة يف شرح احلقائق وجتسيدها من خالل السرد  يف حّد ذاته نابغًة
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ر بعرفان حميي ه يف الوقت نفسه كان شديد التأثُّالقصصي وذكر األمثال، ولكّن

ساس فإن كّل ما جاء يف العامل اإلسالمي بعد ابن عربي كان ويف األ .الدين بن عربي

للعرفان  ًاكبري، وجيب يف الواقع أن نعّد حميي الدين بن عربي أب رًا به إىل حدٍّمتأثِّ

 . (8)«اإلسالمي

فيه الكثري من الناس:  اَمعاملية، وَه الذي اكتسب شهرًة ،وقال بشأن املثنوي

اليت صدع بها الشيخ حميي  ،حمور وحدة الوجود إن املثنوي يف األساس يدور حول»

 . (9)«الدين بن عربي

آخر من كلمات هذا الفيلسوف اإلهلي يف الثناء على  ما يلي منوذٌج وإليك يف

لقد كان حميي الدين أعجوبة، وكذلك صدر »حميي الدين بن عربي، إذ يقول: 

لنوابغ والعباقرة من أمثاله، هني أيضًا. إن حميي الدين بن عربي مثل الكثري من ااملتألِّ

وال ميكن لنا أن نصفه بغري ، «أعجوبة»غاية ما هنالك أننا جيب أن نقول يف وصفه: 

هذه الكلمة. ويف األساس فإن أغلب هؤالء األشخاص ال ميكن لنا أن نضعهم ضمن 

يق. أخرى تراه يف احلضيض السح تراه يف القّمة والذروة العليا، وتارًة د. فتارًةإطار حمّد

ويف األساس ال ميكن للفرد أن يفهم حقيقة هؤالء األشخاص، مبعنى أنهم مل حيشروا 

واحد أبدًا. ومن هنا تتضارب اآلراء  ٍقَسد، ومل يسريوا على َنأنفسهم ضمن إطار حمدَّ

تناقضت اآلراء بشأنه مثل حميي الدين بن  ْنبشأن هؤالء األشخاص. وليس هناك َم

والقطب  ،ويصفه باإلنسان الكامل ،يًا من أولياء اهلليراه ول ْنفهناك َم؛ عربي

ويف املقابل يذهب آخرون إىل القول بتكفريه وارتداده. فهذا هو أسلوبه،  ؛األكرب

وهكذا هي كلماته. ورمبا كانت بعض كلماته اليت مسعت منه هي من أكثر 

رتفاعًا ًا واالكلمات احنطاطًا، ويف املقابل مسعت عنه أيضًا أكثر الكلمات رقّي

مل خيضعوا  ،)صدر املتأهلني( :من أمثال ،ومسّوًا. ويف األساس فإن بعض الفالسفة

ابن  :أمثال ّدُعهني ال َيكما خضعوا حمليي الدين بن عربي، مبعنى أن صدر املتألِّ ألحٍد

مة الطباطبائي الذي يعتقد بعدم أو العاّل .حميي الدين بن عربي مقابلسينا شيئًا يف 

 املسلمني كتب سطرًا واحدًا مثل الذي كتبه حميي الدين بن وجود شخص بني

 . (10)«عربي
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 ــــــ ريطّهمتقطيع كالم الشهيد مرتضى 

يف األعوام األخرية جازف األستاذ حممد رضا احلكيمي ـ شارح املدرسة 

إىل  (11)من صدر املتأهلني من مشاهري الفالسفة ابتداًء واعترب مجاعًة ،التفكيكية ـ

رين به. فقد اهم من القائلني بالتفكيك أو املتأثِّ، معتربًا إّي(12)لي شريعيتالدكتور ع

عمد يف سياق نيل مراده إىل تقطيع وانتقاء كلمات كبار العلماء، وعند مواجهته 

يف بيان املراد، ليؤثر ترجيح األول،  «قاطع»واآلخر  ؛«دترّد»أحدهما فيه  :لكالمني

 فاته وآثاره. لَّويعمل على الرتويج له يف خمتلف مؤ

ري متناغمًا مع أنصار طّهمفلكي يظهر األستاذ احلكيمي الشهيد مرتضى 

 السابقالطويل  املذهب التفكيكي يف نبذ حميي الدين بن عربي يعمد إىل النّص

، «ماَبُر»األول املشتمل على عبارة  ني، وخيتار من بينهما الشّقوخيتار منه عبارة ذات شّق

 : (13)فاتهإشاعتها يف مؤلَّويعمل على تعميمها و

منه هي من  ْتما كانت بعض كلماته اليت ُسمَعَبُر»فهو خيتارالعبارة القائلة: 

، دون اإلشارة إىل املقطع الثاني املشتمل على العبارة «أكثر الكلمات احنطاطًا

عنه أيضًا أكثر الكلمات  ْتويف املقابل ُسمَع»واحلازمة اليت يقول فيها:  «القاطعة»

 . «ًا وارتفاعًا ومسّوًارقّي

 :من العبارة الطويلة املتقّدمة هو من قبيل «اجلائر»و «التقطريي»إن هذا االنتقاء 

 من آية الكرسي!  «ال إله»اجتزاء 

مة الطباطبائي مع التفكيكيني يف ولكي يثبت األستاذ احلكيمي تناغم العاّل

كيف »: (14)التالية «دةرتّدامل»طرد حميي الدين بن عربي خيتار من بني كتبه العبارة 

ل ]العباسي[ من ميكن عّد حميي الدين ]بن عربي[ من أهل الطريقة وهو يعترب املتوكِّ

 . (15)«أولياء اهلل؟!

مة الطباطبائي عن حميي الدين للعاّل «القاطع»ولكنه ال يشري أبدًا إىل الدفاع 

 ري. طّهمالشهيد مرتضى  :مثل ذٌَّف الذي نقله عامٌل ،مبن عربي يف نهاية النّص املتقدِّ

ري طّهممة الطباطبائي والشيخ الشهيد مرتضى ضح من جمموع كلمات العاّليّت

رين حيمالن موقفًا معتداًل منه، حيث بشأن ابن عربي أن هذين الفيلسوفني املفّك
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 التاليمة وميكن لكالم العاّل .يلتفتان إىل اجلوانب اإلجيابية والسلبية من شخصيته

حنن نتعامل مع حميي الدين بن عربي وغريه من »على هذا املعنى:  أن يلقي ضوءًا

م املساواة. ]فهو[ يف بداية أحباثه قد ذكر بعض القصائد َدالناحية االستداللية على َق

عة ْونصاف ـ مسائل يف غاية الرَّح ـ لإله بعد ذلك يطرالتافهة والفّجة، ولكّن

 . (16)«واإلبداع

 

 ــــــ ـ مذهب ابن عربي2

نها من جهة إحبيث  ×بن أبي طالب ن الشخصية السامية ألمري املؤمنني علّيإ

ن )وخمتلف املذاهب واملشارب من كال املدرستني من ع والتسنُّجعلت أتباع التشيُّ

فية َلفالسفة وعرفاء وفقهاء وأخباريني ومعتزلة وأشاعرة ومن أهل احلديث والسَّ

هب اخلوارج والنواصب إىل الرباءة منه. إن ومن ناحية أخرى ذ ؛وغريهم( يعتربونه منهم

 إىل تأليهه؛ ومن هنا فقد ذهبت طائفٌة ؛عظمة موىل املتقني جعلت فهمه أمرًا مستصعبًا

أخرى إىل تكفريه. إن جاذبة أمري املؤمنني قد استقطبت إليه حمّبني  وذهبت طائفٌة

 ته. أبغضه ومناو له أعداء بالغوا يف ْتبالغوا يف حمّبته، كما أن دافعته قد خلَق

من املسلمني بشخصية هذا اإلمام  وعلى الرغم من استحالة مقارنة أحٍد

ه من االختالف َبالشَّ أن االختالف بشأن حميي الدين بن عربي قريُب املعصوم، إاّل

وذهب آخرون ؛ يقًاإىل اعتبار ابن عربي صدِّ مام. فقد ذهب بعٌضبشأن هذا اإلمام اهُل

. كما وقع االختالف بشأنه على أساس املوافقة أو املخالفة للعرفان إىل اعتباره زنديقًا

 : التالياملصطلح على النحو 

 ـ الشيعة من املوافقني للعرفان يعتربونه شيعيًا. 1

 يًا. ة من املوافقني للعرفان يعتربونه سّنـ السّن2

 يًا. ـ الشيعة من املخالفني للعرفان يعتربونه سّن3

 فني للعرفان يعتربونه شيعيًا. ة من املخالـ السّن4

 : التالييقوم منطق اجملموعة األوىل والثانية املوافقة للعرفان على القياس 

 أـ لقد انتخبنا مذهبنا على أساس البحث عن احلقيقة. 
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 عن احلقيقة.  ب ـ ابن عربي باحٌث

 ج ـ إذن كان ابن عربي على مذهبنا. 

 : التاليخالفة للعرفان فيقوم على القياس وأما منطق اجملموعة الثالثة والرابعة امل

 أـ لقد انتخبنا مذهبنا على أساس البحث عن احلقيقة. 

 ب ـ مل يكن ابن عربي باحثًا عن احلقيقة. 

 ج ـ إذن مل يكن ابن عربي على مذهبنا. 

وحيث كان  .ثم عمدت كلتا اجملموعتني إىل مجع الشواهد واألدلة من املصادر

خصية متناقضة جعلته يطلق كلمات متشابهة فقد رجع اجلميع ع بشابن عربي يتمتَّ

 وجعبته مألى مبا يشتهي. 

من االلتفات إىل أن اإلنسان ال خيترب  ال ُبدَّق باملعتقدات واملصادر ما يتعلَّ ويف

شيء على حتكيم العواطف  معتقداته مبيزان املصادر أبدًا، وإمنا يعمل قبل كّل

ذلك يعمل على تفسري املصادر وتأويلها على طبق معتقده.  واملشاعر يف ما يعتقده، وبعد

دية منهم ـ مغرمون مبا يعتقدون به، ى أصحاب التعدُّومن هنا فإن مجيع الناس ـ حّت

 ون لو آمن مجيع الناس مبا يؤمنون به، وكما يقول الشاعر: ويتمّن

 أنـــا حنبلـــيٌّ مـــا حييـــُت وإْن أُمـــتْ 
 

ــوا    ــاس أن يتحنبلـــ ــّييت للنـــ  فوصـــ
 

 

 ــــــ يُّع ابن عربيتش

من  ،&ريطّهموالشهيد مرتضى  &اإلمام اخلميين :من أمثال، رينإن املفكِّ

ومن البيئة اليت يعيشون  ،ن أن الناس يكتسبون معتقداتهم بالوراثةْوالذين كانوا يَر

لي منشور يف العدد اخلامس عشر  فيها ـ وقد ذكرت كلماتهم يف هذا الشأن يف مقاٍل

 كبرية، إاّل على الرغم من اعتبارهم ابن عربي شخصيًة ،ـ «مسانهفت آ»من جملة 

 عه. يف إثبات تشيُّ خطوٍة خذوا أّيأنهم مل يّت

لقد »كبرية ـ أنه قال:  ٍةع بدّقال يتمّت ب نقٍلَسـ حَب &وعن العالمة الطباطبائي

األول  ع يف الصدر. فقد كان ملسألة التشيُّ(17)عكان حميي الدين قريبًا جدًا من التشيُّ

واألزمنة السابقة صورة أخرى، حيث كان أغلب العلماء والعرفاء هم من الشيعة يف 
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ن ْوهم كانوا يضطرون إىل إخفاء ذلك بداعي التقية، وكانوا يسَعواقع األمر، ولكّن

رون إىل كتمان تلك احلقيقة مبا ال يصطدم مع املوانع اخلارجية، فكانوا لذلك يتسّت

 . (18)«إال من خالل الرموز واإلشارات والكنايات ،هاهم وال يشيعونتعلى عقيد

ر هذا يف هذا الشأن أن يفسِّ &ريطّهموميكن لبيان الشيخ الشهيد مرتضى 

ة هناك طبقة من إن من بني أهل السّن»الكالم من العالمة الطباطبائي؛ إذ يقول: 

 ولكْن ،ية واإلنسان الكامل[الصوفية هي وحدها اليت تقبل بهذا املفهوم ]احلّج

، (19)نرغم انتمائهم إىل التسنُّ ،ةبألفاظ أخرى. ومن هنا نرى أن الصوفية من أهل السّن

يؤمنون مبسألة اإلمامة يف بعض كلماتهم، على حنو إميان الشيعة بها. لقد كان 

حميي الدين بن عربي أندلسيًا، واألندلس من األراضي اليت يغلب على أهلها طابع 

ب. ويعود السبب يف ْصوتفوح منهم رائحة النَّ ،عملعاندين للتشيُّن، بل كانوا من االتسنُّ

ل األمر على يد األمويني، واستمّرت خالفة األمويني تحت أّوذلك إىل أن األندلس قد ُف

طويلة. وقد عرف األمويون بعدائهم ألهل البيت، ولذلك كان  عليها بعد ذلك لفرتاٍت

يف  ورمبا ال نرى شيعًة .من األندلسينية املعروفون بالنصب عموم علماء أهل السّن

وإذا كان هناك يف األندلس بعض الشيعة فهم مثل الكربيت األمحر. لقد . األندلس

واعتقاده  ،صف بالذائقة العرفانيةه حيث كان يّتكان حميي الدين أندلسيًا، ولكّن

ذهب ة، فقد ذهب يف هذا الشأن إىل ما يواحلّج باستحالة أن ختلو األرض من الولّي

عي أنه ة املنتظر، ويّدوصواًل إىل احلّج ،^إليه الشيعة، ويأتي على ذكر أمساء األئمة

ئة ]للهجرة[ يف موضع كذا. امبعد سنة سّت قد التقى حممد بن احلسن العسكرّي

ي وتثبت أنه سّن ،وبطبيعة احلال فإن بعض كلماته ]األخرى[ تناقض هذ الكالم

ذوقه العرفاني ـ يف الوقت نفسه ـ كان يدعوه إىل القول  أن ن[. إاّلمتعّصب ]ملذهب التسنُّ

كما يقول أئمتنا(، بل كان  ،ةعلى حّد تعبريه )واحلّج ،بأن األرض ال ختلو من الولّي

الذي  ،اإلمام حممد بن احلسن العسكري حيث يقول: لقد التقيُت ،يّدعي املشاهدة

 . (20)«يًاويعيش متخّف ،جتاوز عمره القرن الثالث

القائل بأن حميي الدين بن عربي  ،&ريطهَّمأييد كالم الشهيد مرتضى ويف ت

قد أخذ مذهبه ـ بطبيعة احلال ـ من بيئته اجلغرافية يف األندلس، جيب القول: إن 



 

 

هـ 1439م ـ  2018السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف  نصوص معاصرة ــ  

 

م( ضمن رياض العرفان اإلسالمي، 1240ابن عربي) ْتاألندلس اإلسالمية اليت حضَن

حتتضن العرفاء املسلمني. ومنذ  ْدُع َتومل ،م إىل إسبانيا املسيحية1492لت سنة قد حتوَّ

إغناطيوس دي »ذلك التاريخ أخذت تلك األصقاع تشهد نشوء العرفان املسيحي، وكان 

يومًا ما  ْتَحواحدًا من هؤالء العرفاء. ومن البديهي أن إسبانيا لو أْض (21)م(1556)«لويوال

 . (22)ًانّيَثة فإنها ستنتج ـ ال حمالة ـ عرفانًا َونّيَثأرضًا َو

 

 ــــــ الرجبّيون

، تقريرًا، حيث صّور «الرجبيني»لقد ذكر حميي الدين بن عربي بشأن بعض 

على هيئة اخلنازير، فأثار بذلك حفيظة الشيعة، وأخذ  «الرافضة»يف مكاشفاته 

 .فاتهم بشّدةاملخالفون البن عربي من الشيعة ينتقدونه على ذلك يف مؤلَّ

 هذا الشأن: تقرير ابن عربي يف  وإليك نّص

ال يزيدون  ،زماٍن وهم أربعون نفسًا يف كّل .الرجبيونـ اهلل عنهم  يرضـ ومنهم »

وهم أرباب القول  .وهم من األفراد .حاهلم القيام بعظمة اهلل وهم رجاٌل .وال ينقصون

؛ (نورجبّي)ا ومُّوُس. (5مل: )املزَّ ﴾ِإنَّا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْواًل َثِقياًل﴿: الثقيل من قوله تعاىل

ل استهالل هالله إىل من أّو ،يف شهر رجب ألن حال هذا املقام ال يكون هلم إاّل

فال جيدونه إىل دخول رجب من السنة  ،ثم يفقدون ذلك احلال من أنفسهم، انفصاله

ويعرف بعضهم ، قون يف البالدوهم متفرِّ. يعرفهم من أهل هذا الطريق ْنَم وقليٌل .اآلتية

 ـ «نيسريُد»ـ منهم ب لقيت واحدًا، م وبديار بكرايكون باليمن وبالش ْنمنهم َم ؛بعضًا

يبقى عليه  ْنومنهم َم؛ باألشواق إىل رؤيتهم وكنُت، منهم غريه رأيُت ما ـ من ديار بكر

ال يبقى عليه  ْنومنهم َم ؛ما مما كان يكاشف به يف حاله يف رجب يف سائر السنة أمٌر

أيته قد أبقى عليه كشف الروافض من أهل الشيعة وكان هذا الذي ر، ء من ذلكيش

فيأتي الرجل املستور الذي ال يعرف منه هذا ، فكان يراهم خنازير ،سائر السنة

 ،عليه يراه يف صورة خنزير فإذا مّر، هوهو يف نفسه مؤمن به يدين به رّب ،املذهب قّط

 ،بًا من ذلكخر متعجِّاآلفيبقى ، رافضّي يٌّفإنك شيع ،إىل اهلل ْبُت: فيستدعيه ويقول له

يزال  وهو يضمر مذهبه ال ُتتْب: قال له بلسانه وإْن، تاب وصدق يف توبته رآه إنسانًا فإْن
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فيعرف  ،َتصدْق: يقول له وإذا صدق، «ُتتْب»: يف قولك َتكذْب: فيقول له، يراه خنزيرًا

مثل ولقد جرى هلذا ي. فريجع عن مذهبه ذلك الرافض،  كشفهيفذلك الرجل صدقه 

ومل ، عالتشيُّ قّط ما عرف منهما، هذا مع رجلني عاقلني من أهل العدالة من الشافعية

فلم ، نني من عقوهلماوكانا متمكِّ ،اهما إليه نظرهماأّد ،عيكونوا من بيت التشيُّ

فكانا يعتقدان السوء يف أبي بكر  ،ـبينهما وبني اهلل ـ ا عليه وأصّر ،يظهرا ذلك

فإن اهلل  ،أمر بإخراجهما من عنده، ودخال عليه ،ا بهفلما مّر، يٍّوعمر ويتغالون يف عل

وهي العالمة اليت جعل اهلل له يف أهل هذا ، كشف له عن بواطنهما يف صورة خنازير

، لع على حاهلماوكانا قد علما من نفوسهما أن أحدًا من أهل األرض ما اطَّ، املذهب

 ،كما خنزيرينأرا: فقال، له يف ذلكفقاال  ،ةوكانا شاهدين عدلني مشهورين بالسّن

فقال  ،فأضمرا التوبة يف نفوسهما ،كان مذهبه هذا ْنَم وهي عالمة بيين وبني اهلل يف

با من فتعجَّ ،فإني أراكما إنسانني، إنكما الساعة قد رجعتما عن ذلك املذهب: هلما

 . (23)«..وتابا إىل اهلل.، ذلك

كوا شيعة من أنصار ابن عربي شكَّأن بعض ال َبْيَد .واضح وصريح وهذا نصٌّ

 يف صّحته سندًا وداللة، وقالوا: 

وعليه يستحيل أن جيري على لسانه  .كثريًا ^ـ لقد مدح ابن عربي أهل البيت1

 . ^شيعة أهل البيت مثل هذا الكالم حبّق

فهم يثنون ؛ ^ة يفصلون بني الشيعة وأهل البيت: إن أهل السّنواجلواب عن ذلك

 . (24)وينتقدونهم ،ويف الوقت نفسه يعتربون الشيعة رافضًة ؛^على أهل البيت

هذا النّص هو من إضافات  ُل من التحريف، وإّنفات ابن عربي مل خْتـ إن مؤل2َّ

 اآلخرين. 

اليت  «الفتوحات املكية»يف طبعة  موجوٌد : إن هذا النّصواجلواب عن ذلك

 خبّط على خمطوطٍةقها الدكتور عثمان حييى والدكتور إبراهيم مدكور حقَّ

 من هذه الناحية.  فال مورد للشّك، فاملؤلِّ

 هم اخلوارج، دون الشيعة.  يف هذا النّص «رافضة الشيعة»ـ إن املراد من 3

ن وهم املخالف «الرافضة من الشيعة»أن يعترب  املتقدِّم ن النّصإ: جوابهو
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خلوارج. ثم إن مفردة وهذا ال ينطبق على ا .×هم لإلمام علّيللشيخني، والغالة يف حّب

ة قد شاع إطالقها على الشيعة منذ عصر األئّم ذات املدلول السل ّي «الرافضي»

ومدح  ،باب فضل الرافضة» :يف حبار األنوار عنوانه ، ولذلك ورد باٌب^األطهار

 . (25)«التسمية بها

ك مل يتمسَّ ،يف معرض دفاعه عن حياض الشيعة ،&ثم إن اإلمام اخلميين

قد يشاهد السالك املرتاض »: التالين املسألة على النحو ألمور الضعيفة، وبيَّمبثل هذه ا

ية بعض املرتاضني من كرؤ، دلصفاء عني املشاِه؛ دنفسه وعينه الثابتة يف مرآة املشاَه

بل لصفاء ، فضة كذااوهذا ليس مشاهدة الر، فضة بصورة اخلنزير خبيالهاالعاّمة الر

م أّنه رأى فتوهَّ ،سه اليت هي على صورة اخلنزير فيهاافضي رأى املرتاض نفمرآة الر

 . (26)«وما رأى إاّل نفسه ،افضيالر

 

 ــــــ الشيعة اإلمامية يف كالم ابن عربي

إن التعليقات السطحية الصادرة من بعض املوافقني واملخالفني البن عربي يف 

اشر إىل نّص تعكس أن أحكامهم قد صدرت منهم دون الرجوع املب «الرجبيون»مسألة 

لعوا على االستناد القطعي ، ولذلك مل يطَّ«الفتوحات املكية»العبارة الواردة يف كتاب 

. وعليه ال غرابة يف أن يغيب عن أنظارهم (27)يده فه وكونه خبّطلذلك الكتاب إىل مؤلِّ

فاتهم. وهذا يف الفتوحات بشأن الشيعة اإلمامية، وال يشريون إليه يف مؤلَّ التاليالنّص 

بشأن مذهب حميي الدين بن  &ريطّهمد رؤية الشيخ الشهيد مرتضى ره يؤيِّْوالنّص بَد

فدخلت  ،ـ يف اإلمامية منهم ال سيَّماوـ وأكثر ما ظهر ذلك يف الشيعة »عربي؛ إذ يقول: 

ذلك من أسنى  ا أّنْوورَأ، فيهم غ احلّبافرإو، أهل البيت ّبحب اًلعليهم شياطني اجلّن أّو

أهل  ا من حّبْودََّعأنهم َت إاّل، وكذلك هو لو وقفوا وال يزيدون عليه،  اهللبات إىلُرالُق

 :البيت إىل طريقني

لوا أن أهل وختيَّ ،موهمحيث مل يقدِّ، همض الصحابة وسّبْغى إىل ُبّدعت ْنمنهم َم

 . فكان منهم ما قد عرف واستفاض، ىل بهذه املناصب الدنيويةْوالبيت َأ

ويف ، ×ويف جربيل ،ملسو هيلع هللا ىلصح يف رسول اهللْدالصحابة الَق زادت إىل سّب وطائفٌة
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ى حّت، وا على رتبتهم وتقدميهم يف اخلالفة للناسحيث مل ينّص ،ـ جالله جلَّـ اهلل 

 ! «بعث األمني أمينًا ْنما كان َم»»: أنشد بعضهم

ـ يف نظرهم ـ أنتج ، أهل البيت وهو حّب ،صحيح من أصٍل وهذا كله واقٌع

 ،أخرجهم عن احلّد ،ى إليه الغلّو يف الدينفانظر ما أّد، واضّلوا وأفضّل؛ فاسدًا

 . (28)«...فانعكس أمرهم إىل الضّد

 

  ــــــ ل أحد األقطاب!املتوكِّ

وينتقدونه عليها،  ،من بني األمور اليت يأخذها الشيعة املخالفون البن عربي

يكون  ْنومنهم َم» من األقطاب؛ إذ يقول: ل اخلليفة العباسي بأنه قطٌبوصفه املتوكِّ

 ،ـ كما حاز اخلالفة الباطنة من جهة املقام ـ وحيوز اخلالفة الظاهرة، ظاهر احلكم

عبد العزيز وعمر بن  يزيد واحلسن ومعاوية بن كأبي بكر وعمر وعثمان وعلّي

كأمحد  ،وال حكم له يف الظاهر ،ةله اخلالفة الباطنة خاّص ْنومنهم َم ؛لواملتوكِّ

وأكثر األقطاب ال حكم هلم يف  ،السبيت وكأبي يزيد البسطامي بن هارون الرشيد

 . (29)«الظاهر

ل العباسي كان ناصبيًا بشهادة التاريخ، قد سعى يف يف حني أن املتوكِّ ،هذا

وميحو  ،؛ ليعفي بذلك أثره×د الشهداءفتح جمرى الفرات على الضريح الطاهر لسّي

 . (30)ذكره

اخللفاء الراشدين والصاحلني يأتي من أنه  ل ضمن قائمةإن إدراج اسم املتوكِّ

. «ةحميي السّن»ى لقب بـ خالف مذهب االعتزال، وقام بدعم مذهب أهل احلديث، حّت

ل من هذه الزاوية، وال ينظرون بعد ذلك إىل ة ينظرون إىل املتوكِّإن علماء أهل السّن

وحمو آثاره، بل ، وسعيه إىل إعفاء مرقده الطاهر ×موقفه من زيارة قرب سيد الشهداء

رمبا اعتربوا ذلك من فضائله وحماسن أعماله. وعليه من الطبيعي أن ينظر حميي الدين 

ويرى له هذه املنزلة  ،ةل العباسي بوصفه حميي السّني( إىل املتوكِّبن عربي )السّن

د رأي الشيخ الشهيد مرتضى ويعتربه لذلك قطبًا من األقطاب. وهذا يؤيِّ ،الرفيعة

 أن مذهب حميي الدين بن عربي. بش &ريطّهم
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 ــــــ ـ تراث ابن عربي3

فات بلغت مؤلَّ»بشأن تراث ابن عربي:  &ريطّهمقال الشيخ الشهيد مرتضى 

بعت حميي الدين بن عربي أكثر من مئيت كتاب، وقد مّت طبع الكثري منها، ورمبا ُط

 :ها، أهّمواليت يبلغ عددها حوالي ثالثني كتابًا ،مجيع كتبه املوجودة نسخها

ًا، بل هو يف الواقع دائرة معارف يف كبري جّد ، وهو كتاٌب«الفتوحات املكية»

النصوص  وهو برغم صغر حجمه من أدّق ،«فصوص احلكم»وكتاب  ؛العرفان

العرفانية وأعمقها، وقد كتبت عليه شروح كثرية، ورمبا مل يفهمه سوى شخص أو 

 . (31)«عصر شخصني يف كّل

 

 ــــــ هوداّدعاء الكشف والش

 «فصوص احلكم»و «الفتوحات املكية» :من يعمد الشيخ األكرب يف بداية كلٍّ

يف املنام. وإن أتباعه  |ية كالمه من خالل إسناده إىل رؤيته رسول اهللإىل إثبات حّج

ود القيصري ـ شارح فصوص وفًا وشهودًا، ومن هنا فإن داْشيعتربون هذه املنامات َك

فال ينكر على »بقوله:  معرتٍض فرعون ُيلجم لسان كّلاحلكم ـ يف حبث إميان 

بأمر  يف الكتاب مسطوٌر إذ مجيع ما ؛بهذا القول الشيخ ما قاله مع أنه مأموٌر

 . (32)«املغرور معذوٌر . كما أن املنكرفهو معذوٌر ،ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

شارح لكامل الفصوص ـ إىل القول  لدي ـ أّود الدين اجَلْنكما ذهب مؤّي

وعمد العالمة السيد جالل الدين اآلشتياني إىل رّد هذا  .يبلدين بن عربعصمة حميي ا

وأما الشيخ األكرب ـ مع جاللة قدره، وعلّو مقامه ـ ليس »اًل: ئعاء يف اهلامش، قااالّد

كما ال خيفى  ،وات يف فتوحاته وغريها من آثارهَفمن املعصومني؛ لكثرة وجود اهَل

ل وغريه من كاملتوكِّ ،فسقة يف زمرة األقطابمن ال وهو قد عّد مجاعًة ،على أحٍد

 . (33)«الفّجار

إىل القول بتفاهة بعض كشوفات ابن عربي،  &كما ذهب اإلمام اخلميين

األنبياء ]مجيع[  بل ،دوأن كشف الشيخ يقتضي أن يكون داو إاّل»وطعن فيها بقوله: 

رفاء ع ،كفرعون ،وقوم نوح وسائر الكّفار ،خمطئني يف أحكامهم ،املرسلون
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 . (34)«شاخمني

( من )الفتوحات 301ثم إن نفس حميي الدين بن عربي يقول يف الباب رقم )

وإذا خالف الكشف الذي لنا كشَف األنبياء كان الرجوع إىل كشف »املكية(: 

 . «^األنبياء

 :فعلى سبيل املثال .عيات طويلة وعريضةحال فإن البن عربي مدَّ وعلى كّل

عي أنه يعلم أمساء وخصائص مجيع )الفتوحات املكية( يدَّ( من 555جنده يف الباب )

ه حيجم عن ذكر هذه ولكّن .األقطاب الذين سيأتون يف املستقبل إىل يوم القيامة

وإشفاقًا على  ؛ًا على خصوصيات أصحابهاظحفا ؛األمساء وتلك اخلصائص يف كتابه

 كالمه يف هذا الشأن:  وإليك نصُّ .سائر املسلمني

أن الكتب املوضوعة ال تربح إىل أن يرث اهلل األرض ـ اك ا اهلل وإّيوفقنـ اعلم »

يف كل  ال ُبدَّو، من وقوف أهل ذلك الزمان عليها ال ُبدَّزمان  ويف كّل، عليها ْنوَم

ناه قد يكون يناه وعيَّفإذا مسَّ، عليه يكون مدار ذلك الزمان ،زمان من وجود قطٍب

 ،فإن الوالية أخفاها اهلل يف خلقه ،ال يعرفون رتبتهو ،أهل زمانه يعرفونه باالسم والعني

ورمبا ال يكون عندهم يف نفوسهم ذلك القطب بتلك املنزلة اليت هو عليها يف نفس 

فينزع اهلل نور  ،اهم إىل الوقوع فيهفإذا مسعوا يف كتابي هذا بذكره أّد، األمر

 فرتكُت، اهمت اهلل إّيْقَموأكون أنا السبب يف  ،ـ يمَوكما قال ُر ـ اإلميان من قلوبهم

وال  ،وال يف نفس األمر ،وما أنا يف قلوب الناس .ملسو هيلع هللا ىلصة حممدمين على أّم شفقًة ؛ذلك

فين اهلل وال كلَّ، ومبا جئت به ،جيب اإلميان بي عليهم ،مبنزلة الرسول ،عند نفسي

 . (35)«فأكون عاصيًا برتكه ،إظهار مثل هذا

&الكاشانيحمسن الفيض  وقال العامل الكبري املاّل
عيات يف رّد مدَّ ،(36)

ة وهو من أئّم، هذا شيخهم األكرب حميي الدين بن عربي»حميي الدين بن عربي: 

فين إني مل أسأل اهلل أن يعرِّ»يقول يف فتوحاته:  ،ومن رؤساء أهل معرفتهم ،تهمصوفّي

ستغنى عن فإنه ملا ا. فاعتربوا يا أولي األبصار .«فينه لعرَّسألُت إمام زماني، ولو كنُت

 ،«جاهلية مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتًة ْنَم» :هذه املعرفة مع مساعه حديث

ه الشياطني يف أرض ْتفاستهَو ،ة، خذله اهلل وتركه ونفسهاملشهور بني العلماء كاّف
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ة نظره وسريه يف أرض احلقائق وفهمه لألسرار ران، فصار مع وفور علمه ودّقْيالعلوم َح

قاطع.  من علوم الشرائع، ومل يعرض على حدودها بضرٍس يف شيٍء ْمتِقوالدقائق مل يس

ويف كلماته من خمالفات الشرع الفاضحة ومناقضات العقل الواضحة ما يضحك منه 

 ال سيَّماتتّبع تصانيفه، و ْنوتستهزئ به النسوان، كما ال خيفى على َم ،الصبيان

ثم مع دعاويه الطويلة  .اتخصوصًا ما ذكره يف أبواب أسرار العباد ،الفتوحات

وتطوافه بالعرش  ،ومشاهدة املعبود ومالزمته يف عني الشهود ،العريضة يف معرفة اهلل

وفناه يف التوحيد، تراه ذا شطح وطاّمات وصلف ورعونات وختليط ومناقضات  ،اجمليد

ذي ثبات وثبوت،  بكالٍم وحرية حمّيرة تقطع األكباد. ويأتي تارًة ،جتمع األضداد

رى مبا هو أوهن من بيت العنكبوت. ويف كتبه وتصانيفه من سوء أدبه مع اهلل وأخ

 . (37)«حباٍل سبحانه يف األقوال ما ال يرضى به مسلٌم

يف يوم  إىل ضرورة أن يكون لإلنسان ملجٌأ &مة اجمللسيوقد أشار العاّل

 أو تلجأ إىل»القيامة، معرتضًا على كشف وشهود حميي الدين بن عربي، قائاًل: 

ل الكتاب وآخره، والقائل: إن مجعًا من خزعبالته يف أّو وقد مسعَت ،حميي الدين

 رتبة عليٍّ رأيُت ُتن الرافضة على صور اخلنازير. والقائل: إني مّلا عرْجْوأولياء اهلل يَر

: لعلّي قلُت أبا بكر يف العرش، فلما رجعُت من رتبة أبي بكر وعثمان، ورأيُت أقّل

 . (38)«ك اآلن يف أدنى املراتبيف الدنيا أنك أفضل منهم، ورأيُتعي تدَّ كيف كنَت

 

 ــــــ ابن عربي واملولوي

 «كبري رًا إىل حدٍّمتأثِّ»املولوي  &ريطّهملقد اعترب الشيخ الشهيد مرتضى 

 ،إن املثنوي يف األساس يدور حول حمور وحدة الوجود»وقال بشأن املثنوي:  .بابن عربي

 . (39)«يي الدين بن عربياليت صدع بها الشيخ حم

وهي أن حميي الدين بن عربي قد سعى يف  ،ويف هذا املورد نذّكر مبسألٍة

الفّص املوسوي من كتاب )فصوص احلكم( ـ من خالل االستناد إىل بعض اآليات 

القرآنية ـ إىل تربير توبة وإميان فرعون أثناء غرقه. وبطبيعة احلال فإنه قد ذهب يف 

 ؛إىل القول خبلود فرعون يف النار (40)ية(تني من )الفتوحات املّكالباب الرابع والس
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عائه قبول توبة وإميان عائه األلوهية. لقد اعرتض املخالفون البن عربي على اّدبسبب اّد

ضح مل تّت عاء لصريح القرآن الكريم، ولكْن، واثبتوا خمالفة هذا االّدٍةفرعون بشّد

عاء. إن العرفان ال شأن له بظاهر األمور، االّد الغاية من ذهاب ابن عربي إىل مثل هذا

وميكن لوحدة الوجود أن جتمع بني كفر وعناد فرعون وبني عبوديته وتسليمه )وهذا 

 هو مكمن اللطف يف ذلك(. وهذا ما ذهب إليه املولوي جالل الدين الرومي، إذ يقول

احلرب بني موسى  باللغة العربية: عندما تتكثر األلوان يف األشياء تقوم ما مضمونه

ونفسه، وعندما يفقد الشيئان لوَنْيهما سيّتحدان يف الشاكلة، ويسود السالم بني 

 . (41)موسى وعدّوه

لقد تنّزل ابن عربي يف هذا املوضع من مستوى العارف إىل مستوى  ،أجل

ذا لو أمكن البن عربي أن يستفيد من املولوي، كما استفاد املولوي حبَّ م. ويااملتكلِّ

ث باللغة الفارسية، ثم أن هذا مل يكن ممكنًا؛ ألن املولوي قد حتدَّ ابن عربي! إاّلمن 

 . إنه جاء إىل هذه الدنيا بعد وفاة حميي الدين بسنواٍت

 

 ــــــ توظيف علم احلروف

كما عمد حميي الدين بن عربي من أجل نشر أفكاره العرفانية إىل توظيف 

ـ على  (42)ية(. فنراه يف )الفتوحات املّكتفخيٍمى علم احلروف أيضًا، وقد عرضها بحّت

)= أهل املشرق(، واألجبدية  «أهل األنوار»إىل  (43)سبيل املثال ـ ينسب األجبدية املشرقية

ث عن فضائل كل واحد من حروف وقد حتدَّ .(44)«أهل األسرار»املغربية إىل نفسه و

 شعرًا ونثرًا.  ،املعجم

من ابن عربي بسائر  للحروف، هناك عنايٌة ديةَدوباإلضافة إىل اخلصائص الَع

فهو ـ على سبيل املثال ـ يرى يف احلروف املنفصلة  .اجلوانب األخرى يف احلروف أيضًا

ميّن بها اهلل سبحانه وتعاىل على هذا  ، وعدم اتصاهلا ببعضها أّول نعمٍة«داوود»لكلمة 

ليس فيه حرف  عطاه امسًاأن أ ×ودوفأول نعمة أنعم اهلل بها على دا»الن ي؛ إذ يقول: 

: د هذا االسم، وهيلنا عنه مبجّر إخبارًا ؛فقطعه عن العامل بذلك، من حروف االتصال

حبروف االتصال واالنفصال، فوصله به  |ى اهلل حممدًاومّس. والواو، واأللف، الدال
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 ودوكما مجع لدا ،وفصله عن العامل، فجمع له بني احلالتني يف امسه ،[احلّقب أي]

حملمد  ذلك يف امسه، فكان ذلك اختصاصًا ومل جيعل، احلالني من طريق املعنىبني 

األمر [ ملسو هيلع هللا ىلصأي حملمد]له  فتّم ،أعين التنبيه عليه بامسه، ـ صلوات اهلل عليهما ـ دوعلى داو

 . (45)«فهذا من حكمة اهلل ،أمحد من مجيع جهاته، وكذلك يف امسه

من  29يف اآلية  «مسجون»ذ كلمة وبالتالي فإنه يقرتح يف الفّص املوسوي أن تؤخ

(، واعتبار السني «سرت»)مبعنى  «جّن»، بل من مادة «سجن»سورة الشعراء ال من مادة 

 فيها حرفًا زائدًا. 

وهذه مناذج من بني أكثر الكلمات اليت قاهلا حميي الدين بن عربي احنطاطًا 

 ري.طهَّموتفاهة، على حّد تعبري الشيخ الشهيد مرتضى 
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 (1)م يف العامل العربيميتافيزيقا التقدُّ

 قراءٌة يف كتاب

 

 )*(د. السيد حسن إسالمي

 السيد حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ املاضي سراج املستقبل

ل، حة هو مثرة سنني من التأمُّإن هذا الكتاب يف طبعته الثالثة املزيدة واملنقَّ

األستاذ يف جامعة  ،فهمي جدعانقام بها الدكتور  ،كاملة ودراسة امتّدت لسنٍة

يف بلدة عني غزال، وحاز على شهادة  ،م1940األردن. ولد الدكتور فهمي جدعان سنة 

الدكتوراه يف اآلداب من جامعة السوربون يف فرنسا. ثم دّرس الفلسفة والفكر العربي 

بعد ذلك يف جامعة األردن، وشغل كرسي احلضارة العربية يف جامعة السوربون 

فات باللغتني العربية والفرنسية، ومن بينها: فلسفة ثة. له الكثري من املؤلَّاحلدي

السجستاني، والتأثري الرواقي يف الفكر اإلسالمي، والظروف االجتماعية ـ الثقافية 

يف الفلسفة اإلسالمية، ومنزلة املالئكة يف الالهوت املعريف اإلسالمي، والوحي 

لية الديين والسياسي يف اإلسالم(، ويف َدث يف َجواإلهلام يف اإلسالم، واحملنة )حب

ّد الدكتور َعيف وعود اإلسالميني والعلمانيني والليرباليني(. ُي اخلالص النهائي )مقاٌل

 ٍمْهرين املسلمني املرموقني، حيث يسعى إىل تقديم َففهمي جدعان واحدًا من املفكِّ

ي للمسلمني، وأن يبحث عن ر واضح ودقيق عن الوضع والواقع الفكري والعملوتصوُّ

 . (2)حلول للخروج من املنعطفات يف ضوء التقاليد الدينية والنظرية للمسلمني
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ري اإلسالم يف م عند مفكِّأسس التقدُّ»ع كتابه فاته العديدة يتمتَّومن بني مؤلَّ

ة. فقد صدر هذا الكتاب بعد سنوات من بطبيعة وغايات خاّص «العامل العربي احلديث

بالتزامن مع انتصار الثورة اإلسالمية  ،م1979ي الفكري سنة النظري والتحّد لالتأمُّ

من الزمن،  حة هلذا الكتاب بعد ذلك بعقٍديف إيران. وقد صدرت الطبعة الثانية املنقَّ

وكانت له يف الوقت نفسه  ،مة هذه الطبعة إىل أصداء هذا الكتابوقد أشار يف مقّد

المية اإليرانية. وأما الطبعة الثالثة واملزيدة فقد صدرت مقتضبة على الثورة اإلس إطاللٌة

مة هذه الطبعة ف يف مقّدض املؤلِّبعد ثالثة عقود من انتصار الثورة اإلسالمية، وقد تعرَّ

هـ.ش، وأثار بعض 1388أحداث ما بعد انتخابات عام  ال سيَّماو ،إىل إيران ووقائعها

م من ذلك ال جند يف هذا الكتاب حبثًا عن ل. وعلى الرغاألمور اليت تدعو إىل التأمُّ

 ريها، وليس هناك من ذكر للحركة الدستورية وثورة املشروطة أبدًا. إاّلإيران ومفكِّ

ف ية هذا الكتاب؛ ألن حموره الرئيس يدور حول ختلُّل من أهّمأن هذا األمر ال يقلِّ

ب على هذه علماء للتغلُّاملسلمني يف العامل املعاصر، واحللول املقّدمة من قبل خمتلف ال

 ،ولغته األكادميية ،ورؤيته الثاقبة ،ع بها الكاتباألزمة. إن اجلامعية اليت يتمّت

فرت لتجعل من هذا الكتاب مصدرًا ومرجعًا استثنائيًا يف ضاقد ت ،وذهنيته املنهجية

ف ودراسة جمال حبثه، وال يزال حمتفظًا بهذ املكانة. إن التجوال بني كلمات املؤلِّ

ب، وتضع األفكار ومعرفة الطرق السالكة دون بلوغ الغايات تغنينا عن جتريب اجملرَّ

ر يف أحوال اآلخرين، والنظر يف مسائلنا من خالل التدبُّ ،أمامنا أفقًا أوسع لنقد الذات

 ن يف مرآة نظرائنا. من خالل التمعُّ

كتاب ـ إىل تبويب مة األخرية ـ اليت أضافها إىل هذا الف يف املقّدلقد عمد املؤلِّ

ب على الوضع الراهن يف العامل للتغلُّ ؛رين املسلمنيالطرق املقرتحة من قبل املفكِّ

واحد منها على عنصر  د كّلة، حيث يؤّكضمن أربع جمموعات عاّم ،اإلسالمي

 : التاليوميكن إمجال هذه العناصر والعوامل على النحو  .مللتقدُّ خاّص

 ادي. ـ العامل الكالمي ـ االعتق1

 ـ العامل االجتماعي ـ االقتصادي. 2

 ـ العامل األخالقي. 3
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 ـ العامل السياسي على أساس الشريعة. 4

ه فإن الذين محلوا هموم إعالء كلمة اإلسالم طوال وعلى الرغم من ذلك كّل

دة عن اإلسالميني جوهري من جهات متعّد القرنني املنصرمني خيتلفون بشكٍل

فيني املعاصرين. َلدم تقييم أدائهم على أساس سلوك السَّاملعاصرين، ولذلك جيب ع

د عن ْعالُب رين الطليعيني كانوا بعيدين كّلوالفارق األول بينهما يكمن يف أن املفّك

الراديكالية واالنفصال عن الواقع الراهن والعودة إىل املاضي. كما أنه مل يكن من 

عون بالعقالنية والتأويل، ه أنهم يتمّتمن ذلك كل ق األخرى. واألهّمَرمنهجهم تكفري الِف

منسجم مع العامل املعاصر  عن إسالٍم ومن هنا كانوا يعملون على تقديم صورٍة

عن اإلسالم  مون صورًةفيني املعاصرين يقدَِّلومتناغم مع العلم. يف حني أن بعض السَّ

لى حبيث تثري سخرية اآلخرين. وإن أنصار هذه الصورة يعملون ع ،مناهضة للعلم

خلق السيدة حواء من ضلع أعوج، »خرايف يقوم على فتاوى من قبيل:  الرتويج إلسالٍم

، عرب «وكل إفرازاته، واحلجر الدائم على النساء ورضاع الكبري، وطهارة بول الن ّي

ف مصدر متويلها ودعمها. إن هذه التيارات تؤمن مبرجعية النّص َرْعال ُي «قنوات فضائية»

يف حدود البيان اخلطابي واإلقناعي   تعمل على توظيف العقل إاّلإميانًا مطلقًا، وال

لي. وبذلك نكون اليوم أمام رؤيتني ونسختني عن اإلسالم، وهما: النسخة َدواجَل

والنسخة  ؛ة والتالحم واالعرتاف باآلخر والتعاون مع اجملتمع اإلنسانيالقائمة على احملّب

ربة العقل. وهدف هذا الكتاب هو تقرير األخرى تقوم على الكراهية والعدوان وحما

ا إىل فهم اإلسالم وحتديثه يف ضوء هذه ْورين الذين سَعوالتعريف باملنظِّ ،النسخة األوىل

 الرؤية. 

ة فصول وخامتة، وملحق على سّت ،مةباإلضافة إىل املقّد ،يشتمل هذا الكتاب

مة يف قد رمست املقّدرين البارزين الذين ورد ذكرهم يف هذا الكتاب. وبسرية املفكِّ

قني إىل االعتقاد بأن بداية هذا الكتاب خارطة طريق للقارئ. يذهب أكثر احملّق

الصحوة اإلسالمية يف العامل املعاصر تعود إىل هجوم نابليون بونابرت على مصر يف 

يف حني يذهب الدكتور فهمي جدعان إىل االعتقاد  ،نهاية القرن الثامن عشر للميالد

ًا عن م لذلك تقسيمًا خاّصاإلسالمية تعود إىل عصر ابن خلدون، ويقدِّبأن الصحوة 
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ى اآلن أربع تاريخ اإلسالم، وعلى أساس هذا التقسيم يكون اإلسالم قد جتاوز حّت

 : التاليمراحل على النحو 

القرون اهلجرية األربعة األوىل، وقد  وهي حتتّل .ـ مرحلة التنوير وبناء احلضارة1

 كامل.  ر احلضارة اإلسالمية بشكٍلبازدها ْتاقرتَن

العمل على تثبيت الوضع القائم  ف احلضاري والتوازن، حيث يتّمـ مرحلة التوق2ُّ

 واحملافظة عليه. 

ـ مرحلة اختالل التوازن واالحنطاط، حيث تبدأ هذه املرحلة مع الغزالي يف 3

وتتبلور الصوفية ف النشاط االجتماعي، . ويف هذه املرحلة يتوّقاهلجريالقرن السادس 

ع واالنتشار، باإلضافة إىل جمموعة من الوقائع وتأخذ بالتوسُّ ،املنعزلة عن الواقع

و التتاري واملغولي. وقد استمّرت ْزوالَغ ،السياسية كسقوط اخلالفة العباسية يف بغداد

 اهلجري. الثامن ى نهاية القرن هذه املرحلة حّت

يه إىل فهم أسباب ْعوَس ،بن خلدونحيث تبدأ با، ـ مرحلة اليقظة والنهوض4

رين الذين جلميع املفكِّ ل جمهود ابن خلدون حاضنًةالسقوط واالحنطاط. وقد مّث

 وا بعده. ؤجا

رين مة يتعّرض الدكتور فهمي جدعان إىل حتليل آراء املفّكوبهذه املقّد

ف واالحنطاط يف العامل اإلسالمي. واملراد من اإلسالميني بشأن أسباب التخّل

 ،فاعل لإلسالم يف مسرح احلياة رين اإلسالميني مجيع الذين يطالبون حبضوٍرملفّكا

رون املسلمون الذين ال هؤالء يقف املفّك مقابلًا كانت مشاربهم ومراميهم. ويف أّي

 ،«مالتقّد»حيملون مثل هذه اهلواجس. والنقطة األساسية يف البني هي أن التعبري مبفهوم 

ارتباطًا وثيقًا مبفهومني آخرين، هما:  مرتبٌط ،(progressيزية )املساوق للمفردة اإلجنل

ر. أما املفهوم األول فهو وليد الفلسفة الداروينية بصورة ومفهوم التغيُّ ؛رمفهوم التطّو

 فهو عاٍر «رالتغيُّ»أما مفهوم  ؛من الناحية األخالقية ة، وهو أيضًا ذو طابع حيادّيخاّص

م على الثورة الصناعية م قديم ومتقّدهوم التقّدأخالقي. إن مف مضموٍن عن كّل

، يف حني أن له يف الوقت مثالّي أن هذا التعبري كان له يف السابق مفهوٌم وأمثاهلا، إاّل

ية، وهو ية، ويتّم قياسه باملقاييس الكّموناظرًا إىل األمور املاّد ،الراهن مفهومًا عينيًا
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 اليوم يضاهي اجلدوائية التكنولوجية. 

 

 ــــــ الرتاث الفكريـ 1

حتت  ،لقد تعّرض الدكتور فهمي جدعان يف الفصل األول من هذا الكتاب

مني، حيث يرى أن م عند املسلحبث فكرة التقدُّإىل ، «ميتافيزيقا التقّدم» :عنوان

أن األحداث املريرة  م يف قلوب املسلمني، إاّلغم من إحيائه روح التقّداإلسالم على الر

ين بها املسلمون، وحتّول واإلخفاقات الروحية املتالحقة اليت ُم ،اليت أعقبت ذلك

عضوض سبق لإلسالم أن جاء للقضاء عليه، دفع باملسلمني  اخلالفة الراشدة إىل ملٍك

ى أخذوا ينظرون إىل التقّدم بوصفه ضربًا حنو الوقوع يف مستنقع اليأس والقنوط، حّت

إمكانية التقّدم، ووضعوا على لسان  من اخليال، بل ذهب األمر ببعضهم إىل إنكار

ب على . وقد ترّت«خري القرون قرني»يث وروايات حتمل مضمون دأحا |رسول اهلل

من املستقبل، وأن النجاة من الواقع الراهن تكمن يف  مفاده أن املاضي خرٌي ٌرذلك تصوُّ

 أو انتظار ظهور املنقذ. ، العودة إىل املاضي

ى الشيعة الذين وجدوا ة ـ وحّتيمنت على أهل السّنوإىل جانب هذه الرؤية اليت ه

اًل من العمل على تغيري الواقع َدحلّل مجيع مشاكلهم، َب ؛يف انتظار املنقذ احلّل

أن هذه الرؤية كانت تعاني من  َبْيَد .بأنفسهم ـ قال الفالسفة عمومًا بإمكانية التقّدم

ًا، وال جتد ألفكارها صدى األوىل أن هذه اجلماعة كانت قليلة جّد :نقصني وآفتني

م كانت تقتصر على التنظري إىل التقّد نظرتهمواآلفة األخرى أن  ؛مناسبًا يف اجملتمع

الفارابي  :ل، دون أن تأخذ طريقها إىل الواقع العملي. وبطبيعة احلال كان أمثالوالتأمُّ

الفصل يف  ن أرسطوطاليس وأفالطون قد ختما العلوم، وأنهما قاال كلمةْووابن رشد يَر

لون. يف حني أن ة العلماء الالحقني تقتصر على شرح ما قاله األّوهذا الشأن، وأن مهّم

من  ،هذا النوع من التفكري يقف إىل الضّد من التطّور. ويف املقابل يذهب آخرون

فتح  إىل القول بأن هناك الكثري من الكلمات واآلفاق اليت مل يتّم ،ابن سينا :أمثال

وأثبت أن  ،ائنيسعى ابن سينا يف فلسفته املشرقية إىل جتاوز مقولة املّش مغاليقها. وقد

إلخراجها من بني  للكشف والتوسعة، وأن هناك إمكانيًة احلقيقة ال تزال قابلًة
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مية عند ابن زكريا عة التقّدْزالقضبان األرسطية واألفالطونية. كما نرى هذه النَّ

م اإلنسان والوصول إىل احلياة العقالنية ّدنه يرى إمكانية تقإالرازي أيضًا؛ حبيث 

ى قام ابن خلدون سعت رقعة االعتقاد بإمكان التقّدم، حّته اّتالكاملة. ومع ذلك كّل

 ،«العصبة»مته بفلسفة هذا األمر، وعمل على تظهريه على شكل غياب يف مقّد

 بوصفها أمرًا ضروريًا يف عملية التقّدم. 

 

 ــــــ ـ احلقيقة والتاريخ2

وهو  ،مات ينتقل الدكتور فهمي جدعان إىل الفصل الثانيعد هذه املقّدب

فات املاوردي وابن خلدون حمورًا لبحثه حول ؛ ليجعل من مؤلَّ«احلقيقة والتاريخ» :بعنوان

 ،احنطاط اجملتمعات؛ إذ يرى أن كتبًا من قبيل: كتاب )أدب الدنيا والدين(

رين اإلسالميني. ديدة التأثري بني املفّكمة ابن خلدون(، ال تزال شللماوردي، و)مقّد

فية إىل جعل حتليل املاوردي جلنوح الناس إىل الركود َلبرؤية َس فقد ذهبت مجاعٌة

أخرى إىل اعتبار حتليل ابن خلدون  وذهبت مجاعٌة ؛وتكاليفه حمورًا لبحثهم

 لالحنطاط مدارًا لتحليل وفهم وضع العامل اإلسالمي الراهن. وعلى الرغم من أن

أن الطبيعة األخروية  الن لبعضهما، إاّلاملاوردي يرى الدنيا واآلخرة بوصفهما مكّم

 أكرب.  ، وهي النزعة اليت تشتد يف )إحياء علوم الدين( بشكٍلعنده أشّد قّوًة

 يذكر ابن خلدون مخس مراحل إلقامة الدول واحلكومات، وهي: 

 تأسيس الدولة. بة واالنتصار وَل: مرحلة القهر والَغاملرحلة األوىل

يف إقامة  ٌرْو: االستبداد، وإبعاد األشخاص الذين كان هلم َداملرحلة الثانية

 الدولة، وتهيئة الظروف للقضاء على العصبية. 

 : مرحلة الرفاه والرخاء واستقرار الدولة. املرحلة الثالثة

مع دة : الرضا بالوضع القائم، واحملافظة على العالقات اجلّياملرحلة الرابعة

 الدول واحلكومات األخرى. 

ر والقضاء على مجيع اإلجنازات َط: مرحلة اإلسراف والَباملرحلة اخلامسة

 واقرتابها من املوت واألفول.  ،السابقة. وهذه املرحلة هي مرحلة شيخوخة وضعف الدول



 

 

هـ 1439م ـ  2018د واخلمسون ــ صيف ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحنصوص معاصرة   

 

 : التاليكما يذهب ابن خلدون إىل تقسيم احلكام إىل ثالثة أجيال على النحو 

حًا باألخالقيات الشديدة، : هو اجليل الذي وصل إىل السلطة متسلِّلاجليل األّو

 وهو اجليل الذي تغلب عليه البساطة يف العيش وخشونة البادية. 

ل إليه الفساد ر حبياة املدينة ورفاهيتها، ويتسّل: هو اجليل الذي يتأّثاجليل الثاني

 شيئًا فشيئًا. 

ف والنعيم، َرر والتََّطوينشأ على الَب : ينقطع عن البداوة باملّرة،اجليل الثالث

 ويعّد العّدة للفناء والزوال. 

إن املسألة الرئيسة اليت تستحوذ على اهتمام ابن خلدون تكمن يف كيفية 

وكيف حيصل هذا  ؟نشوء احلضارة، ومراحل ازدهارها، وما هي أسباب زواهلا

رنا من مجيع األوهام رِّالزوال؟ إن اإلجابة عن هذه األسئلة على طريقة ابن خلدون حت

الذي بلغه ابن خلدون، وال يزال  َوْأالشَّ ٌرواخلرافات. فمن هذه الناحية مل يبلغ مفكِّ

 اهلجري هو احملور يف األحباث والدراسات الالحقة. التاسع كتابه منذ القرن 
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ىل بني املسلمني والغرب احلديث. يبدأ الفصل الثالث باحلديث عن املواجهة األو

ى إىل إقبال املصريني على العلوم م أّد1798إن هجوم نابليون بونابرت على مصر سنة 

ف على علماء ار ـ شيخ األزهر يف حينه ـ إىل التعّراحلديثة. وقد سعى الشيخ حسن العّط

رنسا، وكان الفرجنة واالطالع على العلوم احلديثة، وأرسل يف هذا السياق وفدًا إىل ف

عملي  تلميذه )رفاعة رافع الطهطاوي( واحدًا من أعضاء هذا الوفد. ومن هنا بدأ نشاٌط

باشا  بإشراف من حممد علّي ،م1805يف إطار نشر العلوم احلديثة يف مصر منذ عام 

ته بالغ احلذق والذكاء. وقد عمد إىل إرسال يالذي كان رغم أّم ،احلاكم املصري

 ،إىل باريس. وقد مكث الطهطاوي مخس سنوات يف فرنسا ٍدالطهطاوي على رأس وف

فات فولتري ومونتسكيو وجان جاك روسو، ودرس الرياضيات قرأ خالهلا مؤلَّ

م اللغة الفرنسية. وقام الحقًا برتمجة الكثري من األعمال الفرنسية وتعّل ،واجلغرافيا

الت يف أسباب أمُّت»حتت عنوان  ،كتاب مونتسكيو :إىل اللغة العربية، ومن بينها
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الته حول . وقد عرض رفاعة الطهطاوي مشاهداته وتأمُّ«عظمة الرومان واحنطاطهم

تلخيص اإلبريز يف »م يف كتابني أساسيني له، وهما: الشرق والغرب وقضية التقدُّ

. حيث يرى أن «مناهج األلباب املصرية يف مباهج اآلداب العصرية»، و«تلخيص باريز

م ويت، وأنه حان الوقت لتعلُّكتاب )الشفاء( قد ُط :ي على أمثالمرحلة كتابة احلواش

ن ليس م وقال: إن التمدُّالعلوم احلديثة. وقد ذكر رؤيته يف كتاب التلخيص حول التقدُّ

وإقدام على  وحركٌة ٌحْدوَك دٌّوَك فطرية أو طبيعية لإلنسان، وإمنا هو جهٌد حالًة

: تهذيب األخالق باآلداب الدينية أحدهما :ن عنصرينركوب املخاطر. كما أن للتمدُّ

 وجود الثروات واملصادر الطبيعية.  :خرواآل ؛والفضائل اإلنسانية

للوزراء يف العهد العثماني ـ  تونسي ورئيٌس أما خري الدين التونسي ـ وهو سياسيٌّ

نه رؤية أكثر نضجًا ضمَّ ،«أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك»فله كتاب بعنوان 

ق مبسألة التقّدم. ومل تقتصر دعوة التونسي على جمّرد أخذ العلوم الغربية ما يتعلَّ يف

حيث  ؛سات املدنية الغربية إىل العامل اإلسالميفقط، وإمنا طالب أيضًا بنقل املؤّس

 ؛سات السياسية يف الغرب تقوم على ركنني، وهما: العدالةكان يرى أن املؤّس

للحيلولة دون  ؛ة األمر باملعروف والنهي عن املنكرد على ضرورية. كما أّكواحلّر

 د كذلك على مبدأ الشورى أيضًا. وأّك. وقوع الفساد

ل رئيسة، والبحث يقوم مشروع خري الدين التونسي على التعريف بثالث مشاك

 عن حلوهلا، وهي:

هذه املشكلة تكمن يف  وطريقة حّل. ف الشرقم أوروبا وختلُّمشكلة تقدُّ

 لعلوم من الغرب.ضرورة أخذ ا

 .واملشكلة الثانية هي مشكلة نظام احلكم املطلق االستبدادي يف الشرق

 مقيد بالشرع والقانون والعدل. ها يكمن يف ضرورة أن يستبدل بنظاٍموحلُّ

هذه املشكلة  وحلُّ .ف واالنهيار االقتصاديواملشكلة الثالثة هي مشكلة التخلُّ

يه وبناء نظام شب ،ر يف العقارات والتجارةجديد لالستثما يكمن يف توظيف نظاٍم

 بالنظام الليربالي االقتصادي.

لع السلطان العثماني )عبد احلميد( على كتاب خري الدين وقد صادف أن اّط
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ى منصب رئيس الوزراء، ويباشر مشروعه فدعاه إىل اآلستانة، ليتوّل ،التونسي

 اإلصالحي هناك. 

اء وأسارة األحرار. ات، زمن حترير األرّقى جاء مجال الدين يف زمن التناقضحّت

وأدرك أن اجلذور الرئيسة للمشاكل اإلسالمية  ،فقد جاب مجيع األقطار اإلسالمية

 قهم. وقد ذكر يف خامتة رسالته يف الرّدتكمن يف انقسام املسلمني واختالفهم وتفرُّ

 ي: أو الدهرية أربعة شروط حلصول األمم على السعادة، وه «النيشريية»على 

 ر اخلرافات. َدث األوهام وَكْويقوم على تصفية العقول من َل ،: عقيدّيهلاأّو

 كمال اإلنساني. وس األمم إىل بلوغ أعلى مراتب اله نفيوجِّ ،: أخالقّيوثانيها

ق بالدليل واالحتكام إىل ر من التقليد، وبالتعلُّيقضي بالتحرُّ ،: عقالنّيوثالثها

 العقل. 

 ة. بها باملعارف احلّقويهذِّ ،ص النفس من سلطان الشهوةلِّخي ،: تربوّيورابعها

ن يقوم على ركنني رئيسني، إن التمدُّ: لقد أصاب السيد مجال الدين يف قوله

وبإنكارهم هذا قد أنكروا  .ونواملعاد. وهذا ما ينكره الدهرّي ؛وهما: اإلميان باهلل

ر. ومل لعنصر الوحيد للتحرُّن. ومن هنا كان مجال الدين يرى الدين هو اأصل التمدُّ

من الذين كانوا يعيشون ضمن حدود  ،رين بالفلسفة الوضعيةذلك لبعض املتأثِّ ْقُرَي

 عية للغرب. َبالدولة العثمانية، وكانوا لذلك يطالبون باملزيد من التَّ
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حول حبث  ،«رّرالتوحيد احمل»وهو بعنوان ، يدور الفصل الرابع من هذا الكتاب

ر يف الفكر اإلسالمي. لقد مّت تأسيس علم الكالم للدفاع عن الدين، التوحيد احملّر

ر يف ْوَد وانتزاعي، ومل يكن للتوحيد الذي أفرزه أّي جاّف ولكنه حتّول إىل علٍم

ب ق جناحًا كبريًا يف التغلُّالنشاط االجتماعي. وقد ظهر يف علم الكالم ـ الذي حقَّ

ة له أهل السّنالذي مثَّ ،ضْحامَل ـ اجتاهان، وهما: االجتاه اإلهلّي على اخلصوم

ل من قيمة ل يقلِّمه املعتزلة. فكان االجتاه األّوالذي تزعَّ ،واالجتاه اإلنسانّي ؛واجلماعة

يف حني كان االجتاه الثاني يولي  ؛املسائل إىل الدائرة اإلهلية ع كّلِجْراإلنسان، وُي
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أن كال هذين االجتاهني كانا يطرحان  َبْيَداختيار اإلنسان. ية كبرية ملسألة أهّم

 انتزاعي، ومل يكونا ينتفعان بنتائج التوحيد من الناحية العملية.  املسائل بشكٍل

تعيد اجرتار أقوال العلماء  لقد دأبت الكتب الكالمية على مدى قروٍن

ية جديدة، حديث حيتوي على عناصر كالم السابقني، دون أن نشهد ظهور كتاٍب

رسالة » :بعنوان ،ى انقلب األمر كليًا عند صدور كتاب الشيخ حممد عبدهحّت

، والذي كان يف بدايته عبارة عن دروس ألقاها على تالميذه يف بريوت. «التوحيد

م يصدر يف العصر احلديث، حيث قدَّ كالمّي كتاٍب وكانت هذه الرسالة أهّم

وحيد روحه األصيلة. فقد سعى حممد عبده يف تفسريًا جديدًا عن التوحيد، وأعاد للت

هذه الرسالة ـ اليت يبدو أثر ابن سينا واألشاعرة واملعتزلة عليها واضحًا ـ إىل تقديم 

ل إىل ر التوحيد. فقد قام بتصوير التوحيد حبيث يتحوَّْوجديدة عن مفهوم وَد صورٍة

 عن:  ده عبارًةطاقة حمّررة. وبذلك كانت عناصر التوحيد من وجهة نظر حممد عب

 ـ تطهري العقول من األوهام واخلرافات. 1

وإطالق إرادته من القيود، وحتريره من مجيع  ،ية إىل اإلنسانـ رّد احلّر2

 املرجعيات األرضية، وتقرير املساواة بني الناس. 

 عية العمياء وما إىل ذلك. َبـ نفي مجيع أنواع التقليد والت3َّ

 والفرقة إىل االحتاد واأللفة والتجّمع. ـ رّد الكثرة إىل الوحدة، 4

م لإلنسان أمرين عظيمني، فإن حممد عبده يرى أن التوحيد يقدِّ وباختصاٍر

 واستقالل الرأي والفكر.  ؛وهما: استقالل اإلرادة

لقد زعم جابرييل هانوتو ـ السياسي الفرنسي املعاصر حملمد عبده ـ أن حالة 

يف نهاية التحليل إىل العقيدة اإلسالمية نفسها،  ترتّد ر اليت يعاني منها املسلمونالتأّخ

وساهمت يف بناء املدنية احلديثة. وقد أرجع  ،مًا علميًايف حني أنتجت املسيحية تقّد

: وثانيًا ؛: التوحيد اخلالصاًلأّو :ف املسلمني إىل عقيدتني رئيستني، وهماسبب ختّل

فإنها بتقريرها للقدرة والعظمة  «التوحيد»ة . أما عقيدنير اإلهلّيَداالعتقاد بالقضاء والَق

ر فإنه َداملطلق هلل تضع اإلنسان يف درك الوجود. أما االعتقاد بالَق الالمتناهيتني والعلّو

 وجوده إىل العدم.  ويرّد ،فعاليته ويشّل ،يلغي إرادة اإلنسان
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وعنيفًا  ًا حامسًارّد «اإلسالم والرّد على منتقديه»وقد رّد حممد عبده يف كتابه 

 على هانوتو، بالقول: 

: ليس مّثة عالقة بني املدنية والدين املسيحي الداعي إىل الزهادة واالنسالخ اًلأّو

 من الدنيا. 

وأنكر مقالتهم، وأثبت  ،ر رأيهمْبعلى أهل اجَل : لقد عاب القرآن صراحًةوثانيًا

 الكسب واالختيار يف حنو أربع وستني آية. 

اإلسالمي والتوحيد اخلالص ال يعين قطع الصلة بني العبد : إن التنزيه وثالثًا

 صل باهلل مباشرة. ورّبه، ويف اإلسالم ميكن لإلنسان أن يّت

وإمنا هو أكثر من ذلك،  ،روحانية جمّردة خالصة : ليس اإلسالم ديانًةورابعًا

 الزمان يف ًا، إال أنه وباملقادر نفسه اخنراٌطروحانية وجدانية حّق كان حياًة فإنه وإْن

هم على جالئل األعمال الدنيوية واألخروية، وهذا هو ما أتاح هلم بناء إذ حيّث؛ والدنيا

 مل يعرف التاريخ له مثياًل.  ارتقت بأربابها ارتقاًء ،مدنية شاملة

وعلى هذا األساس فإن الشيخ حممد عبده ال ينكر احنطاط املسلمني، وإمنا 

اء اخللفاء يف االعتماد على جيوش الرتك يف سياسة وأد طيرى جذور هذا االحنطا

 وتهميش العرب. 

ر َدر العملي لعقيدة القضاء والَقْوكما أن الشيخ حممد عبده ال ينكر الدَّ

كان سببًا يف  ،يف احلقل الديين ال سيَّماو ،فإن هذا اجلمود ؛واجلمود على املاضي

ب يف تقديم النقل وتكفري املسلمني لبعضهم، كما كان هو السب ،احتدام اخلالفات

الثورة على التقليد واجلمود وإعادة احلياة إىل جسد اإلسالم املتهالك  ّدَععلى العقل. وُت

فقد أثبت أن اإلسالم ال حيارب العقل والتقّدم.  ،إجنازات الشيخ حممد عبده من أهّم

فقط. كي ميكن من خالله إقناع اخلصم  ؛تًاْحأن املشكلة مل تكن حبثًا نظريًا َب َبْيَد

قه العلمي من االستيالء على الشرق، ن بتفوُّبل يضاف إىل ذلك أن الغرب قد متّك

وجاء بنظريات علمية يبدو أن اإلسالم ال ينسجم معها. ومل يكن الشيخ حممد عبده ـ 

أنه كان  ـ لريى تنافيًا بني الدين والعلم احلديث، إاّل مثالّي وعلى حنٍو ،عاّم بشكٍل

بسبب عدم امتالكه للخلفية املناسبة يف هذا  ؛فاصيل ذلكحيجم عن الدخول يف ت
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ض يف هذه املسألة قد فرضوا ْور يف ذلك؛ ألن الذين ألزموه اخَلْذله الُع اجملال. ولعّل

فيكتور »ءًا من ْدَب ،همدوا له مكانها وأسلحتها أيضًا. فكّلوحدَّ ،عليه ساعة املعركة

هوا سهامهم إىل اإلسالم يف قد وجَّ ،«وانفرح أنط»وانتهاء بـ  «إرنست رينان»و «كوزان

وإمنا تعمدوا إثارة الضغائن  ،لوه إثم احنطاط أهله، ومل يكتفوا بذلكومحَّ ،التاريخ

ال  موها بصورٍةوهو دفاعهم عن املسيحية ـ اليت قدَّ ،آخر يف املوضوع بإدخال طرٍف

عة للعلماء! ولذلك ومشجِّ للعلم ختفى معارضتها لوقائع التاريخ املعروفة ـ على أنها حاميٌة

رًا أكرب من العقل ْوكان من الطبيعي أن يعجز حممد عبده ـ وهو الذي مينح الوجدان َد

آخر أقدر منه على  ـ عن الصمود يف هذا امليدان، وكان عليه إفساح اجملال لشخٍص

ر السوري حسني اجلسر ومل يكن ذلك الشخص غري املفكِّ .التحليق يف العقالنية

وقد بدأها مبواجهة نظرية التكامل  .ةسي، حيث أخذ على عاتقه هذه املهّمالطرابل

الرسالة احلميدية يف حقيقة الديانة اإلسالمية »ه الرئيسني: ْيالداروينية. ويف كتاَب

د ، وّط«احلصون احلميدية حملافظة العقائد اإلسالمية»، و«وحقيقة الشريعة احملمدية

: التصّدي للفلسفات اجلديدة اًلأّو :سيني، وهمام على أمرين أساْزحسني اجلسر الَع

نًا ْوَص ؛ية الداروينيةى يف الغالب على هيئة املاّدالوافدة من الغرب، واليت كانت تتجّل

من قبيل: املعجزة واملعاد. وحيث  ،: بيان عقالنية أموروثانيًا ؛لعقيدة التوحيد اإلسالمية

وة على طريقة الشعراني، فقد عمد من أهل اخلل ،كان حسني اجلسر صوفيًا معروفًا

بني اإلسالم  ، وأثبت عدم وجود تضاّدإىل حتليل العلوم اجلديدة ومعطياتها ببساطٍة

واسع وروح  ومعطيات العلم احلديث. وبذلك فقد دافع عن حياض اإلسالم بوعٍي

 كت كتبه تأثريًا بالغًا وخالدًا.جريئة، وتر

 مات: على ثالث مقّد وقد كان منهجه يف الفهم والتحليل قائمًا

وظواهر. والذي ميكن  ؛: إن النصوص الشرعية على نوعني: نصوصاألوىل

 دون الظاهر.  ،االستناد إليه هو النّص

ما قام عليه الدليل العقلي  : ال جيب علينا ـ شرعًا ـ من االعتقادات إاّلالثانية

 القاطع. 

الناس إىل اهلل وتهذيب  راد منها هداية: إن الشريعة احملمدية إمنا ُيالثالثة
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م العلوم الطبيعية. وما أشار له القرآن من هذه العلوم إمنا هو ألجل النفوس، وليس تعلُّ

 أن يكون دلياًل عقليًا للناس على وجود اهلل. 

سمت وقد اّت .عقلية قوية وبذلك يكون حسني اجلسر قد التزم يف منهجه بنزعٍة

ر َذك كان يف الوقت نفسه شديد احَلنزعته باجلرأة يف طرح األفكار. ومع ذل

كروية األرض  :واحملافظة، وكان لذلك يتناول املسائل القطعية يف العلم، من قبيل

رض عليه يف ذلك قال: إن التصريح حبقائق هذه األمور قد وحيث اعُت .بوصفها فرضيًة

ر: إن حلسني اجلس من الناس. وقال السيد مجال الدين ذات مّرٍة ُيثري علينا العواّم

 جريدتكم )طرابلس( مجعت بني الكفر واإلميان، أقرأ يف صفحتها األوىل احلّض

ق على الفضيلة واخلري ومكارم األخالق، ويف باقي الصفحات ضروبًا من التملُّ

 إاّل والنفاق! فكان جواب حسني اجلسر عن ذلك بالقول: ال ميكن للجريدة أن تستمّر

 ام ومداراتهم! وجماملة احلّك من خالل انتهاج سياسة الرفق واللني

 «الرسالة احلميدية» ْيروا بكتاَبوهناك الكثري من األعالم الذين تأثَّ

 كبري، وأظهروا اهتمامًا كبريًا بالناحية العلمية من اإلسالم. ويف إىل حدٍّ «احلصون»و

 ما يلي نذكر ثالثة منهم، وهم: 

 اد العلمية من اإلسالم. د على األبعـ الطنطاوي اجلوهري املصري، الذي أك1َّ

 ،«دالئل التوحيد»ـ حممد مجال الدين القامسي الدمشقي، صاحب كتاب 2

ة التوحيد مبختلف أنواعها إىل د نشره استقبااًل كبريًا. وقد ضّم أدّلْيالذي استقبل ُبَع

مفادها أن اإلحلاد ال ينسجم مع املدنية. ومن وجهة نظره ال  بعضها، وخلص إىل نتيجٍة

 ن والرقّيالصلة بالتمدُّ التوحيد جمّرد نظرية فكرية وانتزاعية، وإمنا هي وثيقُة ّدُيَع

 والتقّدم. 

صاحب  ،ـ حممود شكري اآللوسي العراقي، حفيد شهاب الدين اآللوسي3

ه ره إىل أن العقل والنقل يعضد بعضهما بعضًا، ولكّنْوتفسري روح املعاني. وقد ذهب بَد

مييل إىل حتكيم القلب  ،اًل من اللجوء إىل معيار التجربةَدَب ،ما يتعلق بالعلوم يف

. والقلب مييل إىل .إن يف كروية األرض اختالفًا.»أكثر، ومن ذلك أنه كان يقول: 

 . «الكروية
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رت منذ عقيدة التوحيد ـ قد حتّر ال سيَّماإن العقائد اإلسالمية ـ و :خالصة القول

د من البحوث االنتزاعية، وكان هناك النصف الثاني من القرن التاسع عشر للميال

 .ره التحريريْورين إىل بيان َدل املفكَِّبحثيث من ِق سعٌي

 

 ــــــ ـ دروب الفعل5

أو طرق  ،«دروب الفعل»يف الفصل اخلامس يبحث الدكتور فهمي جدعان يف 

 ب علىرون املسلمون للتغلُّمها املفكِّحيث يستعرض التقريرات العملية اليت قّد ؛العمل

ف املسلمني إىل البؤرة السياسية، ويف هذا الشأن أرجع أسباب ختّل ْنف. هناك َمالتخّل

إذ ال ميكن حتقيق  ؛ال جتدي املساعي الرامية إىل فصل اإلسالم عن السياسة شيئًا

من خالل تقطيع أوصال النصوص. وقد كان السيد مجال الدين يرى أن جذور  ذلك إاّل

فق يف ذلك لمني، ودعا إىل إقامة االحتاد اإلسالمي، واّتاملأساة تكمن يف تفّرق املس

وإشراك العرب يف  ،مشرتطًا عليه تعريب لغة الدولة ،ى مع السلطان عبد احلميدحّت

وبعد أن أدرك عدم رغبة السلطان عبد احلميد الثاني يف السري  .احلكم إشراكًا فعليًا

 وانفصل عنه.  ،ل من بيعتهضمن هذا املشروع حتلَّ

حاد اإلسالمي الوقت الذي ذهب السيد مجال الدين إىل طرح فكرة االّت ويف

ي إىل م أن هذا االحتاد اإلسالمي ال يؤّدهرام واملقّطينشر يف جريدة األ ْنكان هناك َم

ان البلدان نتيجة، بل من شأنه أن يثري حساسية الغربيني وغري املسلمني من سّك

عية َبم سوى التَّطريق أمامنا لتحقيق التقّداإلسالمية، ويثري خماوفهم. ومن هنا ال 

عاء بأن املراد من اجملتمع واالحتاد اإلسالمي ليس هو للغرب. وذهب رشيد رضا إىل االّد

حاد األخالقي إىل االّت االحتاد السياسي وإقامة إمرباطورية إسالمية، بل هي دعوٌة

 وتعزيز روح اإلخاء. 

 جاّد نني ـ بنقٍداحملسوبني على املتديِّ وقد قام عبد احلميد الزهراوي ـ وهو من

ة اإلسالمية )حقائق السنوسية واجلامع»ملفهوم اجلامعة اإلسالمية، وقال يف كتابه 

: إن هذه اجلامعة ال وجود هلا على أرض الواقع، حيث كان املسلمون «نافع بيانها(

االجتياح املغولي ى جتاه صّد قون بعضهم على طول التاريخ، بل مل يفعلوا شيئًا حّتميزِّ
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ليس هلا أدنى أثر.  ،ساذجة والصلي ي ألرضهم. وعليه فإن هذه اجلامعة جمّرد رغبٍة

 . وطالب املسلمني بأن ينظروا إىل األمور بواقعيٍة

واستالم الشباب الرتكي للحكم هناك،  ،م يف تركيا1908وبعد ثورة عام 

عن اجلامعة اإلسالمية، بت احلديث وطنية، جتنَّ ظهرت يف العامل العربي حركاٌت

من  ى إعدام عدٍده باحلديث عن القومية العربية واالحتاد العربي. وقد أّدْتواستبدَل

على يد مجال  ،م1916سنة  ،وعلى رأسهم عبد احلميد الزهراوي ،رين العرباملفكِّ

ة اجلامعة اإلسالمية، إىل تعزيز احلركة القومية العربية وترجيحها على كّف ،باشا

دون املسألة  ،م عن املسألة العربية1919ان رشيد رضا يكتب يف املنار يف عام ى كحّت

كبرية يف الدعوة إىل توحيد املفهوم العربي اإلسالمي  م خبطوٍةاإلسالمية. أما الذي تقّد

فات من از، حيث بسط أفكاره يف مؤلَّر العراقي عبد الرمحن البّزرمسيًا فهو املفكِّ

أضواء على »، و«تناهذه قومّي»، و«دفاع عن العروبة»و ،«من وحي العروبة»قبيل: 

عربي، بل ذهب إىل حّد القول  عى يف األساس أن اإلسالم ديٌن. واّد«التفكري القومي

بالعرب، شأنه يف ذلك شأن الديانة اليهودية بوصفها دينًا خاصًا  خاّص بأن اإلسالم ديٌن

 ويقول: إن اإلسالم ديٌن ،ذه االندفاعةل من هببين إسرائيل. ليعود بعد ذلك الحقًا ويعدِّ

حّدة الدعوة اإلسالمية ما  ْتبالعرب. وعلى هذه الشاكلة خفَّ ه ال خيتّصولكّن ،عربي

على حسابها الدعوات القومية. وعلى الرغم من  ْتبني احلربني الكونيتني، وازدهَر

ية أوارها من جديد، وة اجلامعة اإلسالمية بعد انتهاء احلرب العاملية الثانْذجَلذلك عاد 

من أمثال: أبي احلسن  ،ست مجاعة اإلخوان املسلمني، وبزغ جنم شخصياتحيث تأّس

وكانت له  ،«؟ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني» :ف كتابًا بعنوانالندوي، حيث ألَّ

 ره التارخيي. ْوليفي بَد ؛أصداء واسعة، وقد طالب فيه بعودة اإلسالم إىل السلطة

مجيع املعضالت واملشاكل  ن الطريق إىل حّلْوالذين يَر ،هؤالء مقابلويف 

ن جذور املشاكل يف ْويكمن يف إقامة اجلامعة اإلسالمية، كان هناك آخرون يَر

 االستبداد الداخلي، وطالبوا بتفعيل مبدأ الشورى يف إدارة احلكم والدولة. ومن أهّم

ك ي. ومن بني األسباب الدينية ر السوري عبد الرمحن الكواالداعني إىل ذلك املفكِّ

، وذكر ذلك يف واألخالقية والسياسية أعطى الكواك ي األولوية للعامل السياسّي
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. وقد ذهب الكواك ي إىل اعتبار استبدال «طبائع االستبداد»و ؛«القرى أّم» :هْيكتاَب

يات، واالستبداد حكم الشورى واخللفاء الراشدين بالسلطنة الوراثية، وغياب احلّر

 :ف اجملتمعات اإلسالمية. وعلى الرغم من قول البعضاملطلق، من أسباب ضياع وختّل

إن االستبداد السياسي وليد االستبداد الديين، يذهب الكواك ي إىل رفض هذا 

ن الكثري من تعاليم القرآن تدعو إإنه ال ينسجم مع طبيعة اإلسالم؛ إذ  :الكالم قائاًل

  ده.ْهد االستبداد يف َمْأإىل َو

ظواهر ما بعد احلربني العامليتني، وكان  ظاهرة التغريب من أهّم ّدَعكما ُت

حمورها الرئيس يف مصر، ويأتي بعدها لبنان بالدرجة الثانية. وتطالعنا يف هذا اجملال 

من أمثال: أمحد لطفي السيد، وشبلي مشيل، وسالمة  ،أمساء شخصيات المعة

، وحممود عزمي، (3)اقعبد الرّز ، وطه حسني، وحممد حسني هيكل، وعلّيىموس

هون إىل ومنصور فهمي، وإمساعيل مظهر. إن التغريبيني املصريني يف الوقت الذي يوجِّ

مطلق للغرب، ومل ميارسوا جتاهه  اإلسالم انتقادات ال ترحم، قابلوا ذلك باستسالٍم

ليم ذات النقد العلمي واملنهج الديكارتي الذي ساروا عليه يف تعاطيهم مع التعا

ويعود السبب يف ذلك إىل أحد . وبذلك ال نشاهد توازنًا يف أساليبهم ،...اإلسالمية

ن إدتها اهلزمية السياسية، أي نفسية ثقافية وّل فهو إما أن يكون نتيجة هلزميٍة ؛أمرين

رين مع الغرب وإما إىل أن جتربة هؤالء املفكِّ ؛مًا إىل تقليد الغالبْواملغلوب مييل َد

ال  ،قصرية لفرتٍة صلوا به إاّلصلوا بالغرب مل يّتنهم حني اّتإمن حيث  ،كانت ناقصًة

بغية تقييمها ونقدها. فعلى سبيل املثال:  ؛فهم على مجيع وجوه هذه املدنيةتكفي لتعرُّ

م، أي بعد سنتني 1938سنة  «مستقبل الثقافة يف مصر»قام طه حسني بتأليف كتاب 

معتربًا مصر وثيقة ، طيةْبودافع فيه عن الثقافة الِق ر مصر رمسيًا من االحتالل،من حترُّ

دون اإلسالمية، وطالب بتغريب  ،الصلة باإلغريق واجلزء الغربي من احلضارة العاملية

حيث  ؛بالكامل. كما كان التقليديون يف مصر أو شيوخ األزهر اجملتمع املصرّي

عون باملقدرة العقلية كبري، ومل يكونوا يتمّت يعانون من نقٍص ،يدافعون عن املاضي

 الكافية لفهم الغرب. 

وبالتدريج تبلورت هذه الفكرة القائلة بضرورة احلصول على التكنولوجيا 
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م األخالقية واملعنوية للشرق واإلسالم. وكانت هذه هي َيالغربية، مع احلفاظ على الِق

وإمكانية  ،الثنائيةدقيق بشأن هذه املفارقة و أنه مل يتّم عمٌل َبْيَد .«عالل الفاسي»رؤية 

ضح ما إذا كان التعايش بني هذين العنصرين على املستوى التجري ي والعملي، ومل يّت

 ًا أم ال؟ باإلمكان اجلمع بني هذين املفهومني عملّي

وأما القضية األخرى اليت كان هلا أصداء سياسية واسعة، وتركت بصمتها 

لت يف العربي احلديث، فقد متثَّ القوية على احلركة الفكرية اإلسالمية يف العامل

أو بني الشريعة والقانون )فصل الدين عن السياسة(.  ،مسألة العالقة بني الدين والدولة

ي عن احملاكم الشرعية والرضوخ : التخّللاألّو :ت هذه القضية بأحد شكلنيوقد جتلَّ

ي عن الدين يف ّلل يف الدعوة إىل التخثَّقد مت ،وهو األخطر :والثاني ؛يةعللقوانني الوض

جني هلذه الظاهرة ـ يف بادئ األمر ـ من غري مسرح احلياة العامة. وكان معظم املروِّ

املسلمني، من أمثال: سكوت )املستشار القضائي اإلجنليزي يف مصر(، وهانوتو 

لة ْهما بدا للَوَب)السياسي الفرنسي(، واللورد كرومر )املعتمد الربيطاني يف مصر(. وُر

استبعاد  د صراحًةأغراض سياسية؛ ألنها تتعمَّ ليس هلذه الدعوات أّي األوىل أن

ن إاحلقيقة هي خالف ذلك متامًا؛ إذ  السياسي، لكّن الاالعتبارات الدينية من اجمل

 م الغربية. َيل الثقافة والِقد األرضية املناسبة لتقبُّي عن اإلسالم ميهِّالتخّل

وعضو حزب األحرار  خ األزهرّيعبد الرزاق ـ الشي وقد كانت حركة علّي

 «اإلسالم وأصول احلكم»ف كتابه الدستوريني ـ شديدة التأثري يف األوساط. وقد أّل

واحد من إلغاء األتراك للخالفة العثمانية. وقد قام كتابه  م، أي بعد عاٍم1925سنة 

لقول : اوثانيًا : القول بفصل الدين عن السياسة؛اًلأّو :هذا على أساس دعويني، وهما

. وبذلك كان بأن اخلالفة واألنظمة السياسية واحلضارة اإلسالمية مل تكن إسالميًة

ليفتح الطريق أمام التقّدم العلمي والتطّور  ؛حيصر الدين باألمور الروحية واملعنوية

من تلك اخلالفة اليت  عى يف هذا الكتاب أن الدين اإلسالمي بريٌءالصناعي. وقد اّد

عبد الرزاق التارخيية ال  يف أن أدلة علّي ال َشكَّمدى القرون.  عهدها املسلمون على

تقوى على الصمود أمام النقد الرصني. وإن رؤيته اجملافية للدنيا ـ إذ يقول: إن الدنيا 

 فإن الن ّي يف اإلطار الصويف، وإاّل إاّل أهون عند اهلل من أن يشغل بها ـ ال تكتسب قيمًة
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ًا يف اق كان حمّقة الدنيوية. ومع ذلك فإن عبد الرّزكان ميارس الكثري من األنشط

من القوة والقداسة،  ف الذي حييط اخلليفة بهالٍةر املتطرِّوالتصوُّ ،نقد نظام اخلالفة

 وإظهار عدم قداستها. 

 اق من االلتفات إىل نقطتني، وهما: ق بنظرية عبد الرّزما يتعلَّ يف ال ُبدَّومع ذلك 

مع  ئه إىل حزب األحرار الدستوريني كان على خالٍف: إنه بسبب انتمااًلأّو

وعلى  حزبه أيضًا ـ بوضوٍح وقد انعكس هذا الرأي ـ الذي هو رأُي .اخلالفة ومسائلها

 حاسم يف نظريته.  حنٍو

 باشا تنصيب نفسه خليفًة : بعد سقوط اخلالفة العثمانية أراد حممد علّيوثانيًا

 زهر على ذلك. وحيث مل يكن يف وسع علّيمن علماء األ على مصر، وقد وافقه عدٌد

والتصريح بفقدانه  ،باشا مباشرة مع حممد علّي عبد الرزاق الدخول يف مواجهٍة

 وأنها فاقدٌة ،ه إىل أصل اخلالفة باعتبارها أمرًا من صنع البشرصالحية اخلالفة، توجَّ

 للقداسة. 

ـ  «مني اجلزائرينيمجعية العلماء املسل»س وكان عبد احلميد بن باديس ـ مؤسِّ

يف األصل،  إن هذه املؤسسة كانت صحيحًة :من بني الذين انتقدوا اخلالفة، وقال

منها سوى شبح  َقعن معناها األصلي، ومل يْب ْتوانسلَخ ،روحها حاليًا ْتها فقَدولكّن

لقتال املسلمني. كما انتقد موقف  خذون من ذلك ذريعًةبيني، ويّتواعة ختيف األوروفّز

ماء األزهر الذين طالبوا باخلالفة مللك مصر. وعلى الرغم من أنه مل يكن بعض عل

 فيها سببًا جلميع مآسي املسلمني.  َره يف الوقت نفسه مل َييدافع عن اخلالفة، ولكّن

وقد شهدت مصر يف أواسط النصف األول من القرن العشرين للميالد ظهور 

عقد الثالثينيات من القرن امليالدي ست هذه اجلماعة يف اإلخوان املسلمني. فقد تأّس

وحيث شهدت فشل األحزاب املتصارعة حتت االنتداب اإلجنليزي فقد أطلقت  .املنصرم

تدعو إىل نظام  ْتوأخَذ ،مجيع األحزاب وطالبت حبّل ،«اجلمعية»على نفسها مصطلح 

قد التارخيي لإلخوان املسلمني ـ  احلزب الواحد. بل إن مجال عبد الناصر ـ العدّو

ا واإلخوان املسلمني. لقد كان استلهم فكرة احلزب الواحد من أفكار حسن البّن

عالية يف إدارة هذه  ع بكفاءٍةس هذه اجلمعية، والذي كان يتمّتا ـ مؤّسحسن البّن
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: حترير الشعب لاألّو :اجلماعة ـ يرى أن اهلدف والغاية من حركته أحد أمرين

ة تسري حنو التقّدم : بناء أّموالثاني ته؛ري؛ كي حيصل على استقالله وسياداملص

ه مل يدافع عن اخلالفة، إسالمية، ولكّن والكمال. وقد كان يطالب بإقامة حكومٍة

 إسالمية بالضرورة.  وال يراها منظومًة

رًا سياسيًا، قبل أن يكون مفكِّ ،ر اجتماعيوأما )عالل الفاسي( فهو مفكِّ

ال »؛ إذ يقول: «النقد الذاتي»ض آراءه يف كتابه شاملة. وقد عر ع برؤيٍةحيث كان يتمتَّ

ته املعتدلة . وقد جعلت منه شخصّي«ية بغري تفكريية، وال حّرمسؤولية بغري حّر

دميقراطية،  ل اآلخرين. وقد كان ينظر إىل الدين نظرًةَبوالناضجة مقبواًل من ِق

 ،اقثال عبد الرّزلة أو املقّيدة، وكان خيالف رؤية أمويدافع عن الدميقراطية املعّد

الذي يعترب الدين منفصاًل بالكامل عن السياسة واحلياة االجتماعية، وكان يصف 

. إن العمل يف الفضاء املعاصر وتعقيداته يصعب أن «اإلسرائيليات اجلديدة»أفكارهم بـ 

ر فوق هذا احلبل ْيأن الفاسي قد استطاع السَّ َبْيَد .يكون منسجمًا ومعتداًل ودقيقًا

)سنة  «معامل يف الطريق»ق، يف حني قام سيد قطب من خالل تأليفه كتاب الدقي

اها باجلاهلية، محلة شعواء على مجيع النظم السياسية القائمة، ناعتًا إّي م( بشّن1964

الت تلقي بها إىل اهلاوية. وقد جاءت دعوة سيد قطب إىل تكوين تكتُّ وداعيًا صراحًة

خذت تواجه أزمات داخلية وخارجية حاّدة؛ فاتُّ كانت السياسة املصرية هذه يف وقٍت

إىل إعدام سيد قطب، الذي كان وقعه  ْتغًا إلجراءات قضائية أدَّهذه الدعوة مسوِّ

 ثقياًل على الطرفني. 

 

 ــــــ مَيـ العودة إىل الِق6

يتناول فهمي جدعان اهتمام  ،«مَيالِق»وهو بعنوان  ،يف الفصل السادس

خذت مسألة اإلصالح اإلسالمي يف القرن ألخالقية يف التقّدم. لقد اّتم اَيرين بالِقاملفكِّ

العشرين شكاًل آخر من خالل طرح املسائل االجتماعية والرؤية املنهجية واالهتمام 

م، حيث ميكن إدراجها وحصرها َيطرح مسألة الِق باجملتمع واالجتاه األخالقي، ومّت

 : التاليةضمن الدوائر الثالث 
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 نية. قيمة التمدُّـ دائرة ال1

 م األخالقية ـ االجتماعية. َيـ دائرة الِق2

 م االجتماعية ـ االقتصادية. َيـ دائرة الِق3

 .ل يف مفهوم احلضارة األوروبيةرين املعاصرين بالتأمُّبعض املفكِّ لقد اهتّم

رفيق العظم، حيث قام بتحليل احلضارة  :وميكن لنا أن نذكر من بني هؤالء

ن وأسباب البيان يف التمّد»ف كتاب مة ابن خلدون، وأّلرًا مبقّدثِّمتأ، وعناصرها

القائم على خمالفة  ،لورد كرومر :ومن بينهم ،. وقد كان لنقد الغربيني«العمران

 كبري على بلورة هذه االجتاهات.  تأثرٌي ،اإلسالم للتمّدن

ال: من أمث ل أشخاٍصَبنية، من ِقويف هذه املرحلة شهدنا بضع نظريات متّد

مصطفى الغالييين، وفريد وجدي، ومالك بن ن ي، ورفيق العظم، وهي يف الغالب 

القضايا االجتماعية »يف كتابه  ،عبد الرمحن الشهبندر :ومن بينهم .رة بالغربمتأّث

اليت  ،ست كونت( الوضعيةغ، حيث ارتضى نظرية )أو«الكربى يف العامل العربي

 ؛اجتياز املراحل الثالث، وهي: املرحلة الربانيةعن  تقول بأن التاريخ والتمّدن عبارٌة

لإلسالم، أو أن  واملرحلة العلمية الوضعية، دون أن يراها خمالفًة ؛واملرحلة امليتافيزيقية

ر املتأثِّ، مالك بن ن ي اجلزائري :رينهؤالء املنظِّ يبدي التفاتًا إىل هذه الناحية. ومن أهّم

ه يعترب يف الوقت نفسه تلميذًا أصياًل لعبد الرمحن ، ولكّنرين الغربيني بشّدٍةباملفكِّ

ض يف األحباث النظرية والكالمية بشأن ْوب اخَلبن خلدون. وقد كان ابن ن ي يتجّن

تقّدم الغرب، أو التأكيد على مسائل من قبيل: االستعمار، والعلم واجلهل، أو 

قد  ،جبذور الداء واملرضاًل من االهتمام َدَب ،رين اإلسالمينيالتوحيد، ويرى أن املفكِّ

لكل  تشّبثوا بأعراضه، وقد كتبوا الكثري من الوصفات دون تشخيص هذا الداء. إّن

ة، ومن هنا ال ميكن استرياد حماصيل احلضارات حضارة مثارها وحماصيلها اخلاّص

. ويف رأي مالك بن ن ي أن قضية األخرى وإدخاهلا يف حضارة ال تنتمي إليها بصلٍة

 ، وهي: عّدةد بتوجيهه يف دوائر اإلنسان تتعّد

 ـ الدستور األخالقي. 1

 ـ الذوق اجلمالي. 2
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 ـ املنطق العملي. 3

 ـ الصناعة أو التقنية. 4

هوا إىل هم يف القرن العشرين تنبَّم الغرب، ولكّنويف البداية انبهر املسلمون بتقّد

كون بني يفّكالنقص األخالقي واألزمة الروحية اليت يعاني منها الغرب، وأخذوا 

ر العراقي عبد الرمحن ن يف ذلك بالدرجة األوىل إىل املفكِّوهذين األمرين. وحنن مدين

م األخالقية بوصفها من َيمية اليت تستند إىل الِقَياز. وبالتدريج تبلورت املسالك الِقالبّز

ف الذي ألَّ ،م. ومن بني هؤالء ميكن لنا تسمية الشيخ عبد القادر املغربيعناصر التقّد

يف هذا االجتاه. إن األخالق االجتماعية عند هؤالء  «األخالق والواجبات»كتاب 

واملستوى السل ي.  ؛رين تقوم على أساسني، وهما: األساس أو املستوى اإلجيابياملفّك

ر األكرب يف املستوى األول، بينما كان لقاسم أمني ْووقد كان لعبد القادر املغربي الدَّ

 بيان النقص األخالقي املوجود يف العامل اإلسالمي.  ر األكرب يفْوالدَّ

إىل  ،بعد لقائه بالسيد مجال الدين يف اآلستانة ،ل عبد القادر املغربيلقد توّص

نتيجة مفادها أن أساس التغيري الداخلي بفعل الرتبية. يقول املغربي: إنه سأل السيد 

شبيهة باحلركة  ين حركٌةعن اإلصالح، فأجابه بأن اإلصالح الدي مجال الدين مّرًة

اللوثرية الدينية. ومن هذه الناحية كان السيد مجال الدين يطالب باإلصالح العلمي 

ة: إن خري طريقة جلذب ت. وقد قال السيد مجال الدين ذات مّرْحوالتعليمي الَب

بيني أننا غري وأن نثبت لألور»شيء يف  بيني إىل اإلسالم تكمن قبل كّلواألور

 . «مسلمني

والتأكيد على األمور الواجبة، عمد بعض  ،ىل جانب هذه األعمال اإلجيابيةوإ

وهي  ،رين إىل وضع اليد على املشاكل واآلفات االجتماعية يف العامل اإلسالمياملفكِّ

ية املرأة، والعبودية االجتماعية، وتقليد الغرب، والنزعة مشاكل من قبيل: حّر

 رية. ْباجَل

 بثالث مراحل أساسية، وهي:  ْت اإلسالمي قد مرَّإن قضّية املرأة يف العامل

 : مرحلة الدعوة إىل تربية املرأة. املرحلة األوىل

 : مرحلة الدعوة إىل حترير املرأة. املرحلة الثانية
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 : مرحلة الدعوة إىل إصالح املرأة. املرحلة الثالثة

ميكن  ل املرحلة األوىل،ويف الوقت الذي يعترب رفاعة رافع الطهطاوي ممثِّ

 ،م1899سنة  «حترير املرأة»ف كتابه حيث ألَّ، ل املرحلة الثانيةاعتبار قاسم أمني ممثِّ

بالتساهل يف شأن احلجاب للمرأة، واعترب أن ـ ضمن االلتزام باإلسالم ـ وطالب فيه 

شديدة من  فعٍل دمها. وقد واجه هذا الكتاب ردوحتول دون تقدُّ ل عقبًةاحلجاب ميثِّ

م يف 1900سنة  «املرأة اجلديدة»وعمد قاسم أمني إىل تأليف كتاب  .األزهرل علماء َبِق

ى أنكر أن يكون اإلسالم هو أمسى الرّد عليهم، وذهب فيه إىل مواقف بعيدة، حّت

 ، وانتقد العلماء. ٍةن البشري، ودافع فيه عن الغرب بشّدمراحل التمدُّ

إىل القول بأن  ،«نمصر واملصريو»يف كتابه  ،ذهب الدوق الفرنسي داركور

على هذا  أن قاسم أمني قد ردَّ إاّل .ف املسلمنياإلسالم هو السبب الرئيس يف ختّل

. يرى قاسم أمني أن االستبداد السياسي قد «املصريون»له بعنوان  الكالم يف كتاٍب

رهم ـ باضطهاد النساء. وقد انعكس هذا االستبداد ْواضطهد الرجال، فقام هؤالء ـ بَد

 يف مظهرين اجتماعيني رئيسني، وهما:  خاّص سلمني بوجٍهبني امل

 : نقص تربية النساء. اًلأّو

 : رسوخ عادة احلجاب. ثانيًا

ق باحلجاب يرى قاسم أمني أنه كان يف األصل تقليدًا شائعًا بني ما يتعلَّ ويف

د ، فكان موجودًا قبل اإلسالم، وأما اإلسالم فقمن بيوتهّن َننساء اليونان إذا خرْج

عه. ولذلك عمد قاسم أمني إىل املطالبة وضعه أو شرَّ ْنه دون أن يكون هو َمأقرَّ

 ي عن احلجاب تدرجييًا. بالتخّل

الذي عمد إىل اجتثاث قضية املرأة من  ،الرؤية الليربالية لقاسم أمني مقابلويف 

حفين ثالثة تبدأ بالسيدة ملك  ث عن مرحلٍةالتقاليد اإلسالمية، ميكن لنا أن نتحدَّ

َر عالقة بني التقّدم والسفور، ويف حيث مل َت ،ـ «باحثة البادية»ناصف ـ وامسها املستعار 

واء قاسم ْللحّد من َغلسعيًا حثيثًا  ْتالوقت الذي عملت على ضرورة إصالح املرأة، بذَل

وسط بني التقليد  خاذ موقٍفاًل يف حبث احلجاب واالختالط إىل اّتأّو ْتأمني. فقد عمَل

وجود عالقة بني  ْتبنقد مسائل الزواج، ويف اخلطوة الثالثة أنكَر ْتتغريب، ثم قاَموال
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 ؛َنْجمل يتزوَّ َنالسفور والتقّدم. وهي تدعو إىل ختفيف وطأة احلجاب عن الفتيات ما دْم

واختيار شريكاتهم يف احلياة. كما أنها ترى أن املصريات  ى للشباب رؤيتهّنى يتسّنحّت

 فإن هذا لن حيول دون استخفاف الغرب مبصر.  افراٍتس نَّى لو ُكحّت

نشرت )نظرية زين الدين(  ل السلطات يف دمشقَبثر فرض احلجاب من ِقأوعلى 

هامجت فيه احلجاب. وقد استدعى هذا الكتاب  ،«السفور واحلجاب»كتابًا بعنوان 

اب نظرات يف كت»شديدة من الشيخ مصطفى الغالييين، وسعى يف كتابه  رّدة فعٍل

عاءاتها. وردت إىل إبطال اّد «السفور واحلجاب املنسوب إىل اآلنسة نظرية زين الدين

الفتاة والشيوخ )نظرات »يف كتاب بعنوان  رها على هذا النقد بعنٍفْوالسيدة نظرية بَد

د االجتماعي يف العامل ومناظرات يف السفور واحلجاب وحترير املرأة والتجدُّ

عيات د مدَّيد من األدلة لصاحل رؤيتها، مع ذكر شواهد تفنِّوضّمنته العد ،«اإلسالمي(

 الغالييين. 

رون املسلمون عن خطورة املشكلة لقد كان من الطبيعي أن ال يغفل املفكِّ

بعد أن تراءى هلم شيئًا فشيئًا أن أقطارهم ال متلك البقاء  ،االجتماعية ـ االقتصادية

نتيجة طبيعية للرأمسالية النامية الباحثة  خارج إطار الصراع؛ إذ مل يكن االستعمار إاّل

ق بني االشرتاكية ْرومراكز للتسويق. وقد أدرك بعض املسلمني الَف ،عن مصادر للثروة

نفسية  ا مقاومًةْوا تساهاًل مع األوىل، بينما أبَدْوفأبَد، رمبكِّ والشيوعية بشكٍل

 عن هذا املوقف العاّمى عّبر الشاعر املصري أمحد شوقي وعملية جتاه الثانية، حّت

 األكرم: بقوله يف وصف الن ّي

ــاُمهم   ــت إمــــ ــرتاكيون أنــــ  االشــــ
 

ــوال دعــــــاُء القــــــوم والغلــــــواءُ      لــــ
 

 ويف البداية اعترب هؤالء أن النظام اإلسالمي هو ذات النظام االشرتاكي، إاّل

ز النظام اإلسالمي من غريه. فاقرتح خاص مييِّ أنهم جهدوا بعد ذلك يف إجياد مصطلٍح

وال  ،ًاعامة جّد ْتأن هذه التسمية بَد ، إاّل«النظام اإلسالمي» :ل األمر عنوانعضهم أّوب

 «العدالة االجتماعية»ا دفع آخرين إىل تبين مصطلح ر نفسه، مّمتعّبر عن طبيعة التصوُّ

ر اإلسالمي هلذه أن أكثر املصطلحات تعبريًا عن التصّو َبْيَد. «اجلماعية اإلسالمية»أو 

 ،«التكافل االجتماعي»مصطلح  رين هو من غري شكٍّيف رأي هؤالء املفكِّاملشكلة 
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رين للتعبري الذي كان أيضًا من أكثر املصطلحات استخدامًا عند الكثري من املفكِّ

عن املشكلة االجتماعية يف العامل اإلسالمي املعاصر. وكانت الطريقة السنوسية 

ث أقام السيد حممد بن علي السنوسي ـ حي ،أشاع هذا املصطلح ْنل َمالصوفية هي أّو

كايا والزوايا يف منتصف القرن التاسع شيخ هذه الطريقة ـ يف ليبيا الكثري من التَّ

من العدالة االجتماعية بني قبائل  عشر للميالد، وأخذ من خالهلا يدعو إىل نوٍع

 . الصحراء، األمر الذي أوجس منه الغربيون خيفًة

رين املعاصرين يف رفيق العظم من أبرز املفكِّ ر السوريكما كان املفكِّ

، وسعى إىل بيان التالحم «التكافل العاّم»أو  «التكافل االجتماعي»البحث بشأن 

االجتماعي واملسؤولية العامة جلميع املسلمني على أساس العدالة االجتماعية اإلسالمية. 

األفهام إىل مطالب  تنبيه»ص أفكاره االجتماعية يف كتاب وميكن الوقوف على ملخَّ

 . «احلياة االجتماعية واإلسالم

كما سعى مصطفى الغالييين إىل حّل املشكلة االقتصادية يف اجملتمعات 

أو التضامن والتكافل  ،حياة األمم وموتها»من خالل تأليفه كتاب  ،اإلسالمية

أ يقوم بالطبع، وهذا املبد . فهو ينطلق من مقولة اإلنسان مدنيٌّ«والتخاذل والتواكل

تتعاون فيه مجيع طبقات اجملتمع فيما  على التكافل، وهو على نوعني: تكافل عاّم

جبماعة وفئة بعينها، وهذا الضرب من  خيتّص وتكافل خاّص ؛مشاكلها بينها حلّل

 من خالل تأسيس اجلمعيات والنقابات.  ق إاّلالتكافل والتضامن ال يتحّق

واالجتماعي إىل آراء السيد مجال  تعود البذور األوىل للتفكري االشرتاكي

ن يف الصدقات ْوالدين وعبد الرمحن الكواك ي وحممد رشيد رضا، حيث كانوا يَر

با نوعًا من التفكري االشرتاكي. يرى عبد القادر املغربي أن ليس والزكاة وحتريم الرِّ

اموس تعاليمه يف ق ْدِروأن هذه الكلمة مل َت ،«البطالة»ى مََّسُي يف الدين اإلسالمي شيٌء

ال جندها يف القرآن ن اليت يندر أ ،«العمل»، على العكس متامًا من كلمة الدينية قّط

وثالث فئات من  ،ة. وقد ذكر عبد القادر املغربي ثالثة أنواع من البطالةوالسّن

 لني، وهي: املتبّط

ش يسعى أصحابها إىل التعيُّ ،سلبية وهي بطالٌة .كنيـ بطالة الصوفيني واملتنس1ِّ
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 ب. والتكسُّ

 ـ بطالة طلبة العلوم الدينية )طلبة العلم(. 2

يف  ـ بطالة الذين يقنعون حبياة الكفاف، والذين يعرضون عن السعي والكّد3

ع َشّسة واجَلخشية أن ينسبوا إىل اخِل ؛استنادًا إىل بعض األحاديث ،طلب الرزق

 والتكالب على الدنيا. 

إىل اعتبار العمل والنشاط جوهر االقتصاد. يف حني يذهب عبد القادر املغربي 

وال يذهب إىل أبعد من ذلك، وال يشري إىل  ،أنه يقف عند حدود البحث العاّم َبْيَد

 ال. ظاهرة استغالل العّم

اقتصادي خمتلف عن الرأمسالية  از إىل رسم نظاٍمكما سعى عبد الرمحن البّز

اًل من استعمال مفهوم َدياهما. وَبواشتمل على مزا ،ص من عيوبهماواالشرتاكية، وختّل

، وقال يف كتابه )روح اإلسالم(: «النزعة اجلماعية»التكافل االجتماعي أبدع مصطلح 

ال يوجد يف هذا النظام انفالت وفردانية الرأمسالية، وال استبداد االشرتاكية. ومن 

، واحلّجوجهة نظره فإن مجيع األحكام اإلسالمية، من قبيل: صالة اجلماعة والزكاة 

 ذات مظهر اجتماعي. 

ين حديثًا باملشكلة االقتصادية يف العامل ُع ْنر الذي كان أبرز َمأما املفكِّ

 بتأثري من عبد القادر عودة. ،د قطبالعربي فهو سّي

إىل  «اإلسالم وأوضاعنا السياسية»وقد استند عبد القادر عودة يف كتابه 

سان. كما أنه يرى أن اإلنسان ليس مالكًا وتسخري الطبيعة خلدمة اإلن ،فية اخللقَدَه

 االنتفاع به، كما أن لآلخرين حّق حّق ال ميلك منه إاّل ،بيده للمال، بل إن املال أمانٌة

 دها.االنتفاع به أيضًا، وميكن للدولة أن حتّد من دائرة هذه امللكية وتقيِّ

إكمال  إىل «العدالة االجتماعية يف اإلسالم»وقد سعى سيد قطب يف كتابه 

فالتوحيد من وجهة نظره  .مشروع عبد القادر عودة. وقد بدأ ذلك من مفهوم التوحيد

كالمية، وإمنا يشمل مجيع أركان الوجود. كما أن العدالة قبل  ليس جمّرد عقيدٍة

إنسانية. وبذلك نكون أمام وحدة متكاملة تقوم  اقتصادية هي مقولٌة أن تكون مقولًة

 على ثالثة أركان، وهي: 
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 ر الوجداني املطلق. ـ التحر1ُّ

 ـ املساواة اإلنسانية الكاملة. 2

 ـ التكافل االجتماعي الوثيق. 3

احلاجة  :، ومن بينهاّلر اإلنسان من مجيع أنواع الذُّوبالتالي فإن اإلسالم حيّر

  التالحم االجتماعي بني اجلميع.االقتصادية، ويعترب مجيع الناس سواسية، ويدعو اىل

 ، إاّلذاته صطفى السباعي على منهج عبد القادر عودة وسيد قطبكما يسري م

االشرتاكية »أو  «اشرتاكية اإلسالم»ز بالدرجة األوىل جبرأته على إطالق اسم أنه متيَّ

 على منظومته االقتصادية املقرتحة.  «اإلسالمية

 

 ــــــ ـ اإلسالم واملستقبل7

فهمي جدعان إىل مللمة يف الفصل األخري من هذا الكتاب يسعى الدكتور 

 .رينوالصادرة عن خمتلف املفكِّ ،ضهْراألفكار املبعثرة يف طول هذا الكتاب وَع

واضحة للواقع الراهن الذي عليه الفكر اإلسالمي،  وبذلك حياول تقديم صورٍة

واملوقف الذي جيب اختاذه من جممل هذه األفكار.  ،واملسار الذي جيب سلوكه

 ز عليها: ويركِّ ة نقاطعّدوبهذه الرؤية يستعرض 

ن من جتاوز الكثري من : لقد أثبت التاريخ أن اإلسالم متّكالنقطة األوىل

عنا أن حنكم من َسال َي ولكْن .، واستطاع أن يثبت جدارتهالعقبات واألزمات بنجاٍح

هذا املنطلق بشأن املستقبل اجملهول. فإذا أراد الفكر اإلسالمي أن يواصل حضوره 

ب املثالية املفرطة إىل التماهي مع الواقعيات الراهنة، وأن يتجنَّ هو مضطرٌّويثبت ذاته ف

 واألفكار املنفصلة عن الواقع. 

: أن تاريخ الفكر اإلسالمي قد استعرض أربعة أساليب ومناهج النقطة الثانية

 واملنهج التجري ي. لقد ؛ واملنهج العرفاني؛واملنهج النقلي ؛معرفية، وهي: املنهج العقلي

مسألة  ن للعقل كلمة الفصل يف كّلإالقرآني، حبيث  تبلور املنهج العقلي يف النّص

ن واإلنسان. وقد كانت هذه الرؤية العقلية وليدة الفكر األصولي ْوناظرة إىل الَك

الذي تبلور يف  ،واالجتهادي عرب التاريخ. وإىل جانب هذه الرؤية نالحظ االجتاه النقلي
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ك، ض العرفان من صلب الزهد والتنسُّن طريق احلنابلة. ومتّخم اهلجرّيالقرن الثالث 

ل فات بعض فالسفة اإلشراق. وظهرت الرؤية التجريبية بالتزامن مع تسلُّى عرب مؤلَّوجتّل

من قبيل: علم الطب  ،ت إىل تبلور علومالفكر اليوناني إىل الثقافة اإلسالمية، وأّد

 تواصل هذا املسار. حالت بعض األسباب دون  وعلم اهليئة، ولكْن

: واقع العقالنية اإلسالمية يف العصر الراهن. واحلقيقة هي أن النقطة الثالثة

: واآلخر ؛فيَل: التفكري السَّاًلأّو :هناك تيارين حيكمان العامل اإلسالمي حاليًا، وهما

كمن يف في تَلة للتفكري السَّة اهلاّمَمري عصر النهضة. وإن السِّر مبفكِّجاه املتأثِّاالّت

ث الراديكالي باملاضي، ومعارضة األفكار اجلديدة واإلبداع يف التفكري. ومن التشبُّ

مستعصية على احلّل بني  أخرى نشاهد يف التيار اجلانح حنو اإلصالح ثنائيًة ناحيٍة

التقليد واحلداثة، واإلميان والعقل، والعلم والعقيدة، واملاضي واحلاضر. وعلى هذه 

ًا كبريًا من الطاقة الفكرية للمجتمع اإلسالمي يف طريقها إىل الشاكلة نرصد شطر

 التآكل بني هذين التيارين. 

حماولة يف إطار  يات وهواجس املستقبل. إن كّلإىل حتّد : ناظرٌةالنقطة الرابعة

ومعرفة مشاكلها  ،صحيح بإدراك الذات بشكٍل اخلروج من الوضع الراهن هي رهٌن

ف، ومعضلة الرتاث، واالغرتاب، والعلم، ص يف: التخّلتتلّخالرئيسة. وإن هذه املشاكل 

 يات واهلواجس. هذه التحّد والتغّير. وأما سائر املسائل الفرعية األخرى فهي وليدُة

ى اآلن مل يتّم تقديم إجابة حّت ولكْن .ال ميكن إنكارها ف حقيقٌةإن التخّل

من سقوط  ابتداًء ف، حيث ترتاوح اإلجاباتواضحة وكافية عن سبب هذا التخّل

الدولة العثمانية إىل حتّول اخلالفة إىل ملك عضوض يف عهد معاوية بن أبي سفيان. 

واملراد من الرتاث جمموعة األمور اليت ورثناها من األسالف. وال يندرج القرآن 

أن مجيع العلوم  َبْيَد. لكونهما ليسا من املعطيات البشرية ؛من الرتاثضواحلديث 

 من الرتاث. واليوم هناك ثالثة مواقف رئيسة جتاه الرتاث:  اإلسالمية جزٌء

 ـ الدعوة إىل إحياء الرتاث. 1

 ـ استلهام الرتاث. 2

 ـ إعادة قراءة الرتاث يف ضوء معطيات العلم احلديث. 3



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد الواحد واخلمسون ــ صيف نصوص معاصرة   

 

: األّولت على شكلني متطّرفني، وهما: واقعية جتلَّ وأما االغرتاب فهو حالٌة

ويريد العودة بالناس إىل  ،لذي ينكر الواقعية الراهنةا ،فيَلاالجتاه الفكري السَّ

االجتاه الفكري الليربالي  :واآلخر ؛ويعترب العصر احلاضر عصر جاهلية ،املاضي

ره إىل جتاهل الواقعية الراهنة للمسلمني، ويريد منهم قطع ْوالذي يسعى بَد ،العلماني

 باإلخفاق والفشل. ين هذان التياران األواصر اليت تربطهم مباضيهم. وقد ُم

واليوم تنحصر تلك التيارات  .وأما مسألة العلم فهي من املسائل األصلية أيضًا

. ومن دون االهتمام باملعطيات واحد نقلّي اٍراألربعة املعرفية من الناحية العملية بتّي

 العلمية الراهنة ال ميكن لنا احلديث عن التشريع واالجتهاد. 

مسائلنا، واملسلمون اليوم أمام تناقضني  أهّموأما مسألة العمل فهي من 

 عملية؛ م غري املرتمجة إىل ممارسٍةَي: مفارقة اإلميان بالِقاملفارقة األوىل :ومفارقتني

 دون العمل الفعلي من أجل حتصيلها.  ،: مفارقة الدعوة إىل القّوةواملفارقة الثانية

يف  ال ُبدَّهلا. و ن أن نستعّدعن واقعية حتدث يف العامل، دو كما أن التغيري عبارٌة

 أنفسنا لذلك على املستوى االسرتاتيجي وما بعد االسرتاتيجي.  هذا الشأن من أن نعّد

وبعد طرح هذه املسائل التمهيدية ينتقل الدكتور فهمي جدعان إىل بيت 

القصيد من حبثه، ويقرتح بعض التوجيهات حلّل املعضالت القائمة واحلركة حنو 

  هذا الشأن يذهب إىل االعتقاد: املستقبل. ويف

ي عن من اإلميان بضرورة التقّدم، والتخّل ال ُبدَّف ق مبواجهة التخّلما يتعلَّ ـ يف1

 ر. َدر والَقْبعقيدة اجَل

وفصله عن  ،ق ببحث الرتاث جيب االعتقاد بتارخيية الرتاثما يتعلَّ ـ ويف2

 اجة العصر. حبيث يل ي ح ،ي، وإعادة صياغته من جديٍدْحنصوص الَو

م واإلميان بأن طريق التقّد، جتب العودة إىل الذات ق باالغرتابما يتعلَّ ـ ويف3

 إىل األمام.  وتوظيفه يف املضّي ،ر يف الرتاثينحصر بالتجذُّ

ي واالستقالب املعنوي مسألة العلم جيب سلوك طريق الدمج املاّد مقابلـ يف 4

 بنية العقل، بأن جنعل من املعطيات حبيث تصبح جزءًا عضويًا يف ،ملنتجات العلم

علمية وتقنية، من منطلق  العلمية والتكنولوجية جزءًا من وجودنا، أو أن نقوم بثورٍة
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 إمياننا بأن اإلسالم يوافق العلم، وأن نعمل على طبق هذا اإلميان. 

 .ق مبسألة البطالة جيب املزج بني التكنولوجيا والعقل السياسيما يتعلَّ ـ ويف5

واإلصرار على إقامة الدولة اإلسالمية، جيب  ،اًل من التأكيد على الراديكاليةَدوَب

 صاحل للتفكري اإلسالمي.  العمل على تظهري منوذٍج

ف الواعي مع الوضع ـ وبالتالي فإن الطريق الوحيد يف مسألة التغيري هو التكي6ُّ

 الطارئ. 

شاملة   تقديم صورٍةإن الغاية من هذا التقرير ال تكمن يف املناقشة، بل يف

رين املسلمني يف العامل العربي وجامعة نسبيًا عن اهلواجس اليت شغلت أذهان املفكِّ

ه كما منهم إىل إعطاء الدين حقَّ واحٍد على مدى القرنني املنصرمني، حيث سعى كّل

صادقة  العقل. وإذا كان الكاتب قد جنح يف رسم صورٍة دون التفريط يف حّق ،جيب

نزيه وأدب علمي رفيع،  ناه. إن الوقوف على آثار مكتوبة بقلٍممر فقد نال ُمعن هذا األ

يف  ،بعيدًا عن اإلغراق يف اهلوامش واحلواشي، وتقوم على دراسات منهجية واسعة

من هذه اآلثار  وهذا الكتاب هو واحٌد .نادرة غنيمًة ّدَعيف التأليف، ُي شهد ختمًة عصٍر

أو أن نكون  ،عياتهف على مجيع مّدزم أن نوافق املؤلِّالنادرة. ومن هنا ليس من الال

خرب على  ف على رؤية شخٍصهو أن نتعرَّ عياته املرفوضة. إمنا املهّمحتمًا بصدد نقد مّد

ونظر إىل الواقع الفعلي للمسلمني  ،مدى عقود من الزمن أوضاع املسلمني من الداخل

قرتاب من التجارب املرتاكمة يف أكادميية، ونسعى إىل اال وتياراتهم الفكرية بعنٍي

 ْنالعاقل َم»: إذ يقول حبقٍّ ،×واالستفادة منها، عماًل بقول اإلمام علّي ،هذا الكتاب

 .(4)«عظ بغريهاتَّ
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