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  الدین واإلسالم أو الدعوة اإلسالمیة

 

 

 

 كلمة المجمع

 

الذي اختزنتھ مدرستھم وحفظھ من الضیاع أتباعھم یعّبر  )علیھم السالم(البیت إّن تراث أھل
وقد استطاعت ھذه المدرسة أن ترّبي . عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة اإلسالمیة

لنفوس المستعدة لالغتراف من ھذا المعین، وتقّدم لُالمة اإلسالمیة كبار العلماء المحتذین ا
الرسالیة، مستوعبین إثارات وأسئلة شتى المذاھب واالتجاھات )علیھم السالم(البیت لُخطى أھل

الفكریة من داخل الحاضرة اإلسالمیة وخارجھا، مقّدمین لھا أمتن األجوبة والحلول على 
 .قرون المتتالیةمدى ال

ـ منطلقًا من مسؤولیاتھ التي أخذھا على  )علیھم السالم(البیت وقد بادر المجمع العالمي ألھل
عاتقھ ـ للدفاع عن حریم الرسالة وحقائقھا التي ضّبب علیھا أرباب الفرق والمذاھب 

وأتباع مدرستھم )علیھم السالم(البیت وأصحاب االتجاھات المناوءة لإلسالم، مقتفیًا خطى أھل
الرشیدة التي حرصت في الرد على التحدیات المستمرة، وحاولت أن تبقى على الدوام في 

 .عصر خّط المواجھة وبالمستوى المطلوب في كّل

في ھذا المضمار )علیھم السالم(البیت إّن التجارب التي تختزنھا كتب علماء مدرسة أھل
إلى العقل والبرھان ویتجّنب الھوى  ألنھا ذات رصید علمي یحتكم; نوعھا فریدة في

والتعصب المذموم، ویخاطب العلماء والمفكرین من ذوي االختصاص خطابًا یستسیغھ العقل 
 .وتتقبلھ الفطرة السلیمة

جدیدة من أن یقدم لطّالب الحقیقة مرحلة )علیھم السالم(وقد حاول المجمع العالمي ألھل البیت
ھذه التجارب الغنّیة من خالل مجموعة من البحوث والمؤلفات التي یقوم بتصنیفھا مؤلفون 

، أو من الذین أنعم اهللا علیھم باإللتحاق )علیھم السالم(البیت  معاصرون من المنتمین لمدرسة أھل
من بھذه المدرسة الشریفة، فضًال عن قیام المجمع بنشر وتحقیق ما یتوخى فیھ الفائدة 

لتكون ھذه المؤلفات منھًال عذبًا للنفوس ;  مؤلفات علماء الشیعة األعالم من القدامى أیضًا
الرسالیة للعالم )علیھم السالم(الطالبة للحق، لتنفتح على الحقائق التي تقّدمھا مدرسة أھل البیت

 .أجمع، في عصر تتكامل فیھ العقول وتتواصل النفوس واألرواح بشكل سریع وفرید
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دم بالشكر الجزیل لسماحة المحقق الشیخ محّمد جاسم الساعدي لتقدیمھ وتعلیقھ ونتق
 .وتحقیقھ الكتاب، ولكل اإلخوة الذین ساھموا في إخراجھ

وكّلنا أمل ورجاء بأن نكون قد قّدمنا ما استطعنا من جھد أداًء لبعض ما علینا تجاه رسالة 
 .لیظھره على الدین كّلھ وكفى باهللا شھیدًارّبنا العظیم الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحّق 

 

 

 )علیھم السالم(المجمع العالمي ألھل البیت

 المعاونیة الثقافیة
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   مقّدمة التحقیق 

 

 مقّدمة التحقیق

 

 

 

، والصالة والسالم على سّید المرسلین وأھل بیتھ الطاھرین   والحمد هللا رّب العالمین  
 .   وصحبھ المنتجبین إلى قیام یوم الدین

الدعوة اإلسالمّیة :  ، أو الدین واإلسالم(لو قّدر للمرء أن یّطلع على فصول ھذا الكتاب   
، یجد نفسھ بال شّك  أو یطّل إطاللًة یسیرة على بعض فصولھ المتتابعة) إلى مذھب اإلمامّیة

 ، ثّم ال یجد محیصًا عن متابعتھ حّتى یأتي على الكبیر في التھام سطوره) الشغف(یعاشر 
 !  آخره

،  فلقد حالفني الحّظ والتوفیق في أن أبسط یدّي وأنا أنشر دّفتي ھذا الكتاب الجلیل محّققًا  
، ولم أحّس إّال وأنا أخوض غمار أفكاره الرشیقة  ثّم صرت أعدو في قراءة بعض سطوره

 .  ، فصرت أعتني بالتھام سطوره وكلماتھ أّیما اعتناء  وعباب مواضیعھ األنیقة

، أو أّن یدیھ قد قصرتا عن  دث أن أقف عند من لم یسمع بھذا الكتاب الشریفقد یح  
إذ لم ; ، وأجد الحّق مع الثاني  تناول سوى ھذین الجزئین المطبوعین من ھذا السفر الخّالق

، سوى ما قیل من أّنھا تضّج في خزانة الورثة  أجد أحدًا یّدعي رؤیة باقي األجزاء بمكان
 .  لب السراح الجمیل، تط بكاًء وعویًال

ولم ) محّمد الحسین كاشف الغطاء: ( لكن ال أخال أحدًا من المثّقفین لم یسمع بھذا االسم  
، فإّنني ال أكون مغالیًا لو اّدعیت بأّن لھذا الرجل من  بالمّرة) كاشف الغطاء(یشھد لقب 

ضمن قائمة عباقرة  ، وعّده العظمة ما یخّولھ لدخول تاریخ اإلبداع اإلسالمي بأوسع أبوابھ
 .   القرن العشرین

، یعّد إحدى  وھذا الكتاب الذي یمثل بین یدیك ـ عزیزي القارئ ـ رغم حجمھ المتواضع  
،   ، حیث ولد في وقت تعّز والدة أمثالھ المحاوالت الھادفة والجاّدة في طریق ذات الشوكة

، فال یجد من  ھم ُأصول دینھوظھر في زمان أشّد ما یكون فیھ المؤمن وھو یرید أن یترّسم بف
،  ، والحركات ذات النزعة الداروینیة یرشده وسط مجموعة ھائلة من التیارات اإللحادیة

والتكّتالت المنحرفة التي تقودھا أقطاب الماّدیة العالمیة ذات الھوس بالتطّور التكنولوجي 
 .  والتقني الذي اجتاح ُأوربا والعالم الغربي آنذاك
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،  الكتاب في زمن المواجھة العسیرة مع جحافل الكفر والزندقة واإللحاد لقد ولد ھذا  
، من خالل ھدم أركانھ   ، وال ترید إّال القضاء على ھذا الدین وھي تحمل معاولھا بأیدیھا

 .  وإطفاء نوره المستطیر

، یعّد بال شّك مبادرة  العقائدي) القحط(إّن التعّرض لھذا النوع من التألیف في زمن   
، تبرزھا  ، وضمیمة حقیقیة وحّیة تكشف عن جملة معان سامیة وھادفة شجاعة من صاحبھ

دراسة (، ولذلك ال ینفّك عن كون ھذا المؤلَّف  في ظّل القھر والتراجع واالنحناء لألقویاء
، وتعریفًا  ، تنبض بالحیاة وتعید النشاط في تناول ُأصول الشریعة اإلسالمیة الحّقة  )جریئة
، بعیدًا عن كّل   لتھبًا بالصدق واألمانة لتعالیم ھذا الدین وجوانب من عقائده الصحیحةعلمیًا م

في كتب التراث الدیني، ) عظیمة(ما لھ عالقة بالخرافة واألساطیر اللتین احتّلتا مكانة 
 .   ومصّنفات علماء األدیان اُألخرى

، یدافع فیھ مؤّلفھ  إّن الكتاب قد تحّول إلى بحث عقائديٍّ متكامل:  فلیس ببعید أن نقول  
، وینفي من خاللھ كّل التھم برّد جمیع الشبھات واألوھام التي سعى  عن ُأصول ھذا الدین
 .   ، ویكشف عن الوجھ الحقیقي الناصع لھذه الشریعة الحّقة أعداؤه إلى إلصاقھا بھ

ُترى ھل من الضروري الدفاع المستمیت عن تعالیم اإلسالم :   طروح ھناوالسؤال الم  
 ؟  وُأصولھ في زمن تجھد في أن تجد ُأذنًا صاغیًة لمثل ھذه المواضیع

 

 أعظم حدث

، وبدایة تحّول  إّن ظھور اإلسالم كان أعظم حدث في تاریخ العرب:  ال ُأبالغ إن قلت  
، وكان لھ أكبر األثر في   السیاسیة والفكریة واألدبیةخطیر في حیاتھم الدینیة واالجتماعیة و

، وتبّدل في نفسیة وأخالق  حیاتھم لدرجة أن أّدى إلى حدوث انقالب تامٍّ في معالم ھذه الحیاة
 .   ، بل ونمط تفكیره وسیرتھ  اإلنسان العربي

ة وبالرجوع إلى المعطیات التاریخیة الملموسة یمكن أن تّتضح الرؤیة بصورة شّفاف  
وثاقبة للمدى الواسع الذي بلغتھ مجریات التحّوالت االجتماعیة التاریخیة الكبرى للسّكان 

،  ، الذین ُقدِّر لھم أن یحتضنوا الرسالة اإلسالمیة العظمى  القاطنین في شبھ الجزیرة العربیة
 .  )صلى اهللا علیھ وآلھ(  وُیبدوا اھتمامًا كبیرًا تجاھھا وتجاه صاحبھا

ّدمة ھذه المعطیات ھو درجة التغییر الكیفي الذي حّل في العالقات والبنى ولعّل في مق  
، الذي تتحّكم فیھ جملة عوامل وظروف  االجتماعیة المتخّلقة في الوسط العربي الصعب

، ناشئة إثر رؤى جاھلیة   جعلت منھ أن یكون أشبھ ببیئة موبوءة بأمراض عسیرة العالج
 .  ساسًا لھاتعتمد الخرافة والتعّصب والثأر أ
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وكذلك التغییر الكیفي قد اشتمل على التطّور االقتصادي والسیاسي الذي أصاب تلك   
 .  البقعة الكریمة من على سطح ھذا الكوكب الدّوار

وبالعودة قلیًال إلى قراءة المسوح التي وّثقت بخصوص مسار المراحل التاریخیة التي   
سي لمنطقة شبھ الجزیرة العربیة ثّم البلدان المتاخمة تعاقبت على مّر التاریخ اإلنساني والسیا

، نشھد  لھا شماًال وجنوبًا وشرقًا وغربًا وإلى حیث ما وصلت إلیھ الجیوش اإلسالمیة الفاتحة
، فیحكي أّن ثّمة حقبًا تاریخیة قد مضت على فترات مختلفة شھدت  خّطًا بیانیًا جلّیًا یدلي بقّوة

عید التطّور التقني أم على صعید بناء النماذج الحیاتیة الجدیدة ، سواء على ص  تحّوالت مثیرة
، فاقتلع ما ھو  ، قد تجّسدت في كّل منطقة أصابھا الطوفان اإللھي التي لم تنقطع في یوم ما

 .  ، لیحّل محّلھ البدیل الرفیع ماض سخیف

اإلسالم ، منذ نشوء   وقد استطاعت أنماط اإلنتاج عبر الحقب التاریخیة المتالحقة  
وتوّسعھ في المنطقة وحّتى قیادتھ العالم اإلسالمي والجزء الكبیر من القسم المسیحي الجاثم 

، فقد استطاعت أنماط اإلنتاج والتشكیالت االجتماعیة  على بقع شاسعة من ذلك العالم الغربي
الفكر ، والثروة الھائلة من  ، ثّم الخزین الثقافي المتواصل العطاء  واألخالقیة الجدیدة

كّل ذلك استطاع أن یقّدم .  .  والمبادئ والقیم التي جاء بھا القرآن الكریم للبشریة جمعاء
، وتدعم ركائز   النماذج الرفیعة لإلنسانیة التي تقطن ربوع األرض المترامیة األطراف

 .   تطّورھا وتقّدمھا لتنافس أنماط اإلنتاج اُألخرى

، وفي ظّل شریعتھ   الجدیدة التي أنشأھا اإلسالم إّن مضمون الحیاة:  ولھذا یمكن القول  
، یحتوي على نماذج حیاتیة تختلف كّلیًا عن تلك التي قامت علیھا حیاة الناس من  الغّراء
، ومسیحیة محّرفة بعدما فقدت بریقھا وأصالتھا جّراء أیدي  ، من جاھلیة مشركة قبل

،  أفعال خشیت الجبال من حملھاالعابثین والمبطلین مّمن تجّرأوا على أن یقدموا على 
وقیم السماء التي  )علیھ السالم(وتجاسروا على االنقضاض على أغلب تعلیمات السّید المسیح 

 .   جاء بھا

 

 النمط الجدید.  . اإلسالم

ولم یعد خافیًا على أحد أّن نمط الدین الجدید الذي بات یكتسح كّل العراقیل التي   
، وأضحى قّوًة عالمیًة جدیدة ینبغي أن یقام  لحدود الموضوعة، ویخترق كّل ا ُوضِعت أمامھ

،   ، أّن نمط ھذا الدین بدأ یكتسب ُبعدًا خاّصًا ُیحسب لھ حسابھ لھا وزن في العالم آنذاك
االقتصادیة والسیاسیة والتقنیة :  ومفھومًا اجتماعیًا شامًال تلتحم في إطاره جمیع األوجھ

، مّما یشّكل في النھایة مدرسة   إلى اُألطر اإلیدیولوجیة الحدیثة، إضافة   والثقافیة والتعلیمیة
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، وجذبت اھتمام حّتى من كان یقطن   حضاریة متكاملة قائمة على ُأسس ومبان أبھرت الناس
، من خالل ما تنقل عبر التّجار  األقطار البعیدة عن ھذه الحوادث المتالحقة والمتسارعة

 .  ّلقة بھذا الدین الجدیدوالمسافرین من أخبار وتطّورات متع

ولكن ھذا ال یعني أّن اإلسالم كان یلغي بالضرورة جمیع تأثیرات التراكمات   
، بل أثبت ما ھو صالح وما ال یخالف قیمھ ومبادئھ  الحضاریة واآلثار الموروثة بالمّرة

بنیة ، مّما ال یؤّدي إلى خلخلة ال ، وكّل ما ھو یوائم الفطرة وال یعارضھا  وأخالقیاتھ
 .  االجتماعیة التي راح یؤّسس قواعدھا ویرفع من أعمدتھا

كاد یكون نبأ نشوء اإلسالم الخبر األعجب : ( یقول) ستودارد(كتب المؤّرخ األمیركي   
لقد ظھر االسالم في ُأّمة كانت قبل ذلك العھد متضعضعة .  الذي دّون في تاریخ اإلنسان

یمض على ظھوره عشرة عقود حّتى انتشر في نصف  ، فلم ، وفي بالد منحّطة الشأن الكیان
، وھادمًا أدیانًا قدیمًة كّرت علیھا  ممّزقًا ممالیك عالیة الذرى مترامیة األطراف!  األرض

،   ، وبانیًا عالمًا حدیثًا متراّص األركان  ، ومغّیرًا ما بنفوس اُألمم واألقوام  الحقب واألجیال
 .   )1()ھو عالم اإلسالم

كما وأثبت التاریخ أیضًا ـ من خالل قراءة في صفحاتھ وإلقاء نظرة فاحصة على   
، العلمي  ، سواء على المستوى التقني والمدني  بیاناتھ المتعّددة ـ أّن التطّورات الحضاریة

،   طفرة النوعیة العالیة، وال ، اللذین تھّیآ للغرب عمومًا ولدول ُأوربا خصوصًا والعملي
، ولما أّدى إلى نشوء بنیة تحتیة اجتماعیة  والكیفیة المدھشة التي أنجزتھا على كاّفة األصعدة

اإلسالمیة إّبان ) الظاھرة(، إّنما ھو أثر النموذج الجدید الذي أفرزتھ  واقتصادیة راقیة
عالت غّیرت بالضرورة ، مّما أحدثت سلسلة تفا احتكاكھا مع شعوب وُأمم ما وراء البحار

النمط ) تقّبل(، وأوجدت لھا ھّزات عنیفة دفعت الغرب برّمتھ إلى حالة  األنماط القدیمة
 .  ، ثّم استیعاب التغییر الذي تّم في نماذج مختلفة وعلى أصعدة مختلفة  الجدید

لم یكن ھنالك في الجزیرة : (  یقول في ھذا الصدد) فیشر.  أ ل.   ھـ(كتب المؤّرخ   
كان العرب .   عربیة قبل اإلسالم أثر لحكومة عربیة أو جیش منّظم أو طموح سیاسي عامٍّال

، إّنھم لم یجدوا في دینھم قّوة  ، لم یكونوا سیاسّیین إطالقًا  شعراء خیالّیین محاربین وتّجارًا
دة ، ولكن بعد ِمئة سنة من وال ، إّنھم كانوا على نظام منحطٍّ من الشرك تثّبتھم أو توّحدھم

، وھّددوا فرنسا في   اإلسالم فقط انتزعوا أفریقیا من البیزنطّیین والبربر وإسبانیا من الغوط
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، ووجدت الدول النصرانیة من أقصى ُأروبا إلى أقصاھا  الغرب والقسطنطینیة في الشرق
 .   )2()، أال وھو اإلسالم  منذرة مھّددة بحضارة شرقیة مبنیة على دین شرقي

 

 ھذا الكتاب 

والكتاب الماثل بین یدیك ـ عزیزي القارئ ـ یمّثل إحدى المؤّلفات القّیمة الجاّدة التي   
، وأحد الكتب الھادفة التي  )محّمد الحسین كاشف الغطاء(خّطتھا یراعة الحّجة آیة اهللا الشیخ 

، الذي سعى إلى أن   رسمت سطوره ریشة أحد أعالم الفكر واألدب والفقاھة واالجتھاد
،  ینھض بقّوة بمشروع المساھمة الفّعالة في تعریف رسالة اإلسالم وجوانبھا العقائدیة

 .  والتصّدي لرّد كّل الشبھات واألوھام التي علقت بأذھان أجیال المسلمین المتالحقة

لفكري من الوعي الثقافي وا) تیارًا(إّن :  وإذا صّح التعبیر فإّننا ال نبالغ إذا قلنا  
، كان للمؤّلف المرحوم   والعقائدي اإلسالمي قد نشأ في النصف األّول من القرن المنصرم

 .  ، ثّم تمھیده لألجیال المتالحقة  الحّظ األوفر في تشكیلھ

، كان مھّددًا بالتلف أو   یتعّرض لضمیر اُألّمة اإلسالمیة وعقیدتھا الدینیة) ملّف(إذًا ثّمة   
ُألمم بجمیع حشودھا وإمكانیاتھا وطاقاتھا المتطّورة على إحداث الضیاع في زمن تكالب ا

ھذا الدین للحیلولة دون ) رموز(، وتصفیة   یساھم في إتالف ھذا الملّف المزعج لھم) شرخ(
 .  ، وإجبارھم على تركھ أو نسیانھ على أقّل تقدیر تمّسك المسلمین برسالتھم

ودحر بعض ) العدوان(ّلف لیساھم في رّد برز ھذا المؤ) الملّوث(في وسط ھذا الفضاء   
، فكان   التي ال ھّم لھا سوى إعمال اإلتالف والضرر في كیان ھذا الدین القویم) الجموع(ھذه 

ُأطلقت وسط الظالم بنبرة صادقة تحكي عن ضرورة إنقاذ الحقیقة ) صرخة(الكتاب أشبھ بـ 
 .  على محوھا عن البین) اآلخر(العالم ) تكاتف(التي 

یمكنك أن تطلق ) الصراخ(، وال بأّي درجة من   )تصرخ(یست المشكلة في أن ل  
كما كان یرّددھا غیره من ) شجاعة الشجعان(، فلم یعد األمر یحتاج آنذاك إلى   صرختك

، وبأّي شيء   )تصرخ(، ولكن المشكلة تكمن في أّنھ متى  )اإلسالمّیین(الكّتاب والصحفّیین 
 .   )تصرخ(

، وال یتأّففون ِمّمن یرغب بالصراخ لو   نفسھ) الصراخ(ذلك ألّنھم ال یمانعون من   
 !  ، وأن یكون ذلك تحت أعینھم  ، شریطة أن یظّل توقیت الصراخ بأیدیھم  أحّب

                                                           
)2  (History of Europ 137   . 
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نافذة إلى أعماق الضمیر ) الصرخة(فإّن المشكلة الحقیقیة لدیھم ھي أن ال تكون   
العتیدة التي ) الشرنقة(، لتستنھضھ فتتمّزق  شارع المسلمال) وجدان(، وأن ال تمّس  اإلسالمي

 !  بذلوا جھدًا مضنیًا في نسجھا وإحكامھا

) الالقرار(وھذه ھي الحقیقة التي أدركھا الباحث المؤّلف بعدما أحّس بخطر ظاھرة   
، وعجز غیره عن   التي تحیط بھذه الجموع الھائلة من مسلمي ھذا الجزء من العالم الفسیح

، والرونق المزّیف  ، إذ حجبتھ عن ھذه الرؤیة السلیمة طائفة من األنوار البّراقة اكھاإدر
 .  التي أحاط اُألّمة كھالة مضیئة آنذاك

) الملّف(، وكاد األعداء یدرجونھا ضمن  لقد كانت العقیدة اإلسالمیة مھّددة بالضیاع  
، وألجل ذلك  )الحّریة المعاصرة(، ووحشیة لـ   )المدنیة الحدیثة(األكثر سخونة وعداوة لـ 

سعى الكتاب إلى ضّم مجموعات متفّرقة تصّب في قالب عقائدي واجتماعي وسیاسي 
خطیرة في ) انعطاف(، مستعینًا بطائفة من أبرز المواضیع المھّمة التي تشّكل نقاط  موّحد

 .  ذھنیة الفرد المسلم عمومًا والشیعي على وجھ الخصوص

إذا ما توّفرت لھ فرصة مطالعة ھذا الكتاب ـ وباقي مؤّلفات ھذا الرجل إّن الناقد اللبیب   
،  ، وقلم أدبي راسخ ومحّبب ، وفقھ مسّلط ، وثقافة واسعة ـ یجده قد توافر على وعي كبیر

فاجتمعت فشّكلت أشبھ شيء بوظیفة جامعة إلبراز ما ھو المعنّي من الكالم والجدل اللذین 
ثّم لیستشف من خالل سلسلة كتبھ ذكاءه .  ذلك العصر كانا ظاھرتین مسترسلتین في

، وإخالصھ لمقّدساتھ ولوالیة أھل  ، وفكره الوّقاد  ، ونظرتھ الحانكة  ، وقلمھ الفّیاض المفرط
، فراح یترجم حّبھ ووالءه في سلسلة كتابات   )علیھم أفضل الصالة والسالم(البیت الكریم 

عن دینھم ) انصرفوا(تقدیمھا ألبناء جیلھ الذین طالما ، بذل جھدًا كبیرًا في إبرازھا و  شّیقة
، ذلك التراث الذي كان یومًا اإلشراقة   وراء ظھورھم) تراثھم(، وتركوا   ومذھبھم وأخالقھم

 .  العظمى في ھذه الدنیا الفانیة

،  لقد خطا ھذا الرجل خطوات واسعة باّتجاه ھدم أركان الخرافة وھّد قواعد اُألسطورة  
، ولذا فھو یصّرح بذلك   اتھ الشّیقة وألفاظھ الرشیقة في الكتب أو الرسائل الموّجھةعبر كتاب

في معرض حدیثھ عن صفة الكاتب والباحث وما ینبغي لھ أن یتحّلى بھ إذا ما أراد أن یجّرب 
لو أّن كّل باحث وقف عند : (  ، فیقول في إحدى صفحات الكتاب في ھذا المیدان) الشوط(

النھّد جانب كبیر من تلك المنازعات .  . .  اوز قدر معلوماتھ ومحكماتھ، ولم یتج حدوده
 .  )، واّتسع فیھا نطاق الصحف  والمجادالت التي ضّخمت بھا األساطیر

،  فمن یقرأ ھذا الكتاب ال مناص من أن یلمس فیھ اّتزان العالم الملتزم وحصافة رأیھ  
رشاقة عباراتھ حیث تبرز أنغامًا متوازنة ، و ، ودّقة إفصاحاتھ ، وروعة بیانھ  ونبوغ قلمھ
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األدبي الحاكي عن سعة اّطالعھ في أكثر من ) الجرس(كأنغام السّلم الموسیقي من خالل 
 .   مجال

، في صیاغة الماّدة   ، امتاز بھا على غیره  یضاف إلیھ ما اّتصف بھ من براعة خاّصة  
، فال محیص من أن  شاقة وجماًال، ویحكي ر  ، ینطق روعًة العلمیة األصیلة في قالب أدبي

، أو عزم على  مطالعتھ ـ إن صّح التعبیر ـ على كّل من فّكر في أن یتصّفح وریقاتھ) یفرض(
و ) الرغبة(، وإفضاء جوٍّ من   قّرائھ) اقتناص(ألّنھ یمتلك جّذابیة عجیبة في !   قراءة سطوره

 !   غًا من بعض أعمالھ المھّمةفي إكمال صفحاتھ لو احتفظ بوقت وسیع أو كان فار) السعادة(

، وقرأ   الخالد بخلود العقیدة اإلسالمیة) السفر(إّن من طالع بضع وریقات من ھذا   
، یقف بال شكٍّ على سالمة ذھن المؤّلف  بعض صفحاتھ على سبیل المطالعة أو البحث

في مقام ، ورشاقة عباراتھ  ، وقّوة طرح موضوعاتھ  ، ومتانة تداخالتھ ومجادالتھ وتفكیره
 .  بیان ُأطروحاتھ وأفكاره

، وال یحّس بنوع من اإلرھاق أو التعب جّراء  فال یجد القارئ شیئًا من الملل والضجر  
 .  )استرساالتھ(ومجاراة ) تطواالتھ(متابعة 

، وامتداد  إّن العمق واألصالة والجزالة في جریان البحث الذي تحّلى بھا ھذا الكتاب  
، والذي  ى طابعًا رشیقًا رافق مباحث ومطالب الكالم الذي عني بھھذا اللون الذي أضح

، وقدرتھ على التنّقل من بحث إلى آخر  ، ینّم عن مقدرة الكاتب الكالمیة بلیغًا) موقفًا(صار 
 .  من غیر أن یستعین بعنوان خطابي أو جانبي

،  ر البحثمع سی) االندماج(فال غرو أن تكتسح القارئ مشاعر وّقادة باعثة على   
 .  ومتابعة نقاطھ الجدیرة بالمطالعة واالستیعاب

في ھذا الكتاب لم یكن بمعزل عن دائرة النتاجات  )رحمھ اهللا(ذلك ألّن اُألسلوب الذي اّتبعھ   
العلمیة واألدبیة الھادفة والرائعة التي ظھرت أساسًا للدفاع عن قیم وتعالیم وعقیدة اإلسالم 

تخّطیھا وبلوغ األھداف السامیة )رحمھ اهللا(ألقصى من المھّمة التي أزمع ، وتحقیق الحّد ا الحّقة
 .  منھا

فأمر رائع حّقًا أن یبرز فقیھ وفیلسوف وكالمي اھتمامًا خاّصًا بحقول األدب والبالغة   
، مّما یشیر إلى رعایتھ المحضة باألدوار اُألخرى التي ینبغي أن یتحّلى بھا الفقیھ  والبیان

، وسیره على  ، وتلّقیھ لھا عن أھلھا  ، شریطة أن یحافظ على مبادئھ وقیمھ لیدومرجع التق
، وفنٍّ من   فلو تھّجم أحد على أّي علم من العلوم: ( ، یقول في إحدى صفحات الكتاب منھجھم
، ال   ، وسیره على النھج الذي یلزم فیھ ، من دون أخذه من مبادئھ وتلّقیھ عن أھلیھ الفنون

 .  )مشیھ فیھ مشیة السرطان معكوسًة إلى الوراءیعتم أن یكون 
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،   ، والمحافل الفقھیة والفلسفیة إّن شیوع الحّس األدبي بین األوساط العلمیة والكالمیة  
، یؤّدي بالطبع إلى تزاید   ، وانتشار صیتھم على جمیع األصعدة والمراكز الفكریة الصرفة

إذ سیصیب أوساطًا أوسع لتشمل الكّتاب  ; ، وازدیاد معّدالت االنقیاد تجاھھم شعبّیتھم
، ثّم التفاف   والصحفّیین والشعراء ومتذّوقي األدب من أصحاب الكتب اللغویة والنحویة

، لتكون المحّصلة ارتفاع نسبة  عّشاق العلوم والمعارف واآلداب الشعبیة والمحّلیة
 .   الم، وزیادة أعداد المریدین والناصرین لھؤالء األع  المتوّجھین إلیھم

فال عجب إذًا أن نشھد تھافت العلماء والمفّكرین واُألدباء والمثّقفین على قراءة ھذا   
، وتقدیم النظم الجمیل في مدحھ والثناء على  ، وتباریھم على طباعتھ ونشره الكتاب
 .  ، واإلطراء على شمائلھ ومطالب بحوثھ مصّنفھ

بعة العالقة القائمة بین أفراد اُألّمة من وھذا بال شكٍّ یعّد مؤّثرًا صادقًا یحكي متا  
 .   ، وشّدة اندفاعھم لنشره في األوساط العالمیة الخواّص والعواّم وھذا السفر الجلیل

، فقد آلیت على نفسي أن  ومن أجل أّن المقام ال یسع لدرج جمیع شمائل ھذا الكتاب  
 :  أضّم في ھذه السطور التالیة باقًة منھا

 .  علمیةـ النزعة ال 1  

، خاّصة إذا علمنا  فرغم أّن الكتاب قد واجھ عقبات كثیرة في سبیل طبعھ ونشره آنذاك  
، وتكالب اُألمم والحركات  )الجماعات(، وتضّور  العقائدي) القحط(أّنھ قد ظھر في زمن 

ش ، فما بالك إذا ظھر من یناق والتّیارات الھائجة على كّل ما لھ صلة باإلسالم فكرًا وشعائر
، وھو یصدح بالدفاع عن  ، ویرّد سھامھا إلى نحورھا ، ویھّد دعاویھا ُأسس ھذه الحركات

 !  ؟ ، عقیدة السماء الخالدة العقیدة الحّقة

،  لقد تجاوز المؤّلف كّل دعوات اإللحاد الموّجھة من قبل الشیوعیة وأتباع الداروینیة  
،   ، ومؤّیدو الرادیكالیة العربیة یبرالیةونداءات التحّلل والماّدیة التي تصّدت لنشرھا الل

، فصار المؤّلف   ھذا الدین الحنیف) جسم(والعلمانّیون الذین ما فتأوا أن وضعوا معاولھم في 
، ویدعو إلى   ، وتعالیمھ السامیة  ، وااللتزام بقیمھ الخّیرة یصدح عالیًا بنداءات اإلسالم

ونبذ كّل المشاریع والقوانین الوضعیة ،  متابعتھ في ضرورة إطاعة الشرع اإللھي القویم
 .  الخالیة من األخالق والسمّو الروحي والعقلي األصیل

 .  ـ الشّفافیة العالیة 2  

فقد اّتسم الكتاب بُأسلوب رشیق یعرض من خاللھ جملة مطالب واقعیة وضروریة في   
 .  األوساط الشبابیة المتعّطشة لقیم حّقة ومبادئ رفیعة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


،   للبشریة جمعاء) سبحانھ(لقد أوضح ھذا الكتاب أّن الرسالة الخاتمة التي بعثھا اهللا   
، نزلت  ، جاءت كحلقة أخیرة من حلقات البیان السماوي لألحكام العلویة  ھي رسالة اإلسالم

، لھا  ، لتطرح نفسھا أمام العالم والكون برّمتھ رسالًة إلھیًة خالدة في مرحلة النضج البشري
، وتنظیم حیاة اإلنسانیة في جمیع أطوار حیاتھا على   رة على تجاوز الزمان والمكانالقد

، ولھذا كّلھ كانت الحاجة ماّسة إلى رسالة محكمة تبرز أھّم القواعد التي  سطح األرض
 :  ، وأن تتمّتع بصفتین رئیسّیتین تساعد على إنشاء منظومة لقیادة العالم

 .  ت الھدایة واإلبداع والنظم الرفیعتتجّلى فیھا معطیا:  اُألولى  

 .  تتجّلى فیھا الشّفافیة والواقعیة:  والثانیة  

یحّدثنا ھذا الكتاب من خالل أبوابھ بجمیع تفریعاتھا المتنّوعة عن موقف اإلسالم تجاه   
، والنظریات التي صدرت مؤّخرًا والتي تتحّدث  ، ثّم المذاھب الوضعیة األدیان اُألخرى

، وتمتلك آراًء تجاه الكون والخلق والعالم والصانع والرسل  العقائد الدینیةحول بعض 
، وینفي  التي تتوّسل بھا بعض االّتجاھات) السفسطة(، ویبدي نظره نحو أسالیب  المبعوثین

، ویعلن اعتراضھ على كّل ما من شأنھ توظیف  بقّوة كّل التھم الموّجھة إلى الشرع المقّدس
، ومطالب وضعیة ابتغاء ھدم الدین وإبعاد مریدیھ   بیل مسائل باطلةقضایا فلسفیة في س

 .  عنھ

، واندفاعھ  الموقف الدفاعي عن حیاض اإلسالم) سخونة(لقد حافظ الكتاب على   
،   ، بُأسلوب ساخر رشیق  المسھب في الرّد على االّتھامات الباطلة التي تنطلق من ھنا وھناك

 .  البحث حّتى نھایتھیبعث على التشویق في سبیل بلوغ 

، من دون أن تتخّللھ   فلم یتجاوز أدب االعتراض القائم على النقاش العلمي الموضوعي  
 .   عواطف جّیاشة مفرطة بالسّب والشتم وتوزیع التھم بالجملة

وُأنموذجًا ،  فكان مثاًال یحتذى بھ من أجل الرّد على الطعون الموّجھة إلى ھذا الدین  
 .  سامیًا یحظى باالحترام وكّل التقدیر

 .  ـ اللغة العصریة 3  

مھّمة )رحمھ اهللا(فانطالقًا من وظیفة اإلرشاد والتوعیة ألفراد اُألّمة عمومًا تبّنى المؤّلف   
،  ، من طلبة وجامعّیین  ، من كّل طبقات المجتمع تعلیم القّراء وھدایتھم إلى طریق الرشاد

، ومحاولة بّث األفكار الصالحة في  ، وعاّمة وخاّصة ، وكّتاب ومفّكرین  مثّقفینوأساتذة و
، ومحو كّل خیوط الشوائب التي قد تخّللت أذھانھم أو طغت على  جمیع ھذه األوساط

 .  أفكارھم
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وكان ھذا األمر بحاجة إلى لغة مشتركة تعیھا جمیع اآلذان وتفھمھا كّل العقول على   
فحیثما َرَسا القلم أزمع في تحدیث قالب مصبوب على أساس متین على .  اختالف مستویاتھا
وإن .   . ، إلى األخالق والتربیة  ، إلى االجتماع ، من السیاسة إلى االقتصاد  جمیع األصعدة

 .  كان موضوعھ البحث في مقاصد عقائدیة كالتوحید مثًال

، وأسھب في   ائمة أمام المسلملقد بسط الكالم في المواضیع التي تعّد من المشكالت الق  
، ثّم بّین   ، واستخالص المطلوب منھ ، ثّم شرع في رّد الشبھات حولھ بیان أصلھ وفصلھ

، وال یخلو من لذعات مؤّدبة وعبارات ساخرة ألصحاب   المحّصلة األصیلة من كّل ما طرح
أعّدھا أصحاب ، مّما   )النظریات الحدیثة(التي ُعّدت من ) الباطلة(و) المضحكة(الدعوات 

 .  الوكاالت اإلعالمیة الیھودیة والصحف الممّولة من قبل الجھاز الصھیوني العالمي

، خالیة من مواضع  ، بعیدة عن اإلجحاف والتعقید إّن اللغة مادامت عصریة ملتزمة  
لغ ، فإّن ذلك یكون قمینًا بأن تنال الثمرة وتب السّب والشتم المنافیین لألدب واألخالق العاّمة

 .   ، وأن تحظى باھتمام الجمھور وتشجیعھم على تناولھا الھدف المطلوب

 .  ـ االھتمامات المتفّرقة 4  

، بل امتّدت في  فلم تنقطع سلسلة المواضیع ذات االھتمام العقائدي في ھذا الكتاب  
ي ، رأى المرحوم المؤّلف المصلحة ف التصّدي بحثًا ومناقشًة لتشمل مواضیع ُأخر متفّرقة

، شعورًا منھ بمسؤولیة  التعّرض لھا كعناوین جانبیة ذات ارتباط بمنھج الكتاب العاّم
، وسّموھا  ، باّتجاه التعریف بالرسالة  المساھمة في بیان وجوه الحّق وعلى أكثر من موقع

 .  على جمیع النظریات واألفكار الوضعیة

،  ات وجود الصانع الواحد الحكیمففي الوقت الذي یندفع إلى ذكر أدّلة الموّحدین في إثب  
، وطرحھ أدّلة جدیدة عّما ذكرت في كتب القوم في ھذا  وتعّرضھ إلى إبداء رأیھ بثبات

، ومناقشة أھم اآلراء  التوراة واإلنجیل:  ، تراه یعّرج باّتجاه مناقشة كتب العھدین  المجال
من خالل اإللحاح على مسألة وھكذا األمر في مسألة إعجاز القرآن .  واألقوال الواردة فیھما

، حیث أعلن أّن إعجازه لیس باألمر الھّین الذي یسھل  خصائصھ البالغیة بصورة مسھبة
، فھو اضافة إلى ذلك یشتمل على خواّص ومقتضیات  ألّنھ كمال البالغة;  إدراكھ وفھمھ

إلیھ ، وما تتشّوق  ، كما یوحي بسّر أو جالل یعلو فھم العقول خارجة عن قدرة البشر
 .  النفوس

، ویبرز أھّم  ، والقضاء والقدر ھذا في الوقت الذي یناقش مسألة الجبر واالختیار  
 .   ، ویبدي مناقشتھ لعناصر المتعّرضین في ھذا المجال  اآلراء الجاریة حولھما
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عند الجیل ) سخونة(فمن روعة الكتاب ھذا أّنھ یشارك النقاش في أشّد القضایا   
، ثّم یعّرج إلى بیان  أن یسّجل النقاط المھّمة المطروحة في ھذا السیاق ، فیحاول الشبابي

، وتدعو العقول  ، ثّم ـ بعد ذلك ـ یبرز األدّلة التي تھدمھا  ضبابیتھا واألوھام التي ُأحیطت بھا
وھو بھذا المنعطف یثیر مسائل ھادفة تصّب في ھدف .  إلى إحالل التأّمل محّل الیقین فیھا

، وتحریر الرأي األشرف  من خالل ھذا العرض إبراز األفكار المعّتم علیھا ، یتیح  مشترك
 .  منھا

فما ھو األجدر من الفكر اإلسالمي وتعالیمھ السامیة ألن یكون تجسیدًا لكّل معاني   
 !   ؟  السمّو والكمال وھدایة البشر أجمعین

، ونشره   بموضوعیة أكبر إّننا في حاجة ملّحة ـ وما زلنا ـ إلى دراسة تراثنا العقائدي  
بلغة العصر المحّببة لتستقطب أكبر عدد ممكن من المثّقفین وطلبة الجامعات الحدیثة الذین 
یستھوون مطالعة كّل بحث أو دراسة أو مؤّلف یعتني بشؤون العقائد اإلسالمیة وبتفاصیلھا 

ان بحیث تفتقد إلى التي غالبًا ما تكون ممّلة في العرض معّقدة في اُألسلوب مسھبة في البی
، أو موجزة بشكل كبیر لدرجة أن یتصّور القارئ وكأّنھ أمام الئحة قانونیة ملّخصة  الصبر

 !  ومرّقمة صادرة من جھة تشریعیة أو قانونیة

إّن المحاوالت الجاّدة التي یمكن أن ترفد كّل إیحاء صادق قد یقوم بھ بعض الكّتاب   
فتنا وعقیدتنا اإلسالمیة السامیة وترمیم ما ثلم من صرح والمفّكرین في سبیل إعادة مجد ثقا

، تعتبر في نظري انعكاسًا ـ ولو محدودًا ـ لثورة عارمة تستنھض   فكرنا ومشاریعنا اإللھیة
أقالم وألسن ذلك الطیف الواسع من المفّكرین اإلسالمّیین الذین استوعبوا ھموم الرسالة 

 .  والمشاكل بصورة مذھلةوعاشوا ظروف اُألّمة وھي تجتاز الصعاب 

وھذه المشاریع الفكریة والثقافیة البّد وأن تورث حالة وعي وإدراك بشّفافیة كاملة   
، واألذھان  ، والقلوب الصافیة ، والبّد أن تجد في یوم ما اآلذان الصاغیة  ألبناء ھذه اُألّمة

 .  واعد كریم، فتثیر فیھا الوجدان نحو غد  ، والسواعد الشجاعة الصلبة المّتقدة

، ومباركًة من الناس  فالحّق ـ والحّق یقال ـ أّن إنجازات كھذه ستشھد فیضًا إلھیًا یشملھا  
، من أجل تجذیر  ، إذ ُأرید منھا اإلخالص وحسن النّیة  ، وأثرًا خاّصًا على المدى البعید لھا

علیھم (اع أھل البیت الطاھر الوعي العقائدي والثقافي بین أفراد ھذه اُألّمة الكبیرة وال سّیما أتب

 .  الذین یغّطون مساحًة واسعًة من خارطة العالم اإلسالمي الفسیح )السالم

، یصّنف ضمن  ، في مشروعھ الثقافي الحیوي ولذلك فإّننا ال نتصّور بأّن ھذا الرجل  
سفة ، أو طائفة من الفال المشاریع الثقافیة اُألخرى التي یقوم بھا بعض الفقھاء والمصلحین

النشطین في ضمن مجاالت معّینة من مجاالت الحیاة الثقافیة والحضاریة لدى البشر 
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ألّنھ قد تعاطى مع التراث ومكتسبات الماضي ; ، بل یعّد ُأنموذجًا مثالیًا ُیقتدى بھ   فحسب
، ساعیًا إلى بّث الوعي الدیني الحقیقي القائم  اإلسالمي العریق وإنجازاتھ بكّل تفان وإخالص

سبحانھ (، طالبًا من وراء ذلك مرضاة اهللا  ى أساس العقل والموضوعیة بین أفراد الناسعل
 .  )وتعالى

أو تجّمد عقلھ أو تغّل قلمھ عن لفظ ) اإلنجازات(وأروع ما فیھ أّنھ لم تأسره ھذه   
، وبسطھ بُأسلوب رصین ولغة  ، وقدرتھ على اإلبداع الفكري محبرتھ بلغة عصریة جّذابة

 .  ترّفع عن مواطن الضعف وفي حدود األدب العاّمعالیة ت

،  ؟ وما ھي أحوالھ  )محّمد الحسین كاشف الغطاء(ُترى َمن ھذا الرجل الذي یدعى بـ   
 ؟  ؟ ومن ھم أساتذتھ وطّالبھ ومستوى علمّیتھ

 !   ، ونتأّمل سیرتھ  دعونا نقرأ بطاقتھ الشخصّیة  

 

 اسمھ ونسبھ ووالدتھ 

حسین بن علي بن محّمد رضا بن موسى بن جعفر بن خضر بن ھو الشیخ محّمد ال  
 . )3(یحیى بن مطر بن سیف الدین المالكي النجفي

 ).محّمد الحسین(، بل الصحیح ھو )محّمد حسین(ومن الخطأ الشائع تسمیة الشیخ بـ   

، وھم المعروفون كذلك بآل  والمالكي نسبًة إلى قبیلة بني مالك إحدى قبائل العراق  
 .  ، وبعضھم اآلخر في نواحي الحّلة وھم طائفة كبیرة بعضھم في نواحي الشامّیة.  علي

 .  )4()رحمھ اهللا(إّنھم ینتسبون إلى مالك األشتر :   ویقال  

                                                           
 :  مصادر ترجمة المؤّلف)  3(

،  262ـ  261:  6،   489:  4،  169:   2،  46:  1، الذریعة  343:  3) فارسي(، ریحانة األدب  276ـ  272:   2معارف الرجال 

،  232:  23،  295و 147:  21،  294:   20،  78:  19،  165و  94:  16،  373:  15،  11:  12،  14:  10،  293:  8

:   12) فارسي(، لغت نامھ  157، مصفى المقال  619ـ  612:  2، نقباء البشر  49:  25،  296ـ  295و  222و  37:  24

،  452، المنجد في األعالم  61ـ  46:  10 ، أدب الطّف 339، معجم مؤّلفي الشیعة  183ـ  99:  8، شعراء الغري  18023

، موسوعة العتبات  304ـ  303:  11،  موسوعة النجف األشرف  107ـ  106:  6، األعالم للزركلي  250:  9معجم المؤّلفین 

 ، 1049ـ  1048:  3، معجم رجال الفكر واألدب   252ـ  227:  1، ھكذا عرفتھم  324و  310و  182ـ  181:  6المقّدسة 

:  7، مستدركات أعیان الشیعة  331ـ  330:  16، دائرة المعارف الشیعّیة العاّمة  162:  7معجم المؤّلفین والكّتاب العراقّیین 

 422:   4، معجم الشعراء للجبوري  254ـ  253:  5، معجم اُألدباء للجبوري  403ـ  402:  2، مع علماء النجف األشرف   245

، كاشف الغطاء   262ـ  173، أساطین المرجعیة العلیا  333، مخزن المعاني  458ـ  456:  1ب ، موسوعة أعالم العر 424ـ 

،  178ـ  177:  2، معجم مؤّرخي الشیعة  120ـ  15) فارسي(، كاشف الغطاء أذان بیداري   175ـ  17) فارسي(سوره خشم 

 .  686ـ  683:  14، موسوعة طبقات الفقھاء  417ـ  413:  2فھرس التراث 
 .  ستأتي ترجمتھ في طّیات الكتاب)  4(
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بقولھ ـ من قصیدة )5(المعروف بالفّحام) صادق األعرجي النجفي(وإلى ذلك أشار السّید   
 :  ـ )7(صاحب كشف الغطاء) جعفر الكبیر(أخا الشیخ  )6()حسین(لشیخ یرثي بھا ا

 إنسان عین من كان للعلیاِء*** یا أّیھا الزائر قبرًا حوى 

 ما مالكي إّالك في المعنیین*** یا منتمي فخرًا إلى مالك 

سبط الشیخ جعفر ) محّمد(ھّنئ بھا الشیخ ـ من قصیدة ی )8()صالح التمیمي(وقال الشیخ   
 :  الكبیر بتزّوجھ إحدى بنات أحد رؤساء آل مالك الذین كانوا في الدّغارة ـ

 تضيء لغّواص البحار ركوب*** رأى دّرة بیضاء في آل مالك 

 تضّمنھا أصل للخیر نجیب*** رأى أّنھ أولى بھا لقرابة 

ھـ  1294عام ) محّلة العمارة(األشرف وكانت والدة المترجم لھ في مدینة النجف   
) علي كاشف الغطاء(والده الحّجة الشیخ :   ، من أبوین كریمین صالحین ھما )م 1876(

                                                                                                                                                                                     
السّتار درویش الحسین في  واُألستاذ عبد) عشائر العراق(قد ذكر الدكتور جودت القزویني ـ نقًال عن اُألستاذ عّباس العّزاوي في كتابھ 

أّن آل كاشف الغطاء بیت من بیوت آل علي من بني مالك إحدى عشائر المنتفق  : ـ) تصحیح األوھام في أنساب األعالم(كتابھ 

، فھو نخعي یماني من  ، ولیس مالك األشتر منھم ، وھم من العرب المضرّیة العدنانّیة الذین یرجعون إلى عامر بن صعصعة

 .  القبائل القحطانّیة
 .  )الھامش الرابع( 36) جودت القزویني.  بتحقیق د(راجع العبقات العنبرّیة 

حدى ولد في قریة الُحصین إ.  أبو النجاة السّید صادق بن علي بن الحسین بن ھاشم الحسیني األعرجي النجفي المعروف بالفّحام)  5(

، شواھد القطر مع بعض  شرح شرائع اإلسالم:  لھ من المؤّلفات.  كان عالمًا فاضًال أدیبًا شاعرًا.  ھـ 1124قرى الحّلة سنة 

 .  )366ـ  360:  7أعیان الشیعة . ( ھـ 1205توّفي بالنجف األشرف سنة .  ، وغیرھا ، الرحلة الرضوّیة  الحواشي علیھ
توّفي سنة .  كان عالمًا فاضًال فقیھًا ُأصولیًا.  ھـ 1129الشیخ حسین بن خضر بن یحیى الجناجي المالكي المولود حدود سنة )  6(

 .  )10ـ  9:  6أعیان الشیعة . ( ھـ 1197
كان عالمًا مدّققًا صالحًا .   ھـ 1145، ولد في النجف سنة  ، الفقیھ المشھور نجفيالشیخ جعفر بن خضر بن یحیى الجناجي ال)  7(

،   ، والوحید البھبھاني ، والسّید صادق الفّحام ، والشیخ محّمد تقي الدورقي الشیخ محّمد مھدي الفتوني العاملي:  تتلمذ على.  زاھدًا

، والشیخ  ، والشیخ محّمد علي الھزار جریبي اهللا الكاظمي الشیخ أسد:  وتتلمذ علیھ.  ، وغیرھم والسّید بحر العلوم الطباطبائي

، والشیخ محّمد حسن  ، والشیخ إبراھیم الكلباسي ، والسّید محسن األعرجي ، والسّید محّمد باقر األصفھاني محّمد تقي األصفھاني

، غایة  ، الحّق المبین ، القواعد الجعفریة الغطاء كشف:  من مؤّلفاتھ.  ، وآخرون ، والسّید جواد العاملي النجفي صاحب الجواھر

توّفي في النجف في الثاني والعشرین من شھر رجب سنة .  ، إثبات الفرقة الناجیة ، منھج الرشاد ، مشكاة المصابیح المأمول

 .  )103ـ  101:  3الكنى واأللقاب . ( ھـ 1227
،   ھـ 1218ولد في الكاظمیة سنة .  الشیخ أبو سعید صالح بن درویش بن علي بن محّمد حسین بن زین العابدین الكاظمي التمیمي)  8(

، وكان ال یرى  ، وبقي كذلك بعده في عھد علي باشا لعربّیة لداود باشا والي بغداد، وكان كاتب إنشاء ا وكان من بیت أدب وكمال

، ودفن  ھـ 1261توّفي ببغداد سنة .  ، ودیوان شعر وشاح الرود في أخبار داود:  لھ.  ، حّتى إّنھ رثاه بقصیدة ألبي تّمام نظیرًا

 .  )375ـ  369:  7أعیان الشیعة . ( بالكاظمیة
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، وھي من ُأسرة آل كّبة  )ھدّیة آل كّبة(، ووالدتھ الحاّجة  الذي كان علمًا من أعالم عصره
 . البغدادّیین المعروفین

 :  بقولھ)9()موسى الطالقاني(ي المشھور السّید وقد أّرخ عام والدتھ الشاعر النجف  

 فعّم المشارق والمغربین*** سرور بھ خّص أھل الغري 

 وقّرت برؤیتھ كّل عین*** بمولد من فیھ تّم الھنا 

 )ستثنى وسایده للحسین*** (وقد بّشر الشرع مذ أّرخوا 

، فصار كاشف الغطاء آیة  وقد تحّققت ھذه النبوءة التي جرت على لسان ھذا الشاعر  
 .   عصره وعلمًا بارزًا في جمیع المیادین العلمّیة واالجتماعّیة

 

 ُأسرتھ

، وأیادیھا على  في العراق تعّد ُأسرة كاشف الغطاء من ألمع اُألسر العلمّیة واألدبّیة  
الشیعة ـ في نشر الشریعة وتقویة أركانھا والبحث عن مھّماتھا وكشف أسرارھا ـ ال تخفى 

 .  على أحد

 .  فللھ دّرھم وعلیھ أجرھم  

 .   ، ومن أراد فلیراجعھ في ترجمة ُأسرتھ) الطبقات العنبرّیة(كتاب  )قدس سره(وللمترجم   

 

 نشأتھ وطلبھ للعلم

لّما بلغ السنة العاشرة من عمره الشریف شرع بدراسة العلوم العربّیة األدبّیة من نحو   
، فقرأ كثیرًا من العلوم اُألخرى كالھیئة  ، وتوّسع في طلب العلوم  وصرف ولغة وبالغة

، ثّم أتّم السطوح ودخل  والفلك والریاضیات والمنطق والحكمة والعرفان والكالم والتفسیر
، وتوّغل في دراسة الفقھ واُألصول على ید أساتذة عصرھم اآلتي  روس العلیافي مراحل الد

 .   ذكرھم عّما قریب

،  ، وكان یتمّتع بموھبة الذكاء الحاّد واأللمعّیة الوّقادة وقد تمّیز بنبوغھ ونشاطھ العلمي  
،  ملموسًا ، وتقّدم تقّدمًا  ، ونبغ نبوغًا باھرًا ومن ثّم حصل على قسط وافر من العلم والفضل

                                                           
، لھ  كان فاضًال أدیبًا شاعرًا.  ھـ 1250ولد في النجف األشرف سنة .  السّید موسى بن جعفر بن علي بن حسین الطالقاني النجفي)  9(

ح الجعفري ، والشیخ نو الشیخ عبد الحسین الطریحي:  تتلمذ على.  شعر محفوظ ومجموعة أدبیة حوت طائفة كبیرة من شعره

.  ، وُأقبر فیھ ، وحمل جثمانھ إلى النجف األشرف ھـ 1298قرب الحدود اإلیرانیة سنة ) بدرة(توّفي في منطقة .  القرشي

 .  )48ـ  45:  3معارف الرجال (
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، وتبّوأ المكانة الالئقة وھو في مقتبل العمر وأوان عھد  وأربى علمھ وفضلھ على سنھ
 .  محّل اعتماد العلماء) أحمد(، بل صار ھو وأخوه المجتھد الشیخ  الشباب

جمھور غفیر ، فیقبل علیھا   وكان في جمیع أدوار حیاتھ یعقد الحلقات والمحاضرات  
لسماع إفاضاتھ النافعة واالستفادة ; ، یقّدر عددھم بمئة شخص   من طّالب العلم في النجف

، وحّتى صار ما یلقیھ في أبواب الفقھ والحدیث والكالم یربو على عشرات  من معارفھ الجّمة
 .   ، یحتفظ بقسم كبیر منھا خاّصة تالمیذه وأصحابھ وُأسرتھ المجّلدات

د إشراق سعده ولمعان نجمھ ویكثر مقّلدوه ومریدوه من العراق وإیران ومازال یزدا  
 . والھند وأفغانستان ولبنان وسوریا حّتى رحیلھ من الدنیا

 

 أساتذتھ 

 .   )10(السّید محّمد كاظم الطباطبائي الیزدي ـ 1  

 .  )11(السّید محّمد اإلصفھاني ـ 2  

 .   )12(الشیخ رضا الھمداني ـ 3  

 .  )13(المیرزا محّمد تقي الشیرازي ـ 4  

                                                           
ولد في قریة كسنو إحدى قرى یزد .  لماء، من أعالم الع السّید محّمد كاظم بن عبد العظیم الكسنوي الحسني الطباطبائي الیزدي)  10(

، والشیخ راضي بن محّمد  ، والشیخ مھدي الجعفري الشیخ محّمد باقر بن محّمد تقي األصفھاني:  قرأ على.  ھـ 1247سنة 

في  ظھرت.  ، كتاب التعادل والتراجیح ، حاشیة المكاسب العروة الوثقى:  من أشھر مؤّلفاتھ.  ، والمیرزا الشیرازي الجعفري

ریحانة األدب . ( ھـ 1337توّفي في النجف بداء الرئة وداء ذات الجنب سنة .  ، فعارضھا أّیامھ قضیة المشروطة في إیران

 .  )335ـ  334:  4) فارسي(
، وتخّرج  ، حضر بحث المیرزا الشیرازي ھـ 1253ولد سنة .  ، من أفاضل العلماء العاملین السّید محّمد الفشاركي اإلصفھاني)  11(

 .  )125:  9أعیان الشیعة . ( ھـ 1316توّفي بالنجف سنة .  ، وغیره كتاب في البراءة:  لھ.  علیھ جملة من الفضالء
المیرزا محّمد :  حضر عند.  ًا زاھدًا ورعًا تقّیًا، كان عالمًا فقیھًا ُأصولیًا مدّقق الشیخ رضا بن محّمد ھادي الھمداني النجفي)  12(

،  وتتلمذ علیھ جماعة من األفاضل.  ، والمیرزا حسن بن خلیل الطھراني النجفي ، والمیرزا محّمد تقي الشیرازي حسن الشیرازي

،  بزرك الطھراني، والشیخ آقا  ، والشیخ علي بن الشیخ باقر ابن صاحب الجواھر الشیخ أحمد ابن صاحب الجواھر:  منھم

، تقریرات بحث  مصباح الفقیھ:  لھ من المؤّلفات.  ، والسّید محسن األمین العاملي  ، والشیخ جواد البالغي والشیخ علي القّمي

أعیان الشیعة . ( ، ودفن بالرواق ھـ 1322توّفي بسامّراء سنة .  ، وغیرھا ، حاشیة نجاة العباد المیرزا الشیرازي في اُألصول

 .  )23ـ  19:  7
.   ، أحد العلماء الكبار وأحد قادة ثورة العشرین العراقّیة المیرزا محّمد تقي بن محب علي بن محّمد علي الشیرازي الحائري)  13(

حاشیة :  لھ.   باطبائي الحائري، والسّید علي نقي الط ، والشیخ محّمد حسین األردكاني السّید محّمد حسن الشیرازي:  درس عند

معارف الرجال . ( ھـ 1338توّفي في كربالء سنة .  ، وغیرھا ، رسالة في صالة الجمعة ، رسالة في أحكام الخلل على المكاسب

 .   )218ـ  215:  2
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 .  )14(الشیخ محّمد كاظم الخراساني ـ 5  

 .   )15(النوري الطبرسيالمیرزا حسین  ـ 6  

 .  )16(المیرزا محّمد باقر األصطھباناتي ـ 7  

 .   )17(الشیخ محّمد رضا النجف آبادي ـ 8  

 .   )18(الشیخ أحمد الشیرازي ـ 9  

، فكان من حّضار درس الشیخ الھمداني لمّدة  حیث حضر على األربعة األوائل الفقھ  
واختّص بالسّید الیزدي وصار ،   ، وحضر عند المیرزا الشیرازي لمّدة سنتین عشرة سنوات
 .  ، وكان یكل لھ ُأمور الفتیا والجواب على ما یرد إلیھ من األسئلة الفقھّیة  موضع ثقتھ

، فحضر عنده درس الكفایة سّت  وحضر على الخامس وتلّقى منھ معارفھ اُألصولّیة  
بالحدیث )رحمھ اهللا(، وحضر على السادس في األخبار والحدیث حیث أجازه المیرزا   دورات
 .  ، وحضر على الثالثة األواخر دروس الحكمة وعلم الكالم عنھ

، والمّال  )19(، كالسّید مصطفى التبریزي مجموعة أساتذة آخرین )رحمھ اهللا(كما أّن لھ   
 .  المازندراني علي أصغر

                                                           
:   تتلمذ في الفقھ على.  ھـ 1255ولد في طوس سنة .  آلخوندالشیخ محّمد كاظم بن حسین الھروي الخراساني المعروف با)  14(

،   وشرح التبصرة.  ، وكتاب اإلجارة الكفایة:  أّلف.  ، والمیرزا محّمد حسن الشیرازي ، والشیخ األنصاري الشیخ راضي النجفي

 .  )325ـ  323:   2معارف الرجال . ( ھـ 1329توّفي سنة .  وغیرھا
:   تتلمذ على.  ھـ 1254ولد سنة .  ، العّالمة والمحّدث المعروف المیرزا حسین بن محّمد تقي بن علي محّمد النوري الطبرسي)  15(

، نفس الرحمان في فضائل  مستدرك الوسائل:   من مؤّلفاتھ.  ، والسّید محّمد حسن الشیرازي الشیخ عبد الحسین الطھراني

.  وكان من جملة تالمیذه الشیخ عّباس القّمي.  ، وغیرھا ، دار السالم في الرؤیا والمنام م الثاقب في اإلمام الغائب، النج سلمان

 .  )153ـ  149) فارسي(الفوائد الرضویة . ( ھـ 1320توّفي بالنجف سنة 
، وفي  قرأ في الكالم على الحاّج علي الكني.  ، الفیلسوف المعروف طھباناتي الشیرازيالمیرزا محّمد باقر بن محسن األص)  16(

، وكان كریم األخالق ومن جملة العلماء  كان یدّرس األسفار وشرح التجرید والفقھ واُألصول.  الفقھ على المیرزا الشیرازي

، وتعّرض بذلك النتقام آل القّوام رؤساء شیراز الذین ُقتل  ياألحرار الذین انحازوا إلى جانب اُألّمة في مسألة الدستور اإلیران

أعیان الشیعة . ( ، ودفن في التربة الحافظّیة خارج المدینة المذكورة ھـ 1326، فُقتل غیلًة في شیراز سنة  كبیرھم في تلك الفتنة

9  :187(  . 
معجم . ( ھـ 1358توّفي سنة .   لھ حاشیة على كفایة اُألصول.  ، فقیھ ُأصولي لشیخ محّمد رضا النجف آبادي األصفھانيا)  17(

 .  )74:  12المؤّلفین 
ھاجر من شیراز إلى سامّراء .  كان فقیھًا حكیمًا متأّلھًا ریاضیًا ُأصولیًا خطیبًا.  الشیخ أحمد الشیرازي المعروف بشانھ ساز)  18(

.  لھ حاشیة على الفصول.  ، ففّوضت إلیھ المدرسة القّوامیة وصار مدّرسًا فیھا ، ثّم منھا إلى النجف زمن المیرزا الشیرازي

ف توّفي بالنج.  ، ویروي عنھ السّید شھاب الدین الحسیني ریزي المعروف بآقا نجفي یروي عن السّید مھدي القزویني الحّلي

 .  )603:  2أعیان الشیعة . ( ، ودفن في بعض حجر الصحن الشریف ھـ 1330األشرف سنة 
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 تالمذتھ 

 .   )20(الشیخ محّمد حسین الزین العاملي ـ 1  

 .  )21(السّید محّمد رضا شرف الدین ـ 2  

 .   )22(الشیخ محّمد رضا الغّراوي ـ 3  

 .  )23(شف الغطاءالشیخ كاظم كا ـ 4  

                                                                                                                                                                                     
،  ھـ في تبریز 1295ولد سنة .  ، أحد األفذاد ومن جملة العلماء العاملین السّید مصطفى بن حسن بن جواد بن أحمد التبریزي)  19(

، والشیخ  ، والطباطبائي الیزدي ، وشیخ الشریعة األصفھاني الخوانساري:  ، فحضر أبحاث وھاجر إلى النجف لطلب العلم

،  ، ثّم قفل راجعًا إلى مسقط رأسھ  ، فسافر إلى ُأوربا للعالج  ، فعرض لھ الفالج ذھب إلى الحّج.   ، والمحّقق النھاوندي األوردبادي

،  حاشیة على كفایة اُألصول:  لھ.   ھـ 1338، فحملت جنازتھ إلى النجف ودفن فیھا سنة  ھـ 1337إلى أن توّفي ھناك سنة 

.  ، ودیوان شعر ، ورسائل في الفلكّیات والریاضّیات ، وقاعدة الخطئین ، وحاشیة لسان الخواّص ورسالة في اللباس المشكوك

 .  )483:  2مع علماء النجف األشرف (
ولد في النجف .  ، عالم جلیل وأدیب كبیر وشاعر رقیق الشیخ محّمد حسین بن عبد الكریم بن حسین بن سلیمان الزین العاملي)  20(

، والسّید جمال  والسّید حسین الحمامي ، الشیخ محّمد الحسین كاشف الغطاء:  ، وحضر دروس البحث الخارج على ھـ 1316عام 

نشر أبحاثًا .  كان عمیدًا إلدارة شؤون مرجعیة الشیخ محّمد الحسین كاشف الغطاء عند غیابھ.  ، وغیرھم الدین الگلبایگاني

الشیعة في :  من مؤّلفاتھ.   ، أعربت عن ُأسلوب لھ مستقّل وبیان بلیغ وتعالیق كثیرة في الصحف والمجّالت العراقیة واللبنانیة

 .  )222ـ  219:  8شعراء الغري . ( ، توضیح المنطق ، توضیح اُألصول اللفظیة التاریخ
، أخذ الفقھ  ھـ 1327ولد في صور سنة .  ، أدیب معروف وكاتب بلیغ السّید محّمد رضا بن عبد الحسین شرف الدین اللبناني)  21(

، والشیخ محّمد  الشیخ محّمد تقي صادق العاملي:  وأخذ اُألصول على.  ، والشیخ مرتضى آل یاسین سّید حیدر الصدرال:  على

.  ، والشیخ محّمد رضا آل یاسین الشیخ محّمد الحسین كاشف الغطاء:  وحضر حلقة.  ، والسّید حسین الحمامي علي الخراساني

، ونقل إلى وزارة الخارجیة  ، وعّین مالحظًا لدیوان الرئاسة في مجلس األعیان ھـ 1353في بغداد سنة ) الدیوان(أصدر مجّلة 

. ، ونظم روایة قیس ولبنى )الحسین(لھ روایة .  بوظیفة ملحق صحفي في المفّوضیة العراقیة بدمشق ثّم بطھران ثّم بجّدة

 .   )486ـ  485:  8المصدر السابق (
،   ھـ 1303ولد بطریق خراسان سنة .  ، عّالمة جلیل وأدیب رقیق الشیخ محّمد رضا بن القاسم بن محّمد بن ناصر الغّراوي)  22(

،   ، والشیخ محّمد جواد الحوالوي الشیخ محّمد الحسین آل كاشف الغطاء:  ، منھم أخذ الفقھ واُألصول على طائفة من المشاھیر

، والشیخ محّمد رضا آل  ، واآلخوند الخراساني ، والسّید كاظم الیزدي ، والشیخ أحمد كاشف الغطاء والسّید عبد الرّزاق الحلو

، كالشیخ  تتلمذ علیھ عدد من األفاضل.  ، والسّید محمود الشاھرودي ، كالسّید حسن الصدر وقد أجازه جمع من العلماء.  یاسین

،  أصدق المقال في علمي الدرایة والرجال:  من آثاره العلمیة.  العسكري ، والشیخ علي ، والشیخ محسن الغّراوي ھادي البّزوني

، عقود الدرر في  ، شرح ھدایة الصدوق في الفقھ ، الخیرات الحسان في تفسیر القرآن شفاء القلوب في تنزیھ األنبیاء عن الذنوب

 .  )402ـ  398:  8المصدر السابق . ( شرح المعتبر
، أخذ  ھـ 1304ولد في النجف سنة .  ، عالم جلیل وأدیب رفیع الشیخ كاظم بن موسى بن محّمد رضا بن موسى كاشف الغطاء)  23(

، والشیخ عبد الرسول  ، والسّید عیسى كمال الدین ، والشیخ محّمد الحسین ابن عّمھ الشیخ أحمد كاشف الغطاء:  المقّدمات على

وأخذ الھیئة والفلك على السّید .  ، والشیخ عبد الكریم شرارة الشیخ ھادي كاشف الغطاء:  ف في المنطق علىواختل.  الجواھري

، ولوثوق الكثیر من الناس بعلمھ وورعھ فقد رّشحتھ ُأسرة  كان متزّوجًا بابنة عّمھ صاحب الحصون.  ھبة الدین الشھرستاني
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 .  )24(الشیخ عبد المھدي الخفاجي ـ 5  

 .  )25(الشیخ عبد الواحد المظّفر ـ 6  

 .  )26(الشیخ عبد الحسین القرملي ـ 7  

 .   )27(الشیخ عبد الحمید الخّطي ـ 8  

 .  )28(السّید صدر الدین الحسني ـ 9  

 .  )29(الشیخ محّمد علي نعمة العاملي ـ 10  

                                                                                                                                                                                     
، غیر أّنھ امتنع من ذلك واحتاط في  حسین ـ ألن یقوم مقامھ في المرجعیة والصالةكاشف الغطاء ـ بعد وفاة زعیمھا الشیخ محّمد ال

 .   )166ـ  164:   7المصدر السابق . ( عدم قبولھ
، وترّدد على  ھـ 1318ولد بالنجف عام .  ، عالم وشاعر شھیر الشیخ عبد المھدي بن عبد الحسین بن حسن بن مطر الخفاجي)  24(

، وكان  كانت لھ شخصیة مرنة لطیفة المعشر.  ، والخوئي  ، وكاشف الغطاء ، واألصفھاني حلقة النائیني:  ، منھا حلقات كبیرة

كتب تقریرات في الفقھ .  منحازًا إلى اآلراء الجدیدة والشباب المعروفین بالتحّرر الذھني والخروج على التقالید القدیمة

صلى اهللا (، ودراسة عن حیاة الرسول   )خمائل الرائد في أصّح العقائد(، وكذلك لھ كتاب  ، ولھ تعلیقة على العروة الوثقى واُألصول

 .  )98ـ  97:  6المصدر السابق . ( ، ودیوان شعر عامر مرّتب على حروف المعجم  )علیھ وآلھ وسلم
، وأخذ الفقھ  ھـ 1310ولد في النجف عام .  ، باحث كبیر وأدیب ناظم واحد بن أحمد بن حسن بن جواد المظّفرالشیخ عبد ال)  25(

،  ، والمیرزا النائیني ، والشیخ مھدي المازندراني  ، وأخیھ الشیخ علي الجواھري شیخ الشریعة األصفھاني:  واُألصول على

وقد كتب تقریرات في اُألصول للمیرزا .  ، والشیخ ضیاء الدین العراقي ، والشیخ محّمد الحسین والشیخ أحمد كاشف الغطاء

صلى اهللا علیھ وآلھ (، معراج النبي   ، نزھة األبصار ، األمالي المنتخبة ، سفیر الحسین بطل العلقمي:  ، ولھ من المؤّلفات النائیني

 .   )163ـ  161:  6المصدر السابق . ( ولھ مكتبة شخصیة ضخمة.  )وسلم
، واختلف على مشاھیر العلماء  ھـ 1303ولد بالنجف عام .  ، عالم جلیل وشاعر مقبول الشیخ عبد الحسین بن محّمد القرملي)  26(

علي نعمة  ، والشیخ محّمد ، والشیخ محّمد حسن المظّفر الشیخ محّمد الحسین كاشف الغطاء:  ، أمثال وانتھل من نمیرھم العذب

كان یمتاز بعّزة النفس والمرونة .  ، والشیخ جعفر آل راضي ، والشیخ علي باقر الجواھري ، والسّید علي كاظم الیزدي العاملي

، ولھ   ، خّطة اإلباء في ذكرى شھید كربالء  السلسلة الزھدیة في الوعظ واإلرشاد:   من مؤّلفاتھ.  في اُألسلوب وحسن العرض

 .  )305ـ  303:  5در السابق المص. ( دیوان شعر
، وتتلمذ على  ھـ 1335ولد في القطیف سنة .  ، أدیب فّذ وشاعر مطبوع الشیخ عبد الحمید بن علي الخنیزي الخّطي القطیفي)  27(

:   من تالمیذه اُألدباء.  ، وغیرھم ین الحمامي، والسّید حس ، والشیخ محّمد رضا آل یاسین الشیخ محّمد الحسین كاشف الغطاء:  ید

، ولھ دیوان شعر تحت عنوان  لھ إلمام بعلم الھیئة والعروض.  ، وعبداهللا الخنیزي ، ومحّمد سعید الخنیزي عبد الرسول الجّشي

.  العرفان ومجّلة األدیب ، كما أّن لھ بعض المقاالت النقدیة التي كانت تنشر في مجّلة ، ولھ كتاب خاطرات وآراء )اللحن الحزین(

 .   )337ـ  335:  5المصدر السابق (
ولد في قریة .  ، عالم كبیر وشاعر مقبول السّید صدر الدین بن محّمد أمین بن محیي الدین بن نصر اهللا بن فضل اهللا الحسني)  28(

، والسّید عبد الھادي  ، وأخیھ الشیخ محّمد الحسین الشیخ أحمد كاشف الغطاء:  على، وتتلمذ فقھًا وُأصوًال  ھـ 1302عیناثا سنة 

، حّتى   ، وحصل على الكثیر من إجازات االجتھاد ، ودرس الفلسفة على الشیخ نعمة الدامغاني ، والمیرزا النائیني الشیرازي

 .  )362ـ  360:  4المصدر السابق . ( ، ودفن ھناك ھـ 1360توّفي في مسقط رأسھ سنة .  صار یشار إلیھ بالبنان
ولد .  ، عالم مدّقق وشاعر مقبول الشیخ محّمد علي بن یحیى بن عطوة بن یحیى الجبعي العاملي الشھیر بالشیخ محّمد علي نعمة)  29(

، واآلخوند  ، والسّید أبي الحسن األصفھاني المیرزا النائیني : ، أمثال ، وحضر حلقات ذوي الفضل والعلم ھـ 1300في جبع سنة 
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 .  )30(الشیخ موسى العصامي ـ 11  

 .   )31(الشیخ مھدي صحین الساعدي ـ 12  

 .   )32(الشیخ مھدي الحّجار ـ 13  

 .  )33(الشیخ محّمد تقي الفقیھ ـ 14  

 .   )34(الشیخ محّمد جواد مغنیة ـ 15  

                                                                                                                                                                                     
، وقد أجازه  ، والشیخ محّمد الحسین كاشف الغطاء ، والشیخ أحمد كاشف الغطاء ، وشیخ الشریعة ، والسّید الیزدي الخراساني

كان شاعرًا جمیل األلفاظ .  ھا، وسكن قریة حّبوش بطلب من أھل ھـ عاد إلى جبل عامل 1341وفي عام .  معظم ھؤالء األعالم

 .  )495ـ  494:  9المصدر السابق . ( حسن السبك من المقّلین
ولد في النجف عام .  ، عالم جلیل القدر وخطیب مفّوه وشاعر مقبول الشیخ موسى بن محسن بن علي بن حسین العصامي)  30(

، والشیخ  ، والشیخ عبد الكریم شرارة الشیخ محّمد الحسین كاشف الغطاء:  أخذ الفقھ واُألصول على.  ، ونشأ بھا ـھ 1305

،  ، وكذلك السّید األصفھاني ، وعھد إلیھ السّید الیزدي بالوكالة عنھ ، حّتى اشتھر بالفضل والعلم واألدب صادق الحاّج مسعود

، الدرایة  ، الضاّلة المنشودة في الحیاة البراءة والوالیة:  من مؤّلفاتھ.  علي باقر الجواھري ، والشیخ والشیخ أحمد كاشف الغطاء

، ونقل جثمانھ إلى النجف ودفن  ھـ 1355توّفي بكربالء عام .  ، الدعوة الحسینیة ، األحكام العقلیة في القرآن في تصحیح الروایة

 .  )502ـ  501:   11المصدر السابق . ( فیھا
ولد في العمارة سنة .  ، عالم فاضل وأدیب مقبول الشیخ مھدي بن صحن بن عبد علي بن زامل الساعدي الشھیر بصحین)  31(

كان من .  حّتى وفاتھما، والزمھما  ، وأخیھ الشیخ أحمد الشیخ محّمد الحسین كاشف الغطاء:  قرأ على.   ، ونشأ بھا ھـ 1296

دالئل المرشدین :  ، منھا لھ كتب.  ، ونال مكانة مرموقة بین معظم الطبقات العلمیة الشخصیات العلمیة المرحة والحسنة المعاشرة

المصدر . ( ، بحث في الھیئة ، السعادة ، وسیلة األبرار ، منھاج التحقیق  ، مسّرة الناظرین على فضل وخالفة أمیر المؤمنین

 .  )275ـ  274:  12لسابق ا
ولد في قضاء أبي صخیر سنة .  ، عالم فقیھ وُأصولي ضلیع وأدیب شاعر الشیخ مھدي بن داود بن سلمان بن داود الحّجار)  32(

،  یخ أحمد كاشف الغطاءالش:  حضر عند.  ، وعرف بحّدة الذكاء وقّوة الحافظة وحسن اُألسلوب ، ونشأ في النجف  ھـ 1318

ھـ بعّلة الحّمى  1358توّفي بالبصرة سنة .  ، والمیرزا النائیني ، والسّید أبي الحسن األصفھاني وأخیھ الشیخ محّمد الحسین

 .  )209ـ  206:  12المصدر السابق . ( ، ودفن في وادي السالم بالنجف السوداء
 1329ولد في قریة حاریص بجبل عامل عام .  ، عالم جلیل وأدیب فاضل خ محّمد تقي بن یوسف بن علي بن محّمد الفقیھالشی)  33(

، والسّید أبي الحسن  ، كالشیخ محّمد الحسین آل كاشف الغطاء ، وحضر حلقات األعالم ، وسافر إلى النجف ، ونشأ بھا ھـ

، والشیخ میر فّتاح  ، والشیخ محّمد علي الكاظمي عبد الرسول الجواھري ، والشیخ ، والسّید حسین الحمامي األصفھاني

، والمیرزا یحیى  الشیخ مرتضى اآلشتیاني:  ، منھم ھـ من مجموعة أعالم 1363وقد ُأجیز عام .  ، والسّید حیدر الصدر الشھیدي

،  ، مباني الشرائع ، قواعد المكاسب قواعد الفقیھ:   تھمن مؤّلفا.  ، والشیخ آقا بزرك الطھراني ، والسّید محّمد البھبھاني الطھراني

ـ  325:   7المصدر السابق . ( )دیوان شعره(، الشموع  ، حجر وطین ، جبل عامل في التاریخ ، مباني الفقیھ مباني العروة الوثقى

327(  . 
،  ، ونشأ بھا ھـ 1321ولد بلبنان سنة .  ، عالم فّذ وأدیب المع وكاتب مشھور یةالشیخ محّمد جواد بن محمود بن محّمد مغن)  34(

السّید أبي الحسن :  الزم حلقة.  ، ونال حّظًا وافرًا من العلم واألدب ، فمكث بھا طویًال وھاجر إلى النجف لطلب العلم

وأخذ علیھ فریق من الشباب المھاجر وغیرھم .  ء، والشیخ محّمد الحسین كاشف الغطا ، والسّید جمال الكلبایكاني األصفھاني

وقد نشر كثیرًا من المقاالت .  ، ورأس محكمة التمییز الجعفریة ، وعّین قاضیًا شرعیًا فیھا انتقل إلى بیروت.  كثیرًا من الدروس
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 .  )35(الشیخ قاسم الوائلي ـ 16  

 .  )36(الشیخ محسن شرارة ـ 17  

 .  )37(الشیخ مھدي الظالمي ـ 18  

 .  )38(الشیخ علي الخاقاني ـ 19  

 .  )39(اُألستاذ محّمد جواد الجناجي ـ 20  

 .  )40(السّید محّمد علي القاضي الطباطبائي:  ة تالمیذه أیضًاومن جمل  

                                                                                                                                                                                     
، الوضع  قھ إسالمي جدید، نحو ف الفصول الشرعیة:  ، من جملتھا ، ولھ مؤّلفات ممتازة كثیرة الناضجة في المجّالت الشھیرة

 .  )433ـ  432:  7المصدر السابق . ( ، الكمیت بن زید األسدي ، التفسیر الكاشف الحاضر في جبل عامل
كالشیخ  ، ، وحضر حلقات األعالم ھـ 1319ولد بالنجف عام .  ، أدیب فاضل وكاتب مجید الشیخ قاسم بن محّمد حرج الوائلي)  35(

كان .  ، والشیخ محّمد رضا آل یاسین ، والسّید حسین الحمامي ، والسّید أبي الحسن األصفھاني محّمد الحسین كاشف الغطاء

:   من جملة مؤّلفاتھ.  ، وقد نشرت لھ الصحف والمجّالت العربیة مقاالت قّیمة فاضًال في فنون األدب شاعرًا قوي اُألسلوب

 .  )75ـ  73:  7المصدر السابق . ( ، الدیوان في المنطق، منظومة  مختصر األغاني
،  ھـ 1318ولد في بنت جبیل سنة .  ، عالم مجید وشاعر مطبوع الشیخ محسن بن عبد الكریم بن موسى بن أمین شرارة)  36(

، كان الدرع األّول  ، والسّید حسین الحمامي لجزائري، والشیخ عبد الكریم ا الشیخ محّمد الحسین كاشف الغطاء:  وحضر حلقات

ألحد ) الشیعة(وقد قام بترجمة كتاب .  لمجموعة الشباب الروحي النجفي والعاملي منادیًا بالتجدید في الدروس الحوزویة

المصدر . (  ھـ 1365توّفي في لبنان عام .  )العرفان(، ونشر بعض فصولھ في مجّلة  المستشرقین من اإلنجلیزیة إلى العربیة

 .  )285ـ  279:  7السابق 
،   ھـ 1310ولد بالنجف سنة .  ، عالم مجید وأدیب معروف الشیخ مھدي بن ھادي بن جعفر بن راضي الظالمي السالمي)  37(

،  ، والمیرزا النائیني أبي الحسن األصفھاني ، والسّید ، والسّید حسین الحمامي السّید علي الیزدي:  ودرس الفقھ واُألصول على

، وأخیھ السّید محّمد  ، كالسّید محّمد صادق بحر العلوم ودرس علیھ جمع من األعالم.  والشیخ محّمد الحسین آل كاشف الغطاء

.  للھجة العامّیة، ودیوان شعر با ، وقصائد من الشعر الرقیق لھ تعالیق على بعض الكتب الدراسیة.  ، والسّید سعد صالح تقي

 .  )283ـ  280:  12المصدر السابق . ( ، ودفن في اإلیوان الذھبي الكبیر ھـ 1359توّفي بالنجف سنة 
، وحضر بحث  ھـ 1330ولد بالنجف سنة .  ، أدیب فاضل الشیخ علي بن عبد علي بن علي بن موسى الخاقاني الفواري)  38(

، وكان مشھورًا  م 1946سنة ) البیان(أصدر مجّلة .  كثر من سّت سنوات على الشیخ محّمد الحسین كاشف الغطاءالخارج أ

،  ، وحي البیان ، وفیات الرجال ، أبطال القرون الھجریة  ثمرة العارفین في سیرة العلماء الرّبانّیین:  من مؤّلفاتھ.  بجودة الخّط

:   12المصدر السابق . ( ، عقود حیاتي ، شعراء الغري ، الكویت ماضیھا وحاضرھا وحدیثًا، تاریخ البحرین قدیمًا  آراء حّرة

 .  )525ـ  493
من اُألصول ، أخذ شیئًا  ھـ 1333ولد بالنجف عام .  ، شاعر أدیب اُألستاذ محّمد جواد بن عّباس بن علي بن موسى الجناجي)  39(

، وحضر حلقة الشیخ محّمد  ، واختلف إلى حلقة الشیخ ھادي كاشف الغطاء وابنھ الشیخ محّمد رضا والفقھ على أعالم معروفین

 .   )463ـ  462:  7المصدر السابق . ( ، واستقّر في الكوت مالحظًا لمكتبة المعارف العاّمة عّین معّلمًا.  الحسین كاشف الغطاء
:   ، وتتلمذ على ید ھـ 1331ولد في تبریز سنة .  السّید محّمد علي بن محّمد باقر بن محّمد علي بن محسن القاضي الطباطبائي)  40(

،  ، والشیخ محّمد الحسین كاشف الغطاء  خمیني، والسّید ال ، والسّید محّمد الحّجة الكوھكمري ، وعّمھ السّید أسد اهللا القاضي والده

،   ، إرث الزوجة فصل الخطاب في تحقیق حال أھل الكتاب:  لھ من المؤّلفات.  ، والسّید حسن البجنوردي والسّید محسن الحكیم

عد نضال طویل ضّد استشھد ـ ب.  ، وغیرھا ، تعلیقات على أنیس الموّحدین للنراقي ، االجتھاد والتقلید  أجوبة الشبھات الواھیة
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 إجازاتھ

 :  أجاز أن یروي عنھ  

 .   )41(الشیخ حسین الخلیلي النجفي ـ 1  

 .  )42(الشیخ علي الخاقاني النجفي ـ 2  

 .  )43(الشیخ عّباس بن حسن آل كاشف الغطاء ـ 3  

 .   )44(الشیخ عّباس بن علي آل كاشف الغطاء ـ 4  

 

 قبس من سیرتھ 

، فكان  كان المغفور لھ من األفذاذ الذین واصلوا اللیل بالنھار في خدمة مجتمعھم  
 .  مجمعًا للفضائل والصفات الحمیدة

 :  وقد نّظم حیاتھ الیومّیة على اُألسلوب التالي  

                                                                                                                                                                                     
، وذلك بعد إقامتھ لصالة المغرب والعشاء في مدینة تبریز التي كان إمامًا  ھـ بید زمرة المنافقین 1400الحكم الشاھنشاھي ـ سنة 

 .   )11ـ  8مقّدمة كتاب اللوامع اإللھیة . ( لجمعتھا
صار مرجعًا للتقلید بعد .  الشیخ حسین بن المیرزا خلیل بن علي بن إبراھیم بن محّمد علي الرازي الطھراني النجفي الخلیلي)  41(

كالشیخ محسن بن خنفر :  تخّرج على جملة من األعالم.  كان عالمًا مبّجًال ومحّققًا زاھدًا.  وفاة الشیخ محّمد حسین الكاظمي

السّید محّمد بن علي بن :  ومن تالمذتھ.  ، والشیخ محّمد حسن النجفي ، والشیخ مشكور الحوالوي نصاري، والشیخ األ العفكاوي

، والشیخ  ، والشیخ محّمد بن علي حرز الدین النجفي ، والسّید محّمد بن إبراھیم بن صادق اللواساني محمود الموسوي النوري

أشاد مدرسة كبرى في .  ، وكتاب في اإلجارة ، وكتاب في الغصب لعبادشرح نجاة ا:  أّلف.  عّباس بن حسن آل كاشف الغطاء

 .  )282ـ  276:   1معارف الرجال . ( ھـ 1326توّفي في مسجد سھیل سنة .  النجف لطلبة العلوم الدینّیة
،  كان عالمًا فقیھًا ُأصولیًا رجالیًا مؤّرخًا محّدثًا زاھدًا.  ي النجفيالشیخ علي بن حسین بن عّباس بن محّمد علي بن سالم الخاقان)  42(

، والسّید محّمد حسن  الشیخ األنصاري:  تتلمذ على.  ، ورأیھ في استنباط الفروع الفقھّیة صائب سدید باعھ في العلوم العقلّیة مدید

،  ، وتعلیقات على منھج المقال ، وفوائد في الرجال قّیةشرح اللمعة الدمش:  لھ.  ، وغیرھم ، والشیخ علي الخلیلي الشیرازي

:   2معارف الرجال . ( ، ودفن في حجرة من الصحن الغروي ھـ 1334توّفي بالنجف سنة .  ، وغیرھا ورسالة في االستصحاب

 .  )128ـ  125
ابن :  تتلمذ على.  كان عالمًا محّققًا ورعًا شاعرًا.  ھـ 1253ولد سنة .  الشیخ عّباس بن حسن بن جعفر كاشف الغطاء النجفي)  43(

، والشیخ محّمد باقر  ، والمیرزا حبیب اهللا الرشتي ، والسّید محّمد حسن الشیرازي ، والشیخ األنصاري عّمھ الشیخ مھدي بن علي

،  ، وشرح اللمعتین ُأرجوزة في الحّج والصوم والزكاة وعلى متن األجرومّیة:  لھ.  ، وغیرھم ى المعالمابن صاحب الحاشیة عل

 .  )401ـ  399:  1معارف الرجال . ( ھـ 1323توّفي بالنجف سنة .  ، وغیرھا ، ومنھل الغمام في الفقھ والقواعد
أخیھ :  تتلمذ علي.  كان عالمًا فقیھًا أدیبًا شاعرًا.  ھـ 1242ولد سنة .  عّباس بن علي بن جعفر كاشف الغطاء النجفيالشیخ )  44(

شرح بعض كتب :  لھ.  ، والشیخ حبیب اهللا الرشتي ، والسّید مھدي القزویني ، والشیخ الكاظمي ، والشیخ األنصاري الشیخ مھدي

 .  )395ـ  394:   1معارف الرجال . ( ھـ  1315توّفي سنة .  في العبادات، ورسالة لعمل مقّلدیھ  الشرائع
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، فیصّلي ویقرأ بعض   قبل طلوع الشمس بساعة ونصف )رحمھ اهللا(الشیخ یستیقظ   
، وعند طلوع الشمس یتناول   ، ثّم یقرأ ویكتب ما ھو مسؤول عنھ آنیًا  األدعّیة المأثورة

، وقبل الظھر بثالث ساعات یخرج  ، وبعد یعود إلى المطالعة والكتابة حّتى الضحى الفطور
، فیقابل الوافدین علیھ   ، ویجلس إلى جنب مكتبتھ العاّمة )45(إلى دیوانھ في مدرستھ العلمّیة

ن یستیقظ ، وبعد أ ، وقد ینام أحیانًا نوم القیلولة ، ویفصل بین المتخاصمین وذوي الحاجات
، وعند أذان الظھر یعود إلى الدار  یعود إلى الكتابة وقراءة الرسائل والمسائل وكتابة األجوبة

، ثّم یخرج قبیل الغروب إلى  ، ثّم یعود فیتناول الغداء أو الحرم العلوي فیؤّدي الفریضة
لقتھ ، ثّم یدخل الحرم الحیدري ویخرج منھ إلى ح  الصحن الحیدري ألداء الفریضة جماعة

، وقد أحاط بھ تالمذتھ الذین سمح  وھو جالس على المنبر )46(، فیلقي درسًا في الفقھ  العلمّیة
، وبعد أن یفرغ من ذلك یعود  ة من التوضیح إذا أشكل علیھم األمرلھم بمناقشتھ واالستزاد
، ثّم ینصرف إلى بحثھ وتدقیقھ واستقصاء ما یحتاجھ من معلومات   إلى بیتھ لتناول العشاء

 .  ، وھكذا إلى نصف اللیل مھّمة

، غیر أّنھ  وھذه األعمال ال یستطیع أن یقوم بھا جسم الشاب القوي فضًال عن الشیخ  
 :  ق علیھ قول القائلیصد

 نشطت للعبادة األعضاء*** وإذا حّلت الھدایة قلبًا 

، حیث كان یرى أّنھ المرجع األّول للدین   وقد كان معتّدًا بنفسھ تمام االعتداد  
، كما لم یشعر  ، وكان ال یعبأ بمن یبتعد عنھ  والشخصّیة المرّكزة إلدارة شؤون الطلبة

 .  ر من سبابھ وعدائھباالنتقام لعدّوه الذي قد یكث

، حیث كان الذین یسیؤون إلیھ ساعة أن یصلوا  وكان مضرب المثل في الخلق الرفیع  
 .   ، فال یكادون یحّسون بما وقع منھم إلیھ یجدونھ كأّنھ الشخص الذي لم یسبق لھم معھ شيء

لخاقاني أّنھ ، حیث ینقل الشیخ ا وكان كذلك ذا ذاكرة حاّدة نّقادة وّقادة تجدھا في سیرتھ  
، فكان یذّكره بأرقام وفیاتھم  الفصول من سیر الشعراء )قدس سره(كان یقرأ على المترجم 

                                                           
 .  المعتمد:  ، واسمھا تقع ھذه المدرسة في محّلة العمارة بجوار مسجد آل كاشف الغطاء ومقبرتھم الخاّصة ذات القباب الزرقاء)  45(
دام (، وبالمكان الذي یباحث فیھ الیوم سماحة الشیخ الفّیاض  )قدس سره(وذلك في مدرسة ُأستاذه السّید محّمد كاظم الیزدي )  46(

وقد انتقل .   )قدس سره(وتقع ھذه المدرسة في محّلة الحویش بین السوق وشارع الرسول وبالقرب من دار المیرزا النائیني .  )ظّلھ

إلى جنب باب الشیخ الطوسي للصحن الحیدري ) قدس سره(اإلمام كاشف الغطاء بالبحث الخارج إلى مقبرة المجّدد الشیرازي 

 .  الشریف وفي الجھة الشمالیة لھ في محّلة المشراق
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، وقّل أن یذكر موضوعًا  والحوادث التي مّرت علیھم دون أن تكون لھ عنایة في الموضوع
 .  دون أن یشفعھ بشواھد شعرّیة من أروع ما قیل في ذاك الموضوع

، ویؤمن بالمنطق   ، ویؤّید البرھان وكھ االجتماعي یخضع للحّجةوكان في ُأسلوبھ وسل  
، فھو یرعى جانبھا   ، وكانت فیھ ظاھرة الوفاء إلى حّد واسع  الرزین إذا وجده عند جلیسھ

 .  ویحرص علیھا ویقیم األثر لحسابھا

، وكان  ، ومؤّلفاتھ تكشف عن سعة اّطالعھ وتضّلعھ في العلوم وكان ذا علم غزیر  
،   إلى علمھ قّوة البیان العجیبة واللباقة المدھشة والجرأة المفرطة مع صوت جھوري یجمع

وكثیرًا ما كان یملي المقاالت ذات .   فكان بذلك یھیمن على جلیسھ مھما كان ومن أّي نوع
 .  الشأن أو ھي موضع المناقشة واالختالف دون أن یكون ألحد علیھ أّي إیراد أو انتقاد

، مع حرصھ على إصالح   دیني منقطع النظیر وقد بلغ فیھ الذروةوكان ذا حماس   
 .  بعض العادات المستھجنة والتقالید البالیة الموجودة آنذاك بكّل جرأة وحزم وصراحة

، وقد شھدت اآلالف  ، ال یمّلھ السامع على اّتساع الوقت وكان حدیثھ عذبًا مسترسًال  
یر عن مقاصده كالماء المنحدر من الجبل دون أن من البشر قّوة خطابتھ واندفاعھ في التعب

، فكان فصیح القول مستحضرًا لألمثال والحكم والكلمات  یتأّمل تأّمل المتحّیر في كالمھ
 .  المأثورة والحدیث النبوي الصحیح

، وكان من ضمن  ، وأوجد كثیرًا من القواعد وقد أدخل على الفقھ كثیرًا من التطّور  
، وقد أخذ بھذا الرأي في أواخر أّیامھ المرحوم   ج بالعقد الدائم من الكتابّیةفتاویھ صّحة الزوا

 .  )47()قدس سره(السّید أبو الحسن اإلصفھاني 

سدى الشیخ خدمة جلیلة للققھ اإلمامي بإدخالھ عنصر التقنین على أحكام الشریعة وقد أ  
اإلسالمیة، حیث وضع بین یدي العلماء نصوصًا شرعیة مقّننة بُأسلوب عصري، استوفى 

 ).تحریر المجّلة(فیھ الغرض الذي توّخاه المشّرع األعظم، وذلك بتألیفھ لكتاب 

ي من المفروض أن یكون بید من أخذ بالساق من وھو أّول من أخذ حّق الطالق الذ  
أنا أّول من حكم بطالق امرأة : ( ، وطّلق الزوجة دون أخذ موافقة الزوج عندما قال الرجال

 .  )من زوج مسلول

                                                           
:   ، حضر أبحاث ھـ 1284ولد في سنة .  ، المرجع المعروف السّید أبو الحسن بن محّمد بن عبد الحمید الموسوي اإلصفھاني)  47(

، وعّدة  ، وشرح الكفایة  ، وحاشیة على العروة الوثقى وسیلة النجاة:  من مؤّلفاتھ.  لشیخ الخراساني، وا المیرزا حبیب اهللا الرشتي

، ودفن في حجرة الصحن  ، فنقل جثمانھ الطاھر إلى النجف ھـ في الكاظمّیة 1365توّفي سنة .  رسائل عملیة لعمل مقّلدیھ

 .  )49ـ   46:  1معارف الرجال . ( الغروي
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بأّن المجتھد ھو واضع :  وعندما سئل عن الدلیل الفقھي لحكمھ المذكور أجاب  
 .  القوانین

والحّق أّن اإلمام كاشف الغطاء یعّد في حّد ذاتھ دائرة معارف كبرى في جملة الفنون   
، وعبقریتھ في ھذا  الستحضاره كثیرًا من العلوم نتیجة مخزونھ الثقافي الثّر;  اإلنسانیة

، وقد اخترنا نموذجًا منھا لالستذكار العلمي لدیھ دون إعداد أو   المجال مترامیة األطراف
 .  ال تخطیط أّولي، و تحضیر

رمضان  21، وبالضبط في لیلة  لقد زار النجف األشرف قبل سّتة وسبعین عامًا تقریبًا  
م وفد مصري رفیع المستوى برئاسة اُألستاذ الدكتور  1930ھـ المصادف لعام  1349/ 
 . وسواھا) ظھر اإلسالم( و) ضحى اإلسالم(و) فجر اإلسالم(صاحب ) أحمد أمین(

، قّرر الوفد زیارة الشیخ  )علیھ السالم(ة ضریح أمیر المؤمنین اإلمام علي وبعد زیار  
، وزار المجتمعون مكتبتھ العامرة  ، فاجتمع بھ الوفد في داره )محّمد الحسین كاشف الغطاء(

في استنساخ مخطوطات ) علي(، وأعجبوا كثیرًا بجھود والده الشیخ   وتمّتعوا كثیرًا بنفائسھا
 .  بیده وبخّطھ الجمیل األّخاذالعالم الثمینة 

،   دارت بین الوفد واإلمام كاشف الغطاء أحادیث ومناظرات وعتاب واستغراب  
 .   فتوجھوا إلیھ باألسئلة في مواضیع شّتى فأجاب

من العسیر أن یلّم بأحوال النجف وأوضاعھا ـ وھي تلك :  قال اإلمام كاشف الغطاء  
، فإّني قد دخلت  لبث فیھا أكثر من سواد لیلة واحدةالمدینة العلمیة المھّمة ـ شخص ال ی

، ثّم  ، ومكثت فیھا مّدة ثالثة أشھر متجّوًال في بلدانھا باحثًا ومنّقبًا مصركم قبل عشرین سنة
 :  ، أتذّكر منھا ، ضّمنتھ أبیاتًا  ، اللھّم إّال قلیًال فارقتھا وأنا ال أعرف من أوضاعھا شیئًا

 من ُأفقھا ذلك البزوغ ***تبزغ شمس العلى ولكن 

 كذا لبلدانھا نبوغ*** ومثلما تنبغ البرایا 

 )النزوغ(اللھو والزھو و*** أكثر شيء یروج فیھا 

قلتم ھذا قبل :   مخاطبًا الشیخ) أحمد أمین(، وقال اُألستاذ  )النزوغ(فضحكوا من كلمة   
 ؟   عشرین سنة

فجر (ویبزغ ) ة موسىسالم(، وینزغ   )طھ حسین(، وقبل أن ینبغ   نعم:  قال  
، وقد ضّمنتھ ـ مخاطبًا أحمد أمین ـ من التلفیقات عن مذھب الشیعة ما ال یحسن  )اإلسالم

 .  بالباحث المؤّرخ اّتباعھ
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إذ لم یتصّدوا إلى نشر حقیقة مذھبھم في ; ولكن ذلك ذنب الشیعة أنفسھم :  أحمد أمین  
 .   الكتب والصحف لیّطلع العالم علیھ

، فإّن كتب الشیعة مطبوعة ومبذولة أكثر من كتب أّي مذھب  ذا كسابقھھ:  الشیخ  
، عدا ما ھو مطبوع في   ، وما ھو مطبوع في سوریا  ، وبینھا ما ھو مطبوع في مصر  آخر

، ھذا فضًال عّما یلزم للمؤّرخ من طلب األشیاء من  الھند وفارس والعراق وغیرھا
 .  مصادرھا

 .  في أن نتدارك ما فات في الجزء الثاني، سنجتھد   حسنًا:  أحمد أمین  

 ؟  ھل یسمح لنا العّالمة في بیان العلوم التي تقرأونھا:  ثّم قال أحمد أمین  

،   ، والحكمة ، والمنطق  ، والبیان  ، والمعاني ، والصرف  النحو:  ھي علوم:  الشیخ  
 .  ، وغیرھا  ، والفقھ ، وُأصول الفقھ والكالم

 ؟ یفیة التدریس عندكمما ھي ك:  أحمد أمین  

 :  التدریس عندنا على قسمین:  الشیخ  

أن یفتح التلمیذ كتابًا من كتب العلوم المتقّدمة بین یدي :   ـ مقّدماتي وسطوحي، وھو 1  
، وقد یعّلق علیھا ویورد ویعترض  ، فیقرأ لھ ھذا عبارة الكتاب ویفّھمھا التلمیذ ُأستاذه

 .  ق بھاویشكل ویحّل وغیر ذلك مّما یتعّل

، فیلقي علیھم اُألستاذ  أن یحضر عّدة تالمیذ بین یدي اُألستاذ:  ، وذلك ـ خارج 2  
، ویكون ھذا غالبًا في علوم الفقھ واُألصول   محاضرة تخّص العلم الذي اجتمعوا لیدرسوه

، مع مالحظة أّن التلمیذ بكال القسمین یكون ذا حرّیة في إبداء آرائھ  والحكمة والكالم
 .  تراضاتھ وغیرھاواع

 ؟   ، فھل أنتم فاعلون إّن البعثة توّد أن تسمع بحثكم:  أحمد أمین  

، فیرقى المنبر ویجتمع حولھ من حضر الجلسة   وقد أجاب الشیخ طلب البعثة بالقبول  
وتمھید لنوع العلم ونظرًا ألّن الشیخ على غیر سابقة عھد وعلى غیر تھیئة .  من تالمیذه

،  ، وھنا أبتدأ سماحتھ مرتجًال  ، لھذا تركوا لھ الحّریة في اختیار العلم الذي سیبحث فیھ
 :  فقال

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 ولھ الحمد
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 ، تشتمل ھذه )48()َوَال َتْقَرُبوْا َماَل اْلَیِتیِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن(:   )تعالى(قال   

 .   ، وعقد إیجاب  عقد سلب:   اآلیة على عقدین

، فھو من األسالیب القرآنیة التي اخترعھا وارتجلھا  )َوَال َتْقَرُبوْا َماَل اْلَیِتیِم(أّما عقد السلب   
تكّررت ھذه الجملة في الكتاب ، وقد   ، ولم تكن معروفة من ذي قبل  في االستعماالت العربیة

 . الكریم

َوَال َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما (:  )تعالى(، مثل قولھ  وھي تارًة تتعّلق باألفعال  

َال َتْقَرُبوْا الصََّالَة َوَأنُتْم (:   ، وقولھ  )50()یالَوَال َتْقَرُبوْا الزَِّنى ِإنَُّھ َكاَن َفاِحَشًة َوَساء َسِب(:   ، وقولھ )49()َبَطَن

المبالغة في التحذیر :   ، ویكون المراد منھا حینئذ على سبیل االستعارة بالكنایة )51()ُسَكاَرى
وشّبھ اسم المعنى باسم ..  لك، أو غیر ذ ، الزنى والصالة مع السكر عن ارتكاب ذلك الفعل

 !   ؟ ، فكیف بمالصقتھ أو الدخول فیھ ، فحّذر من قربھ  العین

ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن (:  ، وقولھ  )52()َوَال َتْقَرَبا َھِذِه الشََّجَرَة(:  ، مثل قولھ وُأخرى تتعّلق باألعیان  

، ومن ھذا القبیل آیة العنوان التي ھي من براعة الصنعة  )53()َال َیْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَمَنَجٌس َف
، بل ال بّد من توسیط فعل  ، وحیث إّن النھي ال یتعّلق باألعیان رأسًا وإبداع البیان بمكان

،  العقد علیھّن:   ، یعني  حّرمت ُأّمھاتكم علیكم:  قیل، فإذا  مقّدر في البین یناسب تلك العین
اللعب :  ، یعني  حّرم المیسر والقمار:  ، وإذا قیل شربھا:   ، یعني حّرمت الخمر:  وإذا قیل

، بل أظھر ما یتعّلق بھ األفعال التي تطلب من تلك   ، وھكذا یقّدر في كّل مكان ما یناسبھ بھما
، حرمة كّل األفعال التي یمكن  حّرمت الخمر:  یراد من قول ، فال العین ومّما ھي معّدة لھ

بل لیس المراد إّال !  كال..   ، فیحرم لمسھا أو النظر إلیھا أو التداوي بھا وھكذا أن تتعّلق بھا
ال تتصّرفوا في مال :   وعلیھ فیكون المراد والمعنى باآلیة التي في العنوان.   حرمة شربھا

ة عند العقالء من المال باالّتجار بھ في بیع أو شراء أو صلح أو الیتیم التصّرفات المطلوب
 .  رھن أو غیر ذلك

                                                           
 .  17:  34، وسورة اإلسراء  152:  6سورة األنعام )  48(
 .  151:  6سورة األنعام )  49(
 .   32:   17سورة اإلسراء )  50(
 .  43:  4سورة النساء )  51(
 .  19:  7، سورة األعراف  35:  2سورة البقرة )  52(
 .  28:  9سورة التوبة )  53(
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،  والغرض أیضًا بھذا النحو من البیان شّدة التحذیر والنھي عن التصّرف في مال الیتیم  
ولیس المراد النھي بوجھ عاّم عن القرب لمال !  ؟ ، فكیف الوقوع فیھ وأّن قربھ ال یجوز

یكون  المعنى والمقصود النھي عن المعاملة بمال الیتیم بوجھ مطلق من رفع أو الیتیم بحیث 
 .   وضع أو فعل أو ترك إّال بالتي ھي أحسن

، بخالفھ على  أّما حیث ال تریدون التصّرف فال شيء علیكم وإن كان التصّرف أحسن  
رك والصرف ، فإّن مفاده لزوم التصّرف باألحسن بوجھ یعّم الفعل والت  الوجھ الثاني

عقد السلب ـ تؤّید الحكم الضروري من حرمة التصّرف :   ، وھذه الجملة ـ أعني واإلبقاء
،  ، ولیس ھو المقصود أصالة بالبیان بالضرورة بمال الغیر مطلقًا صغیرًا أو كبیرًا بغیر إذنھ

ي ، وھو إعطاء الرخصة بالتصّرف في مال الیتیم إذا كان ف  وإّنما المقصود عقد اإلیجاب
، إّنما  ، فیكون مخّصصًا لما دّل على عموم حرمة التصّرف في مال الغیر التصّرف مصلحة

، فإّن محور البحث والنظر  الكالم في مقدار تلك الرخصة وحدودھا حسبما یستفاد من اآلیة
،   ، وھل ھو من أفعل التفضیل )األحسن(یدور من ھذه الجھة على تشخیص المراد من لفظ 

،  ؟ وعلى األّول النوم خیر من اهللا:   ، نظیر ، أو صفة مشبھة  خیر من النوم الصالة:  نظیر
األحسن :   ، أي  ، أو األحسن نسبیًا  ماًال أحسن منھ:  ، أي فھل المراد األحسن بقول مطلق

، فھل المراد منھ ما اشتمل على   ؟ وعلى الثاني  من تركھ وإن كان غیره أحسن منھ
 ؟   ، وذلك بناًء على أن كّل ما لیس بحرام فھو حسن مفسدة، أو یكفي خلّوه عن ال مصلحة

ثّم لّما انتھى الكالم إلى ھذا المقام طلب بعض الحضور تغییر الموضوع ونقل البحث   
، فأوصل سماحتھ الكالم اقتضابًا  إلى مسألة من المسائل االعتقادیة وأساسیات ُأصول الدین

،  مسألة الحاجة إلى األنبیاء وضرورة البعثة ، ونقل البحث إلى  من غیر روّیة وال تمّھل
 :  فقال

إّن النظر في عاّمة أحوال البشر یعطي أن أعرق صفاتھ وألصقھا فیھ وأقدمھا عھدًا بھ   
، أال وھي الجھل  ھي الخالل الثالث التي ال یجد عنھا محیصًا وال منھا مناصًا مھما كان

، وكّلما توّغل اإلنسان في  وأصل بالئھ ، وھذه الصفات ھي منبع شقائھ  والعجز والحاجة
، وأّن نسبة معلوماتھ  العلم والمعرفة تطامن لالعتراف بما توصل إلیھ من العلم بعظیم جھلھ

 .  ، وكان أكبر علمھ جھلھ البسیط إلى مجھوالتھ نسبة القطرة إلى المحیط

ما أقول في  «:   ، فقال حین أشرف على الرحلة األبدیة عن الدنیا) أفالطون(وقد سئل   
، ولم أستفد فیھا من   ، وقد عشت فیھا متحّیرًا ، وھا أنا أخرج منھا مكرھًا دار جئتھا مضطّرًا
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لیس لي من فضیلة العلم سوى علمي   «:  الحكیم) سولون(، وقال  » علمي سوى أّني ال أعلم
 .  » بأّني ال أعلم

،  د منھم مثل ھذه الكلماتومن استقصى كلمات حكماء الیونان وغیرھم وجد لكّل واح  
والتشّبع بھذه الروح الساریة إلى متضّلع في الفضیلة متشّبع بروحھا من علماء اإلسالم 

 :   )رضي اهللا عنھ() الشافعي(، حتى قال  وحكمائھم

 زادني علمًا بجھلي*** وإذا ما ازددت علمًا 

 :  یقول) الرازي(و   

 عي العالمیَن ضالُلوغایُة س*** نھایُة إدراِك العقوِل عقاُل 

 سوى أن جمعنا فیھ قیل وقالوا*** ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 

حّتى أّن علماء الغرب وكبار المخترعین الذین حّوروا الدنیا إلى ھذا الشكل العجیب   
،  ، فھم وإن اخترعوا الكھرباء ال یعرفون حقیقتھا  یعترفون بعدم وصولھم إلى حقائق األشیاء

 .   ن حقیقة الروح والنفس والحیاةھذا فضًال ع

،  ، فاإلنسان عریق بالجھل لصیق بالعجز والحاجة وھذا مجال ال یأتي علیھ الحصر  
، وعقول البشر بالضرورة غیر كافیة لرأب  وال شقاء وال بلیة إّال وھي منبعثة إلیھ من ذلك
أوجدت ھذه الخلیقة لو ، فالعنایة األزلیة التي   ھذا الصدع وثأي ھذا الثلم وسّد ھذا العوز

تركتھا على ھذه الصفة تكون قد أساءت إلیھا بإیجادھا وما أحسنت الصنیع بنعمة الوجود 
، ویكون ذلك نقضًا  ، ولكان األحرى لو تركتھا في طوامیر العدم وأطمار الفناء  علیھا

 .   للحكمة وإفسادًا للنعمة

، یكونون كحلقة االّتصال  ین لغیرھمإذًا فالبّد من إیجاد رجال كاملین في أنفسھم مكّمل  
، وُأولئك ھم   ، فإّن السعادة منھ وإلیھ ، وھمزة الوصل بین العبد والرّب بین الخالق والخلق

، وحینئذ تكون سعادة كّل إنسان  السفراء واألنبیاء الذین بھم تتّم الحّجة وتستبین المحّجة
ِإنَّا َھَدْیَناُه السَِّبیَل ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا (:  ، وقال )54()نَّْجَدْیِنَوَھَدْیَناُه ال(:   )تعالى(، قال   وشقاؤه باختیاره

 .  ، وتكون حینئذ هللا على الناس الحّجة البالغة  )55()َكُفورًا

، فضًال   بث والظلم، وكّل ھذا موقوف على إثبات الصانع الحكیم المنّزه عن الع نعم  
 .  عن الجھل والعجز

                                                           
 .   10:   90سورة البلد )  54(
 .  3:  76سورة اإلنسان )  55(
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،  ، وأملى ُأصول البرھنة على وجود اإللھ الحّق بعّدة قواعد وھناك أدلى الشیخ بالحّجة  
، ولكن نكتفي باإلشارة إلیھا وعلى وجھ  ال یساعدنا ضیق المجال لسردھا وعّدھا تفصیًال

 :   اإلجمال

 .  بالذات ـ إّن ما بالعرض ال بّد وأن ینتھي إلى ما 1  

 .  ـ إّن معطي الشيء ال یكون فاقده 2  

 .   ـ إّن الصدفة في النوامیس الدائمة الكّلیة واألشیاء المتكّررة مستحیلة 3  

 .  ـ إمكان األشرف 4  

 .  ـ اللطف 5  

 .  وأمثال ذلك من ُأّمھات قواعد الحكمة وُأصول الفلسفة الحّقة  

، وعندما نزل الشیخ  ، وھكذا كان ثّم أرتأى في ھذا المقام أن یختم البحث لضیق الوقت  
 :  األحادیث اآلتیة) أحمد أمین(من المنبر دارت بینھ وبین 

 ؟  ھل االجتھاد عند الشیعة مطلق أو مقّید:  أحمد أمین  

ئّمة األربعة في ، كما اجتھد األ ھل ھو اجتھاد في الكتاب والسّنة رأسًا:   یرید بذلك  
، أو ھو اجتھاد في   ، ومنھ القیاس عندھم )الكتاب والسّنة واإلجماع والعقل(األدّلة األربعة 

، كاجتھاد العلماء الذین جاؤوا بعدھم في كلماتھم وعلى اُألصول  فتاوى األئّمة المعروفین
 ؟   افعي أو غیرھما، فیكون المجتھد مقّیدًا بطریقة ذلك اإلمام من حنفي أو ش المقّررة عندھم

، یستنبط كّل مجتھد األحكام الشرعّیة من  االجتھاد عندنا مطلق:   وھذا جواب الشیخ  
، ولكن على ُأصول وقواعد مقّررة  نفس الكتاب والسّنة غیر مقّید بكالم مجتھد آخر مھما كان

ضھا مّتفق علیھ وھذه القواعد بع.   ، وھي القواعد التي یتكّفل بھا علم ُأصول الفقھ عند الجمیع
، ولكّل مجتھد  ، فتكون اجتھادیة أیضًا  ، وبعضھا أیضًا موضع نظر واختالف عند الجمیع

 .  فیھا رأیھ الخاّص الذي یبرھن ویبني علیھ طریقة االستنباط

 ؟  ما ھي األدّلة التي یبتني علیھا االجتھاد عندكم:  أحمد أمین  

 .  األخبار الواردة عن المعصومین:  ، ونعني بھا ھي الكتاب والسّنة:  الشیخ  

 ؟  ھل ھناك شيء یعارضھا ویتقّدم علیھا:  أحمد أمین  

، وال نرفع الید عن الخبر الصحیح المعتبر إّال إذا كان  ، ال یعارضھا شيء  كال:  الشیخ  
، كما لو ورد خبر بجواز شھادة اإلنسان ألخیھ المؤمن في  مصادمًا لضرورة العقل الفطري
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ّدعیھا على الغیر مع عدم علم الشاھد بتلك الدعوى وإن كان عالمًا بأّن ذلك المّدعي دعوى ی
 .  ، فإّن مثل ذلك الخبر ال نعمل بھ مھما كان ال یّدعي باطًال

 ؟  ھل یوجد تعارض في أخبار األئّمة:  أحمد أمین  

 .  نعم:  الشیخ  

 ؟  م العصمةكیف یتناقض كالمھم مع أّنكم تشترطون فیھ:  أحمد أمین  

، وإّنما التناقض في األخبار الواردة عنھم أو في ظواھر   ال تناقض في الجوھر:  الشیخ  
،   ، وإّنما ھو إختالف في ظاھر الكالم  ، أّما في الحقیقة ال تعارض وال تناقض  كلماتھم

،  ، وھذا غیر عزیز  ، وھو القرآن العزیز كاالختالف الذي یوجد في ظاھر الكتاب الشریف
 )57()َوقُِّفوُھْم ِإنَُّھم مَّسُْؤوُلوَن(:  )عّز شأّنھ(وقال )56()َفَیْوَمِئذ َال ُیْسَأُل َعن َذنِبِھ ِإنٌس َوَال َجانٌّ(:  )تعالى(ل قا

 .   ولكّل وجھة وخاّصة

،  ، فیھ النّص والظاھر  تاب الكریمفحال السّنة واألخبار كحال الك:   وعلى الجملة  
،   ، والحكم الواقعي والحكم الظاھري ، والعاّم والخاّص  ، والمطلق والمقّید  والمجمل والمبّین

، ویقابلھا   واألحكام الموّقتة التي تقتضیھا األوقات والظروف واألحوال والحوادث الزمنیة
 .   ل الزماناألحكام المؤّبدة التي ال تتغّیر بتغّیر األحوال وتبّد

ووظیفة المجتھد الفقیھ البالغ تلك المرتبة السامیة والملكة الراسخة ھي تمییز بعضھا   
، واستخراج العلل واألسباب  ، ورّد بعضھا إلى بعض  ، والجمع بین متعارضاتھا عن بعض

، أّما  ، واستنباط الحكم الصحیح حسب القواعد من مجموعھا  التي أوجبت ذلك التعارض
ض والتناقض الواقعي حسب الحقیقة والجوھر فھو مستحیل عندنا بعد البناء على التعار

 .  عصمة األئّمة

 ؟  ما الدلیل على عصمة األئّمة:  أحمد أمین  

 .  حكم العقل الضروري:  الشیخ  

وأنا .   إّنھ بسیط جّدًا:  ، فقال ، وكان طلب من الشیخ البیان واإلیضاح فھّش واستبشر  
 ؟  الحكمة والغایة من إرسال الرسل وإنزال الكتبما :  سائلك

 . ، والتھذیب ، واإلرشاد  الھدایة:  أحمد أمین  

                                                           
 .  39:  55سورة الرحمن )  56(
 .  24:  37سورة الصاّفات )  57(
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، وال  ، وھو یكذب ال تكذب:  إذن فھل یحصل اإلرشاد من شخص یقول:  الشیخ  
وھل یحصل الغرض !   ؟ ، وھو یرتكب الزنى ، وال تزِن  ، وھو یشرب الخمر تشرب الخمر

وال شّك !   ؟ لھدایة من شخص یجوز علیھ الغلط والغفلة والنسیان واالشتباهوتتّم الفائدة من ا
، وإذا كان إرسال الرسل وبعث األنبیاء واجبًا بالحكمة حسب العنایة  في أّن الجواب بالسلب

، وإّال بطل الغرض وماتت الفائدة وانتقضت  ، فالعصمة أشّد لزومًا وأقوى وجوبًا  األزلیة
 .  الحكمة

 ؟  ما الدلیل على انفتاح باب االجتھاد عندكم:  ینأحمد أم  

؟ وأّي آیة أو خبر تدّل على الحجر على العقول  وما الدلیل على انسداده:  الشیخ  
وكانت من أفضل ،  ، وسلب ھذه الحّریة الفكریة التي منحھا اهللا لعباده والضغط على األفكار

،   ، ورفعًا لمشّقة االجتھاد رأفة بالعباد) سبحانھ(، غایة ما ھناك أّن اهللا  نعمھ على خلقھ
، ووجوب قیام كّل طائفة بشأن من الشؤون   ورعایة لحفظ نظام الھیئة االجتماعیة

د ، لذلك كّلھ رفع وجوب االجتھاد عن كّل فر ، فتتوّزع األعمال وتتبادل المنافع الضروریة
، وأجاز رجوع العاّمة إلى  ، فجعل وجوبھ كفائیًا من المكّلفین وأطلق لھم السراح في ذلك

 .   المجتھدین وتقلیدھم في ُأمور الدین

، وأراد أن یأخذ الحكم  أّما من أنفت نفسھ وسمت ھّمتھ عن حّطة التقلید وخّطة االّتباع  
وھل تجد !  ؟  منعھ وحجر ذلك علیھفأّي دلیل على ; من دلیلھ على قواعد الفّن والصناعة 

وإّن مذھبًا یكون ھذا الحكم من دعائمھ !  ؟  عاقًال في الدنیا یمنع عن العلم ویأمر بالجھل
، ومن آراء العصور المظلمة وبقایا   مذھب الجھالة والتضلیل:   وقواعده أحرى بأّن یسّمى
، ولو لم یكن دلیل  من ذلك أّما دین اإلسالم فھو أرفع وأنصع!  أدیان الجاھلیة واالستبداد

 .   على شرف مذھب الشیعة وصّحة قواعده وُأصولھ إّال ھذا لكفى

، ولو أردنا أن نأتي لھ بأمثال ھذه المناظرات   )أحمد أمین(انتھى كالم الشیخ مع   
مدرسة ممتّدة )رحمھ اهللا(، فإّنھ كان   والمحاورات الحتجنا إلى مجّلدات ضخمة على التأكید

،  ، قد ضّم بین صدره مجموعة من العلوم تطیلة األركان راسخة القواعدالجوانب مس
 .  )58(فأفرغھا بقوالب تخلب السمع وتستولي على األفئدة

 

 أسفاره ورحالتھ

                                                           
 .   112ـ  104:  8شعراء الغري )  58(
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ومنھا إلى ،  ، ومن مّكة توّجھ إلى دمشق ھـ  إلى حّج بیت اهللا الحرام 1329سافر عام   
، حیث التقى   ، ثّم أقام في صیدا بضعة شھور ، فبقي یترّدد بینھما نحو شھرین بیروت

 .  )61(محّمد المطیعي، والشیخ  )60(، والشیخ سلیم البشري )59(خاللھا بالسّید محسن األمین

،  )، والمراجعات الریحانّیة الدین واإلسالم: ( وطبع في ھذه السفرة كتابیھ الشھیرین  
، وكانت لھ  ة لروح الحماسونشر في ُأّمھات الصحف السورّیة مقاالت قّیمة وقصائد ملھب

 )63()عبد الكریم الخلیل(، و )62()أحمد طّبارة(، كالشیخ   لقاءات مع أحرار سوریا ولبنان
 .   ، وغیرھم )64()عبد الغني العریسي(و

                                                           
، وتوّجھ  ھـ في جبل عامل 1284ولد عام .  ، أحد األعالم السّید محسن بن عبد الكریم األمین الحسیني العاملي الشقرائي)  59(

،  ، واآلخوند الخراساني ، كشیخ الشریعة األصفھاني ، فحضر على جملة من العلماء ھ الدینیةللنجف من أجل إكمال دراست

ثّم عاد إلى دمشق واستمّر في التألیف والتحقیق وتأسیس المؤّسسات التربویة .  ، والشیخ طھ نجف والشیخ رضا الھمداني

،  ، البحر الزّخار ، المجالس السنیة ، كشف االرتیاب العقول ، ضیاء ، أعیان الشیعة أساس الشریعة:  لھ من الكتب.  واالجتماعیة

ـ  338:  2مع علماء النجف األشرف . ( )علیھا السالم(، ودفن عند مقام السّیدة زینب  م 1952توّفي في لبنان سنة .  وغیرھا

339(  . 
، وتعّلم  ھـ 1284ولد في شبر خبت بمصر سنة .  ، شیخ الجامع األزھر بشريالشیخ سلیم بن أبي فّراج بن سلیم بن أبي فّراج ال)  60(

المقامات السنیة في الرّد على القادح في :  ، لھ ، وتوّفي بالقاھرة ، ثّم مشیخة األزھر مّرتین ، وتوّلى نقابة المالكّیین وعّلم باألزھر

 .  )119:  3األعالم للزركلي . ( البعثة النبوّیة
،   ، وتعّلم في األزھر ھـ 1271ولد في أسیوط سنة .   ، مفتي الدیار المصریة الشیخ محّمد َبِخیت بن حسین المطیعي الحنفي)  61(

، ثّم كان من أشّد  ، واّتصل بالسّید جمال الدین األفغاني ھـ 1297، وانتقل إلى القضاء الشرعي سنة  واشتغل بالتدریس فیھ

،  ھـ 1339ھـ إلى  1333، وعّین مفتیًا للدیار المصریة من سنة  لحركة اإلصالح التي تزّعمھا الشیخ محّمد عبدهالمعارضین 

، القول  ، إزاحة الوھم إرشاد اُألّمة إلى أحكام أھل الذّمة:  من كتبھ.   ھـ 1354، إلى أن توّفي بالقاھرة سنة  ولزم بیتھ یفتي ویفید

.  ، الكلمات الطّیبات ، حقیقة اإلسالم وُأصول الحكم بدر الساطع على جمع الجوامع في اُألصول، ال المفید في علم التوحید

 .  )50:  6المصدر السابق (
االّتحاد (، ثّم أنشأ جریدة  سبعة عشر عامًا) ثمرات الفنون(، وحّرر جریدة  م 1871ولد سنة .  ، صحافي لبناني أحمد طّبارة)  62(

 .  )355األعالم المنجد في (م  1916شنقھ األتراك سنة .  م 1908سنة ) العثماني
، وانتخب رئیسًا  تعّلم الحقوق باألستانة.  ، محام من أھل برج البراجنة إحدى ضواحي بیروت عبد الكریم بن قاسم الخلیل)  63(

ن یحمل فكرة انفصال كا.  ، وعاد إلى سوریا في أوائل الحرب الكونّیة اُألولى واحترف المحاماة.  للمنتدى األدبي العربي فیھا

، فنشط عبد الكریم  ، خدعھ أحمد جمال باشا بإظھاره الموافقة على جعل بالد الشام خدیوّیة تّتبع الدولة العثمانّیة العرب عن الترك

.   م 1916، وقتلھ شنقًا في بیروت بعد محاكمة ظاھریة سنة   ، فلم یلبث أن اعتقلھ أحمد باشا وأّلف جمعیة شبھ سرّیة لھذه الغایة

 .  )54:  4األعالم للزركلي (
سافر إلى .  )المفید(، واشترك مع فؤاد حنتس بإصدار جریدة  ولد وتعّلم في بیروت.  ، صحافي عبد الغني بن محّمد العریسي)  64(

، وعاد إلى   المؤتمر العربي األّول، واشترك في  ، ومھر في علم السیاسة الدولّیة ، فدخل مدرسة الصحافة ھـ 1330باریس سنة 

، ثّم قصد  ، فاختبأ ، فطلبتھ الحكومة ، فاشترك مع األمیر عارف الشھابي في متابعة إصدار الجریدة بعد وفاة حنتس  بیروت

ھ باإلعدام ، ثّم حكم علیھ وعلى أصدقائ  ، وُعذِّب أشد التعذیب ، فسیق إلى لبنان ، حّتى تّم القبض علیھ البادیة ھو وبعض أصدقائھ

 .  )35ـ  34:  4المصدر السابق . ( ، والمختار من ثمرات الحیاة كتاب البنین:  لھ.  م 1916شنقًا سنة 
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، وبقي  ، فسافر إلیھا وفي صیدا عقد أمره على السفر إلى مصر بعد أن تزّوج في لبنان  
، حیث  یتلّقون منھ ویتلّقى منھم، واجتمع فیھا إلى علماء األزھر  فیھا أكثر من سّتة أشھر

، ویدّرس التفسیر فیما بین  )علیھ السالم(كان یدّرس ُأصول الفقھ عصرًا في مسجد رأس الحسین 
، وكذلك في  ، وألقى عّدة خطب رّنانة في األزھر صالة المغرب والعشاء في جامعة األزھر

حیث اعتدوا علیھ ضربًا ،   بعض الكنائس لتفنید مزاعم المبّشرین مّما أثار سخط بعضھم
 .  وأخرجوه من الكنیسة

، ودخل  ھـ  قفل راجعًا إلى العراق عن طریق حلب ودیر الزور 1332وفي عام   
 .   )قدس سره() الیزدي(، فانظّم إلى السّید  النجف

، وبعد عّدة دعوات متكّررة من   م ُعقد المؤتمر اإلسالمي في القدس 1931وفي عام   
) حبیب العبیدي(السّید :   ، وكان من جملة المشاركین فیھ  ھ إلیھ وشارك فیھلجنة المؤتمر توّج
، و  من مصر )65()محّمد رشید رضا( ، و من الیمن) محّمد زیارة(، والسّید  مفتي الموصل

:  ، وكان ھذا المؤتمر یضّم عددًا كبیرًا من علماء من الباكستان )66()محّمد إقبال الالھوري(
،  ، واإلسماعیلّیة ، واإلباضّیة  ، والوّھابّیة  والحنبلّیة،  ، والمالكّیة ، والشافعّیة الحنفّیة
، فصّلى بالحضور على  وقد دعي كاشف الغطاء إلى الصالة جماعة.   ، واإلمامّیة والزیدّیة

، وخلفھم جم غفیر من   عضوًا) 150(، وكان عدد جمیع أعضاء المؤتمر  الطریقة الجعفرّیة
، وكان ذلك لیلة  ألف نسمة) 70: (  ، وقیل ألف نسمة) 20(أھالي فلسطین یناھز عددھم 
 . ثّم تحّول لزیارة مدن فلسطین كنابلس وحیفا ویافا.   المعراج في المسجد األقصى

، وزار ھمدان وشیراز   م توّجھ إلى إیران عن طریق كرمان شاه 1933وفي عام   
مّدة ثمانیة ، واستمّر سفره ل  وإصفھان وقم وطھران وعّبادان والمحّمرة وشاھرود وبوشھر

وبحضور ودعوة )علیھا السالم(، وقد قام بإمامة الناس في حرم السّیدة معصومة  عشر شھرًا

                                                           
ولد في طرابلس .  ، أحد رجال حركة اإلصالح اإلسالمي السّید محّمد رشید بن علي رضا بن محّمد القلموني البغدادي الحسیني)  65(

، واّتصل  ھـ 1315، ثّم رحل إلى مصر سنة  ، وكتب في بعض الصحف ، ونظم الشعر في صباه ، ونشأ بھا ھـ 1282الشام سنة 

، ثّم قصد سوریا في  ، وأنشأ مدرسة الدعوة واإلرشاد في مصر )المنار(، ثّم أصدر مجّلة  بالشیخ محّمد عبده وتتلمذ علیھ والزمھ

، إلى أن توّفي في  ، واستقّر في مصر ، ورحل إلى الھند والحجاز وُأوربا یسًا للمؤتمر السوري، وانتخب رئ أّیام الملك فیصل

، الوحي  ، نداء للجنس اللطیف ، تاریخ اُألستاذ اإلمام الشیخ محّمد عبده تفسیر القرآن الكریم:  من آثاره.  ھـ 1354القاھرة سنة 

 .  )126:  6األعالم للزركلي . ( ، الخالفة المحّمدي
 .  ستأتي ترجمتھ عّما قریب)  66(
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،  كما قام بإلقاء المحاضرات في المدة المذكورة.  )67()عبد الكریم الحائري الیزدي(الشیخ 
 .  ورجع من طریق البصرة

 . ، فأقام فیھا ردحًا من الزمن  دینة كرندھـ إلى م 1366وسافر صیف عام   

اإلمام (، ومنھا توّجھ إلى خراسان لزیارة  ھـ سافر إلى طھران1367وفي سنة   
 .  )علیھ السالم() الرضا

،   )یوسف الزین(، ونزل ضیفًا على الزعیم  ھـ إلى لبنان للمعالجة 1368وسافر عام   
 .  )68()أحمد األسعد(ثّم استضافھ 

 .   ھـ سافر إلى خراسان 1369وفي سنة   

ؤتمر اإلسالمي ، حیث دعي إلى حضور الم ھـ إلى باكستان 1371ثّم سافر الشیخ عام   
، وبعد أن انفّض المؤتمر   الثاني الذي ُعقد في مدینة كراتشي بدعوة جمعیة اُألخّوة اإلسالمّیة

، وبقي  )مظّفر آباد(زار بعض المدن الباكستانّیة كالھور وبیشاور وراول وكشمیر الحّرة 
 .   ، ومنھا إلى النجف  ، ثّم رجع إلى بغداد أربعین یومًا

 

 مكتبتھ 

، وبنى جناحًا   مدرسة جّده األعلى كاشف الغطاء الموقوفة )قدس سره(جّدد الشیخ   
 :  ، وكتب على مقّدمتھا ھذا البیت خّصصھ للمكتبة

 تھّدمت الدنیا ولم یتھّدم*** إذا ما بناء شاده الدین والتقى 

، وجعل  وكتب وصّیة بخّطھ وتوقیعھ وخاتمھ صّرح فیھا بوقفّیة المكتبة وتحبیسھا  
 .   ، وسمع منھ ذلك العشرات من العلماء واألفاضل )عبد الحلیم(توّلیھا بید ولده الشیخ 

وقد توّلد الشّر في نفس بعض ورثتھ أن ینكر ھذا الصنیع بإقامة دعوى في المحكمة   
، كما  ، فانبرى لھ رعیل من الثقات معلنین شھادتھم بوقفیتھا  الشرعّیة بالنجف محاوًال بیعھا

                                                           
، وھاجر إلى  ھـ 1276ولد في یزد حدود سنة .  ، مؤّسس الحوزة العلمیة بقم الشیخ عبد الكریم بن محّمد جعفر الحائري الیزدي)  67(

، ثّم ھاجر  ، والسّید محّمد األصفھاني الفشاركي ، والشیخ فضل اهللا النوري المیرزا إبراھیم الشیرواني:   ، وتتلمذ على سامّراء

، إلى أن ھاجر إلى إیران واستقّر في مدینة قم منشئًا  ، ثّم سكن كربالء مدّرسًا فیھا إلى النجف وتخّرج بھا على اآلخوند الخراساني

، ولھ تقریر عن ُأستاذه السّید محّمد  ، وكتاب الصالة درر الفرائد في اُألصول:  لھ من المصّنفات.  فیھا الحوزة العلمیة

 .  )42:  8أعیان الشیعة . ( ھـ 1355توّفي بقم سنة .   الفشاركي
توّفي .  ، انُتخب رئیسًا لمجلس النّواب عّدة مّرات م 1908ولد سنة .  ، من ُأسرة لبنانّیة شیعّیة من ُأسر جبل عامل  دأحمد األسع)  68(

 .  )45المنجد في األعالم . ( م 1961سنة 
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، وحكمت المحكمة بصّحة   ، وكانت النتیجة انتصار الحّق ّلي للمكتبة نّص الوقفّیةأبرز المتو
 .  الوقفّیة

، بل   مكتبة الدنیا:   وكثیرًا ما كان یذكر المكتبة ویعّبر عنھا في كتبھ المطبوعة بأّنھا  
) علي(ألّن مؤّسسھا والده الشیخ ; مكتبة علي والحسین :  ، كما أّنھ أسماھا  مكتبة اآلخرة

 .  )69()قدس سره(، ومجّددھا ھو نفسھ  صاحب الحصون

 .  )70(بأّنھا مكتبة عامرة نفیسة) محّمد ھادي األمیني(ووصفھا الشیخ   

بیر في األوساط وكان لتلك المكتبة صدى ك: ( بقولھ) جعفر الخلیلي(ووصفھا اُألستاذ   
 .  )71()العلمّیة

 

 مواقفھ السیاسّیة واإلصالحّیة 

التألیف في الدین الذي اّتجھ إلیھ بكّلھ عن حفظ ثغور المسلمین  )رحمھ اهللا(لم یشغل الشیخ   
 .  ، بل راح یسعى لحفظھا أیضًا وكرامتھم

ورعیل من العلماء إلى الكوت  )قدس سره() الیزدي(م ذھب مع السّید  1916ففي عام   
 .  للوقوف ضّد القّوات البریطانّیة المحتّلة

وال عجب في ذلك وھو المصلح المؤمن بأّن من أھّم وظائف الرجل الدیني وواجباتھ   
 .   ھا حّق الفھماُألولى معالجة الشؤون السیاسّیة والتدّخل فیھا بوعي وتدبیر وفھم

،  ، والنھي عن الفساد وكان یرى بأّن المعني بمفھوم السیاسة ھو الوعظ واإلرشاد  
، والتحذیر من الوقوع في حبائل االستعمار  ، بل لعاّمة البالد والنصیحة للحاكمین

 .  واالستعباد

، وأراني  ، وھي من واجباتي  أنا غارق فیھا إلى ھامتي: ( ویقول في انشغالھ بالسیاسة  
 .   )مسؤوًال عنھا أمام اهللا والوجدان

، كان شعوره یماشي حركة اإلصالح  وترّكز) الدیموقراطي(وبعد أن تأّسس الحكم   
، ویساند الجیل الذي تیّقظ لمسایرة النھضة الحدیثة في فتح  ، ویحرص على إنمائھا  السیاسي

 .   المدارس وبّث العلوم وتنویر األذھان

                                                           
 .  182أساطین المرجعیة العلیا )  69(
 .   1049:  3معجم رجال الفكر واألدب )  70(
 .  228:  1ھكذا عرفتھم )  71(
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العروبة : ( التي انبعثت من كتابھ )72()عبد الرّزاق الحّصان(أخمد فتنة وكان ھو الذي   
، فمن  أّن شیعة العراق ھم من األجانب واألقوام الساسانّیین:   ، والذي خالصتھ )في المیزان

، وقامت  م 1935 وقد قام لھا الجنوب وعشائره عام!  ثّم یجب طردھم من العراق
، وبعدھا قام الملك  ، فكان إخمادھا على یده حفظًا للمصلحة العاّمة المظاھرات التي استمّرت

 .  بإرسال رسالة شكر للشیخ قبل سفره إلى لندن )73()فیصل(

وتشكیل وزارة ) جمیل المدفعي(ومثلھا إخماده لثورة عشائر الفرات على أثر استقالة   
، عندما اجتمع عنده زعماء الدیوانّیة والرمیثة والناصریة وسوق  )74()یاسین الھاشمي(

إلبرام میثاق ; ) محسن أبو طبیخ(والسّید ) عبد الواحد سكر(، وعلى رأسھم الحاّج   الشیوخ
الشیعة في یتضّمن تخفیض الضرائب والعنایة بعمران البالد ونبذ الطائفّیة بإنصاف 

، فلّما رأى توّسع رقعة الثورة وأّنھا تعود على الشعب والحكومة بالخسارة الفادحة  الوظائف
الذي ) صالح جبر(، وكان ذلك بطلب من   ، فامتثلوا أمره طلب منھم الخلود إلى السكینة

 .  أرسلتھ الحكومة عندما كان متصّرفًا للواء كربالء

) نور الدین محمود(حدثت بالنجف في عھد وزارة  وكذلك موقفھ من المظاھرات التي  
، فكان منشوره ونداؤه البلسم   ، والتي سّببت احتالل النجف من قبل الجیش م 1952عام 

 .   الشافي للفریقین المتخاصمین

                                                           
، وھو  ، أثار بعض كتبھ نقدًا شدیدًا في بغداد ، مؤّرخ للقومّیة العربّیة عبد الرّزاق بن رشید بن حمید الحّصان البغدادي الكرخي)  72(

،   وإلى السعودیة ، رحل إلى الكویت ، فسجن مؤّلفھ أربعة أشھر كتاب العروبة في المیزان الذي قامت بسببھ تظاھرات احتجاج

 .  )352:  3األعالم للزركلي . ( وتوّفى غریبًا في فندق في الكویت
، وكان مع أبیھ حین ُأبعد  ھـ 1300ولد بالطائف سنة .  ، ملك العراق وسوریا أبو غازي فیصل بن الحسین بن علي الھاشمي)  73(

أقسم یمین .  ، واختیر نائبًا عن مدینة جّدة في مجلس النّواب العثماني ھـ 1327د معھ سنة ، وعا ھـ 1308إلى اآلستانة سنة 

، وتوّلى قیادة الجیش العربي المحارب إلى جانب القّوات  م 1916اإلخالص لجمعیة العربیة الفتاة السّریة في دمشق سنة 

، ثّم تقّرر   م 1920، ونودي ملكًا على سوریا سنة  نھام بعد جالء الترك ع 1918، ودخل سوریا سنة  البریطانیة في فلسطین

قصد جنیف .  ، وأنشأ مجلسًا لُألّمة ، فانصرف لإلصالح الداخلي م 1921ترشیحھ ملكًا على العراق من قبل تشرشل سنة 

 . )166:  5للزركلي األعالم . ( ، فدفن فیھا ، ونقل جثمانھ إلى بغداد م 1933، فتوّفي فیھا بالسكتة القلبیة سنة  لالستجمام
، ثّم باألستانة  وتعّلم بھا ، م 1882ولد ببغداد سنة .  ، زعیم العراق السیاسي في عصره یاسین حلمي بن السّید سلمان الھاشمي)  74(

، واّتصل بالشریف  ، ودخل جمعّیة العھد ، وخاض الحرب البلقانّیة م 1905، وتخّرج برتبة ضابط أركان حرب سنة  وبرلین

، وظھرت مواھبھ العسكرّیة في میدان  ، ونقل إلى رومانیا ، ثّم دخل في جمعّیة العربّیة الفتاة م 1916فیصل بن الحسین سنة 

، وتقّلد رئاسة الوزراء  انتخب عضوًا في المجلس التأسیسي ببغداد.  ، وُأعید إلى سوریا سیا دفاعًا عن النمسا ضّد الروسغالی

،  ، فرحل إلى بیروت م 1936قام ببعض األعمال اإلصالحّیة إلى أن قامت ثورة بكر صدقي في عھد وزارتھ الثانیة سنة .  مّرتین

 .  )129ـ  128:  8المصدر السابق . ( م 1937نة ، ودفن في دمشق س فتوّفي فیھا
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رئیس الوزراء الباكستاني طالبًا منھ أّال  )75()محّمد علي جناح(وقد بعث برسالة إلى   
 .  یعقد مع أمریكا عھدًا عسكریًا

ُأستاذ التاریخ في جامعة برنستون  )76()فیلیب حّتي(ھـ سافر الدكتور  1373وفي سنة   
ة في مؤتمر الثقافة اإلسالمّیة والعالم المعاصر ، ودعا الشیخ للمشارك األمریكیة إلى النجف

 .  ، ولكن لم یلّب الشیخ دعوتھ الذي قّرر عقده في مكتبة جامعة واشنطن في تلك السنة

بمكتبھ في النجف األشرف سنة ) سرجون تروتبیك(ولّما زاره السفیر البریطاني   
التي قام بھا البریطانّیون  صارحھ ـ ولمّدة ساعتین ـ باألعمال المنكرة) م 1953(ھـ  1373

، ومعاونتھم للصھاینة   ، وجابھھ بدور اإلنجلیز في ضیاع فلسطین في شرق األرض وغربھا
 على فتح معاقل تلك األرض المقّدسة واستعمار

 .  ، وأخیرًا تشریدھم في كّل صقع وربع أرضھا واستعباد أھلھا

، فلم تكن صراحتھ بأقّل من   )يبرتون بر(ثّم اجتمع بھ السفیر األمریكي في العراق   
، وقد عّنفھ كثیرًا على مساھمة الوالیات المّتحدة األمیركّیة  صراحتھ مع السفیر البریطاني

، وما نجم عن جّراء ذلك من األعمال الوحشّیة  في تثبیت أقدام الصھاینة بأرض فلسطین
 .  المنكرة

; ة منكم معاشر األمریكّیین إّن قلوبنا دامی: ( وكان یقول للسفیر في ھذا الخصوص  
 .   )، ال یمكن السكوت عنھا والصبر علیھا  ألّنكم طعنتمونا بالصمیم طعنة نجالء

، وتقطر دمًا من فضاعة ضربتكم التي قصمتم بھا   إّن القلوب كّلھا ضّدكم: (  ثّم یقول  
 !  )ظھر العرب

 .  وكان یعني بذلك مأساة فلسطین وضیاعھا من أیدي العرب والمسلمین  

وأخیرًا تّوج حیاتھ الكریمة الحافلة بجالئل األعمال والمواقف السیاسّیة اإلصالحّیة   
برفضھ حضور مؤتمر بحمدون الذي عقد في بحمدون لبنان بتأریخ الثاني والعشرین من 

، حیث وّجھت دعوة لھ  افل االستعمار األمریكي، والذي رّوجت لھ مح م 1954نیسان عام 
، فكان  نائب رئیس جمعیة أصدقاء الشرق األوسط األمریكّیة) كارلند إیفانز ھوبنكز(من قبل 

 .  رّده على دعوة الحضور حاسمًا بلیغًا جدًا

                                                           
،  ، ومؤّسس دولة الباكستان و رئیس الحلف اإلسالمي، وھ م 1876ولد سنة .  ، سیاسي وأدیب باكستاني محّمد علي جناح)  75(

 .  )204المنجد في األعالم . ( م 1948توّفي عام .  م 1947وأّول رئیس لھا سنة 
، تاریخ  تاریخ العرب:  من آثاره.  ، وعّلم في جامعات أمریكا م 1886ولد سنة .  ، مؤّرخ لبناني مشھور الدكتور فیلیب حّتي)  76(

 .  )213المصدر السابق . (  م 1978توّفي سنة .  ، تاریخ لبنان سوریا
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 اإلسالم  المثل العلیا في: ( ، بل قام بإصدار كتابھ الذي أسماه بذلك )قدس سره(وما اكتفى   
 .   )ال في بحمدون

وقد جاء الكتاب آیة في الجرأة والغیرة على المصلحة العاّمة والسعي لخدمة البالد   
 .  وتنویر أبنائھا بما یحوطھم من أخطار االستعمار وما ینتابھم من شرور أذنابھ

 

 جھوده في مجال التقریب

إلى كّل : (  ، حیث یقول  إلى المحافظة على حّریة المذاھب واألدیان )قدس سره(دعا الشیخ   
ذي حسٍّ وشعور یعلم أّن المسلمین الیوم بأشّد الحاجة إلى االّتفاق والتآلف وجمع الكلمة 

، وال یدعوا مجاًال ألّي  وتوحید الصفوف وأن ینضّم بعضھم لبعض كالبنیان المرصوص
 .   )شيء مّما یثیر الشحناء والبغضاء والتقاطع والعداء

 . ى على كّل خطوة تدعو إلى االّتحاد والتقریبوقد بارك الشیخ وأثن  

،  والشاھد على ذلك ما اقتطفناه من رسالتھ التي أرسلھا إلى دار التقریب في مصر  
 :   حیث قال

اّطلعت على كلمة لكم في :  أّیده اهللا )77(فضیلة العالم الجلیل الشیخ محمود شلتوت(  
، فحمدناه تعالى على أن جعل في ھذه   ، كان فیھا هللا رضًى ولُألّمة صالح بعض الصحف

اُألّمة وفي ھذا العصر من یجمع شمل اُألّمة ویوّحد الكلمة ویفھم حقیقة الدین ویزید اإلسالم 
نسعى جھدنا في التقریب بین المذاھب ، وما برحنا منذ خمسین عامًا  ألھلھ بركًة وسالمًا

 .   )اإلسالمّیة وندعو إلى وحدة أھل التوحید

 :  ، حیث قال والشاھد اآلخر ھو موقفھ من مؤتمر القدس الذي ضّم علماء المسلمین  

، وصار یتقارب بعضھم مع بعض  ودّبت في نفوس المسلمین تلك الروح الطاھرة...   (  
ّول بزوغ لشمس تلك الحقیقة ونمّو لبذر تلك الفكرة ما حدث ، وكان أ ویتعّرف فریق لفریق

بین المسلمین قبل بضعة أعوام في المؤتمر اإلسالمي العاّم في القدس الشریف من اجتماع 
 .  )ثّلة من كبار المسلمین وتداولھم في الشؤون اإلسالمّیة

                                                           
، ونقل إلى القسم العالي  ھر، وتخّرج باألز ھـ بالبحیرة 1310ولد سنة .  ، فقیھ مصري معروف  الشیخ محمود شلتوت)  77(

، فعارضھ  ، وقد سعى إلى إصالح األزھر ، یقول بفتح باب االجتھاد كان داعیة إصالح نّیر الفكرة.  للدراسات في القاھرة

 ، ثّم كان عضوًا في لجنة كبار ، فعّین وكیًال لكّلیة الشریعة ، وُأعید لألزھر ، فعمل في المحاماة ، وطرد ھو ومناصروه بعضھم

:  ، منھا مؤّلفًا مطبوعًا) 26(لھ .  م 1963، إلى وفاتھ عام  م 1958، ثّم شیخًا لألزھر عام  العلماء وفي مجمع اللغة العربیة

األعالم للزركلي . ( ، اإلسالم والوجود الدولي ، الفتاوى ، الدعوة المحّمدیة ، فقھ السّنة ، ھذا ھو اإلسالم ، القرآن والمرأة التفسیر

7  :173(  . 
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یبحثوا بحثًا علمیًا من المفّكرین والعلماء والمثّقفین أن  )قدس سره(وكذلك طلب الشیخ   
، وكذلك  موضوعیًا بعیدًا عن كّل التراكمات وردود الفعل النفسّیة التي خلقتھا الفرقة المذھبّیة

طلب منھم أن یعملوا بكّل جدٍّ وإخالص على تھدئة الجوانب العاطفّیة المتأّججة في المجال 
الخالفات ما ھي إّال  ، وأن یوّضحوا لُألّمة أّن الشعبي التي تقف أمام الخالفات بحّدة

 .  ، والمجتھد قد یخطئ وقد یصیب اجتھادات اقتنع بھا كّل مجتھد من خالل اجتھاده

 :   ومن أقوالھ وكلماتھ في الوحدة والتقریب  

، ویستحیل  ، وال من عالم الوھم والخیال إّن االّتفاق واالّتحاد لیس من مقولة األقوال(  
في ُأّمة ما لم یقع التناصف والعدل بینھا بإعطاء كّل ذي حقٍّ أن توجد حقیقة االّتفاق والوحدة 

 .  )، وعدم استئثار فریق على آخر ، والمساواة في األعمال والمنافع حّقھ

،  ، توحید الخالق ، وكلمة التوحید توحید الكلمة:   قد بني اإلسالم على دعامتین(  
 .  )78()وتوحید بین الخالئق

 .  )، وقبلة واحدة ، وكتاب واحد  إلھ واحد:   تربط اُألّمة اإلسالمّیة ثالث أواصر(  

، حیث   بل قد ترّقى كالمھ لیشمل حّتى الوحدة بین المسلمین وغیرھم من الكتابّیین  
 :  یقول

،  ، والرابطة إخاء ، ووحدة اللسان واللغة رابطة وحدة اإلیمان تدعو إلى وحدة اللسان(  
،  ، وھي التي توّحد العناصر المختلفة والمذاھب المغایرة خّوة األدب فوق ُأخّوة النسبوُأ

فالنصراني والیھودي والمجوسي والصابئي الذین یخدمون لغتنا وثقافتنا ویسالموننا ویواسونا 
،  ، ھم إخوان المسلمین في السّراء والضّراء وال یساعدون األعداء علینا ویحامون أوطاننا

 .  )، وعلیھم ما علیھم ، لھم ما للمسلمین ، ویلزمھم حمایتھم ون في ذّمتھموداخل

علماء مصر والشام والمغرب العربي وإیران والھند ) كاشف الغطاء(وقد التقى اإلمام   
، وخّفف من  ، فأقام العالقات الوّدیة واألخویة بین الجمیع وباكستان والحجاز والخلیج

ف اُألّمة بحقیقة اإلسالم بعیدًا عن المنحى الطائفي والتعّصب ، وعّر  النزعات الالإنسانیة
، وبذلك أوجد المناخ االئتالفي بین مختلف طبقات الشعوب العلیا من  العرقي أو المذھبي
، بل ھو یصّر ویلحف في المواصلة والمبادرة والمناجاة في القول والعمل  األفذاذ واألكابر
 : ، نورد ھنا نموذجًا منھا على سبیل المثال  یرة جّدًا، ونماذج ذلك كث والرسائل والكتب

، وقد اجتمع بھ  كبیر علماء اإلسالم في الجزائر المناضلة) اإلبراھیمي(كان الشیخ   
، فاستغّل حلول  ، فأحّب تجدید الصلة عّدة مّرات في عّدة مؤتمرات) كاشف الغطاء(اإلمام 

                                                           
 . 593معجم االستشھادات )  78(
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، وذلك قبل وفاتھ بأكثر من سنة  ھادفة التالیة، فأرسل إلیھ بالرسالة ال عید الفطر المبارك
 :   ، وفیما یأتي نّص ھذه الرسالة قلیًال

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 ولھ الحمد

 أخي العزیز أخي في اهللا داعیة الحّق وناصر الحقیقة ورافع رایة  

 دامت) (محّمد البشیر اإلبراھیمي(اإلسالم العّالمة اُألستاذ الكبیر 

 :  )بركاتھ

، یحملھا أثیر اإلخالص المثار من حصباء  سالم اهللا األسنى وتحّیاتھ المباركة الحسنى  
عبر البحار على برید األشواق من العراق في  )79()البصائر(النجف إلى الجزائر ذات 

،  ، ومصابیح الھدى ، إلى إخواني حملة مشاعل الدین لشرق األدنى إلى المغرب األقصىا
 .  وأعالم المسلمین من ھیئة العلماء وغیرھم

 ، الكتاب الذي شّوال من بغداد 3أخي وردني كتابك العزیز المؤّرخ   

 وكّل أمر ذي بال لم«،   غفل فیھ كاتبكم الالمع عن البداءة فیھ ببسم اهللا العظیم

، ولكن تسامحنا في  ، وھذه وإن كانت صغیرة قد ال تستحّق الذكر »یبدأ بسم اهللا فھو أقطع
، وإّني أشكر تھانیكم  )ال سمح اهللا(الصغائر جّرنا إلى إھمال الكبائر أو ارتكاب الكبائر 

، ویجعلھ عیدًا سعیدًا لكم  ، ویبارك في أّیامكم ولیالیكم أن ینجح مساعیكم) ىتعال(وأسألھ 
 ، وال سعادة لھم إّال ولعموم المسلمین

، ومن كلماتي المؤثرة ما قلتھ في مؤتمر فلسطین قبل أكثر من  باالّتفاق وتوحید الكلمة
 .  الكلمة، وتوحید   كلمة التوحید:  إّن اإلسالم بني على دعامتین:   عشرین سنة

ُقْل ُھَو (:  )تعالى(، وھي قولھ  ولو أّن المسلمین تدّبروا آیة واحدة من كتاب اهللا العظیم  

ْر َكْیَف ِذیَق َبْعَضُكم َبْأَس َبْعض انُظاْلَقاِدُر َعَلى َأن َیْبَعَث َعَلْیُكْم َعَذابًا مِّن َفْوِقُكْم َأْو ِمن َتْحِت َأْرُجِلُكْم َأْو َیْلِبَسُكْم ِشَیعًا َوُی

، لو تدّبروھا لكفتھم حافزًا على جمع الكلمة وعدم التأّثر  )80()ُنَصرُِّف اآلَیاِت َلَعلَُّھْم َیْفَقُھوَن
 .  بالخالفات المذھبیة والنعرات الطائفیة

                                                           
 .  في الجزائر لسان حال جمعیة العلماء الجزائرّیین) البصائر(كان البشیر اإلبراھیمي یصّدر صحیفة )  79(
 .  65:  6سورة األنعام )  80(
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یكونون ، ف أترى ـ یا أخي ـ یأتي اهللا بیوم للمسلمین یجمع بھ كلمتھم ویحّقق وحدتھم  
، وما ھو على اهللا  ذاك ما أتمّناه! ؟  شیعة واحدة أو سّنة واحدة أو السّنة والشیعة مّتفقة

 .  بعزیز

، وبّلغ  ، انشره في بصائركم النّیرة انشر عّني ھذا إن رأیت فیھ خیرًا للمسلمین  
،  تسلیماتي الصحیحة ودعواتي الصالحة المباركة إلى كّل فرد من جمعیة العلماء عندكم

، شاكرًا معروفھم بإھدائھا إلى مكتبتنا العاّمة في النجف  وخاّصة كّتاب تلك الصحیفة الغّراء
، وحیاة العلم أرفع  األشرف التي ینتھل من نمیرھا كّل صادر ووارد من عطاشى الفضیلة

، ویمنحكم وصحیفتكم عمرًا  أن یمّدكم بروح منھ) تعالى(، نسألھ  وأنفع من حیاة الجسم
، فنجدھا تمرة الغراب  ، وھي تصلنا ـ بحمد اهللا ـ تباعًا  وعلمًا غزیرًا ونشاطًا وقّوة طویًال

 .  وتخّفف عّنا لوعة البعد واالغتراب

، ولرّب مفترقین قد   ، فقلوب أھل العلم تأتلف  على أّنھ إن كانت األجسام قد بعدت  
 .  جمعت قلبیھما األقالم والصحف

، وال تقطع عّني في البرھة بعد  طنك العزیز إن شاء اهللاعّرفني وصولك بالسالم إلى و  
، وإذا كانت العبرة باألرواح ال   ، فالمراسلة ـ كما یقولون ـ نصف المواصلة البرھة مراسلتك

 .  ، فاسلم لإلسالم وللمسلمین وألخیك  ، فھي كّل المواصلة باألشباح

 المخلص                  

 ل كاشف الغطاءمحّمد الحسین آ              

  1372شّوال  16                

 من مدرستنا العلمیة بالنجف األشرف              

، ونقطة البدء الداللي في دعوتھا إلى  وأنت تالحظ ھدف ھذه التحّیة في عمقھا الرسالي  
 .  )81(، ومشروعیة إیحاءاتھا الخارجیة في المحّبة واللقاء والوّد  الوحدة والتفاھم

 

 أدبھ

، فلم یكن تفّوقھ   كان الفقید واحدًا من ُأولئك األفذاذ الذین جمعوا بین العلم واألدب  
ینظم القصائد الواحدة تلو ، فراح  وانشغالھ باألّول منھما مانعًا لھ من تفّوقھ ونبوغھ في الثاني

، وقد تصل إحداھا إلى أكثر  ، وكانت لھ فیھا رؤیة حاضرة وبدیھة باھرة وید طولى اُألخرى
 .  ، كّلھا بتمام القّوة واالنسجام والرّقة والترصیع بأنواع البدیع  من ثالث مائة بیت

                                                           
 .  197ـ  195أساطین المرجعیة العلیا  الحظ)  81(
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ما یتعّلق  ، إّال ولكّنھ بعد العشرین من عمره الشریف رفض تعاطي النظم بالكّلیة  
 .   )علیھم السالم(واألئمة )صلى اهللا علیھ وآلھ(بمدائح ومراثي النبي 

، باإلضافة إلى بعض الموّشحات التي   )82(ومجموع شعره ینوف على سبعة آالف بیت  
 .  ونظم الكثیر منھابرع فیھا 

 :  )علیھ السالم(وھاك ھذا النموذج من شعره في رثاء اإلمام الحسین   

 بأھل للموّدة والصفاِء*** دع الدنیا فما دار الفناِء 

 وقد كّونت من طین وماِء*** متى تصفو وتصفیك اللیالي 

 وتطرق بالمساءة في المساِء*** تروقك في مسّرتھا صباحًا 

 لعینك ـ یا شباب ـ من انتھاِء*** أمل فھّال تناھى كّل ذي 

 ولیتك لو قصرت عن الشقاِء*** وفازت في سعادتھا نفوس 

 :  إلى أن یقول  

 ـعدا قوس بغي واعتداِء*** غدا غرضًا تمرقھ سھام الـ 

 بھ عسالة األسل الظماِء*** تفطر قلبھ ظمأ وتروى 

 على ظمأ غریقًا بالدماِء*** فوا لھفي خضیب الشیب یمسي 

 عن األھلین واألوطان نائي*** ویا لھفي علیك أبا علي 

 على الغبرا ثالثًا بالعراِء*** ویا لھفي علیك وأنت ملقى 

 تجول علیھ مسلوب الرداِء*** ویا لھفي لجسمك والعوادي 

 )83()إقبال الالھوري(ولھ ـ عندما زار الباكستان ووقف على قبر الشاعر الفیلسوف   
 :  ولھھـ ـ ق 1371عام 

 حّیاك مني إكبار وإجالل*** یا عارفًا جّل قدرًا في معارفھ 

 فالروح منك لھا في الخلد إقبال*** إن كان جسمك في ھذا الضریح ثوى 

 بعد المزار بقول مثل ما قالوا*** تحّیة لك من خلٍّ أتاك على 

 )84()فلیسعد النطق إن لم یسعد الحال*** ال خیل عندك تھدیھا وال مال (
                                                           

 .   127و  125:  8، على ما حكاه عنھ الخاقاني في شعراء الغري   ھذا ما قالھ الشیخ جواد الشبیبي)  82(
درس في كمبردج .  م 1876سنة :   ، وقیل م 1873ولد بالبنجاب سنة .  ، فیلسوف باكستاني معروف محّمد إقبال الالھوري)  83(

، وعاد إلى  م سافر إلى ألمانیا حیث نال شھادة الدكتوراه في الفلسفة 1907وفي سنة .  ، وتخّصص بالحقوق ببریطانیا الفلسفة

سافر لحضور المؤتمرات السیاسّیة إلى فرنسا .   ، ثّم نذر نفسھ لممارسة مھنة المحاماة قتالھور وعّلم الفلسفة لبعض الو

 1938توّفي في سنة .  ، المسافر ، أغاني فارسّیة ، صوت جرس القوافل أسرار األنا:  من مؤّلفاتھ.  وبریطانیا وإیطالیا وفلسطین

 . )109:  1موسوعة أعالم الفلسفة . ( م
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 .   ھذا من حیث الشعر  

ذا بیان ساحر جّذاب وُأسلوب مشرق  )رحمھ اهللا(، حیث كان  أّما النثر فحدِّث وال حرج  
لتنقضي الساعات ، حّتى  ، یرسل الكالم في تعبیر قوي ولسان ذلق وفصاحة نادرة  وّھاج

، وطالما كان یرقى المنابر في شّتى  الطویلة على السامع وھو ال یحسبھا سوى دقائق قصیرة
وكان یصدح .   ، ویستولي على العقول بحالوة منطقھ  ، فیملك القلوب بسحر بیانھ المناسبات

،  وانیة، والدی  ، والحّلة  ، والبصرة ، وبغداد ، كالنجف  بخطاباتھ الرشیقة في أماكن شّتى
،   ، وھمدان  ، والقدس ، وجنین  ، وصور ، وحیفا  ، وصیدا ، وبیروت  ، ودمشق  والناصریة
 .  ، وغیرھا  ، وعّبادان شھر ، وخّرم وشیراز

لیس الشرف إّال أن یكدح اإلنسان في معركة : (  فمن جملة كالمھ في مقّدمة كتابھ ھذا  
، خطابًة أو  ، علمًا أو صناعًة ما كانالحیاة حّتى یكتسب امتالك مال أو ملكة كمال أّیًا 

، ثّم یخدم المرء  ، ال ما ھو الشرف نفسھ ، أو غیر ذلك من ماّدیات الشرف وطالئعھ شجاعًة
، أو دفع شيء من  بمساعیھ تلك ومكتسباتھ ُأّمتھ ومّلتھ خدمًة تعود بالھناء والراحة علیھم

 .  الشرور عنھم

، والذّب   ، وتنمیة غرس المعارف  فكار، وتنشیط األ حفظ االستقالل:   الشرف  
والشریف من یخدم ُأّمتھ خدمًة تخّلد ذكره .   والمحاماة عن نوامیس الدین وُأصول السعادة

 .   ، كّل یؤدي جھده وینفق مّما عنده وتوجب علیھم في شریعة التكافؤ شكره

بمجّرده سعادًة لإلنسان بید أّني ال أنزع إلى أّن خلود الذكر وتأّبد الثناء أو التأبین یكون   
وشرفًا لھ ما لم أرّده إلى غایة وأقف بھ على معنى محّصل وأخرج بھ عن ھذا الفراغ 

، أتغلغل فیھ حّتى أصل بھ إلى حقائق في خارج عالم   وأنتشلھ من لقلقة اللفظ وفرقعة اللسان
 .  الخیال ووراء مّتسع األذھان

، ألفاٌظ تسیل على أسالت كّل لسان  ل ذلك، أمثا  ، الذكر الجمیل  ، حسن الذكر  الشرف  
 .  )، صغیرًة في فضاء الفم كبیرًة في عالم الوجود وترّدد في فم كّل إنسان

 :  ومن جملة أقوالھ  

 .   لوال سبق الوجود على العدم لما وجد شيء*   

 .  ، وقد ال یستطیع الملك أن یصیر إنسانًا قد یستطیع اإلنسان أن یصیر ملكًا*   

 .  ، ولیس الحّق في القّوة القّوة في الحّق *  

 .لیس الحّق أعمى حّتى تأتي القّوة فتقوده، بل القّوة عمیاء حّتى یأتي الحّق فیقودھا*   

                                                                                                                                                                                     
 .  250:  2، راجع دیوانھ  ھذا البیت األخیر تضمین لبیت أبي الطیب المتنّبي)  84(
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 .   ، وما خلق اإلنسان لألكل خلق اهللا األكل لإلنسان*   

 .  ، وإذا ُكفرت فّرت النعم إذا ُشكرت كّرت*   

 

 ما قیل فیھ 

كان من العلماء الذین ھم أندر من : (  في حّقھ) محّمد جواد مغنیة(قال الشیخ  ـ 1  
، ومن ُأولئك العلماء المتمّیزین الذین لم یتحّددوا في عالئقھم مع مقلِّدیھم   الكبریت األحمر
، وعرف بھم  ، بل التقوا بالعالم، ونقلت عنھ فئات شّتى في الشرق والغرب وأتباعھم فحسب

، وأّن مذھب التشّیع یقوم على أقوى وأمتن  جزات من العبقرّیةالبعید أّن في الشیعة مع
 .  )85()أساس

كان عالمًا ُأصولیًا فقیھًا وكاتبًا بارعًا ال یدانیھ أحد في عصرنا : ( )حرز الدین(قال  ـ 2  
، وأرجف ممّثلي  قھ، وأفحم المتكّلمین بمنط صرع الكّتاب بقلمھ.  بقلمھ وخطابتھ ومجالسھ

.  إضافة إلى أّنھ كان بّحاثة منّقبًا مؤّرخًا أدیبًا شاعرًا.  الدول والساسة بحدیثھ وشخصّیتھ
،   وكان جریئًا بحدیثھ ونقده بلیغًا جھوري الصوت.  .  . انفرد بالزعامة والرئاسة في العراق

عاّمة طالما دوى صوتھ في النجف في الصحن الغروي باإلرشادات والنصائح ال
 .  )86()للمسلمین

،   الثقات العدولمن فحول علماء اإلمامّیة المتبّحرین : ( )المدّرس التبریزي(قال  ـ 3  
كان متبّحرًا في الفقھ واُألصول .   ، وحید عصره وفرید دھره ومن فقھاء اإلثني عشرّیة

 .   )87()والكالم والحدیث والرجال والدرایة والتفسیر والعلوم الدینّیة اُألخرى

، فقد جمع  لزمن أن یأتي بمثلھالھ شخصّیة فّذة یصعب على ا: (  )الخاقاني(قال  ـ 4  
 .  )88()كثیرًا من النواحي التي عّز أن تجمع في فقیھ أو في زعیم دیني

.  .  . ھو من كبار رجال اإلسالم أخیرًا ومشاھیر علمائنا الشیعة: ( )األعلمي(قال  ـ 5  
 .  )89()عالمیظھر فضلھ وتبّحره من مؤّلفاتھ وتقاریضھ على كتب األ

                                                           
 .  938:  10مجّلة العرفان )  85(
 .إّال بعد المرجع العاّم السّید أبي الحسن اإلصفھاني...) انفرد بالزعامة: (وال یعني بقولھ.  272:  2الرجال  معارف) 86(
 .  343:  3) فارسي(ریحانة األدب )  87(
 .  100:  8شعراء الغري )  88(
،   )مقّدمة الجزء األّول(على الذریعة ) قدس سره(وراجع تقریض المترجم لھ .  330:  16دائرة المعارف الشیعیة العاّمة )  89(

 .  14:  1ودائرة المعارف الشیعیة العاّمة 
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وثقات فقھاء من فحول ومتبّحري علماء اإلمامّیة ومن عدول : ( )دھخدا(قال  ـ 6  
ومن .  .  . ، وكان وحید عصره وفرید دھره في كثرة تتّبعاتھ للعلوم المتنّوعة اإلثني عشرّیة

 .  )90()أكابر حماة الدین المبین والمدافعین عن شرع سّید المرسلین

انفتح ـ منذ شبابھ ـ على  ، حیث وقد تمّیز بنبوغھ ونشاطھ العلمي: (  )الدجیلي(قال  ـ 7  
، وانعكس ذلك على نشاطھ المبكر في حقل  الثقافة المعاصرة مضافًا إلى الثقافة الحوزوّیة

، وناقش كبار المفّكرین المعاصرین في مختلف   اللغة واألدب والسیاسة والقانون فیما أّلف
 .  )91()تفروع المعرفة التي أشرنا إلیھا من خالل الصحافة والمؤتمرات والمقابال

لقد كان الشیخ محّمد الحسین آل كاشف الغطاء نسیج وحده علمًا : (  )الخلیلي(قال  ـ 8  
، سیظل التاریخ زمنًا طویًال یبحث عن  ، وكان زعیمًا روحیًا فّذًا ومصلحًا كبیرًا وأدبًا وفّنًا

وكان زعیمًا من أكبر الزعماء في عالم األدب .   . . فال یوّفقنظیر لھ بین جماعة الروحانّیین 
،  ، ثّم ھو ـ بعد ذلك ـ محّدث بارع ما خال حدیثھ من الملح األدبّیة والنكت الغنّیة شعرًا ونثرًا

 .  )92()أّما الشخصّیة فحدِّث عنھا وال حرج

.  مامي أدیب من زعماء الثورات الوطنّیة في العراقمجتھد إ: ( )الزركلي(قال  ـ 9  
، انتھت إلیھ الرئاسة في الفتوى   كان من الكّتاب الشعراء الدعاة إلى الوفاق بین المسلمین

 .   )93()واالجتھاد بعد وفاة أخیھ أحمد بن علي

ساھم في الثورات .   . . حّدث أدیب شاعرفقیھ ُأصولي مجتھد م: ( )كّحالة(قال  ـ 10  
 .  )94()العراقّیة ضّد االستعمار البریطاني

من أعالم الطائفة ومنابع العلم واألدب والفقھ واُألصول وأئّمة : ( )األمیني(قال  ـ 11  
، وكان مھابًا  الحركات الوطنّیةاشترك في .  . .  القریض والفصاحة والبیان والتألیف والعلم

وكتب في ُأّمھات الصحف العربّیة بحوثًا .  ، وكانت كلمتھ مسموعة لدى الشعب لدى الدولة
 .  )95()قّیمة نفیسة وقصائد قوّیة متینة

                                                           
 .  18023:  12) فارسي(لغت نامھ )  90(
 .  304ـ  303:  11موسوعة النجف األشرف )  91(
 .  252ـ  251:  1ھكذا عرفتھم )  92(
 .  107ـ  106:  6األعالم للزركلي )  93(
 .   250:  9معجم المؤّلفین )  94(
 .  1049ـ  1048:  3معجم رجال الفكر واألدب )  95(
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ن أشھر مشاھیر ، وم من كبار رجال اإلسالم المعاصرین: (  )الغروي(قال  ـ 12  
 .  )96()، ولھ دور كبیر في العالم اإلسالمي والشیعي الشیعة

، والزعیم الروحي للعالم  عاد كبیر علماء الشرق على اإلطالق: (  )الصغیر(قال  ـ 13  
صالة الشیخ ، وھو یمّثل أ العربي واإلسالمي في أربعینیات القرن العشرین وخمسینیاتھ

، كما یجّسد أفكار السّید  المفید وموسوعیة علم الھدى السّید المرتضى ونھج الشیخ الطوسي
 .  )97()جمال الدین األفغاني في النھضة واإلصالح

 

 طرائف نادرة للمترجم 

ید الغضب في ذات ، فھو شد شخصیة رائعة في مجاالت شّتى) كاشف الغطاء(اإلمام   
، وھو   ، وھو أریحي الطبع في المناخ النفسي  ، وھو مرھف الحّس في الحضور الذھني اهللا

 .  ، ال یتكّلف أمرًا وال یتعّسف سلوكًا سریع البدیھة في إرسال النادرة

، ولدیھ نوادر یرفق   ولھ طرائف تنّم عن سلیقة فطریة في الوقت الذي تطّبق المفّصل  
، أحببت أن ُأرّوح   ، ولّما كانت في النجف جاریة مجرى األمثال  ویشتّد حینًا آخر،   بھا حینًا

في السّراء والضّراء تعّبر عنھ بصدق ) كاشف الغطاء(، فأنفاس  عن نفس القارئ بذكرھا
 :  )98(، وھنا أذكر نماذج مّما أدركتھ منھا ، فللھ دّره  وھو یتنّفس الصعداء

 :  ـ النوادر االقتصادیة 1  

،  ، واالقتصاد بملبسھ ومأكلھ وشؤونھ معروفًا بحسن التدبیر )رحمھ اهللا(  كان الشیخ *  
، وقد أطلق  واقتصاره في المصارف على الواجب دون اإلسراف وفي المعروف بال تبذیر

 .   ) ، فال تصرْفُھ إّال في عروقك درھُمَك َدُمَك : ( مشھورة في العراق بقولھحكمتھ ال

للدارسة في الوالیات ) عّباس بن أحمد كاشف الغطاء(ُأوفد ابن أخیھ اُألستاذ  *  
، فقال  علم االقتصاد:  ؟ فقیل لھ ما ھو الفرع الذي یدرسھ:  ، فسأل اإلمام  المّتحدة
لو حضر عندي في مدرستي ھذه لدرس علم !   س مشتبھ ومغّفلعّبا: ( )رحمھ اهللا( الشیخ

 .  !) ، أنا أعرف باالقتصاد من الوالیات المّتحدة االقتصاد

ُأستاذ ) ھادي القرشي(مبلغًا من المال بحضور اُألستاذ الشیخ ) كاشف الغطاء(تسّلم  *  
معروف  )رحمھ اهللا(  )يالقرش(، والشیخ   البالغة العربیة في الحوزة العلمیة في النجف األشرف

                                                           
 .  402:  2مع علماء النجف األشرف )  96(
 .  173أساطین المرجیعة العلیا )  97(
 .  242ـ  236) أساطین المرجعیة العلیا: ( الصغیر في كتابھ ھذا الكالم للدكتور محّمد حسین)  98(
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، كیف  شیخنا:  ، فالتفت إلى كاشف الغطاء قائًال باألریحیة الفائقة وإرسال النوادر والملح
، وھو مثل  الذي یرى الھدیة یشارك فیھا:   ؟ یعني )الشاف شارك: ( تعرب ھذه الجملة

 . !) ھذه الجملة ال محّل لھا من اإلعراب: ( فأجاب كاشف الغطاء فورًا.  دارج

بناء مدرستھ العلمیة الواقعة بجوار مسجد آل كاشف ) كاشف الغطاء(جّدد اإلمام  *  
لظروف الحرب العالمیة الثانیة ; ، وكان الحدید شحیحًا  الغطاء ومقبرتھم ذات القّبة الزرقاء

ألّن سكك ; ، فُأشیر علیھ أن یشتري ذلك من مدیریة السكك الحدیدیة العاّمة  في األربعینات
،  ، ثّم طالبتھ بالمال  ، فأرسلت لھ كّل ما أراد ، فكتب لھا بذلك ات تصلح لسقوف البناءالقاطر

، وفوتح  ، فما حصلت على المال ، وعرضت القضیة على وزارة المالیة  فتثاقل عن ذلك
، ولدى إحدى زیاراتھ إلى النجف قابل   باألمر )99()نوري السعید(رئیس الوزراء آنذاك 

، وما أخذتھ لبناء  لكّل عراقي حّصة من نفط العراق: ( ، فقال الشیخ بالمال، فطالبھ  الشیخ
نوري (، فأحجم  )مدرستنا العلمیة من الحدید ھو جزء ضئیل من حّصتي في نفط العراق

 .  عن الكالم) السعید

 :  ـ النوادر السیاسیة 2  

تصّرفھ أموال ، وتحت   وزیرًا لإلعمار في الخمسینات) ضیاء جعفر(كان الدكتور  *  
،  )كاشف الغطاء(، وكان یزور اإلمام   ، ھي میزانیة لمشاریع اإلعمار في العراق  طائلة

،   ویتواضع كثیرًا بین یدیھ ـ وھو متواضع حّقًا ـ ویجلس بین یدي الشیخ جلسة الَحِذر المؤّدب
افیة وما وكان الشیخ یطالب بمشاریع عدیدة للعراق في الرّي والطرق والجسور والمعاھد الثق

،  ، ویتلّكأ تارًة ُأخرى یجیب تارًة) ضیاء(، والدكتور   ، ویسائلھ عن ذلك وأمثالھ شابھ ذلك
ھذه الوزارة : (  ، ویرّدد كلمتھ المعروفة واإلمام یحاوره بلواذعھ وقوارصھ غیرًة على البالد

 ! )، ال وزارة اإلعمار وزارة االستعمار

، مّما خلق أزمة سیاسیة  ، وقّدم للمحاكمة النعرات كتابًا یثیر) كاظم الكفائي(أصدر  *  
الكتاب : ( ، فأبرق اإلمام كاشف الغطاء إلى البالط الملكي في بغداد بالنّص اآلتي  في العراق

 .  ، وكان ذلك في أواخر األربعینیات فكان لھ ما أراد.  )، والكفائي یطلق یحرق

، وكان اإلمام  لقضاء أشغال الناس;  النجف اّتصل تلیفونیًا في األربعینیات بقائم مقام *  
:   ، فقال كاشف الغطاء لھ ، ورفع القائم مقام سّماعة التلفون كاشف الغطاء ال یبخل بالجاه

ماذا یرید !  )افھمنھ(،  نعم:   فرّد القائم مقام بلھجة فیھا شيء من االستخفاف.  الشیخ یتكّلم

                                                           
م من المدرسة الحربیة باآلستانة، وتوّلى رئاسة 1906م م، وتخّرج عا 1888ولد عام . نوري سعید البغدادي، سیاسي عراقي)  99(

 ).633ـ  632: 6موسوعة السیاسة . (م في بغداد 1958ُقتل سنة . الوزراء مّرات عدیدة، وكان موالیًا لإلنجلیز
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الوصي على ) عبد اإللھ(، وأبرق إلى  العبارة؟ فأغلق الشیخ التلفون عند سماع ھذه  الشیخ
، وما  فنقل القائم مقام في تلك اللیلة.  )، وإّال أّدبناه أّدبوا موّظفكم: (  العرش بالبرقیة اآلتیة

 .   طلعت شمس الیوم التالي للحادث إّال وھو یغادر النجف إلى بغداد

 :  ـ النوادر األدبیة 3  

، وھو ابن عّم شاعر العرب الشھیر   م 1950عام ) باقر الجواھري(توّفي الشیخ  *  
، وألقاھا في فاتحتھ في الیوم الثالث في  ، فرثاه بقصیدة رائعة) محّمد مھدي الجواھري(

) محّمد حسن النجفي(دیوان آل الجواھري الواقع قرب مسجد الشیخ صاحب الجواھر الشیخ 
 :  ، ومطلع القصیدة )قدس سره(

 ودمعي أم رثاؤك یستعاُد*** وا بقلبي أم بنعشك حین ماد

 كأّن الموَت بینھم ِطراُد*** وبیت صیح نھبًا في ذویھ 

، ومنزلتھ وزعامتھ  ، وكاشف الغطاء یتصّدر المحفل وكانت القصیدة من غرر الشعر  
، وكّلما   ، ولكن الشیخ كان یستحسن ویستجید ویستعید ینافیان عادًة أن یھتّز للشعر ویستلّذه

 .  ، ُمكبرًا فیھ تلك الروح األدبیة سمعًا وطاعًة سیدي:  )الجواھري(ًا قال استعاد مورد

ھـ احتفل النجفّیون بعید الغدیر الخالد عصر یوم الثامن عشر من ذي  1370في عام  *  
على أمیر المؤمنین اإلمام علي )صلى اهللا علیھ وآلھ(، وھو الیوم الذي نّص فیھ رسول اهللا  الحّجة

، وفي مسجد الخضراء   وكان االحتفال رائعًا.   بالوالیة اإللھیة على المسلمین كاّفة )علیھ السالم(
،  یدخل المھرجان بسمتھ المھیب) كاشف الغطاء(، وإذا باإلمام  بجوار الحرم الحیدري
، وكانت عادة النجف والعراق وحّتى الیوم أّن الشاعر المرموق تكون  وجلس قرب المنّصة

، قصیدة  )علي الصغیر(، وألقى الشیخ  في اإللقاء لینتظره الحضورقصیدتھ آخر القصائد 
 :  أّولھا

 وحبُّك في النفس قرآُنھا*** والَك من اهللا إیماُنھا 

 وحُبَك في الحشِر رّباُنھا*** علمُت بأّن والَك السفین 

 .  وكان اإلمام كاشف الغطاء یستحسن ویستعید وینطق أغلب القوافي  

 :   اتیةـ النوادر الذ 4  

، وھو أھل لھذا االعتداد مع زھده  اعتداده بنفسھ) كاشف الغطاء(عرف عن اإلمام  *  
، وأخشى شیاطین  إّن في صدري لعلمًا جّمًا: ( ، وقد اشتھر عنھ قولھ وتواضعھ العجیبین

 .   )، ألّنھم یوّجھون السواد األعظم وفق مشاربھم ومقاصدھم  اإلنس من أن أبوح بھ
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أّن المناخ االجتماعي العاّم قد ال یطیق الحقائق الناصعة مع توافر :   لكوھو یرید بذ  
، فیتأّول كالمھ الصریح  ، والزیف الذي یستغّل سذاجة العوام من الناس عنصر الدجل الدیني

، فیثیر األحاسیس ویھّیج العواطف   بالتفسیر الخاطئ المتعّمد خالفًا للتوّجھ العلمي األصیل
 .  وفق الرغبات

مستشفى (، وھو یرقد في مستشفى الكرخ  قبل وفاتھ بعام) كاشف الغطاء(أفاد الشیخ  *  
أنا لم أبلغ : ( ، وقد سئل عن عمره الشریف ، وكان الحدیث عن األعمار ببغداد) الكرامة
، فإذا شعر بالشباب  العمر تابع لشعور اإلنسان: ( ؟ فأجاب فقیل كیف ذاك!  )العشرین

، وبناًء على ھذه  ، والسّن تابع للحیویة  و كالشاّب في حیویتھ، فھ وھوایات الشباب
 .  )، فأنا أعتبر نفسي شاّبًا المقّدمات

 .   ، فقد كان الشیخ ـ وھو ابن الثمانین ـ یتمّتع بحیویة الشباب  وھكذا كان  

 

 مؤّلفاتھ وآثاره 

،   شّتى العلومأثرى المؤّلف المكتبة العربّیة وغیرھا بمختلف المصّنفات المفیدة وفي   
 :  ومن آثاره

 .   ـ الدین واإلسالم 1  

 .  ، طبع في جزءین في صیدا بالدعوة اإلسالمّیة إلى مذھب اإلمامّیة:   ویسّمى كذلك  

الجزء األّول في فلسفة الدین اإلسالمي وإثبات الصانع والتوحید والعدل وما یتعّلق   
ثّم شفعھما بجزءین آخرین ال زاال .  ، والجزء الثاني في إثبات النبّوة الخاّصة بھما

 .  )100(مخطوطین

 .  وھو ھذا الكتاب في طبعتھ الجدیدة المحّققة  

الحكمة أّول تألیف لنا في : ( حولھ )رحمھ اهللا() محّمد الحسین كاشف الغطاء(یقول الشیخ   
،   » الدعوة اإلسالمیة إلى مذھب اإلمامیة «، وكّنا وسمناه   »  الدین واإلسالم  «والعقائد 

 .  وشرعنا بطبعھ بمطبعة دار السالم في بغداد

ھـ وكانت بعض نسخ من  1329وبینا كانت المطبعة تشتغل بطبع الجزء الثاني سنة   
، وإذا بالسلطة تھاجم المطبعة بغتة   یديالجزء األّول المنجز طبعھ قد انتشرت وتداولتھا األ

 .  وتصادر الكتاب بجزءیھ وتحملھ إلى حیث ال ندري إلى اآلن

                                                           
 .  293:  8، الذریعة   275:  2معارف الرجال )  100(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


) ناظم باشا(،   )عبد الحمید ورشاد(وكان ذلك بأمر الوالي الشھیر في عھد دولة   
، فكّبدونا بھذه الحركة الجائرة خسائر باھضة ماّدیة   )سعید الزّھاوي(وبإیعاز المفتي الشیخ 

، فصّححنا  ، بعثت فینا روح النشاط والحماس إلى السعي بطبعھ خارج العراق  ومعنویة
،  العزیمة على الحّج إلى بیت اهللا الحرام من الكاظمیة إلى الشام على البغال شھرًا كامًال

، وكتبنا بھذه السفرة رحلة  ، ومنھا إلى مّكة على الجمال ومنھا إلى المدینة المنّورة بالقطار
 .   ، ال تزال بخّطنا » نزھة السمر ونھزة السفر  «:  ة أسمیناھابدیع

،   ، ومنھا إلى بیروت فصیدا ثّم أقفلنا ـ بعد الفراغ من أداء المناسك ـ إلى الشام أیضًا  
، ولّطفنا من ُأسلوبھ الثقیل في الطبعة اُألولى حّتى ساغ مشربھ  فأنجزنا طبع الجزءین منھ

 .  )101()للجمیع

 .  ـ المراجعات الریحانیة 2  

 .  ھـ 1331طبع الجزء األّول منھ في بیروت عام .   بالنقود والردود:   ویسّمى كذلك  

والنقد )102()  أمین الریحاني (وفیھ مباحثات تاریخّیة وفلسفّیة مع فیلسوف الفریكة   
في نقده على  )103() أنستاس الكرملي  (، ومراجعاتھ مع األب   )الدین واإلسالم: ( لكتابھ

 .  ، وغیر ذلك  الكتاب المذكور

، وفیھ بعض المراجعات الریحانّیة  ھـ أیضًا 1331والجزء الثاني طبع بصیدا سنة   
، وُأعید طبعھ في  )104()  جرجي زیدان (لـ ) تأریخ آداب اللغة العربّیة(، والنقد لكتاب   أیضًا

 .   )105(بوینس آیرس باألرجنتین

                                                           
 .  248ـ  247ھ في أساطین المرجعیة العلیا ُنقل ذلك عن)  101(
ولد بالفریكة من أعمال لبنان .  ، أدیب مؤّرخ أمین بن فارس بن أنطون بن یوسف بن عبد األحد البجاني المعروف بالریحاني)  102(

، وعاد إلى وطنھ  ، ودرس الحقوق سنة ، وتعاطى التمثیل ، واشتغل بالتجارة ، وانتقل إلى الوالیات المّتحدة صغیرًا  م 1876سنة 

.  ، خارج الحریم ، أنتم الشعراء ، الریحانّیات ، التطّرف واإلصالح ملوك العرب:  من آثاره.   العربّیة ، ورحل إلى البالد لبنان

 .  )279ـ  268، الجامع في تاریخ األدب العربي الحدیث  10:  3معجم المؤّلفین . ( م 1940توّفي بالفریكة سنة 
، ثّم سافر  م وفیھا درس ودّرس 1866ولد في بغداد سنة .   ، لغوي ومؤّرخ وصحفي معروف األب أنستاس ماري الكرملي)  103(

، ثّم نفي من قبل  ، وعاد إلى العراق ، ومن ثّم سافر إلى إسبانیا م ُرسم كاھنًا 1894، وفي سنة  إلى بلجیكا للدراسات العلیا

خالصة تاریخ :  لھ.  م 1947إلى أن توّفي سنة ) لغة العرب(، وبعدھا عاد إلى بغداد وواصل تحریر مجّلة  ى األناضولاألتراك إل

 .  )312ـ  311الجامع في تاریخ األدب العربي الحدیث . (  ، وغیرھما ، األلفاظ الیونانّیة في اللغة العربّیة العراق
ثّم سافر إلى ،  ، ودرس في الكّلیة السوریة اإلنجیلّیة م في بیروت 1861ولد سنة .  ، كان مؤّرخًا لغویًا صحفیًا جرجي زیدان)  104(

 1892، وفي سنة  ، وانتخب عضوًا في المجمع العلمي الشرقي ، ثّم عاد إلى بیروت مصر حیث زاول الكتابة الصحفّیة والترجمة

،  ، تاریخ مصر الحدیث ، تاریخ آداب اللغة العربیة تاریخ التمّدن اإلسالمي:  من مؤّلفاتھ.  ) الھالل (م أنشأ في مصر مجّلة 

 .  )194ـ  191الجامع في تاریخ األدب العربي الحدیث . ( م 1914ي سنة توّف.  وغیرھا
 .  296ـ  295:  24الذریعة )  105(
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، وذلك في مجّلدین   )  محّمد عبدالحكیم الموسوي الصافي  (وقد قام بتحقیقھ السّید   
 .  )106(وھما في الطریق إلى الطبع ،  ، قد ُأكمال صّفًا في دمشق ضخمین

 .  ـ اآلیات البّینات في قمع البدع والضالالت 3  

 .   ھـ بالنجف 1345طبع سنة   

 .  )107(فیھ ذكر المواكب الحسینّیة وردود الوھابّیة والطبیعّیة والبابّیة والبھائّیة  

 .   عن األغاني ـ المغني 4  

طبع في .   مغني الغواني عن األغاني:   ، أو  مختارات من شعر األغاني:  ویسّمى كذلك  
 .  بغداد

، وأسقط منھ األغاني والمكّررات   اختار فیھ والتقط الزبدة من كتاب األغاني  
 .  واألسانید

 .  .) . .  بعد الحمد والصالة والتسلیم: ( أّولھ  

 .  )108(شر الثالث من المئة الرابعةفرغ منھ أواخر الع  

 .   ـ أصل الشیعة وُأصولھا 5  

، وترجم إلى الفارسّیة  طبع أكثر من عشرین طبعة في النجف وبغداد والقاھرة ولبنان  
 .   ، وإلى اإلنجلیزّیة والھندّیة واُألوردیة  بواسطة سماحة الشیخ ناصر مكارم الشیرازي

 .  )109(، وفي ُأصولھم وفروعھم  یبحث في عقائد الشیعة  

 .  ـ التوضیح في بیان ما ھو اإلنجیل ومن ھو المسیح 6  

 1346، والثاني في بغداد سنة  ھـ 1330، طبع األّول في صیدا سنة  في جزءین  
 .  )110(ھـ

 .  )111()  السّید ھادي خسروشاھي (ى اللغة الفارسّیة بقلم وقد ُترجم إل  

 .  ـ المیثاق العربي الوطني 7  

 .  )112(طبع في النجف  

                                                           
 . 252أساطین المرجعیة العلیا )  106(
 .  46:  1الذریعة ) 107(
 .  295:  21المصدر السابق ) 108(
 .  169:  2المصدر السابق ) 109(
 .  489:  4المصدر السابق )  110(
 . 59)   فارسي (كاشف الغطاء سوره خشم )  111(
 .   1049:  3معجم رجال الفكر واألدب )  112(
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 . )113(في السیاسة والحكمة:  وقد طبع ضمن كتاب  

 .  ـ الفردوس األعلى 8  

 .  ھـ 1372، ثّم طبع في تبریز سنة  ھـ ولمّرتین 1371طبع بالنجف سنة   

، ومطابقتھا  ، وبیان فوائدھا  وھو مجموعة مسائل في علل بعض األحكام الشرعّیة  
 .  )114(للنظم الحدیثة

 .  م ال في بحمدونـ المثل العلیا في اإلسال 9  

واإلنجلیزیة وطبع عّدة  )115(، وترجم إلى الفارسّیة  طبع في النجف ثالث مّرات  
 .   مّرات

رّد بھ على دعوة األمریكّیین لھ لالشتراك في مؤتمر ُعقد في بحمدون لبنان باسم الدین   
، وكانت وردتھ رسالة من جمعّیة أصدقاء الشرق األوسط في الوالیات  لألغراض السیاسّیة
،  ، یدعونھ فیھا لحضور مؤتمر لرجال الدین من المسلمین والمسیحّیین  المّتحدة األمریكّیة

في لبنان لبحث القیم الروحّیة في الدیانتین واألھداف المشتركة وموقف الدیانتین من یعقد 
، ثّم   وقد رفض المترجم حضور المؤتمر بحّجة ضعف المزاج وكثرة األشغال.  الشیوعّیة

، وقد القى إقباًال منقطع النظیر في كاّفة البالد  بّین رأیھ في الموضوع بھذا الكتاب
 . )116(الشرقّیة

 .  ـ محاورة مع سفیري بریطانیا وأمریكا 10  

 .   )117(، كما طبع في األرجنتین طبع في النجف ثالث مّرات  

 .  ـ نبذة من السیاسة الحسینّیة 11  

 .  ھـ في أربعین صفحة 1349، أّولھا سنة  طبع في النجف عّدة طبعات  

عبد الھادي بن المھدي بن عبد  (أمالھا المترَجم على نجلھ عبدالحكیم في جواب سؤال   
 .  )118(على الشھادة )علیھ السالم(عن وجھ إقدام سّید الشھداء )   الحسین مطر النجفي

 .  ض والتربة الحسینّیةـ األر 12  
                                                           

 . 170)   ارسيف (كاشف الغطاء سوره خشم )  113(
 .  165:  16الذریعة )  114(
.  )  جالل الدین الفارسي (، و ) مصطفى زماني (، و  ) علي شریعتي (الدكتور :  ترجم إلى الفارسیة ثالث مّرات بقلم)  115(

 .   ) 154ـ  153)  فارسي (كاشف الغطاء سوره خشم   (
 .  78:  19یعة الذر) 116(
 .   1049:  3معجم رجال الفكر واألدب )  117(
 .  37:  24الذریعة )  118(
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،  ) شاه زاده خسرواني  (، وُترجم إلى الفارسّیة بواسطة  طبع في النجف سّت مّرات  
.   ، وكذلك ترجم إلى الھندّیة ھـ ش 1326سنة )  محّمد تقي الشھرستاني  (وكذلك بواسطة 

 .   ینة قمفي مد)علیھم السالم(ھـ بنشر المجمع العالمي ألھل البیت  1416وطبع مؤّخرًا سنة 

، ضّمنھا تاریخ التربة  وھي رسالة قّیمة كتبھا المترجم استجابة لطلبات وردت علیھ  
 .  ھـ 1365، انتھى منھا سنة   الحسینّیة وما ورد فیھا من فضل

 .  )119(.) . .  : یقول اهللا جّل شأنھ في فرقانھ المجید: ( أّولھا  

 .  ـ سؤال وجواب في الفقھ 13  

 1364سنة )  زاد المقّلدین : (  ، وترجم إلى الفارسّیة بعنوان طبع بالنجف ثالث مّرات  
 . )120(ھـ

 .  ـ حاشیة على التبصرة في الفقھ 14  

 .  )121(ھـ 1338طبعت في بغداد سنة   

 .  ـ وجیزة األحكام 15  

 .  طبعت في النجف أربع مّرات  

 .  )122(وجیزة المسائل:  ، أو  بنجاة العباد:  وھي رسالة عملّیة تسّمى كذلك  

العربّیة ، والمكتوبة باللغة  الوجیزة الصغرى:   والمكتوبة باللغة الفارسّیة تسّمى  
 . الوجیزة الكبرى:   تسّمى

 .  ـ المواكب الحسینّیة 16  

 .  ھـ 1345طبع سنة   

 .   )123(وھو كتاب في الرّد على منكري بعض أنواع إقامة العزاء  

 .   ـ ذخیرة األنام في ترجمة وجیزة األحكام 17  

 .  )124(ھـ 1339وھي رسالة عملّیة طبعت سنة   

 .  ـ نظم كشف األستار عن وجھ الغائب عن األبصار 18  

                                                           
 . 170) فارسي(سوره خشم ، كاشف الغطاء   1049:  3معجم رجال الفكر واألدب )  119(
 .  11:  12الذریعة )  120(
 .   1049:  3كر واألدب معجم رجال الف)  121(
 .  49:  25الذریعة )  122(
 .  332:  23المصدر السابق )  123(
 .  14:  10المصدر السابق )  124(
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، أّلفھ رفعًا  ھـ 1320المتوّفى سنة )   حسین النوري  (وكتاب كشف األستار للمیرزا   
قصیدة أرسلھا من بغداد الستبعادات أحد العاّمة لوجود الحّجة وبعض إشكاالتھ المندرجة في 

 .  ، وطبع في ھذه السنة بعینھا  ھـ 1318، فكتب جوابھ في أّیام قالئل سنة  إلى علماء النجف

 .   ثّم إّن المترجم نظم مضامین الكتاب بقصیدة طبعت في آخر الكشف بتبریز  

 :   أّولھا من حیث النظم  

 )125(شوق والذكروأدناه من عّشاقھ ال*** بنفسي بعید الدار قّربھ الفكر 

 .  ـ عین المیزان 19  

جمال الدین القاسمي  (للشیخ ) میزان الجرح والتعدیل: ( رسالة في انتقاد مقالة  
 .   )127(ھـ 1330، طبعت في صیدا سنة  )126() الدمشقي

 .  ـ حاشیة على عین الحیاة في الفقھ 20  

 .  ) أحمد (ألخیھ المرحوم الشیخ   

 .   )128(، وھي حاشیة باللغة الفارسّیة  ھـ 1345طبعت في بمبئي بالھند سنة   

 .  ـ تحریر المجّلة 21  

 .  ، وُأعید طبعھ باُألوفسیت في مجّلدین طبع في النجف  

، ونشره المجمع العالمي للتقریب بین المذاھب   وقد وّفقت لتحقیقھ في خمسة مجّلدات  
 . اإلسالمّیة

 .   )علیھ السالم(ـ مقتل الحسین  22  

 1419في مدینة قم سنة )  الشریف الرضي (طبع مؤّخرًا طبعة محّققة بنشر مكتبة   
 .  ـھ

 .  .) . .  في تفسیره المشھور )علیھ السالم(عن اإلمام العسكري : ( أّولھ  

 .  ـ حاشیة على العروة الوثقى 23  

 .   طبعت في النجف  

للقاضي ) الوساطة بین المتنّبي وخصومھ: ( ـ تعلیقة على كتاب 24  
 .   )129()  الجرجاني  (

                                                           
 .  222:  24و  11:  18المصدر السابق )  125(
 .ستأتي ترجمتھ في طّیات الكتاب )  126(
 .  296:  24و  373:  15الذریعة )  127(
 .  18023:  12)  فارسي  (لغت نامھ )  128(
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  . ) معالم اإلصابة في الكاتب والكتابة : (  ـ تعلیقة على كتاب 25  

 .   )130()  محّمد سعید الحّبوبي (ـ تعلیقة على دیوان السّید  26  

 .  )131() جعفر الحّلي  (للسّید )   سحر بابل وسجع البالبل  (ـ تعلیقة على دیوان  27  

 .   وقد طبعت ھذه التعالیق األربع في لبنان  

 .  ـ تعلیقات على سفینة النجاة 28  

،   في أربعة مجّلدات تناولت جمیع أبواب الفقھ)  أحمد آل كاشف الغطاء (ألخیھ الشیخ   
 .  وقد طبعت مّرتین

ت النفحات العنبرّیة في الطبقا:  ، أو ـ العبقات العنبرّیة في الطبقات الجعفرّیة 29  
 .  الجعفرّیة

، كما تناول تاریخ   ، تكّفل تاریخ ُأسرتھ وترجمة رجالھا وھو أّول مؤّلف لھ في األدب  
 .   النجف العلمي واألدبي

 .  ) جودت كاظم القزویني (طبع مؤّخرًا بتحقیق الدكتور   

 .  ـ جّنة المأوى 30  

 .  ، مطبوع وھو على غرار الفردوس األعلى  

 .  الوثقىـ شرح العروة  31  

 .  ، وھو أّول تألیفاتھ في الفقھ في أربعة مجّلدات كبیرة  

 .   ـ نزھة السمر ونھزة السفر 32  

، وكذلك  ھـ 1329وھو مجموعة خواطره التي كتبھا في رحلتھ إلى الحّج حدود عام   
 .   رحلتھ إلى سوریا ومصر

                                                                                                                                                                                     
ھـ راجعًا إلى  482، وتوّفي سنة  توّلى قضاء البصرة.  ، فقیھ أدیب افعيأبو العّباس أحمد بن محّمد بن أحمد الجرجاني الش)  129(

 .   )66:  2معجم المؤّلفین . ( ، كنایات األدباء وإشارات البلغاء ، البلغة ، التحریر الشافي:  من تصانیفھ.  البصرة من أصفھان
، ولد في النجف  السّید أبو علي محّمد بن سعید بن محمود بن قاسم بن كاظم بن حسین بن حمزة بن مصطفى الحّبوبي النجفي)  130(

، والمیرزا أمین  الشرابیانيحضر دروس بعض األعالم كدرس .  عالم عامل فقیھ ثقة أمین مجاھد أدیب معروف.   ھـ 1266سنة 

لھ .  ، والشیخ عّباس األعسم ، واألغا حسین قلي الھمداني ، واألغا رضا الھمداني ، والشیخ محّمد حسین الكاظمي اهللا الرشتي

ودتھ توّفي في ناصرّیة المنتفك عند ع.  ، لھ دیوان شعر كان من أعیان المجاھدین ضّد اإلنجلیز.  مجالس أدبّیة ومحاضرات مفیدة

وحمل جثمانھ الطاھر إلى النجف وُأقبر بعد .  ھـ عن عمر ناھر السبعین سنة 1333من الجھاد لمرض أصابھ أّیامًا قالئل سنة 

 .  )293ـ  291:  2معارف الرجال . ( الغروب بساعة في مقبرة اإلیوان الكبیر في جھة القبلة
، ورثى اإلمام الحسین  ، مدح الكثیر من ُأمراء عصره وعلمائھ شاعر معروف.   السّید جعفر بن أحمد الحسیني الحّلي النجفي)  131(

 . )176ـ  171:  1المصدر السابق . ( ھـ 1315توّفي سنة .  والعلماء واُألدباء) علیھ السالم(
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 .  ـ تنقیح الكفایة في اُألصول 33  

 . صولتنقیح اُأل:  وُیسّمى  

 .   ـ دائرة المعارف العلیا 34  

 .  وھي مجموعة مباحث في ُأصول الدین وفروعھ في عّدة أجزاء  

 .   ـ الشعر الحسن من شعر الحسین 35  

 .  ، ویتضّمن أكثر من سبعة آالف بیت وھو دیوان شعره  

 .  ـ ملّخص شرح العروة الوثقى 36  

 .   في مجّلد واحد  

 .  ـ الخطب األربع 37  

 .   ـ الخطبة التأریخّیة في القدس 38  

 .  ـ خطبة االّتحاد واالقتصاد 39  

 . ـ خطبة الباكستان 40  

 .  )عربي ـ فارسي(ـ مناسك الحّج  41  

 .   ـ حاشیة على مجمع الرسائل 42  

 .  ـ الدروس الدینّیة 43  

 . ھـ 1377طبع بصیدا سنة   

 .  )132() صدر الدین الشیرازي (للشیخ )  األسفار : ( ـ حاشیة على كتاب 44  

 .  أیضًا)  الشیرازي(للشیخ )  العرشّیة  (ـ حاشیة على  45  

 .  ـ حاشیة على المكاسب 46  

 . النظر الثاقب ونیل الطالب:  وقد أسماھا  

 .  ـ حاشیة على الرسائل 47  

 .  ـ حاشیة على كفایة اُألصول 48  

 .   ـ رسالة في الجمع بین األحكام الظاھرّیة والواقعّیة ومراتب الحكم 49  

 .  ـ حاشیة على قوانین اُألصول 50  

 .  )133()المرتضى(ـ تعلیقة على أمالي  51  

 .   )134()  طھ حسین (للدكتور )  لكبرىالفتنة ا : ( ـ تعلیقات على كتاب 52  

                                                           
 .ستأتي ترجمتھ في طّیات الكتاب )  132(
 .ستأتي ترجمتھ في طّیات الكتاب )  133(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


علي محیي  (للشیخ )   الوجیز في تفسیر القرآن العزیز  : (  ـ تعلیقة على كتاب 53  
 .  )135() الدین

تلبیة لرغبة السّید ) عبدالرّزاق محیي الدین  (وقد حّقق ھذا الكتاب من قبل الدكتور   
 . )136()قدس سره()  محسن الحكیم  (

 .  ـ منتخبات شعرّیة 54  

 . ، وطرائف الحكم ، والمصرّیات العصرّیات:  ، باسم وھي ثالث مجامیع من الشعر  

 .  ـ عقود حیاتي 55  

، ومعھ  وقد ُفقد ھذا الكتاب قبل وفاتھ بسنتین.  وھو ترجمة ضافیة لشخصھ بقلمھ  
 .  مجموع شعره الذي نظمھ بعد الخمسین من عمره

:   ، وُطبع ضمن كتابھ  على ھذا الكتاب ) كامل سلمان الجبوري (وقد عثر اُألستاذ   
 .  )137()  النجف األشرف وحركة الجھاد  (

 . ـ مبادئ اإلیمان في الدروس الدینّیة 56  

 . ) 43  (الدروس الدینّیة المتقّدم برقم :  والظاھر أّنھ كتاب  

 .  ـ نصیحة لعموم المسلمین 57  

 .  ) أمین الریحاني  (لُألستاذ ) ملوك العرب: ( ـ نقد كتاب 58  

 .  )138() یوسف رجیب (نشر في جریدة النجف للمرحوم   

 .   ـ رسالة في إرث الزوجة 59  
                                                                                                                                                                                     

درس في األزھر ثّم .  ، وفقد بصره وھو طفل ھـ 1889ولد في مصر العلیا سنة .  ، األدیب المصري المعروف  طھ حسین)  134(

م عین ُأستاذًا في الجامعة  1925، وفي سنة  ، ونال أعلى الدرجات العلمّیة في الجامعة المصرّیة ثّم في السوربون بباریس

، كان ذا ذكاء متوّقد وعناد  م أصبح وزیرًا للتعلیم 1950، وفي سنة  ، ثّم مدیرًا لجامعة اإلسكندرّیة ، ثّم انتدب عمیدًا لھا ّیةالمصر

،  ، ومع أبي العالء في سجنھ ، وفي األدب الجاھلي األّیام:  لھ تراث أدبي وفكري ضخم نذكر منھ.  ونھج جدید وعاطفة ال حّد لھا

 .  )335الجامع في تاریخ األدب العربي الحدیث . (  م 1973توّفي سنة .  ة في مصرومستقبل الثقاف
امع العاملي الحارثي علي بن الحسین بن محیي الدین بن عبد اللطیف بن نور الدین علي بن شھاب الدین أحمد بن أبي ج)  135(

من آثاره .  وّلي مشیخة اإلسالم وبعض الوظائف الشرعّیة في بلدة خلف آباد.  ، من علماء الشیعة اإلمامّیة مفّسر.  الھمذاني

.  م الجزء األّول منھ 1953، وطبع في بغداد سنة   ھـ 1118، فرغ من تألیفھ في النجف سنة  الوجیز في تفسیر القرآن العزیز

 .  )359:  11معجم المفّسرین لنویھض . ( ھـ 1135نة توّفي س
 . 255أساطین المرجعیة العلیا )  136(
 . 256المصدر السابق )  137(
، وبحث  عامین)  النجف (، وأصدر جریدة  ، نشأ وعاش بالنجف م 1895ولد سنة .  ، أدیب قصصي یوسف ُرَجیب النجفي)  138(

، فكانت فیھ منّیتھ سنة  ، ومرض فانتقل إلى ظھر الباشق بلبنان لعراققّصة الھادي الشّمري وقصصًا ُأخرى في بعض مجّالت ا

 .  )231:  8األعالم للزركلي . ( م 1947
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 .  ـ نقض الفتاوى الوھابّیة 60  

 . ھـ 1419ُطبع مؤّخرًا بتحقیق ونشر دار الغدیر البیروتّیة عام   

 .  المحّققة أخیرًا مستلًة من كتاب اآلیات البّیناتوقد تكون ھذه الرسالة   

 .  وبعثتھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(ـ مولد النبّي  61  

 .  ـ تعالیق على نھج البالغة 62  

 .  ـ التضحیة في ضاحیة الطّف 63  

 .  كتاب اهللا التكویني )علیھ السالم(ـ الحسین  64  

 .  ـ المسائل القندھاریة 65  

 .  ، وُألحق بكتاب الفردوس األعلى ، ُترجم إلى اللغة العربّیة باللغة الفارسّیة وھو كتاٌب  

 .  ـ رسالة في االجتھاد والتقلید 66  

 .  ـ مجموعة الفتاوى 67  

 .   ـ صحائف األبرار في وظائف األسحار 68  

 . ھـ 1387وقد طبع في تبریز سنة   

 .  ـ رسالة عن االجتھاد عند الشیعة 69  

 . لنھج البالغة)  محّمد عبده  (ـ نقود على بعض شروحات الشیخ  70  

 .   ، كما ھو الظاھر وقد یكون ھو كتاب التعالیق ماضي الذكر  

 .  ـ حاشیة على الفصول 71  

 . ـ حاشیة على الھدایة األثیریة 72  

 . )للمّال صدرا(ـ حاشیة على رسالة الوجود  73  

 . ـ دائرة المعارف الصغرى 74  

 . ـ سدرة المنتھى 75  

 . )للسّید الیزدي(ـ التعلیقات على الكلم الجامعة والحكم النافعة  76  

 .   ـ مقاالت فلسفّیة 77  

الواحد ال   (، وقاعدة  ، والحركة الجوھرّیة ، والعقول العشرة وحدة الوجود:  في  
 .  ) یصدر عنھ إّال واحد

 .  ـ في السیاسة والحكمة 78  

 .   ھـ 1401وقد طبع أخیرًا بنشر دار التوحید اإلسالمي ببیروت لسنة   
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 .  ـ تنقیح المقال في مباحث األلفاظ 79  

 . ـ منتخبات من األحادیث واألخبار والتراجم 80  

 .  ـ المذّكرات 81  

النجف األشرف  : (  ضمن كتابھ)  كامل سلمان الجبوري (وقد قام بتحقیقھ اُألستاذ   
 .  )139(، المطبوع في بیروت )  جھادوحركة ال

 .  )141() للبطلیوسي (وشرحھ  )140() البن قتیبة (ـ تعلیقة على أدب الكاتب  82  

 .  ـ تاریخ القرآن 83  

 :  من الفارسّیة الكتب التالیة )رحمھ اهللا(وقد ترجم الشیخ   

 .  ـ فارسي ھیئت 1  

للمولى ) ھیئت(والمعروف بھذا العنوان ھو .  وغیره)   للخواجة الطوسي (،   متعّدد  
 .   )143(، طبع مكّررًا )142() علي القوشجي  (

 .   ـ حّجة السعادة في حّجة الشھادة 2  

ھـ من الوقائع  61في بیان وقعة یوم الطّف بكربالء وسائر ما وقع في الدنیا سنة   
 .  )144() محّمد حسن خان بن علي خان المراغي(والكتاب العتماد الدولة .   التأریخیة

 1310، وطبع بإیران سنة   ھـ 1304اعتماد الدولة ـ منھ سنة : فرغ المصّنف ـ أي  
 .  )145(ھـ

                                                           
 . 252أساطین المرجعیة العلیا )  139(
،   ، خراساني األصل ھـ 213ولد في الكوفة سنة .  ، أدیب وفقیھ مشھور أبو محّمد عبداهللا بن مسلم بن قتیبة الكوفي الدینوري)  140(

.  وّلي قضاء دینور زمنًا.  ، ولھ كتب في غریب القرآن والحدیث واألدب واألخبار والفقھ ابة والقضاءكان لھ اشتغال باألدب والكت

 . ) 135:  2الموجز في األدب العربي وتاریخھ  . ( ھـ 276توّفي سنة 
، ونشأ  ھـ 444ولد في بطلیوس في األندلس سنة .  ، من علماء اللغة واألدب أبو محّمد عبداهللا بن محّمد بن السّید البطلیوسي)  141(

، المسائل  االقتضاب في شرح أدب الكّتاب البن قتیبة:  من كتبھ.  ھـ 521، وتوّفي فیھا سنة  ، وانتقل إلى بلنسیة فسكنھا بھا

 . ) 123:  4للزركلي  األعالم . ( ، الحلل في أغالیط الجمل ، شرح الموّطأ ، شرح سقط الزند ، المثّلث في اللغة واألجوبة
من .  ھـ 879توّفي سنة .  عالم شارك في أنواع من العلوم.  ، أصلھ من سمرقند  ي الحنفيعالء الدین علي بن محّمد القوشج)  142(

.  ، رسالة في موضوعات العلوم  ، تفسیر سورتي البقرة وآل عمران مسیرة القلوب في دفع الكروب في علم الھیئة:  تصانیفھ

 .  )227:  7معجم المؤّلفین (
 .  94:  16الذریعة )  143(
، كان وزیرًا للطباعة في أّیام السلطان ناصر   ، أدیب مؤّرخ محّمد حسن خان بن علي خان المراغي الملّقب باعتماد السلطنة) 144(

، والتراجم  ، مطلع الشمس في تاریخ خراسان ، مرآة البلدان المآثر واآلثار:  من آثاره.  ھـ 1313توّفي سنة .  الدین شاه القاجاري

 .  )205و  186:  9لمؤّلفین معجم ا. ( من الرجال
 .  262ـ  261:  6الذریعة )  145(
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 .  )146(ـ رحلة ناصر خسرو 3  

 .   كما ترجم بعض الفرائد المعروفة في األدب الفارسي  

وأحمد المھدي  : (  ، وكتاب  ) الذریعة : ( ، ككتاب  وكذلك قام بالتقدیم لبعض الكتب  
ماضي النجف  : ( ، وكتاب )  دائرة المعارف الشیعّیة العاّمة : (  ، وكتاب ) أمین

 .   )147()  وحاضرھا

، مّما   ولھ كذلك مئات البحوث والكلمات والخطب والتقاریض والمراسالت العلمّیة  
 . ینھض بعّدة مجّلدات

 

 مرضھ ووفاتھ ومدفنھ

، وكذلك الظروف الصعبة التي كانت  أّثر التعب والكّد في صاحب تلك الروح العظیمة  
، وذلك بدعوة من وزارة  ، وقبل وفاتھ بشھر دخل مستشفى الكرخ ببغداد تواجھ الفقید

 .  الصّحة عندما أحّست بتأّخر في استرداد صّحتھ نتیجة إلصابتھ بإلتھاب البروستات

وقد أرسل خطابًا ـ وھو على سریر المرض ـ إلى مسلمي البحرین طالبًا منھم إنھاء   
 . الحرب الطائفیة التي حدثت بینھم آنذاك

ولكّنھ ـ بعد إقامة لمّدة قصیرة في المستشفى قرابة الشھر ـ آثر السفر إلى قریة من قرى   
مان شاه وخانقین ـ وكان قد سافر ، تقع بین كر )كرند: ( مدینة كرمان شاه اإلیرانّیة یقال لھا

ـ من أجل )  حسین احتشامي  (ھـ حیث نزل حینھا ضیفًا على المیرزا  1366إلیھا سابقًا عام 
،  ، ثّم لیرجع إلى زیارة كربالء عید األضحى ، بحیث یقضي بھا بعض األّیام  االستجمام

، فسافر إلیھا لیلة  رأیھ ، ولكّنھ قّرر أن یمضي على  فامتنع األطّباء عن السماح لھ بالخروج
 .  السبت في السادس عشر من شھر ذي القعدة

أّنھ أروع شاھد على قّوة معین األدب واستمرار دفقھ وعدم :  ، وھي ولنا ھنا وقفة  
، بعد أن أشغلتھ  قبل موتھ من طغیان ھذه الماّدة )قدس سره(نضوبھ عند المترجم ما حدث لھ 

                                                           
الفارسّیة المطبوعین  ، من شعراء اللغة أبو معین ناصر خسرو بن حارث القبادیاني البلخي المروزي الملّقب بحّجت)  146(

، ومن ثّم تسّلط على جملة من  ، منذ نعومة أظفاره طلب العلم واألدب ھـ 394سنة ) قبادیان(ولد في إحدى نواحي بلخ .   المجیدین

لمناصب تقّلب في بعض ا.  العلوم العقلّیة والنقلّیة المتداولة آنذاك كالطّب والھندسة والمنطق والموسیقى والنجوم والفلسفة والكالم

لھ .  انُتدب للبیعة للطریقة اإلسماعیلّیة في خراسان من قبل المستنصر باهللا الفاطمي.  أّیام السلطان محمود الغزنوي وابنھ مسعود

، زاد  ، سفرنامھ ، سعادة نامھ مثنوي  ، مثنوي روشنائي نامھ دیوان شعره الذي یربو على عشرة آالف بیت:  من المؤّلفات

 .  )22180ـ  22175:  14)  فارسي (لغت نامھ  . ( ، وغیرھا ، جامع الحكمتین اإلخوان، خوان  المسافرین
 . 279:  9 )علیھم السالم(معجم ما كتب عن الرسول وأھل البیت )  147(
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، وھو وصفھ لقریة  نظم إّال في فترات ال یجد عنھا محیصًاالزعامة الدینّیة عن مواصلة ال
، فانطلق یغّرد بقصیدة تعرب عن  وجلوسھ عند عین ماء فّوارة أھاجت حّسھ األدبي) كرند(

، وانطلقت روحھ إلى  ، وبعد نظمھ لھا بعشرة ساعات توّفي خواطر عمیقة في حیاتھ
 .  الفردوس األعلى

، وإن أھملت  ، إن استعملت فارت قریحة الشاعر كعین الماءإّن : ( وقد بدأ النظم بقولھ  
 .   )غارت

 :  ثّم قال  

 مثل قلب البخیل جلمود صخره*** یدھش اللّب من كرند رجال 

 وعیون البخیل لم تند قطره*** غیر أّن العیون منھا جوار 

 فكرة ثّم ِعبرة ثّم عبره*** كم دروس منھا استفدت فكانت 

 للفنا وھي في البقا مستقّره*** لدھر یعدو یا جبال األجیال وا

 راكضًا وھي في الفال مشمخّره*** وقفت والزمان یمشي علیھا 

 لّجة الكون واحترزن المجّره*** قد سبقن الشعرى العبور عبورًا 

 قد كستھا األشجار أینع خضره*** ھي مثل الحدید صّم ولكن 

 نھرهصفق الریح بالعذوبة *** وینابیعھا تفیض زالًال 

 جالب للثكول كّل مسّره*** وعلیھا الطیور تشدو بلحن 

 في جبین التأریخ لألرض غّره*** نطحت جبھة السماِء والحت 

 قطعًا فھي وحدة وھي كثره*** وحدة والسیول قد فّرقتھا 

 عراكًا فقّوس الدھر ظھره*** كّل طود كالشیخ قد غالب الكون 

 أین تیجانھا وأین األسّره*** سائلوھا عن الملوك الخوالي 

 حسرة بعد حسره) فرھاد(ذاب *** ھاھنا وعلیھا ) شیرین(قصر 

 ثّم راحت في عالم الّذر ذّره*** كم ملوك تنعمت في ذراھا 

 قد جھلنا حّتى ِبناه وذكره*** وبھذي الشعاب كم عاش شعب 

 مالؤا األرض بسط حكم وقدره*** أین ساسان و السالطین منھ 

 برده والعراق یلفح حّره*** قد أقمنا بھا زمانًا فعّمنا 

 قارص یجلب األذى والمضّره*** نحن في الصیف والشتاء علینا 

 نتسّلى ظھر النھار وعصره*** خیر أوقاتنا الظھیرة فیھا 
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 نتحّرى سّر الجالل وسفره*** أوقفتنا تلك الجبال حیارى 

 طریقھ كّل عبره واجدًا في*** یذھب الفكر صاعدًا ثّم یھوي 

 نور ذاك الجمال أودع جمره*** یا بدیع الجمال في كّل قلب 

 فكسرنا ولم نذق قّط خمره*** قد سقتنا تلك الشمائل كأسًا 

 أین من في الوجود یسبر قعره*** إّن ھذا الوجود بحر ولكن 

 ما عرفنا حّتى لحاه وقشره*** ولھذي األكوان لّب ولكن 

 عّلنا بالممات نعرف سّره*** ولھذي الحیاة معنى ولكن 

حّتى اعتراه عارض مفاجئ ) كرند(ما مضت علیھ لیلتان في  )قدس سره(ثّم إّن الشیخ   
، وذلك قبل طلوع صباح یوم االثنین  ارتحلت روحھ الطاھرة على أثره إلى الفردوس األعلى

تموز ، وللتاسع عشر من شھر   ھـ 1373المصادف للثامن عشر من شھر ذي القعدة سنة 
 .   )148(م 1954عام 

، وما إن   ممثلوا الحكومة العراقّیة) كرند(ونقل جثمانھ الطاھر إلى بغداد بعد أن حضر   
، حّتى كانت بغداد تموج بأھلھا والمواكب  وصل بغداد في الساعة الحادیة عشرة مساًء

،  ، وكان في مقّدمة المستقبلین أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة والوجوه  تنتظر وصولھ
 .  إلى محّطة القطار)  سلطان علي  (ن منطقة السّید فحملوه م

ولّما وصل الجثمان في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف اللیل ُھيء لھ قطار   
، وقد ضّم الشخصّیات من وزراء الدولة  خاّص مؤّلف من عربات الدرجة اُألولى والثانیة

،  )149(الساعة الخامسة صباحًا، وسار إلى كربالء فوصلھا في   والوجھاء وآل كاشف الغطاء
، فدفن في مقبرة خاّصة لھ في وادي السالم في قبر أعّده  ومن ثّم إلى مدینة النجف األشرف

 .  لنفسھ قبل موتھ بمّدة مدیدة )قدس سره(الشیخ 

                                                           
 .  250:  9، ومعجم المؤّلفین   128:  8شعراء الغري :  ھذا ھو التأریخ المثبت في)  148(

 .  )1049:  3معجم رجال الفكر واألدب . ( توّفي في الیوم الخامس عشر من ذي القعدة:  وقیل
 .  )123:  8شعراء الغري . ( توّفي في الیوم السابع عشر من ذي القعدة:  وقیل

إّال أّن الحكومة الحاضرة توّلت تسییر الجثمان من طریق ال یمّر بالجماھیر : (  ما نّصھ) 276:  2(في ھامش معارف الرجال )  149(

 .  )فرجعوا وملؤھم السخط والنقمة!   ؟ ، فما انتظاركم  ، وبعد ساعات أعلموھم أّن الجثمان كاد أن یصل النجف المستقبلة
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،   ، وكان إذا انتھى إلیھ اضطجع فیھ إّنھ كان كثیر االختالف والترّدد على قبره:  قیل  
 )150()َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلحًا ِفَیما َتَرْكُت* اْرِجُعوِن  َربِّ(:  بصوت حزین)   تعالى (وراح یرّدد قولھ 

 .   ودموعھ جاریة وحسراتھ واریة

، واستمّرت الفواتح  وُأقیمت على روحھ الفاتحة من قبل اُألسرة الكریمة في مسجدھم  
عبدالھادي  (، وفاتحة السّید  )قدس سره() محسن الحكیم  (، كفاتحة السّید  إلى یوم األربعین

أبي  (، وفاتحة السّید  )قدس سره() محمود الشاھرودي (، وفاتحة السّید  )قدس سره() الشیرازي
، وفاتحة  )قدس سره() محّمد باقر الشخص (، وفاتحة السّید   )قدس سره()  القاسم الموسوي الخوئي

كما استمّرت الوفود تتقاطر على الفواتح من مختلف .   )قدس سره()  عبدالكریم الزنجاني (الشیخ 
، كجمعّیة الرابطة العلمّیة  ، وأّبنتھ الجمعّیات ، وناحھ الخطباء  ، ورثاه الشعراء  أنحاء العراق

 .  ، كما ونعتھ الصحافة العالمّیة ، وجمعّیة منتدى النشر ، وجمعّیة التحریر الثقافي األدبّیة

 :  بقولھ)  محّمد حسن الطالقاني (د وممن أّرخوا وفاتھ السّی  

 فطبقت أمواجھا الخافقین*** دارت بأرجاء الفضا صرخة 

 أركانھ وانھار من جانبین*** ھّزت عمود الدین بل ضعضعت 

 النعاة قد عادت بخّفي حنین*** قضى حسین بكرند فذي 

 )أبكى الھدى والفضل فقد الحسین*** (یا حسرة اإلسالم مذ أّرخوا 

 :  ، أّولھا بسبعة تواریخ )151() علي البازي  (وكذلك أّرخ وفاتھ الشیخ   

 ومن إلى اإلسالم إنسان عین*** مدینة العلم بكت قطبھا 

 فقیھ شرع شافع النشأتین*** ل التقى الحّجة العظمى مثا

 علیك والنوح وصفق الیدین*** أبا حلیم كیف یجدي البكا 

 التي بھا انجلى كّل رین*** الدین قد أصبح ینعاك واآلي 

 ) وافتقدت فیك اإلمام الحسین*** (قد فقدت خیرة تأریخھا 

 :  )قدس سره(وآخرھا قولھ عند دفن الفقید   

 لفقده لّما قضى كّل عین*** كت ذا مرقد ضّم عظیمًا ب

                                                           
 .  100ـ  99:  23سورة المؤمنون )  150(
كان .  الشیخ علي بن حسین بن جاسم بن إبراھیم بن محّمد بن نصّیف بن خلیل بن جاسم بن سلطان بن علي الشھیر بالبازي)  151(

،  فیھ انصرف إلى ممارسة األدب الشعبي حیث كان موھوبًا.  ھـ 1305ولد في النجف سنة .   شاعرًا مؤّرخًا خطیبًا معروفًا

.  وكانت لھ شخصّیة سیاسّیة واكبت الحكم الشعبي والثورة العراقّیة.  ، وعّبود غفلة ، والسّید میرزة الحّلي  واّتصل بالحاّج زایر

 .  )418ـ  363:  6شعراء الغري (
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 ) یندبھا عند ضریح الحسین*** (وشرعة اإلسالم تأریخھا 

وھكذا طوى ھذا الفقیھ الكبیر والمصلح العظیم صفحة مشرقة بالعظمة واألعمال   
 . ، فجزاه اهللا خیر جزاء المحسنین  الصالحة والخدمات اإلسالمّیة

 

 

 منھجّیة تحقیق الكتاب

 

 . )152(ي تحقیق الكتاب على النسخة المطبوعة بدار المعرفة في بیروتـ االعتماد ف 1  

، وتصحیح األخطاء الموجودة في  ، واإلخراج الفّني لھ ـ القیام بعملیة تقویم النّص 2  
 .الكتاب 

 .وع الكتاب وحول مؤلِّفھ ـ التقدیم بدراسة مختصرة حول موض 3  

ـ القیام بتخریج اآلیات القرآنیة الكریمة واألحادیث الشریفة والنصوص الكالمیة  4  
 .والعقائدیة الواردة في الكتاب 

 . ـ شرح األلفاظ اللغویة الغریبة باالعتماد على المعاجم اللغویة المختلفة 5  

لكتاب بذكر نبذة مختصرة عن حیاتھم ـ ترجمة األعالم الواردة أسماؤھم في ثنایا ا 6  
 .، ثّم اإلحالة على المعاجم الرجالیة المتوّفرة  وأھّم آثارھم إن وجدت وذكر سنّي وفیاتھم

،  ، وبما فیھا األشعار الفارسّیة  ـ نسبة أغلب األشعار الواردة في الكتاب إلى قائلیھا 7  
 .مع ترجمة ھذه األشعار وتعریبھا 

وما شاكلھا إلى ) ، یأتي ، سبق تقّدم(، مثل  ـ إرجاع التعابیر المتضّمنة لإلحاالت 8  
 .مواضعھا من الكتاب 

 .ـ عنونة أغلب مطالب الكتاب عند الحاجة  9  

،   ، اآلیات الموضوعات:   ، كفھارس  ـ وضع الفھارس الفّنیة العاّمة للكتاب 10  
 .، وغیرھا   ، الكتب الواردة في المتن ، األماكن ، المصادر  ، األعالم  ، األشعار األحادیث

                                                           
 .ھـ  1331ـ  1330، وطبعة ُأخرى سنة  ھـ 1339ـ  1329سنة ) مطبعة العرفان(صیدا :  في) الدین واإلسالم(طبع )  152(

 .ش .  ھـ 1372، سنة  )إیران(مكتبة مصطفوي 
 .ھـ  1406، سنة  )بیروت(دار التعارف 

 . 1649:   2، معجم المطبوعات العربیة  293:  8الذریعة :   انظر
 . 306:  3، كما جاء ذلك في معجم التراث الكالمي  وقد ترجم الكتاب إلى اللغة الفارسیة
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، (*)في ھامش الكتاب بعالمة  )رحمھ اهللا(ـ اإلشارة إلى المواضع التي ذكرھا المؤّلف 11  
وقد قمت بتحقیق معظم الموارد التي ذكرھا المؤّلف في ). )رحمھ اهللا(منھ (باإلضافة إلى تعبیر 

 .ھامش الكتاب

لما ;  )علیھم السالم( وأخیرًا أوّد أن أتقّدم بالشكر والتقدیر إلى المجمع العالمي ألھل البیت  
 .بذلھ من عنایة واھتمام في ھذا المجال 

حفظھ (كما أتقّدم بالشكر والثناء الجمیل إلى سماحة آیة اهللا الشیخ محّمد مھدي اآلصفي   
لتأكیده على أھّمیة تحقیق ;  )علیھم السالم( ھل البیتاألمین العاّم السابق للمجمع العالمي أل) اهللا

 .، ومتابعتھ لمراحل التحقیق   ، وتشجیعھ لي على ذلك ھذا الكتاب القّیم

الشیخ أبي :  كما أوّد أن أھدي ثواب ھذا العمل المتواضع إلى روحي الشیخین الجلیلین  
ال المولى العلي القدیر أن ، سائ نزار العیداني) محّمد حسن(، والشیخ أبي  شریف العراقي

 .  یرحمھما برحمتھ الواسعة ویدخلھما فسیح جّناتھ

 .وآخر دعواھم أن الحمد هللا رّب العالمین   

 

      محّمد جاسم الساعدي

 م 1427/ ربیع األّول /  1
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   مقّدمة المؤّلف 

 

 الّلھم بك وباسمك أدعو إلیك

 السوانح الدواعي لھذه الدعوة

 

 ]المقّدمة  [

ال ُأحاول في طلیعة دعوتي ھذه ومقتبل قولي ھذا وأوائل نفثاتي تلك التي سأقّصھا   
، وما انتھى إلیھ  ، وما أحدق بھ من البالء علیك أن ُأصّور لك ما حّل باإلسالم من الویالت

 .  من السقوط والضعة بعد تلك العّزة والمنعة

 )153(ائد األغیار من نصب حبائل الغوائلال ُأحاول أن ألفَتك وأدّلك على ما تتھّدده بھ مك  
، وكّدھم وكدحھم   )154(، والدأب في السعي على محقھ ومحوه وتكدیر صفوه وتعكیر نمیره لھ

، حّتى أصبح الشرق ـ  سّرًا وجھارًا لیًال ونھارًا في كّل الدقائق والثواني واآلنات واألزمنة
واإلسالم على األخّص ـ ھو الشغل الشاغل والھّم الطائل الذي ال تتصّرف أفكار أغیاره إّال 

األمل وتوّطد  )155(، وال تمّھد السبل وُتَلبد تھّم إّال بھ، وال تعتني و ، وال تتجّول إّال فیھ إلیھ
 .  من رقعة األرض )156(المساعي إّال إلى الظفر بھ واإلتیان علیھ وقلع جراثیمھ

تجھد بكّل األسباب والعوامل وتنصب كّل األشراك والحبائل لصید ھذا الطائر القدسي   
 .  وإزھاق روحھ وإطفاء جمرات الغیظ بقطرة دم حیاتھ

، وال قوى مكر إّال  ، وال مالك خدعة إّال امتلكتھ  لم تدع سبیل حیلة لذلك إّال سلكتھ  
، وال سیطرة  ، وال مظّنة باب عدوان إّال قرعتھا  )157(، وال ربوة غدر إّال افترعتھا  استعملتھا

 .  سلطة إّال ضربتھا

                                                           
 . )457المصباح المنیر . ( ) الدواھي:  الغوائل : ( وقال الكسائي.  الفساد والشّر:  الغائلة) 153(
 .  )290:  14لسان العرب . ( الناجع في الري:  والماء النمیر.  . .  الماء الزاكي:  النمیر) 154(
 .  )346:  1القاموس المحیط . ( ، ولزق أقام:  لبد) 155(
 . ) 232:  2لسان العرب  . ( األصل:  الجرثومة)  156(
 ).238: 10لسان العرب . (علتھا وارتفعت علیھا: رعتھا، أيافت) 157(
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وأموال ،  ، ورسائل تنشر ، وكتب تكتب  ، ورسل تبّشر ، ودعاة تسري فأقالم تجري  
، إلى كثیر من أمثال ذلك من إعمال القوى الروحیة  ، وأحوال تحیل وال تستحیل  تستمیل

 .  والكتائب الدینیة والجیوش المّلیة

، ومدّمرات  ، وطّیارات في الجّو  ، وأساطیل في البحر ، وتعضدھا مدافع في البّر نعم  
 ..  ، إلى وفیر من أمثالھا في إعمال القوى القھریة والسلطة الملكیة )158(في كّل دوٍّ

،  ، ونقض وعھود ، وحّل وعقود  ، واّتفاقات واجتماعات  وسیاسات ومؤتمرات  
، وعلى  ، وأثواب تحّبب وابتشاش ، وتساھل وامتناع  )160(، ولین وزماع  وخداع )159(وبرقشة

،  ، وإجھار ودٍّ ووالء ، وظاھر نصح ووفاق على باطن خدع ونفاق أجسام حقد واغتشاش
، إلى ما ال ُأحصیھ من استعمال القوى السیاسیة وتلّونات حرباء   )161(یسّر حسوًا في ارتغاء

 !   ؟  ، وھل روح السیاسة إّال ذلك المصانعة وتولید الغلبة من ُأّم براقش الغدر والمداھنة

،  ، والتفادح والتكادح ، والعجیج والضجیج ، والسباق والحلبة  كّل ھذه الجلبة والوجبة  
، أال وھو ـ ال   ومدارات تسیر في الحركة على مركز واحد وخّطة ،  دوائر تستدیر على نقطة
 .   ، واستعباد الشرقّیین  ، وامتالك الشرق  ، وإزھاق ھذا الدین سمح اهللا ـ محق اإلسالم

،   ، وبلیتھ من قومھ ، ال ُأحاول أن ُأمّثل لك وأنعى إلیك رزیة اإلسالم في أھلھ نعم  
، المصیبة التي ھي أشّد علیھ من وطأة أعدائھ وكید   ائھ، ومصیبتھ من أبن ونعیھ على أسالفھ

 .  أغیاره

 .  ، وأھلكوه فأھلكھم ، ونبذوه فانتبذھم ال ُأحاول أن ُأجّسم لك كیف تركھ أھلوه فتركھم  

، فتزّیوا بغیر  ، وجانبوه في الظاھر والباطن ال ُأمّثل لك كیف حاربوه في القول والعمل  
 .  )162(، وعملوا على ھدم أساسھ وإخماد نبراسھ أخالقھ، وتخّلقوا بضّد   أزیائھ

                                                           
 .  )331 : 4القاموس المحیط . ( الفالة:  الدّو) 158(
 .  )384:  1لسان العرب . ( شبھ تنقیش بألوان شّتى:  البرقشة) 159(
 .  )817ـ  816:  2جمھرة اللغة . ( م على اُألموراإلقدا:  الزماع) 160(
 .  )2360و 2312:  6صحاح اللغة . ( ھي ُزبد اللبن، و شرب الرغوة:  واالرتغاء.  طعام معروف عند العرب:  الحسو) 161(

 .  496:  2راجع مجمع األمثال 
 .  وھذا مثل یضرب لمن یظھر أمرًا ویرید غیره  
ھذا .  ، فیشربھا وھو في ذلك ینال من اللبن ، فیظھر أّنھ یرید الرغوة خاّصة وال یرید غیرھا أّن الرجل یؤتى باللبن:  وأصلھ  

 .  ما ذكره األصمعي
 .  )262:  2القاموس المحیط . (  ، والسنان المصباح:  الِنبراس) 162(
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، وجارف تیار ال یمكن الوقوف  ، وعدوًى سرت وعّمت  ، وبلیة أعضلت مصیبة جّلت  
اللََّھ ُیْحِدُث َبْعَد َذِلَك  َلَعلَّ(   : ، و ، إّال بقوى روحیة وید غیبیة في مسیلھ وال الصّد عن سبیلھ

 .   )163()َأْمرًا

، وتبّدد  ، وتشّعب شعوبھ ، وتفّرق أعضائھ ال ُأحاول أن أسرد علیك تمّزق أشالئھ  
عناصره وأواصره باألھواء المختلفة واآلراء المختلقة وطفیف من الخالف في بعض 

ا كّل ذلك التضارب والتحارب والمھارشة والتكالب الفروع التي ال یوجب الخالف فیھ
والتغایر والتسابب والتشّعب الشائن الذي ینھاھم عنھ كتابھم وال یبیح شیئًا منھ دینھم ویردع 

َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِھ َجِمیعًا َوَال (:   بصریح القول وجلي البیان عنھ قرآنھم صائحًا فیھم بملء فیھ

،   )166()َال َتُكوُنوْا َكالَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَھا ِمن َبْعِد ُقوَّة َأنَكاثًا(،  )165()َال َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَھَب ِریُحُكْم(،   )164()َتَفرَُّقوْا
 .   )167()رَُّقوْا َواْخَتَلُفوْاَوَال َتُكوُنوْا َكالَِّذیَن َتَف(

، لو ُحّدثنا بھ على الغیب لحسبناه ضربًا من التخییل أو   أمر غریب وحدیث مدھش  
 !  نوعًا من الشعر والتمثیل إعظامًا لھ وإكبارًا

، تّتخذه   منازلھتجد الِفرق اإلسالمیة ـ على تباعدھا وتقاربھا ـ كّلھا تنزل القرآن أحسن   
، سوى ما  ، وتحّرم كّل ما حّرمھ ، تحّل كّل ما أحّلھ قبلة أحكامھا ووجھة حاللھا وحرامھا

اشتملت علیھ ھذه اآلیات الذھبیة من الحكمة األدبیة التي ال سعادة وال سیادة إّال بھا وال بقاء 
سیس لھا في الدین وال ھي ، قد أصبحت تلك اآلي وكأن ال م لمّلة أو دولة إّال باالحتفاظ علیھا

 .   من مشروعاتھ وأحكامھ

، فانتزعت منھ كّل  نفذت الروح الغربیة في جسد الشرق وجسم العالم اإلسالمي  
 .  عاطفة شریفة وإحساس روحي وشرف معنوي ومجد باذخ واستقالل ذاتي

 ..  ما عتمت أن تركتھ یسخر بدینھ ویھزأ بكتابھ وینبذ بعھوده من وراء ظھره  

مقّطع الوشائج منفصم  )168(تركت الجسم المؤّلف من ثالث مائة ملیون نسمة فأكثر  
 ..  ، ال تعارف بینھم وال تآلف العرى منبتر الروابط

                                                           
 .  1:  65سورة الطالق ) 163(
 .  103:  3سورة آل عمران ) 164(
 .  46:  8سورة األنفال ) 165(
 .  92:  16سورة النحل ) 166(
 .  105:  3سورة آل عمران ) 167(
:   أّما في الفترة الراھنة فقد ذكرت اإلحصائیات.  ھو عدد المسلمین في العالم آنذاك) رحمھ اهللا(ھذا الرقم الذي ذكره المؤّلف ) 168(

 .   لتزاید، وھو في طریقھ ل ملیون نسمة) 750(ما یزید على ) م 1991(أّن عدد المسلمین قد بلغ عام 
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 ..  ضیاع، جماعاتھم أوزاع وشملھم  تركتھم شذر مذر  

، وھم إخوان  ، یستحّل جماعة دم آخرین تركتھم یقتل بعضھم بعضًا ویكّفر قوم قومًا  
 .  بنّص كتابھم وأّولیات مشروعات دینھم

،  ولكن نفذت فیھم روح تلك السیاسة وكھربت عقولھم سّیاالت تلك البرقشة  
 .  ، بل أعمتھم وأصمتھم  فطلسمتھم

،   تسمع بالمسلم الشرقي الذي یلھج بالمحاماة والذّب عن الدین اإلسالمي والتناصر لھ  
،   ، غربي األزیاء غربي األھواء:  فإذا وقع بصرك علیھ وجدتھ غربیًا من قرنھ إلى قدمھ

، غربي الظاھر كّلھ ـ واهللا أعلم بالباطن ـ  ، غربي اللباس ، غربي الشكل غربي األمیال
،  ، وجھًال مطبقًا ، تقلیدًا أعمى  ، ولیس علیھ من أثر اإلسالم شيء  شيءغربیًا في كّل 

 ، )169(وإعجابًا بزخارف الدنیا وسفاسف اُألمور

 .  واغترارًا بالعرضیات عن الحقائق والجوھریات

 األحوال المشجیة والبحث عن شأن، ال ُأحاول بیان شيء من ھذه  كّال  

 ، وتنظره  ، فإّنك تجد كّل ذلك نصب عینك من ھذه الشؤون المحزنة المبكیة

، وألوشك من الظھور أن یتجّسم حّتى  ، وتحّسھ بكّل مشاعرك وإحساساتك بملء بصرك
 ! وأّي حاجة إلى بیان ما أوضحھ العیان.  تلمسھ بیدك وتقبض علیھ بكّفك

،  شیئًا من ذلك ـ فیما یرد بعد ـ فما ھو من القصد والغرض في شيء ومھما استطردنا  
 .   وإّنما ھو من سبق القلم ودفع حرارة األلم

إّن السّیال الذي یبّص من سماء الفكر على ألواح الضمیر فیھّز الیراعة الساعة للقول   
، وینّشط األنامل على الجري والجوالن في میدان ھذا  للبیان )170(ویمّرن أسالت اللسان

، تفّصل مجمًال من موحیات العنایة التي دفعت العزائم إلى  ، سوانُح من بنات الخیال  الطرس
، تنشر لّفًا من حقائق تتنّزل من عرش الحكمة إلى دارة التدّبر   نشر ما تضّمنتھ ھذه الدعوة

، وأنضجتھا تجّوالت العبر وتقّلبات   انُح حیاة تدّرست في مدرسة األكوانسو..   وفلك التفّكر

                                                                                                                                                                                     
 .  130) فارسي(الحظ شناخت آماري جھان إسالم 

 .  770) التنصیر: ( ولالّطالع على إحصائیات العالم الغربي لعدد المسلمین في العالم راجع كتاب
 .  )157:  3القاموس المحیط . ( ردیئھا وحقیرھا:  سفاسف اُألمور) 169(
 .  )1622:  4صحاح اللغة . ( مستدّق اللسان:  األَسَلة) 170(
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، وأنحت علیھا   ، وشّذبھا عجیب ما تسمع وترى من علم الحاضر والغابر الصروف والِغیر
 .   حّتى تركتھا كلمع قبس أو ومضة برق أو روح ترّدد في مثل الخیال )171(ُأّم دفر

   السانحة اُألولى 

 :  وإلیك بیانھا  

 

 

 ]السانحة اُألولى[

ن الملل ودعوة في ، وكّل مّلة م ، أّیًا ما كان أجد وكّل باحث أّن كّل دین من األدیان ـ 1  
، ما ھي في بادئ أمرھا وأّول حداثتھا  ، بل وكّل سلطة في البسیطة وغلبة في السلطان العالم

،   ، وال یستطیع من الحركة والنھوض ونشوئھا إّال كفرخ طائر یترعرع في مدرجة الكون
ھ فیما ، ثّم ال تبرح العنایة في نوامیس الطبیعة تصّرف  إّال دون دبیب النمل على األرض

، أو تدفعھ إلى بلوغ الغایة التي  ، فإّما أن تودي بھ زوابع الكون وفجائع الصروف قضت لھ
 .  یّسرت لھ

، یطیر بھما في األجواء ویحّلق  ، وال ینھض إلى تلك الغایة إّال بمسعدي جناحین نعم  
تناصر السیف :   والثاني،   تواصل العلم والعمل:  الجناح األّول:  في الفضاء إلى حیث شاء

 .  والقلم

، وال اّتسعت  ، وال حّلقت في سماء العلو والرفعة مّلة ، وال سعدت دعوة  ما سادت ُأّمة  
، إّال   ، وال طار صوت ملك وانتشر في العالم صیت مملكة في البسطة على البسیطة سلطة

الحّظ من القّوة والنفوذ  ، وعلى قدر الحّظ ووفور النصیب منھما یكون بإسعاد ھذین الجناحین
 .  في السطوة والسعة في الملك والسلطان

في أواسط الخالفة العّباسیة بمثل أكبر ما یكون من ) اإلسالم(تمّثل ھذا الطائر القدسي   
، واحتّك   ، وأثبت رجلیھ على تخوم األرض ، فأنشب مخالبھ في أعماق البسیطة  النسور

،  ، واستقبل بوجھھ الكعبة المقّدسة من ناحیة الجنوب  بظھره أعّنة السماء من ھذا المحیط
،   ، ومّد ذنبھ على أقصى المعمورة من الشمال حّتى أطلع رأسھ من وراء خّط االستواء

، وظّلل بالثاني  ، حّتى وضع قوادمھ على جدار الصین  ونشر أحد جناحیھ على المشرق

                                                           
 . )634:  2جمھرة اللغة . ( النتن:  والدفر.  الدنیا:  ُأّم دفر) 171(

 .  )46:  1جمھرة األمثال . ( ، وُأّم َدرزة ، وُأّم العجب شملة بُأّم:  وتسّمى الدنیا كذلك أو تكّنى
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:  ، وللسحاب رقت ففي ظالليأینما أش:   ، فقال للشمس  طرف المغرب إلى منتھى المحیط
 .   ففي بیت مالي)172(أینما ودقت

بلغ ھذا الطائر المبارك المیمون من الفخامة والعظمة في أقّل من قرن ونصف ما لم   
 .  جازًا باھرًا وشأنًا عظیمًا، إع ، ال قبلھ وال بعده تبلغھ أكبر دول العالم في عّدة قرون

، فتسیل عبراتي وتستثیر دفین  وال تسلني الیوم عّما حّل بھذا الطائر الحبیب إلّي  
:   زفراتي التي تطایر بأفالذ كبدي وشظایا قلبي وتخمد ضئیل ضوء حیاتي قبل رجع الجواب

، دمغت   یداه ورجاله )174(، كنعت  أجنحتھ )173(، حّصت ، وبترت ذنائبھ  بأّنھ مسحت أطرافھ
، وأصبح كجؤجؤ في وسط  وأخفتت دعوتھ، فاختنق صوتھ  ھامتھ حّتى تداخلت في عنقھ

كّل یوم تنھش قطعة من لحمھ .  والنسور )175(، تكتنفھ الذئاب والوحوش والقشاعم العراء
، فھو طعمة   ، ال أید تدفع وال جناح سالح یمنع ، وھو ینظر بعینھ وتكسر عظیمًا من عظمھ

، وتلك زیادة في العّلة   )176(من الھوام وللبغاث من الطیر التي تستنسر في أرضھللحشرات 
 .   لى غّلةوجمرة ع

، وعلل في  ، من أدواء في داخلھ فإّنھ الیوم بنفسھ قد أشفى ـ ال سمح اهللا ـ على الھلكة  
،  وقد عاث الفساد في كّل باقیة من جوارحھ!   كیف.   ، ومزمنات أسقام في رئتھ وكبده  فؤاده

 . فھو یعالج معضالت الداخل والخارج وموھنات الظاھر والباطن وصدمات العدّو والصدیق

 .  )178(، یسیل بذوب القلوب في شآبیب العیون )177(، فإّنھ شجون دع حدیثك ھذا  

، والدمع قبل القلم  ، إّني ُألحّرر فیما ھنا والحسرات تتكّسر في صدري وأّما وحرمتھ  
ویا حّبذا لو سمحت لي العنایة بموقف تراق قطرة .  ، والعبرات أمام العبارات تنھّل  یجري

ل حیاتھ أمام الصّف الذي تراق فیھ دماء ُأخواني الیوم ویضّحون حیاتھم دم حیاتي في سبی

                                                           
 .  )256:  15لسان العرب . ( ، شدیده وھّینھ المطر كّلھ:  الودق) 172(
 .  )309:  2القاموس المحیط . ( القلیل الریش:   لطائر األحّص الجناحوا.  حلق الشعر:  الحّص) 173(
 .  )204:  1العین للفراھیدي . ( تشّنج في األصابع وتقّبض:  الَكْنع) 174(
 .  )2012:  5صحاح اللغة . ( النسر المسّن:  القشعم) 175(
یصیر :  ، ویستنسر صغار الطیر:  والبغاث.  إّن الُبَغاث بأرضنا یستنسر:  ، فیقال ھذا مثل یضرب للعزیز یعّز بھ الذلیل) 176(

 .  )231و 197: 1جمھرة األمثال . ( ، فال ُیقدر على صیده نسرًا
.   )275:  1مجمع األمثال . ( الطریق:  والشجن.  الحدیث ذو شجون:  ، فیقال ھذا مثل یضرب في الحدیث یتذّكر بھ غیره) 177(

 .  )39:  7لسان العرب . ( فنون وأغراض:  ، أي والحدیث ذو شجون
 .  )87:  1القاموس المحیط . ( ، وحّد كّل شيء وشّدة دفعھ الدفعة من المطر:   الشؤبوب) 178(
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، سعادًة أنا من الیقین  ، ویعیشون وراءھا عیش الرغد والھناء  ، فیحیون الحیاة السعیدة ألجلھ
 .  )179()ُذو َحّظ َعِظیم َوَما ُیَلقَّاَھا ِإالَّ الَِّذیَن َصَبُروا َوَما ُیَلقَّاَھا ِإالَّ(:   بھا ألمثالھم على مثل ضوء الفلق

، عد إلى الجناحین  ، فعد إلى العلم والعمل والسیف والقلم  أوشك أن یفوت الغرض  
، عد   الذین ال تحلق ُأّمة إلى أوج الفخر وال تخوض موج العّز إّال بدفتیھما واالعتماد علیھما

التي تبنى علیھا قّبة كّل مجد وشرف وكّل سعادة  إلى ھذه األركان األربعة والدعائم الممنعة
 .  ، وبمقدار قّوتھا وارتفاعھا ترتفع منازل اُألمم وتقوى العزائم والھمم وسیادة

أّما العلم والعمل فھما فرض في نوامیس الحیاة وُأصول تنازع البقاء على كّل فرد من   
 )180(ولكن ال ندحة.   ّوعت األعمالالبشر في كال شعبتیھ وكّل شعوبھ وإن اختلفت العلوم وتن

، وإّال فالعمل بال علم كالبناء  لذي صّحة عن عمل ما یبتني على علمھ الالزم لھ الالئق بھ
 .  ، أخلق بھ وشیكًا أن ینھدم على صاحبھ ویقضي على ظمأ حیاتھ على غیر أساس

، ال یزال صاحبھ ضاحیًا في وھج الشمس عرضة   ل كاألساس وال بناءوالعلم بال عم  
،   ، ال یعتم أن تمّزقھ نفحات الزمھریر ولفحات الھجیر من عواصف ھذا الكون للصروف

 .  تمّزقھ مجاذبة الحدثان باإلھمال ولو أظّلتھ أدّفة القصور أو انضّمت علیھ أجنحة النسور

، ھما األداة لكّل ساع  العینان والیدان للرجل والرجالن ، بل فالعلم والعمل ھما المعینان  
 .   ، جماعة أو وحدانًا ، فردًا أو ُأسرة ، بل السعادة األبدیة إلى سبل الغایات الحیویة

، یتكافئان على سنن التبادل  أّما السیف والقلم فھما مواضع المیزة ومنازل التفرقة  
 .  على كّل حال، ال یلزمان على كّل أحد وال  والمعادلة

،  ، ومعّدات الرقي ، وإطار الدعوة ، وسیاج المّلة ، وأدوات القّوة وإّنما ھما آلة الملك  
 .  فللسیف رجال ولألقالم أقوام.  ، ورواصد كیان الشرف  وموّطدات العّز

   السانحة الثانیة 

 .   رحىوإن قبض شھم على كلیھما وقام بحّقھما ـ ونادرًا ما یكون ـ فمرحبًا وم  

أّما حیث تسوق العنایة ـ كما ھو الغالب ـ زمرة لھذا وطائفة لذاك على نوامیسھا في   
كاّفة الصنائع وسائر الحاجیات التي یتوّقف علیھا نظام المدنیة وقوام كّل ھیئة اجتماعیة 

التي یتّم بھا بقاء األكوان وحفظ الكیان متوازنة في التبادل والتكافؤ بمیزان العدل والحكمة 
، فإذا یّسرت األسباب والمعّدات لكلٍّ نصیبھ من   وسالمة سلسلة األنواع في معركة الوجود

                                                           
 .  35:  41سورة فّصلت ) 179(
 .  )597المصباح المنیر . ( السعة والفسحة:  الندحة) 180(
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، فالالزم أن یقوم كلٌّ بوظیفتھ على آخر وسعھ ومجھوده وأبعد نصحھ لوطنھ  ذینك العاملین
التي أنبتتھ العنایة من أجلھا وأنشأتھ سعیًا وراء الغایة ; وُأّمتھ وحفظ كیان مّلتھ ودولتھ 

، وما ھي إّال نیل السعادة  ، وأودعت ذلك في فطرتھ ورّكزتھ في غریزتھ لتحصیلھا
 .  والشرف الذي ھو منتھى منازع الزعماء وذوي الھمم

، وصار یعیش  ذاك حیث یكون قد انتشل نفسھ من حمأة الحیوانیة إلى نشأة اإلنسانیة  
 .  وإّال فلیس الكالم معھ وال إلیھ یساق الحدیث.  ، ال بما ھو حیوان بھیم  بما ھو إنسان كریم

 

 ]السانحة الثانیة[

، وما ھي الغایة التي   ما ھو الشرف والسعادة التي یكدح اللبیب في السعي إلیھا ـ 2  
 ؟  یجھد في الوقوف علیھا التي من أجلھا كان وفي سبیلھا وجد

إّني وإن منحتني األلطاف المستجّنة باِدئ بدئھا شرف اُألسرة وكرم اآلباء واألجداد   
الذین سبقت لھم المساعي المشكورة في الوسط الذي نبغوا فیھ والتربة التي نبتوا منھا وعادوا 

، یعرف ذلك لھم كّل أھل حاضرتھم وأكثر   إلیھا مجدًا متواصًال وسلسلة مآثر متكانفة
 .   ، ولكن ال أحّس أّن في ذلك شیئًا من الشرف وال حّظًا من السعادة المیةالحواضر اإلس

، فضًال عن اّتكال النفس إلیھ واعتمادھا  بید أّني أحیف على المرء أن یتلّمظ فوه بذلك  
 .   علیھ

قد تجّلى الیوم مستنیرًا لكّل متنّبھ أو نبیھ أّن الحي إذا افتخر بشرف مّیت فالمّیت ھو   
 :  ، وأّن الحّي ھو المّیتالحّي و

 من عاف أن یسمو بُأمٍّ وبأب*** أشرف األقوام ُأّمًا وأبًا 

، وشرفھما ـ إذا كان خسیسًا ـ زیادة  وأّن خّسة األبوین زیادة في شرف الشریف بنفسھ  
 .   في خّستھ

سعة ، وال ب ، وال باآلباء والعشائر  ، وال بحسن الوجھ والجمال ، ما الشرف بالمال كّال  
 .  الخ.  . .  ، وال وال  العلوم ومعرفة المھن والصنائع

لیس الشرف إّال أن یكدح اإلنسان في معركة الحیاة حّتى یكتسب امتالك مال أو ملكة   
كمال أّیًا ما كان علمًا أو صناعة خطابة أو شجاعة أو غیر ذلك من ماّدیات الشرف 

ء بمساعیھ تلك ومكتسباتھ ُأّمتھ ومّلتھ خدمًة ، ثّم یخدم المر  ، ال ما ھو الشرف نفسھ  وطالئعھ
 .   تعود بالھناء والراحة علیھم أو دفع شيء من الشرور عنھم
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، والذّب والمحاماة   ، وتنمیة غرس المعارف  ، وتنشیط األفكار  الشرف حفظ االستقالل  
 .   عن نوامیس الدین وُأصول السعادة

، كلٌّ   جب علیھم في شریعة التكافؤ شكرهالشریف من یخدم ُأّمتھ خدمة تخّلد ذكره وتو  
 .  یؤّدي جھده وینفق مّما عنده

بید أّني ال أنزع إلى أّن خلود الذكر وتأّبد الثناء أو التأبین یكون بمجّرده سعادًة لإلنسان   
وشرفًا لھ ما لم أرّده إلى غایة وأقف بھ على معنى محّصل وأخرج بھ عن ھذا الفراغ 

، أتغلغل فیھ حّتى أصل بھ إلى حقائق في خارج عالم   فظ وفرقعة اللسانوانتشلھ من لقلقة الل
 .  الخیال ووراء مّتسع األذھان

، ألفاٌظ تسیل على أسالت كّل لسان  ، أمثال ذلك  ، الذكر الجمیل  ، حسن الذكر  الشرف  
 .   ، صغیرًة في فضاء الفم كبیرًة في عالم الوجود وترّدد في فم كّل إنسان

ما رّددتھا في سلسلة األوائل والمبادئ وصّعدتھا في أعمدة اُألّمھات والغایات ولكّني كّل  
لم أجدھا تقف إّال على معنى السعادة األبدیة وھناء العیش الدائم والتوّفر من النعیم واالبتھاج 

، في حیاة سوى ھذه الحیاة التعیسة المحفوفة  للنفس في دار ُأخرى وراء التي نحن فیھا الیوم
 .   عناء وشقاء مھما امتّدت حبائلھا واّتسعت بالمساعفة أسبابھا بكّل

وعّباد الطبیعة الذین ال یرون اإلنسان إّال خالیًا منضّمة وأجزاًء  )181(فالدارونیة  
مجتمعة وشیكًا ما تنحّل وتذھب أدراج الریاح ولیس حیاتھا سوى وصف لمجموعھا فإذا 

، ال یكون للشرف معنى عندھم وال للذكر الجمیل غایة   تفّرقت وتالشت فال حیاة بعدھا
ر من حظوظ النفس البھیمیة والتكّثر من استیفاء الشھوات التي مھما تكّثر ، سوى التوّف لدیھم

 .  اإلنسان فما ھو ببالغ منھا مبلغ أخّس الحیوانات

                                                           
 .  نسبة إلى عالم الطبیعة شارلز روبرت دارون)  181(

، ثّم انصرف إلى   ، وبدأ دراسة الطّب في جامعة أدنبرة باسكتلندا لمّدة عامین م 1809ولد في إنجلترا سنة .  وھو عالم حیوان إنجلیزي

)  النبات والحیوان  (، بید أّنھ ظّل یواصل دراسة العلوم الطبیعیة  ، ولكّنھ لم یتّمھا الالھوتیة في كلّیة المسیح في كمبردجالدراسات 

 .  والجیولوجیا
 .  م 1882، حّتى وفاتھ عام  ، وفیھا واصل أبحاثھ في الحیوان اعتزل ـ بعد سفر في باخرة دام خمس سنوات ـ في قریة داون

، التعبیر عن االنفعاالت في  ، تغّیر الحیوان والنبات تحت تأثیر االستئناس أصل األنواع عن طریق االنتخاب الطبیعي:  من مؤّلفاتھ

 .  اإلنسان والحیوان
 .  (Agnosticism)إّن حالتي العقلیة ھي الالأدریة :  كان یّدعي عدم إلحاده ویقول

 .  ) 134:  6لعاّم ، تاریخ الحضارات ا 474ـ  473:  1موسوعة الفلسفة   (
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إّن أنفسًا ضربت على ھذا األصل وسارت على ھذه المبادئ واستحكمت بھا ھذه   
 :  يالضرائب ال تجد عندھا كالمًا أفرغ وأوھى من قول ذلك الفیلسوف االجتماع

 )182(سحائب لیس تنتظم البالدا*** فال ھطلت علّي وال بأرضي 

 .  )183(إذا مّت عطشانًا فال نزل القطر:  وال تّتخذ حكمًة أوثق وأحّق باالّتباع من قول  

 :  ، وقد برح الخفاء حّتى قال قائلھم نعم  

 ذھبت نفسي فال عاش أحد*** إّنما دنیاي نفسي فإذا 

 !  ثّم لم تطلع على أھل بلد*** لیت أّن الشمس بعدي غربت 

بل انھتك ستر كّل صون وحیاء حّتى جاھر اآلخر ـ على رغم نوامیس كّل أدب وبضّد   
 :  رابطة كّل دین ـ فقال من أبیات إلحادیة

 !  ما دام فیھ الدین والوطن*** ال یصلح اإلنسان مجتمعًا 

سعیًا وراء الغایة التي ینزع إلیھا من محو أحرف كّل األدیان عن صفحة الوجود   
رة وطنیة وعصبیة قومیة زاعمًا أّنھا ھي التي أضّرت بالمجتمع البشري ومحق كّل غی
 .  والعالم اإلنساني

، ما أعمھ وأعمى وأبعد ھذا الخیال  قاتل اهللا الجھل بصورة العلم والباطل بزي الحّق  
 !   )184(عن الحقیقة وأنقضھ لدعائم العقل وأعمدة الحصافة

یا ھل ترى كیف عزب عن ھؤالء الباحثین أّنھ لوال النزوع والحنین إلى األوطان لما   
، ولوال سیطرة القوانین والطقوس شرعیة أو وضعیة  انبسط على ھذه البسیطة مھاد العمران

 ! ؟  لحیوانیةالنتكس ھذا النوع البشري من أوج اإلنسانیة إلى حضیض ا

فھل ینتج من رفض تینك الفضیلتین المادّیة واألدبیة إّال رذیلة الھمجیة ورجوع اإلنسان   
، یوم كان یسكن المغارات والكھوف ویھیم على وجھھ في  إلى أقدم عھوده في الحیاة الكونیة

 !   ؟ ، یأكل ما ھّب ودّب ویریك من الوحشیة والعداء كّل عجب األرض

                                                           
 .  64ُنسب ھذا البیت ألبي العالء المعّري في معجم األبیات الشھیرة ) 182(
 . 162وراجع دیوانھ .  105ُنسب ألبي فراس الحمداني في المصدر السابق ) 183(

 :   وتمامھ
 إذا مّت ضمآنًا فال نزَل القطُر*** ُمعّللتي بالوصِل والموُت دوَنھ 

 .  )206:  3لسان العرب . (  المحكم العقل الرجل:  والحصیف.  ثخانة العقل:  الحصافة) 184(
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ھنا تناجي وجدانك وتستفّز أنت في نفسك عواطفك وترفع عرض ھذا عساك فیما ھ  
، وبین  الخ.  . .  إّنما دنیاي نفسي:  الحال إلى محكمة عقلك طالبًا الفرق بین قول من یقول

 :  قول ذلك الحماسي الجاھلي بل العالم األخالقي القائل

 فأتركھا وفي بطني انطواء*** وأعرض عن مطاعم قد أراھا 

 )185(وال الدنیا إذا ذھب الحیاء*** یك ما في العیش خیر فال وأب

 ، وبین قول  إّن الدین والوطن مضّران بالمجتمع اإلنساني:  وازن أنت بین من یقول  
 :   الفلسفي االجتماعي القائل

 )186(من العیش فلینعم لساكنك البال*** فیا وطني إن فاتني بك سائغ 

 :   بعض كّتاب العصر وقول  

 إذا عن مجد قومي ال أذود*** فال طلعت علّي الشمس یومًا 

 كما تحمي مواطنھا اُألسود*** أموت وقد بلوت النفس دفعًا 

 !  وإّال ما الحیاة وما الوجود*** كذلك فلتكن للُعرب نفس 

 :  وقول بعض العارفین في الدین  

 س ـ لوال الدین ـ إّال بھائموما النا*** لعمرك ما األدیان إّال سعادة 

 :  وقول اآلخر  

 ورعى أمانُتھ ودیُنھ*** وأحّق ما صان الفتى 

، وانظر أّیھما أصّح جوھرًا  احتكك آراءك في نقد ھاتین الضریبتین من ذینك الخّطتین  
من العافیة وأجمعھا لألخذ وأبقى أثرًا وأعود بالنفع على النفس وأقربھا إلى السالمة وأدناھا 

، ولكن ال تتبّوأ منّصة الحكم إّال بعد أن تعزل شھوتك وتجّرد  بأسباب الحزم والحائطة
 .   ، ثّم اختر لنفسك ما یحلو إن شئت للحكومة عقلك

، وإّنما   ولست ھنا معك كباحث أخالقي یجمع لك األسباب والعلل واألدواء لھذا أو ذاك  
أّنھ لو تأملت ملیًا ـ ولو لم تكن رجًال ملّیًا ـ لوجدت أّن :  ا إلیك فیما ھھناكلمتي التي ُأرید نبذھ
في النفوس وضربھا على العقول ال یتوّلد منھ إّال سقوط كّل شرف  )187(رسوخ تلك السخائم

                                                           
:   2، دیوان الحماسة  311:   2دیوان أبي تّمام :  وراجع.  13ُنسب ھذان البیتان ألبي تّمام الطائي في معجم األبیات الشھیرة ) 185(

25  . 
ولكن ورد في المصدر .  677:  2قارن اإلیضاح في شرح سقط الزند وضوئھ .   ھذا البیت الشعري ألبي العالء المعّري) 186(

 .  )سائغ من العیش: ( بدل) سابق من الدھر: ( المزبور
 .  )599:  1جمھرة اللغة . ( الحقد في القلب:  السخیمة) 187(
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لى االنھماك في شھواتھا الراھنة دون كّل ، وال یحّور النفس إّال ع  وشھامة ومجد وكرامة
، وأّن ھذا لھواء موبئ قد تنّسم بل تسّمم  وفي ھذا ومثلھ تعجیل قطعھا وإعدام نوعھا.   غایة

، ولئن لم تحَم لھ وتتغایر على معالجتھ أطّباء الھیئة االجتماعیة أوشك أن یأتي  في الكون
 .  علیھا رویدًا ولو بعد حین

على ذاك الوتر وسرت على خّطة ما ھنالك من األثر ال تلبث أن النفوس إذا ضربت   
تعّد جمیل الذكر وكرم األخالق وحسن المساعي لُألّمة ألفاظًا ھي أفرغ من كیس ابن 

 .  )189(أو من فؤاد ُأّم موسى )188(المذّلق

 .  ، وجعلھا الغایة المقّدسة لكّل وجھة جبل اإلنسان على حّب الذات والعنایة بالنفس  

فما كانت لتھون علیھ .   ، ھي أّول معبود بالطبع أطاعھ وأقدم آلھة بالطواعیة عبده نعم  
قدرًا أو یعصي لھا في شھوة أمرًا أو یفسخ لھا في رغبة عزیمة أو یقذف بھا في لھوات 

، إّال حیث ال یرتاب في أّن ذلك ھو األجدى لھا واألعود  یقتحم بھا موارد الھلكةالبالء و
أّما حیث ال حیاة إّال ما ھي فیھ وال سعادة .   ، ویقتلھا لیحییھا  یظمؤھا لیرویھا.  بالنفع علیھا

إّال ما تحّسھ من العاجلة فھل إّال من الفشل الفاحش والجھل المطبق أن ال یضّحي كّل ما 
وھل إّال أن یزھق روح كّل ذي حّس !  ؟ ھ مكرمًة في سبیل شھواتھا واستیفاء حظوظھانسّمی

.  وكلٌّ یطلب ذلك لنفسھ وال یقتنع ـ بدافع الحرص ـ إّال باستعباد غیره!  ؟ للُبقیا على حیاتھا
، وسفك الدماء   ، وفساد نظام العالم  ، وتقّطع عرى الھیئة االجتماعیة  وھناك الھرج والمرج

 .  ، كما تجد بعضھ الیوم راءالُب

عّني أّن بعض النفوس الكریمة النجر الشریفة الجوھر تنشأ من ذاتھا  )190(، ال ینّد نعم  
المحاسن وتفزع ، فھي تنزع إلى  وكأّنھا قد طبعت بطابع من كرم األخالق وطیب األعراق

تعشق .   ، انت بحیاة ثانیة أم ال ، خضعت لدیانة أم ال من المساوئ جنوحًا ذاتیًا ومیًال طبیعیًا
، وتحّبذ روح الجمال من وجھة  ، وتحّب اإلحسان والحسن لذاتھ الجمیل وفعل الخیر لنفسھ

 .  جمالھ من غیر التماس مرابحة وال نظر إلى معاوضة

                                                           
 ، كان ال یجد في أكثر وھو رجل من عبد شمس بن سعد بن زید مناة.  أفلس من ابن المذّلق:  ، یقال ھذا من أمثال العرب)  188(

 :  ، فقال الشاعر في أبیھ وكذلك كان أبوه.   أوقاتھ قوت لیلة واحدة في بیتھ
 كراجي الندى والُعرِف عنَد المَذّلِق*** فإّنَك إذ ترجو تمیمًا ونفعھا 

 .  )107:  2جمھرة األمثال (
 .  10:  28والحظ سورة القصص .  89:  2انظر جمھرة األمثال )  189(
 .  )543:  2صحاح اللغة . ( نفر وذھب على وجھھ شاردًا:  ، أي نّد البعیر:  یقال)  190(
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خف قیاس النوع على األفراد النادرة وجعل الحكم اللصیق ولكن على أّن من الس  
 .   بالخاّص على العاّم

إّن موضوع البحث في الخلق النفسي یحور على الطباع الساذجة والنفوس العاریة من   
تلك النفوس الغریرة النابتة في تربة القابلیة قبل التربیة ھي النفوس التي نرید أن .  كّل صبغة

، فتندفع إلى األعمال الشریفة وتجنح إلى  العقل لتسیر على تعالیمھ وموحیاتھ ندفع زمامھا بید
، ال بدافع الطبع والغریزة   ما بھ النجاح بدافع الحّریة واالختیار والمعرفة واالستنارة

 .  والضرائب التي ال كسب لإلنسان فیھا وال معالجة لھ بھا

، یجھد  یبحث في الُخلق ال في الَخلق ، األخالقي یبحث في المجتلبات ال في الجبّالت  
 .  في تربیة الطالئع ال في مرتبة الطبائع

إّن سلسلة ھذا الكون التي ال أعلم متى كان أّولھا ومتى ینتھي آخرھا ما أثبت لنا فیھا   
العلم والتاریخ ـ إن صّح ـ سوى أفراد نادرة تكون على الحال التي وصفت من الشرف الذاتي 

، وقد قضت النوامیس المتنّفذة في األكوان واستمّر مریرھا على ربط  زيوالكمال الغری
،   ، والتكّلة على الصدفة ضالل ، والوصول إلى الغایات من مبادئھا المسّببات بأسبابھا

 .  والطفرة إّال باإلعجاز محال

، وأقصى   أّن أقصى منازع اإلنسان ھو تحصیل الشرف:  وقصاراي من ھذه السانحة  
، وأّن مبادئ   الشرف ھو نیل الحیاة السعیدة التي لیس لھا انتھاء وال تشوبھا شّیة شقاءغایات 

ھذا الشرف وأسبابھ ھو ما یقّدمھ الساعي لنفسھ من المآثر التي تعود بنفع ما على ُأّمتھ وأبناء 
 .   ، فتخّلد ـ فیما بینھم ـ ذكره الجمیل مّلتھ

.   . نھم ال محالة سیعود علیھ بما ھو أجمل وأھنىإّن األثر الجمیل الذي سیخّلفھ فیما بی  
سیعود مضاعفًا علیھ من كّل فرد منھم دائمًا بدوام االنتفاع بھ واصًال إلیھ في أّي واد درج 

َجَزاء االِْْحَساِن ِإالَّ (:   ، وما  )191(» الجزاء من جنس العمل «:  ، و وفي سّلم أّي سماء عرج

 .  )192()االِْْحَساُن

،   فكثرة الصالة والصوم والتسبیح وأضرابھا من العبادات النفسیة وإن كان لكلٍّ فضل  
،   طھا معلوم ینقطع وال یدوم، فإّن كیلھا موزون وقس  ولكن لیست من الشرف في شيء

 . ، وقف بھ على حدوده وال تتطّرف فیھ  فاحتفظ على ھذا وتدّبره

                                                           
 .  178، أسنى المطالب  115النوافح العطرة  ،  397:  1، كشف الخفاء  233:  1، الشذرة  173المقاصد الحسنة :  قارن)  191(
 .  60:  55سورة الرحمن )  192(
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   السانحة الرابعة 

 ]السانحة الثالثة[

الصحیحة ما الذي یبعث الھمم وینشط العزائم وینشئ الرغبات الصادقة واألمیال  ـ 3  
 ؟   الدافعة إلى تحصیل ذلك الشرف الذي ألمعنا إلیھ ودّللنا علیھ

كّلما بحثت ونّقبت وأدلیت ماتح الفكر في أعماق األسباب والعلل وصّوبت وصّعدت   
النظر في معارج المبادي لم أجده یرد ویقف إّال على تحكیم العقائد الحّقة المشّذبة من كّل 

،   ، ورسوخ اإلیمان بمبدئھا ومعادھا  ، وتمكین الدین الصحیح من النفوس وخرافة )193(تنّطع
 .  ، إّما سعادة الزمة أو شقوة دائمة ، وأّن وراء ھذا الیوم یومًا عظیمًا وأّن لھا صانعًا حكیمًا

لى ذلك الشرف ھو أن تساط النفوس واألذھان وتنصبغ بتلك أكبر سائق للنفوس ع  
 .  ، بل وتّتحد بھا اّتحاد األرواح باألجسام والماء بالمدام الصبغة الثابتة حّتى تتمّكن منھا

وما جّر الویل على اإلسالم سوى انمحاء تلك الصبغة من نفوس أھلیھ وانطماسھا من   
 .  دونھ وتقّطعت األواخي فیما بینھم وبینھ، حّتى انبترت العالئق فیما  عقول ذویھ

 ؟  ما السبب الوحید في ضعف المسلمین:  فلو سألتني  

 .  الغایة ھي ضعف الدین:   لقلت  

 ؟  ما سبب ضعف الدین في المسلمین:  ولو سألتني  

،  ، ففّرقت ما بینھم  زخارف الدنیا ونفوذ الروح الغربیة التي دخلت فیھم:   لقلت  
 .  عّزھم بأیدیھم )194(، وتركتھم یخّربون صیاصي كّل ممّزقومّزقتھم 

؟ وما الذي   ما الذي أوجب دخول ھذه الروح الخبیثة في ھذا الجسد الشریف:  ولو قلت  
 ؟  ساق ھذا الھواء المسّمم إلى ھذا الحصن الذي مّر علیھ ردح من الزمان وھو مطلسم

 .  ، وسكوت اآلمرین بالمعروف والناھین عدم قیام المصلحین:   قلت  

، فال   ما الذي أوجب سكوتھم وإغضاءھم عن تمزیق دینھم بترقیع دنیاھم:  ولو قلت  
 ؟  ھذا وال ذاك

 .   ) ! ؟ ، وھل ینطق من في فیھ ماء في فمي ماء(حسبك :   قلت  

                                                           
 .  )264:  22تاج العروس . ( التعّمق والمغاالة في األمر:  التنّطع)  193(
 .  )210:  1جمھرة اللغة . ( الحصون:  الصیاصي)  194(
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 ]السانحة الرابعة[

لیلي ونھاري ومّیزت بین خشونة رأسي ونعومة أظفاري لم أصب إّني منذ عرفت  ـ 4  
ولم اعتلق إّال بمدارسة الكتب ومزاولة العلم والتعّلم واللصوق بأھل الفضل والفضائل 

، وكانت جامعة  والمثول بین یدي األكابر واألماثل اقتباسًا من فوائدھم وتطّفًال على موائدھم
، ولعي فیھما  اتي إلّي خاّصة فّنین من الفنونھواي ونزعة صبوتي ومیولي وأشّد رغب

 :  ، على تباعد المسافة ما بینھما وتباین الغایات والمبادئ منھما  وولھي إلیھما

، مانح ملكة  بتھذیب المنطق وتشذیب اللسان )195(فّن تراكیب البیان القمین:   أّولھما  
 .  ، خطابًة وكتابًة  ، نظمًا ونثرًا اإلنشاءات األدبیة في األسالیب العربیة

فّن الحكمة النظریة والفلسفة الروحیة الزعیمة بتوسعة الفكر في المعارف :  ثانیھما  
، ذاك إذا بنیت على ُأصولھا  اإللھیة الدافعة إلى كّل خلق أدبي وشرف نفسي وكمال ملكي

 .  ، وُأخذت من ینابیعھا الَغِدقة ومناھلھا المرّوقة نةالصحیحة ومبادئھا المتق

بید أّن المحیط والوسط والحاضرة ما كانت تخّولني سوى التجّول في العرض العریض   
،  جھدي وعنايوبھا  )196(، فكانت ھي سجیراي مّما بین ذینك الفّنین من الشرعیات ومبادئھا

 .   ، وعلیھا أعّد ساعاتي وفیھا أنقد ُأویقاتي

، وأجعل  غیر أّني ال أبرح اختلس من وقتي لموضع صبوتي من ذینك الفّنین سھمًا  
، وعلى األخّص   ، وانتھز من سوانح الفرص لمزاولتھما شطرًا  لھما من وجھ عنایتي نصیبًا

،  ي وأّیامي ورّیق دھري وأعواميعلوم المعارف التي أذویت في تحصیلھا وریق عمر
 .  وساقت لي العنایة من الولوع بھما والتصابي ما حییتھ بزھرة شبابي

وقد تسّنى لي الظفر بعّدة من المھرة المتضّلعین فیھ الذین یعّز وجودھم في مثل ھذه   
 ، ، أحسنت ید الغیب صنیعھا بھم علّي حّتى ألقتھم التجّوالت نزالء في حاضرتي  اآلونة

، فكرعت من مناھل فضلھم والزمتھم  ومألت من متمّنع منالھم وممّتع نوالھم قبضتي
 .  ، حّتى استوفیت ما تیّسر وما شئت وشاءت العنایة مالزمة ظّلھم

   السانحة الخامسة 

                                                           
 .  )310:  11لسان العرب . ( الخلیق والجدیر:  القمین)  195(
 .  )46:  2القاموس المحیط . ( الخلیل الصفي:  السجیر)  196(
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، فقد   حسبي من معاناتھ:  ومذ وجدتني بلطفھ على مثل ضوء الشمس من یقینھ قلت  
، نسألھ التوفیق للوقوف علیھا   ، لكن العلم نقطة إن اّتسعت الخّطة، فإّنھ و ارتویت من معینھ

 .  ، وال یستتُب إّال بسببھ  ، فإّنھ ال یصاب إّال من صوبھ واالنتھاء إلیھا

، وال عاقني عن االنتظام في سلك   وما صّدني ذلك عن امتالك شيء من ملكة اإلنشاء  
 .   من یقتدر على البیان واإلفصاح عّما شاء

 

 ]السانحة الخامسة[

، وسرت في جملة مّما  تدّبرت في مأثور الحكماء الراسخین والعرفاء الشامخین ـ 5  
، فلّلھ   وعنائھم، فعرفت عظیم جّدھم  جّمًا مّما صّنفوا ودّونوا )197(، وسبرت حّققوا وبّینوا

، وال صولة تحقیق   ، فإّنھم أو كأّنھم ما تركوا مقاًال لقائل دّرھم ودّر جدودھم وآبائھم
، وقد مّثلت لنا مرآة الزمان من حكماء  ، وال موضعًا لمجادلة بحقٍّ فضًال عن باطل لصائل

 .  الفرس والیونان آلھة العلم وھیاكل الفضل ومالئك الحكمة والفلسفة

ّني وجدت أكثر ما وقفت علیھ من مسفوراتھم بین مصبوبة في قالب القّوة سوى أ  
، بحیث ال ینتفع بھا إّال األوحدي من الناس  واإلحكام موضوعة على طریقة النقض واإلبرام

، وال یصلح بل ال یصّح ذلك لألكثر خوف ھجوم الُشَبھ   بعد التعب والكّد وطول المراس
 .   ما یتعّذر دحره ویستشري شّرهونجوم زیغ األضالیل نجومًا رّب

، لم یذكروا فیھا سوى متون  ، وبین مختصرات منزورة الفوائد  ھي بین مثل ھذا  
 . العقائد من غیر ذكر ألدّلتھا القاطعة وال إشارة لبراھینھا الساطعة

،  ، وبكّل الفضل لھم نعترف وأنت تعلم أّن القوم ـ على عّالتھم ـ من بحرھم نغترف  
 .   ، ومنھم التعلیم ووظیفتنا منھم التعّلم ابقة التأسیس وفضیلة التقّدمولھم س

ولكن كال الطریقتین ال تفیان بتمام الغرض وال تقعان موقع العالج الحاسم من المرض   
إذ توسیع دائرة البحث وإن كانت في أكثر العلوم ضربة الزمة ولكثیر من الشكوك ; 

،   ، ولكّنھا طریقة ال تعّم نفعًا ، والبحث والدة الشّك بحث، والحقیقة بنت ال والشبھات حاسمة
، وال یمكن لكّل األنام أن  كما أّن الثانیة من اإلیجاز في مثل ھذه العلوم ال تفید ظّنًا وال قطعًا

، وال یلزم علیھ أن تبقى الناس مقّلدة في دیاناتھا آلبائھا   یكونوا من أھل الحكمة والكالم
حدھم من مبادئ دیانتھ وُأصول عقائده مجمل كلمات فارغة وجمل عاّمیة ، حّظ أ  وُأّمھاتھا

                                                           
 .  )675:  2صحاح اللغة . (  كّل أمر ُرزَتھ فقد سبرتھ)  197(
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، وھناك واسطة ھي  ولعّلھا غیر سائغة وخیاالت موھومة ومعان غیر محّصلة وال مفھومة
 .  ، وفاصلة ھي بسعة رحمتھ أوسع وأنفع بفضل اهللا أجمع

ثمینة في بحث دفائن الفلسفة حّبذا لو أّن حزبًا من ُأولئك الباحثین الذین نقدوا أعمارھم ال  
ومساجالت التنازع والمجادلة وضعوا على عاتقھم وأخذوا في عھدتھم التكّفل بأمر لھ من 

 .  .  األھمیة حّظھا الوفیر وقسطھا الوافي

حّبذا لو انتدب أفراد من أطّباء المعارف وزعماء الفلسفة لحفظ مبادئ الدین في نفوس   
 . .  عوة من أقرب طرقھا وأسھل سبلھااُألّمة والتفاني في سبیل الد

حّبذا لو عمدوا إلى ما سّجلتھ كبار الحكماء من األدّلة والبراھین على ُأصول الشریعة   
، وتخرج بھا عن التعقیدات   ، فیكسونھا حّلًة من البیان تقّربھا إلى األذھان اإلسالمیة

 بھا عن )198(، وتنخزل الصناعیة واالصطالحات الفلسفیة

،  ، وتلّذ بھ األسماع ، وتترّسل في اإلقناع بھا ترّسًال یكشف عنھا القناع  المجادالت الكالمیة
، تتكھرب   ، ویھّز العواطف الشریفة  وتھّش لھ الطباع بُأسلوب بیان یخرق الحجب الكثیفة

، كي تنفسخ ھناك شبھات  وب قبل اآلذان، وتتقّبلھ القل بسّیال سالستھ أسالك األذھان
 .  المشّككین وترتسخ في النفوس ُأسس العقائد وُأصول الدین

، فوجدت  وقفت في وسطة مركزي وأرسلت أشّعة النظر إلى من في محیط دائرتي  
الكثیر من ھذه األشباح الماثلة والصور المتجّولة ـ ال أخّص منتحلة دین اإلسالم بل عاّمة 

وتمّلصت أوابد نفوسھا وشوارد )201(وحلم إھابھا )200(ونغل أدیمھا )199(قد فرغ وطابھااألنام ـ 
، قد مرق   قلوبھا من عقلة الدین وروابط الیقین ورسوخ العقائد والخضوع إلى قادة الشرائع

، حّتى تغالوا وتطّرفوا فیھا بما ال تتغالى  الكثیر إلى منازع الطبیعة ومخادع المالحدة
تتناصر بھ أھل المذاھب الحّقة ألدیانھا ـ سّیما األحداث واألغرار والنشأ الصغار ـ واقتنع و

، وھم من ضعف العالقة بما یعتزون إلیھ  آخرون بظاھر النحلة ومجرد االعتزاء والنسبة
حاشا  . ( .  ، وینقلبون علیھ ألدنى نابض تشكیك  على حال یمیل بھم عنھ ألّول عارض شبھة

 .  وقلیل ما ھم:   ، وبالعزیز علّي أن أقول ) بالمعارف عراھم من استحكمت

                                                           
 .  )208:  4العین للفراھیدي . ( عالقط:  الخزل)  198(
 .   )362:  1جمھرة اللغة . (  ، وأوطاب وطاب:  ، والجمع ِسقاء اللبن خاّصة:  الوطب)  199(
 .   )60:  4القاموس المحیط . ( فسد في الدباغ:  نغل األدیم)  200(
:   5صحاح اللغة . ( ، فیتثّقب  ، ویقع فیھ دود )یسترخيلّف اإلھاب ودفنھ ل(في الغمل ) الجلد(أن یفسد اإلھاب  :  الَحَلم)  201(

1903(  . 
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وجدت من أقوى األسباب والعوامل في سریان الداء وانتشار عدوى ھذا الھواء   
األصفر على عقائد المسلمین ومروقھم من مشرق ھذا الدین إلى منازع الغربّیین عدَم قیام 

طریقة اإلقناع واإلیضاح والتسھیل :  أعني،   الزعماء في الدعوة على تلك الطریقة الوثیقة
، ویكنز في أعماق القلوب بذور  ، إفصاحًا یغرس في النفوس ُأصول العقائد واإلفصاح
في كّل  )203(، وتلتبك الكبیر )202(، ویھرم على طقسھا ، حّتى ینمو علیھا الصغیر  األدیان

 .  ، وتمتلك كّل عاطفة لھ ووجدان إحساس منھ وشعور

امُتھن اإلسالم من عھد غیر قریب بدائین عضالین كادا أن یقضیا علیھ ـ ولیفعالن إن   
الدعوة لم تنھض لھ رجالھ وتطّب لھ حماتھ وتبلسمھ ضوامده ـ امُتھن بإھمال زعمائھ سبیل 

، وإشراب النفوس البشریة ما في ھذا الدین من  واإلرشاد وصیحة النصیحة في العباد
، طالما استمسكت   ، وتكّفل الھناء والدعة في الدارین  صوالح السعادتین وتربیة النشأتین
 .  بعراه وسارت على أضواء مناره

ین لّما أھملوا الدعوة أّن رجال ھذا الد:  والثاني ما قد زاد المرض عّلة والصدى غّلة  
، وألقوا حبلھا على  ، وتركوا نفوس المسلمین على سذاجتھا وتعامت علیھم سبل التعلیم

، ولم یبق من غرائز دینھم سوى ما تلفظ بھ ألسنتھم وما تسمعھ من اآلباء واُألّمھات   غاربھا
ًا وال تجد فیھا من ، ال تسمع فیھا للدیانة ھمس  ، أّما القلوب فصفر عاریة وقفر خالیة  آذانھم

،  ، أصبحت كقالع أخلتھا حامیتھا ونام عنھا حّراسھا الحقیقة ـ لو فّتشت علیھا ـ عینًا وال أثرًا
، فرأى فرصة أمكنت وأمرًا حان وقتھ وأینعت ثماره وحّل میعاد   ھنالك استیقظ العدّو

والدعاة  ، فبّث المنذرین والمبّشرین ، فھجم بجیوش شبھاتھ وجنود تشكیكاتھ حصاده
قلب القلوب عن .  والمرسلین على تلك القالع الخالء من كّل منعة الفراغ من كّل حصانة

، وأجھز على الدیانات وكّلیة   ، فحّولھا عن استقامة فطرھا ، وأبرد إلى العقول  وجھتھا
، فأصبحت  ، فأزھق روح حیاتھا وأخمد أضواء مصابیحھا اإلصغاء إلى الطقوس والشرائع

في متایھ الزندقة واإللحاد ومنازع إنكار المبدأ والمعاد الماحي  )204(خّبط خبط عشواءاُألمم تت
 .   حقیقة كّل أدب وكیان كّل كماللصورة كّل شرف و

                                                           
 .  )468المنجد في اللغة . ( الطریقة:   الَطقس)  202(
 .  )226:  12لسان العرب . ( الخلط:  اللبك)  203(
أن تطأُه :   والخبط.  ، فتخبط كّل شيء تمّر بھ  ، وھي الناقة التي ال تبصر باللیل أخبط من عشواء:   یقال.  ھذا من األمثال)  204(

 . )441:  1جمھرة األمثال . ( برجلھا فتكسره
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ومن جّراء ذلك التنازع والتجاذب المتجاوزین حدود األدب خلعت الناس ربقة كّل   
، فال إسالمیة وال  ، وفزعت إلى التشّبث بما تمّده لھم من أسالك الھباء أوھام الطبیعة دیانة

 .  نصرانیة وال جنانیة وال جھنمیة

،  تأّلبت زعانفة من اُألّمة المسیحیة وتغالت وتطّرفت في الطعن على شرف اإلسالم  
، ومّست شرف صاحب   ، وخدشت العواطف ، وخرجت عن اآلداب  حّتى تجاوزت الحّد

 .  الرسالة بما ال یلیق في حّق رعاع الناس وسفلة البشر

 .  ، خرجت عن آداب المناظرة إلى التسابب والمعایرة نعم  

لى أّننا جمیعًا لو تدّربنا في المعرفة وتدّبرنا نوامیس أدیاننا معًا لما وجدناھا تخّولنا ع  
 .  شیئًا من ذلك التضارب والتھارش والتسابب والتناھش

، ومن  من ضربك على خدك األیمن فحّول لھ األیسر «:  إّن الدین اإلنجیلي الذي یقول  
:   ، واآلیات الذھبیة من القرآن المحّمدي الذي یقول )205(»  سّخرك فرسخًا فسر معھ فرسخین

ِخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّن َك ِبِھ َشْیئًا َوَال َیتَُّقْل َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمة َسَواء َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّلَھ َوَال ُنْشِر(

َوَال ُتَجاِدُلوا َأْھَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن ِإالَّ (:  ، القرآن المحّمدي الذي یؤّدب ُأّمتھ بقولھ  )206()ُدوِن الّلِھ

، إلى كثیر   )207()ِذي ُأنِزَل ِإَلْیَنا َوُأنِزَل ِإَلْیُكْم َوِإَلُھَنا َوِإَلُھُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُھ ُمْسِلُموَنالَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُھْم َوُقوُلوا آَمنَّا ِبالَّ
 .  . من أمثالھا من الحكم األدبیة واآلیات الذھبیة

أم !  ؟ حن علیھ من تلك الصفة، أھل ھذه األدیان المقّدسة تخّولنا شیئًا مّما ن  لیت شعري  
في البغي والعدوان والتحّطط  )208(ھل تخّولنا في المسیح ما علیھ الیوم أغیارنا من الھملجة

لى العقوق ویخرج بنا عن الحدود وھل یحملنا ع!   ؟  على قداسة صاحب الشریعة اإلسالمیة
والبادي (،  ویغرینا ویغیرنا ویحمینا على المقابلة بالمثل إّال تلك البذاءات الفاحشة

 !   ؟ )209()أظلم

،  میس اإلسالم تتلّقى صاحب شریعتھم بكّل ترحیب واحترام، وھم یجدون أّن نوا ھذا  
 . وتنعتھ بكّل طھارة وقداسة

                                                           
 . 286، بین اإلسالم والمسیحیة   39ـ  38إنجیل لوقا :  ظران)  205(
 .  64:  3سورة آل عمران )  206(
 .  46:  29سورة العنكبوت )  207(
 .  )136:  15لسان العرب . ( االنقیاد:  وتأتي بمعنى.  حسن سیر الداّبة في سرعة:  أصل الھملجة)  208(
 .  )368و 230:  1جمھرة األمثال . ( الذي ابتدأ اإلساءة أظلم:  ، أي  مثل یضرب للرجل یجازي اإلساءة بمثلھا)  209(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ، وھم الیوم یجازونھ جزاء )210(وفى لھم اإلسالم وفاء السموءل  

 ! )211(سنّمار

، وتلك مزاعم الیھود في  نا لو أردنا أن نقول لوجدنا للقول مّتسعًا وللطعن مجاًالعلى أّن  
لم تنمح من صفحات التاریخ ولم تنطمس من ألواح  )212(البتول العذراء وابنھا السّید الحصور

 .  النفوس

، وإّن في الحّق   مغ الباطل بمثلھ أو نقتل الجاھل بسالح من جھلھولكّننا معاذ اهللا أن ند  
 .  لمندوحة وفي السداد لسعة

یا ھل ترى علم ُأولئك الرعاع وسقط المتاع المتأّلبون على اإلسالم ماذا كانت مغّبة تلك   
 !  ؟ ذلك الطعن بیننا )213(المصاف ومساجالت

 ؟  ھل استدخلوا شیئًا من اُألمم اإلسالمیة في الدیانة المسیحیة  

تلك المجالدات الجدلیة عن خلع العاّمة  )214(وإّنما انجلت قساطل!  ، ورّبھا كّال  
،  صرانیة راسخة على الحقیقة وال إسالمیة، فال ن والبسطاء نیر كال الدیانتین عن أعناقھم

 .  زالتا من أعماق القلوب وإن بقیت النحلة إلیھما على أطراف األلسنة

                                                           
فقصده ملك من ،  ، وخرج إلى الروم ، وذلك أّنھ أودعھ امرؤ القیس دروعًا وسیوفًا تضرب العرب المثل في الوفاء بالسموءل)  210(

، وإّال  إن سّلمت إلّي الدروع والسیوف: ( ، وقال ، فأخذ الملك ابنًا لھ كان خارجًا من الحصن ، فتحّرز منھ السموءل ملوك الشام

 .  )345:  2جمھرة األمثال . ( ، فذبحھ وانصرف خائبًا )، فإّني غیر مخفر ذّمتي  شأنك: ( ، فقال )ذبحت ابنك
، كان یتنّقل بینھا وبین   ، من سّكان خیبر ، شاعر جاھلي حكیم السموءل بن غریض بن عادیاء األزدي:  وأّما ترجمة السموءل فھ

 .  األبلق:  حصن لھ سّماه
 :  أشھر شعره المیتھ التي مطلعھا

 فكّل رداء یرتدیھ جمیل*** إذا المرء لم یدنس من اللؤم عرضھ 
 .  وھي من أجود الشعر
 .  ولھ دیوان شعر صغیر

 .   الذي تنسب إلیھ قّصة الوفاء مع امرئ القیس الشاعر وھو
 .  ق ھـ 65توّفي نحو سنة 

 . )140:  3، األعالم للزركلي  388:  1، معاھد التنصیص  595، سمط الآللي  27:  7و  189:  5وفیات األعیان (
، فلّما نظر إلیھ  ، فبنى الخورنق للنعمان بن امرئ القیس بّناًء مجیدًا من الروموكان سنّمار .  یضرب مثًال لسوء الجزاء)  211(

 .  ، فخّر مّیتًا ، فألقاه من أعاله ، وكره أن یعمل مثلھ لغیره النعمان استحسنھ
 .  297:  1، جواھر األدب  221ـ  220:  1، مجمع األمثال  306ـ  305:  1جمھرة األمثال :  قارن

 .  )631:  2صحاح اللغة . ( الذي ال یأتي النساء:  الحصور)  212(
 .  )181:  6لسان العرب . ( المفاخرة:   المساجلة)  213(
 .  )1155:  2جمھرة اللغة . ( الغبار:  القسطل)  214(
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،  ما العاقبة إّال أّننا فتحنا للدارونیة والطبیعیة بابًا واسعًا على كّلیة األدیان والمذاھب  
سالمة  (و )215()  مّیلشبلي ش (فأصبحت دیاناتنا المقّدسة وطقوسنا الشریفة أالعیب لـ 

، ویرمون بھا في الھزء والمسخرة إلى كّل فجٍّ  ، یمّزقونھا كّل ممّزق وأمثالھما )216()  موسى
 !  عمیق

، ثّم املك ھنالك  )رسالة السبرمان(و ) فلسفة النشوء واالرتقاء(انظر مواضیع من   
، ال بل إن كنت متدّینًا  مسلمًا أو مسیحیًا حّقًاقلبك أن ال ینخلع ودمعك أن ال یندفع إن كنت 

 !  بأّي دین مستسلمًا ألّي عقیدة

انظر بالمجھر الكبیر إلى زوبعة في الكون وعاصفة في الوجود ترید أن تأتي على   
على كّل اآلداب والكماالت ونوامیس :   ، وبعبارة ثانیة كاّفة األدیان وكّلیة المذاھب

 .  .  الشرف

 .   . ترّد اإلنسان ـ بعد كمالھ ورقیھ ـ إلى أبعد عھده وأّول نشوئھترید أن   

                                                           
، وسافر  ، وتعّلم في الجامعة األمیركیة ببیروت م 1850، ولد في قریة كفر شیما سنة  ، طبیب لبناني شبلي إبراھیم الشمّیل)  215(

 . ، ومن ثّم سكن مصر  ، فتأّثر بتطّوریة سبنسر ودارون إلى فرنسا
د الزھراوي في تأسیس حزب الالمركزیة اإلداریة ، وشارك رفیق العظم ورشید رضا وعبد الحمی م 1886أصدر مجّلة الشفاء سنة 

 .  م 1912العثماني عام 
 .  م 1917توّفي بمصر سنة 

 .   ، الحقیقة ، شرح بخنر على مذھب دارون فلسفة النشوء واالرتقاء:  من مؤّلفاتھ
 .  كاملة، وبالعلمنة ال ، وباالشتراكیة ، وبإلوھیة العقل ، وبقدم العالم كان قائًال بالتوّلد الذاتي

 .  )46:  9، موسوعة المورد  40ـ  39:  2، موسوعة أعالم الفلسفة  155:  3األعالم للزركلي (
 .  ، كاتب مضطرب االّتجاه والتفكیر سالمة موسى القبطي المصري)  216(

، وشارك في تأسیس  ، ودعا إلى الفرعونیة  ، وتعّلم بالزقازیق وباریس ولندن م 1887ولد في قریة كفر العفي بقرب الزقازیق سنة 

 .  ، واعتقلوه وسجنوه مّدة حزب اشتراكي لم یلبث أن حّلھ اإلنجلیز
 . ، وعاد إلى الكنیسة في سّن األربعین وجحد الدیانات في شبابھ

حّتى عام ) الھالل(، ثّم رأس تحریر مجّلة  ، وعمل في التدریس قبل الحرب الكونیة اُألولى وتعّطلت بسببھا) ستقبلالم(وأصدر مجّلة 

 .  ، فنشرت دار الھالل رسائل بخّطھ تثبت أّنھ كان عینًا علیھا لحكومة صدقي ، وقام بحملة على الصحافة اللبنانیة بمصر م 1927
 .  ، یناصر بدعة الكتابة بالحرف الالتیني ث العربيوكان كثیر التجّني على كتب الترا

،  ، نظریة التطّور وأصل اإلنسان حّریة الفكر وأبطالھا في التاریخ:  ، منھا صّنف وترجم ما یزید على األربعین كتابًا طبعت كّلھا

 .  ، التثقیف الذاتي ، فّن الحیاة غاندي والحركة الھندیة
 .  م 1958سنة  توّفي في إحدى مستشفیات القاھرة

 .  )108ـ  107:  3األعالم للزركلي (
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، یوم كان ـ كأبناء جنسھ من بھیم الحیوان ـ یركب بعضھ  ترید أن ترّده إلى عھده األّول  
، ال قوانین محدودة وال آداب  ، یأكل ما شاء وینكح ما شاء ، ویفترس كلٌّ كال  بعضًا
 .  .  یعة وتوجبھ الھمجیة، إّال ما تشاؤه الطب مسنونة

 .   . وسوف تعّجل نفوذھا إن لم ینھض لدفع ھذا االعتداء حماة أشداء  

 !  )217(، والحدیث شجون  الفؤاد مشحون  

ما وقفت على تشّدد ُأولئك الزعانفة من األغیار في التحامل  )218(أّني غّب:   والقصارى  
على شریعة اإلسالم ـ بإدخال مفتریات النبز ومختلقات الوخز والتالعب بمتشابھات الكتاب 
والسّنة إلضالل العاّمة وتحییر الخاّصة وتشكیك السّذج ـ طفقت أرتأي أن أضع مشروعًا 

ورحض تلك المدانس عن شریعة اإلسالم المطّھرة من لدفع تلك الشبھ ودحض تلك الحجج 
، فرأیت أّن بحر  ، ثّم استدركت في الرأي وناجیت الفكر كّل دناسة الحریة بكّل قداسة

 :  ، وأّنھ ظلمات اإلفك والباطل ال یكاد ینتھي إلى ساحل

 سمعت نباحًا من كالب خسأتھا*** یطول إذًا ھّمي إذا كان كّلما 

، حاشا العقالء واألصّحاء وأھل السالمة   جھلة جیراننا المسیحّیین نباح:  أعني بھ  
 .   ، فإّن لھم مّنا كّل السلم والموادعة منھم

على أشّعة أنوار  )219(علمًا بأّنھم یستاؤون معي من ذلك النباح الذي یھرف بھ طغامھم  
، النبح الذي یختلقونھ إفكًا ویفترونھ زورًا  )220()نبح الكالب على نجوم األسعد(محّمد 
، جعلت تلّف لإلسالم الحابل  )من كان یخلق ما یقول فحیلتي فیھ قلیلة(،   تحرونھ بھتانًاویف

 .   )222(، وتضرب للمسلمین أخماسًا بأسداس  ، وتمزج الحّق بالباطل )221(على النابل

                                                           
 . ، فراجع تقّدم الكالم حول ھذا المثل سابقًا)  217(
  . )442المصباح المنیر . ( اإلتیان یومًا بعد یوم:  الغّب)  218(
 .  )214:  3القاموس المحیط . ( ، أو عّجل ، أو مدح بال خبرة أطرأ في المدح إعجابًا:  ھرف)  219(

 .   )146:  4المصدر السابق . ( أوغاد الناس:  والطغام
 .  )262:  6لسان العرب . ( ، لكّل واحد منھا اسم خاصٌّ عشرة أنجم تتالأل في السماء:  نجوم األسعد)  220(
، وھي  صاحب الِحبالة:  والحابل.  اختالط األمر على القوم حّتى الیعرفوا وجھھ ، یضرب في اختلط الحابل بالنابل:  یقال)  221(

،  ، فال یصاد شيء ، فیختلط أصحاب النبال بأصحاب الحبائل یجتمع الُقّناص وذلك أن.  صاحب النبل:  والنابل.  شبكة الصائد

 .  )110:  1جمھرة األمثال . ( وإّنما یصاد في االنفراد
، وھو أن ُیظھر الرجل أّن ِورده  وأصلھ في أوراد اإلبل.  ، یضرب مثًال للمماكرة والمخادعة ضرب أخماسًا ألسداس:  یقال)  222(

 .  )5ـ  4:  2المصدر المتقّدم . (، وإّنما یرید الِخمس  سدس
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 استنزلت موحیات قلم العنایة على لوح الضمیر فیما عزمت علیھ فأوعزت إلّي أّن قلع  
، وبتوطید اُألسس  ، وأّن في تحقیق الحّق إبطال للباطل  الشجرة خیر من قتل العصافیر

 .   تستقیم المباني ویندفع عنھا خطر االنھدام بمكافحة العواصف

فمن خطور كّل ھاتیك السوانح على ھواجسي اندفعت إلى نشر ھذه الدعوة التي   
 . ورائب المعارفأودعتھا زبدة ما مخضتھ في عمري من ألبان العلوم 

، أو أرى صالحیتي لھذه المنزلة   ومعاذ اهللا أن أحسب أّني من أھل الدعوة واإلرشاد  
، وال أبخل بما عندي على مّلتي  ، ولكّني أردت أن ال أخّل بوظیفتي العلیا والخّطة المتقاعسة

 .  ، بل كّل راغب في الحّق طالب للحقیقة  وأبناء جلدتي

، إلفًا غریزیًا  ، ِفرق اإلسالم وغیره لل والنحل والشعوب واُألممأحببت خدمة جمیع الم  
وحّبًا جنسیًا وحنانًا طبیعیًا وإخالص ودٍّ لكّل من تضّمني وإّیاه روابط الجنسیة وأواخي 

 .   البشریة

أحببت أن ُأقّدم إلیھم وجیزة في اُألصول اإلسالمیة ونوامیسھ األّولیة التي تبتني علیھا   
،   ، وعلم من أین )223(» رحم اهللا امرءًا عرف قدره ولم یتعّد طوره «،  دیانةكّل شریعة و

،  ، مفّصًال ھذه اُألصول في عّدة فصول ، عرف مبدأه ووسطھ ومعاده  ، وإلى أین وفي أین
، ھو الدین األصیل  الم ھو الدین، وأّن اإلس ملمعًا في غضونھا إلى أّن الدین ھو اإلسالم

، ببراھین بّینة  ، ویتكّفل بكّل شرف وسعادة ، وتقبلھ الفطرة الذي تطابق نوامیسھ العقول
، جامعة بین   متقنة مكسوة بالعبارات الرشیقة والِفَقر األنیقة التي تقّرب البعید وتسّھل الشدید

، متوّخیًا جھدي  فصاح عن المرامالرصانة والرّقة والوضوح والقّوة وفصاحة الكالم واإل
، بمألوف من البیان  تجّنب ما یوجب التعقید من االصطالحات الفلسفیة والمجادالت الكالمیة

 .  ، وواضح من القول یعید معقول الفكر كمحسوسھ مأنوسھ

، حسب جھدي وطاقتي وما   كّل ذلك تسھیًال لمطالبھا وطلبًا النتفاع العالم والعاّمي بھا  
 .  جات بضاعتيفي مز

، بحیث لو راجعھا طالب الحّق بإنصافھ وعرضھا  لك بارزة إلیك )224(فھا ھي ضاحیة  
على صریح عقلھ ـ بعد تجریده عن غواشي العصبیة لما ألفھ من أّیام صباه ونشأ علیھ من 

 .  ـ لوجدھا حریة بالقبول مطابقة لضرورة العقولمستحكم عادّیاتھ ومعتقداتھ 

                                                           
 .  166، نور األبصار  367:  1غرر الحكم :  الحظ)  223(
 .  )2407:  6صحاح اللغة . ( إذا بدا لك وظھر:  ضحا الطریق)  224(
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، وذریعة للقرب منھ   أرغب في أن یجعلھا خالصة لوجھھ الكریم) جّل شأنھ(وإلى اهللا   
، وترفع دیوان حسناتي  ، وكّفارة تضع ما كان في میزان سّیئاتي أو سیكون في دار النعیم

 .  ینفع مال وال بنون ، نافعة لي ولغیري یوم ال إلى مقام یشھده المقّربون

ورجائي وُأمنیتي من جمیع أھل األدیان والملل  )225(، فكّل قسمي وإلّیتي وبعد ذا كّلھ  
وأرباب اآلراء والنحل ـ أخّص المّلة المسیحیة وأحبار النصرانیة الذین لھم حرّیة الضمائر 

، أن ینظروا في دعوتي ھذه  بالتماس ورجائي من الجمیع وال یأسونفوذ الخواطر ـ سؤالي 
، ویلحظوھا لحاظ اإلشفاق   ، ال بعین المنازعة واالعتساف  بعین الموادعة واإلنصاف

، وال یحّلوھا وھاد  ، ویحملوھا على مھاد التأّمل واألناة ، ال لحاظ الساخط الملول  والقبول
 .  التحّمل والترات

، وال   ، وال یتمّحلوھا قبل أن یتحّملوھا ال یمّلوھا قبل أن یتأّملوھا رغبتي إلیھم أن  
 .  ، وال یحّطوھا قدرًا قبل أن یحیطوا بھا ُخبرًا یستدبروھا قبل أن یتدّبروھا

فإّني ـ وعظمة من وّحدتھ فیھا وقصدت الدعوة إلیھ والداللة علیھ ببادیھا وخافیھا ـ ما   
، وال ركنت فیھا ـ معاذ اهللا ـ  )226(ال إظھار الغلبة والمماحلة، و قصدت بھا الشقاق والمجادلة

، بل جّردت نفسي بادئ بدء عن كّل  )حمیة الجاھلیة(، وال أخذتني بھا الحمیة   إلى العصبیة
، وأعملت جمیع قواي  دة، وأقمتھا أّول األمر وآخره مقام المحاسبة والمجاھدة الشدی  عقیدة

، واّتبعت ما قادني إلیھ العقل  ، وشایعت ما دّلني علیھ البرھان وحدسي وعقلي وحّسي
 .  والمیزان

، جمعتھا للجمع ال  ، وال إللقاح الفتنة والفساد  اهللا یعلم أّني ما كتبتھا للرّد واإلیراد  
 .  ، وأّلفتھا لتأّلف الِفرق ال الختالف الفریق للتفریق

، ومن رّد فجوابھ على اهللا ال علّي وحسابھ  فمن قبل فبفضل اهللا وجمیل جزائھ علیھ  
 .  إلیھ

ولكن ثقتي باهللا أّنھم إن تخّلوا في أنفسھم وتجّردوا وصّوبوا أفكارھم وصّعدوا واعتبروا   
قیق إّنھ ح.   ، لسوف یجمعنا اهللا وإّیاھم على الطریقة المثلى  وأنصفوا وطلبوا الحّق وتعّرفوا

 .  ، وبھ المستعان  بالفضل جدیر باإلجابة

                                                           
 .  )20المصباح المنیر . ( الحلف:  اإللّیة)  225(
 .  )568:  1جمھرة اللغة . ( العداوة:  المماحلة)  226(
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َوَما َتْوِفیِقي ِإالَّ ِبالّلِھ َعَلْیِھ َتَوكَّْلُت َوِإَلْیِھ (:  وما أردت إّال اإلصالح والنصیحة ما استطعت  

 .  )227()ُأِنیُب

 

 

                                                           
 .  88:  11سورة ھود )  227(
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 لھ دعوة الحّق

 

 

 

وحي ( )228()ْشِرِكیَنُقْل َھِذِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَلى الّلِھ َعَلى َبِصیَرة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن الّلِھ َوَما َأَنْا ِمَن اْلُم(  
 .   )معجز

یتي ، ولك رغبتي وثنائي وأنت بغ ، وعلیك مدحتي تمجیدًا اللھّم إلیك دعوتي توحیدًا  
،   ، وعلى نبّیك وأطائب آلھ وكرام صحبھ صلواتي وشرائف تسلیماتي وتحّیاتي ورجائي

داعیًا إلیك بالدعوة اإلسالمیة مائًال فیك إلى المّلة الحنیفیة بالبراھین الحّقة ال بالمجادالت 
 .   الخصامیة

مة قبل فإّن الغرض من عقد دعوتي ھذه یتّم وینتظم بسلك أجزاء وفصول ومقّد..  وبعد  
 :  ، وھي  الشروع في المقاصد

 في وجوب النظر ولزوم المعرفة

،  وھو باب جرت عادة القدیم عند البعض على االفتتاح بھ وتجاذب أطراف الكالم فیھ  
، وإّنما لي فیما ھنا كلمة عسى أن یقتنع بھا  ، وال ننزع إلى سبر مخاضتھ ونحن ال یھّمنا ذلك

 :   الناظر عن كّل تلك األساطیر

 

   مقّدمة في وجوب النظر ولزوم المعرفة 

 ]في وجوب النظر ولزوم المعرفة:   مقّدمة[

 ]فطرة اإلنسان على تطّلب األسباب لكّل محسوس[

عوامل الدثور  )229(إّن من النوامیس األّولیة والضرائب الطبیعیة التي لم تعتورھا  
والظھور ولم تغّیرھا فواعل التبّدل والتحّول أّن أّول خطوة فكریة یتخّطاھا ھذا الكائن الحي 

                                                           
 .  108:  12سورة یوسف )  228(
 .  )239:  2دي العین للفراھی. ( تواظبت علیھ:   ، أي تعاورت الریاح رسمًا حّتى عّفتھ)  229(
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الحّساس الناطق من مجھلة الحیوانیة إلى معالم اإلنسانیة بعد ما طوى شطرًا من صحیفة 
، إّال من تقاضي مقّومات ماّدي  وسذاجة الخیال وفراغ البال )230(أّیامھ في بلھنیة العیش

، أّول قدم یضعھا في مفازة البحث   حیاتھ والدفاع عّما یحّس بھ من مؤلمات واھن وجوده
، ھو ما بّثتھ  ة الجاھلیةوالنظر بعد تلك النعسة الطبیعیة وأسبق روح دّب فیھ بعد ھاتیك المیت

فیھ لحظة العنایة من تطّلب األسباب والعلل لسائر ما یقع علیھ حّسھ من حوادث الطبیعة 
، وال سّیما الكوائن الفجائیة التي لم یرضخ لھا ولم یعتّد علیھا ولم یتكّرر لھ  وكوائن الماّدة

لبزوغ الشمس وطلوع ، یستغرب ویعجب من طلوع الكوكب المذّنب ما ال یستغربھ   شھودھا
، یندھش للخسوف والكسوف وال یندھش لمغیب الشمس كّل لیلة ومحاق القمر كّل  القمر
 .  ، والغایة في الجمیع واحدة وإن اختلفت األسباب وتعّددت المبادي شھر

   تقسیم الناس في طلب المعارف والسیر في طلب الحقیقة 

والطلب لمعرفة سبب كّل حادث وكائن أّیًا ما  بید أّنھ یندفع بدافع الغریزة إلى التقاضي  
أسرع ) لمعة البرق(مرور خطور :  ، أعني  ، غیر أّن ھذه الحركة الفكریة قد تكون حاًال  كان

، ثّم یزول ویعود المرء على عدوائھ في سنن تلك النعسة اُألولى والتغافل عن  ما یلمع
ار كھًال كما ھو وقد كان طفًال سوى ، فیغدو وقد ص  اإلمعان في فجاج ھذه األودیة السحیقة

، فیستخدم ذلك الروح المجّرد العاقل لھذا  ما یعانیھ من مزاولة الماّدیات ومقّومات أود الحیاة
 .  الجسد الكثیف الباطل الذي سوف ال یحصل منھ على طائل

من سبب إلى ، فتترامى  ، وقد تستمّر تلك الحركة وتتكانف وتلزم حّتى تصیر ملكة نعم  
، وال یجد أریحیة وال راحة من ھذه المتاعب الفكریة والتجّوالت  سبب ومن طلب إلى طلب

، فیتركھ ویفّر منھ  النظریة مادام في أسر ھذا الھیكل وفي سجن ھذا البناء الذي سینھدم علیھ
 !  ؟  ، وال أدري أیجدھا أم ال  طالبًا عسى أن یجد الحقیقة وراءه

سالمة :  أو علمتھ فإّني ال أشّك أّن أھل السالمة واالستقامة ـ أعني بھامھما جھلُت ذلك   
القرائح والِفطر واستقامة األلباب وصّحة النظر ـ ال تزال أفكارھم المثّقفة تترامى في معارج 

، تتصاعد في سّلم المراقي إلى حیث شاءت لھا القابلیات واألسباب   النظر والمعرفة
، ثّم ال محیص لھ في النھایة من الوقوف  فع طبیعي وسائق غریزيكّل ذلك بدا.   والمعّدات
،  ، ویّتخذھا غایة األسباب والمسّببات ، یطوي علیھا سلسلة سائر الممكنات على غایة

 .  ، وال مبدأ لھا من شيء یجعلھا مبدًأ لكّل شيء

                                                           
 .  )1223:  2جمھرة اللغة . ( ، إذا كان في رخاء وعّزة ھھو في ُبَلھِنیة من عیش:  یقال)  230(
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 ]تقسیم الناس في طلب المعارف والسیر في طلب الحقیقة[

 :  ثالثة أصناف ال رابع لھا أبدًا والناس في ذلك على  

ال أدري وال یھّمني وال یعنیني طلب ھذه المواضیع المظلمة والمغارات :  صنف یقول  
، وما عناي وھّمي إّال في توسعة العیش وترفیھ مآزق ھذه الحیاة ومعالجة  الموحشة
 .  ، وال أعرف وال أطلب شیئًا وراء ذلك ھذا الدھر )231(معامع

، وأخمد مصباح عقلھ وتدّرع بال   ، وسكن إلى ظّلھ  وھذا الصنف قد استراح إلى الجھل  
ِذیَن َال ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعنَد الّلِھ الصُّمُّ اْلُبْكُم الَّ(:   ، فھو والبھیم سواء أدري عن كّل واردة ترد علیھ

 .   )232()َیْعِقُلوَن

وصنف سمت ھّمتھ وكبرت نفسھ عن التلّوث بھذه الرذیلة ـ رذیلة الجھل التي ھي ُأّم   
الرذائل وسّم الفضائل ـ فبحث وسار ونّقب في األثیر وتطّلب اآلثار وركب متن أفكاره 

مر محسوس متحّیز متجّرد عن مبدأ كّل شعور ، فجالت فیھ حّتى وقفت بھ على أ السّیارة
 .   ، فرأى أّنھ ھو المبدأ األّول لسائر المبادئ والغایة األزلیة التي لیس بعدھا غایة وإدراك

:  ، فبعض یسّمیھا واختلفت األسماء والعبارات عن ھذا الشيء بین أھل ھذا الصنف  
، وطائفة تعّبر  بھیولى الكّل:  ، وقوم یرباألث:  ، وآخرون بالماّدة اُألولى:  ، وبعض بالطبیعة
، إلى غیر ذلك من ألفاظ  )233(القّوة والفعل:   ، أو الزمان:   ، أو الجوھر:  ، أو  بالدھر:  عنھا

، وجعلوھا خرقاء   ، اّتخذوھا لموالید األكوان كّلھا أبًا وُأّمًا ة المعانيمختلفة المباني متقارب
 !   ، وبالحري لھا ذلك على ما أنتجت من ھذا النتاج التعیس ، فأوسعوھا لعنًا وذّمًا حمقاء

، یتطّلبون الضاّلة  سار ھذا الصنف مع الثالث مترافقین كتفًا لكتف وجنبًا إلى جنب  
 .  ، وما ھي منھم ببعیدة لضائعةالمنشودة والحقیقة ا

، وطووا بسیر واحد جّم  اّتفقوا في مبادي السیر والحركة ووحدة الغایة والمقصد  
، حّتى إذا بلغوا ذلك المجھل ووقفوا على دارة ُأّم الطبائع واألجسام   مراحل وجملة منازل

 :   تنابذوا فیھ وتشاغبوا وتشّظوا وتوّزعوا

 .  یة التي نتطّلبھا والضاّلة التي ننشدھاھذه ھي الغا:  فقال بعض  

                                                           
 .   )88:  3القاموس المحیط . ( ، والعظائم الفتن:  المعامع)  231(
 .  22:  8سورة األنفال )  232(
 .  120ـ  119:  1، موقف العقل والعلم  255، الرحلة المدرسیة  157، القبسات  65التوحید للماتریدي :  قارن)  233(
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،   ، والغایة من وراءھا بل ھذه إحدى منازل السیر ومراحل الطریق:  وقال آخرون  
 !  ؟ وكیف تكون ھي ضاّلتنا ولیس علیھا أثر من آثارھا وال ِسمة من سماتھا

 .   ، والخالف جوھري ما بینھم وبعد طول الشغب والصخب افترقوا غیر وادعین  

بالماّدة أو :   فسار قوم إلى حیث تیّسر لھم السیر بعد أن عرفوا أّن تلك التي تسّمى  
 .  الطبیعة إّنما ھي َنَشاء اإلرادة وإحدى نابتات أرضھا المقّدسة

، وقصروا النظر  ، وھاموا بالبحث فیھا  أّما اآلخرون فأخلدوا إلى أرض الطبیعة  
 .   علیھا

، فإّن لھذا المقام ما  لك وفصل الخصومة فیما بینھمولیس الغرض ھنا الخوض في ذ  
أّن الطبائع البشریة والغرائز األّولیة مجتبلة ومفطورة :  ، وإّنما األصیل بالقصد فیما ھنا بعده

،   حّتى كأّنھا مقھورة على الطلب والبحث في العلل واألسباب والمبادي والغایات لكّل شيء
 .  حّتى تجد وتعرف أو تكّل وتقف

، كما ال  وھذه الغریزة من أكبر النوامیس المتّممة بل المقّومة لنظام الكون والعمران  
 .  یخفى على جھابذة الباحثین

فمغزى القوم من حكمھم بوجوب النظر ولزوم المعرفة إن كان إشارة إلى ھذا الدافع   
م غیر ذلك ، وإن كان مرادھ  الطبیعي والسائق الغریزي في النفوس فھو مّما ال ریب فیھ

 .  تمّھلنا ریثما ننظر فیھ

 .  )234(، إّن القوم سلكوا إلیھ من طریق وجوب شكر المنعم نعم  

 

   المنعم االستدالل على وجوب المعرفة بوجوب شكر 

 ، االستدالل على وجوب المعرفة بوجوب شكر المنعم[

 ،  واألخبار الداّلة على عدم الوجوب للمعرفة

 ]وطریق الجمع مع الدلیل العقلي

، وال یعسر تفّھمھ على  ونحن یتسّنى لنا تقریر دلیلھم ھذا على وجھ یلیق بالخاّصة  
 .  العاّمة

                                                           
، مفتاح الباب الحادي عشر  85، اللوامع اإللھیة  3، شرح الباب الحادي عشر  51، نھج الحّق   20:  2غنیة النزوع :  انظر)  234(
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أّن كّل مدرك شاعر ـ وال أخّص اإلنسان إّال لكونھ :  وتقریبھ ـ على توضیح وتنقیح ـ  
محّل البحث وإلیھ النظر ـ إذا التفت إلى نفسھ یرى علیھ من النعم الظاھرة والباطنة ما ال 

، ولیس ھو نفسھ وال من یشاكلھ من   ، ثّم بأدنى التفات یعلم أّن لھا موجدًا وسببًا  یحصى
، ثّم لكون النفس مجبولة على تعّرف ما تجھل ـ ألّنھا قد كانت في أصل  رةالناس ضرو

فطرتھا وأّول مبادئھا من الجواھر العّالمة ـ ال محالة تبقى أفكاره جائلة في طلب معرفة ذلك 
، ثّم من تطّرق االحتماالت وجوالن األفكار ینقدح في ذھنھ ـ ولو تجویزًا ـ أّن من  المنعم

، وذلك   أن یكون مع بقائھ على جھلھ بمن أنعم علیھ تلك النعم یسلبھا عنھالمحتمل الممكن 
، وال شيء أضّر  إذ إحدى تلك النعم وجوده; ، بل ال ضرر أعظم منھ   أعظم ضرر علیھ

 .  على الموجود من عدم نفسھ وذھاب ذاتھ

یھا ـ منوطًا أّن من المحتمل أن یكون بقاء تلك النعم ـ بعد االلتفات إل:  وبعبارة صناعیة  
الثناء علیھ بما :  إذ الشكر ھو; ، وشكره ضروریًا منوط وموقوف على معرفتھ  بشكره علیھا

 .  ، إّما مقّدمة للشكر أو بنفسھا ، فتجب المعرفة دفعًا لذلك الضرر المحتمل یلیق بھ وینبغي لھ

واجب دفعًا أّن المعرفة مقّدمة للشكر ال:  ، وھو  ویحصل من ھذا البیان برھان صناعي  
 .  ، فالمعرفة إذًا واجبة عقًال ، وكّل واجب فمقّدمتھ واجبة عقًال  للضرر

 .  ، لتكون المعرفة واجبة بالذات ال بالمقّدمة ویصّح جعل الوسط نفس دفع الضرر  

، ال  منھماوالمراد بالشكر ھنا ـ كما عرفت ـ الثناء الجمیل أو فعل المحبوب أو األعّم   
، إّال بعد ثبوت   ، لیتطّرق المنع من وجوبھ بھذا المعنى خصوص الطاعة وامتثال األمر

إذ ھو ;   )236(بالدور:  )235(، فیلزم ما یسّمونھ وجوب الطاعة ومعرفة المطاع وما یطاع بھ
لیمكن الثناء علیھ بما ھو أھلھ وما یسّوغھ ; بالمعنى المتقّدم ال یتوّقف إّال على معرفة المنعم 

 .  ه جّیدًا، فتدّبر  للمرء عقلھ أو بموافقة ما فیھ رضاه وما ھو محبوبھ ذاتًا ال أمرًا وتكلیفًا

 .  ھذا تحریر دلیلھم على أتقن وأبین وجھ  

، وال نعّقبھ من القول إّال من وجھة واحدة نجدھا  )237(ونحن نطویھ على غّره وُبُلالتھ  
 : عمیمة الجدوى

ار وتشھد لھ صحاح األخبار أّن المعرفة ال تجب على أّن الذي یساعده االعتب:  وھي  
، حّتى إّن  أن یعّرف نفسھ لخلقھ ویدّلھم على ثبوت ذاتھ)   جّل شأنھ (، بل على اهللا  الخلق

                                                           
 .   8، شرح الباب الحادي عشر  52نھج الحّق :  الحظ)  235(
 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( و كانت المعرفة ال تجب إّال من جھة وجوب الطاعة لدار، فل فإن الطاعة ال تجب إّال بعد المعرفة) 236(
 .  )491:  1لسان العرب . ( على ما فیھ من العیب:  ، أي طواه على ُبُلَلتھ)  237(
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عقد في كتابھ الشھیر  )238(شیخ المحّدثین وأجّل رواة أھل البیت المعروف بثقة اإلسالم
، وسرد فیھ عّدة   )239()باب البیان ولزوم التعریف والحّجة: ( ، فقال بابًا لذلك) بالكافي(

 . أخبار صریحة فیما ذكرناه

قلت ألبي :  ، قال )241()محّمد بن حكیم(، عن  )240()ابن أبي عمیر(روایة :  )منھا(  
:   ؟ قال المعرفة من صنع من ھي:  صادق أھل البیت لذكرھم الشرف ـ:  عبداهللا ـ یعني

 . )242(»  . . .  من صنع اهللا «

                                                           
لكثرة من مات فیھا من ; ، سنة تناثر النجوم  ھـ 329نة ھو الشیخ الجلیل ثقة اإلسالم محّمد بن یعقوب الكلیني المتوّفى س) 238(

، ولھ عّدة تصانیف أشھرھا كتاب  ، وقبره في الجانب الشرقي من بغداد في الجامع الواقع قبالة الجسر من شّط دجلة العلماء

 .  )علیھم السالم(، جمع فیھ الصحیح من أحادیث النبي وأھل بیتھ  الذي نقد على تصنیفھ من عمره عشرین سنة) الكافي(
ُأصول الدین وعلم األخالق وآداب :  ، تتضّمن قاطبة علوم الشریعة من وھو كتاب فخم ضخم یشتمل على عّدة كتب في عّدة مجّلدات

، وفي آخره كتاب الروضة یشتمل على متفّرق حكم وآداب  العشرة وكاّفة أبواب الفقھ مبّوبًا أحسن تبویب مرّتبًا على أبدع ترتیب

 .  وفلكیات وغیر ذلكوقصص 
، من أراد أن یعرف غزارة علوم اإلسالم وعظیم ما  فمن أراد أن یعرف شرف ھذا الكتاب وعظمة قدره وعناء مؤّلفھ بھ:  وبالجملة

 .  ))رحمھ اهللا(منھ . (  ، فإّن الرجوع إلیھ أحسن مطري بھ ومثنى علیھ فلینظر فیھ) سالم اهللا علیھم(جاء بھ النبي وأھلوه وخلفائھ 
 :  ونحن ھنا ندّون ترجمتھ بصورة أكثر تفصیًال:   أقول

كان من شیوخ الفقھاء وكبار .  أبو جعفر محّمد بن یعقوب بن إسحاق الكلیني الرازي البغدادي المعروف بثقة اإلسالم وشیخ المحّدثین

 .  ، فیھ زھد وورع العلماء عارفًا باألخبار والتواریخ
 .  )عة وعالم اإلمامیة صاحب التصانیفشیخ الشی: ( وصفھ الذھبي بقولھ

 .   ، وآخرین ، وحمید بن زیاد ، ومحّمد بن جعفر الرّزاز ، ومحّمد بن یحیى العّطار علي بن إبراھیم القّمي:  روى عن
 .  ، وطائفة ، وأبو المفّضل الشیباني ، وعلي بن أحمد الدّقاق ، وأبو غالب الزراري جعفر بن محّمد بن قولویھ:  وروى عنھ

 . )علیھم السالم(، كتاب رسائل األئّمة   ، كتاب تعبیر الرؤیا ، كتاب الرجال الكافي:  صّنف كتبًا مفیدة منھا
 .  ، ودفن في مقبرة باب الكوفة ، وصّلى علیھ أبو قیراط محّمد بن جعفر الحسیني ھـ 328سنة :  ، وقیل ھـ 329توّفي ببغداد سنة 

 74:  6، مجمع الرجال  280:  10، سیر أعالم النبالء  187، رجال ابن داود  395ـ  393ست ، الفھر 378ـ  377رجال النجاشي (

:   3، تنقیح المقال  119ـ  108:  6، روضات الجّنات  196ـ  195:  5، ریاض العلماء  219ـ  218:  2، جامع الرواة  75ـ 

 . )116:   12، معجم المؤّلفین  202ـ  201
 .  162:  1الحظ الكافي .  باب البیان والتعریف ولزوم الحّجة:  عنوان الباب ھكذا)  239(
 .  أبو أحمد محّمد بن أبي عمیر زیاد بن عیسى مولى األزد البّزاز)  240(

 .  )علیھ السالم( ، ورى عن الرضا أحادیث) علیھ السالم(سمع من الكاظم 
 .  وصّنف كتبًا كثیرة.  وكان ثقة جلیل القدر عظیم المنزلة

،   ، وعلي بن السندي ، والفضل بن شاذان بن دّراج ، وجمیل ، وأّیوب بن نوح ، وإبراھیم بن ھاشم عبداهللا بن عامر:  روى عنھ

 .  وغیرھم
 .  ، وأصابھ من الجھد والضیق أمر عظیم سجنھ الرشید في قّصة معروفة

 .  ھـ 217توّفي سنة 
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لیس هللا على  «:   أّنھ قال:  )علیھ السالم(، عنھ   )243()برید بن معاویة(وأصرح منھا روایة   
، وهللا على الخلق ـ إذا عّرفھم ـ أن  ، وللخلق على اهللا أن ُیعّرفھم خلقھ أن یعرفوا

 .   )244(» یقبلوا

 .   )245(من أمثالھا إلى كثیر  

إذ مقتضاه وجوب السعي ; وبینھا وبین ما تقّدم من الدلیل العقلي تدافع وتناف ظاھر   
 .  ، ومقتضى األخبار خالفھ والطلب في تحصیلھا

   نبذة في تعریف العقل وأقسامھ ومنافعھ 

، ذاك بما عرف  ویمكن الجمع والتوفیق بینھما على وجھ یصطلحان ویرتفع تنافیھما  
، وأكبر شاھد على  ، وأعظم حّجة على برّیتھ من أّن العقل أّول رسول من اهللا إلى خلقھ

، والفیصل الحّق  المخلوق، وھو الحكم العدل بین الخالق و  ، وأعدل خلیفة في خلیقتھ عباده
 .   ، وھو الحّجة القاطعة بین العبد والمولى بین العابد والمعبود

                                                                                                                                                                                     
 106:  4نقد الرجال ،   240ـ  239، الخالصة   406ـ  404، الفھرست  365و  299، رجال الطوسي  327ـ  326رجال النجاشي (

 .  )308ـ  302:  5، منتھى المقال  108ـ 
 .  أبو جعفر محّمد بن حكیم الخثعمي)  241(

 . )علیھما السالم(الصادق والكاظم :  روى عن
 .  ، ویونس ، والقاسم بن إسماعیل ، وابن أبي عمیر ، والحسن بن محبوب ابنھ جعفر:  وروى عنھ

 .  بلھ كتا
ـ  33:  6، منتھى المقال  191ـ  190:  4، نقد الرجال  433ـ  432و  421، الفھرست  280، رجال الطوسي  357رجال النجاشي (

34(  . 
 .  163:  1 الكافي)  242(
 .  أبو القاسم ُبرید بن معاویة العجلي الكوفي)  243(

 . )علیھما السالم(، وأبي جعفر  أبي عبداهللا:  روى عن
،   ، وعلي بن رئاب ، ویحیى الحلبي ، وأبان بن عثمان ، وھشام بن سالم ، وعمر بن ُأذینة علي بن عقبة بن خالد األسدي:   وروى عنھ

 .  وآخرون
 .  )علیھم السالم(، لھ محّل عند األئّمة  ، ثقة فقیھ وھو وجھ من وجوه األصحاب

 .  لھ كتاب یرویھ عنھ علي بن عقبة األسدي
 .  ھـ 150توّفي سنة :  قیل

ـ  133:  2نتھى المقال ، م  268ـ  267:  1، نقد الرجال  82ـ  81، الخالصة  171و 128، رجال الطوسي   12رجال النجاشي (

136( . 
 .  164:  1الكافي )  244(

 .  ولكن ھذه الروایة وردت في باب حجج اهللا على خلقھ
 . ))علیھ السالم(روایة حمزة بن محّمد الطّیار وعبد األعلى عن اإلمام الصادق ( 163:  1راجع الكافي ) 245(
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 ]نبذة في تعریف العقل وأقسامھ ومنافعھ[

مرتبة قّوة للنفس بھا تستعّد لالنتقال من المشاھد إلى الغائب :  والمراد بالعقل ھنا  
وس إلى المعقول استعدادًا فعلیًا أو وااللتفات من المحسوس إلى الغائب وااللتفات من المحس

 .   )246(قریبًا منھ

، ویستعّد لتحصیل  ، ویمتاز عن الحیوانات  اإلنسان محال للتكالیفوبھذه القّوة یصیر   
 .   الملكات

ونوع البشر بجمیع أفراده یشترك في حصول ھذه القّوة في الوقت المخصوص الذي   
قضت بھ العنایة لھ وكشفت عنھ الشریعة على األغلب بعالئم البلوغ ووضعت في عنقھ نیر 

 .  مشروعاتھا ونوامیسھا

 أّنھ الغریزة التي بھا یمتاز اإلنسان عن: ( )247(لذي عّرفھ بعض العارفینوھو ا  

األحمق ، ویستوي فیھ  البھائم ویستعّد لقبول العلوم النظریة وتدبیر الصناعات الفكریة
 .   ، ویوجد في النائم والمغمى علیھ والغافل والذكي

                                                           
 .   لیعّم العقل بالملكة واالستعداد والعقل بالفعل; عّرفناه بھذه الخواّص واآلثار ) 246(

 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( ، لعّلھ یخّص العقل بالفعل بأّنھ جوھر مجّرد في ذاتھ وفي فعلھ:  وتعریف القوم لھ
توّفي في أوساط القرن الحادي .  ، من أجّلة الحكماء والفالسفة ومن مشاھیر علماء اإلمامیة ھو محّمد بن إبراھیم الشیرازي) 247(

،   في أربع مجّلدات) األسفار في الحكمة المتعالیة(، أشھرھا كتاب  ، ولھ مصّنفات تفوق حّد اإلحصاء واإلطراء عشر الھجري

 .  مع فیھ من التحقیق فأوعىج
،  ، وكان ذا ثروة طائلة ، ویعرف بصدر الدین وصدر المتأّلھین ومّال صدرا فالرجل من علیات جھابذة الحكمة والفلسفة:  وبالجملة

، وحّج  ، وتخّلص للسلوك والعزلة آخر عمره ، ففّرق جمیع مالھ في سبیل العلم والخیرات وھو من ساللة عائلة الوزارة القّوامیة

الفیض صاحب :  ، وكان قد زّوج ابنتیھ لتلمیذیھ الشھیرین عّدة مّرات ماشیًا حّتى توّفي في إحداھّن في طریق مّكة المشّرفة

 . )شكرت مساعي الجمیع(، والفّیاض صاحب الشوارق  الوافي
 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( )ه تعالى برضوانھتغّمد(حّدثني ببعض ما تقّدم ُأستاذي الشیرازي األصطھباناتي شھید االنقالب في شیراز 

 234و 232و 198:  3رسائل إخوان الصفا :  راجع فیھ) بأّنھ جوھر مجّرد في ذاتھ وفي فعلھ:  وتعریف القوم لھ: ( قولھ:   أقول

 .   108، التعریفات للجرجاني  489:  2، المباحث المشرقیة  237و
 :  بصورة أكثر تفصیًال وبالنسبة لصدر المتأّلھین ندّون ھنا ترجمتھ

 .  ، من أكبر فالسفة اإلسالم والشرق صدر الدین محّمد بن إبراھیم القّوامي الشیرازي المعروف بالمّال صدرا وبصدر المتأّلھین
 . ، وأصبحت لھ مرتبة سامیة في النظر العقلي والبحث العلمي ، وتعّلم فیھا ، رحل إلى أصبھان كان من أھل شیراز

 .  ، والفیض الكاشاني ، كعبد الرّزاق الالھیجي جملة من العلماءتتلمذ علیھ 
 .  ، إكسیر العارفین ، أسرار اآلیات ، المبدأ والمعاد ، مفاتیح الغیب األسفار األربعة:  من جملة مؤّلفاتھ

 .  ھـ بالبصرة عند عودتھ من مّكة حاّجًا للمّرة السابعة 1050توّفي سنة 
ـ  1174:  2، معجم المطبوعات العربیة  122ـ  120:  4، روضات الجّنات  132ـ  131ؤة البحرین ، لؤل 233:  2أمل اآلمل (

، موسوعة أعالم   303:  5، األعالم للزركلي  410:  2، الكنى واأللقاب  381ـ  378)  فارسي (، الفوائد الرضویة  1175

 .  )52:  2الفلسفة 
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وكما أّن الحیاة غریزة في الحیوان بھا یفعل ویتھّیأ جسمھ للحركات االختیاریة   
 .  ، فكذلك ھذا العقل غریزة یتھّیأ بھا اإلنسان الكتساب العلوم النظریة  واإلدراكات الحّسیة

سام بصفة مخصوصة كالصقالة بھا تحصل حكایة وكما أّن المرآة تمتاز عن سائر األج  
، وكذلك العین تفارق سائر األعضاء بصفة غریزیة بھا استعّدت   الصور فیھا واأللوان

، فنسبة ھذه الغریزة في استعدادھا للعلوم واالنكشافات كنسبة المرآة إلى صور  للرؤیة
 .  األلوان ونسبة العین إلى المرئیات

قّوة النفس التي :  ، ویعنون بھ  تعملھ الحكماء في كتاب البرھانوالعقل بھذا المعنى یس  
بھا یحصل الیقین بالمقّدمات الصادقة الضروریة ال عن قیاس وفكر بل بالفطرة والطبع ومن 

 .   اھـ) ، فإذًا ھو جزء ما من النفس تحصل بھا أوائل العلوم  حیث ال یشعر من أین حصلت

، وإّال فالنفس ال جزء لھا وال تركیب  ھ مرتبة منھاأراد أّن) جزء من النفس: ( وقولھ  
 .  )248(، كما حقّقھ ھو في غیر واحد من كتبھ الجلیلة  فیھا

شمس في عالم المحسوسات ثّم إّن تمثیل نور العقل في عالم العلوم واإلدراكات بنور ال  
إذ كما أّن عین البصر تدرك بنور الشمس كّل مرئي في ھذا ; أحسن من تمثیلھ بالمرآة 

، فكذلك عین البصیرة والقلب تدرك بنور العقل كّل نظري  ، ولواله لما أبصرت شیئًا العالم
 .   ، ولواله لما اھتدى إلى شيء من العلوم في عالم المعقوالت

                                                                                                                                                                                     
 .  ، من علماء الشیعة األعالم حّمد محسن بن مرتضى بن محمود المعروف بالفیض الكاشانيم:  وبالنسبة لتلمیذیھ فترجمة األّول منھما

، حیث درس على السّید ماجد البحراني  ، ثّم إلى شیراز ، ثّم انتقل إلى مدینة كاشان ، ونشأ أّول أمره في مدینة قم ھـ 1007ولد عام 

 .  ھـ 1091ى كاشان وبقي فیھا إلى أن توّفي سنة ، وعاد إل ، وتزّوج ابنتھ والمّال صدر الدین الشیرازي
 .  )المحّقق المدّقق جلیل القدر عظیم الشأن رفیع المنزلة فاضل كامل أدیب متبّحر في جمیع العلوم: ( وصفھ األردبیلي بقولھ

، المحّجة البیضاء في تھذیب  ین، علم الیق ، عین الیقین  ، معتصم الشیعة ، الوافي ، مفاتیح الشرائع ، األصفى  الصافي:   من مؤّلفاتھ

 .  اإلحیاء
، مستدركات   41ـ  39:  3، الكنى واأللقاب  103ـ  79:  6، روضات الجّنات  42:  2، جامع الرواة  306ـ  305:  2أمل اآلمل (

 .  )309ـ  308:  2أعیان الشیعة 
، العالم الفاضل والحكیم الشاعر  القّمي المعروف بالفّیاضعبد الرّزاق بن علي بن الحسین الالھیجي الجیالني :  وترجمة الثاني منھما

 .  والمحّقق المدّقق المتأّلھ
 .   ھـ 1051، وكان مدّرسًا بمدرسة معصومة قم إلى أن توّفي بھا سنة  كان تلمیذًا للمولى صدرا وختنًا لھ

 .  ، الدیوان ، سرمایھ إیمان ، شرح الھیاكل ، گوھر مراد شوارق اإللھام:  من مؤّلفاتھ
، مستدركات  471ـ  470:  7، أعیان الشیعة  37ـ  36:  3، الكنى واأللقاب  115ـ  114:  3، ریاض العلماء  148:  2أمل اآلمل (

 . )117:  4أعیان الشیعة 
 . ، فراجع )رحمھ اهللا( فقد تقّدمت ترجمتھ في مقّدمة التحقیق عند ذكر أساتذة المؤّلف) اناتيُأستاذي الشیرازي األصطھب: ( وقولھ

 .  341و 222ـ  221، الرسائل الفلسفیة لصدرا  135:  8و 381،  301:  3الحكمة المتعالیة :  انظر) 248(
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،  قة اإلنسان التي بھا قد امتاز عن الحیوان إّنما ھي بھذه الغریزة والمنحةأال وإّن حقی  
 .  إّنما ھي بھذا العقل الذي ھو شمس عین القلوب واألفئدة وضیاء حاّستي البصر والبصیرة

َفِإنََّھا َال َتْعَمى االَْْبَصاُر (:   أال ترى الكتاب العزیز كیف نسب العمى إلى القلب دون البصر  

 ! ؟ )249()ِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِرَوَل

 ؟   ھل یبصر القلب بعین بصیرتھ شیئًا من العلوم النافعة إذا فقد نور العقل  

 .  ، إن ھو ـ عند ذلك ـ إّال كاألعمى وإن أبصر المحسوسات كّال  

؟  ذ شيء من فكره ـ لوال العقل ـ إلى أعماقھاولكن ـ یا ترى ـ ھل یتجاوز سطحھا أو ینف  
 ؟  أو ھل یھتدي لوال داللتھ إلى شيء من خواّصھا أو آثارھا ومنافعھا ومضاّرھا

أنت ـ أّیھا اإلنسان ـ تعلم أن لیس اإلنسان بانفتاح عینیھ وحركة فّكیھ وانبساط یدیھ   
، وإّنما   وانات تشاركھ بھاتیك، وأكثر الحی ، لیس ھو بذاك قد صار إنسانًا ورجلیھ وال وال

، وقال لھ في الحدیث الشریف  ھو إنسان بذلك العقل الغریزي الفطري الذي تفّرد اهللا بصنعھ
، وبك  ، وبك ُأثیب ، وال أكملتك إّال فیمن أحّب ما خلقت خلقًا أحّب إلّي منك  «:   المتواتر
 .   )250(» ُأعاقب

وھذا العقل الفطري ھو الذي یصیر باالحتكاك والتمرین والتجارب والتدّرب عقًال   
،   ، وأصل وثمر  ، ھما بذر وشجر  نعم.  أّنھما شیئان منحازان وأمران مختلفان، ال  كسبیًا

 .  وناقص وكامل

 :   من قولھ) سالم اهللا علیھ) (علي(وإلیھما ُأشیر فیما ینسب ألمیر المؤمنین   

 فمطبوٌع ومسموع*** رأیُت العقل عقلین 

 إذا لم یك مطبوع*** وال ینفع مسموع 

 )251(ضوء العین ممنوعو*** كما ال تنفع الشمس 

إلى أّن التعلیم واألدب والتجارب  )علیھ السالم(وھذا ضرب آخر من التمثیل أشار فیھ   
وھي الممنوحة تلك ،  والتدّرب إّنما تنفع وتنجع في مواضیع القابلیة والمحال المستعّدة

، بل یكون مثال الشمس  ، أّما من لیس لھ ذلك المطبوع فال ینفعھ المسموع الغریزة الفطریة

                                                           
 .  46:  22سورة الحّج )  249(
أّما إّني إّیاك .  ، وال أكملتك إّال فیمن ُأحّب ا خلقت خلقًا ھو أحّب إلّي منكم «:   ورد الحدیث بصیغة) 10:  1(في الكافي )  250(

 .  » ، وإّیاك ُأثیب ، وإّیاك ُأعاقب ، وإّیاك أنھى آمر
 . 280و 276والحظ الجواھر السنیة 

 .  93) علیھ السالم(الدیوان المنسوب ألمیر المؤمنین )  251(
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، وإّنما ینتفع بنور  لفاقد حاّسة البصر سواٌء عنده األنوار والظلم ووجود الضوء والعدم
 .  الشمس أو التعلیم من كانت باصرتھ أو بصیرتھ صحیحة سویة ولھا قابلیة الرؤیة

، كما أّن  ، وقد یعرض لھا ما یبطلھا من بعض آفاتھا  ، قد تكون عدیمة من ذاتھا نعم  
، فكذلك قّوة العقل قد تكون عدیمة  قّوة اإلبصار قد تكون عدیمة بالكمھ وقد تنعدم بالعمى

ة ، وقد یبطل أثرھا بالبطال ، كما قد یعدمھا ویزیلھا الجنون بالُعتھ والحمق عن محّلھا المستعّد
 :  أو الھوى والشھوة

 )252(على ھواه عقُلھ فقد نجا*** وآفة العقل الھوى فمن عال 

 .   العقل جماع الخیرات ونتاج الكماالت  

خطابًا لمبدعھ ما ترجمتھ قولھم في العقل :  ومن أحسن ما نبغت بھ الفرس من كلماتھا  
، ومن لم تعطھ العقل فأّي شيء  من أعطیتھ العقل فأّي شيء لم تعطھ: (  وواھبھ
 .   )253(» !؟ ، وماذا فقد من وجدك  ماذا وجد من فقدك «.  !)؟  أعطیتھ

 :  وأدبّیھ إّال بعقلھ الماّدي واألدبيوال یكمل ولن یكمل ماّدي اإلنسان   

 أحسن من عقلھ ومن أدبھ*** ما وھَب اهللا المرئ ھبًة 

 )254(ففقده للحیاة أجمُل بھ*** ھما جمال الفتى فإن ُفقدا 

ن بمحتاج إلى ما ، ولم یك فمعرفة العقل على إجمالھ من الوضوح بمكان:  وبالجملة  
إذ كّل ذي شعور ـ وإن كان من كّل حلي الكمال عاطل ـ یعرف ویجد ;  ذكرناه من البیان

، وھذا المقدار من المعرفة اإلجمالیة كاف في ما نحن  الفرق والتمییز بین المجنون والعاقل
،  ل من عبادهوأّما االّطالع على كنھھ وماھیتھ فلیس إّال لمبدعھ وواھبھ واألمثل فاألمث.   فیھ

جّل (، إّال بموھبة منھ   وإّال فكّلما ازداد الفكر في البحث عنھ عناًء ازداد غموضًا وخفاًء
 .   )شأنھ

 .  الخ...  أّنھ قّوة نفسانیة:  وأحسن ما یعّبر عنھ ھو ما تقّدم من  

ن وتلك القّوة التي یستعّد بھا الكتساب العلوم النظریة والصنائع الفكریة وإخراجھا م  
، ثّم ترتقي إلى عرض عریض  القّوة إلى الفعل والخارج تدریجًا ھي أّول مراتب فعلیة العقل

قّوة ، ثّم على تفاوتھ في الشّدة وال )255(ومقام شامخ ال یصل طائر الفكر إلیھ إّال بجناح مھیض
، فال یقنع من صاحب المرتبة العالیة بما  یتفاوت ابتالؤه في التكالیف اإللھیة علمیة وعملیة

                                                           
 . 113:  2ُنسب لمحّمد بن الحسین بن درید في العقد الفرید )  252(
 . الثانیة) ماذا: ( بعد) الذي: ( ووردت زیادة.  226:  95بحار األنوار )  253(
 . 261:  2لم ُینسبا لشاعر معّین في العقد الفرید )  254(
 .  )115:  19تاج العروس . ( ، وھو أشّد ما یكون من الكسر كسره بعد الجبر:  ھاض العظم)  255(
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، وال یطلب من الناقص السافل ما یطلب من الشخص  یقنع بھ من صاحب المرتبة الدانیة
 .   الكامل

ما فبقدر .   كّل ذلك تحاشیًا عن الجور واالعتساف وجریًا على قانون العدل واإلنصاف  
، وعلى سعة النفوس في مداركھا   یأتي البیان باإللھام أو اإلعالم تصّح الموءاخذة واإللزام

 .  ، ثّم لم یكن لیؤآخذھا بأكثر مّما أعطاھا وقواھا ألھمھا فجورھا وتقواھا

ھو یتعّرف لخلقھ بعقولھم )  سبحانھ  (أّن اهللا :  وحینئذ فالمراد بتلك األخبار الشریفة  
، وال یكّلفھم أن یحّصلوا  ، وھي من صنعھ وخلقھ فیھم ة اُألولى بینھ وبینھمالتي ھي الحّج

 .  من المعرفة ما لیس في قدرتھم ووسعھم وما تقف دونھ عقولھم وألبابھم

لتتّم ; لھم أن یلقي ذلك الدلیل العقلي في عقولھم )  جّلت عظمتھ  (وطریق تعریفھ نفسھ   
 .  علیھم الحّجة وتزاح بھ عنھم العّلة

إّنھ البّد في العنایة اإللھیة والرحمة الواسعة الكّلیة أن یعّرف اهللا :  وخالصة القول ھنا  
عباده ـ إّما بالوحي واإللھام أو بتعلیم األنبیاء والمرسلین أو تنبیھ األئّمة والمعّلمین ـ ) سبحانھ(

ستعداده ـ السعي في أّن لھم مبِدًئ صانعًا یجب طاعتھ ومعادًا یلزم ـ بحسب إمكان العبد وا
،  ، ویمّكنھم حّتى یمكنھم اكتساب العلم والیقین وملكة الطھارة والتقوى  تحصیل زاده

،  وُیقِدرھم وُیھّیأ لھم كّل ما یتوّقف علیھ ھذا االكتساب من المعارف الضروریة وغیرھا
 .  كالقدرة على اكتساب النظریات من البدیھیات والثواني من األّولیات

 .   )256(» وللخلق على اهللا أن یعّرفھم «:  )علیھ السالم(نى قولھ وھذا مع  

، وجوب  أن یبتِدئ بھا عباده) تقّدست آالؤه(وتلك اُألمور ھي التي یجب على اهللا   
 .  ، ال وجوب الحكم واإللزام علیھ من أحد اللطف منھ والعدل والكرم

ریة تحكم بقبح التكلیف من دون إعطاء القدرة وتھیئة إّن عقولنا الفط:   فإّنا نقول  
، فال یكّلفنا حّتى ُیقدرنا  منّزه مقّدس عن القبیح) سبحانھ(، وإّن اهللا  األسباب والمقّدمات

الزم الوقوع ال بمعناه :  ، أي ، ونعّبر عن ھذا بالوجوب  ویعّرفنا عدًال منھ وتقّدسًا
 .  المتعارف

لى عبده بما ھو علیھ ومن صنعھ وال مدخلیة فیھ للعبد أبدًا من وحینئذ فإذا أنعم اهللا ع  
وجوده وسالمتھ وعقلھ وتنبیھ العقل وتنویره باإلرشاد إلى ما فیھ نفعھ وضّره وخیره وشّره 

كّل ذلك .  وھكذا حّتى یصل بھ عقلھ إلى التفّطن لصانعھ والمنعم علیھ والمیل إلى معرفتھ
 .  ًا ونحو ذلكبألطافھ وفضلھ إلھامًا أو تعلیم

                                                           
 .  164:  1الكافي )  256(
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، ووجب على العبد أن   ، ولزمت بحكم العقل المعرفة وإلى ھنا فقد تّمت من اهللا الحّجة  
 .  یتصّدى لطلب الیقین والمعرفة تفصیًال لذلك المبدأ الذي عّرف نفسھ ونّبھ علیھا إجماًال

التفّطن فالذي ال یجب السعي لھ ـ واألخبار ناظرة إلیھ ـ ھو مقام خطور ذلك الدلیل و  
، والذي یجب السعي لھ وتحصیل معرفتھ بذلك الدلیل ھو ما وراءه من المعرفة التفصیلیة  لھ

 .  بثبوت الصانع لھ وصفاتھ وما یلیق بھ حسب ما یمكن للممكن من معرفة الواجب

المحتمل ، وتحصیل الیقین بذلك   فاحتمال الصانع والمنعم یقع في الذھن قھرًا ولطفًا  
 .  ثبوتًا أو نفیًا یلزم عقًال

فلو فرضنا أّن رجًال لم یخطر ببالھ وال مّر بفكره مّدة عمره احتمال أّن لھ صانعًا أو   
، فھو عندنا غیر  منعمًا أو لم یحتمل الضرر بجھلھ وبقي على غفلتھ ولم یلتفت إلى حكم عقلھ

 .  تكلیفھ ، بل ال یعقل مكّلف بالمعرفة وال تاّمة علیھ الحّجة

، وعلى تقدیر وقوعھ فھل ھو كافر أم  وأّما أّن ھذا الفرض ھل یقع في الخارج أم ال  
 .   ، فھو خارج عّما نحن فیھ ، وما یجري علیھ من أحكامھما  مؤمن أم واسطة بینھما

وإّنما الغرض ھنا إیضاح أّن تعریف العبد بأّن لھ مبِدًئ إجماًال بعد احتمالھ ثّم تعریف   
 .  )جّل شأنھ(معرفتھ تفصیًال حسب الطاقة والوسع من أحوالھ لیس إّال منھ  لزوم

ثّم بعد تحّقق ھذین األمرین لدى العبد وحصولھما یجب علیھ ـ بحسب ذلك الدلیل   
العقلي الذي ألقاه اهللا علیھ إتمامًا للحّجة ـ أن یتصّدى ویسعى بالفكر والتدّبر في معرفتھ 

 .   التوصیف والتعریف والثناء الجمیل والحمد والمدح بأھدى سبیل ومعرفة ما یلیق بشأنھ من

 .   ، بل إلى المقام األّول  واألخبار الشریفة لیس نظرھا إلى ھذا  

 .   وفضلھ) تعالى(وعلى ھذا فقد ارتفعت المنافاة بمّن اهللا   

) تعالى(وبعد الفراغ من تحریر ھذا المقام على ما قّدمناه واستفدناه فضًال من اهللا   
عن موالنا ) الكافي(من ) العلم والجھل(، عثرنا على خبر شریف في كتاب  بالفكر والتأّمل

، حیث قال  أشار فیھ إلى فذلكة المقام وخالصة الحّق) لذكره وذكر آبائھ الصالة) (الصادق(
ین العباد وبین اهللا ، والحّجة فیما ب )صلى اهللا علیھ وآلھ(حّجة اهللا على العباد النبي  «:  )علیھ السالم(

 .  )257(»  العقل

یرسلھ لینّبھ ) جّل شأنھ(، فإّنھ  أّن اهللا یحتّج على عباده بنبّیھ) سالم اهللا علیھ(أراد   
أن  ]بحیث[علیھا  ، ثّم یكون شاھدًا العقول من غفلتھا ویدّلھا على ما ھو من فطرتھا وجبلتھا

                                                           
 .  )العلم والجھل(ال ) العقل والجھل(من كتاب .  25:  1الكافي )  257(
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وأقمت لنا علمًا ھادیًا یھدي عقولنا من الضاللة  )258()َربََّنا َلْوَال َأْرَسْلَت ِإَلْیَنا َرُسوًال(:  ال تقول ُأّمة
ل بھ ، فھو الحّجة هللا على عباده الذي تنقطع بھ المعاذیر وتزو ویوقظھا من نومة الغفلة

 .  المحاذیر

،  ، فھو حّجة للعبد وعلیھ وأّما العقل فھو ـ كما ذكرنا ـ الحكم العدل بین العابد والمعبود  
 .  كما أّنھ حّجة هللا على العبد ورسول باطن منھ معاضد لرسولھ الظاھر منھ وإلیھ ولھ وعلیھ

صلى اهللا علیھ (لعباد النبيحّجة اهللا على ا «:  أشار بقولھ )علیھ السالم(والغرض أّن اإلمام   

لطفًا وكرمًا )  تعالى (إلى مقام التعریف والتنبیھ الذي قلنا بوجوب صدوره من اهللا »   )وآلھ
 .  ) تعالى اهللا عن ذلك علّوًا كبیرًا (، ال إلزامًا وتحتیمًا علیھ  منھ

دلیل على ثّم ال یخفى علیك أّن دلیل وجوب المعرفة التفصیلیة ال یختّص طریقھ بذلك ال  
أّن العبد یجد من :   ، بل المراد إذ ھو صناعة علمیة وترتیبات فكریة; ذلك النحو والترتیب 

نفسھ ضرورة ـ بعد أن عرف أّن لھ صانعًا منعمًا علیھ بماال یحصى من النعم ـ قبح إھمالھ 
وترك التعّرض لمعرفتھ بحسب ما یمكنھ من المعرفة ویلیق بشأن ذلك المنعم في الذات 

، وأّي قبیح   ، ویرى أّن إخاللھ بذلك من أعظم الكفران ومقابلة اإلساءة منھ لإلحسان لصفةوا
 !   ؟  أسوأ من ھذه المعاملة عند ذوي الھمم العالیة والعقول الكاملة واآلراء الفاضلة

، وال ینحصر طریقھا في علمي   وحینئذ فیجب التعّرض للمعرفة التفصیلیة بالضرورة  
، فإّنھ قد یحصل من التدّبر   االّطالع على تلك االصطالحات والمباحثاتالحكمة والكالم و

، مع مراجعة كلمات األنبیاء والمرسلین  والفكر في آیات اهللا آفاقیة وأنفسیة تكوینیة وتدوینیة
والتأّمل في أخبارھم النورانیة وأحادیثھم ) صلوات اهللا علیھم جمیعًا(واألئّمة والصّدیقین 

 .   العلم والیقین ما لم یحصل ألجّلة الحكماء واألساطینالقدسیة من نور 

وأنا أعلم یقینًا وأحلف یمینًا ـ ویصّدقني على ذلك كّل صادق ویشھد لي كل مّطلع حاذق   
وأمثالھما من حواري رسول )260()أبي ذرٍّ(و )259()لسلمان(ـ أّنھ قد كان من المعرفة والیقین 

                                                           
 .  47:  28، وسورة القصص  134:  20سورة طھ )  258(
بل أصلھ :  ، وقیل لھ من فارس من رام ھرمز، كان أص ، یعرف بسلمان الخیر وسلمان المحّمدي أبو عبداهللا ـ سلمان الفارسي)  259(

 .  ، خبر إسالمھ طویل تجده في المفّصالت من أصبھان
، وشرحبیل بن  ، وأبو سعید الخدري ، وزید بن صوحان أنس بن مالك:  وروى عنھ.  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم( اهللا روى عن رسول

  . ، وطائفة ، وعلیم الكندي ، وعبداهللا بن عّباس السمط
 .  ، وقد وردت أحادیث كثیرة بمدحھ تدّل على فضلھ وعلو مقامھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إّنھ مولى رسول اهللا :  یقال

 . )صلى اهللا علیھ وآلھ(، ولم یفتھ ـ بعد ذلك ـ مشھد مع النبي  ، وھو الذي أشار بحفره أّول مشاھده الخندق
 .   ر بذلك ابن عبد البّر، كما عّب وكان خّیرًا فاضًال عالمًا زاھدًا
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وغیرھما من الحكماء  )262()الرازي(و)261()للشیخ الرئیس(ما لم یكن  )علیھ السالم(اهللا واألئّمة 
 .   المبّرزین فضًال عن المتكّلمین

                                                                                                                                                                                     
 .  ، وقیل في سنة وفاتھ غیر ذلك ھـ 35توّفي بالمدائن سنة 

:   1، حلیة األولیاء  297ـ  296:  4، الجرح والتعدیل   136ـ  135:  4، التاریخ الكبیر  93ـ  75:  4الطبقات الكبرى البن سعد (

، سیر أعالم  527:  1، اإلعالم یوفیات األعالم  256ـ  245:  11، تھذیب الكمال  198ـ  194:   2، االستیعاب  208ـ  185

 .  )288ـ  279:  7، أعیان الشیعة  44:  1، شذرات الذھب   558ـ  505:  1النبالء 
 .   ، ُأّمھ رملة بنت الوقیعة الغفاریة ، الصحابي المشھور أبوذر ُجنَدب بن ُجَنادة الَغفاري)  260(

، فلم  ، وخرج بعد وفاة أبي بكر إلى الشام ، وصحبھ المدینة بعد الخندق )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، وقدم على النبي  كان إسالمھ قدیمًا

 .  ھـ 32، وذلك في سنة  ، فمات بھا ، ثّم نفاه إلى الربذة في قّصة مشھورة ، فاستقدمھ لشكوى معاویة بھ یزل بھا حّتى وّلي عثمان
 .  ، وابن أبي لیلى ، وابن عمر  ، وأنس بن مالك ابن عّباس:  وروى عنھ جماعة منھم.  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي  روى عن

 .  ، ال تأخذه في اهللا لومة الئم كان من أوعیة العلم المبّرزین في الزھد والورع والصدق والعمل بالحّق
، اإلكمال  170ـ  156:  1، حلیة األولیاء  71، طبقات خلیفة  22:  1ابن معین  ، تاریخ 237ـ  219:  4الطبقات الكبرى البن سعد (

 . )75:  1، مرآة الجنان  600ـ  584:  1، صفوة الصفوة   76ـ  75:  1، الجمع بین رجال الصحیحین  333:  3البن ماكوال 
 .  ، أشھر أطّباء الشرق ومن أعظم فالسفتھم أبو علي الحسین بن عبداهللا بن سینا المعروف بالشیخ الرئیس)  261(

، وخاض  ، وتعّلم النحو ومبادئ الشریعة إّنھ حفظ القران واألدب العربي في العاشرة من عمره:  یقال.  ھـ 370ولد في أفشنة سنة 

، حّتى ھرع إلیھ األطّباء   ، ثّم درس بعدھا الطّب على ید عیسى بن یحیى الریاضیات والطبیعیات والمنطق والمیتافیزیقا غمار علم

 .  یستفیدون من معارفھ
 .  ، فنھل منھا الفیلسوف ، وبعد شفائھ فتح لھ مكتبتھ  طلب منھ نوح بن منصور أمیر بخارى أن یشفیھ من مرض ألّم بھ

، وبعد موت األمیر لم یّتفق  ، بید أّن األمیر أنقذه ، ولكّنھ لقي الحسد من الجنود الذین أسروه وطلبوا قتلھ میر ھمدانكان وزیرًا لدى أ

، وبعد سنتین ھرب إلى أصبھان ورافق  ، فانكشف أمره وُأدوع السجن ، فكاتب في السّر عدّوه أمیر أصبھان ابن سینا مع ابنھ

 .  ھـ 428، فقضى بھا سنة  من الزحار ، وفي ھمدان عاودتھ نوبة  أمیرھا
، رسالة  ، القانون في الطّب ، المدخل إلى صناعة الموسیقى ، اإلشارات والتنبیھات  ، المبدأ والمعاد ، الشفاء المناظر:  من مؤّلفاتھ

 .  العشق
، دائرة المعارف اإلسالمیة  293 ـ 291:  2، لسان المیزان  453ـ  442) فارسي(، نزھة األرواح  162ـ  157:  2وفیات األعیان (

 . )32ـ  29:  1، موسوعة أعالم الفلسفة  242ـ  241:  2، األعالم للزركلي  210ـ  203:  1
 .   فقیھ متكّلم فیلسوف مفّسر.  فخر الدین أبو عبداهللا محّمد بن عمر الرازي المعروف بالفخر وابن خطیب الري وشیخ اإلسالم)  262(

 .  ، فكثر مریدوه وتبعوه في تنّقالتھ ، وعمل في التدریس ، ودرس علوم اللغة والفقھ والتفسیر والكالم ھـ 543ري سنة ولد في ال
 .، واحتفى بھ شھاب الدین الغوري سلطان غزنة  نال حظوة أمیر خوارزم شاه

 .  انقطع في أواخر أّیامھ للوعظ والتفسیر مبتعدًا عن المجادالت الكالمیة
 .  ھـ 605ة توّفي سن

 .  ، لباب اإلشارات ، المحصول ، المباحث المشرقیة مفاتیح الغیب:  من مؤّلفاتھ
، األعالم  429ـ  426:  4، لسان المیزان  56ـ  55:  13، البدایة والنھایة  398ـ  396:  1طبقات الشافعیة البن قاضي شھبة (

 .  )474ـ  472:  1، موسوعة أعالم الفلسفة  313:  6للزركلي 
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، والتلّقي من فیوض  ، والسعادة بخدمتھم ولكن ذلك إّنما ھو من شرف صحبتھم  
َذِلَك َفْضُل اللَِّھ ُیْؤِتیِھ َمن (:   ، والترّقي في معارج الكمال بمشاھدتھم وتربیتھم نفحاتھم وبركاتھم

 .   )263()َیَشاُء

، الصحیح من تلك العلوم ِنعم المعین والمساعد على تصحیح العقائد ودفع شبھ  نعم  
 .  ، وِنعم سبیل السداد للھدایة واإلرشاد وتحصیل الجزم واالعتقاد  المعاند

، ال من تناھى في طرفي  ولكن لمن كان من أھل القرائح السلیمة واألذواق المستقیمة  
ك العلوم ، فإّن الخوض في تل أو الخمود والبالدة )264(اإلفراط والتفریط إلى الحّدة والجربزة

، فیجب  ، یعرف ذلك منھم العارف الحاذق والطبیب المرافق لھؤالء سّم قاتل وھالك عاجل
علیھ ـ إذا أحرز منھم ذلك ـ أن یتلّطف لھم في تحصیل االعتقاد الصحیح باإلقناعیات 

، حّتى یوصلھم  ، ال بالبراھین التي ھي معرض التشكیكات ومجال المناقشات والمسّلمات
َوُھَو َیَتَولَّى (،   )265(» كلٌّ میّسر لما خلق لھ «:  ، و یل إلى نجاتھم بالعلم والعملبلطائف الح

 .  )267()َع اْلُمْحِسِنیَنَوالَِّذیَن َجاَھُدوا ِفیَنا َلَنْھِدَینَُّھْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّھ َلَم(،  )266()الصَّاِلِحیَن

، فأّول ما   وحیث استبان أّننا مجبولون ـ حسب طباعنا وغرائزنا ـ على البحث والنظر  
ھو الحري بالبحث الجدیر بالفحص األولى باحتكاك اآلراء واصطكاك األفكار أن نبحث عن 

، وإلى أّي غایة تنتھي  ، ولماذا وجدنا جدنا، وننظر من أین و  أسباب وجودنا ومبادي كیاننا
 . .  بنا سلسلة ھذه الحیاة وسّلم ھذه األكوان

، أم قصدًا وعنایة ونظرًا إلى  ننظر ھل كان وجودنا مصادفة واّتفاقًا وعبثًا واعتباطًا  
 .. حكمة وغایة

 .. ، أم في نشأتین ، وأّننا في نشأة واحدة ، وإلى أین ، وفي أین  ننظر من أین  

، أم ھي من ُأصول عجم ومباد صمٍّ  ننظر ھل كان وجودنا من مباد عاقلة وقوى مدركة  
 !  بكم

                                                           
 .  4:  62، وسورة الجمعة  21:  57د سورة الحدی)  263(
 .  )231:  2لسان العرب . ( ، وھو دخیل الخّداع من الرجال:  والُجرُبز.  ، أو انقبض ذھب:  جربز الرجل)  264(
 .  124و 122الحظ القضاء والقدر للبیھقي )   265(
 .   196:  7سورة األعراف )  266(
 . 69:  29سورة العنكبوت )  267(
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ال جرم أّن اجتبال النفس على حّب ذاتھا وعنائھا بشؤونھا وتضحیة كّل شيء في سبیلھا   
ا ، ویخّولھا من العنایة م  یجعل لھذه المباحث من األھمیة عندھا والتقّدم لدیھا ما لیس لغیرھا

 .  ال یخالھ في شيء من النظریات سواھا

، وعلى اهللا نعتمد ومن فیضھ  وعسى أن یستبین بعض ذلك في طّیات دعوتنا ھذه  
نستمد مستودعین ما نحاولھ من البحث عن الحّق في ھاتیك الحقائق ضمن فصول ھي 

 :  اُألصول والمقاصد
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   الفالسفة وھذه المسألة 

 

 

 الفصل األّول

 

 ) جّل صنعھ وعّمت حیاتھ وعظمت حكمتھ (في إثبات الصانع الحّي 

 

 ]الفالسفة وھذه المسألة[

، التي  وھذه ھي المعضلة التي أشغلت كّل قلب والمسألة التي استولت على كّل لّب  
، فتضاربت فیھا  حقیقتھاكادت النفوس أن تطیر شعاعًا إلى استكناھھا والوقوف على صمیم 

اآلراء وتمّزقت عندھا األھواء على عادیات الدھر وُأولیات األزمان والقرون ناموَس حرب 
، جرت سّنة الكون علیھ فیما ال یزال أن ال یستنیر وال یستطیر شرر الحقائق إّال  )268(سجال

 .  بذلك التحّكك والتضارب

، وأوشكت من حضورھا أن   بل ھذه ھي المسألة التي كادت من وضوحھا أن تخفى  
 .  تغیب

، والعاطفة التي یحّس بھا عنده كّل ذي  الفطرة اُألولى التي فطرت علیھا العقولھي   
، فال تزداد إّال حیاة ونمّوًا  ، التي یجھد جاحدھا في إماتتھا ویتفانى على قلع جراثیمھا وجدان

 .   وجالًء وعلّوًا

ى نزعات والفالسفة الباحثون ما زالوا ـ وال یزالون ـ تترامى بھم النظریات فیھا إل  
 .  ، وإلھیة  ، ومتعّطلة معّطلة:   ثالث ال رابع لھا أبدًا

 .   ، ومستیقنة إلھیة  ، ومشّككة ال أدریة إلحادیة ماّدیة:  وبقول آخر  

،  أّما المتعّطلة المشّككة فبالحري إسقاطھا وحّطھا عن مدرجة العلم ومذّكرة العلماء  
، فاستدار النزاع ثنائیًا بین   لثالثة ال محالةوتسجیل الحّق على إحدى الفئتین یقضي بھ على ا

                                                           
 .  )1725:  5صحاح اللغة . ( الحرب سجال:  ومنھ قولھم.  . . المفاخرة:   المساجلة)  268(

 20معجم األمثال العربیة . ( ، كّل فریق لھ النصر مّرة ُألولئك ، فیوم لھؤالء ویوم نصرتھا بینھم متداولة:  ، أي  الحرب بینھم سجال

 .  )131و
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، ال یختلف  ، وقد عرفت اّتفاق الجمیع على تحّقق مبدء ما لھذه الكائنات اإللھّیین والماّدیین
 .  في ذلك اثنان

،  وكأّن محور الكالم في نزعات ذلك التنازع إّنما یدور على نعوت ذلك المبدأ  
، وھذا آخر ما تنتھي   ، وكّلھا تؤول إلى واحد والحیاة وباألخّص منھا صفة العلم واإلدراك

 .  ، جعلناھما طائفتین واعتبرناھما فریقین إلیھ ھذه الملحمة التي بلغت من العمر عتیًا

وما ھما ـ لعمر الحّق والحقیقة ـ في أّي آونة من الدھر وعصر من العصور إن نسبت   
لمائین أو المائة إلى المالیین مھما تكّثرت وفشت الثانیة إلى اُألولى إّال كنسبة الواحد إلى ا

 .  وتوّفرت

، أو نعتّد بالسواد األعظم  ، أو نتوّفر بالكثرة على أّننا ال نرید أن نعتضد ھنا باإلجماع  
 .   عن األدّلة والبراھین

غیر أّن من أعظم الدواھي وأنكأ ما اقترفتھ جرائر اللیالي واألّیام قضاؤھا على العقالء   
أرباب المعرفة وأصّحاء العلم والفلسفة واعتسافھا لھم بأن یقیموا األدّلة والبراھین و

ویصرفوا نقدًا من العمر الثمین على أمر لم تشرق آفاق البداھة بأجلى منھ نورًا وأسنى 
،  ، وال جبلت البشر على أغرز منھ في طباعھا وأعلق بھ في نفوسھا  ظھورًا وأشّد وضوحًا

 .   رب إلیھا منھا أو أّنھ أجلى لھا من حقیقتھا وذاتھاحّتى لكأّنھ أق

ومّما زاد البلیة على أصّحاء العلم في ھذا الموقف الحرج أّن المعارضین فیھ ما   
، وال استندوا إلى شبھة برھان حّتى یكون النزاع   اعتمدوا في مناكرتھ على ساعد حّجة

 .  ریھ وتتمّشى آداب المناظرة فیھ، فیجري البحث على ُأصولھ ومجا  علمیًا بین الفئتین

وكّلما تصّفحنا ونّقبنا وبحثنا وطلبنا ونظرنا في كلمات غابرھم ودابرھم وأّولھم   
وآخرھم وقدیمھم وحدیثھم لم نجد عندھم سوى المكافحة بالوھم والخیال ومكابحة الیقین 

حھم في ذلك ، أقوى سال  ، معارضة الشراب بالسراب ومقارضة الشمس بالشھاب  باالحتمال
، وبناء صروح  ، وتنمیق األلفاظ  التشكیك في الحقائق باألوھام الفارغة إّال من زخرف القول

،  ، وإماتة كّل عاطفة شریفة  ، وإنكار كّل حقیقة راھنة  األوھام على دعائم الدعاوى المجّردة
 .  العلم ودّمرت سّلم كّل سلم )270(التي عّكرت صفو نمیر )269(لیس إّال باالحتماالت والسفسطة

                                                           
 .  )337المنجد في اللغة . ( ، وھي كلمة یونانیة أو الذي یقصد فیھ تمویھ الحقائق،  االستدالل والقیاس الباطل:  السفسطة)  269(
 .  )803:  2جمھرة اللغة . ( یوافق الذي یشربھ:  ، أي ناجع في الشربة:  ماء نمیر)  270(
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ولقد كان بالعزیز على ُأولي الحصافة وأولیاء الحّق إضاعة الوقت وإجالة األقالم على   
 وسّد فّوارة تلك الھذیانات التي )272(في رّد تلك السمادیر )271(المھارق

 .  عن بنات السماء )273(تبتعد عن العلم ابتعاد نبات الدأماء

، ولم  ، ولكن شیئًا منھ لم یقف سّدًا في سبیل نصراء الحقیقة  بید أّن ذلك وإن عّز وعّنى  
، فال تجد عصرًا من العصور على ربوات السنین   یقعد بھم عن القیام بعباء ھذه الوظیفة

وكتالت اللیالي واألّیام إّال وتجد لھم في ذلك إشراقات شموس بازغة وضربات حجج 
على ناموس التنازع ـ لشرذمة من المھّوسین ما ھو من نقیق الضفادع عند  ، كما تجد ـ دامغة

 !  زمجرة اُألسود

، تتمالى على متون  ، لم تزل تلك الھوسات والسمادیر سّنة في الكون نعم  
، حّتى قذفت لنا   ، تقوى وتضعف وترّق وتكثف  )275(الجدیدین، وتستجّد على كّر  )274(الملوین

من الناس وسفلة من صورة البشر حسبوا أّن الفلسفة  )276(أعاصیر عصورنا ھذه بخشارة
إّنما ھي بتشقیق الكالم وتزویق األلفاظ والعكوف على غرائب الغربّیین وكلمات الماّدیین 

سّل (مادى فیھم الغرور وطغى بھم طوفان الجھل حّتى قال قائلھم ، فما لبثوا أن ت  والطبیعّیین
 .   !)  إّنا قد قتلنا إلھنا واسترحنا: ( )  اهللا أسلة لسانھ كما سّل عقلھ بید شیطانھ

 .  ، وخنق شعوره ، وأخمد إحساسھ ، وقتل وجدانھ ، وأمات عقلھ ، قد أحیا جھلھ نعم  

 .  )وھكذا فعل ویفعل(،  ، وناكر علمھ  وھمھ ، وأحیا ، وأنكر نفسھ ، أمات حّسھ نعم  

إّن أّول حجر وضعھ في ھذا السبیل وأّول مقّدمة مھّدھا في مبادي ذلك الموضوع   
،  التعیس إنكار الوجدانیات والمسّلمات والحّض على خلع عنان الفطریات والغرائز األّولیة

                                                           
 .  )79:  15لسان العرب . ( المھارق:  ، والجمع ، فارسي معّرب الصحیفة البیضاء یكتب فیھا:  الُمْھَرق)  271(
القاموس المحیط . ( لإلنسان من ضعف بصره عن السكر وغّش الدوار والنعاس، أو شيء یتراءى  ضعف البصر:  السمادیر)  272(

2  :53(  . 
 .   )275:  4لسان العرب . ( البحر:  الدأماء في األصل)  273(
 .  )394:  4القاموس المحیط . ( ، أو طرفاھما  اللیل والنھار:  الَمَلوان)  274(
 .  )291:  1المصدر السابق . (  اللیل والنھار:  الجدیدان)  275(

 .  )282:  2جمھرة األمثال . ( ال أفعلھ ما كّر الجدیدان والملوان:  ویقال
.   ، إذا كان دونًا وفالن من الخشارة.  . . ، وكذلك الرديء من كّل شيء ر فیھما یبقى على المائدة مّما ال خی:  الُخَشارة)  276(

 . )645:  2صحاح اللغة (
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، وقد تشّدق  وال معاني متحّصلة وافترضھا من األوھام واألباطیل التي ال حقیقة لھا متأّصلة
 .   . وزخرف ونّمق وقال ما شاء وشاءت لھ الغوایة والجھل )277(ھنا وتفیھق

،  ، ومختلق من األذھان وھم من األوھامزعم أّن فلسفتھ وبحثھ أبانت لھ أّن اآللھة   
 .  ومضّلة من زعماء البشر وأنبیاء اُألمم

، وحنظلت شجرات  تربت ید البحث والفلسفة إن كانت تلك نتائجھا وھاتیك غایاتھا  
 !  العلم إن كان ھذه ثمراتھا وعلى تلك اُألصول والمبادئ مغارسھا

 م یدِر كنھ وجودهمع أّنھ ل*** یا من تفلسَف كي یؤّید كفَرُه 

 اّتخذ العلوم ذریعًة لجحوده*** خسرت بسوق الفضل صفقة جاھل 

أال بذّمة اإلنصاف والمرّوة انظر ما أعظم البلّیة على العلماء وذوي األلباب حیث   
تضطّرھم ُألعوبة الدھر وتصاریف الحدثان إلى مباحثة مثل ھؤالء الطغمة الذین ینكرون كّل 

 !  والوجدانیات وكّل أصل موضوعيالبدیھیات والفطریات 

،   ، وعلى أّي نقطة تقف سّیارة المخاصمات إذًا فعلى أّي غایة تنقطع سلسلة المجادالت  
،  وعلى محضر أّي محكمة ـ بعد العقل والوجدان ـ تعرض المخاصمة وتفصل المحاكمة

 !   ؟  وعلى ماذا یعّول العلم واألعالم ویبتني سند الحكماء واألحكام

 ال معّول للعلم إّال على ما یحّس بإحدى الحواّس: ( لونیقو  

 .  )278()الخمس

                                                           
 .  )342 : 10لسان العرب . ( ، وھو االمتالء واالّتساع ، مأخوذ من الَفھق الذي یتوّسع في كالمھ ویتنّطع:  المتفیھق)  277(
،  والمذھب الحّسي یقول بسبق التجربة الحّسیة على العقل.  )Empiricism(ھؤالء ھم أصحاب المذھب الحّسي أو التجربانیة )  278(

 .  ویقصر المعرفة على ما یدرك باالختبار الحّسي فقط
،  ، ودیفید ھیوم ، وجون لوك فرنسیس بیكون:  ومن المحدثین.  ، وأبیقور ، ودیمقراطیس لوسیبوس:  ومن ممّثلي ھذا االّتجاه قدیمًا

 .   )56:  4موسوعة المورد . ( وغیرھم
، ومع ذلك فھذا اإلدراك إّنما یعّرفنا ظاھر  ) إّن اإلدراك بالحّس ھو المصدر الوحید للمعرفة : ( قال بروتاغوراس رأس السوفسطائیة

، بل صحیحًا  ومن أجل ھذا كان كّل رأي ینشأ عن اإلدراك بالحّس صحیحًا عند المحّس وحده.  قط ال حقیقة الشيء نفسھالشيء ف

، وإذا كانت معرفة اإلنسان ال  ، أّما الصّحة العاّمة المطلقة فال وجود لھا ، وھي اللحظة التي حصل بھا اإلدراك في لحظة واحدة

 .  ، كانت معرفة اإلنسان غیر موثوق بصّحتھا كان شأن اإلدراك ما ذكرمنبع لھا غیر اإلدراك بالحّس و
، وعنده أّن ھذا اإلدراك إّنما یعّرفنا ظواھر الشيء ال  ، وھو أّن اإلدراك بالحّس إّنما یكون معرفة وقتیة وقد سّلم أفالطون بھذا الرأي

 .  ، ولكّنھ لم یقصر اإلدراك على الحّس فقط حقیقتھ
تیتیونوس ویتمایس ـ بإمكان :  ، إذا بأفالطون یقول ـ وذلك في كتابیھ إّن معرفة الشيء ال یمكن نوالھا:  اس یقولوبینا بروتاغور

:   ویعني أفالطون بالمعرفة.  إّن ما یقّرب إلى المعرفة ھو الرأي الصحیح الذي یستطیع اإلنسان أن یبرھن علیھ:  ، وقال المعرفة

 .  لھ ھذا من العقلّیینفھو في قو.  معرفة حقائق األشیاء
 .  193، مبادئ الفلسفة  297، الفكر اإلسالمي الحدیث  45و 27ـ  26اإلسالم یتحّدى :  راجع
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إذ من المتسالم علیھ ـ حّتى عندھم ـ أّنھم لو ; إذًا فقد جحدوا نفوسھم وأنكروا عقولھم   
، ونظروا إلى كّل خلّیة  النّظاراتوضعوا أعظم تلسكوب أو مكرسكوب وأكبر مجھر من 

،   ، وفّصلوا كّل جزء من أجزائھ عن أخواتھ  من خالیا الجسد وكّل دقیقة من دقائق الماّدة
، لما أبصروا شیئًا من النفس وال   ونفذوا إلى أعمق أغواره وأغور أعماقھ وأقصى أبعاده

، وال ذاقوا لھا  ھمسًا بآذانھم، وال سمعوا لھا  ، وال قبضوا علیھا بأیدیھم العقل بنّظاراتھم
 .  )279(، وال انتشقوا لھا فغمًا  طعمًا

، بل وعلیھ فال حقیقة لشيء من شؤون النفس  وعلیھ فال وجود للنفس وال حقیقة للعقل  
،  ال مصّورة وال مفّكرة، و  ، وال حافظة وال ذاكرة  ، فال إدراك وال خیال  مجّردة أو جسمانیة

، ولكن ال  إذ كّل ھذه محسوسات; ، وال جوع وال شبع  ، وال صّحة وال سقم  وال لّذة وال ألم
، فلو قصرنا األشیاء الراھنة على مدركات تلك الحواّس  بشيء من تلك الحواّس الظاھرة

كّل إنسان من  لكّنا قذفنا بالعلوم والحقائق في ھّوة حالق وخسرت صفقة العلم وأھلھ وخاب
 !   جدوى عقلھ

 ! ؟ ، وتمتاز إّال بخواّصھا ، وُتعرف إّال بأعمالھا وھل تحّس النفس إّال بآثارھا  

الخواّص التي تقود اإلنسان قھرًا وتسوقھ قسرًا إلى اإلذعان بأّن ھناك كائن مھما جھل   
اّدة وال من حقیقتھا حقیقتھ فإّنھ ال یجھل أّنھ حيٌّ موجود مدرك لیس بجسم وال من جوھر الم

وإن حّل فیھا واستعملھا واستكمل حقیتھ باستخدامھا وتوّصل بھا إلى ما لم یكن لیتوّصل إلیھ 
 .  بدونھا

،  ولیس الغرض الخوض ھنا في ھذه اللّجة العمیقة والغوص إلى قعرھا السحیق  
 .  وعسى أن یجيء لھ محلٌّ غیر ھذا

وعائدة فضل ترتقب مّمن قصر إدراكھ  ولكن أّي خیر ترجو أو جدوى علم تأمل  
،  ، وھي أبده البدیھیات إلیھ وأقرب األشیاء منھ  وضاقت سعة خطاه عن إدراك ذات نفسھ

 !  ؟ ، وجحدھا من حیث یشعر وال یشعر  فأنكرھا من حیث یدري وال یدري

ثّم أّي بلّیة أعظم من أن تسوقنا الصروف وتقضي علینا الضرورات بالوقوف في   
، التي كسدت عندھا الحقائق وراج لدیھا سوق  بحث مع مثل ھذه الناشئة الحمقاءصّف ال
، التي جاءتنا بتّیار من الجحود المحض واإلنكار المجّرد وتعتّده آلة وأداة إلبطال كّل   األوھام

 !  ؟ شاھقة راسخة الدعائم مبتنیة قصرھا المشّید على كّل أساس وطید من العلم والمعارف

                                                           
 .  )203:  5صحاح اللغة . ( الرائحة:  الفغم)  279(
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 :   ، وتضیع الحقائق ، ویدرس العلم ، وتذھب الفضائل  ى الفضلوھكذا یفن  

 ـعلم فیھ وَیدُرس األثُر*** ھكذا یفسد الزمان ویفنى الـ 

أفترجو مّمن أنكر نفسھ وضغط على شعوره وتھالك على إماتة وجدانھ أن یصل بھ   
 !   ؟  العلم إلى معرفة خالقھ واإللمام بمبدأه ومعاده

 .  وأمر إن لم یكن من المستحیل فھو من الصعب الشدید ، ذلك رجع بعید كّال  

 :   أتعجب ـ بعد ھذا ـ مّما تجاھر بھ قائلھم ولم یخش في قولھ حیث یقول  

،  ، وما بمجد اهللا تحّدث السماوات ، إّنما الجواھر الفردة أنشأتھ ما اهللا خلق اإلنسان(  
 .   !)  إّنما تذیع مجد علماء األفالك

في العمى )281(اآلخر وھملجتھ )280(تبكي أو تبكي وال تضحك من ھلجأَو تضحك وال   
 :   حیث یقول

، وانقشعت سحبھ من سماء   !)  عمیت عیناه(حي رسم اُأللوھیة تجاه أعیننا لقد ُم(  
، وتجّلى لنا وجھ  ، وأّنھ ھو الذي یالشیھا ، وقد وضح لنا أّن اإلنسان أوجد اآللھة  تصّوراتنا

قبل اهللا :  أبینا من وراء حجب القدم ینظر إلینا بعینین تتوّقدان بنیران الشبیبة األزلیة قائًال
 .  )282(!) كنت

إلى كثیر من أمثال ھذه الجراءات الفظیعة والبذاءات الشنیعة والمباھتات التي ھي ضّد   
، التي یھون عندي أن یجري دونھا دمي قبل أن یجري بھا  ق كّل ناموسكّل أدب وخر

 !   قلمي

ولكن أنت ـ أّیھا المحّب للدین وحبیبھ الذي ھو أحّب لدیك من كّل محبوب وأنفس من   
كّل مرغوب الذي لعّلك تتفاداه بنفسك وتضّحي في قربانھ دماء أعّزتك وأفالذ كبدك ـ ال 

حامل ھؤالء على دینك العزیز ورّبك الحبیب الذي تجد أّنك ال یسوؤّنك ما تسمع وترى من ت
 .  تجد الخیر والسعادة إّال بھ والتفاني على حّبھ والتزّلف إلى قربھ

 :   ، ال یسوؤّنك ذلك جازعًا كنت أم صبورًا كّال  

 ما قدروا اهللا حّق قدره*** فأعظم الناس منذ كانوا 

                                                           
 .  )114:  15لسان العرب . ( الكثیر األحالم بال تحصیل:  والھالج.  ما لم یوقن بھ من األخبار:  الھلج)  280(
 .  )118:  4العین للفراھیدي . ( حسن سیر الداّبة في سرعة وبخترة:  الھملجة)  281(
بذلك )رحمھ اهللا( ، كما سیأتي التصریح من المصّنف )دارون(األلماني في مقالتھ اُألولى من شرح مذھب ) بخنر(ھذا ھو قول )  282(

 .  عّما قریب
 .  164والحظ مبادئ الفلسفة 
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،   على شّدة التمّسك وصّحة االعتقاد وقّوة الیقین ، بل لیكن باعثًا لك  ال یسوؤّنك ذلك  
فإذا كان ھؤالء قد أنكروا نفوسھم وجحدوا .   واجعل ذلك من آیات صدقھ وبرھانات ثبوتھ

، وكیف  ، فكیف ال تكون المعقوالت والمجّردات منھم بحیث النجم من ید المتناول وجداناتھم
 ، والمرء ـ  ال یعّدونھ من الوھم الباطل

 !   ؟  ـ عدّو ما جھل )283(كما قیل

 !   ، فحّقًا لو أنكروا خالقھم  إذا أنكروا أنفسھم بحّجة أّنھم ال یرونھا والعلم ھو المحسوس  

من عرف نفسھ فقد عرف   «:   ألسَت تذكر ما لھج بھ زعماء األدیان من قولھم  
، وبالعكس من جھل نفسھ فأحر  )285(» اعرف نفسك ـ یا إنسان ـ تعرف رّبك «،  )284(» رّبھ

 ! ؟  جھل رّبھبھ أن ی

نسوا : (  )رّد الفعل(وھذه القضیة متبادلة في المبدأ والغایة والسبب والمسّبب متعاكسة   
 .   )286()َنُسوا اللََّھ َفَأنَساُھْم َأنُفَسُھْم(:   ، و )، فنسوا اهللا أنفسھم

، ومنھا   والنظر فیھامغزى ذلك أّن اإلنسان إّما أن یعرف نفسھ ویبحث بعض البحث   
، ومنھ یتوّصل إلى معرفة  ، أو یعرف رّبھ ویبحث في عظمة ملكوتھ یتوّصل إلى معرفة رّبھ

 .   نفسھ

،   ، فإذا عرف أحدھما عرف اآلخر فھما في النھایة متالزمان في الجھل والعرفان  
 .   وبالعكس ال ینفّك أحدھما عن صاحبھ

، فال  سّنة ساریة وضرورة جاریة في النوامیسوترّتب أحد المتالزمین على الثاني   
 .  موضع للعجب

   في أصل اإلنسان :  األّول

، وصیتي إلى نفسي وإلى أبناء جلدتي وجنسي من كاّفة أھل األدیان أن ال نشفي  نعم  
 ، وھتكوا بالجرأة والجھل  غیظنا من ھؤالء الذین خدشوا عواطفنا

، وجرحوا قلوبنا بمواسي   بجمرات جھالتھم، ووقذوا أكبادنا   حرمة أعظم نوامیسنا
، أن ال نشفي غیظنا وال ننتصر ألدیاننا منھم إّال بإقامة الحجج والبراھین وبّث  ھوساتھم

                                                           
 .  303:  2، جمھرة األمثال  553و 501نھج البالغة )  283(
، إتحاف السادة  32:   2، بحار األنوار  382، الدرر المنتثرة   102:  4، عوالي اللئالي  375المناقب للخوارزمي :  قارن)  284(

 .  166، نور األبصار  366:  8المّتقین 
 .  95الجواھر السنیة )  285(
 .  19:  59سورة الحشر )  286(
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، ونستمّد ونستعین بروحانیة أدیاننا   روح الدین في ھیاكل ھذا الكون وإحساسات كّل موجود
 .  وتقشیع تلك الجھامات والجھاالت)288(ھاتیك الغیاھب )287(على تمزیق سدف

 

 ]تمھید ُأمور إلثبات الصانع ودحض أباطیل المالحدة[

 :  ُأمور ]بــ[وللتوضیح والتنقیح أبدأ ـ قبل ذلك ـ   

 

 ]في أصل اإلنسان:  األّول[

،   ، وال ناظر وإّیاك في أمر ماّدي  إّني لست معك في ھذه الدعوة كباحث طبیعي ـ 1  
، أو  ، أو البیولوجیا وال خائض في شيء من فنون الطبیعیات من الفسولوجیا

 .  ، أو غیر ذلك من أمثالھا ، أو المیكانیكیات ، أو الكیمیاویات  )289(الجیولوجیا

،  ، أو االنتخاب الطبیعي كما أّني غیر واقف معك في صّف النظر في الخلق الفجائي  
، فنبتت على سطح  ت السماویةأو أّن بدء نوع البشر كان من بذور تناثرت من ھذه الكرا

، أو أّن َنشء   الكرة األرضیة حّتى نمت وأثمرت ھذا الثمر المّر وأینعت بھذا الینع الفاسد
العالم كّلھ جماده وحّیھ كان من بخار الفضاء ومن نتیجة تفاعل الجواھر الفردة ودقائق الماّدة 

، وأّن ذلك التفاعل من  لعوالم، ومن تلك الجواھر ترّكب سدیم ا الجاري على نوامیس معّینة
، وأّن تلك الماّدة والحركة ھما األزلیتان  الحركة االضطراریة وتضاّد الدفع والجذب
 .  الفّعالتان في نوامیس الكون وظواھر الوجود

حّي (، وھل ھو ـ كما ذكر  ، وال في خصوص أّن اإلنسان كیف كان ال أبحث في ھذا  
ـ ربیب تلك الظبیة الوحشیة التي أنست إلیھ وأنس إلیھا فأصبحت ظئرًا لھ  )290()بن یقظان

اُألولى من شرح مذھب في مقالتھ  )291()بخنر(، أم ھو ـ كما یقول  كان حّتى كان من أمره ما

                                                           
 .  )645:  2جمھرة اللغة . ( الظلمة:  السدف)  287(
 .  ) 370:  1المصدر السابق  . ( وكّل أسود غیھب.  . . ، الیاء زائدة سواد اللیل:  الغیھب)  288(
:   )Geology(، والجیولوجیا  علم األحیاء:  )Biology(، والبیولوجیا  علم وظائف األعضاء:  )Physiology(الفسیولوجیا )  289(

 .   علم طبقات األرض
 . ھـ 580بطل قّصة خیالیة كتبھا أبوبكر محّمد بن عبدالملك بن طفیل القیسي المتوّفى سنة  ، حي بن یقظان)  290(
 .  )33 : 1، موسوعة أعالم الفلسفة  134، مبادئ الفلسفة  83ـ  82بین الدین والفلسفة (
 .  ، من الفالسفة الماّدیین بخنر األلماني)  291(

 .  ، وھو من أتباع دارون ، وأصبح طبیبًا م 1824ولد سنة 
 .   الماّدة والقّوة:  مّما كتبھ
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:   مكّفر المالیین وُأستاذ المعّطلین في ھذه العصور التي ھي األجدر بأن تسّمى) داروین(
إّنھ تجّلى لنا وجھ أبینا من وراء  : (  بالعصور المظلمة ال ما تقّدمھا ـ ھل ھو ـ كما یقول ـ

، وإّن ھذا  )  قبل اهللا كنت:  حجب القدم ینظر إلینا بعینین تتوّقدان بنیران الشبیبة األزلیة قائًال
، وكان ـ قبل ذلك ـ ُكییسًا ھالمیًا أو  األب األزلي ـ على رأیھ ـ كان في بعض األزمنة قردًا

، وما زال یتدّرج في سّلم النشوء واالرتقاء  ، وإّنھ كان نقیعًا في الماء الصقًا بصخره مخاطًا
 .  !) ولیتھ ال بلغ(،   )292(حّتى بلغ إلى طوره الیوم

كما أّنني ال ُأرید أن أترّبع على منّصة الحكم بینھ وبین خصومھ من أبناء جلدتھ وأكابر   
 .  . فالسفة عصره فضًال عن معارضتھ ھو لنفسھ ومناقضتھ بذاتھ لقولھ

، وأبطلھ بمثل قول اإلنجلیزي الشھیر  ھ وأقتلھ بأبطالھال ُأرید أن أدفعھ بأمثال  
من أكابر ) فرخو البرلیني(، وقول  )إّن ذلك القول خطأ وعرضة للبطالن: ( )293()تندل(

من أكابر ) دوسون(، وقول الدكتور  )ما لالرتقاء من ركن علمي: ( علماء التشریح
، ولم یكن یومًا ما   إّن اإلنسان خلق في األصل إنسانًا:   قلنا باألدّلة الصحیحة: ( الجیولوجیا

، وال دلیل على  ، ویقال على غیره من حیوانات الرتبة العلیا ما قیل علیھ  وال ساللة قرد قردًا
كامیل (، وكمقاالت الفلكي الطبیعي الشھیر   )استحالة نوع من الحیوان إلى غیره

 .   )295(، وكثیر من أمثالھ من رجاالت الغربّیین ومشاھیرھم الفرنسي )294()فالمریون

                                                                                                                                                                                     
 .  م 1899توّفي سنة 

 .  )209، مبادئ الفلسفة  507:  16دائرة معارف القرن العشرین (
 .  164، مبادئ الفلسفة  536و 518ـ  517:  2القرن العشرین  دائرة معارف:  الحظ)  292(
، وأّنھا تتحّول إلى حركة  ، من العلماء الذین بّینوا أّن الحرارة لیست سوى اھتزاز أجزاء الماّدة ، عالم طبیعة إنجلیزي تندل)  293(

 .  والحركة إلى حرارة تبعًا لقواعد معّینة
 . )493:  16و 549:  2دائرة معارف القرن العشرین (
 .  م 1842، ولد سنة   ، عالم فلك فرنسي كامیل فالمریون)  294(

عام ) تعّددیة العوالم المأھولة: ( ، وقد استھّل ھذا النشاط بكتاب وقف معظم نشاطاتھ على تبسیط علم الفلك بحیث یفھمھ القارئ العادي

 . م 1862
 .  م 1880عام ) علم الفلك المیّسر: ( ولكن األثر الذي أكسبھ شھرتھ العالمیة كان كتابھ

 .  م 1952توّفي سنة 
 . )135ـ  134:  4، موسوعة المورد   554:  2العشرین دائرة معارف القرن (
،   150، مبادئ الفلسفة  50ـ  49، اإلسالم یتحّدى   534و 533:  2دائرة معارف القرن العشرین :   راجع على سبیل المثال)  295(

  . 216الموسوعة المیّسرة في األدیان 
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، وال ھي من شأني  ، وال إلیھا قصدي ووجھتي  لیست تلك المباحث من عنایتي  
، وسواء كنت من أھلھا أو ـ على األغلب  ، سواء كان لي إلمام بھا وذرو منھا أم ال  ووظیفتي

 .  ـ لست بما ھناك

سًا وال لما ألّني ال أجد لھا مسی;  ال أنحو إلیھا وال ُألّم في دعوتي ھذه ومقامي ھذا بھا  
،  ُأرید إثباتھ توّقفًا واحتیاجًا إلى إثبات شيء من تلك اُألصول أو تأیید قول من تلك األقوال

فإّن الذي نعني بھ وننزع إلیھ راھن على كّل تلك المزاعم ثابت على فرض صّحة أّي قول 
ع الحكیم على وال یتوّقف إثبات الصان.  ، صحیحًا كان بالنظر إلى نفسھ أم باطًال  من األقوال

، وھذه المسألة الطبیعیة منفصلة بتاتًا عن تلك المسألة   إثبات أّن اإلنسان أّي شيء كان
 .  ، كما ھو ظاھر ألّول نظرة اإللھیة

إّننا نرید ـ فیما ھنا ـ إثبات قّوة مدّبرة في الكون مدركة حكیمة أزلیة قدیمة یخضع كّل   
 .. شيء تحت سیطرتھا ویعنو كّل موجود لحكمھا

:   ، حّتى وال ھي في نفسھا ، وال یؤّثر فیھا شيء تؤّثر في كّل شيء:  وبالخالصة  
 !   )296()، چھ نازیباستي  شيء واحد فاعل وقابل(

 .  ما ھي منھا في شيء، و ومن ھوسات الماّدیین وخبطاتھم ربط ھذه المسألة بتلك  

أّن :   ، وھي مسألة النشوء واالرتقاء ـ كلمة واحدة:   ولكن لي في ھذا الموضوع ـ أعني  
العجب كان یأخذ منا قسطھ حین ننظر إلى بعض ما ذكره الفلكّیون األقدمون في ترتیب 

، وترتیب وضع  من كیفیة نضد األفالك التسع) )297(ھیئة بطلیموس(الھیئة القدیمة 
،   )298(، وما یشتمل علیھ من الحاوي والمحوي والمتّممات ، وأجزاء كّل فلك السّیارات

 .  ومبادئ مسّلمةوكثیر من أمثال ھذه المسائل التي اّتخذوھا كُأصول موضوعة 

                                                           
 !  كم ھو قبیح!  یا للعجب:  ، بمعنى تعبیر باللغة الفارسیة) چھ نازیباستي)  (296(
 .  ، نشأ في اإلسكندریة رافي یوناني، فلكي وجغ )168ـ  90نحو (كلودیوس بطلیموس )  297(

 .  ، جغرافیة بطلیموس  المجسطي:  لھ من المؤّلفات
 . )130المنجد في األعالم (
كّل واحد من أفالك الكواكب السبعة یشتمل على أفالك ُأخر جزئیة :  ثّم إّن القدماء قالوا : ( حارقال العّالمة المجلسي في الب) 298(

،  ، وذلك ألّنھ یعرض لھا في حركاتھا السرعة والبطء والتوّسط بینھما مفروزة عن كّلھا متحركة بحركة ُأخرى غیر حركة الكّل

 .  وكذا الوقوف والرجوع واالستقامة
، مع أنھ یقرب منھا  یحدث عندھا في أزمنة متساویة زوایا متساویة وقسّیًا متساویة:  ، أي عضھا متشابھة حول نقطةوقد تكون حركة ب

 .  ، إلى غیر ذلك من االختالفات تارة ویبعد عنھا ُأخرى
، بحیث یماّس محّدب  ، مركزه خارج عن مركز العالم مائل إلى جانب من الفلك الكّلي لھا  فأثبتوا لفلك الشمس فلكًا آخر شامال لألرض

، ومقّعر سطحیھ السطح األدنى منھ على  ) األوج : ( سطحیھ السطح األعلى من الفلك الكّلي على نقطة مشتركة بینھما تسّمى
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،  وإذا فّتشت في خزانة الدلیل لم تجد علیھا ھنالك من سلطان وال حّجة وال برھان  
وإّنما مرجعھا إلى استحسانات ومناسبات وافتراضات یتّم بھا المقصود المھّم في 

األساطین حكموا بتلك ، ونعجب كیف مثل ُأولئك   ، فكّنا نستھدفھم لسھام المالم مالحظاتھم
األحكام في محكمة ھذا الفّن المھّم على غیر أساسات وطیدة وال دعائم ثابتة وال حقائق حجج 

، ولكن وباألسف أّنھ ما مضت اللیالي  ، والعلم أعلى وأجّل من أن یبتني على غیر ذلك  راھنة
ن متفلسفة ھذه واألّیام حّتى قاء الغرب ألغرار الشرق وطغمتھم بما لم تنضجھ أحشاؤه م

 !  ، فصاروا یعّكرون نمیر العلم ویكّدرون صفو العلماء بل العالم القرون األخیرة

، وُأخرى   ، فتارة یجعلون القرد أبًا لإلنسان جاؤونا بما ھو أمّر وأدھى وأسخف وأوھى  
، ویترامون بھ في كّل فجٍّ عمیق من   ، یترّضخون فیھ كّل ھّوة یجعلونھما من أصل واحد

، إلى أمثال ذلك من  ، أو مستنقع على صخر حجري  ، أو مخاط شیطاني  یس ھالميُكی
 !  الھلجات السخفة واللھجات الفارغة

، وأّي  ، فأّي فائدة تترّتب على ذلك علمیة أو عملیة ثّم وال أدري بعد ذلك العناء كّلھ  
 !  ؟  الخیالغایة تعود منھ على الباحث فیھ سوى إضاعة الوقت وتقویة شیاطین الوھم و

، وال امُتحن بمثل ھذه المحنة   أقسم بكّل المحّرجات أّنھ ما ابُتلي العلم بمثل ھذه البلیة  
 !  على أّولیات عھوده وأبعد أدواره

                                                                                                                                                                                     
،   ، فیحصل ـ بسبب ذلك ـ جسمان متدّرجا الثخن إلى غایة ھي ضعف ما بین المركزین  ) الحضیض : ( نقطة مشتركة تسّمى

 ،  ، واآلخر محوي أحدھما حاو للفلك الخارج المركز
 ، یقال لكّل ، ورّقة المحوّي وغلظھ بالعكس ، وغلظھ مّما یلي الحضیض فیھ رّقة الحاوي مّما یلي األوج

 .  شمس مركوز في ثخن الخارج عند منتصف ما بین قطبیھ مماّس لسطحیھ على نقطتین، وجرم ال ) المتّمم  : ( منھما
، وھي فیھا یماّس سطح كّل  ، إّال أّن لھا تداویر مركوزة في خوارجھا كارتكاز الشمس وأفالك كّل من الكواكب العلوّیة والزھرة كذلك

 .  سطح تدویره على نقطة
 .  ) بالجوزھر : ( آخر مركزه مركز العالم محیطًا بالكّل یسّمى، إّال أّن لھ فلكًا  وكذلك فلك القمر

، وھو في ثخن فلكھ الكّلي الذي مركزه مركز   ) بالمدیر : ( ، ویسّمى وأّما عطارد فمركز فلكھ الذي في ثخنھ الخارج غیر مركز العالم

 .  ربعة متّممات، فلھ خارجان وأوجان وخضیضان وأ ، كالخارج في ثخنھ على الرسم المذكور العالم
، وتسّمى الخوارج المراكز  لمماثلتھا لمنطقة البروج في المركز والحركة والمنطقة والقطبین;  ) بالممّثالت : ( وتسّمى األفالك الكّلیة

 .  ) بالحضیض : ( ، واألقرب ) بالذروة (، وتسّمى البعد األبعد في التداویر  ) بالحوامل : ( كّلھا سوى المدیر
 .  كره القدماء في ذلكھذا ما ذ

، لم نتعّرض لھا وال لذكر جھات حركات ھذه  وأّما المتأّخرون فزادوا أفالكًا جزئیة ُأخرى لحّل بعض ما ال ینحّل من مشكالت ھذا الفّن

ه مبن على ، وكل ما ذكرو ألّنھا ال تناسب ھذا الكتاب;  األفالك ومقادیرھا وأقطابھا ودوائرھا ومناطقھا المذكورة في كتب القوم

، وال یعلمھا بحقیقتھا إّال خالقھا ومن خّصھ بعلمھا من  ، وتحّیروا في كثیر منھا ، یستقیم بعض الحركات بھا أوھام وخیاالت

 . ) 113ـ  112:  55بحار األنوار  . ( ) )علیھم السالم(األنبیاء واألوصیاء
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أال وإّن الطاّمة الكبرى صغو بعض ناشئة الشرقّیین وأغرارھم إلى تلك الفلسفة الخرقاء   
ن أكابر الفالسفة والعلماء حتّى إّني رأیت في مجّلة ، واعتدادھم أّن أھلھا م والبقلة الحمقاء

 !  )قال أكبر فالسفة العرب شبلي شمّیل: (  بعض الصحافّیین من العراق یقول

، أو إن كان یعّد في  تعست العرب والفالسفة ـ یا ھذا ـ إن كان ھذا من أكابرھم  
 !  عدادھم

 !  )299(واء في اللیلة الظلماءتعست الفلسفة وال كانت إن كانت ھي عبارة عن خبط عش  

أتلك المقاالت وھاتیك المضّالت التي فضًال عن كونھا ما شّمت رائحة من العلم وال   
،  ، لم تعتضد حّتى بشيء من المناسبات واالستحسانات  استظّلت شبحًا من األدّلة والبراھین
ابھات والتسویة من بعض الوجوه في األنواع المختلفة وما ھي إّال اغترار ببعض المش

الحقائق المندرجة تحت جنسیة واحدة ھي التي قضت لھا بالشبھ وصار كّل نوع منھا 
 .  اآلخر في تلك الجھة )300(سّي

 .  ، أو إّن ھذا أصل لذاك اكإّن ھذا من ذ:   وال یخّول ھذا القدر من التساوي أن یقال  

فإّنك ال تجد نوعًا من أنواع الحیوانات ـ على تباعدھا وعرضھا العریض ـ إّال وتقدر   
، بل ھذا سار  على تحصیل جھة مشابھة بین كّل واحد وجمیع ما عداه من أنواع ذلك الجنس

 .  في جمیع الكونیات من الوجود بالبداھة

بأّن :  ، إّال كالقول ، أو ھما معًا من أصل واحد ل لإلنسانبأّن القرد أص:  ولیس القول  
لتحّصل بعض وجوه ;  ، أو العكس  ، أو الزیتون من الكرم  من النخل )301(شجر الخالف

 ! التشابھ بینھما على كثرة المّییزات والخواّص المتباینة فیھما

فحصنا ومّحصنا أساطیرھم لم نجد فیھا ما یصلح لتقریب ھذا البعید فضًال عّما  وكّلما  
 .  یصلح بأن یسّمى دلیًال أو برھانًا

دونك فلسفة النشوء واالرتقاء ـ أّیھا المتظّلع الكامل ال الغّر الجاھل الذي یختلس من   
، أو تسمع من  أثرًا حیث ال یدري ویسقط من حیث ال یشعر ـ دونك فانظر ھل تجد فیھ للدلیل

 !  ؟ ، أو تحّس لھا ركزًا الحّجة ھمسًا

                                                           
 .  1ھـ  127تقّدم معنى ذلك في ص )  299(
 .  )347:  4القاموس المحیط . (  الِمثل:  السي)  300(
 .  )269:   23تاج العروس . ( صنف من الصفصاف:  الخالف)  301(
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دع !   ، فدع عنك ـ أّیھا القلم ـ الخوض في ھذه األوحال المنتنة والمحاّل المتعّفنة كّال  
، وال یسوغ   ، فكّل إنسان ھو أعرف بأصلھ عنك المسابقة في میدان القرود وخّلھ ألھلھ

 !  إقراره إّال علیھ

ر ـ من عدم ارتباط ھذه المسألة الطبیعیة بتلك المسألة اإللھیة التي ھي وألجل ما ذك  
، ولقد كانت لنا فیھ مطالب   ھّمنا وإلیھا وجھة قصدنا ـ تركنا البحث في أصل خلق اإلنسان

، فعدلنا  ، ولكّنا خشینا أن یفوت الغرض بالعرض والمقصد بالمستطرد جّمة ونظرات مھّمة
 .   التوفیق، وباهللا  عنھ إلى البغیة

   حاجة الكوائن الماّدیة إلى التقّلبات لبلوغ حّد الفعلیة :  الثاني

 

 

 ]حاجة الكوائن الماّدیة إلى التقّلبات لبلوغ حّد الفعلیة:   الثاني[

إّن جمیع الكوائن الماّدیة ـ وباألخّص كّل ما ھو على سطح ھذه الكرة األرضیة من  ـ 2  
ما ھو في بدء أمره وأّول نشأة وجوده كأّنھ قّوة مجّردة وخلّیة من جماد أو نبات أو حیوان ـ إّن

، وال یبلغ الغایة التي تلیق بھ من الكمال واالنتفاع بكونھ وترّتب اآلثار على  البذور المستعّدة
، وذلك  وجوده إّال بعد العمل علیھ والسعي فیھ واإلدمان على تربیتھ بالنوامیس المعّدة لمثلھ

لزمان وبرھة من األّیام تتداولھ فیھا التطّورات والتقّلبات في أیدي العوامل بعد ردح من ا
 .   الفّعالة في الكون كما تسمع وترى

، وال تستطیع أن  ، ولكن ال تسطع لمعانًا المعدن رقعة من األرض وقطعة من الھضاب  
میل أو ترّصع بھا ، وال تتأّھل ألن تكون زینة إكلیل أو قالدة جید ج  تبلغ من غایاتھا مكانًا

آنیة أو توضع في حلیة غانیة إّال بعد مزاولة أعمال طائلة فیھا ومضي برھة من الدھر 
 .   علیھا

، ولكّنھا تختّص باستعداد في   وعجمة النواة أو حّبة القمح نبذة من األجسام الجمادیة  
مًا نباتیًا حّیًا نامیًا ، ولكن ال یبرز ذلك المستعّد لھ إلى الوجود وال تعود جس خلّیتھا وقابلیة

 .  مثمرًا إّال بعد مكابدة عمل وطول أمل وترّبص لیال وأّیام والسیر فیھ على سنن مخصوصة

، فإّن اإلنسان في أّول  وعلى ھذه النوامیس الكونیة سارت سّنة الكائنات البشریة  
،  ّتى مّر النسیم، یؤلمھا ح وجوده على سطح ھذه الدائرة ما كان إّال كناجمة نبات في األرض
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، ویحتاج في بلوغھ إلى مرتبة حفظ استقاللھ وبلوغھ أشّده إلى  ویؤدي بھ البرد والحمیم
 .  باھض عنایة ومراقبة وعملیات أفكار ثاقبة وانطواء سلسلة من الزمان وجملة من العمر

، وبمثل ذلك رقّیھ في علومھ وأفكاره  ھكذا یرتقي اإلنسان في ھیكل جسمھ وأعضائھ  
 .  وآرائھ

، یسیران ـ على األغلب ـ معًا كتفًا إلى كتف  فسیر قواه الماّدیة واألدبیة على سنن واحد  
، ال طفرة في الكون  ، والكّل على نوامیس محدودة وقوامیس مجار مقّررة وجنبًا إلى جنب

 .  وال فجأة

د عنھا وال تزول ، ال تحی وجمیع العلوم والصنائع والكماالت كّلھا مرتھنة بھذه السّنة  
 .  ، وال یلتفت في الحكم بالكّلیات إلى مثلھ إّال بخرق عادة مّما ال یقاس علیھ

وجد اإلنسان بمكان من الضعف في جمیع قواه حّتى من القبض والبسط واألخذ والدفع   
، ولكن في صمیمھ الجوھرة المستعّدة لبلوغ أقصى غایات المجد والترّبع   والقیام والقعود

، بل حیث یستّن ویتسّنى لھ السیر على  ، ال كیفما كان وكّلما اّتفق  نّصة عرش الشرفعلى م
 .  الحب من التربیة الصحیحة وجدد من الخّطة العادلة

، ویرجع في كّل علم  ، ویطلب كّل شيء من أسبابھ  ذاك حیث یدخل إلى كّل فنٍّ من بابھ  
، ثّم لھ ـ بعد  رة لھا والطرق المسلوكة إلیھا، ویتحّصل الغایات من مبادئھا المقّر  إلى أربابھ

 .   ذلك ـ حّریة اإلرادة وسالمة االختیار ومكانة الجرح والتعدیل

وإّال فلو تھّجم أحد على أّي علم من العلوم وفنٍّ من الفنون ـ من دون أخذه من مبادئھ   
مشیھ فیھ مشیة السرطان وتلّقیھ عن أھلیھ وسیره على النھج الذي یلزم فیھ ـ ال یعتم أن یكون 

 . ، ال تزیده كثرة السیر عن غایات ذلك العلم إّال بعدًا معكوسًة إلى وراء

وكم رأینا من قوم دخلوا في العلوم على غّرة فیھا وجھل بمبادئھا وعدم تلّقًى لھا من   
، فجعلوا ُأولئك یرتقون ویفتقون  رین بطرقھا ومسالكھاالخبی )302(جھابذتھا وُنّطاسھا

، یمّزقون   ویحكمون فیھا بما یشاؤون من تلقاء أنفسھم ومن عند فطیر أفكارھم ضّد فطرتھم
 .  ، ویھرفون على زعمائھ وعلمائھ بما ال یعرفون بمخالب أوھامھم إھاب قواعد ذلك العلم

ة والخروج عن النوامیس المقّررة في وما السبب الوحید في ذلك كّلھ سوى الجھال  
 :   ، وما ھم إّال على حّد قولھ تحصیل استكمال كّل شيء

 ! أّن من یعرف شیئًا یّدعي أكثر منُھ*** ومن البلوى التي لیس لھا في الناس ُكنٌھ 

                                                           
 .  )146فقھ اللغة . ( الحاذق في صنعتھ:  الِنَطاسي)  302(
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إّن فالسفة الماّدة وعّباد الطبیعة بعد أن صرفوا أعمارھم وأجھدوا أفكارھم ودأبوا لیلھم   
إّنھم :  ، والحّق یقال ھم في علوم الماّدیات واستخراج خواّصھا واستخدام وسائطھاونھار

، سوى أّنھ كان من الالزم علیھم في   بلغوا في ذلك المقام الذي ال ینكر فضلھم وتقّدمھم فیھ
اإللھیات أن یدعوھا ألھلھا ویتركوھا لعّشاقھا وعّبادھا الذین صنعوا فیھا ما صنعوا ھم في 

ت من العناء والكّد وبذل الجّد والجھد وصرف األعمار والدأب على مزاولتھا الطبیعیا
، ولكّنھم ـ بدًال عن ذلك ـ باغتوھا باإلنكار على حین لم تسبق لھم من العنایة بھا  وتحصیلھا

، فكأّنھم یعملون على خرق النوامیس المّطردة في  قدر عنایتھم بأقّل مسألة من الطبیعیات
، فیرون أّن الطبیعیات إّنما ھي بالكسب واستفراغ الوسع  في كّل شيء سلسلة االستكمال

، وحیث لم یكن  ، وأّن اإللھیات یلزم أن تتنّزل علیھم بالوحي واإللھام  وطول الجھد والعناء
 !  ذلك فھي أباطیل ال حقیقة لھا وأوھام ال طائل تحتھا

أّنھا إذا أرادت :  ، وھي ُأخرى وسّنة ثانیة في أكثر النفوس الساقطة )303(وھذه سخیمة  
عنھا دناسة الجھل بقداسة أّي حقیقة راھنة تذّرعت إلى ذلك بالجحود  )304(أن ترحض

،  ثًال لیس بشيء وأّنھ مّما ال حقیقة لھواإلنكار والنخوة واالستكبار واّدعاء أّن ذلك العلم م
 .   حقوقھ )305(فتدفع عار الجھل عنھا بما ھو أشّد معّرة منھ من التھّجم على جحوده وغمط

 !   )306()إّنا قد قتلنا إلھنا واسترحنا: ( )فّض اهللا فاه(وھنا تسمع قائلھم یقول   

ما ھذا التھّجم الفظیع والظلم الذریع !  قاتل اهللا الجھل ـ یا ھذا ـ وأعمى عین المكابرة  
ولعّلھا الدعوى التي لیس عندك سواھا من !   ؟  والصلف تحت الراعدة والجرأة والبذاءة

 !  رھان، وال سوى إعادة أمثالھا من ب دلیل

، وال تدع شیئًا منھ لما  أفھل من النصف ـ لو أنصف الحكم ـ أن تسمح بعنائك كّلھ للماّدة  
، ثم تعّدھا بما أّنك ال  ، ثّم تتحامل ذریع الجھل على قداسة األدیان ھذا التحامل وراء الطبیعة

 !  ؟ تعرف شیئًا منھا أضالیل وأباطیل

   ، وبیان مبادي الوجدان في اإلنسان  في الوجدانیات:  الثالث

، أو  والغایة أّنھ لو أّن كّل باحث وقف عند حدوده ولم یتجاوز قدر معلوماتھ ومحكماتھ  
لو أّن كّل إنسان وّسع لمجھوالتھ قدرًا من العنایة وتطّلبھا من أسبابھا ومبادئھا وسار رویدًا 
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ّد جانب كبیر من تلك المنازعات والمجادالت التي ضّخمت بھا ، النھ دون العدو والوثوب
وأعّز من  )307(األساطیر واّتسع فیھا نطاق الصحف وصّیرت العلم بالحقائق أبعد من العّیوق

 .  )308(بیض األنوق

ُسنََّة اللَِّھ ِفي الَِّذیَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّھ (:   ، وال یزالون مختلفین ولكن ھیھات  

 .  )309()َتْبِدیًال

 

 ]، وبیان مبادي الوجدان في اإلنسان  في الوجدانیات:  الثالث[

ھل إّنك ـ وكّل أحد ـ عرفت وتعرف كیف كان اإلنسان في أّول كونھ من الج ـ 3  
، ثّم یصیر كّلما یشّب ویترعرع یجد في نفسھ أحواًال وغرائز كأّنھا كانت  والسذاجة المطبقة

، ولكن من  مكّممة في برعمة نفسھ ثّم تفّتحت أكمامھا وتفّتقت أزھارھا وتأّرجت نفحاتھا
 .  ، ال یعلم إّال أّنھا ھي ذا وھي ھكذا ، ومن أین إلى أین وجدت حیث ال یدري كیف وجدت

أّول تلك اإلحساسات والفطریات اندفاعھ إلى البكاء عند طلب الغذاء وسكونھ عند   
، وال  ، ولم یكن تعّلم ھذه الواسطة المفھمة من معّلم وال تعّرفھا من معّرف  الشبع والرواء

، بل فطرة وجدھا من ذاتھ واندفع إلیھا من تلقاء   رأى غیره علیھا فاحتذى مثالھ واّتخذ منوالھ
 ..  نفسھ

، تنبع من ینبوع نفسھ وتبرز من خزانة   ثّم تتوارد علیھ ھكذا تلك الغرائز والفطر  
، فیمیل إلى األّول  ، ال یفتأ أن یفّرق بین الموجود والمعدوم وبین النافع وغیره  صمیمھ

، فیھّش إلیھا ویبتھج بھا وال یأوي إلى جناح  ویسكن إلیھ من ظئر ترضعھ أو ُأمٍّ ترّبیھ
 ..  غیرھا

ھكذا تربو وتتزاید معھ تلك الخالل ـ حسب نمّوه وتربیتھ ـ فیكون لھا من نفسھ المكانة و  
 .  ، حّتى كأّنھ ھي نفسھ وبھا كیانھ السامیة والمقام األعلى

وھذه ھي البدیھیات األّولیة التي ترّد إلیھا جمیع النظریات وتنتھي إلى حكومتھا سائر   
 .  عّول علیھا، وإّال فال غناء بھا وال م األدّلة

                                                           
وھو مثل یضرب في المبالغة .  )179:  2العین للفراھیدي . (  كوكب بحیال الثرّیا إذا طلع ُعلم أّن الثرّیا قد طلعت:  العّیوق)  307(
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أّن اإلنسان ـ كما یجد كّل أحد من ذاتھ ویحّس :  وفلسفة ذلك وأقصى أثر سّره وأسبابھ  
بھ من نفسھ ـ ال یزال ـ كما نّبھناك علیھ ـ یدأب في حركة فكریة وتجّوالت نظریة في تعّرف 

أّن عدم ، كأّنھا ترى   كّل مجھول واإلحاطة بكّل موجود وتحصیل كّل مفقود منھا بعید عنھا
دخول شيء في حیطتھا وخروجھ عن سیطرة ملكوتھا نقص في استكمالھا وضیق في 

 .   ، وھي مّما ال ترضى بالنقص وال ترغب إّال في البسطة والكمال سعتھا

 ؟   ؟ ومن أین ھو  ما ھو:  فعند كّل نظرة إلى كّل شيء ینقدح لھا السؤال  

، ویرتّد طرف النظر خاسئًا وھو   فیرجع لسان الفكرة منھا عن الجواب وھو كلیل  
 .   حسیر

وحین تجد عوزھا وفقدھا لذلك الشيء وعدم وجدانھا لھ ینبعث لھا الشوق األكید إلى   
 ؟  ، أم حجر  ، أم كذا شجر مثًال ھل ھو كذا:  ، فترّدده في معقوالتھا وتقول طلبھ وتحصیلھ

  . وھذا التشكیك والتردید ھو الذي یدفع إلى الطلب والبحث  

، والشّك یدفع إلى  ، والطلب یدفع إلى الشّك فالحاجة والعوز یدفع إلى السؤال والطلب  
 .  ، أو الیأس والسكون  ، والبحث ینتھي إلى الحصول والوجدان  البحث

، أو ما   ، إّما بالوجدان للحقیقة ، البحث المتواصل البّد وأن ینتھي إلى الطمأنینة نعم  
 .   عنھا بالصوارف إلى غیرھا ، أو باالقتناع  یحسبھا ھي

 .   ، فإّن النفس ال ترتاح بعد الطلب حّتى تجد  ومھما كان  

فجمیع النظریات ال تقتنع بھا النفس وال ترتاح وتسكن إلیھا حّتى تعود وتنتھي إلى   
، وإّال  ، وتنتظم في سلك غرائزھا ومحصوالتھا األّولیة ، وتصیر حاًال من أحوالھا  وجدانھا

 .  في عناء التشكیك وتعب الطلبفھي بعد 

فاالنتھاء إلى الوجدانیات واّتخاذھا حقائق راھنة یعّول علیھا ویرجع في كّل العلوم إلیھا   
، وھي من أّول األوائل وأبده  إّنما ھو من نوامیس الحكمة التي ال محید وال محیص عنھا

 .  البدائھ

، وفوضویة على   بطال لكاّفة النظریات، وإ كما أّن رفضھا وإلغاءھا تعطیل لكّل العلوم  
 .   ، ال تنتھي بھم إلى غایة وال تقف فیھم على حّد الباحثین

 .   . بھ من مھده إلى لحده )310(الوجدانیات ھي التي ألفھا اإلنسان في أّول عھده وسدكت  
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، عرفھا قبل  ، وبھا توّصل إلى كّل شيء ھي التي عرفھا قبل أن یعرف كّل شيء  
 ..  ، وأحّس بھا قبل أن یندفع إلى طلب ما یحفظ وجوده ویغّذیھ معرفة ُأّمھ وأبیھ

 .  ھي األساس الذي وضعتھ العنایة لبلوغ اإلنسان إلى ما قّدر لھ من الغایة  

ھ وھي قائمة بعیانھ مسیطرة على كّل إراداتھ ، یجحدھا بلسان والمناكر لھا مكابر  
 .  .  ، ال ینفّك عنھا لحظة وال یفارقھا آونة وسلطانھ

 .  ، والقاضیة علیھ بالرّد والقبول وھي الحكم على اإلنسان  

 .   ، بل تقف أمام الوجدان وبین یدیھ خاضعًة لھ  وال تعمل األدّلة والبراھین ھنا شیئًا  

صمیم اإلنسان وما یحّس بھ من نفسھ ویتقاضى بھ في محكمة والمرجع في ذلك إلى   
، وإّال فمیدان الجدل والجحود سھل واسع یقتدر  إنصافھ وعدلھ وصّحة نوایاه في طلب الحّق

 .   علیھ كّل ذي شفة ولسان

وقد اندفعت القرائح والطباع إلى مضمون ھذه الجملة ـ على بساطتھا ـ ونظرت إلى   
 :  من وراء ستار في أمثال قولھتحكیم قضاء الوجدان 

 )311(إذا احتاج النھار إلى دلیل*** ولیس یصّح في األذھان شيٌء 

القولي والجحود أنت تجد الفرق بین مقام االقتناع واإلذعان النفسي وبین مقام الجدل   
 !   ، وما أكثر ما یختلف ویتخّلف الظاھر عن الباطن والصورة عن الحقیقة اللساني

، وتقتدر أو تفعل بدافع الحسد على جحوده  فكم من شخص تعترف في نفسك بفضلھ  
 !  ومناكرتھ وھضم حقوقھ

   أكبر ناموس في حفظ نظام العالم ھو الدین :  الرابع

لو أّن أحدًا اّدعى أّن النار مظلمة وأّن الدّخان !)  اإلنسان ال القرد( قل لي بأبیك القریب  
 ، وإّال  خالف الوجدان والبداھة ]إّال بأّنھ[، بأّي شيء تدفعھ  مضيء

ولوال الوجدان لوقفت حركة العلوم وتالشت !   ؟  فبماذا تمتاز السفسطة عن العلوم الحّقة
 .  ملكات البحث والنظر

، وأّنھا كاسبة ال  سّر في ما شاع من أّن البدیھیات ال یستدّل علیھاوما ذكرناه ھو ال  
 .  ، وطالبھا بالدلیل یكون كمن یطلب الشمس بالشمع والرؤیة بالسمع مكتسبة

، وانظر مقامھ من العلم  وبعد ھذا كّلھ فاعرف حال من ینكر الوجدانیات والفطریات  
 !  ، واستعذ باهللا  والفلسفة
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 ]ناموس في حفظ نظام العالم ھو الدینأكبر :   الرابع[

الخضوع لقّوة مدّبرة للعالم أزلیة مدركة حكیمة عادلة ـ فضًال :  إّن الدین ـ أعني ـ 4  
عن كونھ من أّول الفطریات وأجلى الوجدانیات والبدیھیات ـ كما سیّتضح ـ فإّنھ أعظم وأكبر 

حرصھا وجشعھا إلى حّب ناموس في حفظ نظام العالم وأنفذ وازع ورادع للنفوس عن 
التغّلب والتفّوق واستیفاء الحظوظ من الشھوات الحیوانیة والقوى الغضبیة والطّم والرّم 

 .  واالستكثار من الحطام الجّم

ویستحیل بدون الدین قمع ھذه الشرور وقلع ھذه البذور من نفوس البشر عاّمة   
أعظم مصلح یقوم في العالم وأكبر  إذ; ، إّال برھبة الدین وتسلیط سیطرتھ علیھا  وخاّصة

مدّبر ینھض لخدمة المجتمع البشري ال یكون ـ لوال الدین ـ إّال أكبر أھوج خائر مضّیع 
إذ ما الغایة في ; لحقوق شھواتھ من غیر فائدة تعود إلیھ وال عائدة ترجع بالعوض علیھ 

العیش والرزوح تحت أغالل  )312(تحّمل ذلك العناء ورفض تلك اللذائذ والصبر على شظف
 البالء مع علمھ بأّنھ سیفنى ویذھب

 !  ؟ متالشیًا في عرصات العدم المحض والفناء المؤّبد

ولو أّن جمیع العالم إلى آخر األبد صّلوا وسّلموا علیھ بكرة وعشّیًا وسّبحوا وقّدسوا   
، وكان ھو واستبدالھ بلعنھ وذّمھ  ورواحًا لم تصل إلیھ ذّرة من النفع بكّل ذلك بحمده غدّوًا

، فھل تحّملھ تلك المشاّق إّال الحمق والخور وضعف الرأي وسوء التدّبر وعدم النظر  سواء
 !  ؟ لنفسھ

، فإن صادقتني على ھذه الجملة سرنا معًا في طلب  أنت حاكم نفسك أمام وجدانك  
 فعّرفني بما عندك وما تحّصل لدیك من نتائج الفكر حّتى أشطب على ھذه ، وإّال الدین

 !   ، وھیھات  الكلمات إن وجدتھ حّقًا

، فإّن الدین من أرأف المسّلین وأشفق الواعظین وأبلغ المعّزین لھذا اإلنسان   ثّم بعد  
نایة وتمھّدت البائس المحفوف ظماء حیاتھ بكّل عناء وشقاء ومصیبة وبالء مھما ساعدتھ الع

، فضًال عن البائسین والمساكین الذین یرزحون تحت   لھ األسباب وترّبع على عرش الملك
 .   مجھدات الفقر والفاقة والبؤس والمسكنة
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إذا ُأصیب اإلنسان !)   ال الُكییس الھالمي أو المخاطي الحجري(قل لي بأبیك الحّساس   
، حّتى تلّظى   تھ أو فلذة كبده ومجّسمة روحھـ ملكًا كان أو سوقة ـ بمصیبة أفقدتھ أحد أعّز

، ولقد كان لو یستطیع الفتداه   فؤاده نارًا وطارت نفسھ شعاعًا ولم ُیغن عنھ مالھ وال رجالھ
، وشعر بضؤولة قواه وحولھ وتقاصر  ، قل لي إذا أحّس بضعفھ عند ذلك ووھنھ بكّل ذلك

ش والمفزع الھائل الذي تتعاوره في ، وعرف محّط مركزه من ھذا الكون الدھ  تعالیھ وطولھ
، فھو یموت قلیًال قلیًال ویفنى رویدًا  كّل لحظة عوامل البقاء والفناء وقّوتا الدفع والجذب

 :  ، فھو  رویدًا ویمشي إلى الفناء من حیث ھو في البقاء

 أقتُل الداء للنفوس الدواء*** بالذي یغتذي یموت ویحیى 

، وال   ، وال یبكي على فقد شبابھ وریعان صباه قل لي أّي ملك ال یأسف لماضي عمره  
 !  ؟  یھّم لطول بقائھ ویجزع لتذّكر موتھ

، ویذھب بكّل   ، یكّدر كّل صفو وداًء دخیًال )313(وكفى بھذا ھّمًا قاتًال ووجدًا رسیسًا  
 .  ر كّل نمیر، ویعّك زھو

، ما یتوارد علیھ من صروف الزمان وعثرات اللیالي واألّیام ونكبات الدھر من  بلھ  
،   ، أو ثورة الرعایا وترّصدھم لھ وترّبصھم فیھ العزل أو المنون غلبة أضعف الدول علیھ

 .   إلى ما ال یحصى من أمثال ذلك

 !   ؟  ، فما ظّنك بالسوقة والرعایا ھذا حال الملوك  

، وھل  البیان فیھا )314(وإّني ألرى من العبث توسیع نطاق ھذه الجملة وإطالة أمراس  
 !   ؟  بعد المشاھدة والعیان من حاجة إلى البیان

كم رأیت أنت وسمعت من رجال بلغوا من عظمة السلطان وسعة الملك أن سجد الناس   
، وطافوا یستدّرون أخالف األرزاق بأكّف الضراعة  ، وعبدوھم دون خالقھم أمام أرائكھم

، وإلى أّي غایة وصل صغیرھم  ، قل لي ماذا كان مصیرھم واإلمالق حول عروشھم
 !   ؟  وكبیرھم

ألم یستنزلوا من مشرفات !  ؟  ر األرض كما تدّس الجیف واألقذارألم یدّسوا في حفائ  
، ثّم أھوت بھم  ، وطاشت بھم أھواء الفخفخة والرفعة الخادعة  القصور إلى مظلمات القبور

 !   ؟  ، فال لجاء وال وزر كما تھوي الزوابع بعالیات الشجر إلى وھدة الحضیض
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 !   ؟  وائح، وأین طاحت بك الط أین عزب حلمك عنك یا ھذا  

، لوال أّن العنایة لطفت بالعباد وأَلھت أفكارھم بالشواغل الماّدیة  وأّما والحرمات والذمم  
عن التوّغل واإلمعان في ھذه الخواطر الراھنة لترك الناس عمارة الدنیا وسكنوا في شعف 

، أو لخفتوا خفوت   ، وَلعّجوا عجیج الوحوش في الفلوات  ومغارات األرض )315(الجبال
، وعادت األرض إلى شكلھا  ، وألنقطع النسل وبطل العمل في قعر الغمرات )316(النینان
 .  وإّنھ لكائن!  ، ویا حّبذا لو یكون  األّول

إلنسان ھذا الخطر المحدودق بھ والبالء المطّل علیھ وأمعن الفكر في قل لي إذا أبصر ا  
، فأّي شيء یسّكن لوعتھ ویبّرد غّلتھ ویكّف من غرب جماحھ  ذلك وذھب بھ كّل مذھب

 !  ؟  وھیجان أشجانھ وجزعھ من كّل الحیاة ولذائذھا والدنیا ونعیمھا

 .  . ي الورمتلك اللذائذ التي ھي كالسّم في الدسم وتخّیل السمن ف  

تلك اللذائذ التي ما من واحدة منھا إّال وھي محفوفة باآلالف من العناء والشقاء والكدر   
 .  . والبالء

، ال یعرف بأّي   كیف یھدأ والحوادث والصروف كّل آن تتھّدده بكّل خطر وكّل رزیة  
 !   ، وبأّي بقعة یموت ویقبر ، وبأّي عثرة یعثر حجر یرمى

 وس من األیمان المحّرجة إّن اإلنسان لوال سلوة الدینُأقسم بكّل غم  

، لكان جدیرًا باإلنسان وحرّیًا بھ بل وحتمًا علیھ أن ینتحر من  االستسالم لھ داعیة كّل فضیلة

 !  ساعتھ ویقضي على حیاتھ من أوائل عمره

لمتاعب فإّن كّل إنسان لو عمل اإلحصائیات المدّققة وقاس ما ینالھ في ھذه الدنیا من ا  

واألرزاء والمصائب واألخطار الماضیة والمستقبلة إلى ما یحظى بھ من النعیم واللّذة 

 .  ، لوجد ھاتیك إلى ھذه أضعافًا مضاعفة األعداد نسبة المالیین إلى اآلحاد والھناء والراحة

 !  ؟ ، ویختار التواِطئ لھذه المنزلة التعیسة  وأّي عاقل یرضى لنفسھ بھذه الخّطة  

 . ما ألم الموت إّال لحظة تمّر علیھ أمثالھا في بقاء الحیاةو  

 )318(، ویبدو جھام للعیون )317(أّما بارقة األمل والرجاء فقد أوشكت أن تظھر خالبتھا  

 .  للنفوس وتنقشع غشاوتھا عن األبصارغیمھا 

                                                           
 .  )869:  2جمھرة اللغة . ( ِشعاف:  والجمع.  أعاله:  شعفة الجبل)  315(
 .  )396:  8العین للفراھیدي . ( الحوت:  النون)  316(
 .   )176المصباح المنیر . ( الخدعة:  الِخالبة)  317(
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 )319(، أتقّلب لھا على مثل جمر الغضى  كم من حرقة في الصمیم أبیت لھا اللیل مسّھدًا  
،  حبستني على أشجاني وتركتني مشّردًا عن أعّزتي وأوطاني!   السعدان )320(أو حسك

 ، وتتدافعني )321(تتالعب بي أیدي الحدثان لعب الصوالج باُألكر

، وتعرك أدیم اصطباري بمخالب المزعجات  أیدي الصروف إلى مذاقة أجنات الموارد
 !   كاشرة األنیاب مسّودة الجلباب

على أّني ـ بفضل العنایة ـ إذا أرسلت رائد النظر في مطارح البشر وجدتني في عافیة   
والمھانة  من كثیر ما ابُتلي بھ غیري واضُطھد بأغاللھ سواي من الفقر والفالكة والضعة

والسقم والزمانة وكّل ما تقشعّر من تصّوره األبشار فضًال عن النظر إلى منظره الھائل 
 .  وموقعھ المدھش

؟ بأّي ركن یعتصم ھذا المسكین  ، وعلى أّي سند یعتمد قل لي فإلى أّي عماد یستند  
 !   ؟  سوء ھذه الحیاة، ومن أّي مساعد یؤّمل النجاة أو إراحتھ من  ، وإلى أّي مالذ یلوذ  البائس

، لیس أمامھ في التأّسي إّال التوّسل بتلك القّوة األزلیة التي ھي أخرجتھ من كتم  كّال  
، وقضت علیھ بما ھو فیھ من المحنة والشقاء نظرًا إلى   العدم إلى عرصة ھذا الوجود

نعت حّقًا عن ، وال م  ، ولم تضع شیئًا في غیر محّلھ الحكمة التي بھا أقامت دعائم ھذا الكون
، بل كّل ما في الكون إّنما ھو لحكمة بالغة   ، وال ابتلت العباد جزافًا ، وال فعلت عبثًا  أھلھ

 .  ومقصد عظیم

وإذا ألقى اإلنسان بنفسھ بین أیدي ھذه القّوة معترفًا بھا مذعنًا لھا عن صدق عزیمة   
أّن تلك القّوة الحاكمة عادلة غیر  لتحّققھ; وصحیح نّیة ـ ال محالة ـ ثُلج صدره واطمأّنت نفسھ 

، غنیة غیر مفتقرة حّتى تستوفي حظوظھا  ، عالمة غیر جاھلة ، رحیمة غیر قاسیة  ظالمة
 .  بظلم غیرھا

،  ، وأقرب منھا إلى الحكمة فال جرم أن یكون ھذا العناء لما ھو أعود علیھا بالنفع  
 .   وأجمل لھا في العاقبة

                                                                                                                                                                                     
 .  )403:  2لسان العرب . ( السحاب الذي ال ماء فیھ:   الَجھام)  318(
 .  )372:  4القاموس المحیط . ( شجرة بّریة:  الغضاة)  319(
 .  )308:  3المصدر السابق . ( نبات شوكي تعلق ثمرتھ بصوف الغنم:  الحسك)  320(
 .   )325:  1صحاح اللغة . (  الِمحجن:  الصولجان)  321(

 .  )580:  2المصدر السابق . ( الحفرة:  واُألكرة
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َنَفقًا ِفي اَألْرِض َأْو ُسلَّمًا ِفي (:  ، وإّال فلیّتخذ دعة والھناءوھناك الصبر والعزاء وال  

 .  )322()السََّماء

قل لي من یھبط روح السكینة على عزیز قوم ذّل أو غني افتقر إذا احتبى   
، یتنّفس الصعداء  یفتكر في مثابتھ بعد فناء ثروتھ في كبد الظالم الحالك )323(القرفصاء

 !  ؟ الدموع )324(وتصوب أجفانھ بجمان

الك السكینة على فؤاد ُأمٍّ فقدت قل لي من یمسح بجناح الصبر والسلوان وینزل م  
واحدھا في ریعان شبابھ وزھرة أّیامھ ومیعة صباه غیر إیمانھا بأّنھ أصبح ودیعًة لدى مبدعھ 

، وسیجمع بینھ وبینھا في أھنى من ھذه الدار وأطیب من ھذا  الذي ھو أشفق علیھ منھا
 ! ؟ العیش

،  في ریعان شبابي ومیعة أّیامي أال وإّني مّمن دھمتھ فجائع الدھر بمثل ھذه الرزیة  
،   ، أو أقذف بھا في مكان سحیق وبلغ بي الوجد حّدًا كنت أفتكر ھل أرمي بنفسي من حالق

ثّم لم یكن غیر لیال حّتى فزعت !   ؟ ، فإّنھ منھا قریب أو انتظر حّتى یقضي الحزن علیھا
 .  یضًا إلیھ، وسّلمت األمر إلیھ ثقًة بھ وتفو ، وأخذت بعروة یقیني  إلى دیني

إّن الدین ھو الراحة الكبرى والنعمة العظمى وأعظم :  فھل بعد ھذا كّلھ إّال أن نقول  
 !  ؟ لوازم اإلنسانیة وأھّم ما یجب للطباع البشریة

، وأّن الحیاة ال  إّن األدیان سیاج العمران وحصن الحیاة ومعقل اُألمم:   ھل إّال أن نقول  
بض السماوات بیمینھ واألرض بشمالھ لما أغناه ذلك عن الدین ، ولو ق تطیب ألحد إّال بھ

، وإن قبض على الدین فقد قبض على راحة األبد وسعادة النشأتین ولو كان في أنیاب   شیئًا
 !   ؟ الفقر وبین لھوات البالء

ھل من دافع للنفوس إلى مآزق الحروب ومضائق الحتوف ومتكاثف الصفوف في   
 !  ؟ حفظ الكیان إّال األدیانسبیل الدفاع والجھاد ل

، وإلى االنتحار إلى  فإلى الدین إلى الدین أّیھا الملوك والسالطین والبؤساء والمساكین  
 !  االنتحار یا عّباد السدیم والبخار

 

                                                           
 .  35:  6سورة األنعام )  322(
:   11لسان العرب . ( حتبي بیدیھ یضعھما على ساقیھ، وی ، ویلزق فخذیھ ببطنھ أن یجلس على إلیتیھ:  جلس القرفصاء)  323(

127(  . 
 .  )211:  4القاموس المحیط  . ( اللؤلؤ:  الجمان)  324(
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   في الصدفة ونقدھا :  الخامس

 ]في الصدفة ونقدھا:  الخامس[

بیعیة التي وجدت مع اإلنسان لحكمة إّن من تلك الضروریات األّولیة والغرائز الط ـ 5  
، إّن من أعظمھا لصوقًا بالعقل   ، وجدت مع اإلنسان لیستدّل ویعرف ویرقى ویستكمل وغایة

ورسوخًا بالنفس أّن الصدفة واالّتفاق وأخواتھا مضّلة عمیاء ومجھلة خرقاء وشيء مستحیل 
 .  باطل الذات لو تصّور كنھھ وتغلغل النظر إلى أقصى مغزاه ومعناه

، ھو  أن یحصل الفعل من دون عنایة الفاعل بھ وقصده إلیھ:  إّن الصدفة بمعنى  
 . ، والحادث بال محدث ، واألثر بال مؤّثر مساوق لكون الفعل بال فاعل

، فإّن  ، والجزء أعظم من الكّل واستحالة ھذه كاستحالة كون الواحد ضعف االثنین  
كونھما :   ، ومعنى االثنین  كونھ نعت المؤّثر:   ى األثر، ومعن كونھ أثر الفاعل:   معنى الفعل

 .  ، وھكذا تكرار الواحد مّرتین

،   ، أساطیر أحالم وسمادیر أوھام فالقول بأّن الفعل قد حصل بال فاعل مناقضة وإحالة  
 .  كالقول بأّن الشيء موجود معدوم مع تمام الجھات في الوحدة

 .  مستحیلة بأّول الفطریات والقرائح فالصدفة إذًا بھذا المعنى باطلة  

فعل الفاعل المقتدر شیئًا على خالف ما جرت بھ نوامیس العادة :  أّما ھي بمعنى  
وطباع الكون بحیث كان من المستحیل عادًة ثّم عني بإیجاده كذلك لحكمة دعت إلیھ من 

 .   ، فذلك ممكن واقع محسوس مشاھد إعجاز أو عظة أو انتقام أو غیره

 .   لكن لیس ھو بالذي یذھب إلیھ عّباد الطبیعة وحملة عرش الماّدةو  

 .   ، واالّتفاق بذلك المعنى ممتنع محال  فحدیث الصدفة إذًا ضالل  

إّن من المدھش الغریب والعجب الذي یھون عنده كّل عجیب أّنك تجد كّل أحد لو دخل   
الكون ال یشّك أّن لذلك البناء بان  إلى أّي عمارة أو دار أو شاھد أّي أثر من اآلثار في ھذا

إّن ھذه :  ، بحیث لو قلت لھ ولتلك العمارة عّمار ولذلك الزرع زارع ولھذه الصنائع صانع
، الستوخم عقلك واستوبأ  الدار وجدت من نفسھا ھكذا أو أوجدتھا الطبیعة وأحدثتھا الماّدة
،   ، لم یستفدھا من معّلم ذاتھقولك وعّده من السخف والترھات فطرًة من نفسھ وغریزًة من 

 .  وال اكتسبھا من مكتب أو مدرسة

 :  ، یقول لك قد كّونتھ الطبیعة:  إذا قلت لھ  

 !  ؟ ویا لیت شعري ما ھي الطبیعة*** الطبیعة مبِدئ الكیان :  وقالوا

 !  ؟ على ذاك أم لیس بالمستطیعة*** أقادرٌة طبعت نفسھا 
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، فیحكمون على كّلیة ھذا   ّدعون مقامًا من العلم والفلسفةثّم یجيء ُأولئك الزعانفة الم  
، العالم الذي یحتوي  العالم البدیع الصنع الذي تخطف أشّعتھ األبصار وتبھر حكمتھ العقول

،   )325(الذي مألت فیھ علماء التشریح القماطیر!  ، وما أكبره على كائن صغیر مثل اإلنسان
 .  . ، وما خفي علیھم بعد أعظم وما جاؤوا منھ إّال بقلیل من كثیر

 !  ؟ صدفة، وما ھي ـ یا ترى ـ ھذه ال  )326(یحكمون على ذلك كّلھ بأّنھ وجد صدفة  

ھل ھي سوى تلك الكلمة الفارغة التي عرفت أّنھا ال تقع إّال على معنى مستحیل باطل   
، یحكم علیھ بالصدفة التي ال یحكم بھا على أقّل موجودات ھذا الكون من  الحقیقة والذات

 .   عمارة دار أو غرس شجرة أو نتیجة صناعة

لم الناھجون على أمثلتھ المّدعون أّنھم ال ثّم قل لھؤالء الذین یزعمون أّنھم حلفاء الع  
أّي دلیل لكم على ھذا الحكم والزعم بأّن العالم قد :  ، سلھم یسیرون إّال على مناره وأنواره

، وحیاتكم كموتكم  ، أو لعّلما كانت ھوساتكم ھذه كوجوداتكم بزعمكم صدفة وجد صدفة
،  ، وعمیتم صدفة ذا لو خرستم صدفةویا حّب!   ، ودخولكم جھّنم ـ إن شاء اهللا ـ صدفة  صدفة

 !   ! وكنتم تركتم الناس على مبادئھا الصحیحة وأدیانھا الحّقة صدفة

 !  ! إذ العالم كّلھ عندكم صدفة في صدفة; وال سبیل لكم إلى دفع شيء من ذلك   

 حّق للعلم أن یرثى وللمعارف أن تقام لھا المآتم ویبكي علیھا الباكون إن كان ھذا سبیل  
 !  العلم وتلك غایة المعرفة

   أّن فاقد الشيء ال یعطیھ :  إشارة إلى قاعدة:  السادس

وفي لسان )327()دیموكریت(إّن أّول من تنسب إلیھ ھذه المقالة من الفالسفة األقدمین   
 . )328(المولود قبل المیالد بأربعة قرون) ذیمقراطیس(اء العرب حكم

                                                           
 .  )472:  13تاج العروس . ( شبیھ َسَفط ُیسّف من قصب، وھو  ما یصان فیھ الكتب:  الِقمطر)  325(
 .  وما بعدھا 72)  اإلسالم یتحّدى : ( راجع كلماتھم المنقولة في كتاب)  326(
 .  508ـ  507:  1، موسوعة الفلسفة  152، مبادئ الفلسفة  67:  1) الطبیعیات(الشفاء :  الحظ)  327(
، وكان لوقیبوس  ، وأخبر أّنھ قضى خمس سنوات عند مھندسي مصر ، سافر كثیرًا ، فیلسوف یوناني ذیمقریطس األبدیري)  328(

 .   معّلمھ وصدیقھ
 . إّنھ عاش في أثینا دون أن یلتقي بسقراط:  ویقال

 .  ، فأّسس مدرسة أبدیر ھ كّلیًا للفلسفةوبعد عودتھ إلى وطنھ نذر نفس
 . ، في الفضیلة ، في األفالك ، مسائل في السماء ، في جھّنم ، الكوسمولوجیا الكبرى تصّرف الحكیم:  من مؤّلفاتھ
 .  م.  ق 370توّفي سنة 

األجسام تولد من انصھارات ; تخطئ  ، وكّل شيء یترابط بفعل حتمیة میكانیة ال والطبیعة لدى دیمقراطیس تتأّلف من الفراغ والذّرة

 .  الذّرات وتختفي بانفصالھا
 .  ، وسعادة العقل أھّم من لّذة الحواّس ، وقوامھا التحّرر من الخوف والھدف من األخالق عنده ھو السعادة
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ـ لحسن ظّنھ بعاّمة الحكماء وتنزیھھم عن مثل ) األسفار(على أّن صدر المتأّلھین في   
ابتناء كاّفة  ھذه السخافات والخرافات ومصادمة ضرورة العقول التي ھي مبادئھم وعلیھا

، وجعلھ من أكبر  ، وأخرجھ من ظلمة التعطیل إلى أظّلة التوحید علومھم ـ قد أّول كالمھ
 .  )329(الموّحدین

قبالة ھذا ، فلو كان العلم بالرجال ال بالبرھان واالستدالل لعددنا في  وعلى أّي حال  
 .  آالف المالیین من عیون الرجال وأجّلة األكابر والمشاھیر

 

 ]أّن فاقد الشيء ال یعطیھ:  إشارة إلى قاعدة:  السادس[

إّن من القواعد والمبادئ المقّررة في العقول الثابتة في النفوس التي ھي من  ـ 6  
، أال   رب شاھد صدق علیھا، وكفى باالمتحان والتجا غزائزھا األّولیة وفطرتھا الطبیعیة

، كما أّن فاقد الشيء ال  أّن معطي الشيء ال یكون فاقد الشيء: ( وھي ما قّررتھ الحكماء من
 .  )330()یكون معطي الشيء

 .   وھذه القاعدة من المسّجالت في الكون واللزومیات التي ما انتقضت وال تخّلفت أبدًا  

، والبائس العادم لقیراط  ، والجاھل یصبح معّلمًا  ل ترى أّن فاقد التربیة یكون مرّبیًاأفھ  
 !  ؟ یبذل قنطارًا

، إّال في الطبیعة العمیاء الخرساء  ، ولن تنتقض أبدًا ، إّن ھذه القاعدة ما انتقضت كّال  
 .  الصّماء العدیمة لكّل كمال الواجدة لكّل نقص

) الدارونّیین: ( ھا ھذا وعوزھا من اإلدراك والشعور ـ أوجدت مثلولكّنھا ـ مع كّل فقر  
 !   ذوي المدارك العالیة والوجدانات الصحیحة والفلسفة الباھرة

تجود على غیرھا بما ال تجود !  فلّلھ دّر الطبیعة ما أقدرھا وأبھرھا وأسخاھا وأكرمھا  
 !   عبدھا مّما لیس عندھا) الداروني(، وتؤتي  بھ على نفسھا

 

   في بطالن الدور والتسلسل :  الثامن

 ]في تمییز البدیھي من النظري:   السابع[

                                                                                                                                                                                     
 .  )456ـ  455:   1، موسوعة أعالم الفلسفة  114ـ  112:  2، الملل والنحل   523:  2دائرة معارف القرن العشرین (
 .  236:  5الحكمة المتعالیة )  329(
 .  133:  6الحظ المصدر السابق )  330(
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إّن المیزان في تمییز البدیھي عن النظري ھو كون الحكم في القضیة نفس  ـ 7  
، وتصّور طرفیھ كاف في التصدیق والجزم بھ من دون حاجة إلى توسیط دلیل  تصّوره

 .  وبرھان أو رّده إلى شيء آخر

، فإّن تصّور معنى الواحد واالثنین كاف في الحكم  وذلك ككون الواحد نصف االثنین  
،  ، وال حاجة إلى االستدالل على ھذه الجملة بكون ھذا نصف ذاك مع تصّور معنى النصف

 .  بل ال دلیل علیھا سوى نفسھا

،   لنار مضیئة، وأّن ا كون الجزء أعظم من الكّل:  ، كمثل وھكذا سائر البدیھات اُألولى  
 .  ، وما أشبھ ھذا ، والشجر جسم نام  ، واإلنسان حّساس مدرك  والشمس مشرقة

، وأّن المجّردات   أّن النفس من المجّردات:  ، مثل  أّما النظري فما ال یكون كذلك  
، ویستحیل  ، وأّن واجب الوجود كّلي منحصر في فرد یستحیل علیھا الفناء وبطالن الذات

، إلى كثیر من أمثالھا مّما تشاجرت فیھ ذوو األلباب وقام النزاع فیھ   والتعّدد علیھ اإلثنینیة
 .   )331(بینھم على ساق

 

 ]في بطالن الدور والتسلسل:   الثامن[

أّن كّل الحق معلول لسابقھ إلى غیر النھایة فكّل معلول :   إّن شبھة التسلسل ـ وھو ـ 8  
 .  ، بحیث لم یبق فیھا مجال لخیال  عّلة وكّل عّلة معلول ـ قد ُدحضت وُدحرت منذ عھد بعید

أو إخوان القرود ذھبوا من ) الدارونیة(حّتى إّن متفلسفة ھذه العصور األخیرة من   
، سوى أّنھم عافوا اإللمام بھذه السفسطة وتباعدوا عن االقتحام في   مذھبالخزعبالت كّل 

 .  لشّدة اّتضاح حالھا من الفساد; عمیاء ھذه المغلطة 

وإن طلبت المزید على ذلك من اإلشارة إلى موجز الدلیل على دحضھا فناھیك   
و تسلسلت ولم یكن أّن سلسلة العلل والمعلوالت ل:  ، وزبدة مخضھ بالبرھان األسّد األخصر

، فإّن العقل ینظر نظرًا واحدًا  فیھا واجب بالذات ھو عّلة غیر معلول للزم أن ال یوجد شيء
، ویحكم بأّن الجمیع إّما أن تكون ممكنة بالذات  إلى جمیع تلك السلسلة على عدم تناھیھا

 .  ، أو فیھا واجب على تلك الصفة من العّلیة وعدم المعلولیة جمیعًا

ألّن الممكن من مقتضى طباعھ أّنھ ال یوجد ; ى األّول یلزم أن ال یوجد شيء منھا وعل  
:   ، بل البّد لھ من مرّجح خارج عن تلك السلسلة ـ أعني  من ذاتھ وال یترّجح من قبل نفسھ

                                                           
 .  450و 447و 137، الرسائل الفلسفیة لصدرا  249إرشاد الطالبین :  لھذه المسائل المذكورة قارن)  331(
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سلسلة الممكنات ـ وحیث ال مرّجح خارج ـ لتساوي الجمیع باإلمكان ـ فال شيء منھا 
 .  حّس والضرورة، وھو باطل بال بموجود

 .  ، وكّل السلسلة معلولة لھ  وعلى الثاني فھو العّلة  

 .   فإّن المعدوم ال یؤّثر في نفسھ وال في غیره; وأوضح منھ بطالن احتمال الدور   

 .   )332(وسیأتي لھذا كّلھ زیادة توضیح فیما یلي إن شاء اهللا  

،   ، فقد انثّلت عروش اإللحاد ثّم حیث توّطدت ھذه المبادئ وتمّھدت ھذه المقّدمات  
 .  ، وتداعت أركان دعاة التعطیل لو كان لھا من أركان وتھاوت على أھلھا صروح الزندقة

   تعیین موضع النزاع في المقام ومناقشة ذلك 

لحقیقة ووضوح شاكلة الصواب ونحن إبانًة للحّق وإماتًة للباطل وإصرارًا على تجّلي ا  
نبتني على تلك اُألسس الرصینة والدعائم المحكمة التي شھدت بھا ضرورة العقول وأوائل 

، نبتني علیھا ما یلقي اهللا علینا ویفتح لنا من  )333(الغرائز وجذع القرائح فضًال عن قوارحھا
 :   ، ونقول أبواب الدلیل والبرھان على ھذا الموضوع

 

 ]، ومناقشة ذلك  تعیین موضع النزاع في المقام[

:  ، وھو  )334(سبق إّن دائرة الخالف بیننا وبین المعّطلة تستدیر على محور واحد كما  
أّن مبدأ العالم ومصدره ھل ھو قّوة جسمانیة عمیاء صّماء خرقاء ال إدراك لھا وال شعور 

، أم ھي قّوة عقالنیة روحیة مجّردة أزلیة قدیمة عالمة  منغمسة في الظلمة عدیمة النور
التبّدل والحلول والتحّول واجدة حكیمة نورانیة صمدانیة مقّدسة عن كّل شيء من التغّیر و

 ؟  )335()َذِلُكُم اللَُّھ َربُُّكْم َفَتَباَرَك اللَُّھ َربُّ اْلَعاَلِمیَن(:  لكّل صفة من صفات الكمال موجدة إّیاه في غیرھا

لتي أّما لو افترضنا تلك القّوة ـ كما یقولون ـ عدیمة الشعور فیستحیل أن تكون ھي ا  
لما عرفت من أّن الفاقد ال ; كّونت ھذه الكائنات الجاریة على أبدع النوامیس وأتقن الحكمة 

 .   ، وصانع السریر ما لم تحصل صورتھ في ذھنھ یستحیل أن یوجده یكون معطیًا

                                                           
 .  وغیرھا 286و 273و 265و 205سیأتي في ص)  332(
 ،  ، ثّم ثني ، ثّم جذع ألّنھ في السنة اُألولى حولي; ، وإّنما تنتھي في خمس سنین  إذا انتھت أسنانھ:  قرح الحافر)  333(

 .  )395:  1صحاح اللغة . ( ، ثّم قارح ثّم َرَباع
 .  198و 194سبق في ص)  334(
 .  64:  40سورة غافر )  335(
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وكأّن ھذه النظریة الفطریة مرتكزة في النفوس ارتكازًا لم یدع لھا فسحة في الخروج   
 .  بتاتًا وجھارًا

فلذلك تجد الماّدیین لّما جعلوا التكوین مستندًا لتك الماّدة ـ وھي على ذلك الحال من   
، فصاروا یتشّبثون  العوز والفاقة ـ جعلوا یتطّلبون المخرج من ھذا الحرج والمضیق

 :  بالخزعبالت واألوھام

كان بالصدفة إّن تكوین ھذه العوالم من تلك الماّدة العمیاء إّنما :  فتارًة یقولون  
 .   )336(، ال بالقصد واالختیار والشعور واإلدراك  واالّتفاق

ولكّني ال أزیدك بیانًا على ما سبق في أمر الصدفة وبیان مكانھا من الفساد   
 .   )337(والبطالن

، تمّلصوا عنھا وحسبوا أّنھم بلغوا المقام  اد ھذه المضّلة آلخرینوحیث تجّلى فس  
إّن ارتقاء الكون إلى الحّد الذي ھو علیھ اآلن إّنما ھو :  ، وقالوا السامي من الفلسفة والعلم

، أو تفاعل العناصر وترّكبھا على األنحاء  ، أو بقاء األصلح  باالنتخاب الطبیعي
، وما أشبھ ذلك من األلفاظ الفارغة عن كّل معنى محّصل صریح أو  )338(المخصوصة

 !  )339(، خبط عشواء في غارة شعواء مأّول

؟  ؟ ومن أین جاء  ؟ ومن ھو ما ھو االنتخاب الطبیعي:  لیت شعري أال سائل یسألھم  
، فیا  ؟ وھل المنتخب ھو تلك القّوة المجّردة الروحیة التي نذھب إلیھا ؟ ومن كّونھ ومّم تكّون
 ، ودرتم  ، وعدتم إلى ما كنتم علیھ ، فقد ُخرتم أّي خوار  أو تلك الماّدة العمیاء!  حّبذا الوفاق

 !  ! ، یسري في نھاره طول زمانھ وھو لم یخرج من دائرة مكانھ دور الحمار في الطاحونة

 !   ؟ )340(أّیھم بذلك زعیم:  سلھم  

؟ أھي نفس الطبیعة العمیاء انتخبت  من المنتخب لذلك االنتخاب الطبیعي:  سلھم  
، وخرقت في ذلك نوامیس القواعد البدیھیة  ، وأصلحت موالیدھا ، وعملت في ذاتھا  نفسھا

 !  ؟ من أّن الشيء الواحد البسیط ال یكون فاعًال ومنفعًال وال مؤّثرًا ومتأّثرًا

                                                           
 . ، فراجع تقّدم ذكر المصادر في مسألة القول بالصدفة)  336(
 .  وما بعدھا 194سبق في ص)  337(
 .  ، فراجع صادر في مسألة القول باالنتقاء ونظریة دارونتقّدم ذكر الم)  338(
 .  )351:  4القاموس المحیط . ( متفّرقة:  غارة شعواء)  339(
 .  )816:  2جمھرة اللغة . ( كفیل:  زعیم)  340(
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، على أّن الفاعل والقابل فیھ وفي  ، المرّكب قد یؤّثر بعضھ في بعض كاإلنسان نعم  
 .   ، كما ال یخفى سائر المرّكبات شیئان

، وھّذبت وھي غیر  ، وأوجدت وھي غیر واجدة ّم كیف أصلحت وھي غیر صالحةث  
 !  ؟ ، وانتخبت وھي المنتَخبة مھّذبة

، أو إعادة نفس المّدعى وتردید تلك  ، وال أحسبك تجد سوى السكوت جوابًا منھم سلھم  
على ھذا  ، وھلّم جّرًا  ، قّوة الجذب والدفع ، بقاء األصلح  االنتخاب الطبیعي:  األلفاظ

 !   المجرى من الجعجعة التافھة والعبارات الفارغة

، ولكن االنتخاب الطبیعي أو بقاء األصلح أو  إّنھا فارغة بتاتًا خالیة تمامًا:  ال أقول  
، كّل ذلك ـ حّقًا كان أم باطًال صحیحًا في  تفاعل العناصر أو كّل ما ھو من سبیل الطبیعیات

فروض واألحوال ـ ال ربط لھ وال عالقة وال مسیس وال دخالة في واقعھ أم فاسدًا على كّل ال
، وأّن ذلك االنتخاب الذي لو كّنا نحّس بھ ونراه  أّن تلك الماّدة ال موجد لھا وال مؤّثر فیھا

والنشوء واالرتقاء الذي لو سّلم في كّل الكوائن سیره ومجراه لم یكن فیھ داللة على أن لیس 
، وال أّن الماّدة ھي المدّبرة وھي المنتخبة في موالیدھا  مدّبر سوى نفسھلھ ُمنَتِخب وال وراءه 

 .  والمؤّثرة

 .  كّل تلك اُألمور الطبیعیة بمعزل عن تعیین ھذه الجھات اإللھیة  

الطبیعي یبحث عّما بعد الطبیعة ..  الطبیعي یبحث عن خواّص الماّدة وآثارھا وتراكیبھا  
 .  ، وعّمن أوجدھا ، وما قبل وجودھا ا قبل الطبیعة، ال عن م وبعد تحّقق وجودھا

، ولكن ھذا الخلط أّدى إلى   والغرض أّن مباحث الطبیعیات ال ربط لھا أبدًا باإللھیات  
 .   ، وھذا الغلط أنتج ذلك الشطط ذلك الخبط

ة بال ، وال قّو ، فال ماّدة بال قّوة القّوة والماّدة:   أزلیان متالزمان : ( یقول الماّدیون  
 .  )341() ماّدة

ما ال أّول لوجوده وما لم یسبق بالعدم والذي لم :  ن أردتم باألزليإ:   فكأّین من قائل لھم  
، فذاك شيء رّبما ال ندافعكم  یقف العلم والتاریخ والفحص والطلب على بدایتھ وأّول حدوثھ

                                                           
 .  عالم في الفسلجة) م 1893ـ  1822(صاحب ھذا القول بخصوصھ ھو مولشت )  341(

 .  ، وكان من أكبر الماّدیین ولد في ھولندا
 .  )جریان الحیاة: ( لھ كتاب
 .   483:  2، موسوعة أعالم الفلسفة   224و 154ـ  153مبادئ الفلسفة :   انظر
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فإّنھ ال یصدم ما نحن بصدده من إثبات تلك القّوة المجّردة التي ھي ; عنھ وال نعارضكم فیھ 
 .  إفاضة مصدر كّل قّوة ومنبع كّل

ومن یّدعیھ ال یّدعي أكثر من أّن العقل یحكم ـ بما لدیھ من المبادئ الموّطدة والمقّدمات   
، ال نحّده بالزمان واألعوام وال نعّده  الممّھدة ـ أّن لھا أّوًال وإن كان غیر محدود وال معدود

 .  والزمان متأّخر عنھ بمراتب!  ، كیف باللیالي واألّیام

، فھذا ھو الخالف الجوھري فیما  باألزلیة الوجوب الذاتي وعدم المعلولیة وإن أردتم  
 .  بیننا

، والماّدة كذلك غنیة عن  ھل القّوة بذاتھا وفعلھا غنیة عن الماّدة:  ، فنسألكم وعلیھ  
 ؟  ، أم كلٌّ محتاج إلى قرینھ متوّقف الوجود والتأثیر على اقترانھ بشقیقھ  القّوة

ستغنیًا عن اآلخر فما بال القّوة لم توجد أبدًا منفصلة عن الماّدة منفّكة عن فإن كان كلٌّ م  
، وال تؤّثر أثرًا منفردًا منفّكًا عن  ما بالھا ال توجد من سنخھا قّوة مجّردة!   ؟  االفتقار والحاجة

، كما یقولھ اإللھیون المتمّسكون بالمجّردات عن الماّدیات التي ھي من فیض تلك   الطبیعة
عوالم  (، ویرون ـ وحّقًا ما یرون ـ أّن جمیع العوالم   ّوة التي یدینون بھا ویألھون إلیھاالق

 !  ؟  )342(كّلھا رشحة من رشحاتھا ونفحة من نفحاتھا ولمحة من قبساتھا)  الغیب والشھادة

، بأن كان كلٌّ من الماّدة والقّوة محتاجًا في وجوده  وإن كان الحال على العكس من ذلك  
،  إذ كّل محتاج ممكن;  ـ ممكنان ال محالة  وتأثیره إلى اآلخر منوطًا بھ مفتقرًا إلیھ فھما ـ

إلیھا في ربطھ بمثلھ  ، كاحتیاجھ وكّل ممكن محتاج في حدوث وجوده وبقائھ إلى عّلة
، وتلك العّلة إّما ھي نفس الماّدة والقّوة لوال أّن المعدوم ال یؤّثر شیئًا ال في  وتركیبھ مع غیره
 .  فال محالة عّلتھما سواھما ال أنفسھما!  ؟ ، فكیف یؤّثر في إیجاد ذاتھ  نفسھ وال في غیره

إّما أن ینتھي األمر إلى قّوة مجّردة ، ف  والكالم في تلك العّلة جار بمثل ما ذكرناه فیھما  
، وعند ذا یسكن الجأش وتطمأّن النفس ویرتاح   قائمة بنفسھا غنیة بذاتھا قّیومة على كّل شيء

، فیبقى السؤال متسلسًال والطلب متتابعًا  وعلیھ.  ، أو ال  العقل من عناء السؤال وتعب الطلب
اقتنع :  ھ ویأخذون منھ بالمخنق قائلین لھ، أو یضغط الماّدیون علی والعقل حیرانًا مدّلھًا

، فإّنھا ھي التي جعلتك إنسانًا  بالماّدة وتعّبد بھذه الغایة واخضع لھذه اآللھة طوعًا أو كرھًا
 !  وسّوتك رجًال

                                                           
 24، القبسات  155، إرشاد الطالبین  170ـ  169، شرح القاساني على فصوص الحكم  27و 24:  2غنیة النزوع :  الحظ)  342(

 .  127و
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، فإّن ھذا   ، إّال العقول  ، كّل شيء یمكن الضغط علیھ وال یتعّذر خنقھ ال یا ھؤالء  
بھ تلك الذبالة اإللھیة استحال إغواؤه بالباطل وإقناعھ بالتمویھات الھیكل اإلنساني إذا تعّلقت 

، وإّنما استغوت شیاطینكم البسطاء وضعفاء العقول مّمن لم تكمل بعُد فیھ تلك   دون الحقیقة
، فاختطفتھم أوھامكم وعلقت   )343(الغریزة وال تحّیزت إلى كمال االستقالل بھ تلك النحیزة

 !  ، فأردیتموھم كما ترّدیتم وأسقطتموھم إلى حیث سقطتم بھم حبائلكم

بل وا حسرًة علیكم أّیھا المادّیون !   فوا حسرًة على العباد الذین أغویتموھم  
، فجعلتم بینكم  یا حسرة على شریف نسب أضعتموه ورفیع أصل وضعتموه!  والدارونّیون

، وأّلفتم بین الكالب والشمبانزي وُأخوتھا وبینكم رحمًا أو آصر قربى  نسبًاوبین القردة 
 !  ووشائج أرحام مع أخّس الوحوش وأسفل الھوام

، أسفت أن ال تشارك البھائم   ، وأبخس فیھا من ھمم ساقطة اخسأ لھا من نفوس سافلة  
بتلك السالئل وتقّربت إلیھا ، فألحقت آباءھا   في انتكاس رؤوسھا ومحدودیة عقولھا ونفوسھا

 !  بأخّس الوسائل

 .  ، وما ھي ـ لوال األشكال والصور ـ منھا ببعید نعم  

، ونّزه أطلس طرسك األغّر عن  جّنب ـ یا ھذا ـ ریشة یراعك النقیة عن ھذه األوحال  
 ، فلیست العنایة مصروفة إلى تصفیة ذلك التعكیر وال الرغبة مسوقة إلى ھاتیك المقاذیر

 .   إبانة الكدر فیھا من النمیر

   أبسط وأوضح برھان على إثبات الصانع الحكیم 

وإّنما الغرض الوحید ھنا ھو إثبات تلك القّوة المقّدسة عن لوثة الماّدة وتراكیب الطبیعة   
 .  وخّسة النقص والحاجة وِسفلة الخلق واإلمكان

، تلك وإن  یقة بكّل سبب ونسبإّن تلك البرھنة التي تقّدمت من كثب آخذة من الحق  
المعاني مدّرعة بكّل منعة وحصانة عن كّل  )344(كانت محكمة اُألصول وطیدة المباني سامقة

، فال یصغي لھا ُأذنًا وال یفتح إلیھا من البصیرة ـ  ، لكن رّبما ال تروق للطبیعي نقض وخلل
، وھو یعّد   ، وذلك البتنائھا على بعض مصطلحات الفلسفة اإللھیة عینًالو كانت لھ ـ 

 .  ویفترض اإللھیات وجمیع مصطلحاتھا أوھامًا في أوھام

                                                           
 .  )70:  14لسان العرب . ( الطبیعة:  النحیزة)  343(
 .  )1498:  4صحاح اللغة . ( عال وطال:  سمق)  344(
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على أن لیس في برھنتنا تلك مّما یظّن أّنھ من ذلك القبیل سوى لفظي الممكن   
ال عالقة لھا ،  ، وھي حقائق راھنة ومفاھیم عاّمة ومعان في ذاتھا متأّصلة والواجب

، بل ھي كاأللفاظ التي  ، وال تبتني على تواضع طائفة دون طائفة باصطالح قوم دون قوم
 .  تدّل على سائر الحقائق

ومدالیل الواجب والممكن المقصودة في األقیسة والبراھین ھي معانیھا الذاتیة الجلیة   
البساطة والتباعد عن الغموض  إذ ھي بمكان من; ، وال سّیما بعد أدنى بیان   لدى كّل متصّور

 .  والتقعیر

 

 ]أبسط وأوضح برھان على إثبات الصانع الحكیم[

بید أّننا تجافیًا عن تلك المزعمة وحذرًا من التشّبث بھذه التعّلة الواھیة نسّدد لھ برھنة ال   
ین ، وندمغھ بحّجة لو أّن الثقلین ـ ال قّدر اهللا ـ أصبحوا ماّدی تبتني على شيء من ذلك

ودراونة وتأّلبوا بالمظاھرة والمعاونة على أن یلتمسوا لھ حال أو یھدموا منھ أصًال أو یسّدوا 
، ولوجدوا   ، لضاقوا فكرًا وقصروا یدًا لھ بابًا أو یجدوا عنده آخر األمر سوى السكوت جوابًا

 !  التعّلق بحبال الشمس أقرب إلیھم أمدًا

، وتتجّلى لك من   ، وترمقھا بطرفك أّنك تمّسھا بكّفك، حّتى ك برھنًة تجّسم لك الحقیقة  
 .  سّت جھاتك وعشر حواّسك

،  اُألّمي فضًال عن اإلمام )345(على أّنھا من البساطة والسھولة بحیث ینالھا من أمم  
 .  والعاّمي فضًال عن العالم

و ) اُألنبوتزم(وأتشّبث بأسالك أوھام ) اإلسبرتزم( أنا ال ُأرید أن أتمّسك بأذیال  
 .   )346()المانیتزم(

، فإّن األمر أجلى من أن یستدّل  وسواء كانت ھذه المزاعم حقیقة أو وھمًا باطًال أم حّقًا  
قیقة أجّل من أن یستدّل علیھا بالباطل ، والح علیھ بھذه الملتویات المعّقدة والظلمات المشتبھة

 .  )347()َأَو َلْم َیْكِف ِبَربَِّك َأنَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيء َشِھیٌد(:  أو اُألمور المجھولة الحقیقة

                                                           
 . )  212:  1لسان العرب  . ( قصد:  أمم)  345(
النوم الصناعي الحاصل لإلنسان بإدمان النظر مّدة طویلة :  ، واألنبوتزم والمانیتزم علم استحضار أرواح الموتى:   اإلسبرتزم)  346(

ولمعرفة المزید عّما تقّدم راجع دائرة .  طیسيبالتنویم المغنا:  ویسّمى.  ، أو بانعدام الفكرة في موضوع واحد على شيء مضيء

 .  42 ـ 410:  19و 433:  16و 252ـ  245،  34:  1معارف القرن العشرین 
 . 53:  41سورة فّصلت )  347(
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، إذا قذفتك أعاصیر الدھر  یا ذا المبدأ ویا أخا الیقین ویا صاحب الدین:   ولكّني أقول  
، ال واستغفر  دثان بأحد ُأولئك الطغمة من صور البشر والُجفاء من أشكال األناموزوابع الح

،   )كما یزعمون ھم عن أنفسھم! (  ، بل أحد إخوان الخنازیر وأبناء القردة والشمبانزي اهللا
، فسلھ  وامتھنتك الصروف والمحن بالخصام معھ وتسجیل الحّجة علیھ في صّحة مبدئك

 :   ، وقل لھ  ھو أبسط منھسؤاًال ال تجد أنت وال 

، أم ال میزة بینھما   ، أتفّرق بین الوجود والعدم وتمّیز بین الموجود والمعدوم یا ھذا  
 ؟  عندك وال مغایرة فیھما لدیك

، وكیف یغیب على اإلنسان ما  ، الفرق جلي بینھما والتغایر بدیھي فیھما نعم:  فإن قال  
 !  ؟ اعھا وأصنافھاال یغیب عن أخّس الحیوانات بتمام أنو

ھذه األشیاء الكونیة التي تمّسھا یدك وتبصرھا عینك من قریب وبعید وحادث :   فقل لھ  
 ؟  ، أو معدومة ، ھل ھي موجودة وتلید وكّل ما تحّس بھ عینًا أو ذھنًا

 .   ال محالة ھي موجودة  

والوجود أمر وراء ، أو حقائق مختلفة الذوات  فھل ھي نفس حقیقة الوجود وعین ذاتھ  
 ؟  ، وھو وصف طار علیھا مشترك بینھا حقیقتھا

، وإّال لكانت جمیع الموجودات حقیقة واحدة   ال محالة أّنھا لیست نفس حقیقة الوجود  
، فھي إذًا سوى حقیقة   ، وھو خالف المحسوس بالضرورة ذات أثر واحد وخواصٍّ مّتفقة

 .  ، وھو في نفس ذاتھ زائد علیھا عارض لھا ، ولكّنھا مّتصفة بھ ثابتة بثبوتھ الوجود

؟  ؟ ومن ذا الذي أفاض علیھا تلك الصبغة  ، فمن أین عرضت لھا ھذه الصفة وعلیھ  
؟ فیكون المعدوم قد أوجد نفسھ حین  ؟ أھي أنفسھا أوجدت أنفسھا من ذا أوجد ھاتیك الحقائق

 ؟  ، أم الماّدة أوجدتھا  ال حّظ لھ من الوجود

 ؟  ، أم شيء موجود  أھي نفس الوجود:   عینھ جار فیھاوالسؤال ب  

 .  والثاني ھو الجواب ال محالة  

إذًا فھل من سبیل ـ بعد ھذا السبر واالستقراء والجوالن العقلي والحركة الفكریة ـ إّال   
 !  ؟  إلى الخضوع واإلذعان بأّن ھناك قّوة فّعالة وراء الماّدة وجمیع الماّدیات

،  ھي روحیة محضة ال اقتران لھا بالماّدة وال بغیرھا من أّي شيء یفترضوتلك القّوة   
، حّتى ال یبقى مجال سؤال عند العقل عن سبب  أّنھا وجود صرف ال تركیب فیھا أبدًا:  أعني

من :   ، وال یفترض فیھ انفكاك عن الوجود حّتى یقال التركیب واالنظمام فیھ مع غیره
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فس حقیقة الوجود لم یعقل انفكاكھ عن نفسھ حّتى یتطّلب العقل إذ بعد أن كان ھو ن; أوجدھا 
، فكیف بإیجاد ذات   ، وإیجاد الموجود ممتنع الوصول إلى موجده والوقوف على عّلتھ

 !  ؟ الوجود

 .  وھذا البرھان ـ بعد االعتراف بأّن ھذه الكائنات حقائق موجودة ـ بسیٌط جّدًا  

 

   في الوجود والعدم والسوفسطائیة 

 ]في الوجود والعدم والسوفسطائیة[

إّني ال ُأفّرق حّتى وال بین الوجود والعدم وال الموجود :   )348(أّما لو قال المماحك  
،  ، واتركھ وشأنھ ، فإن كان مّمن ال یعنیك أمره وال سبیل لك علیھ فدعھ ورأیھ  والمعدوم
، وإن كنت معنیًا بأمره قمینًا بتربیتھ مؤاخذًا  ، وابذل لھ ما عندك وامض متك وامشوقل كل

،  ال ُأفّرق بین الموجود والمعدوم:  بفساده مدفوعًا إلى صالحھ فابسط كّفك عند قولھ
ما عراك وما :  ، فقل لھ فإذا امتعض وامتقع!  واضرب بھا جلدة وجھھ ضربة منكرة

اضربھ وال تبالي واصفعھ وال !   ؟ ة وعدمھا عندك إّال سواءوھل وجود الضرب!   ؟ دھاك
اضربھ وأنا الضمین لك أّنھا ستكون ھي !  ، أجلده وال تأخذك بھ رأفة في دین اهللا تمالي

ھي الضربة القاضیة على !   الضربة القاضیة على ُأّم جھلھ وخانقة عقلھ وسوس وسوستھ
، فیسّد على نفسھ باب كّل علم وسبیل كّل  دومسفسطتھ التي ال یفّرق بھا بین الموجود والمع

،   إذ النظریات كّلھا ـ كما علمت ـ البّد وأن تنتھي إلى البدیھیات وأجلى البدائھ; معرفة 
، بل ھي أّول حجر وضعتھ العنایة   وأّولھا وأوالھا بالرسوخ واالعتماد ھي تلك الجلیة
 .  لإلنسان في أساس علومھ ومعارفھ وابتناء نظریاتھ

قال بعض أكابر اإللھّیین ـ في آخر كالم لھ عقده لبیان الفرق بین الحّق والباطل وشرح   
 :   معانیھما ـ ما ھو ذا

، وأّول   ، وأحّق من ذلك ما كان صدقھ أّولیًا وأحّق األقاویل ما كان صدقھ دائمًا(  
 واسطة بین اإلیجاب بأّنھ ال:   األقاویل الحّقة األّولیة الذي إنكاره مبنى كّل سفسطة ھو القول

، وإنكاره إنكار لجمیع المقّدمات  ، فإّنھ إلیھ تنتھي جمیع األقاویل عند التحلیل  والسلب
 .  )349()والنتائج

                                                           
 .   )328:  3القاموس المحیط . ( اللجوج:  المماحك)  348(
 .  90ـ  89:  1الحكمة المتعالیة )  349(
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، وكیف ینبغي أن  ، واإلزراء علیھم  ثّم ذكر كالمًا للشیخ الرئیس عن السوفسطائیة  
 .   یكون الحوار معھم

فإن اعترفوا بأّنھم شاّكون أو منكرون أو أّنھم یعلمون شیئًا معّینًا من : (  قال في آخره  
، وال نفھم أّنا ال  إّنا ال نفھم شیئًا أبدًا:   ، وإن قالوا  ، فقد اعترفوا بعلم ما وحقٍّ ما األشیاء
،  یضًا، ونشّك حّتى في شّكنا أ  ، ونشّك في جمیع األشیاء حّتى في وجودنا وعدمنا  نفھم

، فسقط  ، ولعّل ھذا مّما یتلّفظ بھ لسانھم معاندین وننكر جمیع األشیاء حّتى إنكارنا لھا أیضًا
إذ النار ; ، ولیس عالجھم إّال أن یكّلفوا بدخول النار  ، وال یرجى استرشادھم  االحتجاج معھم
 .   انتھى نّصھ )350()فإّن األلم والال ألم واحد; ، ویضربوا   والالنار واحد

والغرض أّن أساسیة التمییز بین الوجود والعدم ھي أّول األوائل وأساس النظریات   
، وقد عرفت  ، وبھا یتوّصل إلى ما یشاء من الغایات وما تشاء لھ العنایة وأجلى البدیھیات

 .   كاتھم وأوھامھمكیف التوّصل بھا إلى قطع ألسنة الماّدیین وإفحامھم وإزاحة بلّیة تشكی

،  ، وأشّد أركانًا  ، وأسّد برھانًا ، وأعدل محّجة ، فمن تجده أقوم حّجة وبعد ھذا كّلھ  
،  ومن تراه أولى بأن ُینحى علیھ بالالئمة! ؟ ، وأبعد عن اإلفك والباطل  وأدنى من الحّق

 :  ویقال لھ

 !  ؟  حّتى ُرمیَت بالوسواس*** أّي داء أصاب عقلك یا مسكین 

 ،  ، أم الموّحد حیث یعكس علیھ قولھ الملحُد حیث یقولھ للموّحد  

 :   ویقول لھ

 ! ؟ فون حّتى وقعَت باإللحاد*** أّي خبل أصاب عقلك یامأ 

 

   مالزمة االعتراف بوجود النفس لوجود الخالق :  األمر األّول

 ]االستظھار على إثبات الصانع بُأمور لمزید التأكید[

ولكّني مزیدًا في االستظھار وتأكیدًا للحّجة والبرھان استطرد القول ھنا في ُأمور عسى   
أن تكون معینة على جالء الحقیقة وإیضاح ما قّدمناه من الصواب لأللّباء وذوي األفكار 

 :  النافذة والقرائح القویمة إن شاء اهللا

 

 ]خالقمالزمة االعتراف بوجود النفس لوجود ال:   األمر األّول[

                                                           
 .  90:  1بق المصدر السا)  350(
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أّن الیقین بوجود قّوة مجّردة عن الماّدة ھي مبدأ الكّل وإلیھا ینتھي الكّل ـ وھي  : األّول  
اإللھ ـ مساوق ومقترن أشّد االقتران للیقین بوجود جوھر مجّرد في اإلنسان سوى أعضائھ 

 .  )الروح(و) النفس(، وھي  الجسدیة ودقائقھ الماّدیة

وھاتان العقیدتان الجوھریتان اللتان ھما األساس والینبوع لكّل شرف وسعادة   
 .  والوازعان عن كّل شرٍّ وشقاء متالزمتان أقوى التالزم مرتبطتان بأوثق عرى الربط

والماّدیون المعّطلون لّما جحدوا الصانع وأنكروه وغمطوا الحّق وكفروه اضطّروا ـ   
الروح وأن یكون في اإلنسان شيء سوى ھذا الھیكل المحسوس وال جرم ـ إلى إنكار النفس و

والبنیة المشاھدة زاعمین ـ ضّلت مزاعمھم ـ أّن ما یصدر من اإلنسان من الحركات الفكریة 
والتجّوالت النظریة وسائر اإلحساسات لیس ھو إّال من وظائف الماّدة ومقتضیات ھذا 

، أو لعّلھ على نوامیس  وأنواع الحیوانات، فھو في ذلك كأصناف النبات  المزاج والتركیب
 .  )351(االرتقاء قد صار أكمل منھا

 ، والقّوة مضطّرة على العمل بال فلیس في الوجود ـ حسب فلسفتھم ـ سوى الماّدة والقّوة  
، وفیھ مبدأ حركة ذاتیة تنشأ ھذه الصوادر والمظاھر  ، والعالم أزلي متحّرك بالطبع اختیار
 .  عنھا

، بل   والنفس والروح كّلھا ـ على آرائھم ـ صور خیالیة ال حقیقة لھا) معاذ اهللا(واإللھ   
ولكّنھا ـ ،   ، فعبدتھا الناس واّتخذتھا آلھة اخترعتھ المتخّیلة اضطرارًا كسائر الموھومات

 .  بتقّدم العلم ـ سوف تزول شیئا فشیئًا

 .  ھذه فلسفتھم وذاك علمھم  

 !   عفًا على العلم والفلسفة إن كان ھذا سبیلھا وتلك نتائجھا  

والغرض أّن االعتقاد بالروح المجّردة متاخم ومتآخ مع االعتقاد باإللھ نفیًا وإثباتًا وسلبًا   
 .  وإیجابًا

، حیث حكى عن أھل  أنبأ عن ذلك في صادع وحیھ ومعجز فرقانھ) متھجّلت عظ(واهللا   
 .  )352()َنُسوا اللََّھ َفَأنَساُھْم َأنُفَسُھْم(:   الفسوق والخطایا ومجترحي السّیئات بقولھ

 .  ، فجحدوا أنفسھم ، ولذلك السبب جحدوا اهللا والماّدیون بھذا النسق  

                                                           
 .  11، اهللا یتجّلى في عصر العلم  536و 517:  2، دائرة معارف القرن العشرین  96دالئل التوحید :  الحظ)  351(
 .  19:  59سورة الحشر )  352(
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صلوات اهللا (، حیث یقول   ه الجملة أنبأ خاتم النبّوة في جوامع كلمھوعن طرد ھذ  
اعرف نفسك ـ یا إنسان ـ تعرف  «،  )353(» من عرف نفسھ عرف رّبھ  «:  )علیھ
 .  )354(» رّبك

،  إلذعان بوجود مجّرد قدیمواالعتراف بوجود مجّرد حادث بالضرورة یضطّر إلى ا  
 .  والبرھنة علیھ جلّیة

 .  ثبوت النفس المجّردة:  ، أعني ولكن الشأن كّلھ في وضع المقّدم  

ومن ھنا سلك جمع من اإللھّیین إلى إثبات القّوة المدّبرة للعالم المجّردة عن الماّدة من   
 .  )355(طریق إثبات الروح والنفس

ونھض خلف لھم في ھذه العصور حاول إثبات المجّردات الروحیة على سبیل اإللزام   
استحضار :   )اإلسبرتزم(، و التنویم المغناطي:   )اإلبنوتزم(، و  )الماینتیزم(من طریق 

 .  )356(، ونظائر ذلك األرواح

، وكّل  والفالسفة اإللھّیون قدیمًا وحدیثًا كلٌّ سلك إلى إثبات الواجب الصانع مسلكًا  
 .  طائفة نھجت لھ طریقًا وأخذت إلیھ سبیًال

غایة واحدة ، ولكّنھا تؤّدي إلى   وكّل ھاتیك الطرق وإن اختلفت مشاربھا ومشارعھا  
، ولكن لكلٍّ وجھة  وتنتھي إلى منھل واحد وإن اختلفت في القرب والبعد والظھور والخفاء

 .  )الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخالئق(، و صحیحة وطریقة موصلة

،   ، وآخرون من إثبات المجّردات ، وبعض من الریاضّیات فبعض سلك من الطبیعّیات  
 !  ، وھلّم جّرًا  لمتحّركاتوطائفة من سبیل الحركة وا

، بحیث من أّي  ولیس تعّدد ھذه الطرق والمسالك إّال لشّدة جالء األمر ووضوحھ  
، وفي كّل موجود سبیل إلیھ   ، ومن أین ما تدّلیت وقعت علیھ طریق سلكت وصلت إلیھ

 .   )357()وفي كّل شيء لھ آیة(،  ودلیل علیھ

 .   إّنھ أقرب إلى المرء من حبل الورید:  بل القول الذي ما علیھ من مزید  

                                                           
 . 170تقّدمت مصادر الحدیث في ص )  353(
 .  95الجواھر السنیة )  354(
 .  44:  6متعالیة كالمّال صدرا في الحكمة ال)  355(
 .  وما بعدھا 365:  7و ، وما بعدھا 542:  2الحظ دائرة معارف القرن العشرین )  356(
 .  120راجع دیوانھ .  ّل على أّنھ واحٌدتد:  ، وعجزه ھذا صدر بیت ألبي العتاھیة)  357(
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،  فھي سوى تلك الطرق كّلھا) جّل شأنھ(أّما طریقتنا التي تقّدمت في إثبات الواجب   
 أجّل وأجلى من أن ُیستدّل) بھرت عظمتھ(فإّننا نرى أّن الواجب 

یا من دّل على   «:  ، وأعّز وأمنع من أن یطلب من سوى ذاتھ لیھ بشيء من مصنوعاتھع
أجلى من ) شأنھجّل (، ونرى أّنھ  )359(» ، وأنت دللتني علیك  بك عرفتك«،  )358(» ذاتھ بذاتھ
، وأّنھ إّنما خفي لشّدة  ، وھو أقرب في اإلیصال إلى نفسھ المقّدسة من كّل طریقة  كّل حقیقة
 .  )360(، وإّنما عمیت عنھ العیون لعجزھا عن مقاومة ساطع نوره ظھوره

، وھي طریقة الوجود  ولذلك سلكنا إلیھ من طریق الحكمة المتعالیة والفلسفة السامیة  
ة وتشكیكاتھم في التي ھي من أمتن الطرق وأسھلھا وأسّلھا لوسوسة اإللحاد وسفسطة الزنادق

 .   أجلى الحقائق

أّما البحث عن الروح المجّردة الجزئیة وإثبات النفس فقد أرجأنا الخوض فیھ على   
جزء المعاد ـ وجعلنا البحث في النفس :  تخوم ما ینبغي لھ إلى آخر أجزاء ھذه الدعوة ـ أعني

 .  ، ال واسطة إلى غیره أصًال برأسھ

   ، والجواب عنھا  ع الشرور في العالمفي شبھة وقو:  األمر الثاني

، بل   ـ ھنالك أّن النفس ھي التي ُتدَرك وُتعلم قبل كّل شيء) تعالى(وسنسّجل ـ بعونھ   
إّنھا ھي المشاھدة :  ، وأّن الماّدة التي یقولون وھي المدرك والمحسوس بالحواّس أّوًال وآخرًا

 ، وأّن الُمدِرك ، ال تحّس وال تدرك أبدًا )361(المحسوسة

والُمدَرك ـ حّتى فیما ھو المحسوس بالحواّس الظاھرة من األلوان والطعوم واألشكال 
، كما رمز إلى ذلك أساطین الحكمة وكبراء العلم  واألصوات وغیرھا ـ ما ھو إّال النفس

 .  )362(لبشریةوالمعرفة والواصلون إلى مراتب النھایات ا

، وسنشیر إلیھ في مواضع من   وقّل من اھتدى إلى ھذا الرمز أو تعّمق في غوره  
 .  دعوتنا ھذه

                                                           
 .  339:  84الحظ بحار األنوار .  )علیھ السالم(ھذا مقطع من دعاء الصباح لألمیر )  358(
 .  157:  1انظر اإلقبال )  359(
عض كبارنا أّن في الكون إّننا نسمع من ب:  ، وقالت لھ ، وذھبت إلى كبیرھا إّن جماعة من األسماك اجتمعت في البحر:  یقال)  360(

 ؟  ، وأین ھو ، وقد جئناك نطلب منك أن تعّرفنا وترینا ما ھو ، وأّنھ شيء عظیم تتوّقف علیھ حیاتنا ونھلك بدونھ شیئًا یسّمى بالماء
وال نّد فكیف ُأعّرفكم  ، وحیث ال ضّد لھ ، فإّني ال أرى في محیطنا سواه اروني شیئًا غیر الماء حّتى ُأریكم الماء:  فقال لھم كبیر السمك

 !  ؟ بھ
 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( ، فتدّبره عسى أن ینفعك إذا شاء اهللا ھذا مثل السمك

 .  285:   2سالم ُنقل ذلك عنھم في التكامل في اإل)  361(
 .  221و 67و 55:  8راجع على سبیل المثال الحكمة المتعالیة )  362(
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 .  ، وتعظم عندك ھذه الدعوى  ولعّلك یكبر في نفسك ھذا القول  

،  ، وأنت تحسب أّنك ال تسمع وال ترى حفافیك وحوالیك سوى الماّدة وحّقًا لك ذلك  
وزاد على ذلك أّن الماّدیین قد أشربوا ذھنك أن ال وجود لغیرھا وأّن كّل شيء خالفھا فھو 

 .  وھم باطل

 ، ولكن أمھلني رویدًا ریثما نبلغ إلى المیعاد بیني وبینك من مباحث المعاد إن شاء اهللا  
، وما ثقتي  ، فانتظر ذلك  فعسى یتطامن ھناك تعاظمك ویسلس جماحك وتلین شّدتك

 .  واعتمادي إّال على من منھ مبدأي وإلیھ معادي

 

 ]، والجواب عنھا في شبھة وقوع الشرور في العالم:   األمر الثاني[

ا وخسرت أّن تلك الطینة السوداء وُألعوبة شیاطین األھواء التي سفھت أحالمھ : الثاني  
، ما   عقولھا وأنكرت صانعھا قد عرفت أّن مزاعمھا تلك ھوسات خالیة ووساوس فارغة

، وما سلكت مسلكًا علمّیًا حّتى یھون على أھل  ، وال آوت إلى شبح برھان تفّیأت ظّل حّجة
، سوى أّنھم باھتوا تلك الحقائق الجلیة  العلم الجوالن معھم في رھان البحث ومجالدة الجدال

، یریدون أن یقتلعوا بھا أھوام تلك اُألسس التي یزول   اھنة بدعاوى ظّنیة وخیاالت وھمیةالر
، وھتكت   ، صدع الصبح فحمة الدجى ، وھیھات  األبد وال تزول ویبید الدھر وال تبید

 .   الشمس أستار الظالم

یمكن أن وكّلما ضربنا الفكر في مزخرفات أقوالھم ومخرفة آرائھم لم نجد فیھا ما   
، بل وباألحرى لیس فیھا  یلصق بھ اسم الدلیل والحّجة أو ما یوسم بھ سمة اإلقناع والخطابة

 .   ما یمكن أن یعّول علیھ العقل أو یكون ـ على األقل ـ سبب حیرة لھ أو موضع صغو إلیھ

 !   ، بل جاؤونا بالقّحة والصلف وصالبة الوجھ وبذاءة اللسان كّال  

وُأخوانھ أّنھ إذا نّمق ألفاظھ وزخرف أقوالھ وسّود صفحات ) ّیلشم(یحسب الملحد   
، حّتى جرح القلوب وخدش العواطف وأھاج   قراطیسھ أو وجھھ بسّب اآللھة واالستھزاء بھا

، وأّن مجاھرتھ  ، یحسب أّنھ ـ عند ذلك ـ قد صار فیلسوفًا وُعّد حكیمًا  لوعة مالیین من البشر
 .  لھزء بھا ما ھي إّال شجاعة أدبیة منھتلك بتندید عاّمة األدیان وا

الذین أعشتھم زبرجة عباراتھ وقادھم حّب  )363(وھكذا یحسب جرامیزه وجرامیقھ  
، فصاروا  باع الشھوات وطرح نیر الدین عن أعناقھم، حیث حّبذ لھم اّت الشھوات إلى اّتباعھ

                                                           
 .   )261:  2لسان العرب . ( أعضاؤه:  جرامیز الرجل)  363(
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معاذ (، ویسّمونھ  ، ویحسبون تلك فضیلة ویعّدونھ شجاعًا أدبیًا یرونھ مّمن یجاھر برأیھ
 !  حكیمًا فیلسوفًا:  )اهللا

، وغارت ینابیع الحكمة إن   عمیت عین األدب وسال ماؤھا إن كان ھذا ھو األدب  
 !  ةكانت تلك ھي الحكمة والفلسف

والغرض أن لیس في زخرف تلك األباطیل ما یستحّق أن یطلق علیھ اسم الحّجة أو   
 .   الدلیل حّتى نصرف إلیھ العنایة أو نستوقف علیھ البحث والنظر

، إّن عویصة وقوع الشرور في العالم قد ینقدح منھا شرر الشّك في أنفس الضعفاء  نعم  
، فیتوّھم   التشّبث في االستناد إلیھا بعض الملحدین ، أو یفزع إلى والقاصرین من الموّحدین

، وأّن األمر في الكون   واھم أو یزعم زاعم أّن تلك الشرور تنبئ عن عدم مدّبر حكیم للعالم
 .  . على فوضى الطبیعة وصدف الماّدة

، یجدھم   ، بل من یرنو إلیھم بُموق عینھ فإّن من یسبر أحوال اُألمم الغابرة والحاضرة  
ة دائمة ینصّب علیھم من مارج المصائب والنكبات والمظالم والتعّدیات والشرور بصف

واآلثام وسفك الدماء وھتك األعراض ألجل طفیف من الغایات واألغراض ما یوّد اإلنسان ـ 
 !  من ھول تلك المناظر الفظیعة والتصّورات الھائلة ـ أن لیت العالم ال كان ولم یكن

ازدادوا في ) بالمدنیة: ( عالم الذي كّلما توّسع أھلوه في ما یسّمونھفأّي عنایة في ھذا ال  
 !  ؟ الِعداء والھمجیة حّتى على النفوس البریة من أبناء جنسھم

،   فشرور ھذا الكون وشقاؤه وما فیھ أھلوه من البالء الواقع منھم علیھم:  وبالجملة  
، كّل  المحن والفقر وضروب الرزایافضًال عّما ینزل بھم من غیرھم من األوجاع واألسقام و

، ویكاد المتفّكر في ھذه العویصة المظلمة أن یخرج  ذلك مّما یبعث الحیرة ویقضي بالعجب
، ویستیقن أّن األمر على حال من الفوضى وعدم التدبیر ال یمكن أن تصفھا یراعة   من إھابھ

ین من المّلیین یعلم ویرى ما فیھ ، فإن كان اإللھ الذي یدین بھ المالی البلیغ وال آلة التصویر
، فإّما أن یكون غیر قادر   العالم من ذلك الھرج والمرج وما ارتطم علیھ من الشرور والبلّیات

، وإّما أن یكون عالمًا قادرًا على  ، فھو كما لو كان غیر عالم بھا لیس بإلھ على دفعھا
، والظالم   أو بخیل) معاذ اهللا(م ، فھو ظال  ، ومع ذلك ال یفعل إزاحتھا وإراحة العالم منھا

 .  والبخیل ال یصلحان ألدنى والیة فضًال عن الربوبیة

                                                                                                                                                                                     
 .  )97المصباح المنیر . ( ما ُیلبس فوق الخّف:  والجرموق
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فلو كانت اُأللوھیة والوحدانیة والعنایة والعلم والقدرة والجود حقائق راھنة ونوامیس   
، وحیث كان   ، ولصار العالم وسار على أبدع نسق ونظام  ثابتة لما وقع شيء من الشرور

ذلك فبالحري أن یكون من صنع تلك الماّدة الخرقاء وأثر الطبیعة الحمقاء  الحال على ضّد
 .  وال شعور ]لھا[الخرساء الصّماء التي ال عقل وال نور وال إحساس 

وھذا أقصى ما في الوسع من االحتجاج عن الملحدین وتصویر ما لعّلھ یختلج في   
 .   أو التفصیلضمائرھم أو تبوح بھ ألسنتھم أو أقالمھم على الجملة 

ونحن ـ بعون تلك العنایة التي ندین بھا ونفزع في كّل نازلة إلیھا ـ نمّزق غیوم ذلك   
 :  ، وإلیك البیان الوھم المتراكم حّتى تتجّلى شمس الحقیقة ناصعة من ورائھ

أّن ما في العالم ـ من حیث الخیر :  ذكر عن أشھر الفالسفة األقدمین وأقدم مشاھیرھم  
 :  ـ ال یخلو ـ بحسب القسمة الحاصرة العقلیة ـ من خمس صوروالشّر 

، أو   ، أو غالب الشّریة ، أو غالب الخیریة  ، أو شّرًا محضًا إّما أن یكون خیرًا محضًا  
 .  )364(متساوي الطرفین

إّما الخیر المحض أو :  ویشھد السبر واالستقراء أّن ما في العالم اثنان من تلك الخمس  
 .  ، ولیس فیھ واحد من الثالثة الباقیة أبدًا غالب الخیریة

 .  ھذا ما نقل عن ذلك الفیلسوف اإللھي  

،  ، ولم یدعمھا السند والبرھان  لدعوى المجّردةولكّنھا جملة لم تخرج بعد عن دائرة ا  
 .  ، وھي في أشّد الحاجة إلى ذلك  وال أوضحھا الشرح والبیان

إّن جمیع ما مّرت اإلشارة إلیھ من الشرور التي تقع في العالم ـ سواء :  ، فنقول وعلیھ  
تكون واحدة  كانت من جرائم البشر أو استندت إلى عّلة مجھولة وأسباب خفیة ـ ال تعدو أن

 .  من ثالث

أّن االستقراء الصحیح والحصر العقلي یجعل الشرور كّلھا ضمن ثالث :  وببیان أجلى  
؟ وھل  ؟ وأین محّلھا من الحكمة ، نبحث عن كّل واحدة لنرى كیف نسبتھا من العنایة دوائر

 ؟  أخّل التدبیر اإللھي بصالحھا أم ال

                                                           
، كما نسبھ إلیھ  )ّولالمعّلم األ(أرسطو ) أشھر الفالسفة األقدمین وأقدم مشاھیرھم: ( )رحمھ اهللا(المقصود من قول المصّنف )  364(

 .  غیر واحد من الحكماء
، المباحث  167ـ  166) ضمن الرسائل الثالث لشیخ اإلشراق(، اللمحات  195:  2، الملل والنحل  284النجاة البن سینا :  قارن

ات على الشواھد ، التعلیق 68 : 7، الحكمة المتعالیة  433، القبسات  302:  3، شرح اإلشارات للطوسي  549:  2المشرقیة 

 .  597:  2الربوبیة 
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الالزمة لطبیعة :  ، أعني بھا  ة والنقائص الذاتیةالشرور اإلمكانی : الدائرة اُألولى  
 .  الممكن من حیث إمكانھ ونقص كیانھ

أّن الزم ذات :  ، بمعنى  وھي التي یقتضیھا تناھي الكائنات والممكنات ومحدودیتھا  
، فال یعلم بكّل   القّوةالممكن أن یكون محدود العلم محدود القدرة متناھي العجز متالشي 

 .   ، وال یملك أّي شيء ، وال یقدر على كّل شيء  شيء

إذ ; وسواء كان تسمیة مثل ھذه بالشّر حقیقیًا أو مجازیًا فھو مّما ال مدخلیة للعنایة بھ   
، كما أن لیس في سعتھا إزالتھ وقلبھ ـ بأن  ھو ناشٌئ من قبل ذات الممكن ال من صنع العنایة

تجعل الممكن :  لجھل الذاتي علمًا ذاتیًا وقدرة ذاتیة وحیاة أزلیة وھلّم جّرًا ـ أيتجعل مكان ا
 .  واجبًا والحادث قدیمًا

 .  ، وھو من أّول المستحیالت وھذا من قلب الحقائق وتحویر الذوات  

، بل  جودهأو جھل في علمھ أو بخل في ) معاذ اهللا(ولیس ھذا من نقص في قدرتھ   
، فإّنھ یلزم أن یكون اإلنسان مثًال إنسانًا وال إنسان معًا في  الستحالة ذات الشيء وتناقضھ

 .  ظرف واحد

 .   ، ال من الفاعل  إذًا فالقصور من القابل  

 .   ، الذي یلزم في العنایة أن تمنحھ االستعداد للعلم والقدرة والبقاء والخلود والسعادة نعم  

، وصّیرتھ في حالة كافیة للبلوغ  بذلك لھ على منتھى حدوده وآخر تخومھوقد تكّرمت   
إلى درجة الكمال ومرتبة السعادة دون أن تعوقھا تلك الشرور الذاتیة عن ذلك الفیض وتلك 

 .   المنح

، بل دّبرت  فالعنایة المقّدسة ما أخّلت بوظیفتھا في ھذه الدائرة بوجھ من الوجوه  
 .  ، وجادت فزادت  فوّفرت

 .  واالعتراض بمثل ھذه الشرور ساقط بتاتًا  

 .  الشرور الطبیعیة:  الدائرة الثانیة  

وھي إّما ما ینشأ من اقتضاء الطبیعة ومزاجات العناصر وتراكیب اُألصول واستبدالھا   
، ومن ھنا تعرض طائفة من  عّما یتحّلل منھا واستكمالھا في نوامیس نشوئھا ونمّوھا

لل واألمراض والضعف والنحول والمزمنات من اآلفات والعاھات على شّتى ، كالع الشرور
 .   أنواعھا وأصنافھا واختالف مواضعھا ومحاّلھا وتعّدد أسبابھا وعللھا
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، كإیجاد الحیوانات المفترسة  وإّما ما ینشأ من كائنات الطبیعة وإیجاد أنواعھا وأفرادھا  
، وكإیجاد اآلالت المزھقة  مة كالحّیات والعقاربمن سباع الطیر والبھائم والحشرات المسّم

، وما  ، أو كخلق النیران المحرقة والمیاه المغرقة والزوابع الممّزقة للنفوس المبیدة لألرواح
 .  أشبھ ذلك مّما ال یحصیھ الحصر وال یستوفیھ العّد

 .  ، أو رّبما یترّتب علیھا شيء من الشّر ولكّنھا قد تحسب بأنفسھا شّرًا  

أّما إیجاد مثل ھذه الكائنات فبالحري أن تعّد خیرًا محضًا ألنفسھا وإحسانًا خالصًا في   
 .   حّق ذواتھا

،  لو كان السّم شّرًا بنفسھ لقتل العقرب قبل كّل شيء: ( وقد قیل ـ وما أصدقھ من قول ـ  
 .   )ولو كان السالح شّرًا بذاتھ لقتل حاملھ قبل كّل أحد

إذ ما أكثر ما یترّتب على تلك ; أیضًا كما ھو خیر لخصوص ذاتھ  بل ھو خیر للنوع  
،  ، ولوالھا لم یكمل النظام  الكائنات من الخواّص والمنافع الالزمة في صالح النوع البشري

 . ، والّتسع الخرق وفشا الخلل وال سّددت مواضع الحاجة

ناشٌئ من سوء  ، فإّن حدوث الشّر منھا فحّقًا ھي خیر بالذات وشّرھا بالعرض  
 .   استعمالھا ووضعھا في غیر مواضعھا التي وضعتھا العنایة فیھا

 .   )365()، والشرور أعدام الوجود خیر محض: ( وإلى ھذا رمز الحكماء حیث قالوا  

أخّلت بالحكمة الالزمة حیث أوجدت تلك الكوائن نظرًا لخیرھا في أنفسھا  فالعنایة ما  
، والشّر  ، فالخیر من العنایة وضرورة النوع إلیھا في صالح حاجیاتھا ال في فاسد شھواتھا

 .  من البشر

ومنشأ الشّر ھنا ھو منشأ الشّر في مقتضیات الطبیعة من حدوث األوجاع واألسقام   
 .  ات وسائر النقائص الماّدیة والخسائر البدنیةوالعاھات والزمان

فإّن العنایة األزلیة وضعت لھذا الھیكل المؤّلف من العناصر المختلفة والطبائع المتباینة   
نوامیس ومناھج لو سار علیھا رّباني ذلك الھیكل ولم یتعّد بھ حدودھا لحفظ بنیتھ واستبقى 

 .   الطبیعي جامعتھ ورابطتھ إلى أجلھا المحدود وعمرھا

ولكن الجھل والجشع وغلبة الشھوات وضعف اإلرادات وسّیئات العادات ھي التي   
 .   جّرت الویالت والبلّیات على البشر

 .  ، بل من سوء ما كسبت أیدیھم ولیست الجنایة فیھ من العنایة  

                                                           
 .  66و 61و 58:  7، الحكمة المتعالیة  123:  3، الكشكول للبھائي  337:  1شرح المقاصد :  انظر)  365(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ا أو أقربھا ، أكنت تجد عّلة تلك العّلة وأبعد أسبابھ  فھل لو بحثت عن أّي سقم وأّیة عاھة  
سوى إفراط في مطعم أو منكح أو جھد متاعب فوق الطاقة بدافع الحرص والتفاني على 

 !  ؟ التوّفر من الحطام

ولو ملك اإلنسان من نفسھ أن ال یسیر في جمیع تلك السبل إّال على خّط االعتدال   
فًال بمجّلالت واالستقامة التي وضعھا واضع ھذه الُبنى وباني ھذه الھیاكل لعاش المرء را

 .  الصّحة حافًال بمھّنئات النعیم والراحة

أتراك تجھل ما یجّره ویجنیھ األبوان على أوالدھم من أّول حرث بذورھم إلى منتھى   
 !  ؟ تربیتھم

، أو  ، أو صمم  ، أو خرس  ، أو إقعاد أتجھل ما یصیب النطف من العاھات من عمًى  
 !  ؟ غیر ذلك

باء فیما یجب مراعاتھ من عدم اإلفراط في الشھوات واستعمال وكّلھا من سوء إدارة اآل
الحرث ووضع البذر على النوامیس الشریفة والطقوس المقّدسة التي وضعتھا الشرائع 

 .  اإللھیة والعنایة الكّلیة والنطاسّیون من أطّباء العقول والنفوس واألخالق واألبدان

على أّن في تلك المصائب واألسقام والعاھات والرزایا من المنافع النوعیة والمصالح   
، وكفى بتلك واعظًا وزاجرًا وعبرة وإنذارًا وإن قّل   العاّمة ما ال یغیب عن أوائل العقول

، وتدفعھ عن   ، وتخّفف شّدتھ  ، ولكن حقیق بھا أن تلین قسوة اإلنسان المزدجر والمعتبر
 .   ، وتكون لھ أبلغ عظة ومّدكر وائھغلوائھ في أھ

بأّنھ لماذا :   ، والسؤال ، بل من أعظم الشرور  بالموت وافتراضھ شّرًا:  أّما االعتراض  
 ..  لم یبق اإلنسان مخّلدًا في الدنیا

،  بأّنھ لماذا لم تبق األجّنة في أرحام ُأّمھاتھا وكان أقّر لھا وأھنى:   فھو كاالعتراض  
أفلیس المكث في المشیمة خیرًا من ھذه !  ؟  جت إلى الدنیا وھي دار العناءفألّي شيء ُأخر
 !   ؟ الحیاة الذمیمة

 .   ، فإّنھ رمز لطیف وسّر شریف تدّبره جّیدًا  

 :  وبمثل ھذا الذي قلناه في البحث عن أسباب ھذه الشرور یّتضح القول في  

 .   وھي الشرور األدبیة : الدائرة الثالثة  

 !   ، وعلیھ ومنھ وإلیھ الطامة الكبرى والبلیة العظمى في النوع البشريوھذه ھي   
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وھل یجد الباحث المنّقب واللبیب المتدّبر منشًأ لھذه الشرور سوى إطالق النفوس   
،  ، وعدم اعتقالھا بشكیمة العقل وانقیادھا بمقادة الشرائع وتسریحھا في مراعي شھواتھا

 !  ؟  ب المقّدسة واّتباع القادةوجماحھا عن السیر على سنن اآلدا

وھل إّال خروجھا عن جاّدة الصراط المستقیم الذي وضعتھ العنایة اإللھیة لتكمیلھا   
 !  ؟  وتربیتھا وحفظ شرف جوھرھا

وما الغایة والغرض الوحید من وضع األدیان ونوامیس الشرائع وبعثة األطّباء   
س وحفظ صّحتھا والسیر بھا على الروحانّیین وصحف الوحي سوى معالجة ھذه النفو

 . االعتدال واالستقامة حّتى یصیر ھذا الكائن الحي إنسانًا بحقیقة اإلنسانیة

 .  وباألحرى لیس الغرض سوى قلع جراثیم الفساد وإبادة جذور الشرور من األرض  

الذاتي ـ أن إّن العنایة الحكیمة لّما شاءت ـ بدافع الجود والسخاء :   وخالصة القول ھنا  
، وھو حّریة اإلرادة وجوھر  تمنح ھذا الخلق اإلنساني أشرف جوھر یمكن فیھ ویستعّد لھ

مبدأ میل إلى الخیر بجوھر :   ، فجعل في كیان طباعھ والزم ذاتھ غریزة مبدأین االختیار
 والتجاذب بین ھذین المبدأین على صفة دائمة.  ، وآخر إلى الشّر بجوھر نفسھ وطبیعتھ عقلھ

، أو یترّدى ما  ، فیتمّحض للخیر أو الشّر حّتى یمتلك أحدھما اآلخر ویكون مسّخرًا لھ
 .   بینھما

ولو أّن العنایة جعلت اإلنسان مجبورًا على الخیر لیس إّال لكانت دفعتھ عن التمّتع   
، فلم یبق لھ استحقاق محمدة على إحسان  ، ولباء من ذلك إلى شّر مباءة  بأشرف نعم الوجود
، فال یمتاز الخبیث من  ، ولتساوت األفراد مع اختالفھا في االستعداد وال مذّمة على إساءة

 .  الطّیب وال الجّید من الرديء

، وتطفیف في میزان   ، وإبطال للحكمة ، ونقص في الموازنة وھذا بخس في الكیل  
 .  العدل

، وإّنما الشّر من سوء اختیار  فالعنایة ما صنعت في ذلك إّال جمیًال وما فعلت إّال خیرًا  
 .  البشر

أّن تمكین الید من القبض على السیف ووضع القّوة فیھا على الضرب متى :   تمثیل ذلك  
، ولكن اختیار اإلنسان أن یستعمل ھذه  شاء ذو الید ما ھو إّال خیر وإحسان من العنایة إلیھ

ھذه الھیاكل المحترمة ـ بما أّنھا صنع القّوة في قتل النفس البریئة وإزھاق النفحة اإللھیة من 
،   ، غیر أّنھ ال یمّس شرف العنایة وال ھو من صنعھا أبدًا اهللا ـ ھو الشّر والفساد في األرض
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، واستعمالھ النعمة في الكفران والصالح في   وإّنما كّل الوزر فیھ على سوء اختیار اإلنسان
 .   ، ووضعھ الشيء في غیر موضعھ الفاسد

، فإّن جعل اللسان بحیث یقتدر على النطق  ال سائر القوى المودعة فیھوھكذا ح  
والحركة متى توّجھت اإلرادة وتكھربت أسالك العروق بسّیال المشیئة ھو من أعظم النعم 

، ولكن تحریكھ بالسباب والبذاءة واإللحاد واإلفساد والصّد عن سبل  ومنح الخیر لإلنسان
ِلَیِمیَز الّلُھ (:  الشّر الناشئ من سوء االختیار وخبث الجوھر الھدى إلى مجاھل الضالل ھذا ھو

 .  )366()اْلَخِبیَث ِمَن الطَّیِِّب

؟ ما ھو  بأّن العنایة لماذا خلقت الخبیث ولم تجعل كّل نوع البشر من الطّیب:   والسؤال  
؟ ولماذا خلقت الملح ولم تجعلھ  لكّل وردًابأّنھ لماذا خلقت الشوك ولم تجعل ا:  إّال كالسؤال

 ؟   ؟ ولماذا خلقت الصبر ولم تجعلھ عسًال سّكرًا

وتجد جواب ھذا على غایة ما یمكن من الشرح في مباحث الجبر واالختیار والقضاء   
 .  )367(، فراجع إذا شئت والقدر من آخر ھذا الجزء

بعد أن منحت اإلنسان تلك النعمة العظمى وذلك الجوھر ) ّل تقدیسھاج(ثّم إّن العنایة   
، فیترّدى ـ بجھلھ وسوء  المقّدس ـ أال وھو حّریة االختیار ـ لم تھملھ وشأنھ وتتركھ ونفسھ

، ویكون منحھ االختیار مع جھلھ كدفع السالح إلى الطفل  اختیاره ـ في مھاوي الھلكة المؤّبدة
 . مع إھمالھ

، وعواطف اإلشفاق والحنان تسعده  بل لم تزل عین المراقبة تحوطھ وترصده،  كّال  
،  ، ونشرت الكتب بین یدیھ ، فبعثت الرسل إلیھ على سلوك سبل الخیر والنجاة وترفده

، واستظھرت باإلعذار واإلنذار والوعد والوعید  ، وشّرعت لھ الشرائع وسّنت لھ القوانین
 .   والجّنة والنار

، وإبعادًا   ، وأخذًا بھ إلى جانب الخیر عدیًال واستدراكًا لتلك المنحة الجوھریةكّل ذلك ت  
لیكون ذلك أسمى لھ وأسنى وأبقى الستحقاقھ مراتب ; ولكن باختیاره .   لھ عن ھاویة الشّر

، فإّنھ ـ عند ذلك ـ كالحجر   الكرامة ووسامات المجد والشرف دون ما إذا ُأجبر على الخیر
، فالحمد   ، وكیفما وضعھ ، موضع سوء أو إحسان ، أین ما شاء وضعھ  في قبضة صاحبھ
 !  وأشّده )368()ُقِتَل االِْنَساُن َما َأْكَفَرُه(:  ، ولكن والذّم لھ ال للحجر

                                                           
 .  37:  8سورة األنفال )  366(
 .  وما بعدھا 366راجع ص)  367(
 .  17:  80سورة عبس )  368(
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،   كّل تلك العنایات واأللطاف والتدابیر الباھرة لم تنجع فیھ ولم تعمل إّال في أقّلھ  
ى كّل تلك المسعفات الجاذبة إلى مناحي السعادة أبى إّال المیل مع الھوى إلى وبالرغم عل

 .   مھاوي الشقاء

، وحافظت علیھ محافظة   لطفت العنایة باإلنسان وأشفقت علیھ إشفاق اُألّم على جنینھا  
، فما حّرمت علیھ شیئًا لصالحھ إّال وجعلت لھ مندوحة في غیره خلوًا من  الید على عیونھا

 .  رهضر

، وما حّرمت الربا والسرقة حّتى أحّلت البیع  فما حّرمت الزنى حّتى رّغبت في النكاح  
، وما حظرت الخمر حّتى أباحت ُألوفًا من المشروبات الطّیبة مع سالمة العقل   والتجارة

 .  وإرفاد النشاط والقّوة

أقوى الدوافع ولكن إذا أمعنت النظر وضربت الفكرة في األسباب والعلل وجدت من   
والبواعث إلى ارتكاب تلك الجرائم ونشر ھاتیك الشرور وسیر النفوس البشریة على خّطة 

إّنھا السبب الوحید :  ، أقوى األسباب والبواعث ـ إن لم أقل  من الشقاء ھي ضّد العنایة اإللھیة
 .  وإلى الیومـ ھي الروح الخبیثة التي بّثھا الماّدیون والملحدون في العالم من أبعد عھوده 

،   )عیسى(، و )موسى(، و  )إبراھیم(، فترسل   تنبعث العنایة إلى رحمة العباد  
، وتتھالك على  ، وتتنازل ھاتیك األنوار المقّدسة ، فتتجّسد تلك األرواح المطّھرة )محّمد(و

 ، وتالقي األالقي إصالح البشر وسّن النوامیس الشریفة فیھم

 ، وریثما تدّب نسمة الصالح في  سبیل ذلك وكّل طاحنة القرى والفقار في

،  )فول الشمیشاطي(، و )370()ماني(، و )369()مزدك: ( العالم أو أوشكت یقوم مثل
وأمثالھم إلى عصورنا ھذه التي قذفت فیھا طبیعة  )372()دیوجنیس الكلبي(، و)371()أبیقور(و

                                                           
، وبّشر  دعا إلى اإلصالح الدیني والثورة االجتماعیة.  ، داع فارسي ظھر في أواخر القرن الخامس المیالدي مزدك)  369(

،  م 529عض االضطرابات والفتن نحو سنة ، ونتج عنھا ب ، انتشرت دعوتھ في عھد قباذ األّول باشتراكیة األموال والنساء

 .   مذھبھ المزدكیة المخالفة للمزدیة التي أصلحھا زرادشت.  ، وأعاد الزرادشتیة فأعدمھ كسرى أنو شیروان
 .  )531المنجد في األعالم (
، ثّم استدعاه الملك شاھبور  ، وزار الھند لیبّشر بدیانتھ الجدیدة م 216ولد في بالد فارس سنة .  ، مؤّسس الدیانة المانویة ماني)  370(

 277م أو  273ومات في جندسابور سنة .  كان ماني رّسامًا وكاتبًا ومخترعًا للكتابة المانویة.  ، فرافقھ في حمالتھ المتعّددة األّول

 . ، الفصول الرسائل:   من مؤّلفاتھ.  د أن أعدمھ الملك بھرام األّول، بع م
 .  )449ـ  448:  2، موسوعة أعالم الفلسفة  517المنجد في األعالم (
 .  م.  ق 341ولد سنة .  ، فیلسوف یوناني أبیقور)  371(

،  حدیقة أبیقورس:  ، وأنشأ مدرسة عظیمة الشھرة عرفت باسم ، ثّم انتقل إلى أثینا الفلسفة ، فتعّلم وحده یفخر بكونھ تلّقى تربیة ذاتیة

 . م. ق 271سنة حّتى وفاتھ بالتھاب الكلى سنة )  36 (فزاول التعلیم فیھا حوالي 
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، فظھر أفراد بل أوغاد من الغربّیین ومقّلدتھم صاروا یعیدون  اإللحاد رجیعًا من ھضمھا
، وكّل ُأولئك وھؤالء من حاضر وغابر   مخّرفات ُأولئك األقدمین من المفسدین في األرض

، وباألخّص محو  نشر اإلباحة العاّمة واالشتراكیة المطلقة، وھو  یضربون على وتر واحد
 .   ، وإبطال عاّمة الشرائع واألدیان  ، وحّث الناس على كّل رذیلة كّل فضیلة

ولّما انتشر بین البشر میكروب ھذه الكروب وسرت في البالد عدوى ھذا الھواء   
وح الخبیثة تلك الروح الطاھرة ، تسّممت العقائد بھذا السّم الناقع وأزھقت ھذه الر  األصفر

، وآخرون اعتنقوھا من  ، وھو الكثیر أو األكثر ، فبعض جاھر باإللحاد والزندقة )الدین(
 .  وراء ستار شّفت عنھ خّطتھم الخاطئة ونبذھم نوامیس الدین وراءھم ظھریًا

ضعفت والماّدّیین والعاكفین على أنقاض ضاللتھم ) الدارونّیین(والغرض أّن بمساعي   
، واستأمنوا  ، وطرحوا نیرھا من أعناقھم ثقة الناس عاّمة ـ إّال من شاء اهللا ـ باألدیان عاّمة

، وأطلقوا أنفسھم من تلك   مواقف العدل اإللھي ومقاوم الجزاء والقصاص والعقاب والحساب
، یسحق  ، فھرعوا یركبون رؤوسھم إلى شھواتھم ، وخرجوا من ھاتیك الحبوس  القیود

، والضعیف یقضم  القوي یحّطم الضعیف!  على بعض ویفترس قوم آخرینبعضھم 
، یحمّر   ـ محمّر خجًال من دم األبریاء وأشالء الضعفاء  إذ ذاك ، وخّد األرض ـ األضعف

وبالحري أن یستكثروا .  ، وُأخرى من دم نفوس بغیر حقٍّ ُتسفك تارًة من دم أعراض تھتك
ثّم ال راّد وال !  ، وال غایة لّذة وراء لّذاتھا )بزعم ُأولئك(إذ ال دار سوى ھذه الدار ; من ذلك 
 .  ، وال وزر وال وازع  رادع

                                                                                                                                                                                     
 .  وغیرھا.  ، أفكار رئیسیة ، شذرات القانون الرسائل:  لھ من المؤّلفات

 .  ، ومن ثّم أنكر المعرفة النظریة التي ال تصبو إلى السعادة بالعمل ھي نقطة انطالق كّل نظریة فلسفیةأّن األخالق :  مفاد نظرتھ
 .  ألّنھا بغیر ذي فائدة للبشریة;  ویطلب أبیقور التعّمق بدراسة الطبیعیات والالھوت دون الریاضیات والتاریخ والموسیقى

 .  ، وأّما دور العقل فیأتي في المرتبة الثانیة معرفة وقال بالمعرفة الحّسیة التي جعلھا األصل في كّل
 .  وأّما على المستوى الدیني فذھب أبیقور إلى اإللحاد بصراحة

 .  ) 65:  4، موسوعة المورد  53ـ  52:  1، موسوعة أعالم الفلسفة  24المنجد في األعالم   (
 . م في سینوب.  ق 413، ولد سنة  ، كان أبوه یعمل مصرفیًا ، فیلسوف یوناني دیوجانس الكلبي)  372(

 .  یعّد من أشھر أتباع أنطیستانس
 .  ومبدأ فلسفتھ ھو نقد التقالید حیثما وجدت وبترھا بسالح الطبیعة

 .  ئم فكان في برمیل، أّما مسكنھ الدا ، فكان یمشي حافیًا في كّل الفصول وینام على أبواب المعابد سقراط المجنون:  أسماه أفالطون
 . ) ألّنك تحجب عّني شمسي; ، ُأرید منك أن تتنّحى جانبًا  نعم : (  ، فأجابھ سألھ اإلسكندر ما یبتغیھ

 .  ، كما بنى لھ سّكان سینوب تمثاًال رائعًا م ببناء تذكاري.  ق 327ولقد مجّده القورنثّیین بعد وفاتھ سنة 
 . )458:  1م الفلسفة ، موسوعة أعال 255المنجد في األعالم (
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، قال لھ  خّفف من غلوائك واذكر موقفك یوم جزائك:  إذا قال الدیني لإلنسان  
، ال تقف بنفسك عن غایة وال ترّدھا عن   ھذا حدیث خرافة وأقاصیص سخافة:   الداروني
 !  )الطبیعة مقّدسة(، فإّن   ، فاعمل بما توحیھ إلیك لطبیعة وعبدھا، فإّنك ابن ا شھوة

،   وأنت جّد خبیر بما علیھ اإلنسان من غریزة حّب الذات والمیل إلى الشّر والشھوات  
 )373(، فال جرم أن یزفن  ، وبھیم ھامل قبل ما ھو عاقل كامل  وأّنھ حیوان قبلما ھو إنسان

وإخوانھ نابذًا وراءه نصائح قاطبة األنبیاء ) شمّیل(فرحًا ویطیر طربًا بأقوال الماّدیین و 
إذ الشھوة تبعث ; والكتب اإللھیة والحكماء والفالسفة وجماھیر المصلحین في العالم 

،   ، ویدفع إلى الشھوة بنفسھ )374(» الحّب یعمي ویصّم «: ، و  ، والشوق یبعث الحّب  الشوق
 !  ؟ فكیف مع المرّغب والمساعد والمؤّمن والمطّمن

السائل ـ ال ھذه ھي بواعث النفوس البشریة إلى الشرور األدبیة بل والماّدیة ـ أّیھا   
 .   ، كما سردت في سؤالك وقّررتھ عنك في إشكالك  العنایة اإللھیة

   في البحث عن أصل األدیان :  األمر الثالث

بل لعّلك إلى ھنا قد أحطت خبرًا بأسباب كّلیة الشرور في العالم بحسب دوائرھا الثالث   
،  ، واألدبیة والماّدیة،   اإلمكانیة:  ، وھي التي ال یخرج عن حیطتھا شرٌّ من الشرور

وأصبت ـ بما قّدمناه لك من الشرح الذي ال أظّنك تعثر على مثلھ في غیر ھذه الصفحات من 
، عساك أصبت من ذلك البیان رمز ما أوعزت إلیھ الحكماء من الفالسفة   ھذه الدعوة ـ نعم

ت وإن ترتب إّن جمیع ما في العالم خیر بالذا: ( والواصلون من أرباب المعارف في قولھم
ال یوجد في الكون : ( ، وما أشرنا إلیھ أّول البحث من قولھم )375()على بعضھ شرٌّ بالعرض

 .  )، أو غالب الخیریة  إّال الخیر المحض

إّن الموجودات كّلھا خیر من جھتھا الربوبیة وإن كان :  وخالصة كّل ذلك فیما أقول  
، وأین الجنایة من األلطاف المقّدسة  إذًا فأین الخلل.  بعضھا شّرًا من جھتھا البشریة

 !  ؟ والعنایة

أّن :  ي، وھ وأختم لك ھذه المباحث بكلمة واحدة ھي من مواّد العلوم اإللھیة وینابیعھا  
، ووجود كّلھ وجود وخیر  نور كّلھ) سبحانھ(، واهللا  أثر كّل شيء ال یكون إّال من سنخھ

                                                           
 .  )58:  6لسان العرب . ( الرقص:  الزفن)  373(
 . 183:  5، المعجم األوسط للطبراني  194:  5مسند أحمد :  في»  حّبك الشيء یعمي ویصّم «:  ورد الحدیث بلفظ)  374(
، الحكمة  308و 304و 302:  3، شرح اإلشارات للطوسي  548:  2، المباحث المشرقیة  284النجاة البن سینا :  الحظ)  375(

 .  62:  7المتعالیة 
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، والخلق  ، ومنھ نشأت الشرور  ، والعدم شرٌّ كّلھ  ، والخیر ال یصدر أبدًا منھ إّال الخیر كّلھ
علیك إذا شاء ، ولكن بمعنًى ال یخفى  ، حّتى إّن الخیر والشّر أیضًا من اهللا واألمر كّلھ هللا

، ومنھم  ، فإّنھم الشّر ، واستعذ باهللا من أضالیل الماّدیین والملحدین ، فتدّبر رعاك اهللا اهللا
یتوّالنا وإّیاك ـ أّیھا الناظر الكریم ـ بعنایتھ المنیعة التي ال ) سبحانھ(، واهللا   وعلیھم یعود الشّر

 .  ترام وال تضام إن شاء اهللا

 

 ]حث عن أصل األدیانفي الب:   األمر الثالث[

من اُألمور التي جعلناھا نافلة وتعقیبًا واستظھارًا ومزیدًا لما سّجلناه من الدلیل :   الثالث  
، وكّل دلیل علیھا فھو دونھا في   والبرھان على تلك الحقیقة الجلیة الغنیة بذاتھا عن كّل حّجة

الوضوح ما لیس لك  سبحانك أیكون لغیرك من «:   الجالء والوضوح واإلنارة والسطوع
ومتى بعدت !  ؟ متى غبت حّتى تحتاج إلى دلیل یدّل علیك!  ؟ حّتى یكون ھو المظھر لك
 حّتى تكون اآلثار ھي التي

، وخسرت صفقة عبد لم تجعل لھ  عمیت عین ال تراك وال تزال علیھا رقیبًا!   ؟  توصل إلیك
 .  )377()376(» من حّبك نصیبًا

                                                           
 .  41:  7مستدرك سفینة البحار  ، 226:  95بحار األنوار :  انظر)  376(
سّید الشھداء وأّول من سّن شریعة اإلباء اإلمام أبي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ھذه الفقرات من دعاء لریحانة رسول اهللا )  377(

 . ))رحمھ اهللا(منھ . ( ، وغیره من العلماء )اإلقبال(، رواه السّید ابن طاووس في  )علیھ السالم( عبداهللا
 :  حول ترجمة ابن طاووس الحظ مایلي:   لأقو

 .  رضي الدین علي بن موسى بن جعفر بن محّمد الحسني الحّلي المعروف بابن طاووس
، وبذل فیھ  ، وأقبل على طلب العلم ، ووالده موسى ، ونشأ وتعّلم بھا باعتناء جّده ُألّمھ وّرام بن أبي فراس ھـ 589ولد بالحّلة سنة 

 .  العلماء األعالموسعھ حّتى صار من 
، وابن النّجار  ، وحیدر بن محّمد الحسیني ، وعلي بن یحیى الخّیاط ، والحسین بن أحمد السوراوي والده:  ، منھم روى عن جماعة

 .  البغدادي
سف بن ، ویو ، وعلي بن عیسى اإلربلي ، والحسن بن علي الحّلي ، وولده الحسن بن یوسف یوسف بن المطّھر الحّلي:  وروى عنھ

 .  ، وجماعة حاتم الشامي
، وتوّثقت صالتھ بالوزیر  ، فلم یقبل توّرعًا ، وطلبھ للفتوى ، فقّربھ وحظي عنده بمنزلة عالیة  اّتصل ابن طاووس بالمستنصر العّباسي

 . ابن العلقمي
 .، واستمّر علیھا إلى وفاتھ  ھـ 661توّلى نقابة الطالبّیین ببغداد سنة 

، مھج الدعوات  ، كشف المحّجة لثمر المھجة ، الملھوف على قتلى الطفوف األمان من أخطار األسفار واألزمان:  لھ من المصّنفات

 .  ، وغیرھا ، الیقین ومنھج العنایات
 .ھـ  664توّفي سنة 
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، واألمر الذي  دالل بھ علیھ والتوّصل منھ إلیھوھو المنھج الذي سلكناه من االست  
، كما بحث الطبیعّیون عن  نحاول التعریج علیھ في سیرنا ھذا ھو البحث عن أصل األدیان

 .   أصل اإلنسان

ولكن ھل إذا ارتقى الباحث في معارج بحثھ وتجّول في مناھج العلم والتاریخ یصل إلى   
 ؟  غایة وفاق یقف عندھا وینتھي إلیھا

، ولكن ال أظّن   ، ومھما استعصت ھذه النظریة واقتمت أرجاؤھا وانسّدت مسالكھا نعم  
، بل  إّن أّول معبود ُعبد في األرض ھو اهللا:  المنصف یجدني مجافیًا للحّق أو مجانفًا لو قلت

 !  ما ُعبد في األرض سوى اهللا

،   لیس وجھتنا إلى ذلك، ولكن  واإلنسان وإن كان ال یعبد ـ على األغلب ـ إّال ھواه  
، ال ما ھو  وإّنما الكالم فیما یّتخذه اإلنسان شعارًا ویعتّده تعّبدًا ودینًا ویتسّمى بھ وینزع إلیھ
 .  العامل األقوى في عاّمة شؤونھ وما ھو المركز الجوھري لفلك حركتھ وسكونھ

 .   إّن المعبود أّوًال وآخرًا ھو اهللا:  یسعني أن أقول  

تسجیل ھذه الدعوى من كلمات فالسفة التاریخ ونوابغ الحكمة من  ولو حاولت  
 . الیونانّیین وغیرھم لعّلي كنت أسد على الخصم أن ینبس بحركة شفة

 ، وجسمانیًا قبل كونھ  ، لّما كان اإلنسان ماّدیًا قبل كونھ مجّردًا نعم  

عقولة من ذروة تجّردھا إلى ، أبى لھ ھذا الكیان الماّدي إّال أن یستنزل الحقائق الم روحانیًا
، وال سّیما بعد أن رأى نفسھ مضطّرًا إلى اإلذعان بھا مع عجزه  حضیض التمثیل والتجسیم

، فال جرم تدّرج إلى إقامة األشباح والھیاكل ونصب   عن اكتناھھا وتحصیل جواھر معانیھا

                                                                                                                                                                                     
، الفوائد الرضویة  310:  2، تنقیح المقال  544ـ  536:  5، بھجة اآلمال  304ـ  303:  3، نقد الرجال   207ـ  205:  2أمل اآلمل (

 .  )118ـ  116، األنوار الساطعة  338ـ  330)  فارسي  (
 :  ، فقد قال العّالمة المجلسي في بحاره ما نّصھ وأّما ما یتعّلق بذكر اإلقبال

 .  ، كما سبق ذكرھما أیضًا ھذا الدعاء في البلد األمین وابن طاووس في مصباح الزائر )رحمھ اهللا(قد أورد الكفعمي   (
 .  إلى آخر ھذا الدعاء»  ، أنا الفقیر في غناي إلھي «:  ، وھو من قولھ ولكن لیس في آخره فیھما بقدر ورق تقریبًا

السادة المعصومین ، وعبارات ھذه الورقة ال تالئم سیاق أدعیة  وكذا لم توجد ھذه الورقة في بعض النسخ العتیقة من اإلقبال أیضًا

 .، وإّنما ھي على وفق مذاق الصوفّیة  أیضًا
 .  ولذلك قد مال بعض األفاضل إلى كون ھذه الورقة من مزیدات بعض مشایخ الصوفّیة ومن إلحاقاتھ وإدخاالتھ

، أو وقعت  حقیقة الحال ھذه الزیادة إّما وقعت من بعضھم أّوال في بعض الكتب وأخذ ابن طاووس عنھ في اإلقبال غفلة عن:  وبالجملة

 .  ثانیًا من بعضھم في نفس كتاب اإلقبال
.  ) ، واهللا أعلم بحقائق األحوال ولعّل الثاني أظھر على ما أومأنا إلیھ من عدم وجدانھا في بعض النسخ العتیقة وفي مصباح الزائر

 . ) 228ـ  227:  95بحار األنوار   (
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،   ھا في مظاھره، ویلتمس مثاًال ل لیرى من تلك الحقیقة شبحًا بعینھ; الصور والتماثیل 
 . ویمّس شیئًا منھا بمالمسھ

بید أّنك لو تدّبرت أحوال كّل ھاتیك اُألمم ـ على اختالفھا وتنّوعاتھا في معبوداتھا   
الوثنیة ـ لم تجد فیھا من تناھي الجھل بھ إلى افتراض تلك الھیاكل الماّدیة والصور الحیوانیة 

، وتنقاد   ، وتضطّر إلى اإلذعان بھا العقول النفوسأو الجمادیة ھي ذات اآللھة التي تألھ إلیھا 
 .   قسرًا إلى عرفانھا واالعتراف بھا الِفطر

ال تجد من یزعم أّن تلك األوثان والتماثیل التي یصنعونھا ثّم یعكفون علیھا ھي   
 .  الصانعة المدّبرة والخالقة الموجدة والعّلة اُألولى واألزلیة القدیمة

، تتطّلب بھا   ، ونصبتھا مظاھر وتماثیل  ، وجعلتھا وسیلة لبشر واسطةوإّنما اّتخذتھا ا  
، وتستدّر بھا أنواء المفازة وأنوار الرحمة وحظوظ القربى  ، وتلتمس منھا الشفاعة  الزلفى

 .  )378()َما َنْعُبُدُھْم ِإالَّ ِلُیَقرُِّبوَنا ِإَلى اللَِّھ ُزْلَفى(:  والكرامة

والغرض أّن الوثنّیین والثنوّیین والبراھمة والصابئة والمجوس والبوذة وكّل عبدة   
، وال حّنت  ، وال قصدت إّال إلیھ المظاھر المحسوسة والمدھشات الكونیة ما عبدت سوى اهللا

، ولكن فیما   ، وما ضّلت فیھ  ، ولكن تاھت في سبیلھ وعشت في طریقھ  وولھت إلى غیره
 .   )379()َوَلِئن َسَأْلَتُھم مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواالَْْرَض َلَیُقوُلنَّ اللَُّھ(:  دنیھا منھیقّربھا إلیھ ویست

، فأصابھ جماعة من فالسفة  وقد تجّلى ھذا الشأن وانكشف الستار عن ھذا السّر  
 .   ألخیرة وكّتابھم الباحثینالعصور ا

، ولكن حسبك ما ذكره الفیلسوف  ولو انفسح لنا المقام ألكثرنا من نقل كلماتھم في ذلك  
أصل : ( األمیركي الذي استبحر في البحث عن أصل األدیان في كتاب سّماه) ماكس مولر(

صرًا وأقدمھا ، سّجل من نصوص الھند القدیمة التي ھي أبعد الدیانات ع )الدین وارتقاؤه
أّن اإلنسان ما عبد غیر الصانع الحّق على صفتھ التي ال تحّد :  عھدًا وأّولھا في العالم تاریخًا

، وأّما ما عبده البشر من األوثان واألصنام والكائنات الطبیعیة من حیوان أو شجر  وال تكتنھ
إیجاد الخضوع لھا حّب ، تقاضى إیجادھا أو  أو نجم أو غیر ذلك فإّنما ھي من منِشئات خیالھ

 .  اإلنسان لمشاھدة كّل ما یشعر بھ في نفسھ ویھجس بھ في ضمیره

                                                           
 .  3:  39سورة الزمر )  378(
 .  38:  39، وسورة الزمر  25:  31، وسورة لقمان  61:  29سورة العنكبوت )  379(
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إّن ھذه اآللھة المجّسمة لیست إّال تمثیًال طرأ على اإلنسان بعد تلك الفكرة : ( قال  
، فقد ركع آباؤنا وسجدوا أمام اهللا الحّق حّتى قبل أن یجسروا على  وبناًء على ھذا.  الطبیعیة
 .  )ارة إلیھ باسمھاإلش

والرأي المریر ألجلى من أن یحتاج إلى توسعة في  )380(، وإّن ھذا الفكر الحصیف نعم  
 .  النقل واستعراض للشواھد

،   العمومیة وكان من الحري بادئ الرأي أن نستثني الماّدیین والمعّطلین من تلك الكلمة  
 .  )، وال جحد الخالق مخلوق أبدًا ما عبد أحد سوى األحد: (  وھي قولنا

، فإّنھم على الیقین   ولكّنا ال نرتاب في اّطرادھا وعدم انثالمھا حّتى في تلك الشرذمة  
، ویحّسون على الفطرة  ، ویجدونھا ـ قبل كّل شيء ـ في وجدانھم یھجسون بھا في ضمائرھم

، ولكن نزوعًا إلى الشھوات واندفاعًا إلى   ھم صانعًا حكیمًا وموجدًا مدّبرًاكغیرھم أّن ل
الحّریة المطلقة واإلباحة العاّمة والتخّلي عن كّل قید أنكروه بعد عرفانھم وجحدوه وھو ملُء 

 .  وجدانھم

وكان من عظیم العنایة وواسع الحكمة وجود مثل ُأولئك النوابغ في اإللحاد وجراثیم   
 ! ، فھم من الشّر القلیل الذي یترّتب علیھ خیر كثیر د وسفلة العبادالفسا

، وترسخ ُأصولھ في نفوس  وأّي خیر أكثر من أن تتجّلى باحتكاكھم أشّعة الدین  
، كما ظھرت واستنارت على  ، وتظھر أدّلتھ وبراھینھ على صفحات الصحف  المعتقدین

 !  ؟ صفحات الكون

قّیضت العنایة أن یقوم في كّل عصر شّذاذ من دّعارة البشر ودعاة الشّر وحملة عرش   
، وتسعى جھدھا في تشویش النظام وإفساد   ، فتنابذ تلك الحقیقة الراھنة  الضالل والباطل

العقائد واختالس الصّحة الدینیة من النفوس المستقیمة بإلقاء الشكوك واألوھام وتبدیل 
 .  باالعوجاج واالنحراف عن الحب المحّجة وواضح الحّجة االستقامة الفطریة

، فال یصّح  ولكن أبت نوامیس العنایة إّال أن تجري على مجاریھا وتسیر على مناھجھا  
 َوَال َیِحیُق اْلَمْكُر السَّيُء(:   ، وال یحّق إّال الحّق إّال الصحیح

 َفَأمَّا الزََّبُد َفَیْذَھُب ُجَفاء َوَأمَّا َما َینَفُع النَّاَس َفَیْمُكُث ِفي(،  )381()ِإالَّ ِبَأْھِلِھ

 .  )382()اَألْرِض
                                                           

 .  )540:  1جمھرة اللغة . ( سدیده:  رجل حصیف العقل والرأي)  380(
 .  43:  35سورة فاطر )  381(
 .  17:  13سورة الرعد )  382(
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فأصبحت تلك الحقیقة ال تزداد بمنابذة المناوین والجاحدین لھا إّال تجّلیًا ووضوحًا   
، فیحترق بھا ویزیدھا  ى النار لیطفئھا، فھم منھا كالفراش یلقي نفسھ عل واستنارًة وسطوعًا

 .  اشتعاًال

ما ینبس نابس منھم ببنت شفة من الزیغ واإللحاد إّال وتھیج العواطف وتثور األفكار   
األرض مورًا بالكتبة من أھل األدیان وفالسفة  )383(وتجول األقالم وتنشر الصحف وتمور

، وال تعتم تلك الحقیقة على أثر ذلك أن تعود من الظھور  الموّحدین من مسلمین ومسیحّیین
یھا األمر ـ حّتى للسّذج ، ویرجع ف بحیث تكاد ـ بعد أن تحّس ـ تمّس وغّب ما ُتھجس ُتلمس

 .  والبسطاء ـ قریب المنال بارزًا من التعّقل والخیال إلى شبھ المعاینة والمشاھدة

، وعلیھ تمضي األزمنة الحاضرة  على ذا ما مضى من العصور الغابرة واألّیام الخالیة  
 .  )384()ُسنَِّة اللَِّھ َتْبِدیًالُسنََّة اللَِّھ الَِّتي َقْد َخَلْت ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد ِل(:  والتالیة

أّني ال ُأرید أن أجعل أحد األدّلة والبراھین إجماع ُأمم العالم :  وقصاراي من ھذا األمر  
على التمّسك بالدین واالعتراف بتلك الحقیقة المدّبرة مھما اّتسع نطاقھ وتباعدت أطرافھ 

  .  وكان لھ وجھ صّحة وقبول

، وال لإلجماع في  كما ال ُأرید أن أستدّل باألكثریة والغلبة التي ال مجال لھا  
 .  المعقوالت

وتوراة ) إبراھیم(ال ُأرید أن أتمّسك بكلمات األنبیاء والرسل وقادة الشرائع من صحف   
، وال ببراھین الفالسفة وحكماء الھند والفرس   )محّمد(وفرقان ) عیسى(وإنجیل ) موسى(
،  )386()سقراط(، و )385()فیثاغور(، و )ھرمس(، كـ   یونان والرومان والعربوال
 ،  )387()أفالط(و

                                                           
تموج : ( قال الضّحاك) َماُء َمْورًاَیْوَم َتُموُر السَّ: ( )تعالى(وقولھ .  ، كما تكّفأ النخلة العیدانة تحّرك وجاء وذھب:  مار)  383(

 .  )820:  2صحاح اللغة . ( )موجًا
 .  23:  48سورة الفتح )  384(
 .  م.  ق 570، ولد في ساموس سنة   ، فیلسوف وریاضي یوناني فیثاغوراس)  385(

 . ھاجر إلى سبیل لیؤّسس في مدنھا جمعیات فلسفیة سیاسیة ودینیة
 . وریجبون وصقلیة ، وأّسس كذلك جمعیات ُأخر في سیباریس م.  ق 530فأّسس أّول جمعیة في كروطونیا سنة 

 .  ، وكذلك نظریة مجموع زوایا المثلث وفي الھندسة اكتشف النظریة المعروفة باسمھ
 . وقد حیكت حول شخصیتھ األساطیر

 .  م.  ق 500توّفي سنة 
 . )197ـ  194:  2، موسوعة أعالم الفلسفة  423المنجد في األعالم (
 .  ، ابن النّحات موفرونیسكوس والممّرضة فینارّیة ، فیلسوف یوناني مشھور سقراط)  386(
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،   )390()بیدبا(، و  العنایة في الصین، أّول موّحد  )389()كونفوشیوس(، و  )388()أرسطو(و
، وكثیر من أمثال ھؤالء من   )394()قّس(، و  )393()خالد(، و )392()حنظلة(، و )391()بزرجمھر(و

                                                                                                                                                                                     
 . ، والمھندس تیودور السورینائي كان تلمیذًا لبرودیكوس

 . ، یعّبر وجھھ عن رجولة صخریة وذكاء متوّقد وھو ـ كما وصفھ معاصروه ـ ضخم الجّثة أفطس األنف
 .  صولكان یجوب الشوارع حافیًا في كّل الف
 . ، وعدّوًا لدودًا لظلم أقریتیاس وطغیانھ وكان ناقدًا الذعًا لآلراء اإلنسانیة

، والذي كان من شأنھ أن یخّلصھ من  ، رفض احترامًا لقوانین بالده الھروب الذي عرضھ علیھ أقریطون وكان مواطنًا صالحًا ومثالیًا

 .  م في أثینا.  ق 399، ومات سنة  ، فتجّرع السّم ك بتمجید غیر آلھة المدینة، وذل موت محّتم بعد إدانتھ بتھمة إفساد أخالق الشبیبة
 .  ، واعتبره ھیجل بطل اإلنسانیة وقد اعتبره كانت مثال العقل

 . )562ـ  559:  1، موسوعة أعالم الفلسفة  302المنجد في األعالم (
 .  م.  ق 427، ولد في أجینا سنة   ، أعظم فالسفة العصور القدیمة أفالطون)  387(

، وكذلك ُأّمھ باریكیوني التي كانت ُأخت خرمیدس وابنة أخي كرتیاس اللذین كانا یمّثالن الحزب  أبوه أرسطون یتحّدر من ُأسرة عریقة

، فسقطت معھما الحكومة األرستقراطیة لتحّل  م.  ق 403یة سنة ، واللذین قتال عند نھایة الحرب األھل االرستقراطي اُألولیغاركي

 . م بتھمة إفساد عقول الشباب.  ق 347محّلھا الحكومة الدیموقراطیة التي أعدمت سقراط فیما بعد سنة 
 .  وأمام الواقع السیاسي الدموي الذي شھده أفالطون رأى أن یقیم حكومة عادلة من خالل الفلسفة

ھ جامعة ھدفھا الرئیسي تربیة وتخریج فالسفة سیاسّیین قادرین على بّث مبادئ العدالة في مختلف أصقاع البالد وقد ترك بعد موت

 .  الیونانیة
 .  ، القوانین  ، السیاسي ، الجمھوریة ، المأدبة ، الدفاع ، لیسیس ، خرمیدس ، أیون  ھیبیاس الكبیرة:   ، منھا محاورة) 28(لھ 

 .  )106ـ  97:  1، موسوعة أعالم الفلسفة  58، المنجد في األعالم  184ـ  163) فارسي(نزھة األرواح (
 . ، وھو ابن نیقوماخوس الطبیب ، من أعظم الفالسفة أرسطوطالیس)  388(

 . ، فكان عضوًا في األكادیمیة وأمضى حوالي عشرین عامًا متتلمذًا على أفالطون.  م.   ق 384ولد سنة 
، فتزّوج أرسطو  ، وحّلوا ضیوفًا على ھرمیاس األترنوسي الطاغیة  ھ غادر أرسطو أثینا مع بعض رفاقھ إلى أسوسوعند موت معلم

 .  ُأختھ التي كانت تدعى بیثیاس
 . م دعاه فیلیب ملك مقدونیا لیذھب إلى بالطھ ویعّلم اإلسكندر ابنھ.  ق 342وفي حوالي سنة 

، وعند موت  ، وفي أثینا أكمل القسم األكبر من مؤّلفاتھ بریباتوس:  نا مدرسة عرفت باسمم أّسس الفیلسوف في أثی.  ق 335وفي سنة 

 .  اإلسكندر اعتزل الناس في جزیرة ُأروبا
 .  م.  ق 321، ومات ممعودًا سنة  وقد حكم علیھ مجمع حكماء أثینا باإلعدام

 .  ، السیاسة ، دستور أثینا ، في توالد الحیوان  یزیقا، الف ، كتاب الشعر ، أغالیط السفسطائّیین التمھید:  من مصّنفاتھ
 . )76ـ  72:  1، موسوعة أعالم الفلسفة  37، المنجد في األعالم  125ـ  67، قّصة الفلسفة  203ـ  185) فارسي(نزھة األرواح (
 .  كونغ فوزي الصیني المعروف بكنفوشیوس)  389(

، ولكّنھ تثّقف بالرغم  ، ومات والده الفقیر المنتمي إلى عائلة ملكیة النسب وھو في الثالثة من عمره م.  ق 551ولد في إمارة لو سنة 

 .  ، وتابع تحصیلھ العلمي إلى أن شّب فتزّوج وعمل في الزراعة واإلدارة من فقره
 .  ، فكثر تالمیذه راح یبّشر بتعالیم إصالحیة تسعى إلى تطھیر المجتمع

 .  ، ثّم استقال نتیجة ضغوطات حّكام الوالیات المجاورة وزراء في مسقط رأسھتسّلم رئاسة ال
 . م. ق 478توّفي سنة .  ، الوسط الثابت  ، الدراسة الكبرى األحادیث:  من جملة المؤّلفات المنسوبة إلیھ

 .  )286ـ  284:  2، موسوعة أعالم الفلسفة  48:  المنجد في األعالم(
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نوابغ اُألمم ورجال العلم والحكمة وأساطین الفلسفة ومشاھیر الدھور ومھبط وحي الفضل 
ة لیلھم ونھارھم في نصرة تلك الحقیقة حّتى ، الذین أفنوا طویل أعمارھم وسحاب والمعارف

 .  استشھد بعضھم في سبیلھا وبذل جوھرة حیاتھ إحیاًء لھا

ولو قصرنا النظر على ُأّمة واحدة من اُألمم من الیونان أو غیرھم وأردنا نقل كلمات   
 وجود الصانع الحكیم والبرھنة علیھ ـ لما وفى:  حكمائھم في إثبات ھذا الموضوع ـ أعني

 ! ؟ ، فما ظّنك بإحصاء جمیعھم أوسع عمر طبیعي بذلك

الذي وھم الكثیر من كبار الكّتاب في ) ذیمقراطیس( ]أو[) دیموكریت(حّتى إّن   
وغیره أّنھ في مقّدمة الماّدیین والملحدین  )395(عصورنا األخیرة كالفیلسوف جمال الدین

                                                                                                                                                                                     
 .  ، وأھداھا لدبشلیم ملك الھند نحو القرن الثالث المیالدي ، أّلف بالسنسكریتیة مقّدمة كتاب كلیلة ودمنة ، حكیم ھندي َبیَدبا)  390(
 .  )156المنجد في األعالم (
 . ن الساساني، كان وزیرًا ألنوشیروا ، حكیم معروف بزرجمھر بن بختگان)  391(

، ومقابل ذلك اخترع لعبة النرد  عندما بعث ملك الھند بالشطرنج إلى ملك إیران كان الذي كشف أسرار ھذه اللعبة ھو بزرجمھر

 . المعروفة حالیًا
 . ، وكذلك في ملحمة الشاھنامة للفردوسي وقد ذكرت أغلب حاالتھ في كتب التواریخ الفارسیة

 . )4706:  3)  فارسي  (نامھ  ، لغت  33:  4دستور العلماء (
 . ، وھو من أصحاب الرّس الوارد ذكرھم في القرآن المجید ، من أنبیاء العرب في الجاھلیة حنظلة بن صفوان الرّسي)  392(

 .  لم یكن نبیًا:  وقیل.  ، فكّذبوه وقتلوه ، بعث لقومھ كان في الفترة بین المیالد وظھور اإلسالم
 . )286:  2، األعالم للزركلي  279:  2بلوغ اإلرب (
 .  ، حكیم من حكماء العرب في الجاھلیة خالد بن سنان العبسي)  393(

 .  ، فأكرمھا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إّن ابنتھ وفدت على النبي :   ، وقیل  كان في أرض بني عبس یدعو الناس إلى دین عیسى
 .  )296 : 2، األعالم للزركلي  156ـ  154:  2، اإلصابة  377:  20و 80:  7و 438:  6البن أبي الحدید  شرح نھج البالغة(
 . ، ومن كبار خطبائھم في الجاھلیة ، أحد حكماء العرب قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك اإلیادي)  394(

 .  كان أسقف نجران
 .  أّما بعد:  ، وأّول من قال في كالمھ ّكئًا على سیف أو عصاإّنھ أّول عربي خطب متو:  ویقال

 . ، فیكرمھ وكان یفد على قیصر الروم زائرًا
 .  قبل نبّوتھ في عكاظ) صلى اهللا علیھ وآلھ( ، طالت حیاتھ حّتى أدرك النبي وھو معدود في المعّمرین

 .   ھـ.   ق 23توّفي حدود سنة 
،   80ـ  78و 77و 73ـ  72:  2خزانة األدب  193ـ  192:  15، األغاني  365و 309ـ  308و 52و 45و 43:  1البیان والتبیین (

 . )196:  5األعالم للزركلي 
،   م 1866ولد بدمشق سنة .  ، عالم مشارك في بعض أنواع العلوم جمال الدین بن محّمد سعید بن قاسم القاسمي الدمشقي)  395(

، ثّم رحل إلى  ، فأقام في عملھ ھذا أربع سنوات انتدبتھ الحكومة للسفر وإلقاء الدروس العاّمة في البالد السوریة.  ونشأ وتعّلم بھا

،  ، فانقطع في منزلھ للتصنیف وإلقاء الدروس في التفسیر وعلوم الشریعة اإلسالمیة واألدب إلى دمشقة مصر وزار المدینة وعاد

، مصطلح  ، قواعد التحدیث ، محاسن التأویل في تفسیر القرآن الكریم دالئل التوحید:  من تصانیفھ.  م 1914إلى أن توّفي سنة 

 .  الحدیث
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،  ، قد أشرنا لك أّنھ من أكابر الموّحدین وفطاحل اإللھّیین )396(وواضع أّول حجر ألساسھم
 .  وقد أشبع القول في ذلك صدر المتأّلھین

 :  من بعض ما ذكر فیھ ما نّصھتجد ) أسفاره(راجع مبحث حدوث العالم من ثالث   

، فدّل على  إّن ھذا الرجل قد تصّفحنا من كالمھ القدر الذي وجدناه:   قال بعض العلماء(  
، بل   ، وأكثر ما ُنسب إلیھ افتراء محض  قّوة سلوكھ وذوقھ ومشاھدات لھ رفیعة قدسیة
ر رموزھم إّما ، ومن أتى بعدھم رّد على ظواھ  القدماء لھم ألغاز ورموز وأغراض صحیحة

 .  انتھى)397()غفلة أو تعّمدًا لما یطلب من الرئاسة

، وشحن عّدة أوراق بكلمات أمثالھ من  ، وأشار إلى تأویلھا ثّم ذكر بعض كلماتھ  
،   )399()أغاثاذیمون(، و )398()أنكسیمایس(، و )ثالس(، كـ  اكین الحكمة وأساطین الفلسفةأر
، وكثیر من  )402()أرشمیدس(، و )یوذاسف(، و )401()أنباذقلس(، و )400()فرفوریوس(و

 .  )403(، سوى من عرفت من حكماء الیونان ومشاھیرھم  أضرابھم
                                                                                                                                                                                     

 .  )420:  13و 220 : 11و 158ـ  157:  3معجم المؤّلفین (
 .   101دالئل التوحید )  396(
 .  مع العلم بأّن المطلب المذكور ورد في الجزء الثاني من السفر الثاني ال السفر الثالث.  236:  5الحكمة المتعالیة )  397(
 .   ق 500ـ  560، إّال أّنھ یظّن أّنھ عاش من  ، فیلسوف یوناني مشكوك في تاریخ حیاتھ  انكسیمانیس)  398(

،  كتي التكاثف والتمّدد، وأّن العالم موجود بحر الھواء مبدأ لألشیاء كّلھا:  ، ویعرف عنھ أّنھ كان یقول بأّن ولم یبق شيء مّما كتب

، والماء ھواء متكاثف  إّن النار ھواء متمّدد غایة التمّدد:  ، فقال ، وأرجع العناصر اُألخرى إلیھ انقباض الھواء وانبساطھ:  أي

 . ، فإن زاد التكاثف كان التراب والحجارة وسائر الجوامد بعض التكاثف
 . )208ـ  207مبادئ الفلسفة (
 .  ، أحد الحكماء الذین تبع مذھبھم المسیحّیون الرھاوّیون الموجودون في نواحي خراسان أغاثاذیمون)  399(

، وما إلى  ، ویقول بحیاتھ ، ولكن ینسب التدبیر إلى الفلك وأجرامھ وتنزیھھ عن القبائح) تعالى(وتقوم أساس فلسفتھ على توحید اهللا 

 .  ذلك
 . )212:  1، نشأة الفكر الفلسفي  7:  3و 143:  2البدء والتاریخ (
 . ، اسمھ الحقیقي معكوس ، حكیم متأّلھ سوري فرفوریوس الصوري)  400(

 . ، وھو تلمیذ أفلوطین  كتب بالیونانیة
 .  ، وغیرھا ، إیساغوجي ، التاسوعات تاریخ الفالسفة:  وكان لھ كتاب

 .  )167:  2، موسوعة أعالم الفلسفة  112:  1، نشأة الفكر الفلسفي  242:  5تعالیة الحكمة الم(
 .  م من ُأسرة میسورة.  ق 494ولد حدود سنة .  ، فیلسوف یوناني أنباذوقلس اإلغریغنتي)  401(

، ولم   ، وسافر كثیرًا ، وساعد مواطنیھ في شّتى المیادین وُعرفت عنھ مواقف شجاعة دافع فیھا عن المبادئ الدیمقراطیة ضّد الملكیة

 .  إذ صدر بحّقھ حكم بالنفي;  یعد لموطنھ
 . عد أن لفظ نعلیھ، لكّن البركان فضحھ ب إّنھ رمى بنفسھ في األتنا لیخّیل للناس أّنھ استحال إلھًا:  وتقول األساطیر

 . التطّھرات:  ومن جملة مؤّلفاتھ.  م.  ق 445توّفي سنة 
 .  )133:  1موسوعة أعالم الفلسفة (
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، وإّنما  ولكّني ال أنحو إلى نقل شيء من ذلك مھما كان فیھ من اإلقناع وواضح الحّجة  
 .  لو على اإلشارة واإلجمالُأرید التنبیھ على ما أجده أحرى من ذلك بالبیان و

إّنھ لو كان الدین والصانع الحكیم :  رّبما یقول الغّر من الناشئة والطریف من الصبیة  
، وكیف تغیب عنھم تلك الحقیقة مع ما ھم  أمرًا راھنًا وحقیقة جلیة لما أنكره فالسفة الغرب

التي أدھشوا بھا العالم وكادت علیھ من األفكار السامیة والعقول الثاقبة واالختراعات الباھرة 
 !  ؟  أن تكون إعجازًا ونبّوة

، مع أّن  یحسب ُأولئك الفتیة أّن جمیع نوابغ الغرب وفالسفتھم من المعّطلین والملحدین  
) داروین(، حّتى إّن رئیس المعّطلة في ھذه العصور األخیرة  الواقع على ضّد ذلك بّتًا
قد اعترف في بعض كلماتھ باالضطرار إلى االعتراف ) الدارونیة(الشھیر الذي إلیھ تنسب 

، وقطع بنفیھا وإنكارھا  ، وترّدد في مقام آخر  بوجود تلك القّوة المدّبرة المجّردة عن الماّدة
إلنسان على أّن أھّم عنایتھ كانت مصروفة إلى البحث عن أصل ا.   )404(في غیر مورد

 .  وفلسفة نشوئھ وارتقائھ

یبحث في االنتخاب الطبیعي وأّن أصل اإلنسان ھو األرنج والجوري أو ) دارون(دع   
، ولنرجع إلى غیره من فالسفة الغرب وأركان  أو غیرھا من أنواع القرود) الشامبانزي(

 .  المدنّیة الجدیدة

 

   انع نقل كلمات بعض فالسفة الغرب وأدّلتھم على ثبوت الص

 ]نقل كلمات بعض فالسفة الغرب وأدّلتھم على ثبوت الصانع[

، فإّن ذلك مّما   بید أّننا ال نحاول اإلحصاء واالستیعاب من كلماتھم وأقوال مشاھیرھم  
، نعطیھم النصف  ، ولكّننا نورد لك نموذجًا من ذلك یحتاج إلى مؤّلف ضخم ومشروع مّتسع

، كما ھم فالسفة ماّدیون طبیعّیون وأساتذة   وحّیون إلھّیون، ونعّرفك كیف أّنھم فالسفة ر بھ
 :  مخترعون

                                                                                                                                                                                     
 .  ، ولد ونشأ في سرقوسة بصقلیة ، عالم ریاضیات ومخترع إغریقي أرشمیدس)  402(

 .  ، والمنجنیق وقانون الوزن النوعي،  نسبة قطر الدائرة إلى محیطھا:  من جملة اكتشافاتھ
 .  ، وعرف الكثیر عن خصائص الروافع وقد كتب عّدة كتب في الھندسة والفیزیاء

 . م بأیدي الجنود الرومان بعد االستیالء على سرقوسة.  ق 212قتل سنة 
 . )527:  1عاّم ، تاریخ الحضارات ال  199ـ  198:  5، الموسوعة العلمیة المبّسطة  36المنجد في األعالم (
 .  وما بعدھا 236:  5الحكمة المتعالیة )  403(
 .  516و 503:  16الحظ دائرة معارف القرن العشرین )  404(
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 :  )405()نیوتن(قال اُألستاذ الفلكي الشھیر   

ألّن ھذا ; من المستحیل تصّور أّن الضرورة ھي المؤّثرة وحدھا على ھذا الكون (  
 .   التخالف في الكائنات ال یمكن أن یتأّتى من ضرورة عمیاء ھي ھي في كّل زمان ومكان

ـ ال  أّن الكون في تناسق أجزائھ وتناسبھا ـ مع تغّیرات األزمنة واألمكنة:   والخالصة  
 .  )406()یمكن أن یصدر إّال من ذات أّولیة لھا علم وإرادة

 :  )407()ھرشل(وقال اُألستاذ الشھیر   

كّلما اّتسع نطاق العلم ازدادت البراھین الدامغة القوّیة على وجود خالق أزلي ال حّد (  
فالجیولوجّیون والریاضّیون والطبیعّیون قد تعاونوا وتضامنوا على تشیید .   لقدرتھ وال نھایة

 .  )408()، وھو صرح عظمة اهللا وحده صرح العلم

 :  )409()كامیل فالمریون(وقال   

، ولذلك فھم مقّرون   لقد عجز األساتذة عن حّل مسألة استمرار الوجود ودوامھ(  
ئنات وإدراك سّر لیمكنھم تفسیر تعاقب الكا; بضرورة وجود الخالق وتأثیره الدائم المستمّر 

 .  )410()ُأصول األشیاء

 :  )411()میلین إدوارد(وقال اُألستاذ الطبیعي اإلنجلیزي   

                                                           
 .  م 1642ولد سنة .  ، فیلسوف وریاضي وفیزیائي وفلكي إنجلیزي السیر إسحاق نیوتن)  405(

، كما اكتشف ُأسس حساب التفاضل في الوقت ذاتھ الذي  م 1687، وقوانین الجاذبیة سنة  م 1669اكتشف تكوین الضوء الشمسي سنة 

 .  اكتشفھا فیھ الیبنیتس
 .  م 1727توّفي سنة 

 23و 22:  5العاّم  ، تاریخ الحضارات 586، المنجد في األعالم  489ـ  488:  14و 497ـ  495:  2دائرة معارف القرن العشرین (

 . ) وغیرھا 26و
 .  496:  2ُنقل ذلك عنھ في دائرة معارف القرن العشرین )  406(
 .  م 1822، وتوّفي سنة  1738ولد سنة .  ن أصل ألماني، فلكي إنجلیزي م ولیام ھرشل)  407(

 . ، ودرس الكواكب المزدوجة  1789، واثنین من توابع زحل عام  م 1787اكتشف ُأورانوس وتوابعھ عام 
 .  م 1871، وھو جون المتوّفى سنة  خّلف ولدًا أصبح فلكیًا فیما بعد

 . )131:  6و 37ـ  36،  20:  5، تاریخ الحضارات العاّم  594المنجد في األعالم (
 .  503:  2ھ في دائرة معارف القرن العشرین ُنقل ذلك عن)  408(
 .  2ھـ  173تقّدمت ترجمتھ في ص )  409(
 .  534ـ  533:  2ُنقل ذلك عنھ في دائرة معارف القرن العشرین )  410(
 .  ، كان محاضرًا في جامعة السوربون الفرنسیة ، عالم طبیعة إنجلیزي میلین إدوارد)  411(
 . )514:  16و 538:  2شرین دائرة معارف القرن الع(
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یجب أن یندھش اإلنسان لما یرى أّن أمام ھذه المشاھدات الناطقة المتكّررة رجال (  
نتائج :  ، أو بعبارة ُأخرى یّدعون لك أّن كّل ھذه العجائب الكونیة لیس إّال نتائج الصدفة
، وأّن  خشب وماّدة األحجارالخواّص العاّمة للماّدة وأثر لتلك الطبیعة التي تكّون ماّدة ال

إلھامات النمل مثل أسمى مدركات القّوة اإلنسانیة لیست إّال نتیجة عمل القوى الطبیعیة أو 
 .   الكیماویة

إّن ھذه الفروض الباطلة أو باألولى ھذه األضالیل العقلیة التي یسترونھا باسم العلم   
 .  ال یستطیع أن یعتقدھا أبدًا، فإّن الطبیعي  الحّسي قد دحضھا العلم الصحیح دحضًا

وإذا أطّل اإلنسان على وكر من أوكار بعض الحشرات الضعیفة یسمع بغایة الجالء   
 .  )412()والوضوح صوت العنایة اإللھیة ترشد مخلوقاتھا إلى ُأصول أعمالھا الیومیة

 :  )413()سرسبن(وقال   

ترى من كّل ھذه األسرار التي تزداد غموضًا كّلما زاد بحثنا فیھا حقیقة واضحة البّد (  
 .   )414()یوجد فوق اإلنسان قّوة أزلیة أبدیة ینشأ عنھا كّل شيء، وھي أّنھ  منھا

 :   )415()فنوتل(وقال العّالمة   

                                                           
 .  539ـ  538:  2ُنقل ذلك عنھ في دائرة معارف القرن العشرین )  412(
 .  ، وكان الوالد البكر لولیم جورج وھارییت ھولمز م 1820ولد في دربي سنة .  ، فیلسوف إنجلیزي ھربرت سبنسر)  413(

، بید أّن إرادتھ الصلبة وذھنھ المتوّقد ساعداه كثیرًا في مجابھة متاعب الحیاة حّتى  فقد إخوتھ الخمسة مّما أّدى إلى تدھور صّحتھ

 .  الرمق األخیر
 .  ، لكّنھ احتفظ باستقالل فكري تعّلم أّوًال على ید والده وعّمھ

 .  رفض المناصب واأللقاب التي تنافست الجامعات على إغداقھا علیھ;   وكان متواضعًا
ھ عام ، فترك الھندسة وتفّرغ للفلسفة والتألیف حّتى وفات م 1848عام ) اإلیكونومیست(، وترأس تحریر مجّلة  عمل صحفیًا ومھندسًا

 . م 1903
 .  ، مبادئ علم االجتماع ، مبادئ البیولوجیا مبادئ علم النفس:  من مؤّلفاتھ

 .  )101:  9، موسوعة المورد   547ـ  545:  1موسوعة أعالم الفلسفة (
 .  467و 466، قّصة الفلسفة لدیورانت   526و 504ـ  503:  2دائرة معارف القرن العشرین :  ُنقل ذلك عنھ في)  414(
 .  ، وساھم في بناء جیلین من األدب الفرنسي )م 1757ـ  1657(، كاتب فرنسي عاش مائة عام  برنار لوبوفییھ دي فونتونیل) 415(

 .  ، وكفیلسوف في القرن الثامن عشر عرف كأدیب ومثّقف في القرن السابع عشر
 .  ، فأصبح كأبیھ مستّقًال كان ابن محام في برلمان نورماندي

 .  ، وتمّرس في كاّفة أنواع الكتابات والفنون أّلف المسرحیات واألشعار
 .  م عضوًا في أكادیمیا العلوم التي توّلى سكرتاریتھا بعد سنتین 1697، وعام  م عضوًا في األكادیمیة الفرنسیة 1691انتخب عام 
 . ، الطاغیة ، عناصر الھندسة والالمتناھي ، تاتیس وباالیوس ، أصل الخرافات ، محاورات الموتى  الحّب الغریق:  من مؤّلفاتھ

 .  )185ـ  183:  2موسوعة أعالم الفلسفة (
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، ولكن أھمیتھا الكبرى ھي  إّن أھمیة العلوم الطبیعیة ال تنحصر في نھمة عقولنا فقط(  
، وتحّلینا بإحساسات اإلعجاب واإلجالل الواجب لذاتھ   رفع عقولنا إلى خالق الكون

 .   )416()المقّدسة

 :  )417()لینیھ(مة وقال العّال  

إّن اهللا األزلي الكبیر العالم بكّل شيء والمقتدر على كّل شيء قد تجّلى لي ببدائع (  
 .  صنائعھ حّتى صرت مندھشًا مبھوتًا

، كما  إّن المنافع التي نستمّدھا من ھذه الكائنات تشھد بعظیم رحمة اهللا الذي سّخرھا لنا  
، وكما أّن حفظھا عن التالشي وتجّددھا یقّر  ا تنبي عن واسع حكمتھأّن جمالھا وتناسقھ
 .   )418()بجاللھ وعظمتھ

واإلعجاب قول وألصق األقوال بالصدق وأقربھا إلى الصواب وأدفعھا إلى االستحسان   
 :  )419() باكون (عّالمة الطبیعة وُأستاذ الطبیعّیین 

، ولكّنھا إذا شربت عّبًا  إّن العلوم الطبیعیة إذا رشفت بأطراف الشفاه أبعدت عن اهللا(  
 .  )أوصلت إلیھ

الروحّیین واألساتذة  )420(إلى كثیر من أمثال ھذه الكلمات ألمثال ُأولئك الجھابذة  
،   )أون(، و  )421()ولیم طمسن: ( ، مثل ، على أّنھم من أكابر اإللھّیین الطبیعّیین

                                                           
 .  504:  2ُنقل ذلك عنھ في دائرة معارف القرن العشرین )  416(
 .  ، وھو ابن داع بروتستاني  م 1707، ولد سنة  ، عالم طبیعة سویدي لینیھ)  417(

) 13(، وُأعید نشره منّقحًا  م 1735الذي نشر في سنة ) أنظمة الطبیعة: ( أدخل على التصنیف النباتي تحسینات كبیرة من خالل كتابھ

، وبّسط  طائفة وفاقًا لعدد إبرھا وترتیبھا ونسبتھا واجتماعھا) 24( نبات على) 7000(، وقد وّزع  م 1788مّرة حّتى سنة 

 . وُدعي بفیلسوف مذھب الثبوت.  المصطلحات النباتیة تبسیطًا كبیرًا
 . )فلسفة علم الحیوان: ( وكان مّمن قال بنظریة االستمرار التي جابھا ـ فیما بعد ـ المارك في كتابھ

 .  م 1780توّفي سنة 
 .  )33:  6و 58:  5رات العاّم تاریخ الحضا(
 .  504:  2ُنقل ذلك عنھ في دائرة معارف القرن العشرین )  418(
 . ، راھب إنجلیزي في رھبنة اآلباء الفرنسیسكان روجیھ بیكون)  419(

والفلسفة والطّب باإلضافة ، كما درس علم الفلك  ، وتعّمق باللغات والریاضیات ، وكان لھ میل إلى علوم الطبیعة درس في إكسفورد

 .   إلى الفیزیاء والكیمیاء
 1272، وانتھى بھ األمر خلف قضبان السجن عام  ، وعانى من اضطھادات شّتى م 1257م حّتى سنة  1251دّرس في إكسفورد سنة 

 .  م 1292، ولم یحّرر إّال سنة  م
 .  ، السفر الثالث ي الدراسات الالھوتیة، المختصر ف ، السفر األكبر في المنظور والبصریات:  من مؤّلفاتھ

 . )304ـ  302:  1موسوعة أعالم الفلسفة (
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،  أحیانًا) داروین(، بل وحّتى   )424()فولتیر(، و )423()كربنتر(، و )422()غراي(، و  )دوسون(و
 :  )أصل األنواع(فإّنھ قال في كتاب 

األرجح ـ بدلیل التمثیل ـ أّن أصل كّل األحیاء التي عاشت على األرض صورة واحدة (  
 .  )425()، نفخ الخالق فیھا نسمة الحیاة  أّولیة

 :  ، فقال ، فقلبتھ منكوسًا على ُأّم رأسھ ولكن عصفت بھ زوابع أوھامھ  

 !   )ولكن التمثیل دلیل خادع(  

                                                                                                                                                                                     
 .  )392:  9تاج العروس . ( ، وھو معّرب  لنّقاد الخبیر بغوامض اُألمور البارع العارف بطرق النقدا:  الِجھِبذ)  420(
، وأدار  وحّسن أجھزة كھربائیة كثیرة ، ، اكتشف المبدأ الذي سبقھ كارنو إلى اكتشافھ ، عالم طبیعة شھیر ولیم طومسون)  421(

، وترأس جمعیات علمیة كثیرة في  ، وكتب العدید من المقاالت والبیانات عملیة إنزال السلك البحري األّول عبر المحیط األطلسي

بل أن یشھد ھبوط ، ولكّنھ لم یتوار عن مسرح ھذه الحیاة ق ، وُأغدقت علیھ الدرجات الرفیعة ، وُأحیط بالتكریم بریطانیا وسواھا

 . المذھب اآللي الذي دافع عنھ أكثر من أّي عالم آخر
 .  )529و 134:  6، تاریخ الحضارات العاّم  492ـ  491:  16دائرة معارف القرن العشرین (
ط ـ أّن قابلیة نقل الكھرباء مرتبطة بالمواّد م ـ بواسطة إنبوب زجاجي بسی 1729، اكتشف سنة  ، عالم طبیعة إنجلیزي غراي)  422(

، وكان األّول في تقدیم  )الحریر(والسّیئة النقل ) المعادن(، وقال بأّول تصنیف لألجسام الحسنة النقل  التي تترّكب منھا األجسام

برأس ) ة قصاصات من الورقعّد(، كما كان أّول من اجتذب أجسامًا خفیفة  الدلیل على أّن جسم اإلنسان یتكھرب وینقل الكھرباء

، وكان  ، وكان مقّدرًا لھ أن یعرف نجاحًا كبیرًا جّدًا ، فأتى بذلك اختبارًا كان لھ وقعھ العظیم وقدمي شخص مكھرب ومعزول

 .  قدمًا) 765(كذلك أّول من اكتشف النقل إلى مسافات بعیدة وجعل الكھرباء تجتاز 
 . )41:  5تاریخ الحضارات العاّم (
 .  م في نورثالي 1589ولد سنة .  ، فیلسوف وكاتب إنجلیزي غزیر الثقافة واالّطالع ناتانئیل كاربنتر)  423(

 .  ، وكان أّول من حّولھا إلى علم تفسیري ، وكتب في الجغرافیة نقد فلسفة أرسطو
 . م 1628توّفي في دبلن سنة 

 . )222ـ  221:  2موسوعة أعالم الفلسفة (
م من أب یعمل  1694ولد في باریس سنة .  ، الفیلسوف والشاعر الفرنسي المعروف فرانسوا ماري آدویھ المعروف بفولتیر)  424(

 .  ، وُأّم نبیلة األصل توّفیت عندما بلغ السابعة من عمره كاتب عدل
 . ، كما درس المحاماة مّدة قصیرة ر، فأظھر تفّوقًا منقطع النظی درس في كلّیة دي كلیرمون لآلباء الیسوعّیین

 .  ، فسجن ونفي ھجا الوصي على العرش
، وانتخب عضوًا في   ، وكان لھ تأثیر كبیر في إقناع الرأي العام بالتسامح الدیني سافر إلى بریطانیا وھولندا وبلجیكا وألمانیا وسویسرا

 .  األكادیمیة الفرنسیة
 .   لطة القضائیة، والس ، والكنیسة ھاجم التعّصب الدیني

 .  ، أمیرة بابل ، یتیم الصین ، آیرین ، المعجم الفلسفي ، میروب ، ھنریاد محّمد:  من جملة مؤّلفاتھ
 .  م 1778توّفي في باریس سنة 

 . )177ـ  170:  2، موسوعة أعالم الفلسفة  421، المنجد في األعالم  314ـ  248قّصة الفلسفة لدیورانت (
 .  516:  16ُنقل ذلك عنھ في دائرة معارف القرن العشرین )  425(
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،   ، ولیس بعازب عّني أّن ھناك طائفة ُأخرى على شقاق ھؤالء أقّل منھم أو أكثر نعم  
 .  )428()كلیفرد(، و )427()ھیكل(، و )426()بخنر: ( أشّدھم وألّدھم

 !   )430()ال حاجة لنا إلى القول باهللا: ( )429()َكُبَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأْفَواِھِھْم(وھم الذین یقولون   

، وما بعد ذلك  ، والمخاط الحجري  بالُكییس الھالمي) تعالى شأنھ(فھم یستغنون عنھ   
 !  من سالسل القرود وسالئلھا

إّنھ إن كان والبّد من التقلید :  ولكن ھل من قائل عّني لألغرار من الناشئة الحدیثة  
للغربّیین والعكوف على مبادئھم والتطّفل على فضالت موائدھم والجمود على رشحات 

، وبھا  ، فھّال یكون التقلید لتلك الطائفة الروحیة منھم التي ھي إلى مبادئكم أدنى أقالمھم
، وبحفظ النظام ونوامیس  ، وإلى األدب أقرب  ، وبالبراھین أجلى ة أدّل، وبالحّج أشبھ

أم كان حّب الذات والمیل إلى ! ؟ ، ولدرء المفاسد والشرور ألزم وأتّم  الشرف أوفى وأكفى
الشھوات ھو الذي زّین لكم ھوسات تلك الفاغة التي تكاد القرود تھزأ بھا والنقاعیات الھالمیة 

، وإزھاق روح كّل علم   ، ومحق كّل أدب  ّن فیھا محو كّل فضیلةعلى أ!  ؟ تسخر منھا
 !  ومعرفة

نظام التعلیم في علم الالھوت : ( في كتاب) أنس(قال الفاضل الالھوتي الدكتور   
 :  )القویم

                                                           
 .  2ھـ  172تقّدمت ترجمتھ في ص )  426(
 .  م 1834، ولد سنة  ، عالم أحیاء ألماني أرنست ِھیِكل)  427(

 .  تطّور الجنین ھو استعادة مؤّقتة لألشكال العائلیة السابقة:  ، وھو صاحب قانون یقول بأّن لھ عّدة دراسات على الحیوانات الصغرى
 .  فًا بھ كعالموعندما احتفلت أكادیمیة برلین بعیدھا المئوي أغفلت أن تدعوه لحضور االحتفال استخفا

 . م 1919توّفي سنة 
، المجتمع المثالي في الفكر الفلسفي  606، المنجد في األعالم  228، مبادئ الفلسفة  517:  16دائرة معارف القرن العشرین (

359(  . 
نفس والفلسفة من منطلق وضعي ، وكتب في علم ال م 1845ولد سنة .  ، ریاضي وفیلسوف إنجلیزي ولیم كینغدون كلیفورد)  428(

 . تجریبي
 .  وھو أّول من وضع نظریة الماّدة الذھنیة

 .  م 1879، كتبھ سنة  )مطالعات ومحاوالت: ( لھ كتاب
 .  م 1879توّفي سنة 

 . )270ـ  269:  2موسوعة أعالم الفلسفة (
 . 5:  18سورة الكھف )  429(
 .  536و 517و 511و 505:  2راجع دائرة معارف القرن العشرین )  430(
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إّن أقوال الماّدیین أّدت إلى نفي كّل عالمات القصد في المبروءات وعنایة اهللا بخلقھ (  
، وجعل التعّقل والوجدان والحّس  تیار والتكلیف وخلود النفس والمعادوحكمھ األدبي واالخ

 .   )وكّل إدراك حركات ماّدیة ناشئة من الدماغ

ما : ( ، حّتى قال قائلھم ، ولقد بلغ بھم منابذة العلم إلى إنكار عاّمة البدیھیات نعم:   أقول  
 !  )ھي إّال مبادئ وھمیة ورثناھا من السلف

لعّل من بدیھیات سّكان بعض السّیارات أّن اثنین واثنین : ( فقال،  وزاد بعضھم  
 !   )خمسة

 .   ، كما ال یخفى یرید حقیقة الخمسة ال لفظھا  

 !   ، واضحك وابِك فانظر واعجب  

السكارى أو )431(، وحیث بلغ الكالم بنا إلى ھذه الھلجات التي ھي أشبھ بسمادیر نعم  
 .  ، فقد وجب علینا أن نكّف ونقف المجانین

 .   ، ولم یبق علیھا ستار وال غبار  وباألكید أّن شمس الحقیقة قد نصعت وسطعت  

، ولكّني ـ بالعزو لما طویتھ ـ أجدني قد اقتنعت  وإّني وإن كنت قد أسھبت وأطلت  
 .  بجرعھ واجتزأت بلمعھ

، ومخضت لك   ، فإّني ـ واهللا ھو الشھید ـ قد محضت لك النصیحة  ومھما یكن من شيء  
، وتسھیل الشدید  ، ولم آل جھدًا في تقریب البعید الحّق )432(، وأعطیتك مصاص  الزبدة
، ولم یبق سوى الضراعة إلى من ھو الغایة ومنھ   ، واألخذ بیدك إلى سعادتك ونجاتك  علیك

 .   العنایة أن یتوّالك بھدایتھ وتوفیقھ

، وإلیھ أرغب في أن یجعل  ، فإّنھا تمام السبب أو السبب التاّم فعلى عنایتھ المعّول  
َوَما َتْوِفیِقي ِإالَّ ِبالّلِھ َعَلْیِھ َتَوكَّْلُت َوِإَلْیِھ (:   عنائي لھ وجزائي علیھ وسعیي خالصًا لوجھھ الكریم

 .  )433()ُأِنیُب

اهللا  ، وعسى ، لم یّتسع لھا المجال وكانت في النفس بقیة ُأمور مھّمة في ھذا المقام  
أن یوّفق لذكرھا في غضون ھذه الدعوة حسب المناسبات التي رّبما تّتفق وتسنح ) سبحانھ(

 .  إن شاء اهللا

                                                           
الذي یتراءى لإلنسان من ضعف بصره عند السكر من الشراب وغشي النعاس  ھو الشيء:  وقیل.  ضعف البصر:  السمادیر)  431(

 . ) 357:  6لسان العرب  . ( والدوار
 .  )123ـ  122:  13العرب لسان . ( ، أو سّر الشيء ومنبتھ خالص كّل شيء:  الُمصاص)  432(
 .  88:  11سورة ھود )  433(
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 الفصل الثاني

 

 ونفي الشریك عنھ) جّل مجده(في توحید الصانع 

 

   التفّكر في بدیع الصنع الداّل على وحدة الصانع 

 ]صانعالتفّكر في بدیع الصنع الداّل على وحدة ال[

 :  وقد!  كیف.  نحن نبحث في ھذه النظریة وإن كان في الجالء عن البحث غنیة  

 فدّلت على أّن الجحود ھو العاُر*** تجّلت لوحدانیة الحّق أنوار 

;  ، بل ھي استداللیة نظریة  سوى أّن ھذه المسألة على التحقیق لیست كسابقتھا بدیھیة  
، بل یتوّقف ذلك على توسیط دلیل  صدیق بھاإذ نفس تصّورھا ال یكفي في حصول الت

 .   وبرھان والنظر في آیة وتبیان

 :   إذ; ولكن ھذا المقصد ـ على غموضھ ـ ھو أیضًا من أوضح المقاصد   

 )434(تدّل على أّنھ واحد*** في كّل شيء لھ آیٌة 

فلو تأّملت في مملكة نفسك وجنودھا وعّدة قواھا وعدیدھا وباھر سلطانھا وعظیم   
، ثّم عطفت النظر إلى جسمك وما اشتمل علیھ من عجیب الصنع وغریب الوضع  شأنھا

، فضًال عن أن ُتوّجھ حواّس اإلدراك إلى عجیب  وبدیع الحكمة ومحكمات الربط واإلتقان
، واختالف  رضون والسماوات من عجائب المخلوقات، وما أحاطت بھ األ  صنع األفالك
،  ، وما للشمس في األرض من عجائب اآلثار ، واستقامة سیر الفلك الدّوار اللیل والنھار

، وما یترّتب على حركتھا أو حركة األرض علیھا  وتربیتھا للمعادن والحیوانات واألشجار
،وما  الطلوع على الناس واُألفول، وما اشتملت علیھ من الحكم واألسرار في  من الفصول

 :  اشتمل علیھ عرش الملك الجلیل من الدقیق والجلیل وغوادي حوادثھ في الغدّو واألصیل

 سفینة تجري بأسمائھ*** انظر إلى العرش على مائھ 

 قد أودع الخلق بأحشائھ*** واعجب لھ من مركب دائر 

                                                           
 .  120الحظ دیوانھ .  ھذا البیت ألبي العتاھیة)  434(
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 في جندل الغیب وظلمائھ*** یسبُح في لجٍّ بال ساحل 

 وریحھ أنفاس أبنائھ*** وموجھ أحوال عّشاقھ 

 من ألف الخّط إلى یائھ*** فلو تراه بالورى سائرًا 

 وال نھایات إلبدائھ*** ویرجع العود إلى بدئھ 

 وصبُحھ یفنى بإمسائھ*** یكّور اللیل على صبحھ 

فیھ  فكّل شيء یقع علیھ بصرك وكّل معنى یتصّوره فكرك ـ إذا دقّقت النظر:  وبالجملة  
 .   وتوّصلت من بادیھ إلى خافیھ ـ وجدتھ كتابًا مبینًا ودفترًا بأدّلة التوحید مشحونًا

، ولكّل نفس إلى ذلك النبأ   ففي كّل عضو من اإلنسان ألف دلیل على ذلك وبرھان  
 .  الصادق عّدة سنن وطرائق

 :   ) بعدد أنفاس الخالئق ]الخالق[والطرق إلى اهللا  ! ( كیف ال  

 مشحونٌة بأدّلة التوحید*** أوراق الغصون دفاتٌر  وجمیُع

ْرَھاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َأمَّن َیْبَدُأ اْلَخْلَق ُثمَّ ُیِعیُدُه َوَمن َیْرُزُقُكم مَِّن السََّماء َواالَْْرِض َأِإَلٌھ مََّع اللَِّھ ُقْل َھاُتوا ُب(  

 .  )435()َصاِدِقیَن

أّن كّل من تأّمل واعتبر :  ستدالل بھذا البیان ـ بحیث یعود إلى البرھان ـ ھوووجھ اال  
، من الذّرة إلى   ، من الحقیر والخطیر ودّقق النظر وفّكر في كّل جزء من أجزاء العالم الكبیر

، وفّسر من كتاب اهللا التكویني آیة من آیاتھ في أرضھ أو  ، ومن العرش إلى الثرى  الذرى
،  ، واحتیاج باقي األجزاء إلیھا عرف من العالم حسن موضعھا ولزوم موقعھا، و سماواتھ

، وما تعمل السماء ومائھا في  ، وارتباط بعض األجزاء ببعض وتوّقف النظام علیھا
، إلى غیر ذلك مّما یقصر  ، وحالوة عیشھم بنباتھا ، وتوّقف حیاة أھلھا على حیاتھا األرض

، وإّنما یأتي علیھ المتفّكر في نفسھ ویصیبھ المتأّمل بقّوة  للسانعنھ البیان ویكّل دون أقّلھ ا
:  وھكذا لو نظر في العالم الصغیر وطّبقھ على العالم الكبیر كتطبیق الكتابین.   حدسھ
، واستبطن  ، وأجال بصیرة القلب وبصر العین في الغابر والباقي  ، واآلفاقي األنفسي

، وعرف ما اشتملت علیھ أجزاء بدنھ من   اطن الخفيالظاھر الجلي حّتى وصل إلى سّره الب
، وتلّطف حّتى رأى  دقائق الحكم وعجائب الصنع وغرائب اإلبداع وبواھر االختراع

، حّتى  بمستحكم اإلیقان ونّیر العرفان ما روعي في خلق اإلنسان من الحكمة واإلتقان
، وُربطت الجوارح بعضھا   ، والفّم في عذوبة  ، واُألذن في مرارة صارت العین في ملوحة

                                                           
 .  64:  27سورة النمل )  435(
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،  ، بحیث صار یتوّقف حصول الفائدة من كّل جارحة على حصول فائدة اُألخرى ببعض
 .  . وعاد فقد بعضھا موجبًا لعدم االنتفاع بأخواتھا وإن كانت صحیحة المجرى

، فإّنك تجدھما في   ، ثّم انسبھما إلى عینیك  أال ما نظرت في یدیك أو رجلیك!   اهللا علیك  
، وال توّقف لفائدة الید على العین  لة النظر وجذع الفكر مّما ال ربط ألحدیھما باُألخرىوھ

،  ، والید فائدتھا األخذ والدفع والقبض والبسط إذ العین فائدتھا اإلبصار;  وإن عظمت قدرًا
،  إذ األشّل یبصر; ، وال بین وجود أحدھما وعدم اآلخر ممانعة  ولیس بینھما عالقة جامعة

 .  ألعمى عن بسط الید وقبضھا ال یقصروا

ولكن إذا حّققت ودّققت وتعّمقت في الفكرة وأغرقت وجدت أّن فائدة كلٍّ من الجوارح   
 .  بدون ُأختھا وبال وحسرة ونكال

واعتبر في ذلك حال من دخل صحیحًا سوّیًا إلى بستان قد أثمرت أشجارھا وأزھرت   
، أو ُجذمت  ویا حرسك اهللا ـ یداه تناول شیئًا منھا ُشّلت ـ، وحین ھّشت نفسھ وھّم أن ی  ثمارھا

، أو عمیت ـ ویا أجارك  ، ویداه ورجاله تقصران  ، فعیناه تبصران  ـ ویا أعاذك اهللا ـ رجاله
 !  ؟ فھل تراه یجتني إّال الحسرة أو یتزّود إّال الزفرة.  ، ویداه مبسوطتان  اهللا ـ عیناه

 .  ألجزاء وجمیع الجوارح واألعضاءوقس على ھذا من بدنك سائر ا  

، ورّجع  ، ولّطف فكرتك ثّم اعتبر من حال ھذا العالم الصغیر حال العالم الكبیر  
، وشمسھ  ، وحیوانھ بإنسانھ ، ونباتھ بمائھ ، وانظر في ارتباط أرضھ بسمائھ نظرتك
 .  إّال بھ الصالح العاّم ، إلى غیر ذلك مّما یختّل باختاللھ النظام وال یتّم  ، وفلكھ بملكھ بقمره

 

   البرھان الصناعي على وحدة الصانع 

 ]البرھان الصناعي على وحدة الصانع[

وحینئذ فإذا تفّطن المتدّبر وبلغت فكرة المفّكر إلى عجیب ھذا الصنع واالختراع وما   
 ، بل عرف الحكمة في البعض من ذلك الصنع البدیع فضًال  اشتمل علیھ من الحكمة واإلبداع

، وتیّقن بمقتضى جبلتھ وفطرتھ وبحسب ما دّلھ علیھ عقلھ ـ كما استبان لك وجھھ  عن الجمیع
، ثّم   ، أّداه ذلك ـ ال محالة ـ إلى الجزم والیقین بحكمة ذلك الصانع  ـ أّن لھذا العالم صانعًا

ال یخلو  إذ لو كان أكثر من واحد لكان;  ، وأّنھ لكمال قدرتھ ال شریك لھ وال معین بوحدانیتھ
كون كلٍّ منھما :  ، بمعنى ـ بحسب القسمة الحاصرة العقلیة ـ من أن یكونا ناقصین معًا

قاصرًا في حّد ذاتھ وواقع أمره ناقصًا ـ بحسب جوھره ـ عن إنشاء مثل ھذا الصنع وإیجاده 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


منھما ـ  أّن في كلٍّ:  ، بمعنى ، أو یكونا معًا كاملین في القّوة متوازنین في القدرة  في الخارج
 .  ، أو یكون أحدھما كامًال واآلخر ناقصًا بحسب ذاتھ ـ كفاءة للقیام بھذا األمر

 .  ، ال سبیل إلى تربیعھا أبدًا وھذه القسمة الثالثیة حاصرة  

لما تحكم بھ ضرورة العقول من أّن المعونة والمشاركة إّنما ; أّما الثاني فال سبیل إلیھ   
، وحیث ال نقص ـ حسب الفرض ـ فال  ستدعیھا الفقر والفاقةیقتضیھا النقص والحاجة وی

، وإّال كانت استعانة كلٍّ منھما باآلخر واشتراكھما ـ مع قدرة كلٍّ منھما   معونة وال مشاركة
، وقد فرضناه وعرفناه ـ بحسب ما رأینا  ، والعبث ال یقع من الحكیم على االستقالل ـ عبثًا

 .  مكن تطّرق العبث إلیھ، فال ی من عجیب صنعھ ـ حكیمًا

، واآلخر ال حاجة وال   وحینئذ فأحد الكاملین ھو المتفّرد بالصنع الواجُب الوجود  
 .  ، واآلخر ھو الواجب والصانع ، فھو إذًا ممكن  ضرورة في وجوده أو عدمھ

،   اإلمكانإذ الحاجة والنقصان تستلزم ; ومن ھنا ظھر بطالن الفرض الثالث كاألّول   
 .   أو ھي عین اإلمكان

، ویخرج عن الوجوب ما  وحینئذ فالناقص أو الناقصان یندرجان في عداد الممكنات  
، كما  ما أّدانا إلیھ النظر الثاقب من لزوم الصانع الواجب:   ، أعني بھ فرضناه واجبًا بالذات

 .  عرفت في المقّدمة والفصل األّول

اسع الخیال ذا فطنة فسیحة المجال ـ ال تقنع بما قّدمناه لك ولكّني أخالك ـ حیث تكون و  
أّن الحاجة والنقصان یستلزمان :  ، وھي ، وتطالبني بسند ھذه الدعوى من تحقیق الحال

، وال تكتفي مّني بذلك البیان حّتى أكشف لك عن  ، أو ھي عینھ في الذھن والعیان اإلمكان
، وأغار على  ُأنّفس على كشف ستره وإظھار سّرهالسّر المصون والعلم المخزون الذي كنت 

، أو یستضيء بھا إّال الواحد  غّراء ُغّرتھ وعصماء عصمتھ أن یستطلعھا كّل شارد ووارد
 .   من الناس بعد الواحد

، والحدیث الذي ما علیھ   وھو األصل واألساس الذي تبتني علیھ جمیع مسائل التوحید  
 .   من مزیدفي األدّلة على وحدانیة القدیم 

ولوال الرغبة والتنافس على إظھار الحّق وتحقیقھ والولھ إلى إیضاح طریقھ لما كنت   
 !  سخّیًا ببیانھ وال حریصًا إّال على كتمانھ

ولكّني امتثاًال لما أمر اهللا بھ من بذل الجھد واالجتھاد في الھدایة واإلرشاد ُألّخص لك   
 :   ـ) تعالى(قول ـ والثقة باهللا ، وأ  لبابھ وأكشف عن نّیر وجھھ حجابھ
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   االستدالل على التوحید من نفس الوجود 

 ]االستدالل على التوحید من نفس الوجود[

، فال شّك أّن   إّن كّل موجود تجده في الخارج أو تحكم بتحّققھ في نفس األمر والواقع  
س إّال تمام حقیقة الوجود العقل یحكم بأّن ذلك الموجود ال یخلو إّما أن تكون ذاتھ وحقیقتھ لی

 .  ، وال في حقیقة الوجود شيء سوى ذاتھ ، فلیس في ذاتھ شيء سوى الوجود وذاتھ

أّن العقل ال یرى لما یفرضھ في عالم التصّور :  وبعبارة أجلى بیانًا وأعلى برھانًا  
ـ إّما  ، فالشيء ـ من حیث التحّقق والثبوت  ویدركھ في عالم الخارج إّال الوجود أو العدم

،   ، ثّم الموجود ال یخلو عنده إّما أن یكون صرف الوجود  ، ال ثالث لھما  موجود أو معدوم
ال :   ، أي ، فیكون ذاتھ الوجود لیس إّال  بحیث ال یتطّرق إلیھ شيء من أنحاء العدم والنقص

وجوده ، بل یرى أّن   ، أو ال یكون كذلك ، وھو العدم أصًال یرى فیھ شیئًا وتركیبًا من ضّده
، فھو مرّكٌب من الوجود ومن ذلك الشيء الذي انضّم إلى الوجود  شيء زائد علیھ الحق بھ

، بل لیس في الخارج إّال  انضمامًا اعتباریًا وترّكب معھ ترّكبًا ذھنیًا عقلیًا ال واقعیًا خارجیًا
 .  الوجود الناقص المحدود المشوب بالعدم

، وبالنظر الواقعي  رى التركیب واالنضمامفھو بذلك النظر الفرضي االعتباري ی  
إذ ; الدقیقي ال یرى سوى الوجود المحدود على مراتبھ في الشّدة والضعف والنقص والكمال 

:  ، أعني ، أو المرّكب منھما ، أو العدم المحض إّما الوجود المحض:   القسمة حاصرة
 .  الوجود الناقص

 .  قةأّما العدم المحض فھو باطل الذات والحقی  

 .  فلم یبق في الخارج إّال الوجود التاّم أو الناقص على مراتبھ المختلفة غیر المتناھیة  

ثّم إّن العقل ـ بعد ذلك التقسیم الصحیح ـ یحكم بّتًا أّن القسم األّول من الوجود ال یحتاج   
،   ورًة، والذاتي ال یعّلل ضر  إذ قد فرضنا أّن ذاتھ الوجود; إلى عّلة وسبب في وجوده 

 .   إذ ثبوت الشيء لنفسھ ضروري أیضًا; فالوجود وجود بنفسھ وموجود بنفسھ 

، بل  ، فإّنھ واضح االستحالة إّنھ موجود بنفسھ أّن ذاتھ عّلة لوجوده:  ال أعني بقولي  
، ال شيء الحق بھ عارض  ، فوجوده وغناه عین ذاتھ أّنھ قائم بنفسھ غني عن غیره:   المراد
 .   علیھ
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اب المراد واضح جلي لذوي األلباب وإن كانت العبارة لعّلھا قاصرة عن بیانھ ولب  
، والمقصود ـ بعد التأّمل ـ في غایة  ، ولكّنھا غایة ما یمكن في األداء منحّطة عن رفیع شأنھ

 .   الوضوح والجالء

من ، فإّنك ال ترى منھا موجودًا خالیًا  واستبن ذلك من النظر في الوجودات اإلمكانیة  
، وما  نقص وحاجة وفقر وفاقة بحیث لم یطر علیھ العدم خارجًا وال صّح عروضھ لھ ذھنًا

 .  ، وكّل ما بالعرض البّد وأن ینتھي إلى ما بالذات  ھو إّال من كون وجودھا عرضیًا لذاتھا

، فیّتضح الحال  وسند ذلك أّنھ ال ینقطع صّحة السؤال من العقل حّتى ینتھي إلى الذاتي  
 .   طع السؤالوینق

، وإذا كان   ، والبیاض بذاتھ أبیض أال ترى أّن بیاض األجسام بعروض البیاض لھا  
 .   عروض البیاض لغیره بھ فثبوتھ لنفسھ أولى

، فإذًا  ـ من أّن معطي الشيء ال یكون فاقدًا لھ )436(وقد حكمت بداھة العقول ـ كما سبق  
، وھو الذي  ھذه الوجودات العرضیة اإلمكانیة إلى وجود ذاتي وجوده بنفسھ البّد أن تنتھي

 .   بواجب الوجود تسمیًة مطابقًة لنفس األمر وحاّق الواقع:   نسّمیھ

وھذا ھو القسم األّول من الوجود الذي ال مدخل فیھ للعدم والنقص والفقد لشيء من   
 .  ، ال ذھنًا وال عقًال وال خارجًا  الكماالت أصًال

، فإذا تّم الوجود فقد تّم   ، والشرور كّلھا من العدم والكماالت كّلھا من ناحیة الوجود  
، وصرف حقیقة  ألّن واجب الوجود ھو تمام تلك الحقیقة; الكمال وثبت استحالة الشریك 

ًا فإذ.   ، وإّال لزم الخلف الواضح  ، كما ھو ظاھر جّدًا لمن تدّبر  الشيء ال تتثّنى وال تتكّرر
 .  حقیقة الوجود ال ثاني لھا أبدًا

الممكنات :   ، وھو عبارة عن والناقص والناقصان یندرجان في القسم الثاني من الوجود  
، بل ھي مرّكبة منھ   إذ ذواتھا لیس صرف الوجود; المحتاجة في وجودھا إلى واجب بالذات 

لوجودھا سببًا وعّلة غیر  ، فبالضرورة یحكم العقل بأّن  ، وموجودة ال عن ِقدم  ومن العدم
، بل َلما صّح وال أمكن وجود ممكن  ، وإّال لكان حكمھ حكمھا محتاج في وجوده إلى ذلك

 .  أبدًا

،   من براھین التوحید ما لیس علیھا من مزید) تعالى(وقد سردنا ھنا لك بفضل اهللا   
لتمّسك بسلسلة تغنیك بوضوحھا وإتقانھا عند التأّمل عن الدوران حول دائرة الدور وا

                                                           
 . 198و 197و 48سبق في ص)  436(
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، وینحّل ما انعقد وأعضل  ، وتندفع بھ جمیع ما ُأورد في ھذا المقام من الشبھات  التسلسل
 .  عندھم من التشكیكات

ابن (، ولم یبق لشبھة  وانقلع أساس الشركة في اُأللوھیة والتعّدد في الربوبیة  
وأمثالھا مجال صدور في الصدور فضًال عن ورود أو ظھور أو احتمال تقریب  )437()كّمونة

، فإّنھ  ، وتدّبر فیھ واستعن بمّن اهللا وفضلھ ، فنافس علیھ واغتنمھ إن كنت من أھلھ أو ترتیب
 .  لھیة ورموز اللطائف الرّبانیةمن كنوز المعارف اإل

إذ لو تعّددا ;  )438()َلْو َكاَن ِفیِھَما آِلَھٌة ِإالَّ اللَُّھ َلَفَسَدَتا(:  )تعالى(وھو المرموز إلیھ بقولھ   
ة ، فإّن العّل  ، ولو أمكنا ولم یكن ثّمة واجب الوجود بالذات تھاوت األرض والسماوات ألمكنا

 .   )439()ِإنَّ اللََّھ ُیْمِسُك السََّماَواِت َواالَْْرَض َأن َتُزوَال(:  لعدم قّیوم یمسكھا; إذا بطلت بطلت المعلوالت 

   تعداد مرجع الطرق واألدّلة إلى الصانع وتوحیده 

تفّكر في الوجود ، وكّلھ مّما دّلنا علیھ وقادنا إلیھ ال وھذا كاف لك إن شاء اهللا  
َسُنِریِھْم آَیاِتَنا ِفي اْالَفاِق َوِفي (:  والموجودات وما فیھا من اآلیات والبّینات والدالئل الواضحات

 .  )440()َأنُفِسِھْم َحتَّى َیَتَبیََّن َلُھْم َأنَُّھ اْلَحقُّ َأَو َلْم َیْكِف ِبَربَِّك َأنَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيء َشِھیٌد

                                                           
، ویكون قول الوجود   بأّنھ ِلَم ال یجوز أن تكون ھناك ماھیتان بسیطتان مجھولتا الكنھ متباینتان بتمام الذات:  وھو القائل)  437(

، واالفتراق بصرف  ، فیكون االشتراك بینھما في ھذا المعنى العرضي المنتزع عن نفس ذات كلٍّ منھما علیھما قوًال عرضیًا

 !  ؟ حقیقة كلٍّ منھما
، تجري كذلك على القول بأصالة الوجود وكون  ه الشبھة كما تجري على القول بأصالة الماھیة المنسوب إلى اإلشراقّیینوھذ

 .  الموجودات حقائق بسیطة متباینة بتمام الذات المنسوب إلى المّشائین
 .  والحّجة مبنیة على أصالة الوجود وكونھ حقیقة واحدة مشّككة ذات مراتب مختلفة

 . ، فاشتھرت باسمھ ، بل ھو الذي قّررھا بأتّم وجھ كّمونة لیس أّول من اعترتھ ھذه الشبھةوابن 
 .  463، الرسائل الفلسفیة لصدرا  63:  6و 133ـ  132:  1الحكمة المتعالیة :  ولمزید االّطالع انظر

 :  أّما ابن كّمونة فھاك ترجمتھ
، اھتّم بعلم المنطق والكیمیاء   ، فیلسوف إشراقي یھودي الجنسیة اهللا بن كّمونة عّز الدولة سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن ھبة

 .  والحكمة
 .  ھـ 676توّفي بالحّلة سنة .  ، تنقیح األبحاث التلویحات:  من مؤّلفاتھ

، موسوعة  103ـ  102:  3، األعالم للزركلي  351:  18و 305:  16، الذریعة  385:  1، ھدیة العارفین   495:  1كشف الظنون (

 .  )38:  1أعالم الفلسفة 
 . 22:  21سورة األنبیاء )  438(
 .  41:  35سورة فاطر )  439(
 .  53:  41سورة فّصلت )  440(
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والنظر ) جّلت عظمتھ(ومن ھنا یستبین لك الوجھ في الحّث على التفّكر في آیات اهللا   
إّن  «:  ، حّتى استفاض في األخبار  في ملكوت السماوات واألرض من اآلیات والروایات

 .   )441(» تفّكر ساعة خیٌر من عبادة سبعین سنة

المعرفة وذلك أّن التفّكر طاعة النفس التي توصلھا إلى أعلى عّلیین من منازل   
، والفرق في الشرف بین الطاعتین كالفرق في الفضیلة بین  ، والعبادة طاعة البدن والیقین

، والبدن من المواد الداثرة   ، والنفس جوھر مجّرد من عالم الملكوت األعلى المطیعین
 !   ؟  ، وأین الماّدي من المجّرد والفاني من المؤّبد السفلى

 

 ]لى الصانع وتوحیدهتعداد مرجع الطرق واألدّلة إ[

وإن ) جّلت عظمة تمجیده(أّن الطرق إلى اهللا وتوحیده :   ، وھي ثّم إّن ھنا تتّمة مھّمة  
،  إلى ثالثة على التعیین ، ولكن مرجعھا )442(كانت عند أرباب الحقائق بعدد أنفاس الخالئق

صلى اهللا علیھ (لنبّیھ األكرم ) جّل من قائل(، حیث قال   في كتابھ المبین) جّل ذكره(كما ذكره 

 :   )443()اْدُع ِإِلى َسِبیِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُھم ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن(:   )وآلھ

ھو التدّرب في معارج المعرفة واإلیمان الحاصل من الترّقي والطیران :  فاألّول  
، حّتى  ، وتھذیب النفس بتحّلیھا بالفضائل بعد تخّلیھا عن الرذائل بجناحي العلم والعمل

یحصل لھا من الصفاء والتجّرد ما تنال بھ نوعًا من الداللة ینتھي إلى ما ھو أقوى من 
 .   ، حیث ینفتح لقلبھ األسماع واألبصار الباطنة  المشاھدة والمعاینة

، فإّنھ من أحسن الطرق إلى تحصیل  علم األخالق وتھذیب النفس:  وأعني بالعلم ھنا  
،  باألخالق المأنوسة الكریمة، فإّن العبد إذا واظب وألزم نفسھ على التخّلق   العلوم والمعارف

والتخّلي عن الرذائل الموحشة الذمیمة التي یحكم عقلھ بحسنھا بمقتضى اإلنسانیة وعلى 
، وذلك كالصدق واألمانة والعدل  ، مع قطع النظر عن كّل شارع وشریعة  صرف الطبیعة

خلوقات اهللا واإلنصاف والحیاء والعفاف واإلحسان والشفقة والرأفة بنوع اإلنسان بل سائر م

                                                           
:   2، الآللئ المصنوعة  77:   2، الجامع الصغیر   330:  2بن الجوزي الموضوعات ال:  جاء الحدیث بألفاظ متقاربة في)  441(

، اللؤلؤ  166، أسنى المطالب  217، النوافح العطرة  471و 370:  1، كشف الخفاء  107و 106:  3، كنز العّمال   327

 .   66المرصوع 
 .  ھذه عبارة مشھورة على ألسنة الحكماء)  442(

 .  12:  6الحظ حاشیة السبزواري على الحكمة المتعالیة 
 .  125:  16سورة النحل )  443(
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، ما ُبعثت الرسل  ، بل وعظمة جالل اهللا  ذوات األنفس واألرواح حّتى النبات والحیوان
واألنبیاء وال نّزلت الكتب على أیدي السفراء إّال لیتخّلق الخلق بتلك األخالق ولتبرأ من 

وًال مِّْنُھْم َیْتُلو َعَلْیِھْم آَیاِتِھ َوُیَزكِّیِھْم ُھَو الَِّذي َبَعَث ِفي االُْمِّیِّیَن َرُس(:  أضدادھا الراجعة إلى الظلم والنفاق

 .   )444()َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة

، فإّنھ   )445(جملًة منھا في سورة اإلسراء) سبحانھ وتعالى(والحكمة ھنا ھي التي ذكر   
، وأمر بأداء حقوق الوالدین والمسكین وابن   ـ بعد أن نھى عن الشرك) ت حكمتھجّل(

،   ، وحّث على الوزن بالقسط  ، ونھى عن البخل والتبذیر والزنى وقتل النفس والكبر السبیل
ِمَن َذِلَك ِممَّا َأْوَحى ِإَلْیَك َربَُّك (:  )جّل من قائل(وغیر ذلك من حمید الخصال وجمیل األفعال ـ قال 

 .  )446()اْلِحْكَمِة

 .  )447(»  بعثت ُألتّمم مكارم األخالق «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولذا قال   

،  وحینئذ فإذا جاھد العبد على تحصیل تلك الصفات حّتى صارت أحواًال لھ بل ملكات  
َفاْسَتِقْم َكَما (:  بقولھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(وسار على صراط العدل واالستقامة التي أمر اهللا بھا نبّیھ 

، وبرأ وزكى من رذائل البھیمیة  ، وحسنت مع اهللا والناس سیرتھ وسریرتھ )448()ُأِمْرَت
یستعّد لقبول الواردات ، فعند ذلك   ، وصار إنسانًا بما تقتضیھ حقیقة اإلنسانیة  والحیوانیة

، ویصیر من المعرفة والیقین على طرف من  القلبیة والفیوضات الغیبیة والتعلیمات اإللھیة
، حّتى یصل إلى مقام من اإلیمان فوق المشاھدة  الكمال یضیق عن وصفھ القلم والمقال

ة القاطعة ، وینكشف لھ من أسرار العلوم والمعارف وأنوار الحكم واللطائف واألدّل والعیان
والبراھین الساطعة ما لم یخطر ببال وال ألّم بخیال وال مّر على أحد مّمن صرف عمره في 

                                                           
 .  2:   62سورة الجمعة )  444(
 .  38ـ  22:  17راجع سورة اإلسراء )  445(
 .   39:   17سورة اإلسراء )  446(
 .  420:  11، كنز العّمال  149، الدرر المنتثرة  345:  7الجامع ألحكام القرآن :  قارن)  447(

 .  192:  10، السنن الكبرى للبیھقي  670:  2المستدرك على الصحیحین :  في»   بعثت ُألتّمم صالح األخالق «:  وورد الحدیث بلفظ
 .  89:  3، مشكاة المصابیح  904الموّطأ :  في»  بعثت ُألتّمم حسن األخالق  «:  وبلفظ
،   16:  3نز العّمال ، ك 15:  9، مجمع الزوائد   192:  10السنن الكبرى للبیھقي :  في»  إّنما بعثت ُألتّمم مكارم األخالق «:  وبلفظ

 .  244:  1كشف الخفاء 
 .  16:  3في كنز العّمال »  إّنما بعثت ُألتّمم حسن األخالق  «:  وبلفظ
،   440 : 7، المصّنف البن أبي شیبة  90، األدب المفرد  381:   2مسند أحمد :  في»  إّنما بعثت ُألتّمم صالح األخالق «:  وبلفظ

 .  425:  11، كنز العّمال   15:   9و 188:  8مجمع الزوائد 
 . 484:   6في كنز العّمال »  إّنما بعثت إلتمام محاسن األخالق  «:  وبلفظ

 .  112:  11سورة ھود )  448(
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 البحث والجدال

 :  والنظر واالستدالل فیما ینسجھ الوھم وینسفھ الخیال من البراھین واألشكال

 )449(پاي چوبین سخت بي تمكین بود*** پاي استداللیان چوبین بود 

سالم اهللا (وغیره من قول الصادقین ) الكافي(وإلیھ اإلشارة بالحدیث المروي في   
 .  )450(»  من أخلص هللا أربعین صباحًا جرت ینابیع الحكمة من قلبھ على لسانھ «:   )علیھم

، فإّنھا من أحسن  كّل ذلك ببركة تصفیة النفس باألخالق الزكیة من الحكمة العملیة  
 .   الطرق لنیل الحكمة النظریة العلمیة

من عمل بما علم وّرثھ اهللا علم ما لم  «:  )صلوات اهللا علیھ(وإلى ھذا كّلھ أشار بقولھ   
، وال في األرض  لیس العلم في السماء فینزل علیكم «:  )سالم اهللا علیھ(، وقولھ  )451(» یعلم

 .   )452(»  ، تخّلقوا بأخالق الروحانّیین یظھر لكم ولكّنھ مودع في نفوسكم،  فیخرج إلیكم

، وبسط الكالم فیھ ـ كما ھو حّقھ ـ یوجب الخروج عن  وھذا باب واسع ومقام شاسع  
 .   خّطة ھذه الوجیزة

خر ویقّویھ ، كلٌّ منھما یكّمل اآل وإّنما الغرض أّن العلم والعمل متعاضدان مترافدان  
 .   ، كما ھو صریح الحدیث ویوسعھ ویزید فیھ

 .  وھذا ھو دلیل الحكمة المشار إلیھ في اآلیة الشریفة  

ولكن المرتبة الكاملة منھ غالبًا ال تحصل إّال بتربیة ولّي من أولیاء اهللا الكاملین بل   
 .  كاة أنوارھمالمعصومین واألمثل فاألمثل مّمن اقتدى بآثارھم واقتبس الھدى من مش

وھو یرتقي إلى شامخ مقام من عوالم الغیوب تكّل األلسنة واألقالم عنھ وتعرفھ   
 :  القلوب

                                                           
 . عر الفارسي الشھیر جالل الدین الرومي المعروف بموالناھذا البیت للشا)  449(

 .  101)  فارسي  (راجع مثنوي معنوي 
 .  ، فال یمكن االعتماد علیھا إّن دعامة ورجل أصحاب االستدالل خشبیة:  ومعنى البیت

 :  بالصیغة اآلتیة) 16:  2(في الكافي ) علیھ السالم(ورد الحدیث عن اإلمام الباقر )  450(
، فأثبت الحكمة   ءھا ودواءھا، وبّصره دا في الدنیا) عّزوجّل(إّال زّھده اهللا .  . . أربعین یومًا) عّزوجّل(ما أخلص العبد اإلیمان باهللا  «

 .  » ، وأنطق بھا لسانھ في قلبھ
 :  بصیغة) 68:  2) (علیھ السالم(في عیون أخبار الرضا ) صلى اهللا علیھ وآلھ(وورد الحدیث عن النبي 

 .   » أربعین صباحًا إّال جرت ینابیع الحكمة من قلبھ على لسانھ) عّزوجّل(ما أخلص عبد هللا  «
 .  373تثرة والحظ الدرر المن

 .  301في أعالم الدین »  من عمل بما یعلم عّلمھ اهللا ما ال یعلم «:  ورد الحدیث بلفظ)  451(
 .  132:  10في كنز العّمال »  من تعّلم فعمل عّلمھ اهللا ما لم یعلم «:  وورد بلفظ

 .  لم أعثر علیھ)  452(
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 !  ؟  )453(چھ جاي گفتگوي جبرائیل است*** در آنجایي كھ نور حّق دلیل است 

التفّكر في اآلیات واآلثار بصحیح العقل وصریح :  ـ من الطرق واألدّلة ـالثاني   
 .  االعتبار

وھذا مّما یفید العلم والیقین غالبًا للمعتبر المفّكر بالنسبة إلى خصوص ذاتھ وفي حّد   
  . نفسھ وإن لم یقدر على رفع الشبھات ودفع الخصم بإقامة الحجج والبّینات

، وتدخل فیھ البراھین اإلقناعیة مّما یفید العلم والیقین  وھو طریق الموعظة الحسنة  
 .  لمن كان من أھل السالمة من متعارف الناس

 .  المجادلة بالتي ھي أحسن:   الثالث  

بالجدلیات ، ال  ، لكن بالبراھین الحّقة والقضایا الصادقة  وھو طریق البحث والجدل  
، فإّنھا ال تخرج عن الكذب والباطل وإن كانت  والمغالطات ونظائرھا من الشعریات وغیرھا

 .  ، والحّق أجّل وأعلى من أن یأمر نبّیھ بذلك مجادلة عن الحّق

 :   فإذا اّتضحت طرق األدّلة اإللھیة لدیك فنقول  

ر في آیاتھ وإن أرجعناه وأتممناه بالتفّك) تعالى(إّن ما ذكرناه من التوّصل إلى وحدانیتھ   
، ولكّنھ على وجھھ  بالدلیل المسّلم وأعدناه إلى البرھان المحكم المفید للجزم القاطع للخصم

وتقریره األّول وقبل التعّمق واإلغراق فیھ یعّد من طریق الموعظة الحسنة الذي یفید العلم 
 .  والیقین وإن لم یوجب االقتدار على دفع شبھات المشّككین

، ثّم   وقد كان الغرض في ھذه الوجیزة ھو ذكر خصوص ما یوجب االعتقاد الصحیح  
إذا حصل ما یقتدر بھ على دفع شبھ الجاحدین ورّد المعاندین فذاك تفّضل من فضل اهللا 

 .  ونعمتھ وتوّسع في المعرفة من سعة رحمتھ

، وإن أبیت  عم المطلوبوحینئذ فإن حصل لك الجزم والیقین بما ذكرناه من البراھین فن  
إّال عن الدلیل االصطالحي على وجھ ال یحتاج إلى طول تلك المقّدمة من التفّكر في 
المصنوعات والنظر في اآلیات ویكون أقرب في الوصول إلى المقصود من ذلك الوجھ وإن 
 كان وجیھًا بحیث یكون على طریق المجادلة بالتي ھي أحسن وقاطعًا للخصم وإن كان ألّدًا

 :  )تعالى(، فنقول بعون اهللا  ألسن

   أدّلة برھانیة على امتناع تعّدد الواجب 

 

                                                           
 .  رائیل، فال مجال للحوار مع جب في المكان أو المورد الذي یكون فیھ نور الحّق ھو الدلیل:  معنى البیت)  453(
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 ]أدّلة برھانیة على امتناع تعّدد الواجب[

، ونحن  والدواوینإّن أھل اهللا قد أقاموا على توحیده من البراھین ما ال تسعھ الدفاتر   
،  نذكر لك برھانًا واحدًا من أوضحھا وأنقحھا وأسھلھا وأقربھا إیصاًال إلى الغرض المقصود

، ویعطیك الصواب  ، ویفجأ لك بالمراد وھلة  بحیث یھجم بك على الحّق الواضح بغتة
 . . ، ویقّرب لك بعید الشّقة بال كلفة وعلى غیر مؤنة ومشّقة  حبوة

كان في الوجود واجبان أو أكثر لكانا مشتركین في وجوب الوجود البّتة أّنھ لو :   وھو  
، ولو كانا كذلك لوجب أن یمتاز كلٌّ منھما عن اآلخر بصفة لیست في شریكھ   تحقیقًا لإللھیة
 .  . تحقیقًا لإلثنینیة

كونھما مشتركین في شيء ممتازین في آخر ـ جاء التركیب :  ولو كانا كذلك ـ أعني  
 ؟  ؟ ومن رّكبھما بأّنھ ِلَم ترّكبا:  إذ یبقى صّحة السؤال من العقل; ، وبطل الوجوب   نواإلمكا

، وھو باطل   ، لزم أن یؤّثر الشيء في إیجاد حقیقتھ وتركیب أجزائھ ھما:  فإن قلت  
 .   بضرورة العقول

 .   ، وھّلم جّرًا ، نقلنا الكالم إلیھ غیرھما:  وإن قلت  

، بل ھي   ، والحاجة ـ كما عرفت ـ تستلزم اإلمكان  لزم للحاجةعلى أّن التركیب مست  
 .   ، وھذا خلف وحینئذ فقد صار ما فرضناه واجبًا ممكنًا.  بالنظر األدّق عین اإلمكان

وعلى .  ، أو صفة كمال وأیضًا فتلك الصفة على كّل حال إّما أن تكون صفة نقص  
 .   التقدیرین فقد صارا ناقصین محتاجین

،  ، وأّما على الثاني فلفقد كلٍّ منھما صفة الكمال التي في اآلخر  على األّول فواضحأّما   
، وإذا جاء النقص جاءت الحاجة والفقر  وھي التي اختّص بھا وامتاز عن شریكھ فیھا

، ویمتنع فیھ  ، وواجب الوجود بالذات یستحیل علیھ تطّرق النقص من جمیع الجھات والفاقة
 .   ، وھو فاسد فسادًا بّینًا ، وإّال لصار الواجب ممكنًا تفقد كمال من الكماال

فإن حصل من جمیع ما ذكرناه لك اإلیقان ورسخ في قلبك اإلیمان فاحمد الواھب   
، وإّال ـ والعیاذ باهللا ـ فاجتھد في   ھو المتفّرد بالفضل واإلحسان) جّل شأنھ(، فإّنھ  المّنان

، فإّني ال أظّنھا إّال محجوبة عن الصفاء ببعض  إصالح نفسك وزّكھا باألخالق الكریمة
، واجھد في  ، وھو الذي عاقھا عن بلوغ الكمال وأخرجھا عن حّد االعتدال الصفات الذمیمة
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أن تنالك دعوة برٍّ من عباد اهللا الصالحین في أن تسعك رحمتھ التي وسعت كّل شيء في 
 .  العالمین

، وال تنتفع منھا بحقیقة  ال تزیدك إّال شّكًا وحیرة ، فإّنھا  وإّیاك والخوض في كتب القوم  
، وال أوضح من ھاتیك   إذ ال أظّنك تعثر على أنقح من تلك البراھین واإلشارات;  وال صورة

 .   ، واهللا ولّي التوفیق والھدایة الِعبر والعبارات

) جّلت عظمتھ(ثّم إن استیقنت مّما ذكرناه عرفانًا وكملت إیقانًا بوحدانیة واجب الوجود   
، یظھر لك عیانًا ویستبین عندك   وعرفت معنى وجوب الوجود تحّققًا وشھودًا ال تلّقفًا وتقلیدًا

 .  مستجمعًا لصفات الجمال والجالل والتقّدس والكمال) تقّدست آالؤه(وجدانًا وجوب كونھ 

 

   الكالم في صفات الواجب الثبوتیة والسلبیة 

 ]وتیة والسلبیةالكالم في صفات الواجب الثب[

 :  )454(ومن تلك الصفات ما اشتھر عند المتكّلمین من الصفات الثبوتیة والسلبیة  

 :  مانیةفث:  أّما اُألولى  

 .  ، ویجمعھما السرمدیة  ، وھو األزلیة واألبدیة  القدم  

،   حصول األشیاء عنده:  عبارة عن) جّل شأنھ وبھر برھانھ(، وھو فیھ  ثّم العلم  
َال َیْعُزُب َعْنُھ ِمْثَقاُل َذرَّة ِفي السََّماَواِت َوَال ِفي (:   ، وشھوده لجزئّیھا وكّلیھا وحضورھا لدیھ

 .  )455()االَْْرِض

ولیس ھو بمعناه المشھور المعروف عند أرباب الفنون الرسمیة الذي یرجع حاصلھ   
اهللا عن ذلك علّوًا تعالى ( )456(إلى إحدى المقوالت التسع من الفعل واالنفعال أو الكیف

مقّدس عن الجوھریة والكمّیة والكیفیة وغیرھا من المقوالت ) جّل شأنھ(، فإّنھ  )كبیرًا
 .  ، ویجّل عن أن یحّل في شيء أو یحّل فیھ شيٌء  العرضیة

 .  أال ھو اهللا واجب الوجود الحيُّ األحد الفرد الصمد المعبود  

                                                           
 170) فارسي(، گوھر مراد  221:  3، المطالب العالیة  145، قواعد العقائد  وما بعدھا 80شرح اُألصول الخمسة :  قارن)  454(

 .  518، ھدایة اُألّمة  وما بعدھا
 .   3:  34سورة سبأ )  455(
 .  189:  1، شرح المقاصد  439:  1المباحث المشرقیة :  الحظ)  456(
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صّحة الفعل :  )457(، ال بمعنى  ، وإن شاء ترك  أّنھ إن شاء فعل:  ، بمعنى ثّم القدرة  
 .  لما فیھ من الخلل الذي ال یسع المجال بیانھ; والترك 

 .  ، وھي الصفة المصّححة لالّتصاف بالعلم والقدرة  ثّم الحیاة  

 .  ، والباقي كّلھ من الثبوتیة والسلبیة راجع إلیھا  وھذه ھي ُأّمھات الصفات الثمانیة  

 :  فأّما األربعة الباقیة من الثبوتیة فھي  

 .  ، وھما راجعان إلى العلم وناشئان منھ  اإلرادة واإلدراك  

 .  ، وھما راجعان إلى القدرة بنحو من االعتبار أیضًا  ثّم الكالم والصدق  

 .   فھذه ھي الثبوتیة عند المتكّلمین  

 :   )458(وأّما السلبیة فسبعة عندھم  

،  ، ونفي الرؤیة ، ونفي محلّیتھ للحوادث ، ونفي الجسمیة والعرضیة  نفي التركیب  
 .  ، ونفي االحتیاج  ، ونفي األحوال ونفي الشریك

وما الذي أوجب ضیق ! ؟ ولیت شعري وما أدري ما الذي دعاھم إلى ھذا االصطالح  
،  وال أعلم لماذا خّصوا صفاتھ الكمالیة بھذا العدد! ؟ أفكارھم في مّتسع ھذه الخطط الفساح

 !   ؟ وھي ال تحصى وال ُتحّد

ت المجد والعظمة كّل صفة تدّل على الكمال وتثب:  إّن صفاتھ الثبوتیة:  ولو أّنھم قالوا  
كّل صفة ھي :  ، وصفاتھ السلبیة والجمال من غیر حدوث وال تغییر وال محّلیة وال حال

على ضّد ذلك مّما یوجب النقص والعجز والمحدودیة وجمیع ما یدّل على الحدوث والتغّیر 
 .   ، ألصابوا التوفیق وقاربوا التحقیق وغیر ذلك من لوازم المخلوقیة والمعلولیة

یثبتون لھ كّل صفة توجب التقدیس ) جّل شأنھ وعّز سلطانھ(فالعارفون باهللا :  لجملةوبا  
، من دون حصر لھا بحدٍّ وال  والتنزیھ وتدّل على الكمال من غیر شائبة تعطیل وال تشبیھ

، أنت كما أثنیت على نفسك وفوق ما یقول  ال ُأحصي ثناًء علیك!  سبحانك  «:   ضبط لھا بعدٍّ
 .  )459(» القائلون

، صفات   ، ذاتّیھا وإضافّیھا ، فرعّیھا وأصلّیھا ثّم إّن كّل تلك الصفات ثبوتّیھا وسلبّیھا  
 ، بحیث إذا تّم ، جمیع ذلك مّما یقتضیھ ویستدعیھ وجوب الوجود الفعل أو صفات الذات

 .  كونھ واجب الوجود بالذات لزمھ لزومًا بّتیًا جمیع تلك الصفات

                                                           
 .  ))رحمھ اهللا(منھ (، وال یھّمنا بیانھ  ھذا إشارة إلى النزاع بین الحكماء والمتكّلمین)  457(
 . راجع المصادر المتقّدمة في الھامش األّول من الصفحة السابقة)  458(
 .  23:  68، بحار األنوار  232:  1، سنن أبي داود  1263:  2سنن ابن ماجة :  قارن)  459(
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، والفرق بین الفرعي  وكان بوّدي ھنا أن أبسط الكالم بعض البسط في صفاتھ المقّدسة  
، وما الفرق بین  ، وذوات اإلضافة منھا وغیرھا  ، وصفات الفعل وصفات الذات واألصلي

معنى ِقَدم بعض الصفات وحدوث بعضھا مع تقّدسھ ، وما   ، والفعل والذات االسم والصفة
رضي اهللا () الكلیني(، وما معنى حدوث األسماء الذي عقد لھ شیخنا ثقة اإلسالم  عن الحوادث

، وذكر فیھ عّدة أخبار صحیحة  )باب حدوث األسماء: (  ، فقال )الكافي(بابًا في  )عنھ
 :   صریحة

خلق ) تعالى(إّن اهللا  «:  قال:   )علیھ السالم(داهللا ما رواه بسند معتبر عن أبي عب:  أّولھا  
، وبالتشبیھ غیر  ، وبالشخص غیر ُمجّسد ، وباللفظ غیر ُمنطق اسمًا بالحروف غیر مصّوت

، محجوب عنھ   ، مبّعد عنھ الحدود  منفي عنھ األقطار.  ، وباللون غیر مصبوغ موصوف
 .  )461(الحدیث على طولھ وإشكالھ.   . . )460(» حّس كّل متوّھم

) الكافي(مّما ھو بمضمون ما رواه في  )علیھم السالم(وعن معنى ما تظافر عن أئّمة الھدى   
:   قال أبو بصیر:  قال:   أیضًا )علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا  )باب صفات الذات(أیضًا في 

، والسمع ذاتھ وال  ، والعلم ذاتھ وال معلوم لم یزل اهللا رّبنا «:   یقول )علیھ السالم(سمعتھ 
فلّما أحدث األشیاء وكان .   ال مقدور، والقدرة ذاتھ و ، والبصر ذاتھ وال مبصر مسموع

،  ، والبصر على المبصر ، والسمع على المسموع  المعلوم وقع العلم منھ على المعلوم
، إّن   تعالى اهللا  «:  )علیھ السالم(؟ فقال   فلم یزل متحّركًا:  فقلت:  قال.   »  والقدرة على المقدور

إّن الكالم صفة   «:  )علیھ السالم(؟ فقال  ًافلم یزل متكّلم:  قلت.  » الحركة صفة محدثة بالفعل
 . )462(» وال متكّلم) تعالى(، كان اهللا  محدثة لیست بأزلیة

 .  إلى غیر ذلك من أسرار الحقیقة والمباحث الغامضة الدقیقة  

لیف ال تسعھ ھذه ولكن وجدت أّن تحقیق ھذه المطالب ـ مع احتیاجھ إلى إفراد بالتأ  
، وكشف ما یجب ستره من أستار   الوجیزة ـ یشتمل على بیان أسرار غامضة إلھیة

                                                           
 .  )مصّوت: ( بدل) متصّوت: ( وورد فیھ.  112:  1الكافي )  460(
 .  ))رحمھ اهللا( منھ. ( بنھزة األسفار ونزھة السّمار:  قد ذكرنا بعض الكالم في ھذا الحدیث في رحلتنا الحجازیة الموسومة)  461(
 .  107:  1الكافي )  462(

یزل : ( قبل) اهللا: (  ، و  )بالفعل: ( بعد) قال: ( ، و )یزل: ( بعد) اهللا: ( ، و )رّبنا: ( بعد) عّز وجّل: ( ووردت في المصدر زیادة

) عّز وجّل: ( ، و )متحّركًا: ( بعد لفظ) فقال: ( بدل) قال: ( ، و )فقلت: ( بدل) قلت: ( وورد.  )متكّلمًا: ( بعد) قال(:  و) متكّلمًا

 .  )تعالى: ( بدل
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، إّال من ھداه اهللا بألطافھ إلى  ، بل وال الخاّصة ، ومثل ذلك ال تحتملھ عقول العاّمة الربوبیة
 .   سواء السبیل وأذاقھ جرعة من ذلك السلسبیل

یاء والعرفاء والحكماء تقنع منھ باإلشارة ومن أجل ذلك كانت األنبیاء واألوص  
،  ، وتجد ألفاظھا في مقام التعبیر عنھ رموزًا  ، وتأبى أن تكشف عنھ قناع الخفاء  واإلیماء

 .  على أّنك لو فتشتھا وجدت تحتھا كنوزًا

ـ وفي بعض الروایات أّنھ عن  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولعّلھ بلغك ما شاع من قول النبي   
»  ، أو الستحّل دمھ  لكّفره )464(ما في قلب سلمان )463(لو علم أبو ذرٍّ  «:   ـ )یھ السالمعل(الوصي 
 .   الحدیث

صلى اهللا علیھ (، وقد آخى بینھما رسول اهللا  ھذا «:   )علیھ السالم(یقول سّید أولیاء اهللا علي   

 .   )465(» ! ؟ ، فما ظّنك بغیره  )وآلھ

                                                           
 .  2ھـ  157تقّدمت ترجمتھ في ص )  463(
 .  1ھـ  157تقّدمت ترجمتھ في ص )  464(
 .  70:  1، رجال الكّشي  12، االختصاص  401:  1، الكافي  25بصائر الدرجات :  انظر)  465(

وال بأس .  ، بأدنى تفاوت في المصدر األخیر )علیھ السالم(، وعن علي  في المصدر الثاني )علیھ السالم(وروي ھذا الحدیث عن السّجاد 

ألّن صدر أبي .  . .  : ( ، حیث قال ناقًال في بدایة كالمھ تعلیق الحافظ البرسي )قدس سره(لمقام من نقل كالم المحّدث النوري في ا

، فصاحب   وذلك ألّن مراتب اإلیمان عشرة.  .  . ذرٍّ لیس بوعاء لما في صدر سلمان من أسرار اإلیمان وحقائق ولي الرحمان

وإّنما ...  ألّن من فوق درجتھ أعلى منھ; ، وكذا كّل مقام منھا ال ینال ما فوقھ وال یزدري من تحتھ  ةاُألولى ال یّطلع على الثانی

، ووعاء الظاھر ال یطیق حمل   ، وسلمان كان عارفًا بالسّر الباطن ألّن أبا ذرٍّ كان ناقًال لألثر الظاھر;  » لقتلھ  «:  قال

، وكذا بالعكس  لزعمھ أّن تلك المرتبة من المعرفة كفر وإرتداد;  ما في قلب سلمان لقتلھ فظھر أّن أباذرٍّ لو اّطلع على.   . . الباطن

 .  صاعدًا ونازًال
في قلب سلمان كان أّنھ لو اّطلع على ما :  واحتمل ذو الفیض القدسي موالنا المجلسي في شرح الكافي والبصائر أن یكون المقصود

 .  ، فیصیر سببًا لقتل سلمان یفشیھ ویظھره للناس
، أو أّن سلمان لو عرض علیھ علم المقداد لكّفر مع أّن السبب في قتلھ  أّنھ ال یتأّتى في غیره من األخبار من أّنھ لو اّطلع لكّفر:  وفیھ

 .  غیر أّنھ ما لم یصل إلیھ كان كغیره ، وإن كان ھو أقرب إلى سلمان منھم علمًا ومقامًا  الناس موجود فیھ
:   ، فقال ، حیث سئل عن ھذا الخبر في بعض فوائده )رحمھ اهللا(ومن عجیب ما اّطلعنا علیھ من شرح ھذا الحدیث كالم السّید المرتضى 

 تثلج صدرًا وكان لھ ظاھر أّن ھذا الخبر إذا كان من أخبار اآلحاد التي ال توجب علمًا وال عمًال وال: الجواب ـ وباهللا التوفیق ـ 

، وإذا  ، وإّال فالواجب اّطراحھ وإبطالھ ، تأّولنا ظاھره على ما یطابق الحّق ویوافقھ إن كان ذلك مستسھًال ینافي المقطوع والمعلوم

ما كانا من كان المعلوم الذي ال یحیل سالمة سریرة كّل واحد من سلمان وأبي ذرٍّ ونقاء صدر كّل واحد منھما لصاحبھ وأّنھما 

، فال یجوز ـ مع ھذا المعلوم ـ أن یعتقد أّن الرسول یشھد بأّن كّل واحد منھما لو اّطلع على ما في  المدغلین في الدین وال المنافقین

، ال إلى  راجعة إلى المّطلع»  قتلھ «أّن الھاء في :  ومن أجود ما قیل في تأویلھ.   قلب صاحبھ لقتلھ على سبیل االستحالل لدمھ

أّنھ إذا اّطلع على ما في قلبھ وعلم موافقھ باطنھ لظاھره وشّدة إخالصھ لھ اشتّد ضّنھ بھ ومحّبتھ لھ :  كأّنھ أراد.  المّطلع علیھ

فالن یھوى غیره وتشتّد محّبتھ لھ حّتى :  ، كما یقولون أّنھ كاد یقتلھ:  ، بمعنى ، فقتلھ ذلك الضّن أو الوّد وتمّسكھ بموّدتھ ونصرتھ
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   ھل صفات الواجب ھي عین ذاتھ أو ال ؟ 

ستباحوا ، ومن باح بھا ا  فھناك دقائق أسرار ال تحتملھا عقول عاّمة البشر:  وبالجملة  
 :   إّنھ ألحد وكفر:   دمھ وقالوا

 وكذا دماُء العاشقین تباُح*** بالسّر إن باحوا تباح دماؤھم 

فلذلك كتمناھا في الصدور وأرخینا دونھا الحجب والستور مكتفین من ذلك بقولھ   
 .  )466()َواْلَحْمُد ِللَِّھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن* ْرَسِلیَن َوَسَالٌم َعَلى اْلُم* ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َیِصُفوَن (:   )تعالى(

 

 ]؟ ھل صفات الواجب ھي عین ذاتھ أو ال[

                                                                                                                                                                                     
، وأّنھ  ، وتكون فائدة ھذا الخبر حسن الثناء على الرجلین ، أو ما جرى مجرى ھذا من األلفاظ ، أو أتلف نفسھ قد قتلھ حّبھأّنھ 

 .  . . ، وسّرھما في النقاء والصفاء كعالنیتھما  ، وباطنھما كظاھرھما آخى بینھما
مع أّن الظاھر أّنھ یرید من .  . . على ھذا المضمون سبعة أحادیثوقد دّلت !  كیف.  فنمنع كونھ من األخبار اآلحاد:   أّوًال:   ]وفیھ[

فال یشمل مثل ھذا الخبر مّما ورد مسندًا برجال موثوق .  ، كما استظھره بعض المحّققین  اآلحاد غیر ما اصطلحھ أصحاب الدرایة

 .  بھا في الكتب المعتبرة المعّول علیھا
، وھو اإلیمان باهللا ورسولھ وخلفائھ بأدنى ما یتمایز بھ عن  بعد حصول الجامع بینھما لھمافألّن ھذا التفاوت بینھما  : ثانیًاوأّما 

، ال أّن الداني فاقد  ، وإّنما ھذا االختالف في خصوصیات األفراد المختلفة بالشّدة والضعف والنقصان والكمال واإلیمان المخالف

، بل بعدما  أو القتل ال یلزم أن یكون شیئًا ینافي اإلیمان بحسب الواقعوالسبب في التكفیر .  لإلیمان داخل في زمرة المنافقین

عرفت أّن لھ مراتب كان السبب عنده لھما ھو المنافاة والتخالف بین المقامین وعدم تحّمل القاصر الداني وعدم إدراك عقلھ ما 

 .  . . ، أو إلدراك العالي قصوره ومباینتھ تحّملھ العالي منھ بدرجة وما فوقھا
فألّن ھذا التوجیھ ال ربط لھ بصدر الحدیث من ذكر التقیة وتفریع ذلك على تشدید األمر فیھا باإلشارة مع ما بینھما من :  ثالثًاوأّما 

 .  . .  المؤاخاة والمصاحبة
رحم اهللا :  ثك سلمان بما یعلم لقلتلو حّد «: ألبي ذرٍّ ـ كما یأتي ـ  )علیھ السالم(فألّن ھذا التأویل یأباه صریحًا قول علي :   رابعًاوأّما 

 .  » لو عرض علمك على مقداد لكفر «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، وكذا قول النبي  » قاتل سلمان
، ومنشأ  المراد بما في قلب سلمان العلوم واألسرار:  ، حیث قال ومن جمیع ذلك ظھر ما في كالم الفاضل الطبرسي في شرح الكافي

 .  وفیھ مبالغة على التقیة من األخوان فضًال عن أھل الظلم والعدوان.  د والعنادالقتل ھو الحس
 .  )229ـ  225نفس الرحمان . ( )، وأّن السبب عدم التحّمل ال التمّني ما عرفت من عدم تمامیتھ فیما دّل على العكس:  وجھ الضعف

، وأّن المؤاخى مع سلمان كان ھو  ذرٍّ والمنذر بن عمرو الخزرجي ، ولكن الذي ذكرتھ بعض المصادر أّن المؤاخاة كانت بین أبي ھذا

 .  الصحابي المعروف بأبي الدرداء
، شرح نھج البالغة البن  331:  2، ُأسد الغابة  536ـ  535:  1، صفوة الصفوة   120ـ  119:  2السیرة النبوّیة البن ھشام :  راجع

 .  222:  9أبي الحدید 
، نفس  345:  22، بحار األنوار  162:  8الكافي :  المؤاخاة بین سلمان وأبي ذرٍّ ـ ما ھو مذكور في:  أيولكن ما یثبت المتن ـ 

 .  ، وغیرھا من المصادر 374ـ  373الرحمان 
 .  182ـ  180:  37سورة الصاّفات )  466(
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في مبحث الصفات ـ مطلب :  أّن ھنا ـ أعني) أحسن اهللا مذھبك(ولكن ال یذھبّن علیك   
 .  حید بدونھ ال یخلو عن شائبة شرك، وإّال فالتو البّد من بیانھ والتنبیھ علیھ

، ولكن على نحو یّتضح بھ الحال وترتفع  ونحن أیضًا نقنع منھ باالختصار واإلجمال  
 .   بھ المحاذیر

وجوده وثبوتھ منتزعة من حاّق ذاتھ ونفس ) جّلت عظمتھ(أّن صفاتھ :  وذلك أن تعلم  
وحاّق حقیقتھ المقّدسة عن شائبة التركیب وااللتئام ولوثة التحلیل واالنقسام وخّسة التألیف 

، بل ذاتھ البسیطة التي ھي في أشّد وأقوى ما یكون من الوحدة والبساطة ـ مع ما   واالنضمام
ر أو ترّكب ھي علیھ من الشمول والسعة واإلحاطة ـ منشأ النتزاع تلك الصفات من غیر تكّث

 .  في الذات أو شيء زائد علیھا خارج عنھا ھو منشأ انتزاع تلك الكماالت

،  )467(زیادة الصفات على الذات من أھل التوحید:  فالعجب حینئذ مّمن ذھب إلى  
،  )468(وغفلتھ عن خطل ھذه المقالة وما تستلزمھ من الضاللة بلزوم تعّدد القدماء الثمانیة

 .   واآللھة إذا تعّددت كانت كّلھا ساقطة واھیة

ي قامت علیھ براھین الحكمة وصّرحت بھ بل الحّق الصریح والمذھب الصحیح الذ  
 )470(واّتفقت علیھ جمیع الحكماء الراسخین )469(على االستفاضة أخبار أھل بیت العصمة

زائدًة ) تقّدس عن االكتناه قدسيُّ ذاتھ(كون صفاتھ :   وكوشف بھ قاطبة العرفاء الشامخین
، ال في العین والخارج والحقیقة  على الذات المقّدسة في االعتبار العقلي والتحلیل الفكري

 .  والواقع

انظر إلى نفسك العاقلة وإن شئت تقریب ذلك بوجھ ما وتمثیلھ ـ وهللا المثل األعلى ـ ف  
، فإّنك تجد فیھا من الصفات  )471(» من عرف نفسھ فقد عرف رّبھ «فـ :  المجّردة البسیطة

                                                           
 .  ، وكالكّرامیة القائلین بالزیادة مع الحدوث كاألشاعرة القائلین بزیادة الصفات على الذات مع قدمھا)  467(

 .  104و 45ـ  44:  8، شرح المواقف  70ـ  69:  4، شرح المقاصد  224ـ  223:  3، المطالب العالیة  82:  1الملل والنحل :  الحظ
ال خالف بین األشاعرة في ثبوت ھذه المعاني .  ، الكالم ، البصر ، السمع ادة، اإلر ، القدرة ، العلم  الحیاة:  القدماء الثمانیة)  468(

 .  ، واختلفوا في تسمیة ما زاد علیھا السبعة
 .   104و 45ـ  44:  8، شرح المواقف   70ـ  69:  4، شرح المقاصد   82:   1، الملل والنحل  84االقتصاد للغزالي :  قارن

، وكان  ، فمن أثبت الذات مع الصفات الثمانیة فقد أثبت تسعة أشیاء ألجل أّنھم أثبتوا صفات ثالثةولّما كفر النصارى : ( قال الرازي

 .  )224:  1األربعین في ُأصول الدین . (  !)  كفره أعظم من كفر النصارى بثالث مراتب
 .  وما بعدھا 107:  1انظر الكافي )  469(
لصدق ، دالئل ا 133:  6، الحكمة المتعالیة  45:  8، شرح المواقف   70:  4، شرح المقاصد  65ـ  64نھج الحّق :  راجع)  470(

2  :267  . 
 .  ، فراجع 2ھـ  170تقّدم ذكر مصادر الحدیث في ص)  471(
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،   ، والجود ، والفطانة  ، والعلم ، والكراھة ، واإلرادة ، والبغض الحّب:  ما ال یحصى من
، وھي ـ  وبكّلھا توصف وبجمیعھا تعرف.  ر ذلك من الملكات النفسانیة، إلى غی والشجاعة

، وال ترّكبت من تلك المتغایرات  على بساطتھا وتجّردھا ـ ما انثلمت بتلك الكثرة وحدتھا
 .  ، مع كون تلك الكثرة منھا منتزعة وفیھا ملحوظة ، بل وحدتھا محفوظة المختلفات حقیقتھا

ناه لتقریب األمر علیك وكسر سورة االستبعاد من ضیق وھذا شبح من المثال ضرب  
 :  ، وإّال فیجّل ذو العظمة والجالل عن أن تحكي عنھ األشباه أو تضرب لھ األمثال  المجال

 !  )472(خاك بر فرق من وتمثیل من*** أي برون أز وھم وقال وقیل من 

بل أین !  ؟ ، وأّنى تقاس األحجار السود بنّیر الوجود الثاقب أین الممكن من الواجب  
 !   ؟ ملك العظمة والجالل مّمن ال یملك أن یقف عنده وال بصّف النعال

،  ، وال عبدناك على ما یحّق لك وال بعض عبادتك ا عرفناك حّق معرفتكسبحانك م  
، فیكف بقدسّي أحدّي  وال أنست ُأناسي العقول النوافذ بالوصول إلى كنھ إحدى صفاتك

 !  ؟  ذاتك

 !  )473(بسیار بگفتیم ونكردیم بیانت*** آخر چھ بالئي تو كھ در وصف نیائي 

، البّد لي أن  یا طالب الحّق والیقین:  ولكّني أعطف مقالتي على أخي في الدین قائًال لھ  
، وأنشر علیك لطائم البیان حّتى تفوح منھ  ُأطّھر شراب توحیدك من شائبة دنس الشرك

قد جعلت على نفسي في صدر ھذه الوجیزة أن ُأقّرب لك المطالب  ، وحیث إّني نوافح المسك
الغامضة والمعاني المشكلة المتعارضة بواضح من البیان محكم البرھان یعید المعقول 
محسوسًا ووحشي المطالب الحكمیة لذھنك مأنوسًا وینتفع بھ العامّي والعالم وعلیل الفكر 

لحكمة من البراھین مخافة أن یصعب علیك فھمھا ، فلذلك عدلت عّما ذكره أساطین ا والسالم
، ونذكر لك ما لم نعثر علیھ في شيء من كتبھم وال  ویرتّج بباب الغموض دونك علمھا

 .  ، على كثرة ما حّرروا وحّبروا في ھذه المسألة تعّرض لھ أحد من علمائھم

یة تؤّدیك قسرًا ونحن ـ بلطف اهللا وموھبتھ وتوفیقھ ومعونتھ ـ نبدي لك ُأمورًا بدیھ  
 :  ، فنقول ـ والثقة باهللا ـ  بضرورة االعتراف بھا إلى ذلك األمر النظري

                                                           
 .  )موالنا(ھذا البیت الشعري لشاعر إیران المشھور ) 472(

 .  773) فارسي(نوي الحظ مثنوي مع
 . یا أّیھا الخارج عن الوھم وقال وقیل، تراٌب على رأسي وتمثیالتي:  ومعنى البیت

 .  تكّلمنا حولك كثیرًا ولم نصل إلى بیانك حّق البیان!  یمكن وصفك ما ھذه مصیبتك أّنك ال:  معنى البیت)  473(
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، ولكن من غیر الجھة التي ذكرناھا   إّنا ننظر في نفوسنا ونتمّثل بھا األمر ونتصّوره  
 .  وعلى غیر تلك الصورة التي حكیناھا

نفسھ ضرورًة أّنھا كانت جاھلة مھملة في أّیام الصبا والشباب  وذلك أّن كّل أحد یجد من  
، ثّم   ، ثّم صارت ـ بعد ذلك ـ عالمة عارفة بعلوم ومعارف شّتى قبل مراجعة الكتب والكّتاب
، ثّم تمّكنت ـ بعد ذلك ـ وقدرت على صنائع شّتى وأفعال  یجدھا كانت عاجزة ضعیفة

 .   مختلفة

، ثّم أبصرت ورأت صورًا وأشكاًال وخططًا وبلدانًا  عمیاءویجدھا أیضًا كانت أكمھة   
 .   كثیرة

، ثّم نطقت وسمعت أصواتًا ونغمات وألفاظًا   ویراھا أیضًا وكأّنھا كانت خرساء صّماء  
 .   ولغات بأنحاء وطرق مّتسعة

 .  وعلى ھذا القیاس في سائر صفاتھا وملكاتھا مّما ال نطیل علیك بتعداده  

نا في ھذه الحاالت والصفات ونسبناھا إلى نفوسنا وجدناھا بضرورة العقل ثّم إذا نظر  
، وإّال لوجدت  ، وال جزءًا من حقائقنا وماھّیاتنا ، ولیست ھي عین أنفسنا  غیر ذواتنا

 .  بوجودھا ولتصّورت بتصّورھا

بمتحّققة وال ، ولیست ھذه فیھا  وقد عرفت أّن نفوسنا كانت برھة من الزمان موجودة  
، بل  ثابتة وإن كانت على التحقیق ـ بعد حصولھا للنفس ـ ھي مّتحدة معھا موجودة بوجودھا

 .   في ھذا التعبیر أیضًا نوع مسامحة

، ومن نحو سریان  ولباب الصواب أّنھا من قبیل قّوة الضعیف وكمال الناقص النحیف  
، ال من نوع  السعة في الشيء والتمام ، ال من قبیل كثرة القلیل ومن نوع البرء في العلیل

 .  ِضعة التركیب واالنضمام

، وأقاموا علیھ في محّلھ براھین  ولھذا قالت الحكماء باّتحاد العقل والعاقل والمعقول  
 .  )474(محكمة اُألصول

                                                           
 129الفلسفیة لصدرا  ، الرسائل وما بعدھا 312:  3، الحكمة المتعالیة   وما بعدھا 267:  3شرح اإلشارات للطوسي :  قارن)  474(

 .  وما بعدھا
،  )الشفاء(أّن ابن سینا قد أبطل القول باّتحاد العقل والعاقل والمعقول في الطبیعیات من كتاب ) قدس سره(وقد نقل صدر المتأّلھین 

 .  )المبدأ والمعاد(وقِبل ذلك في كتاب 
 .  153راجع الرسائل الفلسفیة لصدرا 
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ي حكم العقل بالمغایرة بعد تحّقق االنفكاك بینھما ال المباینة ولكن كّل ذلك ال یناف  
، كحكمھ بمغایرة بعضھا لبعض  ، فال محالة یحكم العقل بزیادتھا ومغایرتھا للذات والمنافرة

، وقادر غیر  ، فكم من عالم غیر قادر  لما نجد ضرورًة من انفكاك بعضھا عن بعض; 
 .   ، إلى غیر ذلك یع، وبصیر غیر سم  ، وسمیع غیر بصیر  عالم

، وأّن عدمھا  ثّم ال ریب أّنا نجد ـ بضرورة عقولنا ـ أّن ھذه الملكات فضائل وكماالت  
وحیث إّنھا قد وجدت فینا ال عن ِقدم وحدثت بعد .   فینا كان ضعفًا وِضعة وخّسة ونقیصة

 .   ، فال نشّك أّنھ قد أوجدھا موجد وحّصلھا ثابت متحّصل العدم

، فكذلك تلك  وات وجود الممكنات البّد وأن تنتھي إلى موجود واجب بالذاتفكما أّن ذ  
، فالعلم الممكن والقدرة الممكنة والحیاة والسمع والبصر وغیر ذلك من الصفات  الصفات

الحادثة البّد أن تنتھي وتوجد بوجود علم وقدرة وحیاة واجبات بنفسھا غیر حاصلة من 
 .   ، كما كانت ھي كذلك فینا  غیرھا

إذ سبیل الحكم بزیادتھا فینا ; فالحكم إذًا بوجوبھا وقدمھا مساوق للحكم بعدم زیادتھا   
، فجمیع ما تقّدم  ، وإّال فال یخلو إّما أن یكون الواجب كّل واحد منھا عروضھا وحدوثھا علینا

، لزم التركیب في  ، أو المجموع من حیث المجموع من براھین التوحید تدفعھ وترّده
، فانقلب الواجب إلى الممكن بعد   جب واحتاج إلى مرّكب ألجزائھ مؤّلف جامع لشتاتھالوا

 .  ، وھذا خالف الفرض وعكس المطلوب الوجوب

فإذًا ال محیص للعقل من الحكم باّتصاف الواجب بتلك النعوت الكمالیة صونًا للذات   
والجاللیة ومن كونھا في  المقّدسة عن التعطیل من الحمد والثناء علیھا بالصفات الجمالیة

ھي ھذا المعنى الذي نتصّوره ) جّل شأنھا(أّن ذاتھ :  ، ال بمعنى الواقع ونفس األمر نفس ذاتھ
أّن :  ،  بل بمعنى )  تعالى اهللا عن ذلك علّوًا كبیرًا (من لفظ العلم والقدرة والحیاة وغیرھا 

للكماالت وإحاطتھا ثابت لھا  تلك الذات األحدیة البسیطة على بساطتھا ومن سعة جامعیتھا
، فإّنا لّما وجدنا فینا العلم وعرفنا احتیاجھ إلى موجد ھو  ھذا الكمال وذاك الكمال وكّل كمال

، وإّال لكان محتاجًا إلى موجد لعلمھ   ھو بذاتھ عالم ال بعلم زائد:  في العلم أكمل مّنا قلنا
، ثّم حملنا العلم علیھا   ھا في الموضوع، فاعتبرنا الذات على إجمال كاحتیاجنا) تعالى اهللا(

معاذ (، حذرًا من أن یتطّرق احتمال كونھ كقولنا   بذاتھ:  ، ثّم قّیدناه بقولنا  بلحاظ التفصیل
 .   زید عالم:  )اهللا
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فجمیع تلك الصفات من العالم والقادر والحّي وغیر ذلك حاكیة عن تلك الذات المقّدسة   
 .   تھا الخاّصةالبسیطة باعتبار تعّینات كماال

، وكذلك  فالرحمن یدّل على تلك الذات باعتبار ترّتب أثر الرحمة علیھا والفیض منھا  
 .  سائر األسماء الخاّصة

كما أّن لفظ الجاللة داّل على تلك الذات باعتبار جامعیتھا على نحو البساطة والوحدة   
 .  لجمیع الكماالت

، والذاتیة لھ ثابتة على سبیل   الزائدة منفیةوقد ظھر لك من جمیع ذلك أّن الصفات   
، بل التعطیل  ، ونفي ھذه یستلزم التعطیل إذ ثبوت تلك یستلزم الحدوث أو الشرك; العینیة 

 .  ، كما ال یخفى  الزم لكال الوجھین

لم یزل اهللا رّبنا والعلم  «:  )سالم اهللا علیھ(وھذا ھو المراد من قول موالنا الصادق   
 .  ، كما مّر في الحدیث المتقّدم )475(»  والقدرة ذاتھ .  . . ذاتھ

، ولكن غیر زائدة  أّن العلم والقدرة وغیرھا من الكماالت الوجودیة ثابتة لھ:  أي  
 .  ، بل ھي ذاتھ  علیھ

، بل  ، بل في أحادیث مضمونھا في حدیث آخر )علیھ السالم(وإلیھ یومئ ویشیر بقولھ   
، ومن عبد االسم والمسّمى  من عبد االسم دون المعنى أو دون المسّمى فقد كفر  «:   ھالفظ

 .   )476(» ، ومن عبد المسّمى دون االسم فذاك ھو المؤمن فقد أشرك

، وورد عنھم من   شأن ھذه المسألة أشّد االھتمام )علیھم السالم(وقد ھّم أئّمتنا األطھار   
 .  األدّلة والبراھین في ضمن الخطب واألخبار ما ُیلزم بھا أعظم اإللزام

، بل الكفر بھ   وما ذاك إّال من جھة أّن االلتزام بخالفھا ھو على حّد الشرك باهللا  
 .   ، عصمنا اهللا بلطفھ وكرمھ وبنعمھ

من خطبة طویلة لموالنا وإمامنا مولى ) نھج البالغة(في ومن بلیغ ما ورد فیھا ما   
ما یدّل على نفي زیادة الصفات ) صلوات اهللا علیھ(، ذكر فیھا  العارفین وإمام الموّحدین

 :  ، نذكر منھا بعض كلماتھا الشریفة  بأبلغ وجھ وآكده

                                                           
 .  107:  1الكافي )  475(
 :  ورد الحدیث باللفظ التالي) 87:  1(في الكافي )  476(
، ومن عبد المعنى بإیقاع  ن عبد االسم والمعنى فقد أشرك، وم ، ومن عبد االسم دون المعنى فقد كفر من عبد اهللا بالتوّھم فقد كفر «

 .  »  ، فُأولئك ھم المؤمنون حّقًا ، فعقد علیھ قلبھ ونطق بھ لسانھ في سرائره وعالنیتھ األسماء علیھ بصفاتھ التي وصف بھا نفسھ
 .  والحظ ما بعد ھذا الحدیث من أحادیث
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 :  )سالم اهللا علیھ(قال   

،  ، وكمال التصدیق بھ توحیده ، وكمال المعرفة التصدیق بھ أّول الدین معرفتھ «  
لشھادة كّل صفة أّنھا ; ، وكمال اإلخالص لھ نفي الصفات عنھ  وكمال التوحید اإلخالص لھ

 .   ، وشھادة كّل موصوف أّنھ غیر الصفة  غیر الموصوف

   وعلّو مرتبتھ  )علیھ السالم(كالم في حّق أمیر المؤمنین 

، ومن جّزأه فقد   ، ومن ثّناه فقد جّزأه ، ومن قرنھ فقد ثّناه فمن وصفھ سبحانھ فقد قرنھ  
:  ، ومن قال ، ومن حّده فقد عّده ، ومن أشار إلیھ فقد حّده ]جھلھ فقد أشار إلیھ[، ومن  جھلھ
انتھى ما أردنا من كالمھ ومعجز )477(» ، فقد أخلى منھ  عالَم:  ، ومن قال  ، فقد ضّمنھ  ِفیَم

 .   نظامھ

ت ، وعّقبھا بتلك الفقرا فانظر كیف سّجل تلك المقّدمات كّلھا لنفي زیادة الصفة  
الموجزة المشتملة على البراھین المحكمات والقضایا المسّلمات المبّینة لمراده من نفي 

، وأّن المقصود من نفیھا عدم ثبوتھا لھ على نحو یستلزم الحدوث الذي ھو فرع  الصفة
 .   ، كما عرفت الزیادة

 

 ]وعلّو مرتبتھ )علیھ السالم(كالم في حّق أمیرالمؤمنین [

یمین حقٍّ برّب تلك البالغة المعجزة ونبي تلك البراھین المتقنة على وُأقسم قسم صدق و  
، إّال  ، إّنھ لو لم یكن لإلسالم دلیل حقٍّ وبرھان صدق التوحید في ھاتیك الفقرات الموجزة

لكفى في وجوب اّتباعھ  )علیھم السالم(كلماتھ وأمثالھا من كلمات النبي وأوالده المعصومین 
فإّن رجًال نشأ وشّب وتدّرب وترّبى بین قوم من الُعرب !  عھوعلّوه بالحّق وارتفا

، ثّم یأتي  ، لیس لھم من شيء من العلوم ـ ال سّیما اإللھیة ـ نصیب وال نصاب واألعراب
ذلك الواحد منھم بھذه األعاجیب ویصّب تلك البراھین الحكمیة بھذه األسالیب من غیر أن 

، أو  ، أو جاءه معّلم من البشر فأّدبھ واألمصار ، أو ضرب في األقطار  یكون قد ساح وسار
 :  ، أو أدخلھ أبوه أو جّده مدرسة أو مكتبة حكیم متأّلھ فدّربھ

 ! )478(بھ غمزه مسئلة آموِز صد ُمدرِّس شد*** ِنگار من كھ بمكتب نرفت و خط ننوشت 

                                                           
،  )كمال التوحید: ( بدل) كمال توحیده: ( ، و )كمال المعرفة: ( بدل) كمال معرفتھ: ( ، ولكن ورد فیھ 40ـ  39لبالغة نھج ا)  477(

 .  )وصفھ: ( بدل) وصف اهللا: ( و
 .  88) فارسي(راجع دیوانھ .  ھذا البیت الشعري لشاعر إیران الكبیر حافظ الشیرازي)  478(

 .  إّن معشوقي الذي لم یذھب إلى المدرسة ولم یكتب شیئًا قد دّرس باإلشارات المحّببة للقلوب مائة مدّرس:  ومعنى البیت
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وھو ـ مع ذلك ـ ال یزال یملي على الناس طول عمره العلوم السیاسیة والمعارف   
 .   . اإللھیة بأقوم بیان وأقوى برھان

إّنھ لو اجتمعت الحكماء :   الیًا وال في القول متعالیًا لو قلتوال أجدني مفرطًا مغ  
،  ، والفھلوّیین  ، واآلشورّیین ، والیونانّیین الفرس:  األساطین من األّولین واآلخرین من

، وأعانھم في البیان فصحاء جمیع  ، إلى غیر ذلك من الطبقات ، واإلشراقّیین والمّشائین
،  ، ال بل بفصل من فصولھا الخطیرة من خطبھ الشھیرة، على أن یأتوا بخطبة  اللغات

، وما وجدوا إّال إلى العجز مصیرًا ولو كان بعضھم لبعض  ، واعترفوا إقرارًا  لوقفوا حیارى
 !   ظھیرًا

، وال تبغ سوى الحّق بجّدك  ، واصغ بسمع فؤادك ، وانظر بلّبك احضر بقلبك  
تعّرض فیھا إلبطال ) النھج(ن خطبة ُأخرى من م )علیھ السالم(، وتأّمل في قولھ  واجتھادك

 :  ، حیث یقول زیادة الصفة أیضًا

:  ، ومن قال ، ومن عّده فقد أبطل أزلھ ، ومن حّده فقد عّده  من وصفھ فقد حّده «  
،   ، ورّب إذ ال مربوب عالم إذ ال معلوم.  ، فقد حّیزه أین:   ، ومن قال ، فقد استوصفھ  كیف

 .  )479(»  وقادر إذ ال مقدور

 :   أن یجعلھ من المقتدین بآثاره) عّز شأنھ(یقول المستضيء بأنواره الراجي منھ   

إّنك لو أعطیت التأّمل حّقھ في ھذه الكلمات وأمثالھا من خطبھ في التوحید والموعظة   
علمت علمًا یقینیًا ووجدت ، ول وسائر العلوم لخشیت علیك أن تنشّق قلبًا وتتمّزق َعجبًا وُعجبًا

، من تصّفح أحوال تلك  ، بعد مالحظة تلك الجھات الواضحة والدالالت الالئحة وجدانًا حّسیًا
، وال مراجعتھ لشيء   ، مع عدم رجوعھ إلى مؤّدب معّلم الذات الكریمة وكماالتھا الجسیمة

لھ معلم إلھي وأّنھ ینتھي إلى أّن :  ، وما أراك مع ھذا كّلھ تقول إّال من الكتب حادثة أو قدیمة
، وإّال فمن أین عرف ھذا العربي البحت الناشئ بین ُأّمة تعبد الحجارة بعد  علم غیر متناھي

، وأّن العّد واإلثنینیة یبطالن  ، وأّن الحّد ینافي األحدیة  النحت أّن الوصف یوجب الحّدیة
،  غیرھم في تحصیلھ أعمارھا، إلى غیر ذلك مّما صرفت حكماء الیونان و  القدم واألزلیة

، وقضت في تعلیمھ وتعّلمھ والتصنیف فیھ لیلھا  وأتعبت في البحث عنھ عقولھا وأفكارھا
یجيء بھ على صرف طبعھ وترّسلھ من دون إتعاب فكرتھ  )علیھ السالم(، وھو  ونھارھا
، أو یلوح لھ لوح  یھ، أو یقرأ في كتاب قد ُأدرج كلُّ ذلك ف ، فكأّنما ُیملى علیھ فُیملیھ وتأّملھ

                                                           
 .  212نھج البالغة )  479(
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، ال بل كأّنھ یجري من سلسال أو ینحدر من جبال أو   ُسّطرت تلك المعارف في مطاویھ
،   ، فتراھا ـ مع أّنھا على البدیھة واالرتجال ـ في غایة السھولة واالسترسال یفیض من ینبوع

فائس عرائس ، تزّف لك من الن على أّنھا محكمة البراھین والمعاني جزلة األلفاظ والمباني
، فیھا برد   ، وتملُؤ لك كأسًا تسقیك بھ شرابًا طھورًا ، تمُألك بھجة ونورًا ومن الفرائد خرائد

 .   الغلیل وبرء العلیل وشفاء الداء الدخیل

، ولكن ما أظّنك ـ  ، إّال إذا ُأعطیت قّوًة مثلھا  وعلى العّالت فمن لي بأن أنعت فضلھا  
قت النظر في ھذا المقام ـ إّال مستسلمًا في نفسك لحّقیة مذھب إذا أعطیَت اإلنصاف حّقھ ودّق

، فإّن لكل حقٍّ حقیقة وعلى كّل صواب  اإلسالم عارفًا بأّن لھ سّرًا عظیمًا وخطرًا كبیرًا
 .  نورًا

وإّني ـ وحرمة الصدق وكلمتھ والحّق وذّمتھ ـ ألعجب من أھل الفضل والكمال من   
،  أحرزوا بحّریة األفكار وصّحة الضمائر صیتًا وفخارًاعلماء الیھود والنصارى مّمن 

، ومع ذلك كیف  واستخرجوا من العلوم والصنائع ما لیس ألمره في الزمن الماضي مضارع
، وبماذا یجیب أھل الَنصف منھم إذا   تساھلوا في أمر الدین وتغافلوا عن طلب الحّق المبین

 !   ؟  ى والحّجة التي ال یستطیعون لھا رّدًا وال إنكارًااحتّج اإلسالم بمثل ھذه اآلیة التي ال ُتبار

، وعدل بھا من لم یقاربھا في الفضل  وأعجب من ذلك من قّدم علیھا في اإلسالم سواھا  
 .   )480()َال َتْھِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّھ َیْھِدي َمن َیَشاء(:  ولكّنك!   فضًال عن أن یكون قد ساواھا

 .  ، والسعي لما یسعف برضاه ومراده  الھدایة لنا ولكاّفة عباده) تعالى(فنسألھ   

   عود على بدء 

، ولكن  وقد جّرنا استطراد الكالم في المقالة إلى الخروج عّما ھو الغرض باألصالة  
، وأن ُأبدي   ة والشفقة بأبناء النوعأّنھ ما حدانا على ذلك إّال حّب النصیح) تعالى(یشھد اهللا 

 .   )482()481()الّلُھ َعَلى َما َنُقوُل َوِكیٌل(:  ، و  لھم المذھب الحّق والكلمة الصحیحة

                                                           
 .  56:  28سورة القصص )  480(
 . 28:  28سورة القصص )  481(
، والرّد  أّن اإلمامیة ما انفردوا بما اعتقدوا من وحدة الصفات مع الذات:  ، وھو ھذا ویحسن ھنا أن ُأنّبھك على شيء)  482(

 .   )ابن رشد(، فقد أصاب في ذلك بعض الرشد الفاضل األندلسي  لمناكرة لما قالت األشاعرةوا
 :  ، حیث قال في باب الصفات ما نّصھ المتحّلیة بزینة الطبع في القاھرة) بمناھج األدّلة في عقائد المّلة: ( راجع رسالتھ الموسومة

،  إّنھ عالم بعلم زائد على ذاتھ:  ، فیقولون ، وھي صفات زائدة على الذات إّن ھذه الصفات ھي صفات معنویة:  فإّن األشعریة یقولون(

 .  وحيٌّ بحیاة زائدة كالحال في الشاھد
 .  إلى آخر كالمھ.)  . . ویلزمھم ـ على ھذا ـ أن یكون الخالق جسمًا
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 ]عود على بدء[

 :  ، فنقول ولنعد إلى تمام المسألة التي كّنا فیھا  

 قد تجّلى بحمد اهللا علیك واّتضح وضوح الشمس لدیك أّن القول بعینیة  

، ھو المذھب الصحیح والحّق الصریح الوافي بتمام  الصفات وعدم زیادتھا على الذات

، وأّنھ ھو الصراط المستقیم  یھ المتجافي عن نقیصتي التعطیل والتشبیھالتقدیس والتنز

إذ كما أّن بعضًا قال بزیادة الصفات ووجوبھا ; والقول المتوّسط بین مقالتي الُمفِرط والُمفّرط 

ر واإللحاد ـ وقد عرفت بما ال مزید علیھ فساده وأّنھ ینجّر إلى الكف )483(وانفصالھا عن الذات

 :   ـ فاعلم أّن في مقابلھ قوًال یضاھیھ في وضوح الفساد

                                                                                                                                                                                     
،   ، ولكّنھ قد أصاب الصواب في التخّلص من تلك الضاللة مر إلى الجمود عن إصابة الحّق والفتوروھو وإن اضطّره القصور آخر األ

 .  ووقوف المرء دون ما یجھل خیر من التقّحم على جھالة
األقانیم  زیادة الصفات ـ تشبھ مقالة النصارى في دعوى:  أّن تلك المقالة ـ أعني:   قد أفرط في دعوى) ابن رشد(ثّم ال یخفى علیك أّن 

 .  )، إلھ واحد أقانیم ثالثة: ( وقولھم
 .  وللكالم مع أرباب ھذه المقالة وبیان تناقضھا وتھافتھا واستحالتھا مقام آخر

 .  ، تثلیثًا كان أو تثمینًا أو غیرھما على أّن جمیع ما تقّدم كاف في استحالة التركیب ومطلق التعّدد والتجزیة والتحلیل في ذات الواجب
 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( ، فتدّبر فرق في ذلك بین الذات والصفات حیث تكون منتزعة من نفس الذاتوال 
، دالئل  133:  6و 312:  3، الحكمة المتعالیة  65ـ  64نھج الحّق :  راجع فیھ.)  . . إّن اإلمامیة ما انفردوا بما اعتقدوا: ( قولھ:   أقول

 .  267:   2الصدق 
 :  فھاك ترجمتھ) ندلسي ابن رشدالفاضل األ: ( وقولھ

، فعّلم ابنھ مبادئ الفقھ  ، وكان أبوه قاضي قرطبة ھـ 520ولد في قرطبة سنة .  أبو الولید محّمد بن أحمد بن محّمد بن رشد القرطبي

ریاضیات والفلك ، وتدّرج في المراحل العلمیة حّتى غدا قاضي قضاة قرطبة ومن العلماء في مجاالت الفقھ والفلسفة وال والفلسفة

 .  والطّب والفیزیاء
 . ھـ 595، إلى أن توّفي سنة  ، ثّم عاد من جدید إلى مھامھ اُألولى ، فسجن وُأحرقت كتبھ ودارت دورة الزمان علیھ

، شرح  التھافت، تھافت  بدایة المجتھد:  ، ومن ھذه الكتب ، وترجمت بعض كتبھ إلى العبریة والالتینیة أّلف ما یزید على الثمانین كتابًا

 .  ، فصل المقال ، الدعاوى ، كتاب الكون جمھوریة أفالطون
 .  )28ـ  22:  1، موسوعة أعالم الفلسفة  318:  5، األعالم للزركلي  320:  4، شذرات الذھب  362:  3مرآة الجنان (

 . 55فانظر مناھج األدّلة .)  . . أن یكون الخالق جسمًا: ( وقولھ نقًال عن ابن رشد
 . 282ـ  281راجع ص)  483(
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جّلت (اهللا :  ، وأّن قولنا وھو مذھب من قال باّتحاد الصفات مع الذات مفھومًا وخارجًا  

،  ، كترادف بعضھا مع بعض  ، مترادفة مع الذات عالم قادر حّي حكیم إلى آخرھا) عظمتھ

 .   )484(اهللا اهللا:  فھي بمنزلة قولك

 .  ، مضافًا إلى استلزامھ التعطیل كاألّول وھذا مخالف لضرورة اإلدراك والوجدان  

خالص لھ نفي وكمال اإل  «:  ، كقولھ وال حّجة لھم في تلك األخبار والخطب الشریفة  

لشھادة كّل موصوف أّنھ غیر  «:  )علیھ السالم(إذ ھو بمقتضى التعلیل بقولھ ;  » الصفات

، ال النفي   نفیھا باعتبار الزیادة المستلزم للحدوث:   ، صریٌح في أّن المراد الخ»  .  . . الصفة

 .  وھو تعطیل للذات عن جمیع الكماالت!  ، كیف المطلق

 أخبار فوق حّد اإلحصاء في النھي عن التعطیل )علیھم السالم(وقد وردت عنھم   

 .  لما فیھ من سّد باب الحمد هللا والثناء والمجد والبھاء;  )485(والتشبیھ

، فجمیع ما في الخطب واألدعیة وسائر االستعماالت من التحمید والتمجید  وعلیھ  
، إّال أن یكون   ، وھذا مّما ال یرتضیھ عاقل لنفسھ اردة أو مفردات بال فائدةوالمناجاة تكّلفات ب

 !   مغلوبًا على عقلھ وحّسھ

، بل أشنع وإن تخّیل قائلھ أّنھ إلى خلوص  فھذا القول في الشناعة كالسابق:  وبالجملة  
  . ، ولكّنك قد عرفت أّن مفاسده وبلّیتھ أفظع التوحید أقرب ولشوائب الشرك أقطع

، ولكن حفظًا  وأنت إذا عرفت الحّق بفضل اهللا ودریت فال یضّرك من ضّل إذا اھتدیت  
، یلزمك إذا عثرت بأحد أرباب ھذین   لناموس شرف اإلنسان ورغبًة في النصیحة واإلحسان

، فإن  القولین أن ُتقیلھما باهللا العثرات وتریھما الحّق رأي العین تالیًا علیھما ما تلوناه علیك
، وإن وجدتھما مأسورین في   ، فإّنھ بمّنھ وفضلھ با الحّق بھ وبمثلھ فاحمد اهللا على ذلكأصا

، واسأل  سالسل العصبیة مسجونین في سجن الجھل والجاھلیة فجادلھما بالرأفة والرعایة
، وقل  ، واتلو علیھما عسى أن یخلصا من ذلك السجن ببركة ھذه اآلیة  لھما من اهللا الھدایة

َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِھ ِإالَّ َأْسَماء َسمَّْیُتُموَھا َأنُتْم * ا َصاِحَبِي السِّْجِن َأَأْرَباٌب مَُّتَفرُِّقوَن َخْیٌر َأِم الّلُھ اْلَواِحُد اْلَقھَّاُر َی(:   لھما

َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإیَّاُه َذِلَك الدِّیُن اْلَقیُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َوآَبآُؤُكم مَّا َأنَزَل الّلُھ ِبَھا ِمن ُسْلَطان ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّلِھ َأَمَر َأالَّ 

 .  ، فإّنھا ھي النھایة في ھذا الباب والغایة في الداللة على تعیین الحّق والصواب  )486()َیْعَلُموَن

                                                           
 .  145:  6ھذا القول إلى الكثیر من العقالء المدّققین في الحكمة المتعالیة ) قدس سره(نسب صدر المتأّلھین )  484(
 . وما بعدھا 88:  1الحظ الكافي )  485(
 .  40ـ  39:  12سورة یوسف )  486(
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جّل شأنھ وبھر (ـ ما أردنا إثباتھ من أّنھ  ، فقد ثبت ـ بمّن اهللا وفضلھ وبعد ھذا كّلھ  
، وسمیع  ، وقادر على كّل شيء ال بقدرة زائدة عالم باألشیاء بنفس ذاتھ ال بعلم زائد) سلطانھ
َذِلُكُم اللَُّھ َربُُّكْم َخاِلُق ُكلِّ َشْيء الَّ (:  ، ومدرك ال بحاّسة  ، وفاعل ال بآلة ، وبصیر ال ببصر  ال بسمع

 .   )487()ُھَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن ِإَلَھ ِإالَّ

، ولكن بعُد  ثّم إّنا وإن أطلنا الكالم في ھذا المقام بما ال مزید علیھ في إیضاح المرام  
حیث إّن ; ، عدلنا عنھا   ھنا مباحث ومطالب جلیلة فیھا خیرات حسان وفیوضات جزیلة

ھو بیان خصوص ما یجب على عاّمة المكّلفین  القصد باألصالة من وضع ھذه الرسالة
،   واحد في اإللھیة) تعالى(اعتقاده ویكفیھم في مقام التوحید الذاتي والصفاتي واألفعالي أّنھ 

، وال  ، ال مجال فیھ للتركیب والتألیف من األجزاء واألدوات ، أحديُّ الذات فرد في الربوبیة
) عّز ذكره(، وأّنھ   عقًال وال ذھنًا وال خارجًا، ال سبیل النتزاع الحدود منھ والماھّیات

، وأّنھ ال مؤّثر في  ، منّزه مقّدس عن كّل قبیح  مّتصف ـ على وحدتھ وبساطتھ ـ بكّل جمیل
 .  عوالم الوجود واإلیجاد سواه

 . وسبیل ذلك كّلھ یستبین من القول والیقین بوجوب وجوده ووحدانیتھ  

، ووصفنا لك  رف اإللھیة ھنا نمیرًا غِدقًا ومنھًال مرّوقًاوقد صّفینا لك من سجال المعا  
، واستقدناك إلى غایة من طرق أدّلتھ الثالثة التي ال   من نعوت التوحید كّل قریب وبعید

 .  أحسب خفاء تطبیقھا علیك

   كلمة ختامیة في خالصة مباحث التوحید 

، لو أردت الترّقي في مدارج الیقین والمعرفة والعروج في تلك المعارج من غرفة  نعم  
، فعلیك ـ بعد اإلخالص والمحافظة على آداب الشرائع المقّدسة ـ باستفادة تلك   إلى غرفة

ْھِدَینَُّھْم َوالَِّذیَن َجاَھُدوا ِفیَنا َلَن(:   ، واهللا ھو الموّفق والمعین المعارف من أھلھا وطلبھا من محّلھا

 .  )488()ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّھ َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن

 

 ]كلمة ختامیة في خالصة مباحث التوحید[

 : قف معي ھنا ھنیئة ریثما ُأوفیك فلسفة تلك الفصول وخالصة تلك األبحاث  

                                                           
 .  62:  40سورة غافر )  487(
 .  69:  29سورة العنكبوت )  488(
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اإلیمان والیقین بوجود الصانع في أّنك عرفت ـ حسبما قّدمناه لك ـ أّن أصل :   وذاك  
، ولم تحتج فیھ إلى   ، وانقادت بضرورة عقولھا إلیھ الجملة أمر قد ُفطرت طبائع البشر علیھ

 .   إنزال الكتب وإرسال الرسل

، بل ما وجدت في العالم ُأّمة من اُألمم من بدء  ولیس من أجلھ وجب في العنایة ذلك  
نع أو جحدت بھ حّتى الطبیعّیون والدھرّیون وعبدة الخلیقة إلى یومك ھذا أنكرت الصا

، فإّن الجمیع قالوا بثبوت قّوة مدّبرة ال تدرك   األصنام من المشركین وسائر الوثنّیین
، وأّنھا ھي التي تتصّرف في الكائنات على قوانین ملتئمة  ، وال تتكّیف بكنھھا  بحقیقتھا

 .   )489(ونوامیس منتظمة

َوَلِئن َسَأْلَتُھم مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواالَْْرَض (:  وكلٌّ یعّبر عن تلك القّوة بعبارة ویشیر إلیھا بإشارة  

 .  )490()َلَیُقوُلنَّ اللَُّھ

، وتاھت في سبیل   وتھ ـ إّنما ضّلت في طریق معرفتھولكن العباد ـ بعد العلم بتحّققھ وثب  
،  ، وحارت فیما ینبغي لھ ویجب من الحمد والثناء والرغبة إلیھ والدعاء عبادتھ وطاعتھ

، وعقول البشر ال  ووقفت عن تعیین أسباب الزلفى عنده والقرب إلیھ والوفود بالكرامة علیھ
، وتنحّط  ، والنھوض بأطواد األزلیة دیة، تعجز عن حمل أثقال األح تسل عن مقدار ضعفھا

عن العروج إلى أوج اإلدراك لذات ترّفعت عن الزمان والمكان والنھایة والشبھ والمثیل 
 .   . ، وھي ال ترى إّال محفوفًا بذلك مغمورًا بما ھنالك  والمثال وأمثال ھذه

عن الواجب فمن أجل شّدة البعد عن ساحتھ والعجز عن كمال معرفتھ ُبعَد الممكن   
، والنفوس مجبولة على معرفة ما ھو من سنخھا وإدراك ما ھو  وعجز الماّدي عن المجّرد

، لذلك عبدوا وأطاعوا غیره بحسبانھ من بشر أو حجر أو حیوان أو أمالك أو  قریب منھا
 .  كواكب أو غیرھا

مخلوقة وبالعدم ثّم بعد مراجعة عقولھم ومطالعة وجداناتھم في أّن تلك ذوات مثلھم   
َما َنْعُبُدُھْم ِإالَّ ِلُیَقرُِّبوَنا ِإَلى اللَِّھ ُزْلَفى (:  ، وقالوا  ، فجمعوا شركًا وكفرًا ، مّھدوا ألنفسھم عذرًا  مسبوقة

،  فنظرًا إلى انتشالھم من ھّوة الكفر وَشَرك الشرك والھالك المؤّبد قضت العنایة  )491()
; ة والرحمة الواسعة بإرسال الرسل وبعثة األنبیاء ونصب األوصیاء وإنزال الكتب األزلی

، ویعّرفوھم ما ینبغي لھ ویلیق بھ   لیقودوا الناس إلى سبل المعرفة وطرق العبادة والطاعة
                                                           

 .  62، اإلسالم والعقل  44:  6مة المتعالیة الحك:  ُنقل ذلك عنھم في)  489(
 .  25:  31سورة لقمان )  490(
 .  3:  39سورة الزمر )  491(
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، وما ینتظم بھ شؤون  ، وما بھ السعادة والنجاة والمفازة من الثناء والحمد والسناء والمجد
 . دھممعاشھم ومعا

وجّل الغرض من ھذه المقالة أن لیس الجھد والعناء والسّر من بعثة األنبیاء داللة الخلق   
،   ، فإّنھا مفطورة علیھ منقادة بالجّبلة إلیھ وتعریفھم أّن لھم صانعًا إلیھ یرجع األمر والخلق

بكون فیھ وال داللة الخلق وإرشادھم إلى ما یرت:   وإّنما العناء كّلھ والغرض جّلھ من ذلك ھو
، وإشراب قلوبھم وعقولھم   یھتدون بأنفسھم إلیھ من تعریفھم وتعلیمھم صفات ذلك الصانع

، وتخلیص العباد من شوائب الشرك واستنقاذھم من لحود اإللحاد إخالصًا  توحیده وتمجیده
 .  لھ بالطاعة وإفرادًا لھ بالعبودیة وتوحیدًا لھ بالربوبیة

ینقاد إلى شّر !  ، وتعسًا للمرء ما أجھلھ وُقِتَل اإلنسان ما أكفره،  ولكن ویل ُأّم البشر  
مع سطوع  )492(، وال ینجذب إلى بركة التوحید بألف شطن الشرك بشعرة مع وضوح بطالنھ

 .   )493()َوَما َكاَن َلُھ َعَلْیِھم مِّن ُسْلَطان* َوَلَقْد َصدََّق َعَلْیِھْم ِإْبِلیُس َظنَُّھ َفاتََّبُعوُه ِإالَّ َفِریقًا مَِّن اْلُمْؤِمِنیَن (!  برھانھ

تفع ، وما ار لمیقات رّبھ حّتى اّتخذ قومھ العجل من بعده وجعلوه إلھًا) موسى(ما ذھب   
، وما غاب   إلى السماء حّتى جعلتھ النصارى مع اهللا ُأقنومًا ورّبًا ودعوھما أبًا وابنًا) عیسى(
، ثّم دان   ، فقوٌم جھلوا مقامھ وانتزعوه وسامھ  للقاء رّبھ حّتى اختلفت ُأّمتھ في وصّیھ) محّمد(

،  ج والنواصبكالخوار) معاذ اهللا(، وزاغ ونزغ فریٌق إلى كفره وشركھ   اهللا بعضھم ببغضھ
، لما   ، فغلوا فیھ حّتى جعلوه إلھًا وخالقًا طباقًا  وأصحابھ)494()ابن سبأ(وضّل آخرون كـ 

، یھلك فیك   یا علي  «:  مّما استفاض عنھ من قولھ لھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(أخبره بھ رسول اهللا 
 .  )495(»  ، ومبغض قال محبٌّ غال:   اثنان

                                                           
 .  )2144:  5صحاح اللغة . ( )ھو الحبل الطویل: ( قال الخلیل.  الحبل:  الَشَطن)  492(
 .  21ـ  20:  34سورة سبأ )  493(
 .  )علیھ السالم(، رأس الطائفة السبئیة التي كانت تقول بُألوھیة علي  عبداهللا بن سبأ)  494(

،  ، ودخل دمشق في أّیام عثمان بن عّفان ، رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة كان یھودیًا وأظھر اإلسالم:   ، قیل أصلھ من الیمن

 .  ، فانصرف إلى مصر وجھر ببدعتھ فأخرجھ أھلھا
 .  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ومن مذھبھ رجعة النبي 

 .  إلى ساباط المدائن) علیھ السالم( نفاه علي
 .   بالنار) علیھ السالم(، وقد حرقھ علي  لسواد ُأّمھ;  ابن السوداء:  وكان یقال لھ

 .  )88:  4، األعالم للزركلي  434ـ  431:  7ذیب تاریخ دمشق الكبیر ، تھ 289:  3، لسان المیزان  129:  5البدء والتاریخ (
ھلك فّي  «:  ، بلفظ 490و 489، ونھج اإلیمان  489نھج البالغة :  نفسھ في) علیھ السالم(ذا الحدیث عن علي ُنقل ھ)  495(

 .  » ، ومبغض قال محّب غال:  رجالن
 .  ، بأدنى تفاوت 160:  1في مسند أحمد ) صلى اهللا علیھ وآلھ(وُنقل عن الرسول 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمنِّي (:  مة السیر علیھ أعّز، واستقا  ومعرفة التوّسط في اُألمور عزیزة  

 .  )496()الََْمالََنَّ َجَھنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعیَن

، وأجعلھا خاتمة تلك المباحث راغبًا إلى اهللا في حسن  فتدّبر ھذه النفثة واغتنمھا  
، ال   أن ال إلھ إّال اهللا:  علنا من الوافدین علیھ بالثبات على شھادة، وأن یج  الخاتمة لنا ولك

 .  )497()ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن(:  نعبد إّال إّیاه

عند التعّرض لمسألة األقانیم إن  )498(وسیأتي زیادة بسط لھذه المقالة في الجزء الثاني  
 .   )تعالى(شاء اهللا 

 

                                                           
 .  13:  32سورة السجدة )  496(
 .  14:  40سورة غافر )  497(
 .  وما بعدھا 306ص 2سیأتي في ج )  498(
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 الفصل الثالث 

 

 في العدل

 

   مزایا العدل وآثاره والثناء علیھ 

 ]مزایا العدل وآثاره والثناء علیھ[

 .  )499(» عدل ساعة خیر من عبادة سبعین سنة «  

 .  وضع الشيء في محّلھ وإعطاء الحّق لمستحّقھ:   بمعنى ]العدل  [  

، وبالعدل قامت السماوات وثبتت األرض حیث أوجدھما  والعدل میزان اهللا بین خلقھ  
 .. العدُل الحكیم على طبقھ

أقول بعدما قضت الضرورة بعظیم شرفھ ، وماذا  وما أدري بأّي لسان ُأثني على العدل  
، حّتى صار من أوضح موارد أحكام العقل فیما  وتطابق على وجوبھ المعقول والمنقول

، بل مّما اّتضح وتجّلى  ، ولم یتوّقف على شارع مّلة وال على واضع نحلة انفرد بھ واستقّل
 .  وقبح العدوانأّن العقل یحكم مستقال بوجوب العدل وحسن اإلحسان وحرمة الظلم 

، وتریاق سمومھا  ، ونفوذ قوى المملكة ، وحیاة اإلنسانیة والعدل روح المدنیة!   كیف  
 .   المھلكة

، والمنفعة  ، والسلطنة والسلطة ، ومنبع عیون الحكمة  العدل مطلع شموس الرحمة  
،   الحرم، والبیت و ، والمساجد والقلعة ، والحصون والمنعة ، والعلّو والرفعة  والغبطة

، والعسكر   ، والرعایة للرعّیة ، والقسمة بالسوّیة ، والجیش والسرّیة والكعبة واُألمم

                                                           
 . 117:  3في الترغیب والترھیب »  عدل ساعة أفضل من عبادة سّتین سنة «:  ورد ھذا الحدیث بلفظ)  499(

 .  67:  4في نصب الرایة »  عدل ساعة خیر من عبادة سنة  «:  وبلفظ
 .  12:   6في كنز العّمال »  عدل یوم أفضل من عبادة سّتین سنة  «:  وبلفظ
 .  75:  2في كشف الخفاء »  ادة سّتین سنةعدل یوم واحد أفضل من عب  «:  وبلفظ
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،  والمال والجبایة،   ، والُحكم والِحكم ، والطبل والَعلم )500(، والرایات والبنود والجنود
 .   ، والحاكم والحكیم ، والقائد والزعیم والخراج والجرایة

، وبھ یلوذ  ، إلیھ یأوي الضعفاء ، والحاكم في بسطھ وقبضھ العدل ظّل اهللا في أرضھ  
، ومنھ تشرق شمس المعارف  ، وبھ یرزق المحروم ، وفیھ ینتصف المظلوم  الفقراء
 .  والعلوم

، ومعطي الواحد من الرعیة قوى اآلحاد وقّوة   ، وأمن العباد  العدل خصب البالد  
 .  األجناد

،  ، والصدق والفتّوة ، والرأفة والمرّوة ، والبھاء والسطوة العدل ھو الشوكة والقّوة  
 .   والمفازة والحظوة

، والثابت كّل واحد بھ  ، وجیش وصفوف  ، ومدارع وحتوف  العدل مدافع وسیوف  
 .  ثبات اُأللوف

 .  ، وسیح األرض وسّح السماء ، والري والرواء  العدل ھو الزرع والنماء  

، وجماع  ، وسحاب سماء الرحمة ، ومنبع الفضائل الجّمة العدل نظام شتات اُألّمة  
 .  العظمة )501(، وِطالع تسامق تفارق الكلمة

 .  ، ومقاییس البركات العدل نوامیس الحیاة  

 )502(، والعسعس  ، والحرس للقوافل في الفیافي والمسالك  العدل ھو الحرز في المھالك  
 .  إذا عسعس اللیل بالظالم الحالك

 .  ، والظلم ظلمات یوم القیامة  ، ومعراج كّل كرامة العدل ُسّلم السالمة  

 .   ، والظلم موضع الھلكة العدل منبع البركة  

 .  ، والظلم ھو الشقي وبھ العاھة والشقاء العدل ھو الرقي للسعادة والرقى  

ت الممالك ، وُعرف ، واستفحلت اُألمم المخّنثة السخیفة العدل بھ قوت الدول الضعیفة  
، وأمنت وأخافت وكانت ھي الخائفة  ، وتأّلفت الشعوب المتفّرقة الخاملة غیر المعروفة

، وأخذت غّب   ، وترّقت بعد الضعة  ، وطلعت بعد اُألفول  ، ونبھت بعد الخمول  الفرقة
، وعّزت بعد  ، بعد أن كانت حرجة ، وعادت بالثروة والرفاھیة منفرجة الضیق بالسعة

                                                           
 .  )302:  1جمھرة اللغة . ( ، وقد استعملھ الموّلدون وھو لیس بالعربي الصحیح.  علم الجیش:  البند)  500(
 .  )1498:  4صحاح اللغة . ( عال وطال:  سمق)  501(
 .  )239:  2القاموس المحیط . ( ، وھو نفض اللیل عن أھل الریبة طاف باللیل:  عّس)  502(
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، ورست  ، وأنست بالتمّدن وكانت وحشیة  ست من العلوم والصنائع أبھى ُحّلة، ولب الذّلة
 .   قواعدھا على العلم والتعّلم وكانت ُأممًا حشویة

، وخفت صوتھ بعد  بھ ذّل اإلسالم بعد العّزة) أبعد اهللا داره وأخمد ناره(والظلم   
 .  الصیت وعظیم الھّزة

،  ي لتعداد ما جرى على ملك قومي وملك آبائيتاهللا ال ینطلق لساني وال یطیق إحصائ  
، وما ھجم على حصون الدین  الحّق من سادتي وزعمائي )503(وما جّھم محّیا مساعي بھالیل

ن دمائھم ، وسقوھا م المنیعة التي أقامت قواعدھا أئّمة الھدى من أولیائي التي بنوھا بالجماجم
فھا أنا ذا والیأس یمیتني !  ، ودمع عیوني وشؤوني ، فذرني وشجوني بالطوس ال المحاجم

، وینشر القسُط  ، حّتى ُیظھر الحّق أھُلھ ، والمقال ینشرني والفعال تطویني والرجاء یحییني
 :  ، فال تسلني عن شأني ودعني وأحزاني عدَلھ

 م أَر مثل الجور للملك واضعًاول*** فلم أَر مثل العدل للملك رافعًا 

، فإّنھ على والة األمر أعظم كّل   )504()َیا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِلیَفًة ِفي االَْْرِض َفاْحُكم َبْیَن النَّاِس ِباْلَحقِّ(  
 .   فرض

 .  )505()ُھَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى اْعِدُلوْا(:  ، ومن لم یسعھ العدل فباإلحسان إّن اهللا یأمر بالعدل  

، وتظھر  ، فبالعدل ُتنِزل السماء غیوثھا بالبركات بل ھو عین التقوى وحقیقة اإلیمان  
، وبھ یتوّفر النماء   اتالنب)506(، ویمرع ، وترتع الحیوانات األرض معادن خزائن الخیرات

 .  ، وینمو الزرع  ، فیدّر الضرع وتتضاعف األشیاء

 العادل )507()أنوشروان(وجد في خزائن كسرى   

                                                           
 . )164:  6تھذیب اللغة . ( الحیّي الكریم:  البھلول)  503(
 .  26:  38سورة ص )  504(
 .  8:  5سورة المائدة )  505(
 .  )83:  13لسان العرب . ( أخصب وأكأل:  مرع النبات)  506(
 .  سنة وبضعة أشھر) 47(كان ملكھ .  ، كسرى الفرس أنوشیروان بن قباذ)  507(

، وصاھر خاقان  الرومیة:  أنطاكیة سّماھا، وبنى بالمدائن مدینة على صورة  ، وغزا الروم ففتح أنطاكیة ألفًا من المزدكیة) 80(قتل 

 .  ملك الترك
 .  وكان معروفًا بعدلھ وسیاستھ

 .  م 579توّفي سنة 
 .  )463، المنجد في األعالم  199و 194و 188و 184و 169ـ  168:  3البدء والتاریخ (
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، ومذ فتحوه وجدوا فیھ حّبًة   حسبوا أّن فیھ بعض األحجار التي لیس لھا معادل )508(سفٌط
ھذه حّبُة رّمان عمل في خراجھ :  ، ومعھا رقعة مكتوب فیھا  كأكبر ما یكون من النواة

 .   )509(، فجاء بھذه الرفعة بالعدل

، فجاء الى بستان عصر لھ  الظمأ )510(ومثل ذلك یشھد لما یحكى عنھ حین كّظھ  
د في خراجھ ، فنوى الملك في نفسھ أن یزی ، فعاد القدح بھا مفعمًا صاحبھا بعض رّمانھ

، فكان ماؤھا   ، فعصرھا بحضرة الملك  ، فلّما أراد الخروج أمره بقطع رّمانة ُأخرى وطقسھ
لعّل الملك في مكانھ قد عزم أو حكم :  ، فقال  ، فسألھ والرجل ال یعرف أّنھ الملك قلیًال نزرًا

، إّال من عدل   افھا، فإّنا ال نعرف سببًا لنمّو ھذه الثمار وإسع بتغییر عادتھ من عدلھ وإحسانھ
 !  )511(الملوك وإنصافھا

أّنھ قال :   ومن ھنا ال یبعد صّحة ما یروى عن سّید األواخر في العدل واألوائل  
 . )512(»  ُولدت في زمان الملك العادل «:   مبتھجًا

أرسل  )513()محمود سبكتكین(أّن الملك المكین السلطان :   وأعجب من ذلك ما یحكى  
ما سبب طول أعماركم مع جحودكم للصانع :  وك الھند أو الصین رسوًال یسألھإلى بعض مل

 !  ؟ ، ونحن قصار األعمار مع تصدیقنا وإیماننا وتكذیبكم للرسل والوسائط

                                                           
 .  )350:  19تاج العروس . ( الذي ُیعّبأ فیھ الطیب وما أشبھھ:  السَفط)  508(
 .  69:  6الحظ شرح نھج البالغة البن أبي الحدید  ) 509(
 .  )1178:  3صحاح اللغة . ( جھده من الكرب:  كّظھ ھذا األمر)  510(
 .  117:  2ذكر ابن الجوزي شبیھ ھذه القّصة في المنتظم )  511(
،   279:  15، بحار األنوار  454، المقاصد الحسنة  179ة في األحادیث المشتھرة ، التذكر 42:  1إعالم الورى :  انظر)  512(

 .   516، أسنى المطالب  442، النوافح العطرة  454:  2كشف الخفاء 
; فإطالق العادل علیھ وإن صّح .  . .  ال أصل لھ:   وقال في المقاصد.  إّنھ موضوع:  ، وقال ذكره الصنعاني بالتنكیر: (  وقال العجلوني

،   ، أو وصفھ بذلك بناًء على اعتقاد المعتقدین فیھ أّنھ كان عدًال ، ال بوصفھ بالعدل والشھادة لھ بذلك لتعریفھ باالسم الذي یدعى بھ

من یحكم بغیر ) علیھ وآلھصلى اهللا (، وال یسّمي رسول اهللا  ما كان عندھم آلھة:  أي) َفَما َأْغَنْت َعْنُھْم آِلَھُتُھُم: ( كما قال تعالى

 .  )455ـ  454:  2كشف الخفاء . ( )حكم اهللا عادًال
 .  أبو القاسم یمین الدولة محمود بن ُسُبكتكین التركي)  513(

، نّفذ إلیھ القادر باهللا خلع  ، وھو صاحب خراسان والھند وغیرھما  رأيكان سلطانًا مظّفرًا كثیر الغزو ذكیًا بعید الغور صائب ال

 .  السلطنة
 .   ، وفیھ شّدة وطأة على الرعّیة ، وكان دائمًا یشرب النبیذ كان إلبًا على القرامطة واإلسماعیلّیة والمتكّلمین حنفّیًا كّرامّیًا

 .  الكتاب الیمیني:  بن عبد الجّبار العتبي كتابًا في سیرة ھذا السلطان سّماه، وصّنف أبو النصر محّمد  ھـ 421توّفي بغزنة علیًال سنة 
، البدایة والنھایة  327ـ  314:  5، طبقات الشافعیة الكبرى  495ـ  483:  17، سیر أعالم النبالء  181ـ  175:  5وفیات األعیان (

 .  )171:  7، األعالم للزركلي  31ـ  29:  12
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ال ُأجیب :  ، وقال لھ ، وأبقاه بعد أن قّربھ وأدناه فحبس الملك في بلده رسول السلطان  
 !   ثمرة من نفسھا وتنقطع من ُأصول غرسھاعن سؤالك حّتى تنقلع ھذه الشجرة الم

، وقد ضاق صدره وامتأل أحزانًا من الحبس واالنتظار   فبقي الرسول على ذلك زمانًا  
، فصار في سائر وقتھ یعمل أفكاره لیلھ ونھاره في السبیل إلى قلع تلك  والفرقة وبعد الدار

 .   الشجرة

،  ، فجاء معھم  ھرعون وإلیھا یفزعون، والناس ی  فبینا ھو كذلك إذ سمع ھّدة عظیمة  
 .  ، ووقعت على األرض بأثمارھا  وإذا بتلك الشجرة قد ُقلعت من ُأصولھا وقرارھا

 .   ، فھاتني جواب سؤالي  فقد نجحت آمالي!  بشراي:  فسعى إلى الملك قائًال  

،  ھذه ھّمة مظلوم واحد قد أّثرت في قلع شجرة عظیمة:  ، فقل لھ اذھب:  فقال لھ  
ودعاء المظلومین !  ؟  فكیف ال تؤّثر في قلع أعمار الظالمین ھمم جماعة من الناس مظلومة

 .  ، وأنفاسھم عندنا مؤّثرة كتأثیر أرباب االستسقاء في األفالك العظام محمول على الغمام

 .  ھذا عن الصدد ، فال نخرج أكثر من )514(ومثل ھذا كثیر ال یعّد  

                                                           
) باآلداب السلطانیة(لمعروف بالفخري في تاریخھ الموسوم ا) ابن طباطبا(ما حكاه :  ، وھي ویكفیك ھنا منھا قّصة واحدة)  514(

ھـ أمر أن یستفتى من علماء العراق أّنھ أيٌّ  656أّنھ لّما فتح السلطان ھوالكو خان التتاري المجوسي الوثني بغداد سنة :  من

، ولّما  فجمعوا العلماء في المستنصریة ؟ ؟ وأّیھما أحّق بأمر الخالفة ، أم السلطان المسلم الجائر السلطان الكافر العادل:  أفضل

) علي بن طاووس(، وكان السّید الحسني الحّلي اإلمامي العابد الزاھد الشھیر برضي الدین  وقفوا على االستفتاء أحجموا عن الفتیا

،  فضیل الكافر العادل، ووضع خّطھ فیھ بت حاضرًا ـ وكان مقّدمًا محترمًا في علماء العراق ـ فتناول االستفتاء) رضي اهللا عنھ(

 .  فوضعت العلماء فیھ خطوطھم بعده بال توّقف
، وال  یبقى الملك بالعدل مع الكفر «:  )صلوات اهللا علیھ(وال غرابة في ذلك بعدما روي عن سّید الكائنات من جوامع كلمھ من قولھ 

 . ))رحمھ اهللا(منھ . (  » یبقى بالجور مع اإلیمان
 :  ھاك ترجمتھ) ابن طباطبا: ( )رحمھ اهللا(قولھ :   أقول

 .  فخر الدین أو صفي الدین محّمد بن علي بن محّمد بن رمضان بن طباطبا الحسني المعروف بابن الطقطقي
، وزار الموصل واّتصل بأمیرھا فخر الدین  ھـ 696، وسافر إلى مراغة سنة  ھـ 672، وتوّلى نقابة العلوّیین سنة  ھـ 660ولد سنة 

الذي ) منیة الفضالء في تواریخ الخلفاء والوزراء(ھـ كتابھ في التاریخ  701، وباسمھ صّنف سنة  یم أّیام غازانعیسى بن إبراھ

 .  ، وقد ترجم ھذا الكتاب إلى الفارسّیة والفرنسّیة ، وقد یعرف بالفخري في اآلداب السلطانیة عرف بالفخري نسبة إلى فخر الدین
 .  ھـ 709توّفي سنة 

 .  )188 : 1، مستدركات أعیان الشیعة  120:  16، الذریعة  343:  1الكنى واأللقاب (
 . 1بعد ھـ  234،  قد تقّدمت ترجمتھ في ص  )علي بن طاووس: ( وقولھ

 . 11، الفخري في اآلداب السلطانّیة  360:  8وأّما القّصة المنقولة فراجع فیھا أعیان الشیعة 
الملك  «:  فقد ورد في بعض المصادر بلفظ) صلى اهللا علیھ وآلھ(في ذیل كالمھ من قول الرسول ) مھ اهللارح(وأّما ما نقلھ المصّنف 

، ولكن  331:  72، بحار األنوار  86:  4، الصافي  290:  2تفسیر البیضاوي :  ، الحظ » ، وال یبقى مع الظلم یبقى مع الكفر

 . من دون نسبة إلى المعصوم
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، وفرض   ـ حتم على الخالق والمخلوق!   ؟ والغرض أّن العدل ـ وما أدراك ما العدل  
ما .  ، ونصف بین القاصد والمقصود ، ولطف بین العابد والمعبود على الرازق والمرزوق

 .  خرج شيٌء عن حیطتھ وال اّتسع شيٌء ـ بعد رحمة اهللا ـ كسعتھ

 .  ة المتضاعفة والنسب المكّررة المتضایفةوھو من الحقوق المتوازن  

فكما یجب على اهللا ـ بحسب لطفھ وكرمھ وغناه وعظمھ ـ أن یعدل في خلقھ ویوصل   
وال یظلم  )515()َأْعَطى ُكلَّ َشْيء َخْلَقُھ ُثمَّ َھَدى(:  كّل ذي حقٍّ إلى حّقھ ـ ھو الذي آتى كّل نفس ھداھا

رّبك أحدًا ـ فكذا یجب على الخلق معاملتھ بالعدل والخروج مّما یجب لھ علیھم بحسب 
، وإّال فھو الغني عن طاعتھم   وما ھو إّال لتحصیل استعدادھم لسعادتھم.  وسعھم وطاقتھم

 .  وعبادتھم

شدھا ، بأن یر ویتفّرع ھذا العدل على عدل اإلنسان في نفسھ بحسب مرتبة عقلھ وحّسھ  
، والتخّلق باألخالق  ، وتحصیل العلوم النافعة الكاملة  العقل إلى ما فیھ صالحھا ونجاحھا

،   ، ومالزمة الحّق ، ومداومة الصدق ، والترّفع عن السجایا الذمیمة السافلة الكریمة الفاضلة
 .   عالنیة وسّرًا،   ، خفیة وجھرًا ، حاضرًا وغائبًا  ، وقلبًا وقالبًا ، وعلمًا وعمًال  قوًال وفعًال

   أعلى مراتب العدالة ومحّل تحّققھا 

والمیزان في كّل ذلك من تعیین المحاسن والمقابح والمفاسد والمصالح والنافع والضاّر   
، فقد عرفت أّنھ ھو الحكم العدل الذي إلیھ المرجع في ھذه اُألمور   والضعة والفخار ھو العقل

 .  وعلیھ المعّول

، وداللتھا على محاسنھا ومساوئھا وما یسعدھا  إرشادھا:   وعدلھ فیھا فحّق النفس علیھ  
 .  ویشقیھا ویھلكھا وینجیھا

الرجوع إلیھ والمراجعة واالنقیاد لھ والمطاوعة واألخذ :  وحّقھ علیھا وعدلھا معھ  
، فإّن علومھ عن تعلیم وأحكامھ من   بأحكامھ والوقوف على ما یرد علیھا من ناحیتھ ومقامھ

 .   ن علیم حكیملد

فإذا وقعت بین العقل والنفس ھذه المعادلة وحصل الصلح بینھما ولزمت تلك المعاملة   
وأخذت النفس بالسیر )516(وقام كلٌّ بما یجب علیھ من وظیفتھ وعمل كّل منھما على شاكلتھ

                                                           
 .  50:  20سورة طھ )  515(
 .  )877:  2جمھرة اللغة . ( على طریقتھ وجھتھ:  ، أي فالن یعمل على شاكلتھ)  516(
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، فقد تّمت لھا جمیع مراتب العدالة وأّدت كّل ما علیھا من الحقوق للخالق   لك الداللةعلى ت
 .   والمخلوق ال محالة

، مصدرًا للخیرات  وحینئذ فقد صار اإلنسان إنسانًا كامًال وملكًا عادًال وخّیرًا فاضًال  
 .   وغوثًا یعّم منھ النفع والبركات

 

 ]أعلى مراتب العدالة ومحّل تحّققھا[

، ولكّنھا ال تحصل إّال لألوحدي من الناس مّمن اختاره   وھذه ھي أعلى مراتب العدالة  
إذ ; ، واستحّق خالفتھ على عباده ووالیة األمر في بالده  اهللا واصطفاه وانتجبھ وارتضاه

، والصالح  ، وتمییز الراجح منھا واألرجح معرفة تلك الحقوق تفاصیًال وجمًال وأسبابًا وعلًال
 ، مع ما ھي علیھ من الكثرة والوفور  ألصلحوا

،  ، والتعارض والتزاحم ، والتغّیر والتقّلب ، واالختالف بحسب األزمنة واألحوال والتشّعب
، فاستحضار جمیع ذلك في نفسھ ـ فضًال عن العمل بھ ـ أمر عسیر   والتدافع والتصادم

، ال تحصل إّال بمنحة   بةومرمى خطیر ومقام شاسع ومجال واسع وعظیم منزلة ورفیع مرت
من اهللا وموھبة لمن خّصھ اهللا من عباده بالكمال وخّلصھ من شوائب النقص في األفعال 

 .  لق أو لنفسھ أو للمخلوقوال یظلم حّقًا من الحقوق للخا )517(واألقوال حّتى صار ال یخیس

،  ، وریاسة الدین والدنیا حوالتھ وذاك ھو الذي جعل اهللا التصّرف في اُألمور كفالتھ  
 .   وأوجب على عاّمة الخلق طاعتھ ووالیتھ

الّلُھ َأْعَلُم َحْیُث (:  نّزھھ كما نّزه نفسھ عن الظلم وأكمل عدالتھ) جّل شأنھ(وما ذاك إّال ألّنھ   

 .  )518()ِرَساَلَتُھَیْجَعُل 

وحیث إّن ذلك االستعداد وتلك القابلیة من الملكات النفسانیة والمعاني الخفیة الباطنیة   
إذ لیست تلك ;  الناسالتي ال تشاھدھا الحواّس وال یّطلع علیھا الخاّصة فضًال عن عاّمة 

، بل ھي  العدالة الكاملة مّما تقع علیھا العین وال ُتعرف باألفعال الجمیلة مّرة أو مّرتین
 .  رابطة إلھیة وملكة قدسیة

   مراتب الوالیات وتدّرجاتھا 

ومن ھنا قالت الفرقة اإلمامیة ـ ولعلھا أصابت واستیقنت وما استرابت ـ إّنھ البّد   
الیة العاّمة والرئاسة المطلقة من تعیین علیھ وداللة ونصٍّ من صاحب لصاحب تلك الو

                                                           
 .  )288:  4العین للفراھیدي . ( نكل عّما قال:  ، أي وخاس فالن.  أخلف:  ، أي خاس فالن بوعده)  517(
 .  124:  6سورة األنعام )  518(
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 ى، بل األعل  إذ ھو الشریك لھ في تلك المرحلة;   )519(الوحي والرسالة

 .  منھ منزلة والمحیط بھ خبرًا والمّطلع علیھ عالنیة وسّرًا

 

 ]مراتب الوالیات وتدّرجاتھا[

ثّم إذا فاتت على الخلق ھذه النعمة وُسّد دونھم باب ھذه الرحمة ـ ألسباب یطول بل   
یعسر بیانھا ویرجح بل یلزم في مذھبي كتمانھا ـ وجب أن یتوّلى على الرعیة األقرب 

 .   یھ عدًال واألشبھ فاألشبھ بھ سیرة قوًال وفعًالفاألقرب إل

وكّلما امتّد باع الوالیة واإلمارة واّتسع نطاق السلطة واإلدارة اشتّدت الحاجة إلى العدل   
 .  ومعرفة الحقوق

فأّول والیة لإلنسان والیتھ على نفسھ بحسب حالھ أّول بلوغھ وبدّو كمالھ وصالحیتھ   
 .   النفراده واستقاللھ

وھو محتاج إلى العدل بذلك المقدار والسیر فیھا بسیرة العقل واالعتبار طلبًا إلصالح   
،  معاده ومعاشھ وتحصیل ما یقوده إلى ثروتھ وریاشھ وما ینتظم بھ حالھ ویّتسع بھ كمالھ

 .  ، وكان إبرامھ نقضًا وأحوالھ فوضًى وإّال عاش في عیش وبي وعاد في حال ردي

على نفسھ والیتھ على أوالده وأھلھ وعرسھ مّمن جعلھم اهللا تحت والیتھ ثّم بعد الوالیة   
، بل  ، حّتى الحیوانات الصامتة واألشجار والزروع النابتة واستودعھم في كنف رعایتھ

 .  العقار وسائر األموال الثابتة وغیر الثابتة

 .   فإّن لجمیعھا حدودًا قائمة وحقوقًا الزمة  

، حّتى یضع كّل شيء منھا في   ذلك محاسبھ وسائلھ عنھا ومطالبھ بكّل) سبحانھ(واهللا   
 .  ، ویقوم بحّقھ وما یلزم من مؤنتھ  ، وُیعملھ بوظیفتھ  ، ویعاملھ بعدلھ محّلھ

وھكذا تشتّد الحاجة إلى العدل ـ بحسب ترّقي اإلنسان في سعة الوالیة على قدر ما لھ   
، من مناصب   في تفاضلھم وأصنافھم ومنازلھم من اللیاقة والكفایة ـ من سائر طبقات الناس
،  ، والوالة ، والقضاة  ، واُألمراء ، كالوزراء الحكومة والدولة ومراتب الشرع والمّلة

،  ، وزعماء الجیوش والفیالق ، والحّجاب  ، والكّتاب ، وُأمراء األقالم وشیوخ اإلسالم
،  من بأیدیھم األقالم والمھارق، و ، وحاملي الرایات والبوارق وحّراس الحبوس والمضایق
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، ونقباء  ، وخّزان بیوت األموال وُأمنائھا وأھل الخراج والجبایة ودفع المؤن والجرایة
فإّن .  ، وخّدام الدواّب والحیوانات ، ال بل حّتى العبید والسادات بیوتات الشرف وزعمائھا

 .  .  ي جمیع معامالتھ بین عینیھ، ومیزانًا یجعلھ ف لجمیع ھؤالء عدًال في من لھ الوالیة علیھ

،  وال تزال تتصاعد المراقي والمقامات في المناصب والحكومات واإلمارة والوالیات  
حّتى تنتھي إلى زعیمھا الكبیر صاحب التاج والسریر والشرف الخطیر والباب العالي وعلم 

ع ظھور العدالة ، وتوّق ، فھناك مطمح األنظار ومسرح اآلراء واألفكار  اإلسالم الھاللي
 .  الكاملة وترّقب صدور اآلراء الفاضلة

، وجرت أنوار عزماتھ في صالح ممالكھ مجرى   وما من ملك سار بالعدل في ملكھ  
، وأشفق  ، وعامل أھل مملكتھ ببّره ورأفتھ ، ورعى رعایاه بأحسن سجایاه النّیر في فلكھ

،  ھم سیرة السري الشریف في سریتھ، وسار فی  علیھم إشفاقھ بولده ولحمتھ وقومھ وعشیرتھ
أّنك  )520()َوَال ُیَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبیر(:   ، إّال وأنا لك عنھ بشیر وطّبق على الحّق والعدالة أقوالھ وأفعالھ

، وأجرى  ال ترى تلك المملكة غّب یسیر إّال وقد بّث ملكھا بالعدل روح السعادة والرقي فیھا
،  ، وطبع على العدل بسیرتھ العادلة طباع جمیع ُأمرائھ ووزرائھ الحیاة في مجاریھا عیون

، وكال النصیحة والخلوص لكاّفة  وجمع على الصدق واألمانة أھواء سائر خّزانھ وُأمنائھ
، ونثر في ألواح قلوبھم  ، وزرع في ضمائر رعیتھ زروع اإلخاء واالّتحاد نّوابھ ووكالئھ
 .  المحّبة والھوى إلى سبیل الھدى والرشاد )521(، وقادھم بأشطان واالنقیاد بذور الطاعة لھ

، ویتطابق على لزوم المعاملة  وحین إذ یتوافق على العمل بالعدل الرئیس والمرؤوس  
، ویتواصل بعنوانھ السري  ل بمیزانھ الملك والرعّیة، ویتعام  بھ السائس والمسوس

، حّتى   ، وتنتعش باسمھ األشباح واألرواح  ، وتنتقش برسمھ الصحائف واأللواح  والسرّیة
 .  ، ال بل عقًال مدّبرًا وحّسًا  ، ال بل حیاًة ونفسًا  تعود الرعّیة جسمًا والرئیس لھا رأسًا

، ال كرأس جمل على  والجسم للرأس مطابقًا،  ذاك حیث یكون الرأس رأسًا موافقًا  
 !  ، أو رأس شاة على جسم جمل جسم شاة

،   فإذا كانت الحال على تلك الصفة فھنیئًا لتلك اُألّمة بالعیش الھني والشرف السني  
، والُرقي والسعادة والحسنى  ، والمجد المؤّبد والذكر المخّلد  والطالع السعید والزمن الرغید

، والجموع والقّوة والسطوع والسطوة،  ، والعّزة والِمنعة والعلّو والرفعة یادةمن اهللا والز
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، والعیش على الصدق والوفاء عیشة   وإذعان الممالك واُألمم وخضوع العرب لھا والعجم
إخوان الصفاء على الموازرة والمعاضدة والمشاورة والمساعدة والمساواة والموازنة 

 .  وة باھرة وقّوة قاھرة ونعمة زاھرة، في ثر  والمؤاخاة والمعاونة

،  ، فأشھدنا ذلك الغصن الرشیق ، أو حّیانا بلطفھ بغتًة  أحیانا اهللا في ذلك العیش األنیق  
، فإّني أصفھ وأحمده وال أعرف من یعرفھ أو  أو أبقانا بمّنھ إلى ظھور ذلك العصر الوریق

كاره وتتلو الصحف علّي جمیل أخباره ، وأسمع بتذ ، وأذكر سجایاه وال أنظره وال أراه یجده
 .  وال أرى في ُأفقي شیئًا من آثاره

، واعتدال مذھبك وعدل آبائك وما سبكھ اإلسالم في شرائعھ المقّدسة من أحسن  ال  
، استحالت  وطغیانًا، إّن العدل إذا استمّر ھجره أزمانًا وُسّد باب العمل بھ عمًى  السبائك

، وصار  ، وعادوا أعداًء وقد جعلھم اهللا بفضلھ إخوانًا الطباع ال محالة ظلمًا وعدوانًا
اإلبل  )522(، وضعفاء الرعّیة كأنضاء  ، والمتأّمرون ذئابًا عادیة المتغّلبون سباعًا ضاریة

، حّتى راح كّل واحد وھّمتھ من عجزه وتراخیھ ھضم حقوق   یع الماشیةاألنقاض أو كقط
 !  ، والسعي في أن یھلكھ ویردیھ ، وسلب نعم اهللا علیھ وأیادیھ أخیھ

، ولو كشف لك عن قلوبھم لما   فلو تجّسمت لك أعمالھم لما رأیت إّال نھشًا وعّضًا  
وت أحوالھم لما بلوت إّال أخالقًا سبعیة ، ولو بل  وجدت ـ بعد ظلمة الجھل ـ إّال حقدًا وبغضًا

 !   أو بھائم وحشیة یفترس بعضھا بعضًا

 !  ، والقلب قلب حیوان فالصورة صورة إنسان  

فإّنك ال !  ، بل لیتھم كانوا كالوحوش الضاریات  ، وأّنى لك منھم بطباع الحیوانات ال  
تعّد بھا إّال القلیل مّمن ال تعطفھ  ، وال تجد فیھا من ال تأخذه على أبناء نوعھ الغیرة والحمیة
 .  على أبناء جنسھ عواطف الجنسیة وروابط السنخیة

 :  وأّما نحن ـ إّال من عصم اهللا ـ فأشّد بالئنا وعدواننا لیس إّال على أبناء جنسنا وإخواننا  

 !  ویأكل بعضنا بعضًا عیانًا*** وإّن الذئب یترك لحم ذئب 

،  ، واستفحل أمره في الطباع واستعظم لعیاء في النفوس واستحكمثّم إذا دّب ھذا الداء ا  
، فال محالة صعب  ، وشّب علیھ الصغار وربت علیھ الكبار  ومضى علیھ دور بل أدوار

، بل تعّذر ـ  ـ إزالتھ من المكامن ، وعسر ـ بعد تمّكنھ على المھرة من ناشئة العدل عالجھ
  : ، ولكن  ولو بأدّق المكائن ـ استخراجھ
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 )523(إذا استعنت بصبر أن ترى فرجًا*** ال تیأسّن وإن طالت مطالبٌة 

، وُأمھل إلى أن سرى إلى آحادھا   وإذا ُأھمل حّتى جرى في ُأصول المملكة وفروعھا  
، وراج في األنفاق   ـ داء الشقاق من السوق إلى األعناق، ودّب ـ والعیاذ باهللا وجموعھا

، وُترك الشعب حّتى  ، وارتكز في األعماق والعروق حّب ھضم الحقوق سوق الغدر والنفاق
، فأنا لتلك المملكة نذیر  ، والعقل حّتى اعتُقل واحتجب ، وقلب الملك حّتى انقلب انشعب
، وتتعّقبھا   )525(أن سوف تثب علیھا اللیوث الخوادر:  )524(، وعند جھینة الخبر الیقین مبین

، وتختلسھا ـ إّال إذا حفظ اهللا ـ  والعیاذ باهللا ـ تلك النسور ، ال بل تفترسھا ـ  العقبان الكواسر
عیونھا ، وقد استدارت علیھا ب ، فإّنھا النتھاز الفرصة من ورائھا  ولو كان علیھا ألف سور

 .   ، أو لذھاب شرف استقاللھا ، وھي ال تنفّك تجھد إّما لزوالھا  ورقبائھا

، فما ھي إّال النتزاع ما أبقت فیھا من  فال یغّرّنھا ما تبدي لھا من الملق والبشاشة  
 :  الرمق والحشاشة

 إذا رأى منك یومًا فرصًة وثبا*** إّن العدّو وإن أبدى مسالمة 

،  جھد أھُل الحّل والعقد في نشر لواء العدل وبّث روحھ في الممالكفلیبذل الجّد وال  
، وإّال فلتقطعھ ولو  ولتجھد أن تعدل إلى العدل بطباع من تعّود من ُأمرائھا على خالف ذلك

، قطعھ ـ إذا عسر  فإّن الظالم في األرض كالعضو الفاسد في البدن; بقلعھ من ُأّس بنائھ 
، وبھ تلتئم  العادل ھو الحیاة لألوطان وناموس السعادة والعمران، و  عالجھ ـ خیر من إبقائھ
 .   ، وتسعد المملكة وتقوى الملكة  الشعوب وتتأّلف القلوب

، ومعاملة كلٍّ   ، وترك المیل واإلجحاف ولیس العدل ـ كما عرفت ـ سوى أداء الحقوق  
 .  بما یستحّقھ من الموازنة واإلنصاف

 

   حقوق وبیان ضابطتھا تعیین موازین العدل حسب ال

 ]تعیین موازین العدل حسب الحقوق وبیان ضابطتھا[
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ومیزان العدل واللباب في ھذا الباب ما امتّن ببیانھ وتفصیلھ أعدل سیاسيٍّ عاِلم في   
، في  الدنیا والدین)526(، إمام الموّحدین ویعسوب  ، ومن ھو ـ بعد أخیھ ـ سّید ولد آدم العاَلم

، وحقوق كلٍّ على اآلخر من  خطبة ذكر فیھا جمًال من حقوق الرعّیة على الملوك واُألمراء
، ونصب فیھا موازین القسط وقوانین الحّق ومكائیل العدل في السیاسة  ھؤالء وھؤالء

 .  وتفاصیل ما یجب على من ألقى اهللا إلیھ أزّمة الرئاسة

 .  الساطع) نھج بالغتھ(وھي إحدى خطبھ الجوامع وآیات   

وجمیع ما ذكرناه في ھذا الفصل من الحّث على العدل وفوائده وثمراتھ وعوائد بركاتھ   
، ال بل  ، ال بل غیض من فیضھا  ، ال بل لمعة من قبساتھا ما ھو إّال لمحة من لمحاتھا

 .  من روضھا )527(ضغث

 :  )علیھ السالم(التي یقول في أّولھا  )528(أال وھي خطبتھ التي خطبھا بصّفین  

، ولكم علّي من الحّق مثل الذي  ، فقد جعل اهللا لي علیكم حّقًا بوالیة أمركم أّما بعد «  
 .   لي علیكم

، ال یجري ألحد إّال جرى  فالحّق أوسع األشیاء في التواصف وأضیقھا في التناصف  
 .  ھل

; دون خلقھ ) سبحانھ(ولو كان ألحد أن یجري لھ وال یجري علیھ لكان ذلك خالصًا هللا   
 .  لقدرتھ على عباده ولعدلھ في كّل ما جرت علیھ صروف قضائھ

، وجعل جزاءھم علیھ مضاعفة الثواب تفّضًال   ولكّنھ جعل حّقھ على العباد أن یطیعوه  
 .  منھ وتوّسعًا بما ھو من المزید أھلھ

، فجعلھا تتكافأ  من حقوقھ حقوقًا افترضھا لبعض الناس على بعض) سبحانھ(ثّم جعل   
 .   ، وال ُیستوجب بعضھا إّال ببعض ، ویوجب بعضھا بعضًا  في وجوھھا

، وحّق الرعّیة   حّق الوالي على الرعّیة:  من تلك الحقوق) سبحانھ(وأعظم ما افترض   
 .  على الوالي

 .  لكلٍّ على كلٍّ نظامًا ُأللفتھم وعّزًا لدینھم) سبحانھ( فریضة فرضھا اهللا  

 .  ، وال تصلح الوالة إّال باستقامة الرعّیة فلیست تصلح الرعّیة إّال بصالح الوالة  

                                                           
 .  )342:  1عین للفراھیدي ال. (  أمیر النحل وفحلھا:  الیعسوب)  526(
 .  )270أساس البالغة . ( قبضة من قضبان صغار أو حشیش بعضھ في بعض:  الضغث)  527(
، كانت فیھ الوقعة المشھورة بین علي  موضع بقرب الرّقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بین الرّقة وبالس:  صّفین)  528(
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، وقامت  ، عّز الحّق بینھم  ، وأّدى الوالي إلیھا حّقھا فإذا أّدت الرعّیة إلى الوالي حّقھ  
،   ، فصُلح بذلك الزمان  السنن )529(، وجرت على أذاللھا م العدل، واعتدلت معال  مناھج الدین

 .  ، ویئست مطامع األعداء  وُطمع في بقاء الدولة

، وظھرت  ، اختلفت ھنالك الكلمة ، وأجحف الوالي برعّیتھ وإذا غلبت الرعّیة والیھا  
، وُعّطلت   ھوى، فُعمل بال ، وُتركت محاّج السنن  في الدین )530(، وكثر اإلدغال  معالم الجور

،  ، وال لعظیم باطل ُفعل  ، فال ُیستوحش لعظیم حقٍّ ُعّطل  ، وكثرت علل النفوس األحكام
 .  )531(»  ، وتعّز األشرار  فھنالك تذّل األبرار

 :  في وصف نفسھ لیكون قانونًا لوالة العدل من بعده) صلوات اهللا علیھ( إلى أن قال  

، وُیوضع  وإّن من أسخف حاالت الوالة عند صالحي الناس أن ُیضّن بھم حّب الفخر «  
 .  أمرھم على الكبر

   بعض الكالم في العصمة 

ولست ـ بحمد  .  وقد كرھت أن یكون جال في ظّنكم أّني ُأحّب اإلطراء واستماع الثناء  
عن تناول ما ھو أحّق بھ من ) سبحانھ(، ولو كنت ُأحّب ذلك لتركتھ انحطاطًا هللا  اهللا ـ كذلك

 .   العظمة والكبریاء

، إلخراجي نفسي   ، فال تثنوا علّي بجمیل ثناء ورّبما استحلى الناس الثناء بعد البالء  
 .  وفرائض البّد من إمضائھاإلى اهللا وإلیكم من التقّیة في حقوق لم أفرغ من أدائھا 

، وال تتحّفظوا مّني بما ُیتحّفظ بھ عند أھل   فال تكّلموني بما ُتكّلم بھ الجبابرة  
، وال التماس   ، وال تظّنوا بي استثقاًال في حقٍّ قیل لي ، وال تخالطوني بالمصانعة  )532(البادرة

، كان العمل بھما  ، فإّنھ من استثقل الحّق أن یقال لھ والعدل أن یعرض علیھ  إعظام لنفسي
 .   علیھ أثقل

، وال  ، فإّني لست في نفسي بفوق أن ُأخِطئ ، أو مشورة بعدل فال تكّفوا عن مقالة بحقٍّ  
، فإّنما أنا وأنتم عبید  ، إّال أن یكفي اهللا من نفسي ما ھو أملك بھ مّني  آمن ذلك من فعلي

، وأخرجنا مما كّنا فیھ إلى ما  ، یملك مّنا ما ال نملك من أنفسنا  مملوكون لربٍّ ال رّب غیره

                                                           
تھذیب اللغة . (  وجوھھا:  أي) جرت اُألمور على أذاللھا: ( ویقال.  مجرى الطریق ووسطھ:   ، وھو جمع ِذل:  أذالل الطریق)  529(

14  :293(  . 
 .  )1697:  4صحاح اللغة . ( ، إذا أدخل فیھ ما یخالفھ ویفسده قد أدغل في األمر:  یقال.  الفساد:  الَدَغل)  530(
 .   )وأجحف: ( بدل) أو أجحف: ( ، و  )نظامًا: ( بدل) فجعلھا نظامًا: ( ولكن ورد.  334ـ  332نھج البالغة )  531(
 .  )209:  1معجم مقاییس اللغة . ( ما یبدر من اإلنسان عند الحّدة والغضب:  البادرة)  532(
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انتھى ما  )533(»  ، وأعطانا البصیرة بعد العمى ، فأبدلنا بعد الضاللة بالھدى أصلحنا علیھ
 .  أردنا التشّرف واالستنارة بنقلھ من ھذه الخطبة الشریفة

 

 ]بعض الكالم في العصمة[

ن قد كفاه م) جّل شأنھ(إّن اهللا :  یقول الملتزم بحبل والیتھ المعتصم بعصمتھ وإمامتھ  
نفسھ من أن یخِطئ في قول أو فعل أو رأي أو تدبیر أو غیر ذلك بما منحھ من العصمة التي 

،   )534(تقول بھا اإلمامیة المبتنیة على ُأصولھم الصحیحة وبراھینھم التي ھي بذلك صریحة
 .  وستمّر علیك اإلشارة إلیھا في محّلھا إن شاء اهللا

وكذا ما قبلھا وما بعدھا مّما »  فإّني لست بفوق أن ُأخِطئ «:  بقولھ )علیھ السالم(ومراده   
، وأّنھ یصّح علیھ جمیع ما یصّح  ن بالبشریة ولوازمھااالعتراف واإلذعا:  ھو قریب منھا
،   ، ویمكن علیھ الخطأ والنسیان باإلمكان الذاتي من حیث إّنھ إنسان وبشر  على البشر

 .   وطبیعة اإلنسان بذاتھا تقتضي تلك اُألمور

على من  یرید المبالغة والتأكید الشدید في إثبات أّنھ إنسان وعبد هللا رّدًا )علیھ السالم(فھو   
 .  أّدعى اُأللوھیة في حّقھ وقضى بالربوبیة في شأنھ

وحیث كانت ھذه المقالة الردیة من أبغض األشیاء إلیھ حسب ما ھو فیھ من المعرفة   
، فحّقق لذاتھ الطبیعة   ، فلذلك جّد في البیان واجتھد وأّكد الحّجة وشّدد باهللا والعبودیة

، وسّجل أّن الخطأ والنسیان  افًا بالعجز والمخلوقیة، وأثبت لنفسھ لوازمھا اعتر  البشریة
 .  ، إّال أن یسّدده اهللا ویعصمھ  وغیرھما من النقائص لھ كغیره الزمة

، من شّدة عبودیتھ هللا وطاعتھ لھ ومجاھدتھ في سبیلھ ومخالفتھ  نعم:  واإلمامیة تقول  
إذ النفس ;  )535(ما یحذرلھوى نفسھ قد سّدده اهللا وعصمھ وأّدبھ وعّلمھ وكفاه من نفسھ 

 .  وھواھا ھو العدّو األكبر

أعدى عدّوك نفُسك  «:  قد ُتلي علیك من قولھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولعّل ما یروى عن النبي   
 .  )536(»  التي بین جنبیك

                                                           
 . الثانیة) ُأحّب: ( بعد كلمة) أن یقال: ( ولكن وردت زیادة.  335ـ  334نھج البالغة )  533(
، أنوار  76ـ  75، الیاقوت  305، االقتصاد للطوسي  432و 430و 429، الذخیرة   135ـ  134أوائل المقاالت :  قارن)  534(

 .  200، الحاشیة على إلھیات الشرح الجدید للتجرید  206ـ  204الملكوت 
 .  راجع المصادر المتقّدمة في الھامش السابق)  535(
 .  بأدنى تفاوت،  160:  1، كشف الخفاء  157الزھد للبیھقي :  الحظ)  536(
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ا وما جبلت علیھ واجتلبتھ من النقص وعرف شّدة مكرھا وبالئھ )علیھ السالم(ومذ عرفھا   
 .  ، فكان اهللا لھ خیر عاصم ، اعتصم باهللا من شّرھا المتفاقم بشھواتھا وأھوائھا

 .   ، فبّدل من النقص بأقصى الكمال طباعھا وعند ذلك أطاعتھ نفسھ وما أطاعھا  

كّل واحد من ، بل یصلح أن تحصل في   بأّن ھذه العصمة ال تختّص إذًا باإلمام:  والقول  
 .   األنام

، وأین االلتجاء إلى اهللا   ، ولكن أین حقیقة االعتصام حّتى یبعث العصمة  نعم:   قلنا  
 !  ؟  والكرامة علیھ حّتى یستوجب العبد ذلك النصیب وتلك القسمة

على أّنا ال نأبى من حصول تلك العصمة في الجملة لكثیر من عباد اهللا الكاملین   
 .  وأولیائھ المخلصین

 .   ، ولكّنھم غیر واجبي العصمة إّنھم وإن كانوا معصومین:  ولكنا نقول  

 .  وتحقیق ذلك موكول إلى محّلھ إن شاء اهللا  

وإّنما الغرض دفع ما یترائى في باِدئ النظر من منافاة بعض فقرات الخطبة للقول   
 .  بالعصمة

متھ ـ كما سیأتي إن شاء وحملھا على ذلك بعد قیام الدلیل القطعي على وجوب عص  
 .  ـ مّما ال محیص عنھ )537(اهللا

 .  على أّنھ في نفسھ غیر بعید عن ظاھر الكالم  

لربٍّ ال وإّنما أنا وأنتم عبید مملوكون  «:  ـ بعد تلك الفقرات ـ )علیھ السالم(أال ترى قولھ   
، فإّنھ كالصریح في أّن مراده إثبات مشاركتھم في العبودیة هللا  الخ» .  . . رّب غیره

، ال بحسب الحال  ، إّال بحسب أصل الطبیعة  ، ال المشاركة في الخطأ والجھل  والمخلوقیة لھ
 .   الحاضر

الة األمر من ھذا كّلھ مضافًا إلى ما في ھذه الكلمات من فائدة التعلیم والتدریب لسائر و  
بعده كي ال یحملھم الكبر والفخر والھوى وحّب النفس واألنفة والترّفع والتعاظم والتمّنع عن 

، فیستقّلون في آرائھم ویستأثرون في  احتمالھم تطّرق الخطأ والغفلة في حّق أنفسھم
كة التصّرف بحسب شھواتھم وأھوائھم قضاًء لوطر تلك الشھوة الالزمة وإعوازًا لتلك المل

، والخطأ جائز في حّقھم في الساعة  إذ ھم بعُد على أصل طبیعة البشریة; العاصمة 

                                                                                                                                                                                     
، وفیھ محّمد بن عبد  الحدیث المزبور ـ البیھقي في كتاب الزھد من حدیث ابن عّباس:  رواه ـ أي:  قال العراقي: (  وقال الزبیدي

 .  )375:  8إتحاف السادة المّتقین . ( )الرحمان بن غزوان أحد الوّضاعین
 .  وما بعدھا 36ص 2سیأتي في ج )  537(
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، فوجب ـ طلبًا لصالح المملكة ونجاحھا ـ مراجعتھم لذوي األلباب  الحاضرة والحالة الفعلیة
المستقیمة واآلراء القویمة والجّد والعزیمة والدین والنصیحة واألغراض الصحیحة في كّل 

 .  وحلٍّ وإحكام ووقوف وإقدام نقض وإبرام

لنبّیھ األكرم الذي طّھره وأھل بیتھ ) تعالى(واردًا مورد قولھ  )علیھ السالم(فیكون كالمھ   
 .  )539()َوَأْمُرُھْم ُشوَرى َبْیَنُھْم(،  )538()َوَشاِوْرُھْم ِفي اَألْمِر(:  من الرجس تطھیرًا

، وأكثرھم  ومن المعلوم المسّجل استغناء حبیبھ المبّجل عن مراجعة قومھ وأصحابھ  
 !  ، لیس لھم في شيء من العلوم قدم وال أیادي  ُعرب بوادي

 .   وھو بالوحي المبین صادع والروح األمین إلیھ ذاھب وراجع!   كیف  

عھ العبارة من المكان المكین ، بل قد استكفى عن كّل ذلك واستغنى بما ال تس ال  
 .  والمنزلة الحسنى ومقام قاب قوسین أو أدنى

 .   فما أمره بذلك إّال لتعلیم العباد وداللتھم على الحزم والسداد  

، وال كّل خلیفة كعلي أمیر   وما كّل والة األمر والسالطین بذلك المقام المكین  
 .  المؤمنین

، فما أعظم حاجتنا إلیھ ونحن على   ھو الغني الكاملوإذا أظھر الحاجة إلى الشيء من   
 !   ما نحن علیھ من النقص والقصور والضعف عن نیل حقائق اُألمور وعواقب الدھور

بأّن :   أّنا وإن كّنا نقول:   ، وھي  على أّن ھنا فائدة ُأخرى ومزیة لعّلھا بالذكر أحرى  
، ولكّنا ال نقول بأّنھا  یم البشریةعلوم ذوي العصمة لدنیة غیر محتاجة إلى طریقة التعال

، لھا أسباب وطرق خاّصة غیر الطرق  ، بل كثیر منھا تدریجیة كسبیة جمیعًا حضوریة
 .  .  المتعارفة

، وغیر ذلك  ، ومحاورة المالئكة الكرام ، والرؤیا والمنام الوحي مثًال واإللھام:  وھي  
 .  مّما لیس القصد ھنا بیانھ

یكون أحد الطرق مراجعة النبي أو الوصي أنفسھم لعظماء اُألّمة في ولكن ال یبعد أن   
جّل (، ویكون مبدأ المبادئ   خصوص ما یتعّلق بتدبیر المملكة من السیاسات ووقائعھا المھّمة

، وینتقده   ، فیلقي الصواب على لسان أحدھم  قد جعل الُیمن والبركة في ذلك االجتماع) شأنھ
، فینفذه  ة حدسھ وصّحة تمییزه وما أعطاه اهللا من القّوة والكمالصاحب الوالیة واإلمرة بقّو

                                                           
 .  159:  3سورة آل عمران )  538(
 .  38 : 42سورة الشورى )  539(
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، فیكون عرض اآلراء علیھ أحد طرق تنّبھھ وإصابتھ للصواب  ویمضیھ ویحكم بھ ویجریھ
 .  كالوحي واإللھام وغیرھما

، فاآلیات الشریفة ـ على ظاھرھا وحقیقتھا ـ ال تنحصر بالحمل على صرف  وعلى ھذا  
 .   ان ھو أحد مقاصدھاالتعلیم وإن ك

، ولوال خوف اإلطالة  وھذا أحد فوائد االجتماع والتأّلف الذي بني علیھ أساس اإلسالم  
 .   لبسطنا فیھ بعض الكالم

:  ـ إن صّح ـ من مضمون قولھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولعّل إلیھ اإلشارة بما رووا عن النبي   
، وأمثال ذلك مّما  )541(» ال تجتمع ُأّمتي على الخطأ «:  ، وقولھ )540(» ید اهللا مع الجماعة «

 .  ، أو وجوب اّتباع ما وقع علیھ اإلجماع اق واالجتماعیدّل على فضل االّتف

، وثبوت اّتفاقھا جمیعًا على ما  ولكن الشأن كّلھ في حضور عظماء اُألّمة واجتماعھا  
 .   وقع من دعوى إجماعھا

 

   عود على بدء 

 ]عود على بدء[

دول ووالة أّن تلك الخطبة الشریفة مّما یلزم على جمیع الملوك وأرباب ال:  والغرض  
، ویجعلوھا غّرة في جباه سجّالتھم  األمر أن یّتخذوھا ِوردًا بھ یلھجون ومنواًال علیھ ینسجون

 .  وطّرة في نواصي مجّالتھم

وأوسع منھا في تفاصیل الحقوق ومراتب العدل بین طبقات الناس على اختالفھم   
منھا لصاحبھ من األحكام  ومعاملة كّل واحد مع اآلخر من الملوك والرعایا وما یلزم كال

، ھو كتابھ الجلیل وعھده المفّصل المستطیل الذي عھده إلى صاحبھ وحوارّیھ   والقضایا
، قائد فرسانھ وزعیم جیوشھ  ، بل أخّص أصحابھ وثقاتھ وأوثق أولیائھ ووالتھ ووالیھ وولّیھ

                                                           
:   1، كنز العّمال  13، تلبیس إبلیس  202و 201و 200:  1، المستدرك على الصحیحین  466:   4سنن الترمذي :  انظر)  540(

206   . 
، تلخیص  202و 201و 200:  1، المستدرك على الصحیحین  466:  4، سنن الترمذي  1303:  2سنن ابن ماجة :  قارن)  541(

، أسنى المطالب   470:  2، كشف الخفاء  431، الدرر المنتثرة  206:  1، كنز العّمال   460، المقاصد الحسنة  141:  3الحبیر 

 .  ، بأدنى تفاوت  525
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مالك بن (ر ، الحربي المشّھ ، فارس الحروب وكاشف الغّماء عنھ والكروب وعین أعوانھ
 .   حین أرسلھ والیًا على مصر) تغّمده اهللا برضوانھ األكبر()542()الحارث األشتر

فلیرجع إلیھ من أراد معرفة سیاسة المدن ودقائق الرقي والتمّدن وأسباب العمران   
 ، الوزراء واُألمراء:  والشرف واألخذ بموازین العدل والنصف بین طبقات جمیع الناس من

،  ، والعّمال  ، وأھل الحرف والصنائع ، والتّجار ، والعساكر واألكابر والكّتاب والحّجاب
،   ، والمعاھدین من أھل الكتاب وسائر الملل ، والسفل ، ومعاملة األشراف وأرباب البضائع
،   ، والمعمل الزراعي والعمل الصناعي النفوذ اإلداري والروح التجاري:  إلى غیر ذلك من

، والنفس  ، وتدبیر األھل والمنزل ومعرفة المبدأ والموئل واألسلحة والقلب واألجنحة والجند
 .  ، وما یزین ویشین من الصاحب والقرین وكمالھا وجورھا واعتدالھا

 .  ، وضبطھ حصره وعّده ، وحواه عاله ومجده أال كّل ذلك قد أحصاه عھده  

،  ، ونصب بالقسط والعدل مكیالھ ومیزانھ وأبانھ )علیھ السالم(أال كّل ذلك قد أوضحھ   
 .  وعّین ما یجري لھ وعلیھ وما یساق منھ وإلیھ

 .   ، وقام بھ تفاصیًال وُجمًال أال كّل ذلك مّما اختّص بھ علمًا وعمًال  

لعدل تجد جمیع معاھد المحاسن في عھدتھ وسائر تفاصیل ا )543(فراجع ذلك العھد  
 .  والحقوق في جملتھ

، فسترى ھنالك من  ثّم اعطف في ذلك النھج على سائر عھوده وكتبھ ووصایاه وخطبھ  
، ومن   ، ومن معجز الفصاحة والبالغة ما یحّیر األلباب ویذھل اللبیب  العلوم األعاجیب

 .  األحكام السیاسیة والحكم اإللھیة غرائب األسالیب

، وأخذتك ھّزة  اجعتھا وفرغت من تدّبرھا ومطالعتھاثّم إذا قضیت وطرك من مر  
، وابتھل   ، وزد وبارك علیھ  ، فقف ھناك وصّل وسّلم طرب المعرفة والعلم ال العّزة باإلثم

                                                           
 .  مالك بن الحارث بن عبد یغوث بن مسلمة بن ربیعة األشتر المذحجي النخعي)  542(

 .  كان من زعماء العراق األشّداء فارسًا صندیدًا شدید البأس حلیمًا كریمًا خطیبًا شاعرًا
  .  بل شترت في حروب الرّدة:  ، وقیل ، وشترت عینھ في وقعتھا  شھد الیرموك

، فسّم في الطریق بتدبیر من عمرو بن  ، وكان یومئذ في نصیبین  توّجھ إلى مصر لّما اضطربت األوضاع على محّمد بن أبي بكر

 .  ھـ 39العاص ومعاویة سنة 
ـ  10:   10، تھذیب التھذیب  162ـ  161:  6، اإلصابة   45:  1، العبر  35ـ  34:  4، سیر أعالم النبالء  311:  7التاریخ الكبیر (

 .  )42ـ  38:  9، أعیان الشیعة  11
 .  445ـ  426الحظ نھج البالغة )  543(
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،  فالحّق أحّق أن یّتبع.   ، فال أعدل عنھ إّال إلیھ ، ھذا ھو اإلمام العادل اللَّھّم:  إلى اهللا قائًال
 .  أو ُخدعوما ألحد مع الحّق عداوة 

، ولكن   ونحن ـ طبع اهللا على اإلنصاف قریحتك وطبعك ـ قد أتعبنا بطول الكالم سمعك  
، وخّل  ، فامنحنا ـ عافاك اهللا ـ عفوك یشھد اهللا أّنا ما قصدنا بذلك إّال نصیحتك ونفعك

 .  ، وابذل لنا صفوك كدرك

 

   خالصة وفذلكة المقام 

 ]خالصة وفذلكة المقام[

 :  ، فنقول وھاك فذلكة المقام وخالصة ما سیق ألجلھ الكالم  

 إّن االّتصاف بالعدل وإقامة موازینھ وإجراء ُأصولھ واستعمال قوانینھ  

على   ـ، ولكّنھا   وھي كثیرة تكاد أن ال تحصى وال تحصر.   موقوف على معرفة الحقوق
، وال یخرج شيء   كثرتھا واختالفھا وتباین أنواعھا وأصنافھا ـ تندرج كّلیة في ثالثة ُأصول

 :  من الحقوق عنھا بضرورة العقول

 .  الحقوق التي بینھ وبین نفسھ:   األّول  

 .   ، وھو أصل برأسھ واألصالن اآلخران یتفّرعان علیھ كما عرفت  

 .  من الحقوقما بینھ وبین الخالق :   الثاني  

 .   ما بینھ وبین المخلوق:  الثالث  

وقد أشار إلى ضابطة العدل وكّلیتھ في كّل واحد منھا ذلك العالم الرّباني والمعّلم   
 !  ؟ ، فما المعّلم األّول والثاني بالتعالیم اإللھیة

،   وكلماتھ في ضابطة كّل واحد منھا كثیرة یضیق المقام عن حصرھا ویقصر عن أقّلھا  
إذ تغنیك من ; ، ولكن نقنع في كّل أصل بواحدة مّما فیھ من كلماتھ العدیدة  فكیف بأكثرھا
 .   البحر الفریدة

یصف بھا العبد ) النھج(في إحدى خطب  )علیھ السالم(ما ذكره :  فضابطة العدل في األّول  
ألزم نفسھ  قد «:  الذي أعانھ اهللا على نفسھ وجعلھ من المقّربین في حظیرة قدسھ الذي

، ال یدع للخیر غایة  ، یصف الحّق ویعمل بھ  ، فكان أّول عدلھ نفي الھوى عن نفسھ العدل
،   ، دّفاع معضالت ، كّشاف عشوات ، فھو مصباح ظلمات ، وال مظّنًة إّال قصدھا إّال أّمھا
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،  قد أخلص هللا فاستخلصھ فھو من معادن دینھ.  ، ویسكت فیسلم یقول فیفھم.   دلیل فلوات
 .  )544(» وأوتاد أرضھ

 نفي الھوى أّول العدل في )علیھ السالم(ال یخفى علیك وجھ جعلھ :  یقول أقّل شیعتھ  

 .  ّنھا بھ تستعّد لتحصیل الكماالت وتتھّیأ لنیل السعاداتفإ; النفس 

التأّنق :  ، من وإّال فما دامت تّتبع الھوى والشھوات وتسعى جھدھا لنیل اللذائذ الداثرات  
،  ، والتبصبص كلبّیًا لألطماع والتلّصص ثعلبّیًا في الخداع في المالبس والتفّوق في المجالس

، إلى غیر ذلك من الشھوات  م واحتكاك األجسام باألجساموالتنّعم في الشراب والطعا
البھیمیة والرذائل السبعیة التي مھما نال اإلنسان فیھا من وافر الحّظ والنصیب فال یبلغ منھا 

ومھما كان اإلنسان على مثل ذلك أحرص وھو إلیھ !   مقدار شھوة حمار أو كلب أو ذیب
 !  أرغب فھو بالبھیمة أشبھ وإلیھا أقرب

، وأّن  أترى أّن أحدًا من الناس ُیدِرك بنفسھ ما للسبع من القّوة والقدرة على االفتراس  
اإلنسان وإن بلغ الغایة في الشبق وحّب الجماع ینال من الشھوة واللّذة ما ینالھ أقّل الحمیر 

 .   ولوال استقذار ذكرھا لشرحت في التفاوت حقیقة أمرھا!  عند الوقاع

إذا ُتركت وھواھا وُأرسلت في طلب ما یالئم قواھا فال ترتج أبدًا  والغرض أّن النفس  
، وال تنكسر منھا سورة تلك القوى إّال بالریاضة على   فالحھا وال ترتقب صّحتھا وصالحھا

 .  مخالفة الھوى

، فإّنھا وإن كانت ـ بحسب ذاتھا ـ عذبة  ومثلھا في ذلك مثل الحرث ألرض الزراعة  
، وبعد  ّنھا ال تنال تلك السھولة والدماثة إّال إذا خولف وضعھا بالحراثة، ولك طّیبة التربة

 .   ، فُتسیم النظر وتسمو وتمّن بالثمر وتنمو  الحرث والقلب تصلح للزرع ونثر الحّب

وأرض النفس إذا لم یحرثھا العقل بمخالفة الھوى ولم یوّجھ سائس العدل لیعّدل منھا   
 ، وال تنتفع بما ینزل من بھا بذور الحكمة ، ال تثمر وال تنمو تلك القوى

، وال  ، وال یحصل لھا شيء من مراتب العدل قبل تحصیل ھذه المرتبة  الماء سماء الرحمة
 .  تبلغ منزًال من منازل السعادة قبل قطع ھذه المرحلة

ا َمْن َخاَف َوَأمَّ(:  فإّنھا تستدعیھا وتستلزمھا وتقتضیھا; بل من نالھا فقد نال السعادة كّلھا   

 .  )545()َفِإنَّ اْلَجنََّة ِھَي اْلَمْأَوى* َمَقاَم َربِِّھ َوَنَھى النَّْفَس َعِن اْلَھَوى 

                                                           
:   وورد بعد.  .) . . الذي قد ألزم: ( قبل) أرضھ.  . . مصباح ظلمات: ( ولكن وردت جمل.  119ـ  118نھج البالغة )  544(

 .  )مفتاح مبھمات: ( تعبیر) عشوات(
 .   41ـ  40:  79سورة النازعات )  545(
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 .   إلى وظیفة ھذا األصل ومیزان العدل فیھ )علیھ السالم(وقد أشار   

الذي مّرت اإلشارة ) مالك األشتر(حّق الخالق ـ بعھده إلى :   وفي األصل الثاني ـ أعني  
، وجعلھ أّول عھوده ووصایاه نظرًا إلى تقّدمھ بحسب الشرف والرتبة وإن كان  ، وبدأ بھ إلیھ

 .   ، فلكلٍّ وجٌھ األّول في تقسیمنا متقّدمًا بحسب التحّقق في الخارج

 عليٌّ أمیر ھذا ما أمر بھ عبداهللا.  بسم اهللا الرحمن الرحیم «:  )سالم اهللا علیھ(قال   
، وجھاد   المؤمنین مالك بن الحارث األشتر في عھده إلیھ حین وّاله مصر جبوة خراجھا

، أمره بتقوى اهللا وإیثار طاعتھ واّتباع ما أمر بھ   ، وعمارة بالدھا ، واستصالح أھلھا  عدّوھا
حودھا ، وال یشقى إّال بج في كتابھ من فرائضھ وسننھ التي ال یسعد أحد إّال باّتباعھا

 .  )546(»  بیده وقلبھ ولسانھ) سبحانھ(، وأن ینصر اهللا   وإضاعتھا

،  نفسھ عند الشھوات وأمره أن یكسر  «:   ، فقال ثّم ذكر حّق النفس ومیزان العدل فیھا  
 . )548(»)547(، فإّن النفس ألّمارٌة بالسوء إّال ما رحم اهللا ویَزعھا عند الجمحات

، حّتى یوشك أن ال  وأشار إلى ذلك والحّث علیھ واالھتمام بھ في سائر كلماتھ وخطبھ  
وصیة عمومیة أو توجد لھ خطبة أو خطاب أو كالم أو كتاب أو دعاء أو ثناء أو عھد أو 

ـ إّال وفیھا الحّث على   أو ُأدرج في غیر ذلك الدرج) النھج(خصوصیة ـ مّما اشتمل علیھ 
 .  ، وتطبیق الحركة والسكون على ما یوافق رضاه  تقوى اهللا

 .  ، وبھ یبتِدئ كالمھ وبھ یختمھ  ُیلزم بذلك وُیحّتمھ )علیھ السالم(وما برح   

التي كتبھا  )علیھ السالم(إلى وصیتھ لولده الحسن  شّرف نظرك واصرف عقلك وفكرك  
 .  منصرفًا من صّفین )549(إلیھ بحاضرین

                                                           
:   على) قلبھ: ( ، وورد تقدیم )بجحودھا: ( بدل) مع جحودھا: ( ، و )جبوة: ( بدل) جبایة: ( وورد.  427ـ  426نھج البالغة )  546(

 .  )یده(
 .  )ِإنَّ النَّْفَس َألمَّاَرٌة ِبالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َربَِّي: ( )53:   12(من سورة یوسف ) تعالى(إلى قولھ ) علیھ السالم(یشیر )  547(
 .  )ألّمارة: ( بدل) أّمارة: ( ولكن ورد.  427نھج البالغة )  548(
 .  اسم بلدة بنواحي صّفین:  حاضرین)  549(

:  ، یعني ، على صیغة التثنیة كتبھا إلیھ بالحاضَرْین:  ، فالذي كّنا نقرؤه قدیمًا كتبھا إلیھ بحاضرین:  أّما قولھ : ( وقال ابن أبي الحدید

، ثّم قرأناه ـ بعد ذلك ـ على جماعة من الشیوخ  ، وھي األرباض والضواحي المحیطة بھذه البالد ینحاضر حلب وحاضر قلّنسر

، یظّنونھ تثنیة خناصرة  بخناصرین:  ، ومنھم من یقول ومنھم من یذكره بصیغة الجمع ال بصیغة التثنیة.  ، ولم یفّسروه بغیر الم

، فُألحقھا  ، ولعّل أظفر بھا فیما بعد فة ـ سّیما في البالد واألرضین ـ فلم أجدھاوقد طلبُت ھذه الكلمة في الكتب المصّن.  أو جمعھا

 . ) 238:  8شرح نھج البالغة البن أبي الحدید  . ( ) في ھذا الموضع
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، ومن أفصح الكالم   وھي من أطول وصایاه وأجمعھا لخصائص الحسن ومزایاه  
، وھي تشتمل على فصول في  لحكمة العلمیة والعملیة ولطائفھماوأبلغھ وأجمعھ لدقائق ا

 .  مطالب شّتى

من الوالد الفاني المقّر للزمان المدبر العمر المستسلم للدھر إلى المولود  «:   وأّولھا  
، ورمیة   ، غرض األسقام ورھینة األّیام المؤّمل ما ال ُیدرك السالك سبیل من قد ھلك

اجر الغرور وغریم المنایا وأسیر الموت وحلیف الھموم وقرین المصائب وعبد الدنیا وت
 .  )550(»  األحزان ونصب اآلفات وصریع الشھوات وخلیفة األموات

، بل وجدتك كّلي حّتى كأّن شیئًا لو  وجدتك بعضي «:  لولده )علیھ السالم(إلى أن قال   
،  ، فعناني من أمرك ما یعنیني من أمر نفسي ، وكأّن الموت لو أتاك أتاني أصابك أصابني

صیك بتقوى اهللا ـ أي ُبنّي ـ ولزوم فإّني ُأو:  فكتبُت إلیك مستظھرًا إن أنا بقیت لك أو فنیت
وأّي سبب أوثق من سبب بینك وبین اهللا إن أنت .  أمره وعمارة قلبك بذكره واالعتصام بحبلھ

 .  )551(» ! ؟ أخذت بھ

واعلم ـ یا ُبنّي ـ أّن أحّب ما أنت آخذ بھ   «:  آخر ـ بعد كالم طویل ـ ثّم قال في فصل  
، واألخذ بما مضى علیھ   ، واالقتصار على ما فرضھ علیك إلّي من وصیتي تقوى اهللا

 .   )552(» األّولون من آبائك والصالحون من أھل بیتك

ء حّقھ إلیھ بالتقوى ـ عطف القول على حقوق النفس ثّم ـ بعدما أمره بالعدل مع اهللا وأدا  
 .  في تأدیبھا وتدریبھا إلى ما فیھ سالمتھا وسعادتھا في الدارین واستقامتھا

،  ، وقّوه بالیقین ، وأمتھ بالزھادة أحیي قلبك بالموعظة «:  )صلوات اهللا علیھ(فقال   
، وحّذره صولة  وبّصره فجائع الدنیا ، ، وقّرره بالفناء ، وذّللھ بذكر الموت  ونّوره بالحكمة

، واعرض علیھ أخبار الماضین، وذّكره بما أصاب من  الدھر وفحش تقّلب اللیالي واألّیام
، فانظر فیَم فعلوا وعّما انتقلوا وأین حّلوا  ، وسر في دیارھم وآثارھم  قبلك من األّولین

وكأّنك عن قلیل قد صرت .   ، تجدھم قد انتقلوا عن األحّبة وحّلوا دیار الغربة ونزلوا
 .  )553(» . .  .  ، وال تبع آخرتك بدنیاك ، فاصلح مثواك كأحدھم

                                                           
:   ، ووردت زیادة )نصب: ( بدل) نصیب: ( ، و )المستسلم للدھر: ( بدل) المستسلم للدنیا: ( وورد.  391نھج البالغة )  550(

 .   )المستسلم للدنیا: ( بعد) ًاالساكن مساكن الموتى والظاعن عنھا غد(
 .  )فكتبت إلیك مستظھرًا: ( بدل) فكتبت إلیك كتابي مستظھرًا بھ: ( وورد.  392ـ  391المصدر المتقّدم )  551(
 .  394المصدر السابق )  552(
 .  )تجدھم: ( قبل) فإّنك: (  ولكن وردت في المصدر زیادة.  392نھج البالغة )  553(
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من لطائف األخالق وطرائف ) رفع اهللا في المأل األعلى ذكره(إلى آخر ما ذكره   
 .  مة وأسرار العلم وأنوار المعرفةالحك

، فعدل العبد مع مواله أن یّتقیھ   والغرض أّن التقوى ھي جامعة حقوق اهللا على العبد  
 .  ، وال یرضى إّال بما یرضاه ویخشاه

 .  ووجھ ذلك في نفسھ واضح بّین إن كنت بوجود صانع لك تستیقن  

، بل جمیع أنفاسك وحواّسك من  قلك وحّسكفإّنك ـ بناًء علیھ ـ تعلم أّن ذاتك ونفسك وع  
، بل  ، بل جمیع أعضائك من قرنك إلى قدمك عینك وُأذنك وفمك ولسانك وبنانك وكلمك

، كّل ذلك   ، بل كّل أقوالك وأفعالك وخیالك وھواك وسخطك ورضاك جمیع ما فیھا من قواك
،  مسامحة أو كنایةملك لھ بحقیقة الملكیة والسلطنة والوالیة من دون شائبة تجّوز أو 

فالتصّرف في شيء منھا بدون إذنھ ومراضیھ وعلى غیر الوجھ الذي أباحھ ورّخص فیھ 
 .  ظلٌم وعدوان وجور على ولّي اإلحسان

أن یجعل العبد مالك تلك اُألمور نصب عینھ في جمیع حركاتھ :   فحقیقة التقوى إذًا  
ا إّال على الوجھ الذي یعلم فیھ برضاه ، فال یتصّرف في شيء منھ وسكناتھ وأھوائھ وخیاالتھ

، ویداوم على ھذه المراقبة والمحاسبة والخیفة والخشیة حّتى تصیر لھ مَلَكة تنجیھ  ورخصتھ
، فال یصدر منھ قبض أو بسط أو رفع أو حّط أو ھوى أو خیال أو فعل أو مقال  من كّل ھلكة

 . إّال على طبق ذلك ووفق رضا المالك

،   ، وخرج مّما لھ علیھ إلى ھذا المقام فقد أّدى المخلوق حقوق الخالقفإذا بلغ العبد   
 .  وقام بمیزان العدل فیما بینھ وبینھ

 .  وھذه ھي المرتبة العلیا والغایة القصوى التي عرفت أّنھا ال تحصل إّال لخاّصة عباده  

، حّتى یموت ـ  ثّم تتنازل مراتب التقوى إلى حیث یكون العبد ظالمًا لجمیع حقوق رّبھ  
 .  والعیاذ باهللا ـ مستغرقًا بذنبھ غاصبًا لجمیع ما جعلھ اهللا أمانًة في یده

 .  )554(، وال توفیق إّال بھ ، فإّنھ ال عصمة إّال بسببھ عصمنا اهللا بمّنھ ولطفھ  

                                                           
، وأن ال یشرك بعبادة رّبھ  یة، واالعتراف لھ بالوحدان اإلقرار لھ بالربوبیة:  وال یذھبّن علیك أّن أّول حقوق اهللا على عبده)  554(

 .  ، وال یّتخذ من دونھ ملتحدًا أحدًا
 .  ، وال ینفع شيء من األعمال الصالحة بدونھ وھذا ھو جماع حقوق اهللا وأصل التقوى وأساسھا

 .  وبخس جمیع حقوقھ، فقد ظلم رّبھ  وإذا أشرك العبد ـ والعیاذ باهللا ـ ولو بالشرك الخفي الذي ھو أخفى من دبیب النملة على الصفا
 .  )َال ُتْشِرْك ِباللَِّھ ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم: ( )تعالى(وآیة ذلك قولھ 

 .   والتقوى بجمیع شؤونھا إّنما تتحّقق وتحصل بعد ھذا األصل
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 :  وأّما المیزان والضابطة الكّلیة في  

حقوق المخلوق التي عرفت أّنھا في غایة الكثرة والوفور :   أعني:   األصل الثالث  
 .  ، وال تعّدھا ألسنة وال أقالم حصي كّلیاتھا ـ فضًال عن جزئّیاتھا ـ األرقامبحیث ال تكاد ت

تدبیر المنزل وسیاسة :  ، أعني وحّق تفاصیلھا أن تذكر في جزئي الحكمة العملیة  
 .  المدن

 .  .  ، وما لیس ھو إّال كالقطرة من البحر الغزیر ولكّنھم ما ذكروا فیھا إّال أیسر الیسیر  

 .  إلى قّلة من صّنف فیھما بحسب ما بأیدینا الیوم من تصانیف القوم مضافًا  

 )555(ولم أعثر في ذلك إّال على كلمات قالئل أو موجزات رسائل للمعّلم األّول وُأستاذه  
، وبعض رسائل إخوان  من اإلسالمّیین )557()أبي علي(و )556()أبي نصر(، و من الیونانّیین

  . التي ھي من أجّل الكتب اإلسالمیة وأقدمھا )558(الصفا

                                                                                                                                                                                     
.   ، فراجع وتدّبر اآلیة) الَِّذیَن آَمُنوْا ُثمَّ اّتقوا: ( )ىتعال(، وقولھ  )الَِّذین آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت: ( )تعالى(وآیة ذلك ما تكّرر من قولھ 

 .  ))رحمھ اهللا(منھ (
 :  فالحظ على الترتیب) رحمھ اهللا(بالنسبة لآلیات الثالث التي ذكرھا المصّنف :   أقول

 .  13:  31سورة لقمان :  اآلیة اُألولى
 .  173،  122،  57:  4، وسورة النساء  57:  3آل عمران ، وسورة  277،  82،  25:  2سورة البقرة :  اآلیة الثانیة

 .  أّما بالنسبة لآلیة الثالثة فقد وردت كثیرًا في تضاعیف القرآن الكریم
 .  3ھـ  240راجع ترجمتھ في ص .  المقصود بھ أفالطون الحكیم)  555(
 . ، من أكبر فالسفة المسلمین د بن محّمد بن َطرخان بن ُأوزلغ الفارابي المعروف بالمعّلم الثانيأبو نصر محّم)  556(

، ورحل إلى مصر  ، فنشأ فیھا وأّلف بھا أكثر كتبھ ، وانتقل إلى بغداد ھـ 260، ولد في فاراب على نھر جیحون سنة  تركي األصل

 .  ، واّتصل بسیف الدولة الحمداني والشام
 .  ن الیونانیة وأكثر اللغات الشرقیة المعروفة في عصرهكان یحس

 .  إّن اآللة الموسیقیة المعروفة بالقانون من وضعھ:  یقال
 .  كان زاھدًا ال یحفل بأمر مسكن أو مكسب مائًال إلى االنفراد

 .  ھـ 339توّفي بدمشق سنة 
، مبادئ   ، اآلداب الملوكیة ، الموسیقى الكبیر ، إحصاء اإلیقاعات ، آراء أھل المدینة الفاضلة ، إحصاء العلوم  الفصوص:  من كتبھ

 .  ، الخطابة ، السیاسة المدنیة الموجودات
 .  ، وُترجم كتاب مبادئ الموجودات إلى العبریة ، وقد ُترجم كتابھ الفصوص إلى األلمانیة ھذا

 .  ُكتب في سیرتھ) عّباس محمود العّقاد وإلیاس فرح ومصطفى عبد الرّزاق: ( تذةولألسا
:   7، األعالم للزركلي  412ـ  407:  1، دائرة المعارف اإلسالمیة  224:  11، البدایة والنھایة   157ـ  153:  5وفیات األعیان (

 .  )126:  2، موسوعة أعالم الفلسفة  20
 .  1ھـ  158ت ترجمة الشیخ الرئیس في ص تقّدم)  557(
 .  ، فأصبحوا فرقة فكریة ذات طابع دیني وسیاسي سّري جماعة ربطت بینھم أوامر الصداقة:  إخوان الصفا)  558(
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، كما ینبغي لھ من حسن التحریر والتبویب والتنقیح  ولكن الجمیع ما وّفوه حّقھ  

، كما صنعوا مثل ذلك في الجزء اآلخر من الحكمة العملیة ـ   والتھذیب واإلفراد بالتصنیف

، وأجادوا  ، ومألوا بھ الصحف واألوراق تدبیر النفس ـ حیث أفردوا لھ علم األخالق:  أعني

، سّیما الصدر األّول   ، وصّیروه علمًا شریفًا ، وصّنفوا فیھ ُألوفًا موا وأتقنواوأحسنوا وأحك

 ،  )559()ابن مسكویھ(كـ :   من أساطین علماء اإلسالم وحكمائھم

 

،   )562()أبي حامد الغزالي(، و  )561()أبي طالب المّكي(، و )560()الراغب األصفھاني(و
شكر اهللا مساعیھم الجمیلة وضاعف في حّقھم ألطافھ ( )563()سلطان المحّققین الطوسي(و

 .  )الجزیلة

                                                                                                                                                                                     
، وعلي بن ھارون  ، والعوفي ، والمقدسي أبا سلیمان البستي:  ، وضّمت  وقد ترّكزت في البصرة في القرن العاشر المیالدي

 .  ، ومحّمد بن أحمد النھرجوري الزنجاني
ھید رسالة في التم) 14: ( ، وھي  رسالة تشتمل على علوم العصر) 51(أّما رسائلھم فھي عبارة عن دائرة معارف مؤّلفة من 

 .  رسائل في التصّوف والتنجیم) 10(،  رسائل في المیتافیزیقا) 10(،  رسالة في الفلسفة الطبیعیة والنفس) 17(،  والریاضیات
 .  )60ـ  59:  1موسوعة أعالم الفلسفة . ( الرسالة الجامعة:  وقد زیدت رسالة ثانیة وخمسون بعنوان

 . ، مؤّرخ بّحاث  أبو علي أحمد بن محّمد بن یعقوب ِمسكویھ)  559(
 .  ، وتوّفي بھا ، وسكن أصفھان أصلھ من الري

، ثّم كتب لعضد الدولة  ، وكان قّیمًا على خزانة كتب ابن العمید ، ثّم ُأولع بالتاریخ واألدب ء والمنطق مّدةاشتغل بالفلسفة والكیمیا

 . ، ثّم اختّص ببھاء الدولة البویھي وعظم شأنھ عنده ، فلّقب بالخازن البویھي
، ترتیب  ، األدویة المفردة  ، طھارة النفس اق، تھذیب األخالق وتطھیر األعر تجارب اُألمم وتعاقب الھمم:  أّلف كتبًا نافعة منھا

 .  ، رسالة في ماھیة العدل ، الفوز األصغر السعادات
 .  ھـ عن عمر طویل 420توّفي سنة 

، األعالم للزركلي   66:  4، الذریعة  73:  1، ھدیة العارفین  302و 73ـ  72، اإلعالن بالتوبیخ  136و 32:  1اإلمتاع والمؤانسة (

 .   )38:  1، موسوعة أعالم الفلسفة  212ـ  211:  1
، سكن بغداد واشتھر حّتى كان یقرن  ، أدیب عالم  أبو القاسم الحسین بن محّمد بن المفّضل األصفھاني المعروف بالراغب)  560(

 .  بالغزالي
، تفصیل  ، المفردات في غریب القرآن جامع التفاسیر ، ، األخالق ، الذریعة إلى مكارم الشریعة محاضرات اُألدباء:  من كتبھ

 .  ، أفانین البالغة النشأتین
 .  ھـ 502توّفي سنة 

 .  )255 :  2، األعالم للزركلي  227ـ  197:  3، روضات الجّنات  297:  2بغیة الوعاة (
 .  ) بین بغداد وواسط  (اعظ زاھد فقیھ من أھل الجبل ، و أبو طالب محّمد بن علي بن عطیة الحارثي المّكي)  561(

 .  ، فحفظ عنھ الناس أقواال ھجروه من أجلھا ، وسكن بغداد قوعظ فیھا ، فاّتھم باالعتزال ، ورحل إلى البصرة نشأ واشتھر بمّكة
 .  ، وغیره عبد العزیز األزجي:  وحّدث عنھ:  ، والمفید علي بن أحمد المصیصي:  حّدث عن
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، فإّنھ   ونحن نبدي عذرھم في إھمال ذینك الجزءین المندرجین في األصل الذي ذكرناه  
،   ، ینطوي كثیر منھ في تضاعیف العلوم وه متشّتت المسائلمتشّعب الجھات مختلف الوج

;  ، فال یكاد ُیضبط ، وبعض في الطبیعیات ، وكثیر منھ في األخالق  جملة منھ في الفقھ
 .  الّتساعھ وتشّتت أصنافھ وأنواعھ

،  ولكّنك إذا أدمنت النظر في كلمات موالنا أمیر المؤمنین وتصّفحتھا بالتأّمل والتدّبر  
ف تجد فیھا من قوانین العدل وموازین القسط التي ینبغي أن یعامل اإلنسان بھا غیره من فسو

، بل یجب على كّل طالب شأو من الكمال أن ُینعم النظر في جمیع  سائر طبقات المخلوقین
،  ، والولد والذراري ، والطارف والتلید القریب والبعید:   الخالئق ـ على اختالفھم ـ من

،  ، واُألخوان واألخوات ، واآلباء واُألّمھات  ، واألھل والعشیرة  سراريواألزواج وال
فیستوفي من كّل واحد من ھؤالء حقوقھ التي .   ، واألقران واألخدان واألصدقاء واألصحاب

، كلٌّ بمكانھ وعلى  لھ علیھم ـ ولو بالمناواة لھم والمعاناة ـ ویوّفیھم حقوقھم التي لھم علیھ
                                                                                                                                                                                     

 .  ، األربعون حدیثًا ، علم القلوب قوت القلوب:  لھ من الكتب
 .  ھـ 386توّفي ببغداد سنة 

:   6، األعالم للزركلي  300:   5، لسان المیزان  655:  3، میزان االعتدال  304ـ  303:  4، وفیات األعیان  89:  3تاریخ بغداد   (

274  (  . 
 .  ، العالم المعروف حّمد بن محّمد بن محّمد أحمد الغزالي الشافعي الطوسيأبو حامد م)  562(

، فأتّم علومھ  ، فدرس على أبي المعالي الجویني ، ثّم جاء إلى نیسابور ، ودرس مبادئ العلوم في بلده ھـ 450ولد في طوس سنة 

 483سّلمھ إدارة المدرسة النظامیة البغدادیة سنة ، فاستدعاه نظام الملك وزیر السلطان ملك شاه السلجوقي و وظھر وحید عصره

،   ، ثّم صرف عشرة أعوام متنّقًال بین دمشق والقدس واإلسكندریة معّلمًا واعظًا ، وبعد أربع سنوات ترك المدرسة فزار مّكة ھـ

، إحیاء علوم  ، الوجیز ، البسیط ، بدایة الھدایة جواھر القرآن:  ثّم عاد إلى طوس فتزّھد فیھا وتصّوف مؤّلفًا عّدة كتب من بینھا

 . ، مقاصد الفالسفة الدین
 .ھـ  504توّفي سنة 

، معجم  13ـ  10:  4، شذرات الذھب  301ـ  300:  1، طبقات الشافعیة البن قاضي شھبة  219ـ  216:  4وفیات األعیان (

 .  )105ـ  93:   2أعالم الفلسفة  ، موسوعة 23ـ  22:  7، األعالم للزركلي   1416ـ  1408:  2المطبوعات العربیة 
 .  ، فیلسوف بارز وعالم ریاضي كبیر وفلكي بارع الخواجة نصیر الدین محّمد بن محّمد الطوسي)  563(

:  إلى العربیة كال من، فنقل  ، وھو أّول من ساھم في تطویر الترجمة ، وكان واسع االّطالع وعمیق الثقافة ھـ 597ولد في طوس سنة 

 .  ، وغیرھم ، ثیودوسیوس ، بطولیماوس إقلیدس
 . ، وأفضل الدین الكاشاني كمال الدین میثم البحراني:  وكان من تتلمذ علیھ

، وقد سجن في قلعة ألموت بینما كان یحاول االلتحاق ببالط  وكان عاِلم الفلك الخاّص للحاكم نصیر الدین عبد الرحیم اإلسماعیلي

،  ، وقد بنى مرصدًا عظیمًا في مراغة م مستشارًا خاّصًا عندما ھاجم بغداد 1258واّتخذه ھوالكو خان عام .  الخلیفة في بغداد

 .  ودافع عن ابن سینا ضّد ھجمات فخر الدین الرازي
 .ھـ  672توّفي ببغداد سنة .  ، أوصاف األشراف ، قواعد العقائد تجرید العقائد:  من جملة مؤّلفاتھ

 .  )67ـ  66:  2، موسوعة أعالم الفلسفة  319ـ  301:  6، روضات الجّنات  94:  2أبجد العلوم (
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،   ، أو أخالق فاضلة ، أو شریعة عادلة ، أو عرف مّتبع عیین عقل مطاع، بت قسطھ ومیزانھ
وال یزال عامًال على .  أو غیر ذلك من نافذ الحكم في سّنة طلب السعادة وتحصیل الكمال

، بل سائر أبناء  األخذ بھذه القوانین والكیل بتلك الموازین مع كاّفة أھل بلده ومصره
، بل متنازًال إلى أسفل من ذلك   ، واُألمراء والسرایا  ا، بل ومع السلطان والرعای عصره

، والعروض   ، واألثاث والعقار  الحیوان والنبات:  حّتى ولو من غیر ھذا الجنس من
 .  ، والمعامالت والعقود والنقود

، وبّین ما یوجبھ النصف في  تجد كّل ذلك قد أجرى ذلك اإلمام العادل سّنة العدل فیھ  
 .  معاملتھ ویقتضیھ

، مؤتلفة في تفاریق   تجده بین غضون كلماتھ وفي تضاعیف خطبھ وكتبھ ودعواتھ  
، مفّصلة في تفاصیل فصولھ لدقیقھ   ، مجموعة في جوامع كلمھ وعقوده  وصایاه وعھوده

 .  وجلیلھ

ما أشار إلیھ في بعض :  ولكن المیزان في ذلك كّلھ والضابطة الجامعة لفرعھ وأصلھ  
، اجعل نفسك  یا ُبنّي «:  )علیھ السالم(، وذاك قولھ  التي مّر علیك بعضھا فصول تلك الوصّیة

، وال  ، واكره لھ ما تكره لھا ، فاحبب لغیرك ما تحّب لنفسك میزانًا فیما بینك وبین غیرك
، واستقبح من نفسك ما تستقبح  ، وأحسن كما تحّب أن ُیحسن إلیك تظلم كما ال تحّب أن ُتظلم

 .   )564(» من الناس بما ترضاه لھم من نفسك ، وارض من غیرك

 قارن أھل الخیر «:   من جملتھا في بعض تفاصیل تلك الحقوق )علیھ السالم(وقولھ   

، وحفظ ما في یدیك أحّب إلّي من طلب ما في ید  ، وباین أھل الشّر تبن عنھم تكن منھم
، والحرفة مع العّفة خیر من الغنى مع   الناس ، ومرارة الیأس خیر من الطلب إلى غیرك
 .  )565(» ، وظلم الضعیف أفحش الظلم الفجور

من أخیك احمل نفسك .   ، وال في صدیق ضنین ال خیر في معین مھین  «:  إلى أن قال  
،  ، وعند جموده على البذل  ، وعند صدوده على اللطف والمقاربة عند صرمھ على الصلة
.   ، حّتى كأّنك لھ عبد وكأّنھ ذو نعمة علیك  ، وعند جرمھ على العذر وعند شّدتھ على اللین

 .  )566(»  ، أو أن تفعلھ بغیر أھلھ وإّیاك أن تضع ذلك في غیر موضعھ

                                                           
 .  397نھج البالغة )  564(
 .  وردت آخر الفقرة المذكورة) عنھم.  . .  قارن: ( ولكن عبارة.  402نھج البالغة )  565(
 .  الصفحةنفس المصدر السابق ونفس )  566(
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، ومعاملة األھل  ، وكیف ینبغي معاملتھم جملة من حقوق اُألخوان )علیھ السالم(ثّم ذكر   
لتھذیب نفسھ من أراد اهللا بھ وأراد  )567(فلیرجع إلیھا.  ، وغیر ذلك والعشیرة والنساء والخدم

 .   لنفسھ خیرًا

ما  )علیھم السالم(، بحیث إّنھم  كلماتھ وكلمات أوالده المعصومین ومثل ذلك كثیر في  
تركوا حّقًا من تلك الحقوق إّال وقد أوضحوا سبیلھ وبّینوا صفوتھ ونخیلھ وخالصھ ودخیلھ 

 .   وتراجیحھ وتعادیلھ

اجعل   «:  )علیھ السالم(ما تقّدم من قولھ :  ولكن القول الجامع الفصل في ھذا األصل ھو  
 .  الخ»  .  . . میزانًا فیما بینك وبین غیركنفسك 

 : )568(، وھي )علیھم السالم(وقد تكّثرت ھذه الكلمة الشریفة في ما ورد عن نبّینا وأئّمتنا   

 .  )569(أن یحّب اإلنسان ألخیھ ما یحّب لنفسھ

،   ولكن من أنعم النظر وأمعن  التدّبر فیھا والفكر ووصل إلى غور لوازمھا ومعانیھا  
لخارج لسواھم وسوى أمثالھم من خاّصة ، بل لم تقع في ا تیّقن أّنھ لیس لھذه الصفة مصداق

، فإّن الزمھا انتفاء الحسد والعجب والكبر وغیر  اهللا وإن بلغ العبد ما بلغ من كرم األخالق
، بل الزمھا أیضًا ثبوت جملة من الفضائل التي منھا المشاركة والمساواة   ذلك من الرذائل

غیر ذلك مّما ال یخفى على الفطن ، إلى  فیما في ید كلٍّ منھما لآلخر من الغنى والثروة
 .  العارف

 !  فلیتنا وعسانا نكّف عن غیرنا شّرنا وأذانا) عافاك اهللا(وأّما نحن الیوم   

، فال نزال ننھش وننبش قبور المعائب لنھتك  وكیف نكّف وھا نحن نھّش إلى الغلبة  
 !  ، فنفرح بذلك ونبتّش إخواننا

 !  ؟  ، وذكرھا الیوم ذھاب أمس الدابر  ، وقد ذھبت ثروھذه المآ) رعاك اهللا(فأین نحن   

                                                           
 .  405ـ  403الحظ المصدر السابق )  567(
 .  )اعمل مع الناس ما ترید أن یعمل الناس معك: ( )صاحب الكوخ الھندي(ومن ھنا قال أحد طّالب الحقیقة والباحثین عنھا )  568(

، وما ذلك إّال لحرمانھم من النظر في كلمات أھل بیت العصمة وباب الرحمة ومعادن الحقیقة وأئّمة  ربّیون بھذه الكلمةوقد ُأعجب الغ

 .  الخلیقة
اجعل نفسك میزانًا  «:   في قولھ) علیھ السالم(وإّال فأنت تجد وتحّس بمقدار التفاوت بینھا وبین ما قّدمنا نقلھ من كلمات أمیر المؤمنین 

 .  الخ»  . . . بین غیركبینك و
 .   حیث ترى أّن التفاوت بینھما ال یقاس بمقیاس وال یوزن بمیزان

 !  ؟ ، أو ُھّوة الكون بكیوان وأّنى ُیقاس الحصى بالمرجان
 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( واعرف أھل اهللا تنال السعادة إن شاء اهللا) رعاك اهللا(فتدّبر 

 . ، بأدنى تفاوت  460:  5، كنز العّمال  508، أمالي الطوسي  70:  4مسند أحمد :   راجع)  569(
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 !  ، حّتى كأّنھم یحسبونھا أحادیث خرافة  فالحدیث بھا عند الناس في ھذا العصر سخافة  

 .   ، وھو أرحم الراحمین  واهللا ولّي الھدایة واإلصالح لنا ولھم  

إّنما أكثرنا من إیراد أّنا ) رفع اهللا لك الحجاب عن باب الصواب(ولكن ال یحتجبّن عنك   
لتعرف أّنھ ھو اإلمام ; في تفاصیل العدل وتقاسیمھ  )علیھ السالم(كلمات أمیر المؤمنین علي 

 .  ، فال تعدل بھ من عداه وال تساوي بھ من سواه الصّدیق العادل والفاروق بین الحّق والباطل

العدل أطناب ، وضربنا علیك من أخبیة الكالم في   وقد جّشمناك سھوب اإلسھاب  
، وُسمناك السأم  ، ونخشى أن نكون في تفاصیل العدالة قد جرنا علیك باإلطالة اإلطناب

 .  والكسل وأملینا علیك ما یوجب الملل

، فأنا بما أقول زعیم  وھا نحن نستمیح سماحك ونستعطف بالعذر إلیك شّدتك وجماحك  
،   ، وال أعملنا فیھ شیئًا من فكرنا ورویتنا ناإّن ذلك كّلھ ما كان من قصدنا ونّیت:   واهللا بھ علیم

، وأشجانا حدیث العدل والحدیث شجون  بل سال القلم بھ وسفح وطفى لّج البیان بھ وطفح
 .  وجّرنا إلى بعض الكالم فیھ لھجة أبناء العصر بذكره وھم فرحون

، وانتشار رایة العدل  أن یحّقق اآلمال بظھور زمان االستقامة واالعتدال) تعالى(نسألھ   
 .  واإلنصاف بین سائر األصناف

 :  یا حسن ما تسمع اُألذن ویا ُقبح ما ترى العین!  ؟ ولكن أین ـ یا حبیبي ـ ألین  

 ولكن وشیكًا ما یسؤوك فعلھ*** ولم أَر إّال من یسّرك قولھ 

 فأفسده ھذا الزمان وأھلھ*** حسن الظّن بعض مذاھبي وقد كان 

، فعھدي بك حّر الطبع والحّر تكفیھ  ولنردد جامح القلم عن شّن ھذه الغارة  
 .  )570(اإلشارة

جًا عّما ُعقد لھ ھذا وإن كان خار) العدل األخالقي(ثّم إّن ما بسطنا الكالم فیھ من   
باألصالة ـ إّال أّنھ ـ بفضل اهللا ـ ما ) العدل االعتقادي(الثالث المتكّفل لبیان :  الفصل ـ أعني بھ

 .  )بالدعوة اإلسالمیة: (  ، كما ینّبھ علیھ تسمیتھا  جاء خارجًا عن خّطة ھذه الرسالة

ذلك المذھب ما ھو  ، وعددنا من شرف مساعي فإّنا وجدنا من العدل لنا أعدل شاھد  
 .  أقوى معین على صّحتھ ومساعد

وبعد أن محضناك النصیحة ونصبنا لك في العقائد واألخالق موازین العدل   
 :   ، فلنعد إلى األصل فیما ُعقد لھ ھذا الفصل من الصحیحة

                                                           
 .  321:  1الحظ مجمع األمثال .  ھذا من األمثال الموّلدة)  570(
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 العدل االعتقادي 

 ]اّتصاف الواجب بالعدل عند جمیع المسلمین[

   ین مباحث الحسن والقبح العقلّی

إّنھ قد اّتفقت قاطبة المسلمین ـ على اختالف مذاھبھا :  فنقول ـ ومن اهللا المعونة ـ  
، بل ظّني أّن ذلك  )571(بالعدل في الجملة) تعالى(وأذواقھا ومشاربھا ـ على اّتصاف ذاتھ 

 .  ، حّتى األشاعرة مذھب كّل من یقول بثبوت الفاعل المختار في المبدأ

، كما   وجعلھم في مقابلة العدلیة إّنما ھو باعتبار الزم قولھم ومذھبھم في مسألة ُأخرى  
 . سیّتضح لك ذلك إن شاء اهللا

 .  )572(مّتصف بالعدل منّزه عن الظلم) جّل شأنھ(بأّنھ :  وإّال فھم قائلون  

بحیث ال )573(والكتاب العزیز طافح بذلك على وجھ الصراحة والنصوصیة!   كیف  
 .   یصّح من مسلم إنكاره

 

 ]مباحث الحسن والقبح العقلّیین[

 .  .  ، لھم مذھب یستلزم ذلك لزومًا بتّیًا ویؤّدي إلیھ أداًء بدیھّیًا نعم  

أن یكون للعقل حكم بأحد :   ، بمعنى  )574(وذلك أّنھم أنكروا الحسن والقبح العقلیین  
، مع قطع النظر عن كونھا مالئمة للطبع أو منافرة لھ  األمرین على األفعال بذواتھا وأنفسھا

                                                           
 -  28، االعتقادات للراغب  84، االقتصاد للطوسي   137:  3، الفصل البن حزم  203و 82شرح اُألصول الخمسة :  قارن)  571(

، التحفة العسجدیة  224:  4، شرح المقاصد  85، نھج الحّق  152، أنوار الملكوت  351:  1، األربعین في ُأصول الدین  29

 .  7:  3، دالئل الصدق  10
 .  195:  8، شرح المواقف  385ـ  382:   2، الفصل البن حزم  91ـ  69اللمع :  انظر)  572(
ُقْل َأَمَرني َربِّي (:  )تعالى(، وقولھ  )58 : 4سورة النساء ( )َوِإَذا َحَكْمُتم َبْیَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل(:  )تعالى(مثل قولھ )   573(

، وقولھ  )90:  16سورة النحل ( )ِإنَّ الّلَھ َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَساِن(:  )تعالى(قولھ ، و  )29:  7سورة األعراف ( )ِباْلِقْسِط

 . )8:  60، وسورة الممتحنة  9:  49، وسورة الحجرات  42:  5سورة المائدة ( )ِإنَّ الّلَھ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن(:  )تعالى(
،   205و 204و 197، قواعد العقائد  118و 116و 115و 102، االقتصاد للغزالي  234و 228اإلرشاد للجویني :  راجع)  574(

، مطالع  105، أنوار الملكوت  104، قواعد المرام  121ـ  120:  1، اإلحكام لآلمدي  346:  1ربعین في ُأصول الدین األ

، شرح الباب الحادي  186و 183و 181:  8، شرح المواقف  283ـ  282:  4، شرح المقاصد  589، االعتصام  401األنظار 

 .  26عشر 
 .  ھنا إّنما نقلت عنھم ھذا الرأي فقط دون التبّني لھ مع العلم بأّن بعض الكتب المذكورة
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بتحصیل غرض أو مصلحة أو دفع مضّرة ومفسدة أو اعتیاد عرفي أو انقیاد دیني یوجبان 
 .   فة أو النفرةاُألل

فاألفعال عندھم بالذات ومع قطع النظر عن تلك الجھات شرع سواء ال تفاوت فیھا   
 .  ، وفاعلوھا ال یختلفون في االستحقاق مدحًا وال قدحًا حسنًا وقبحًا

، فقابلھ   ، ثّم احتاج إلیھ بأھون شيء فلو أّن رجًال أسدى عظیم اإلحسان إلى إنسان  
،   ، ولم یكن ذلك الفعل مّما یعود إلینا أبدًا بمنفعة أو مضّرة  لقتل والحرمانبالرّد والھوان أو ا

، لم نجد فیھ عندھم شناعة وال استغرابًا  وقطعنا النظر عن حكم الدیانة بتقبیحھ وتحریمھ
 !  وبشاعة

 .  )575(وھذا الحكم عندھم سار في أفعال الخالق والمخلوق جمیعًا  

سوى أّن أفعال المخلوق قد تصیر حسنة أو قبیحة بعد تعّلق أحكام الدیانات بھا إیجابًا أو   
 .  ، فإّنھ ال مجال للعقل فیھا بتحسین أو تقبیح أبدًا ، بخالف أفعالھ المقّدسة تحریمًا

وأنعم على الشقي  ، فلو عّذب العبد الذي أفنى عمره بالطاعة والعبادة وخّلده في جھّنم  
، لم یكن ذلك منھ قبیحًا وال خالفھ  الذي أھلك العباد وأفسد البالد بالقتل والظلم وأدخلھ الجّنة

، ال أّنھ  ، وكّل ما یتركھ أو ینھى عنھ فھو القبیح ، بل كّل ما یفعلھ ویأمر بھ ھو الحسن حسنًا
 .   ء لقبح ذاتي یوجب تركھ، أو یترك الشي  یفعل ما ھو الحسن لحسن ذاتي یدعوه إلى فعلھ

، بل صّرحوا  عادًال بالمعنى اآلتي قریبًا) تعالى(ومن ھنا لزم مقالتھم ھذه إنكار كونھ   
بأّن كّل ما یفعلھ ھو :  بإنكاره وجواز أن ُیدخل النار من أطاعھ والجّنة من عصاه قائلین

 !  )576(العدل كیف ما كان

، وتظاھر في خالفھم والرّد علیھم  وقد خالفھم في ذلك قاطبة العقالء وضرورة العقول  
،   ، وسادة الصوفیة كاّفة مشائخ العرفاء:  ، وھم  )577(من المسلمین طوائف ُعرفوا بالعدلیة
،   ، وسائر السلفیة ، وجمھور اإلمامیة ، وقاطبة المعتزلة وأساطین الحكمة والفالسفة اإللھیة

 .  والظاھریة

 :  بأجلى بیان ونحن نوّضح لك الحقیقة  

                                                           
 .  ھامش السابقالحظ المصادر المتقّدمة في ال)  575(
 .   لسابقالحظ كذلك المصادر المتقّدمة في الھامش ا)  576(
 108و 104، أنوار الملكوت  89، االقتصاد للطوسي  137:  3و 363:  2، الفصل البن حزم  69االعتقادات :  انظر)  577(

 .  409:  2، دالئل الصدق  وما بعدھا 363، الفوائد الحائریة  219، اللوامع اإللھیة  53ة ، الرسالة السعدی 114و
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وذلك أّن لكّل واحدة من الحواّس الظاھرة بالضرورة مالئمات ومنافرات من األفعال   
، فكما أّن السمع تلّذه أصوات   ، بل سائر الموجودات مّما تقع علیھ تلك الحواّس الخارجیة

، وتزعجھ أصوات  ، وُتؤنسھ نغمات األوتار في تناسب وقعھا القماري والبالبل بسجعھا
، واللمس تالئمھ النعومة   لحمیر وقعاقع الرعد المھول وعواصف الریح وزجل الطبولا

، وھكذا الذوق والبصر في  ، والشّم ُتنعشھ روائح المسك وتكمده العفونة وتؤلمھ الخشونة
، فكما أّن لكّل واحدة من ھذه الحواّس منافرًا ومالئمًا   مدركاتھما من الطعوم والصور

، وإّال  ، فكذا لرئیسھا وحاكمھا وُمسّیسھا الذي بھ صار اإلنسان إنسانًا ومصالحًا ومصادمًا
 !  فھو بتلك اُألمور وحدھا لم یكن إّال حیوانًا

 )578(أدنى إلى شرف من اإلنسان*** لوال العقول لكان أدنى ضیغم 

، وإّال فھو معدوم  رورة أّن لھ مدركات ومعقوالتفال محالة لھ منافرات ومالئمات بض  
!   ، وما القول بوجوده حینئذ إّال كالقول بالغول والعنقاء وسائر الخرافات باطل الذات

إذ كم ; ضرورة أن ال سبیل لنا لإلیمان بوجود شيء من القوى الحّساسة إّال بظھور آثارھا 
 !  ، وفاقد لحاّسة الشّم وھو ذو أنف أشّم من واجد لجارحة العین واُألذن وھو أعمى أو أصّم

 .  لھا جوارح وأدوات وأعوان وآالت ]ـھ[ھذا حال النفس وقواھا مع أّنـ  

 .  )والنفس في وحدتھا كّل القوى(،   ولھذا كانت مجّردة في ذاتھا ماّدیة في فعلھا  

 !  ؟ فكیف بالعقل وھو المجّرد في ذاتھ وفي فعلھ  

، بل یبقى  بأّنھ ال یلزم من عزلھ عن تلك الحكومة واإلدراك بطالنھ من أصلھ:  والقول  
 .  الستقاللھ بھا من بین سائر القوى; لھ إدراك الكّلیات 

 .  قوٌل خال عن التحصیل بعید عن التحقیق  

 وبیان ذلك یحتاج إلى اإلشارة إلى حقیقة اإلدراك ولّب معناه بحثًا فلسفیًا ال نظرًا  
لما فیھ من الغموض والغرابة على ذوي ; ، وفھم ذلك وإن كان ال یخلو عن صعوبة  سطحیًا

، بل  ، فكیف بمن سّد باب العقول وأحكامھا بحكمھ  العقول الصحیحة ومن لھ لطف قریحة
 !  ؟ أبطل حقیقتھا بفاسد زعمھ

الحّق وینكشف ولكن حیث إّن لبیانھ دخًال في أصل ھذه المسألة وبتحقیقھ یّتضح أقصى   
، فنحن ـ بعون اهللا ـ نذكر ھنا ما یجریھ قلم الغیب على أقالم من یشاء من  سّر ھذه المعضلة

، وال نبسط من القول فیھ إّال   ، ونبّث منھ ما یملیھ لوح المأل األعلى على لسانھ وفؤاده عباده
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وز عندنا كشف ، وال نكشف حقیقتھ إّال على وجھ یج  على قدر ما یباح لنا من إفشاء سّره
 .  . ستره

:  إّن حقیقة اإلدراك ـ كما ھو معناه لغًة ـ:  فنقول ـ ومنھ المؤونة والمعونة ـ  
وھو یختلف باختالف طرفي ھذه النسبة .  وحضور الُمدَرك عند الُمدِرك )579(اللحوق

 .  . المتقّومة بھما المنتزعة منھما

، وأّما في إدراك القوى  لعمر مثًال في الطریق إذا لحق بھ ظاھر ففي إدراك زید  
النفسانیة الظاھریة والباطنیة لمدركاتھا المحسوسة والمعقولة الصوریة والمعنویة فإّنما ھو 

 .   بضرب من االّتحاد ونحو من اإلحاطة والسعة

ل ھي كالجنود فالنفس ـ بتوّسط ھذه الحواّس التي ھي كاآلالت الموصلة لھا كمالھا ب  
واألعوان للنفس في ذّب األذى عنھا وجلب الخیر لھا ـ تّتحد مع مدركاتھا التي أوصلتھا 

 .  الحواّس إلیھا بالنحو الالئق بھا من االّتحاد

واالّتحاد كّلیة على نحو الحقیقة والوحدة ال التركیب واالنضمام ال یتحّقق بین الماّدیین   
 .  كثرة والمغایرةفإّن الماّدة مثار ال; أصًال 

نظرًا ;  )580(فضًال عن غیره;   أّن الماّدي غائب عن نفسھ:  ولقد أحسنوا فیما قالوا من  
إذ حیث ال إدراك ;   ، فھو غائب حّتى عن نفسھ إلى أّن الماّدي ال ُیدِرك شیئًا من حیث الماّدة

 .   فال حضور

 .  فالماّدي البّد أن یصیر من سنخ ُمدِركھ حّتى ُیدَرك ویّتحد معھ : وبالجملة  

أال ترى العنایة األزلیة كیف جعلت آلة اإلدراك التي ھي الواسطة بین النفس   
; ، وھي الجارحة كالعین مثًال  فمن جھة تناسب المدِرك:   ومدركاتھا الماّدیة ذات جھتین

، ومن  ر األجسام وتّتحد معھا بھذا النحو من االّتحادلتنطبع فیھا باالنعكاس أو االرتسام صو
، وھي قّوة اإلبصار التي أودعتھا الحكمة في تلك  جھة ُأخرى تناسب المدَرك في التجّرد

، فإّن تلك القّوة شأن من  لتقدر على تجرید صور الجسمانیات كي تّتحد مع النفس;   الجارحة
طرفھا األدنى ھو ما اّتصل باألجسام وامتزج ، ولكن   ، بل كالناحیة والطرف منھا شؤونھا
 .  ، كما أّن طرفھا األعلى ھو ما اّتصل بالمجّردات الخالصة من شوائبھا  بالماّدة

 .  بالعقل:  وتلك المرتبة من النفس ھي التي نسّمیھا  
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وظّني أّن ما نروم توضیحھ من أّن اإلدراك لألشیاء في القوى المدركة عبارة عن   
، وأّن   أّن الحضور ثّمة ال یعقل إّال بنحو من االّتحاد بل الوحدة وسعة الوجود، و  الحضور

إذ بالضرورة والوجدان یستحیل أن یّتحد المتباینان ; ذلك ال یحصل إّال مع المناسبة والسنخیة 
 .   من حیث ھما كذلك

 كّل ھذه اُألمور واضحٌة لمن تدّبر وتدّرب في فكرتھ وفتح اهللا بصر عقلھ وعین  
 .  بصیرتھ

وإن طلبت في إیضاحھ مزیدًا وأردت مثاًال یقّرب علیك منھ أمدًا بعیدًا فقس الحال على   
، فإّنك تجد في نفسك عند العطش والظمأ  وجدانك الذي ھو فوق سمعك في اإلدراك وعیانك

، وھو اإلعواز والفقدان  وكّل ذلك راجع إلى أمر واحد.  نقصًا وانقباضًا وضیقًا وألمًا
 .  النقص والحرمانو

، وال حضور  وال یرفع ذلك تصّورھا لمعنى الماء وأّنھ رافع للعطش موجب للرواء  
 .  الماء البارد بین یدیك ومشاھدتھ بعینیك

، وأحّست بھ نفسك بواسطة تلك  ، أو أجریتھ في أمعائك ، إذا باشرتھ بأعضائك نعم  
، حصلت لك ـ بتوّسط ھذه  ّوتھا ومجراھااألدوات التي ھي أیضًا من قواھا ومنھا وإلیھا ق

 .  اآلالت ـ تلك المالبسة ووقع للنفس مع الماء ذلك االّتحاد والمؤانسة

، وما ھو إّال وجدان بعد فقدان   فھناك تجد للنفس سعًة وانشراحًا وبسطًا وانفساحًا  
 .  ، ورفع مرض وألم وصحة عقیب سقم وكمال غّب نقصان

، فإّن تصّور أّنھا جسم بسیط عنصري یقتضي تفریق  وكذا القیاس في النار  
، لیس لھا من حقیقة   ، لیس ھي إّال ألفاٌظ مفرادُتھا مفھومة ومفاھیمھا موھومة المجتمعات

 .  ، ھي شبح وخیال وحكایة ومثال نعم.  النار ذكر وال قالمة ظفر

ضاھا من باشر ، وعرف آثارھا ومقت  وإّنما أحّس بالنار وأدركھا من مّسھا وأمسكھا  
 .  )سل عن النار جسم من عاناھا: (  بجسمھ لظاھا

، وسیأتي بیانھ في سیاقة ھذا التحقیق إن  والفرق بین المثالین إّنما ھو بالمالئم والمنافر  
 .   شاء اهللا

حقیقة المعرفة وتمام اإلدراك وإن كان ھناك مقاٌم )  أصلحك اهللا وعافاك  (ولكن ذاك   
، بل ال أجد في كشفھ رجحانًا  ، ولكن ال یسع بیانھ مضیق ھذه الباحة ھفي المعرفة أعلى من

 .  وال إباحة
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إذ معرفة حقائق ;   ثّم ال ینافي ذلك اإلدراك عدم إحاطة الُمدِرك بتمام حقیقة الُمدَرك  
عبارٌة عن الحضور وسعة ، وإّنما الغرض إثبات أّن اإلدراك  األشیاء مقاٌم فوق ما نحن فیھ

فإّن أشّد األشیاء حضورًا إلى ;  ، وال یلزم من ذلك االّطالع على الكنھ والحقیقة الوجود
، وھي من أجھل األشیاء عنده كنھًا وحقیقة وأوضحھا إدراكًا  اإلنسان وأقربھا إلیھ نفسھ

 .  وسعة

 .  تھ، الشيء ال علم بكنھھ وحقیقتھ إّال لعّلتھ أو من ِقبل عّل نعم  

، فقد وصل الكالم إلى مقام یجد الندب قطعھ   واقنع من أنوار ھذه الحقائق بھذا الومض  
 !  من الفرض

أّما إذا أدركت حقیقة اإلدراك فاعلم أّن عنایة التدبیر قضت واقتضت أّن لكّل قّوة من   
فعال أو عینًا من ، فعًال من األ  ، باطنًا أو ظاھرًا القوى وحاّسة من الحواّس مالئمًا ومنافرًا

 .   ، مقّدمًة أو غرضًا  ، جوھرًا أو عرضًا  األعیان

لما عرفت من أّن الحواّس والقوى ; وكّل ذلك عائد إلى مالئمة ذات النفس ومنافرتھا   
 .  ، بل ھي ھي وأفعالھا متعاكسة منھا وإلیھا  مجار وآالت لھا وطرق إلیھا

، مستعّدة للكمال في   نیة ناقصة بحسب الفطرةإّال أّن الحكیم الخبیر جعل النفس اإلنسا  
، ساریة في صراط الحركة إّما إلى الرقي أو االنحطاط على  سعیھا بحسب القّوة والقدرة

 .  التوّسط أو اإلفراط

 .  لیفلح من زّكاھا ویشقى من دّساھا; فمن ثّمة ألھمھا فجورھا وتقواھا   

لى النفس إّنما ھي كمالھا أو فقدانھا وتمامھا فحقیقة تلك المالئمات والمنافرات الراجعة إ  
، وال یھرب إّال من نقصھ  ، والشيء ال یطلب وال یسعى إّال لكمالھ وتمامھ  أو نقصانھا
 .  ، فمیل القوى إلى تلك المالئمات إّنما ھو لكونھا سعة للنفس وكماالت  وإعدامھ

ا الثروة ـ كما علمت في ، وم أال تراك كیف تحّب الثروة في الجاه والمال واألوالد  
 .  واالستعمال ـ إّال الزیادة والتوسعة )581(اللغة

، فھي لتوسعتھا   فإذا كانت النفس لتوسعتھا في عالئقھا الخارجیة بھذا المقام من المحّبة  
 .  في ذاتھا أحّب وإلیھا أرغب

 .  وھذا ما وعدناك بھ من بیان وجھ المالئمة والمنافرة  
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، قد تحسب ما ھو مضرٌّ لھا نافعًا وما  ، حیث إّن النفس ـ بحسب فطرتھا ـ قاصرة نعم  
 .   . ، أال ذاك من كثرة آفاتھا وغلبة شھواتھا ھو موجب لنقصانھا مكّمًال

،  تقیم المنصوب بین عینیھاأال ذاك من انحرافھا عن االعتدال الطبیعي والصراط المس  
 ..  ومیلھا عن االستقامة الفطریة التي فطرھا المبدع علیھا

،  ، وضعة ھّمتھا ، وخّسة مقدارھا ، وسّيء اعتبارھا أال ذاك من سوء اختیارھا  
 !  وضعف تربیتھا

،   فوجب ـ نظرًا إلى ذلك كّلھ ـ أن یجعل لھا ذلك المدّبر الذي أنشأھا للصالح ال للفساد  
، وللرقي ال  ، وللنجاة ال للعطب  ، وللرحمة ال للغضب ولُأللفة من مبادیھا ال للحیاد

، وَحَكمًا  ، ومیزانًا عدًال ، وملكًا حاكمًا ، مسّددًا عاصمًا  ، وللصّحة ال لألغالط لالنحطاط
 ، فوھبھا ذلك الصانع ، ومرشدًا لھا ھدایة وضالًال ، وقیدًا لھا عن السوء وعقاًال فصًال

، فإّنھا  ، ذات اآلراء الفاضلة  بالعاقلة:  المقّدر والحكیم المدّبر تلك القّوة الكاملة التي نسّمیھا
، والداء  ، والمضّل والمرشد ، والمصلح والمفسد ھي التي تمّیز للنفس بین النافع والضاّر

 .  ، والسعادة والشقاء ، والمرض والشفاء والدواء

ما یرجع إلى المآكل والمشارب من البارد أو الحاّر، أو العقاقیر ال ُأرید بالنافع والضاّر   
، واُألنس والطرب بترجیع  ، أو االستلذاذ بالروائح الطّیبة واستكراه المؤذیة واألدویة
، فإّن جمیع ذلك قد تكّفلت بھ الحواّس  ، والوحشة والتنّفر من أنكر األصوات  النغمات

، وما ھو بالذي بھ التفاوت والتفاضل والتعالي والتسافل   وتساوت بھ مع الحیوان عاّمة الناس
، بل أقصد وُأرید ما بھ الفضل والمزید بین عاّمة أفراد  والتأّخر والتقّدم والخسة والتكّرم

، وبھ االمتیاز بین نوعھ وسائر أنواع الحیوان الذي اختّص بھ البشر وانفرد واستأثر  اإلنسان
، تدبیَر حكیم وتقدیَر عزیز  جنسھ حّظًا ال معنى وال لفظًا ، ولم یترك منھ ألنواع واستبّد
 .  . ، غیر جائر في حكمھ وال قاصر في علمھ  علیم

تلك ھي القّوة التي یسعى بھا اإلنسان للرقي والسعادة والسعة والزیادة والعلم   
 .   . واإلفادة

، واألخالق  حیحة، والفاسدة من الص  ھي التي یمّیز بھا األفعال الحسنة من القبیحة  
 .   ، والجّیدة من الردیة  الشریفة من الدنیة

، وال ینفّك بھا وال یزال  ، ویعلو ویرتفع  ، وینفع وینتفع ھي التي بھا یكتشف ویخترع  
 .   ینتقل ویرتقي من حال إلى حال
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 !   ؟ أترغب في أن تحّسھا وجدانًا وتدركھا معرفة وإیقانًا حّتى كأّنك تراھا عیانًا  

ك فانظر إلى عاّمة الحیوانات ـ على كثرتھا واختالفھا في أنواعھا وأصنافھا ـ تجدھا ھا  
، ومالبسھا  ، وأقواتھا الزھیدة ، وعیشھا البسیط ، وعاداتھا الوحشیة في حالتھا الھمجیة

، كّل ذلك لم یزل طول  ، ومساكنھا األصلیة من مغار أو وجار أو عشٍّ أو أوكار الطبیعیة
، ال تبرح عنھ وال تزول وال تنتقل إلى غیره وال  ال واحد ووضع قدیم بائدحیاتھا على ح

 .  .  تحول

، وال ترتقي على مرور  تجدھا ال تكدح أبدًا وال تسعى إّال لتحصیل المورد والمرعى  
 ، الذي شاركھا فیھ األعوام إّال في ضخامة العظام ونمّو األجسام

، لكن ال علم ال   القدرة على دفع المھالك واألخطار ، وإن امتازت بقلیل من  النبات واألشجار
 .  ، ال استھالل ال براعة ، ال اكتشاف ال صناعة ، ال رقي ال ارتفاع اختراع

ما ینسج النحل والعنكبوت من مسّدسات :  أحسن ما ذكروا للحیوانات من الصناعات  
 .  البیوت

األنواع قد أحدث في ذلك الشكل لكن ھل سمعت أو رأیت أّن فردًا منھ أو من غیره من   
 !   ؟  ، أو وضعًا وجد أّنھ ألیق بھ من الوضع القدیم وأحرى صفة ُأخرى

كّل .  وھذا اإلنسان ـ كما تراه ـ ال یبرح كادحًا طول عمره في السعي إلصالح أمره  
 .  ذلك طلبًا للكمال والسعادة والسعة والزیادة

أعرض عن تحصیل سعادة داره اآلخرة ، بعٌض سعى لسعادة حالھ الحاضرة و نعم  
 .  التي ھي دار قراره ومقام بقائھ ومنزل خلوده في نعیمھ أو شقائھ

وبعٌض ـ وإلیك اللھّم نرغب في ذلك ـ قد أخذ من كال الدارین حّظھ وأجزل من كلتا   
 !   ، وقلیٌل ما ھم ، ُأولئك عباد اهللا وصفوتھ السعادتین نصیبھ

، وھي في طمأنینة وھدوٍّ   إّنا وجدنا حیاة الوحش والطیر والبھائم:  وصفوة القول  
، وتلھو  ، وتأكل وتشرب ، إّال من أن تتسافح وتتناكح ، وكأّنھا في فراغ  وسكون دائم

 .   وتلعب

 .  ، وأعمال ناصبة ، ومساع واصبة أّما اإلنسان ففي جوالن وحركة دائبة  

 )582(، أو كصاد تھ حالتھ وجدتھ كھائم في األرض یطلب ضاّلتھفلو تأّملت في طول حیا  
 .  )583(یجول على الماء في القفار لیطفي حّر اُألوار

                                                           
 .  )2399:  6صحاح اللغة . ( العطش:  الصدى)  582(
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 !   ؟  ي ألّي شيء یسعى، یكدح في السعي وال یدر تجد ذاك غریزة منھ وطبعًا  

،  إّنما یسعى طلبًا لسعادتھ وكمالھ:  أنا ُأنّبئك بالخبر الیقین واكشف لك عن السّر المبین  
 كلٌّ میّسٌر لما «، و   ورفع ما یجده من نقصھ وسوء حالھ

 .  )584(» ُخلق لھ

جبت لنا أن نحكم بأّن لإلنسان قّوة غیر القوى التي فتلك األحوال واآلثار ھي التي أو  
 .  ، والنفس الناطقة  بالقّوة العاقلة:  ، سّمیناھا یشترك بھا مع الحیوان

، فسعى في طلب ھذا ورفض  فمن مّیز بین ما بھ الشقاء والسعادة والنقص والزیادة  
 .   ، فھذا ھو اإلنسان ، وشارك بل فاق على األمالك ذاك

:   وأكثر من فیھ كما یقول باریھ!  ، كیف تجده في أفراد من تسّمى بھ إّال قلیًاللكن ال   
 .   )585()ِإْن ُھْم ِإالَّ َكاالَْْنَعاِم َبْل ُھْم َأَضلُّ َسِبیًال(

َقَسْت ُقُلوُبُكم (:  )تعالى(باإلضراب والترّقي التلویح واإلشارة إلى قولھ ) جّل شأنھ(وأراد   

 .  )586()مِّن َبْعِد َذِلَك َفِھَي َكاْلِحَجاَرِة

، ال ما سمعتھ زمان الصبا في الفنون  فذاك ما یستحّق بھ المرء حقیقة اإلنسانیة  
 ، وأّي  ، إذ أّي شرف بھذا  أّن اإلنسان ھو الذي یدرك الكّلیات:  الرسمیة والعلوم اآللیة من

، ومن أّي سبیل یصّح لنا الحكم بأّن الحیوان غیر موصل القوى الحّسیة  ، وأّي دلیل  فائدة
 !  ؟ ، لنحكم بتمایزھما من ذلك واختالف نوعیھما بھذه القّوة الزائدة

، تأباه الرصانة في العلوم  في الرأي )587(وھل ھذا إّال خبٌط في القول وخطٌل  
 !  ؟ والمتانة

وھذه القّوة ھي العقل الغریزي المطبوع الذي عرفت جملة من مباحثھ في صدر ھذه   
 .   الرسالة

أّما لو كمل وتّم وقوي واشتّد بانضمام العقل الكسبي المسموع المستفاد من التجربة   
لتسامي في معارج اإلنسانیة وتحصیل الملكات ، فذاك مقام التصاعد وا والتدّرب والتدّبر

 .  القدسیة

                                                                                                                                                                                     
 .  )583:  2المصدر السابق . ( حرارة العطش:  اُألوار)  583(
 .  124و 122الحظ القضاء والقدر للبیھقي )  584(
 .  44:  25سورة الفرقان )  585(
 .  74:  2سورة البقرة )  586(
 .   )144:  4لسان العرب . ( الكالم الفاسد الكثیر المضطرب:  الخطل)  587(
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تقّوي :  ، بل المراد  وال أعني باالنضمام اجتماع المختلفین واّتصال المنفصلین  
مراتب  )588(فإّن جمیع ما ذكروا للعقل من األقسام والمعاني; ، وكمال الناقص   الضعیف

، طرفھ  ، بل العقل بجمیع مراتبھ مع النفس بجمیع قواھا متصٌل واحد ممتدٌّ ودرجاٌت لھ
، ولذلك الواحد المّتصل شؤون ومراتب  األعلى متعّلٌق بالمجّردات واألسفل متعلٌق بالماّدیات

ة ، نعّبر عن كّل واحدة من تلك المراتب باعتبار أثر من تلك اآلثار بعبار وآثار وخواصٌّ
، وھذه  ، وھذه دافعة  ، وھذه ھاضمة ، وھذا بصر  فھذا سمع.   خاّصة وباسم غیر اسم اآلخر

، وھكذا حّتى ینتھي األمر إلى العاقلة التي ھي منتھى المراتب وآخر  ، وتلك حافظة  مخیِّلة
 . منازل النفس

،  لم والعملوطریق السعادة التي ینبعث اإلنسان على تحصیلھا بقّوتھ العاقلة إّنما ھو الع  
 .   وإّال كان كالظامئ الذي تصّور الماء ولم یشربھ

                                                           
وما  387:  2، شرح اإلشارات للطوسي  وما بعدھا 439:  1، المباحث المشرقیة  166ـ  165النجاة البن سینا :  الحظ)  588(

 .   423ـ  418:  3، الحكمة المتعالیة  بعدھا
 :  أّن للعقل ثالثة أنواع:  ، وقد ُذكر ھذا

ة ، لخلّوه عن عاّم ، وال لھ شيء من المعقوالت بالفعل ال یكون شیئًا من المعقوالت بالفعل:  أي.  أن یكون عقًال بالقّوة : أحدھا

 .  المعقوالت
 .  وھو العقل التفصیلي.  أن یعقل معقوًال واحدًا أو معقوالت كثیرة بالفعل ممّیزًا بعضھا من بعض مرّتبًا لھا:  الثاني
 .  ، وإّنما ھو عقل بسیط إجمالي فیھ كّل التفاصیل أن یعقل معقوالت كثیرة عقًال بالفعل من غیر أن یتمّیز بعضھا من بعض:  الثالث
، وأنت في أّول لحظة تأخذ في  ، فحضرك الجواب في الوقت بما إذا سألك سائل عن عّدة من المسائل التي لك بھا علم:  لھ ویمّثل

، وإّنما یحصل التمّیز والتفصیل  ، لكن ال تمّیز لبعضھا من بعض وال تفصیل  ، تعلم بھا جمیعًا علمًا یقینیًا بالفعل الجواب

 .  عقًال إجمالیًا:   ویسّمى.  ط العلم منبع ینبع وتجري منھ التفاصیل، كأّن ما عندك من بسی بالجواب
 .  ھنا فیما یتعّلق بأنواع التعّقل

 :  أّما مراتب العقل فأربع
 .  العقل الھیوالني:  اُألولى

 .  عن جمیع الفعلیاتلشباھتھا الھیولى اُألولى في خلّوھا ; وتسّمى بالھیوالني .  وھي مرتبة كون النفس خالیة عن جمیع المعقوالت
 .  العقل بالملكة:  الثانیة

 .  لتوّقف العلوم النظریة علیھا; ، فإّن العلوم البدیھیة أقدم العلوم  وھي مرتبة تعّقلھا للبدیھیات من تصّور أو تصدیق
 .  العقل بالفعل:  الثالثة

 .  وھي مرتبة تعّقلھا للنظریات باستنتاجھا من البدیھیات
 .  المستفاد العقل:  الرابعة

وھي مرتبة تعّقلھا لجمیع ما حّصلتھ من المعقوالت البدیھیة أو النظریة المطابقة لحقائق العالم العلوي والسفلي باستحضارھا الجمیع 

 .  ، فتكون عالمًا علمیًا مضاھیًا للعالم العیني وتوّجھھا إلیھا من غیر شاغل ماّدي
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، كما أّنھ ھو  إذ ھو الممّیز لما بھ السعادة; والحاجة إلى العقل ظاھرة في كال المقامین   
 .   الباعث للنفس وقواھا إلى تحصیلھ

و الجوع ، وھ  أال تراه كیف یسوقھا إلى أبغض األشیاء إلیھا وأشّد اُألمور منافرًة لھا  
، بل إلقاء النفس في المھالك واستقبال السیوف وشرب  ، وتحّمل المشّقة واألذى  والظمأ

و دفع العار ، أ ، حیث یحرز لھا بھ السعادة ونیل مقام الشھادة )589(الحتوف تحت السنابك
، كما كانت تصنعھ عرب الجاھلیة وغیرھم مّمن لم تكن تبعثھ على ذلك الدیانة   وحفظ الذمار

 !  ؟ وال تسوقھ إلیھ الشریعة

فھل یتأّتى ذلك من شيء من ھذه القوى الظاھرة أو الباطنة مع شّدة منافرتھا لھ   
 !  ؟ وفرارھا عنھ

 !  ؟ ة واللطیفة اإللھیةوھل ھو إّال من خواّص تلك القّوة القدسی  

ولكن كّل ذاك منھا حیث ال یكون القلب ـ والعیاذ باهللا ـ مقلوبًا والھوى غالبًا والعقل   
، فعاد  ، وإّال كان كملك عادل ظلمتھ رعایاه وسرت عن مقام طاعتھ جنوده وسرایاه  مغلوبًا

، فلم   ّقد نورًا، وھو في زاویة البیت یتو في أیدیھا أسیرًا وظلمت أنفسھا حیث أظلمت
 .  تستضئ بمصباحھ وال استشرقت بصباحھ

إّن ذاك :  أن نقول:  بل العبارة التي ھي أشّد للواقع مطابقة وأحسن ھنا موافقة ھو  
األمر الواحد المّتصل إن غلبت وظھرت علیھ أحكام طرفھ األعلى تعالى وتقّدس كّلھ 

 .  تناقص وترّدى وتسافل ، وإن غلبت علیھ أحكام طرفھ األسفل وخواّصھ  وتكامل

، فتدّبره  وال یخفى علیك ما في ھذا التعبیر من اندفاع كثیر من اإلشكاالت والمحاذیر  
 .  )تعالى(واغتنمھ من فضلھ 

، ما أظّن أّنھ قد بقیت عندك ریبة أو شبھة في أّن لإلنسان قّوة بھا استحّق  وبعد ھذا كّلھ  
 .  یمیة والحیوانیةصدق حقیقة اإلنسانیة والخروج عن البھ

 .   والسبیل إلى الحكم بھا آثاُرھا وخواّصھا  

 .   ، والحّث علیھما  ووظیفتھا تمییز الحسن من القبیح والخیر من الشّر  

ـ سواء  وإّن العقل إذا الحظ األفعال بذاتھا مع قطع النظر عن كّل شيء وجھة سواھا  
، فتكون عنده حسنة  إّما مالئمة لھكان صدورھا من ذیھ أو من غیره ـ فالبّد أن تكون 

                                                           
 .  )1125:  2جمھرة اللغة . ( ، قد تكّلمت بھ العرب قدیمًا فارسي معّرب.  مقّدم الحافر:  الُسنُبك)  589(
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، فتختلف بالوجوه  ، أو خالیة من الجھتین ، أو منافرة فقبیحة كالظلم والعدوان كاإلحسان
 .   ، أو تبقى على ما ھي علیھ ال تقتضي ذّمًا وال مدحًا واالعتبار ُحسنًا أو قبحًا

 .   مدركاتھا مالئم ومنافر ، بل لكّل قّوة من قوى النفس في وإّن ذلك أمٌر ما ھو ببدع فیھ  

وإّن سّر المالئمة والمنافرة أمٌر یعود إلى ما یقتضي كمال المدِرك ونقصانھ من حیث   
 .  السنخیة والمناسبة

فاإلحسان من الغیر ولو على الغیر مثًال لما فیھ من الجھة الخیریة الداّلة على سعة   
لما بینھما من شّدة التناسب ; یھ حسنًا عنده نطاق الوجود وكمالھ صار مالئمًا للعقل محبوبًا إل

 .  .  إذ العقل معدن الخیرات ومصّب البركات ومقود السعادات; والتقارب 

 .  .  العقل أحّب خلق اهللا إلیھ وأكرمھم ـ كما علمت ـ علیھ  

 .  . العقل مقیم قواعد العدل وناصب موازین القسط  

، وواضع ووضع  ، بل أصل وفرع العقل والعدل قرینان مؤتلفان وصاحبان ال یختلفان  
 .   . العقل دلیل والعدل سبیل

 .   . ، والعدل فضاء وبھ استضاء العقل ضیاء  

 .  .  ، والعدل لسان وترجمان العقل معان وعیان  

 .  ، والعدل فصول وقوانین العقل أدّلة وبراھین  

لھ والحّق وحقائقھ والدین وشرائعھ أّنھ منذ برأ اهللا النسم وشّرع لعمر العقل وعقائ  
األدیان لُألمم ما من ُأّمة وال شریعة بسیطة أو ممتزجة حّقة أو باطلة أعطت العقل ما ینبغي 

 لھ من شؤون شرفھ وجلیل وظائفھ كھذه الشریعة السامیة

،   ، وفتحت لھا أبوابھا ذت العقول، فإّنھا ھي التي شح  اإلسالمیة والمّلة المحمودة المحّمدیة
، وبّثت منھا في الوجود روح  ، وقامت بھا على نوامیس العلم والمعرفة وأطلقت سبیلھا

، وأعطت لكّل واحد من عقول البشر  التدّبر والبصیرة حّتى بزغت أنوارھا وتنّورت أفكارھا
ّدي لطلب الفوت في ، والتص ما ھو الحري بھا من حّریتھا في التصّرف بالعلوم والمعارف

،   ، والنھوض من كّل سقطة ، والنجاة من كّل ورطة ، وتحصیل العقائد الحّقة  الكمال والسبقة
وحّثت على العبرة والفكرة والبصیرة والنظر في ملكوت السماوات واألرض للتوّصل إلى 

 .  أسرارھا الدقیقة والغور في طلب الحقیقة

تجده ) القرآن المبین(إلى سجل قوانین ھذا الدین  وإذا شئت برھان ما نقول فھاك انظر  
، وأمثال  )592()َأَفَال َیْعِقُلوَن(،   )591()َیذَّكَُّروَن(، أفال  )590()َأَفَال َیَتَدبَُّروَن(:   )تعالى(مشحونًا بأمثال قولھ 

                                                           
 .  24:  47، وسورة محّمد  82:  4سورة النساء )  590(
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وأمثال قولھ  )593()ِإْن ُھْم ِإالَّ َكاالَْْنَعاِم َبْل ُھْم َأَضلُّ َسِبیًال(:   في التأنیب على ترك التعّقل) تعالى(قولھ 
ْبَصاُر َوَلِكن َیِسیُروا ِفي االَْْرِض َفَتُكوَن َلُھْم ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن ِبَھا َأْو آَذاٌن َیْسَمُعوَن ِبَھا َفِإنََّھا َال َتْعَمى االََْأَفَلْم (:   )تعالى(

السََّماَواِت َواَألْرِض َواْخِتَالِف اللَّْیِل ِإنَّ ِفي َخْلِق (:  )تعالى(، وأمثال قولھ   )594()َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِر

الَِّذیَن َیْذُكُروَن الّلَھ ِقَیامًا َوُقُعودًا َوَعَلَى ُجُنوِبِھْم َوَیَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت * َوالنََّھاِر آلَیات الُِْوِلي األْلَباِب 

 الخ إلى،  )595()َواَألْرِض

كثیر من نظائر ذلك مّما یضیق المقام عن إحصائھ ویدّل بفحواه ومنطوقھ على حسن التفّكر 
، بل لزوم ذلك ووجوبھ وانحصار نیل  والتدّبر وإعمال القّوة العاقلة في النظر والعبرة

 .  السعادة والكماالت بھ

ِإْن ُھْم ِإالَّ (:  اآلباء واُألّمھات ثّم أّكد ذلك برفض التقلید وقبح التظّني والتخمین وذّم اّتباع  

َبْل َقاُلوا ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى (،  )598()اَع الظَّنَِّما َلُھم ِبِھ ِمْن ِعْلم ِإالَّ اتَِّب(،  )597()ِإْن ُھْم ِإالَّ َیْخُرُصوَن(،  )596()َیُظنُّوَن

 .  )599()ُأمَّة َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِھم مُّْھَتُدوَن

الشرائع وھذه المزیة مّما اختّصت بھ ھذه الشریعة المقّدسة وأنافت بھا على سائر   
، بل وحّتى على  ، كالبوذة والبراھمة والزرادشتیة والصابئة والملل المنبّثة على ھذه البسیطة

 .  الیھودیة والنصرانیة:  ُأختیھا الكتابیتین

، وأّما الثانیة فقد زادت الطین   أّما اُألولى فبما ضغطت بھ ُأّمتھا من التلمود والكھنوت  
، وذاك فیما ال تزال  لبابوات والقسس منذ عھد غیر حدیثبّلة والمریض عّلة بما صنعتھ ا

المستحیل  )600(تعلن بھ في منشوراتھا من الحجر عن الخوض في معرفة سّر التثلیث
 .   بضرورة العقول الممتنع لدى أوائل األذھان

                                                                                                                                                                                     
  . 57:  8، وسورة األنفال  130و 26:  7، وسورة األعراف  126:  6سورة األنعام )  591(
 .  68:  36سورة یس )  592(
 .  44:  25سورة الفرقان )  593(
 .  46:  22سورة الحّج )  594(
 .  191ـ  190:  3سورة آل عمران )  595(
 .  24:  45، وسورة الجاثیة  78:  2سورة البقرة )  596(
 .  20:  43، وسورة الزخرف  66:  10، وسورة یونس  116:  6سورة األنعام )  597(
 .  157:  4سورة النساء )  598(
 .  22:  43سورة الزخرف )  599(
 .  213، العالقة الجدلیة  109ـ  108و 79أضواء على المسیحیة :  انظر)  600(
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ُأّمتھا إلى بداھة فساده وانفاللتھا من إشراك ھذا الشرك ومضّالت وحذرًا من التفات   
ھذا الضالل شّرعوا لھم في كثیر من المنشورات لعن كّل من یقول بجواز خضوع الكنیسة 

، أو جواز أن یفّسر أحد شیئًا على خالف ما ترى الكنیسة أو یعتقد بأّن الشخص  لسلطة مدنیة
  . حرٌّ فیما یعتقد ویدین بھ رّبھ

وإذا ُسئل المسیحي عن األقانیم الثالث وطلب الباحث منھ تصویر معقولیتھا وإمكانھا ـ   
 !  ھو سرٌّ ال یدرك:  فضًال عن تحّققھا وثبوتھا ـ قال

وصار القسس تتھّدد بالھالك األبدي واللعنة الخالدة كّل من یتعّرض ألدنى بحث أو   
 .   ، ال بحث واستقراء  تسلیمھو موضوع إیمان و:  ، وقالوا تحّري لفھم ذلك

، عسى أن نتوّفق إلیضاح الحّق في اإلشارة  ولھذا شؤون وتفاصیل وبیانات وتتّمات  
 .  إلیھا لدى أواخر الجزء الثاني من مباحث النبّوات إن شاء اهللا

ولكن ـ ولإلسالم مزید الشكر والمّنة والسالم ـ فإّنھ على الرغم من ُأولئك المشّرعین بل   
، قد جاءت شریعتھ وكتابھ الكریم وھو ال یبرح عامًال على فّك  تدعین في شرائعھمالمب

العقول من ذلك العقال وإطالقھا من تلك األغالل وسراحھا من ھاتیك السجون آمرًا بإعمالھا 
وثوقًا منھ بصّحة ما جاءت بھ ھذه الشریعة من ;   والتدّبر بھا وعرض كّل قضیة علیھا

، وأّنھ لیس فیھا  ا وفروعھا ومعامالتھا وسیاساتھا وجمیع شؤونھامشروعاتھا في ُأصولھ
،   ، وأدب تمّجھ الطباع  ، وعقیدة تتعّقد على الفھم  ، وقانون ترفضھ السیاسة  شيء یأباه العقل

كما ھو في أخواتھا التي ضغطت على حّریة األفكار وحجرت عن استعمالھا سترًا على ما 
مِّلََّة َأِبیُكْم ِإْبَراِھیَم ُھَو (:  ت البدیھة وصّدًا عن ذلك الدین القّیمفیھا من منافیات العقول ومصادما

 .   )601()َسمَّاُكُم اْلُمْسِلمیَن

،  العاتیة، ولتنحّل النحل الباطلة  ، ولیھلك الجور والجھل ، فلیحَي العلم والعقل  اللھّم  
 .  ولتقَو المّلة اإلسالمیة السامیة

، فإّنھم تائھون في الضاللة خابطون في   ، فاحمل عبادك علیھا واھدھم إلیھا  اللھّم  
، ومنك العون والعنایة  ، كبراؤھم أضّلوھم وأھل الفتیا فیھم فتنتھم الدنیا ففتنوھم الجھالة

 .  وأنت ولي التوفیق والھدایة

، یا مكّون األكوان ومبِدئ  من عّمت نعمتھ ووسعت كّل شيء رحمتھحنانًا منك یا   
 .  ، یا ھادي المضّلین الكیان

                                                           
 .  78:  22سورة الحّج )  601(
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لعمر العقل إّنھ ما من أثر خیر وبركة ونجاة من سوء وھلكة إّال وھي بھ وإلیھ وعنھ   
وإّني طالما ُأخاطبھ بالتحیة وأسوق إلیھ ثنائي عن ابتھاج وموّدة قلبیة قائًال في .  وعلیھ

، وماذا وجد من  ماذا فقد من وجدك: (  وسالم علیك!  ما أمجدك!  هللا أنت ما أشرفك:   طابھخ
؟ وھل طار في اآلفاق صوت نبل وشرف  وھل انتشر صیت عاِلم في العاَلم إّال بك) ؟ فقدك

 . ، وال أعدمنا جزیل بركاتك ؟ فال َحَرمنا اهللا من خیراتك إّال بتعلیمك وأدبك

 .   . ، أو أّني قد جّردت لخطابي أمرًا موھومًا ُأحیي معدومًاوال تحسبّن أّني   

 . ، فإّنك ما صرت محال للخطاب إّال بھ وما نلت شرف الشعور إّال بسببھ كّال  

، وما صّبھ من  ولو ساعدنا الوقت والفراغ ألریناك جمیل أثره في نوامیس حیاة العالم  
 .  السعادة على نوع بني آدم

،  ، والصدق والصفاء  أفاده من كرم األخالق وتھذیب النفس بالعّفة والحیاءال أعني ما   
، وترك   ، وحفظ العھد واألمانة ، والرصانة والمتانة  ، والصبر والصیانة  والكرم والوفاء
، فإّن ذلك كّلھ   ، إلى غیر ذلك مّما تكّفل بھ علم األخالق ، والعجب والكبریاء الكذب والریاء
،  ، بل ما لم تسمع بطرزه وال كشف لك أحٌد عن سّره ورمزه محٌة من أنوارهأثٌر من آثاره ول

 :  ولكن

 )602(این زمان بگذار تا وقت دیگر*** شرح این ھجران واین درد جگر 

تحسینھ وھل ـ بعد ھذا كّلھ ـ تحسن المخاطبة والمجادلة الصحیحة مع من أنكر   
، ومن   ، وقد اّتضح أشّده لدیك وتجّلى غایتھ علیك أّن من أنكر ذلك فقد أبطل آثاره وتقبیحھ

، ومن أبطل ذاتھ فذاك ألّنھ للعقل والشعور عادم وھو  أبطل آثاره فقد أبطل ذاتھ وحقیقتھ
 :  وأّنھا!  ملحق بالبھائم

 لنفسھ ذو أدب وال حجا*** منزلة ما خلتھ یرضى بھا 

 !  ، وبعد ذا فلیقل ما شاء األشعري  د اهللا قد جرى الوادي فطّم على القريوبحم  

، وإذا   ، وجرى سیل العقل ، والصواب من الخطأ لمن یعقل  وقد امتاز الحّق من الباطل  
 !   )603(جاء نھر اهللا فقد بطل نھر معقل

                                                           
 .   24) فارسي(، تجده في مثنوي معنوي  ھذا البیت للشاعر جالل الدین الرومي)  602(

 .  في ھذا الزمان إلى وقت آخر شرح ھذا الھجران وھذا األلم دعھ:  ومعنى البیت
 .  )دیگر: ( بدل) دگر: ( ، و ) درد: ( بدل) خون: ( مع العلم بأّنھ قد ورد في المثنوي المعنوي لفظ

أّن عمر أمر أبا موسى األشعري :  ذكر الواقدي وقد.  ، ُینسب إلى معقل بن یسار المزني الصحابي نھر بالبصرة:  نھر َمعِقل)  603(

 .  )417 : 4معجم البلدان . ( ، فُنسب إلیھ أن یحفر نھرًا بالبصرة وأن یجریھ على ید معقل المزني
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،   ولعمر الحّق إّن عنائي كّلھ ما كان رّدًا على تلك المقالة وتنبیھًا على ھاتیك الضاللة  
إذ التشكیك في تحسین العقل وتقبیحھ تشكیٌك في ; یھا من العبث فإّني ـ واهللا ـ ألرى الخوض ف

 .  ، والشبھة فیھ شبھة سفسطائیة البدیھیات األّولیة

، وما وجھ  ، وبیان حقیقة اإلدراك ولكن أحببنا تحقیق القول في أصل ھذه المسألة  
تحقیقات التي أرجو ، وغیر ذلك مّما مّر من ال  المالئمة والمنافرة في القوى الباطنة والظاھرة
، فإّني ما عثرت علیھا في تحریر وال ظفرت  أن تقع منك موقعًا الئقًا وتصادف محال فائقًا

 .  ، فإّنھ ھو الملھم والموّفق عبده  ، والفضل والمّنة هللا وحده بھا وال من ماھر أو نحریر

عّما سردوه من وھذا یغنیك في تحقیق الحّق عّما ذكروه في المباحث الكالمیة ویكفیك   
، ثّم ال تقع ـ بعد   ، فإّنھا توجب كاللة الطبع وماللة الخاطر وتعب الفكر الحجج الخصامیة

 .   ذلك ـ على غایة محّصلة وال ثمرة واضحة

 

   ، ومناقشتھما  األصالن الدافعان لألشعري على إنكار الحسن والقبح

 األصالن الدافعان لألشعري على إنكار[

 ]مناقشتھما، و الحسن والقبح

إنكار الحسن والقبح ـ :  وظّني أّن الحامل لألشعري على االلتزام بھذا األصل ـ أعني  
، وكلٌّ من المبتنى والمبتني علیھ بناٌء ھار   التزامھ بأصلین آخرین یبتني علیھما ھذا األصل

 !  وقد انھدم وانھار

 :  واألصالن اللذان بني علیھما  

 .  في أفعال الخالق :  أحدھما  

، وكیفما   ، فھو یتصّرف بھا كیف شاء أّن جمیع الموجودات ملكھ وفي قبضتھ:   وھو  
، بل تقییده في ملكھ ومنعھ عن بعض أنحاء التصّرف فیھ ھو  تصّرف بھا فھو حسن وعدل

 .  )604()َال ُیْسَأُل َعمَّا َیْفَعُل َوُھْم ُیْسَأُلوَن(:   عین القبح والظلم

، ھو المالك بالحّق والحقیقة واالستحقاق من غیر تجّوز في  نعم:  ونحن نقول  
، ال ضّد لھ  ، فھو یتصّرف على إرادتھ واختیاره كیف شاء وفیم شاء االستعمال أو اإلطالق

 .  ، وال شریك معھ فیحكم علیھ أو یزاحمھ  فیمانعھ
                                                           

، شرح  وما بعدھا 223:  4، شرح المقاصد  9:  9، المطالب العالیة  168، التبصیر في الدین  297لَفرق بین الِفرق ا:  قارن)  604(

 .  184، الشیعة بین األشاعرة والمعتزلة   555:  1، مذاھب اإلسالمّیین  وما بعدھا 195:  8المواقف 
 .  23:  21واآلیة من سورة األنبیاء 
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المحّققة المخلوقة  إّن األفعال بأسرھا كاألقوال بالنسبة إلى عقولنا الثابتة:  ولكّنا نقول  
 .  ، ومنھا متشابھ بقسمیھ مجمل ومأّول ، فمنھا محكٌم بقسمیھ نّص وظاھر لھذه الوظیفة

ما ظھرت وجھ المصلحة والحسن فیھ على القطع أو الرجحان لعاّمة العقول :  فالمحكم  
 ، كحسن اإلحسان وقبح  ، ال یختّص بھ عقل دون عقل ورجل دون آخر المتدّبرة المتدّربة

 .   الظلم والتكلیف بالمحال مثًال

الذي ال یعلم :   والمتشابھ ـ سواء تزاحمت فیھ االحتماالت أو انسّد بابھا كّلیة ـ فھو  
، وأّما عاّمة العقول فتقف  تأویلھ ووجھ الحسن والمصلحة فیھ إّال اهللا والراسخون في العلم

لما ; اعلھ عن الجھل أو العبث دونھ وتعتقد فیھ الحسن على الجملة ال التفصیل تنزیھًا لف
 .   تعتقده من علمھ وحكمتھ وكمال قدرتھ

لو أراد ) تعالى عّما یقول الظالمون علّوًا كبیرًا(ومع ذلك فالعقول حاكمة جازمة بأّنھ   
أن یفعل القبیح ـ بأن یكّلف بالمحال ویدخل العاصي الجّنة والمطیع النار ـ لم یكن لھ دافع وال 

، ولكن كرمًا منھ ولطفًا وغناًء  قدرة والتصّرف وحده وال رّب وال مالك سواهإذ لھ ال; مانع 
، ال  ، ال یفعل ذلك بإرادة منھ واختیار محضًا وجودًا صرفًا وتعظیمًا لشأنھ وتقدیسًا لذاتھ

 .   بتقیید مقّید لھ أو حكم حاكم علیھ

ن أّنھ یتصّرف في ملكھ ، وم فأّي منافاة في ذلك لما ذكروه من أّنھ ال یسئل عّما یفعل  
 !  ؟ كیف شاء

، وبین من ال یفعلھ قصورًا   وكم من الفرق بین من ال یفعل الشيء لطفًا وكرمًا  
 !   وعجزًا

 .  والمقام ـ یا ھؤالء ـ من األّول ال الثاني  

، فما  سبحان من تنّزه عن الظلم والفحشاء وال یجري في ملكھ إّال ما یشاء:  فإّنا نقول  
، وإلحاق من خلقھ اهللا مستعّدًا لألفضلیة على المالئكة  لسّد باب العقل الحاكم الداعي
 !  ؟ بالبھائم

، فإّنك أنت العاصم ولیس إّال بك  ، إّنا نعوذ بك من الضالل والظلم والظالم  اللھّم  
 .   االعتصام

 .   في أفعال المخلوق :  وثانیھما  

 .  ، أال وھي شبھة الجبر وقد زادوا في النغمات وجاءوا بأقبح ما في العالم من الشبھات  
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   مباحث الجبر واالختیار 

 ]مباحث الجبر واالختیار[

، ولیس لھم اختیار فیھا وإن كانوا  أّن العباد مجبورون على أفعالھم:   حیث ذھبوا إلى  
 .  )605(معاقبین علیھا

، وبعضھم قال بھا على  ثّم إّن بعضھم ضّم إلیھا ما ھو كضّم الحجر إلى جنب اإلنسان  
 .  بساطتھا

وإذا كان العباد مجبورین في أفعالھم فال معنى لتحسینھا وتقبیحھا وّذمھم أو :   ثّم قالوا  
 .   )606(والمالمة إّنما تصّح في األفعال االختیاریة ال اإلكراھیة، فإّن المدح والذّم   مدحھم علیھا

في ُأصول ومثلھم فلیجر !  ، وهللا دّرھم فیما أجازوا وأحالوا ، صدقوا فیما قالوا نعم  
فلقد بّیضت مقالتھم وجھ اإلسالم والمسلمین !  الدیانات وتحقیق الحّق بالبراھین والبّینات

بأّن :   ، حّتى صّح لنا أن نكتفي في االحتجاج على صّحتھ وكشفت عن حّقیة ھذا الدین المبین
 .   ما فیھ من العقائد واُألصول ھي التي تقبلھا العقول

وقد تسّنى بھذا لنا االستظھار على سائر الملل من الیھود والنصارى والمجوس في أّن   
 .  ، بل تتنافس على أخذه النفوس  مذھب اإلسالم ھو الذي ال تمّجھ الطباع السلیمة

أّما شبھة الجبر فھي وإن ذكروا فیھا من الشبھ والتشكیكات ما رجعت المسألة بھ على   
، وموضع  لكن ـ بحمد اهللا ـ لم یخف علینا موقع الخطأ منھا، و وضوحھا من المعضالت

 .  الجواب عنھا ومحّل الصواب فیھا

، ولخطبنا علیك من البیان خطبًا  ولو وسع المجال ألریناك من التحقیق عجبًا بّینًا  
 .  تعّرفك كیف صّعبوا الخطب وقد كان ھّینًا

، وكیفیة  ، وأخبار الطینة  السعادة والشقاوة، و بیَد أّنھا تنجّر إلى مسألة القضاء والقدر  
، سّیما وقد   ، إلى غیر ذلك من المسائل المتشّعبة والمطالب الغامضة الصعبة الثواب والعقاب

 .  ورد المنع عن الخوض في بعضھا بما ال یخفى وجھھ والسّر فیھ

                                                           
، األربعین في ُأصول  96:  1، الملل والنحل  236، اإلرشاد للجویني  )حیث حكاه عنھم( 108ـ  106 : 1كنز الفوائد :  انظر)  605(

 151ـ  149:  8، شرح المواقف  وما بعدھا 223:  4، شرح المقاصد  12ـ  11:  8، المطالب العالیة  346و 321:  1الدین 

 .  178و 155الشیعة بین األشاعرة والمعتزلة ،  555:  1، مذاھب اإلسالمّیین   93، قطف الثمر  186ـ  185و
:   3، الدین الخالص  186و 154:  8، شرح المواقف  12:  8، المطالب العالیة   346:  1األربعین في ُأصول الدین :  راجع)  606(
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طریٌق   «:  ، فقال عن القدر )علیھ السالم(فقد ُسئل سّید العارفین إمامنا أمیر المؤمنین   
:  ، فقال  ، وُسئل ثالثًا » ، فال تلّجوه بحٌر عمیق «:  ، فقال  ، وُسئل ثانیًا » ، فال تسلكوه مظلم

 .   )607(» ، فال تتكّلفوه سرُّ اهللا «

 .   )608(كثیر )علیھم السالم(ومثل ذلك عن أئّمة الھدى   

ونحن ـ بعون اهللا ـ سوف نعطیك صفوة .  ، وجوھھا ال تخفى على الناقد البصیر نعم  
 .  تلك المناھل ولباب تلك المسائل

، ونطوي الدلیل  ولكن األولى أّوًال أن نحیلك على حّسك ووجدانك وبداھتك وفطنتك  
 .   والبرھان في طي البیان

أّنك تجد في نفسك أّن كّل فعل یصدر منك فھو بإرادتك واختیارك وعن میلك  وذاك  
 .  ، وأنت قادر على فعلھ وتركھ  وشھوتك

، ومع ذلك ال ترتدع عنھ ترجیحًا لشھوتك   وقد یبدو لك وجھ فساده ومقتضیات تركھ  
أسیر تحت ھوًى كم من عقل  «:  )علیھ السالم(، كما قال أمیر المؤمنین  وغلبًة لھواك على عقلك

 .  )609(» أمیر

 .  وما تفعل من فعل إّال وأنت تجد القدرة في نفسك على تركھ  

 .  صدور الفعل عن قدرة وعلم وإرادة:  أعني!   ؟  وھل االختیار إّال ھذا  

،  أیضًا منھ، كما أّن وجودك  )جّل شأنھ(وال ینافي ذلك كون ھذه اُألمور كّلھا من اهللا   
، ولكّنھ جعلھا لك على نحو أنت ُتصّرفھا كیف تشاء وَتصِرفھا فیما تشاء   بل جمیع شؤونك

 .  تصّرف المالك في مملكتھ وذي السلطان في سلطنتھ

 .  ، بل عینھ وھذا ال ینافي االختیار  

وجب الشيء إذا (، و   كما ال ینافیھ أیضًا كون الفعل ـ بعد تمام عّلتھ ـ یجب وقوعھ  
فإّن وجوبھ باالختیار ال ینافي .   )610(قاعدتان مسّلمتان) إذا ُوجد وجب(، كما أّنھ  )وجد

، وعند إشاءة  )611(، ولو شاء ترك  أّنھ لو شاء فعل:  ، والقدرة عند المحّققین ھو االختیار
                                                           

 .  526نھج البالغة )  607(
 .  وما بعدھا 364التوحید للصدوق  ، وما بعدھا 155:  1الكافي :  الحظ)  608(
 .  506نھج البالغة )  609(
 .  199:  1، الحكمة المتعالیة  93و 90، شوارق اإللھام  133و 132:  1المباحث المشرقیة :  انظر)  610(
، الحاشیة على إلھیات  99، مفتاح الباب الحادي عشر 9:   3، المطالب العالیة  391و 386:  3رسائل إخوان الصفا :  قارن)  611(

:   3، شرح المنظومة  307،  5:  8و 321،  307:  6و 112:  4، الحكمة المتعالیة  336، القبسات  39الشرح الجدید للتجرید 

615   . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


أّنھ لو شاء ترك ـ وال تزول صفة القدرة :  یبقى صدق ھذه القضیة ـ أعني الفعل ووقوعھ
 .  ، كما ھو ظاھر حّتى ینتفي االختیار

للقادرین وتقویتھ لألقویاء وتیسیر اُألمور لیس بجابر ألحد منھم ) سبحانھ(وإقدار اهللا   
ضرورة ; ، وال على ترك شيء منھا  ، وال على عمل من األعمال  على فعل من األفعال

، ومع اّتصافنا بالقدرة بدیھًة ال جبر  وضوح الفرق بین اإلقدار واإلجبار وتناقضھما
 .   ضرورًة

إذ العلم مرآة تحكي عن ; ال یؤّثر ذلك بالضرورة أیضًا ) تعالى(كما أّن العلم منھ   
، فتدّبره  ھ، وإّال لتقّدم المعلول على عّلت ، ال عّلة أو جزء عّلة لتحّققھ  المعلوم على واقعھ

 .  جّیدًا

ثّم إّن كّل قدرة وقّوة منحھا اهللا لعباده على عمل وفعل فھم قادرون على الترك بعین   
 .   تلك القّوة التي ھم قادرون بھا على الفعل

 .  ، وكذا سائر القوى فقدرة الید على البسط ھي التي بھا یقتدر على القبض  

، والعبد قادر على الحالین   ّب فعل بالعكس، ور ولكن رّب فعل تركھ أسھل من أخذه  
 .   ، وإّنما الدواعي ترّجح لھ أحدھما األسھل أو األثقل مختار في األمرین

، فإّن النوم على الفراش الوطیة على كّل حال أسھل  اللّص وسرقتھ باللیل:  مثال ذلك  
وتسّور الحیطان  من الذھاب في ُظلم اللیالي إلى المواضع الشاّقة ونقب الدور والجدران

، ولكّن الحرص والرغبة وشّدة الحاجة وشھوات النفوس وترك النظر في  والتعّرض للمھالك
العواقب والغرور باألماني ووساوس الشیطان وما أشبھ ذلك من األسباب یدعوھم إلى فعل 

 .   ما ھو أصعب وعمل ما ھو أشّق واختیار ما ھو أشقى وترك ما ھو أسھل وأبقى

واعي ھي أسباب اختیار العبد ألحد األمرین من الفعل أو الترك وترجیح ھذا فھذه الد  
 .  على ذاك

،  ولیس القصد من إثبات االختیار كون الفعل یقع جزافًا وبال سبب وعّلة وبغیر جھة  
،  وقوعھ منھ وعدمھأّن الفعل بعد أن كان ممكنًا في ذاتھ من ذلك الفاعل جائزًا :  بل المراد

فالجزء األخیر من العّلة التاّمة لوقوعھ المرّجحة لھ على تركھ وعدمھ ـ بعد تساوي الطرفین 
في حّقھ ـ ھو إرادتھ الحاتمة الجازمة المنبعثة عن تلك الدواعي الحسنة أو القبیحة المصادفة 

ووجوده منھ في تلك اإلرادة لباقي األسباب والمعّدات التي یتوّقف علیھا حصول الفعل 
، وبھذا المیل واإلرادة ـ بعد االلتفات الى الدواعي المتقابلة والجھات المتزاحمة  الخارج
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، وسّمینا تلك  وتبّینھا لھ القاطع لسبیل حّجتھ ومیلھ إلى أحد الطرفین ـ صار العبد مختارًا
 .  الحالة والصفة اختیارًا

ثّم فلیسّمھا بما شاء كسبًا أو !   ا الوفاقومخالفنا إن وافقنا على ھذا المعنى فیا حّبذ  
، وإن أنكر ذلك من استناد الفعل إلى تلك اإلرادة فقد أنكر عرفانھ وخالف حّسھ   غیره

، وإن شطح وطفح ونقل الكالم إلى السؤال عن عّلة میلھ وترجیحھ لدواعي الخیر  ووجدانھ
ھذا شقیًا وھذا سعیدًا مع  أو الشّر مع اّطالعھ علیھما ومعرفتھ على التفصیل بھما فصار

ھذا سّر القدر الذي ال قدرة لك أو لنا على :  ، قلنا لھ تساویھما في المقّدمات حسب الفرض
، ومقام اللوح المحفوظ الذي أنت أو نحن أقصر باعًا عن االّطالع على أسراره   الخوض فیھ

كنون علمھ المدّرع بالغیب ، وم ، فال یجوز إفشاؤه  ، بل ھو سّر اهللا المقّنع بالخفاء  ومعانیھ
 .  والعماء الذي تعظم بین أبناء المعرفة أنباؤه

، وما كنت في  وقد كنت ـ أصلحك اهللا ـ في عھدة أن ُأثبت لك أّن العبد مختار في فعلھ  
 .  عھدة أن ُأثبت لك أّنھ مختار في اختیاره أو مجبور علیھ

 .  . بعد شّقتي عن قصديوالدخول في ھذه الدقائق یستلزم خروجي عن عھدي و  

، وأن ال أحمل على جذع بصیرتك عبًأ  فقد وعدتك أن أسیر بك إلى الحّق سیرًا جمیًال  
، فما  ، واألمر الذي كّنا نحاول حّلھ وتتوّخى بیانھ قد حصل لك منھ المقنع إن شاء اهللا  ثقیًال

وإذا .  ھا بالسالمةالوجھ في تجّشم ھذه المصاعب وتكّلف ھذه المتاعب التي ال أثق لك فی
 .  طمحت نفسك إلیھا وأسعدتك على تقّحمھا فأنا أولى منك بالمالمة

ونحن یكفینا إلبطال ذلك األصل الفاسد الذي بنوا علیھ إنكار الحسن والقبح إثبات   
 .   ، وأّنھا مستندة إلى میلھ وإرادتھ  اختیار العبد في أفعالھ

استبان لك أّن األلطاف اإللھیة بالبیان ، و وقد اّتضح لك ذلك لو أنصفت وتدّبرت  
واإلعذار واإلنذار واألمر والنھي والوعد والوعید وتھیئة األسباب للطاعة والمعصیة 
وإعطاء القّوة والقدرة على الفعل والترك والعلم بما یقع في المستقبل منھما والتمّكن من المنع 

للجبر وعدم إسناد الفعل إلى ، لیس شيء من ذلك بموجب  عن أحدھما والقسر على اآلخر
 .  العبد مع علمھ وإرادتھ وقدرتھ ومباشرتھ

 .  كّل ذلك بالحّس والوجدان والضرورة والعیان  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


، وذاك  واستبان لك أیضًا فساد ما لعّلھ ھو الحامل لھم على إنكار ھذا األمر الضروري  
یستلزم ثبوت ) سبحانھ(و مع اهللا تخّیلھم أّن إثبات القدرة للعبد وإسناد الفعل إلیھ استقالًال أ

 .  )612(في التصّرف) جّل شأنھ(الشریك لھ 

 ! بل مّما ینبغي أن یقضي من العجب فیھ كّل إنسان!  وھذا من السخافة بمكان  

 . یالھفإن ذلك إّنما یلزم حیث یكون للعبد وجود وشأن وقدرة باستقاللھ وعلى ح  

، تسامح في  محتاج:  ، بل قولنا أّما وھو محتاج إلیھ في وجوده وقدرتھ وجمیع شؤونھ  
،  )613()َیا َأیَُّھا النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراء ِإَلى اللَِّھ َواللَُّھ ُھَو اْلَغِنيُّ(:  )تعالى(، كقولھ  اإلطالق من ضیق الخناق

، وإّال فالناس ـ بالنظر الدقیق  فإّنھ جریًا على دأب المحاورة وما تفھمھ تلك اُألّمة الحاضرة
، ال شيء مفتقر  ، عین الفقر والحاجة عند أھل التحقیق ـ ھم كسائر الوجودات الممكنة

 .   محتاج

إذا  وإذا كان األمر على ھذا فكیف وأّنى یلزم ما ذكروه والغني الملي القادر القوي  
،  أعطى الضعیف وأغنى الفقیر وھو قادر في كّل حین على سلبھ وانتزاعھ وإبقائھ وارتجاعھ

 !  ؟ ھل یحسن أو یصّح عند ذي مسكة ـ ولو تشكیكًا ـ أن یعّد أحدھما لآلخر شریكًا

 .  وھذا التمثیل والتنظیر دون ما نحن فیھ بكثیر  

قدار ال یوجبان الشركة وال سلب وإّنما الغرض أّنك قد عرفت أّن اإلیجاد واإل  
 .  االختیار

إذ القدرة ما ; ولو كان العبد على حال لیس إّال أن یفعل أو یترك لم یكن قادرًا !   كیف  
، فإّنھ  ، والقادر الموجود ھو الذي أعطى القدرة كما أعطى الوجود یمكن معھا الفعل والترك

، والنقص   إذ ھو نقص;    یتطّرق إلیھ، والبخل ال ، وھو بكّل كمال أحّق  الجواد المطلق
 .  یستحیل علیھ

، فكذلك نسبة الفعل إلى العبد   وكما أّن اإلقدار ال یوجب الشركة وال سلب االختیار  
حقیقة وإسنادھا إلیھ من العقل بالنظر الدقیق واقعًا ال یوجب ـ والعیاذ باهللا ـ عزل اهللا عن 

 .  ملكھ أو تصّرف الغیر في سلطانھ

، بل ھو وھي عدٌم إّال بإیجاده   )تعالى(والعبد وقدرتھ وجمیع شؤونھ في قبضتھ !   كیف  
 .  )وال مؤّثر في الوجود إّال اهللا(،  وإمداده

                                                           
 . 1ھـ  366راجع ما تقّدم من المصادر في ص )  612(
 .  15:  35سورة فاطر )  613(
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وظّني أّن العرقلة التي أصابت الباحثین عن ھذه المسألة وحجر العثرة الذي عاقھم عن   
تلك المرحلة حّتى ُعرفت باإلعضال واشتھرت باإلشكال ھو تلك  )614(الوصول إلى ملحوب

ُقْل ُكّل (:  )تعالى(، كقولھ  القاعدة المسّلمة المبرھنة وأمثالھا من الكتاب الكریم والسّنة النبوّیة

 ،  )615()مِّْن ِعنِد الّلِھ

جّف  «:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(، وقولھ   )616(»  كّل شيء بقضاء وقدر «:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(وقولھ 
 القلم بما

 .  ، إلى كثیر من نظائرھا )617(» ھو كائن

ا جاءت الشبھة واعترضت الشكوك والحیرة وضّلت األلباب واألوھام وزّلت ومن ھن  
 .   األقالم واألقدام

كّل ذلك غفلًة عن شرائع اهللا المقّدسة ونوامیسھ الكونیة في خلقھ وإبداعھ وربطھ   
، وذھوًال عن كون الفعل الصادر من ذوي اإلدراك  األسباب بالمسّببات والعلل بالمعلوالت

إلرادة والقدرة واالختیار مستندًا إلیھ حقیقة ومعلوًال لھ بحكم العقل واقعًا باعتبار والشعور وا
، ومستندًا إلى العّلة اُألولى أیضًا كذلك حقیقة وواقعًا باعتبار  السبب القریب والعّلة األخیرة
 .  كونھا عّلة للقدرة واالختیار

لتوّسط ; ، فال إلجاء وال إجبار  وبذلك صّح كونھ ھو المؤّثر في وجود الفعل أیضًا  
عّلة القدرة وكّلیة :  ، أعني عّلة العّلة) تعالى(لكونھ ; ، وال شركة وال عزلة  القدرة واالختیار

 ;، ال ذات الفعل بال واسطة وإن صّح إسناد إیجاده إلیھ حقیقة  االّتصاف باإلرادة واالختیار
 .  إذ ال مؤّثر في الوجود سواه

واجتماع فاعلین مترّتبین غیر متزاحمین على فعل واحد ھنا مباشرة من أحدھما   
في بغیض األفعال إّال من )   إرادة قضاء ال إرادة رضاء (وتسبیبًا من اآلخر قضاًء وإرادة 

 .   ، بل ال محیص عنھ عقًال ، ال مانع منھ العّلة المعلولة

                                                           
 .  )201:  4العروس تاج . ( الطریق الواضح:  الملحوب)  614(
 .  78:  4سورة النساء )  615(
، شرح السّنة  29:  7، المعجم األوسط للطبراني  2045:  4، صحیح مسلم  110:  2، مسند أحمد  899الموّطأ :   الحظ)  616(

، فتح  340:  1، كنز العّمال  208:  7، مجمع الزوائد  67:  1، مشكاة المصابیح  448:  7، تفسیر ابن كثیر  97:  1للبغوي 

 .  284:  9المالك 
، كشف الخفاء  134:  1، كنز العّمال  63:  7، تفسیر ابن كثیر  76، األسماء والصفات للبیھقي  197:  2مسند أحمد :  قارن)  617(

 .  416:   11، فتح المالك  398:  1
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فیما سیأتي ) سالم اهللا علیھم(سّر المرموز إلیھ في كلمات أئّمتنا المعصومین وھذا ھو ال  
 .   )618(» ، بل أمٌر بین األمرین ال جبر وال تفویض «:   علیك من قولھم

، بل ھو  نحریروھذا التحقیق مّما لم نعثر علیھ في تحریر وال استفدناه وال من مشافھة   
علینا من التدّبر في شرائع الكون ونوامیس الخلق وتقدیس ) جّل شأنھ(مّما أفاضھ المولى 

 .  الخالق عن الظلم والعبث مع بقاء تصّرفھ في ملكھ وتوحیده في سلطانھ

بید أّن ذلك مّما كشفھ التأّمل في حّل الرموز وفتح الكنوز التي أشارت إلیھا وسائط   
، وال سّیما من تفاریق كلمات سّید العارفین وإمام  )سالم اهللا علیھم(الحقائق  الفیض ومعادن

:   ؟ فقال  أكان مسیرنا ھذا إلى الشام بقضاء وقدر:   لمن سألھ )علیھ السالم(الموّحدین من قولھ 
،   ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب!  ؟ أظننت قضاًء الزمًا وقدرًا حاتمًا!  ویحك «

، إلى آخر تلك الفقر التي یفتقر إلیھا العارفون ویستنیر بھا  )619(» . . . والوعیدوسقط الوعد 
 . وغیره) النھج(، إلى كثیر من أخواتھا في   السالكون

ألّن القدرة واالختیار قد توّسطا ; ل قضاء حتم وإلزام وأنت خبیر أّنھ إّنما ال یكون الفع  
 .  بین الفعل وفاعلھ في جمیع اآلثار

 .  وھذا ھو الوجھ الخالص من شوائب الجبر وماجریاتھ وتفاھة التفویض وشبھاتھ 

فالفعل ثابٌت لك بإرادتك واختیارك وقدرتك علیھ !   فاخمد ضرام أوھامك أّیھا الجبري  
 .  مھ بك أو صدوره عنكومباشرتك لھ وقیا

فإّن الفعل مسلوب عنك من حیث أنت أنت ومع قطع النظر !  وسّكن جأشك أّیھا القدري  
 .   )620()َفاْسَتِقیَما َوَال َتتَِّبَعآنِّ َسِبیَل الَِّذیَن َال َیْعَلُموَن(: عن فیض عّلتك

، وسلكوا إلیھ  لذي طلبھ الباحثون فما أصابوهفھذا ھو الصراط المستقیم والحّد الوسط ا  
 .  فتباعد عنھ قوم وقوم قاربوه

وإذا نظرت ما قّدمناه مقیسًا إلى جملة مّما حّرر في ھذه الغامضة تجد الفرق وتعرف   
 .   الحّق إن شاء اهللا

، وال  ولكن على الرغم من عنائي وبغیتي أخشى أن یكون البیان لم یكن وافیًا بإیضاحھ  
 .  افیًا بتمھید مقّدماتھ وتتّماتھك

 .  ، وإّن ضیق المجال قضى بذلك وصّد عّما یلزم في مثلھ نعم  
                                                           

 .  160:  1الكافي )  618(
 .  )كان: ( بعد) ذلك: ( ، ووردت زیادة )أظننت: (  بدل) لعّلك ظننت: ( وورد.  481نھج البالغة )  619(
 .  89:  10سورة یونس )  620(
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، ولك الفضل على حّدك  فرجائي أّیھا الناظر في ھذه النفثة ملتمسًا منك أن تقف فیھا  
 ، فأنا ملق في ھذا المضمار سالح النزاع معك والمجادلة ناكص وال تبادرني بإیرادك ورّدك

 .   في مضیق میدان ھذه الوجیزة عن المطاردة والمجاولة

، وإن  فإن وقع ما ذكرناه منك موقع االستحسان والقبول فالمّنة والشكر هللا وحده  
عرضت لك المؤآخذات فیھ والمناقشات فأنا في الساعة الحاضرة تسكینًا لفورتك وتبریدًا 

، فانتظر حّتى یسمح العمر ـ بمّن اهللا  تھلبادرتك اعترف لك بكّل ما تقول بجملتھ وقبل نشرطّی
ـ النتھاز فرصة أفتح لك بھا تلك المقفالت وأحّل بھا ما اعتاص من تلك المعضالت إن شاء 

 .  اهللا

ومھما استیقنت بشيء فاستیقن بأّن عقیدتي ـ ویشھد اهللا والمالئكة واألنبیاء علیھا ـ   
، ولكن دیانتي بسیطة سلفیة   غور الفلسفة ، وطویتي على تعّمقھا في عقیدة ساذجة إسالمیة

، وأّن أھل   ، وأّن محّمدًا عبده ورسولھ أن ال إلھ إّال اهللا:  رھینة ـ واهللا ھو الشھید ـ بشھادة
 .   بیتھ الكرام أئّمتنا وسادتنا على ما یعتقده العاّمة من سّذج األذھان وبسطاء العقول

س ما وراء ذلك ـ كمسألتنا ھذه وأمثالھا ـ ، ولی  وھذا ھو جوھر اإلسالم وُأصول كیانھ  
، المصیب والمخِطئ فیھا معذور  إّال مسائل نظر واستدالل ومراتب فضل في الدین وكمال

، إّال أن یكون معتقدًا خالف الواقع عن تسامح في  ، بل الكّل مأجور بفضل اهللا إن شاء اهللا
 .  النظر وتقصیر في الطلب معاذ اهللا

، سوى من عادى  ، بل كاّفة األنام وادعة والسالم العاّم عاّمة اإلسالموأنا ألقى بالم  
 .  ، فإّنھ العدّو الذي ال نوالیھ والحزب الذي ال نصافیھ الحّق وعانده وعرفھ ثّم جحده

، وإذا  في أن یخلص لھ نّیتي وُیِصح في سبیلھ قصدي وبغیتي) جّل شأنھ(وأرغب إلیھ   
، فلحمي موّفر علیھم وعرضي عرضة  لون بعدھا ما شاؤواامتّن علّي بذلك فلیقل القائ

 :  لدیھم

 أبحُت مصون العرض مّني لشاتمي*** أحباي إّني في سبیل ھواكم 

 فأھوُن ما ألقاه لوم اللوائم*** إذا ما عداني منكم اللوم جانبًا 

 وإن قذفوني فیكم بالعظائم*** دعوني ُأوفي من عظیم ثنائكم 

ُقْل ُكّل مِّْن ِعنِد (:  )تعالى(ه ظھر لك الوجھ ـ واهللا العالم ـ في قولھ ومن جمیع ما قّدمنا  

 .  ، وما ھو في سیاقتھا )621()الّلِھ

                                                           
 .  78:  4سورة النساء )  621(
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جّف   «:   ، و  »  كّل شيء بقضاء وقدر «:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأّما أمثال قولھ   
، وإّنما النظر فیھا إلى اللوح   فھي مّما ال نظر فیھا إلى ھذه المسألة البتة)622(»  ... القلم

َما َیْمُحو الّلُھ (:  المحفوظ من التغییر والتبدیل في قبال لوح المحو واإلثبات وعالم البداء الذي

 .  )623()َیَشاء َوُیْثِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب

سبحان من ال   «:  ، ال یغّیر وال یبّدل وھذا ھو اللوح الذي جّف القلم فیھ بما ھو كائن  
 .   )624(» تغّیر حكمتھ الوسائل

الماھر إلى سلوكھ والخوض فیھ من  )625(وھذا لّج عمیق وفّج سحیق ال یجد الخّریت  
 .   طریق إّال خواٌص َیعرفون وال ُیعرفون وَیعلمون وال ُیعلمون

وشؤون ) تعالى وتقّدس(لم الواجبي وكّل ھاتیك المباحث إّنما ھي من شعب مسألة الع  
، فكیف بھا   مباحثھ التي أحجمنا عن الخوض فیھا في محّلھا الالئق بھا من فصل التوحید

 !   ؟ ھھنا

وإن كان لدینا منھا شيء فنحن ال نرى الرخصة والمساغ في إباحتھا وإذاعتھا في   
ى المحاسن الصحف الموضوعة لعاّمة الناس لتصحیح سطوح عقائدھم وتنبیھھم عل

والمساوئ من بسیط أخالقھم خدمًة لألخالق ونصرًة للنصیحة وتفادیًا للدین وشیك ما كاد أن 
 .   یصبح ُأضحیة الشھوات واألھواء وذبیحة غوائل األغیار واألعداء

وأنت ـ أصلحك اهللا ـ تعلم أن لو تعّرضنا لتلك الغوامض كیف كانت تأخذ مّنا ألسنة   
 !  ، بل ضربنا دونھا سورًا من حدید ك أرجأناھا إلى أمد بعیدفلذل!  الطعن كّل مأخذ

ولكن حیث إّني قد جعلت نفسي وقفًا على الدعوة اإلسالمیة ورھینًا بنشر العظات   
، فقف  والنصائح العلمیة والعملیة أوّد ـ حرصًا على استیفاء الحقائق ـ أن ُأنّبھك على شيء

، ولكّنھا   شّقة الفصل بین ما سبق وما بین یدیكمعي ھنیھة وإن طال الموقف علیك وبعدت 
 .  حكمة ذوقیة وكلمة أخالقیة ال تعدم الروابط بینھا وبین ما نحن فیھ إن شاء اهللا

أّن للعبد في منتھى سیره وسلوكھ مقامًا شامخًا :  أّن أكابر العرفاء قد ذكروا:  وھي  
 .  ، وھو مقام الفناء في اهللا  ومعراجًا باذخًا

                                                           
 . 1ھـ  374وص 3ھـ  373تقّدمت مصادر ھذین الحدیثین في ص )  622(
 .  39:  13سورة الرعد )  623(
 .   37ّدة الداعي والحظ ع.  58في الصحیفة السّجادیة ) تغّیر: ( بدل) تبّدل: ( ورد)  624(
 .  )152:  1القاموس المحیط . ( الحاذق:  الِخّریت)  625(
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على وجھھ المعقول أن تفنى جمیع إرادات العبد وخواطره وأمیالھ وشھواتھ في  وذاك  
وعزائمھ دون ) تعالى(، وتموت كّل جارحة منھ وعزیمة في أوامره  )تعالى(إرادة اهللا 

، إّال إذا عرضت لھا جھة رجحان من غیر ذاتھا من تشریع أو تعلیم أو  ُرَخِصھ وإباحاتھ
 .  )626(غیر ذلك

یصل العبد إلى حیث ال یبقى لھ خاطر من نفسھ وال إرادة من قبل :  وعلى الخالصة  
، بل   ، بل یكون ـ وهللا المثل األعلى ـ كاآللة في ید ذیھا والسفینة في قبضة مجریھا ذاتھ

، فیكون العبد ـ وتعالى اهللا عن األدوات والجوارح ـ عینھ   متعالیًا إلى ما ھو أجّل وأعلى
:   )تقّدست آالؤه(، بل ینعكس على ما في حدیثھ القدسي  الناظرة وُأذنھ الواعیة ویده الباسطة

، ویده التي بھا   ، وبصره الذي بھ یبصر فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي بھ یسمع «
 .   )627(» یبطش

، بل من االستھالك في الجبروتیة والفناء في التوحید   ولیس ھذا من الجبر بشيء  
 .   ، ولكن ھو أشبھ شيء بھ واألحدیة

كابر العرفاء الذي قد تكّرر مضمونھ منھم نظمًا وعلیھ یحمل ما في كلمات بعض أ  
 : ، وذاك كقول القائل منھم ، وال سّیما في منظومات عرفاء الفرس  ونثرًا

 آنچھ ُأستاد أزل گفت بگو میگویم*** اند   در پس آینھ طوطي صفتم داشتھ

 )628(ھر چھ آن دست كھ میپروردم میرویم*** من اگر خارم اگر گل چمن آرائي ھست 

وعلى العّالت فلیس الغرض بسط الكالم في حال ھذا المقام والخوض في إمكانھ   
المالئكة المقّربین ، ولئن كان فھو خاصٌّ للخاّصة من عباد اهللا من  ووقوعھ أو عدم ذلك

 .  وأكابر األنبیاء والمرسلین والصفوة من أوصیائھم وخلفائھم

                                                           
ـ  377:  6، الحكمة المتعالیة  153ـ  152، شرح القاساني على فصوص الحكم  147صوص الحكم للغراب شرح ف:  قارن)  626(

378   . 
 346:  3، السنن الكبرى للبیھقي  520:  12، مسند أبي یعلى  2385:  5، صحیح البخاري  291المحاسن للبرقي :  انظر)  627(

، مجمع الزوائد   202:  1، اإلحسان بترتیب صحیح ابن حّبان  299:  3، شرح السّنة للبغوي  269، الزھد للبیھقي  219:  10و

 .   ، بأدنى تفاوت 75، األحادیث القدسیة  289:  9 ، إرشاد الساري 270ـ  269:  10
 .  192و 160والحظ شرح ھذا الحدیث القدسي في شرح اإلتحافات السنیة 

 .  165)  فارسي  (راجع دیوانھ .  ان البیتان للشاعر اإلیراني الكبیر حافظ الشیرازيھذ)  628(
 .  )ھرچھ: ( بدل) كھ أز: ( مع العلم بأّنھ قد ورد في الدیوان

 .أقول :  ، ما قالھ ُأستاذ األزل قل  في وراء المرآة جعلوا صفتي كصفة الببغاء:  ومعنى البیت األّول
 . ، فإّني أترّبى على تلك الید التي ترّبیني  كنُت شوكًا أو كان ھناك من یرّبي حدیقة الورد لو:   ومعنى البیت الثاني
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، وأّما في غیرھم مّمن یّدعیھ أو ُیّدعى لھ   وھؤالء من نقولھ فیھم على الجزم والیقین  
كّل :  ، واهللا أعلم بحقیقة الحال فھو على التجویز واالحتمال حیث ال یكون من مختلس دّجال

من غرائب األكوان فذره في بقعة اإلمكان حّتى یذودك عنھ قائم  ما قرع سمعك
 .  )629(البرھان

وإّنما الغرض أّننا نحن عاّمة البشر ـ سوى من عرفت مّمن عرف اهللا ـ لنا جمیعًا مقام   
والعكوف على أھوائھا ، وذاك ھو مقام الفناء في النفس  على العكس من ذلك المقام

 !  وشھواتھا

تجد األكثر مّنا منذ أدرك رشده وتمییزه ومنحھ المنعم من العقل تلك الغریزة ال یزال   
، كأن لیس فوقھ ملك قاھر وال ناه علیھ  عامًال على الجري في سوم طباعھ ومشّیة مشتھیاتھ

 !  وال آمر

باألسباب وحدھا إلى مقاصده مّتكًال  یسعى كادحًا معتمدًا على أفكاره ومساعیھ متوّسًال  
 !  علیھا غافًال عن مسّببھا وُمجریھا وُمنشِئھ ومنشیھا

إذ وحّتى التفویض یقضي ; وھذا ـ والعیاذ باهللا ـ مقام فوق مقامات الجبر والتفویض   
، وال یّتكل  ، وأّما ذاك فال یرى سوى نفسھ بااللتفات إلى ُمفّوض إلیھ سواه ومقتدر فوقھ

، كادحًا في ھواه آبقًا من  تمد إّال على أفكاره وحدسھ ومعاناتھ وسعیھ وجرأتھ وجریھویع
:   مواله على الرغم من الفطرة التي فطرنا المبدع علیھا واضطّرنا بضرورة العقول علیھا

 .   )630()َأَرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَھُھ َھَواُه(

، إّال من  ، وما الناس إّال ھالك وابن ھالك ، كّلنا كذلك نعم:  نا جمیعًاولو أنصفنا لقل  
 .  اعتصم وعصمھ المالك

وما أقّل ما نحصي من أعمالنا التي ھي على صّحة الخلوص وصدق االمتثال   
 .   واإلجابة

، وإذا ارتقینا عن ھذا المقام وجدتنا في أعمال الخیر نرتقب عوامل التوفیق  نعم  
 .  ، وإّال فما شئت من التواني والكسل القسر والجبر إلیھ وجواذب

أّما إذا ھّبت ریح الشھوات النفسانیة وتحّركت بدوافع الرغبة بواعث األغراض   
 .  ، فھناك الجّد والنشاط والسعي واالنبساط الذاتیة

                                                           
 .  160:  4الحظ اإلشارات والتنبیھات )  629(
 .  43:  25سورة الفرقان )  630(
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 .  ، وفي األھواء والشھوات مفّوضة قدریة فنحن بالطاعات والخیر ُأّمة جبریة  

، مقام تقدیس   مقام التفصیل:   ، وھو ویتفّرع على ذلك مقام آخر غیر ذینك المقامین  
 .   وما ھو إّال من سقوطھا وتعاستھا وتسویلھا ودسائسھا.   النفس عن الكیل البخس

وذاك أّنھ إذا جاءت بأقّل حسنة أو ُوّفقت ألدنى مكرمة أخذت في التبّجح وغالت   
وحسبت أّن ذلك لھا وحدھا لم یكن ألحد قبلھا وال یكون لمن  ، وتعالت في التفّوق والترّجح

، وأخذت في الحماس والزھو بھ  ، وجرت في ذلك على غلوائھا وتكّبرھا واستعالئھا بعدھا
 !  فعل المستبّد بالصنع المتفّرد باإلیجاد

السبل  ، ومّھد لھا وھي في أشّد غشاء من الغفلة عن أّن لھا خالقًا ھو الذي یّسر لھا ذلك  
، ذاھلة  ، ودّلھا بلطائف التنبیھات علیھ ، وأوجد سلسلة األسباب الموصلة إلیھ  إلیھ والمسالك

عن كون ما جاءت بھ من الفعل الجمیل واإلحسان القلیل قد كان ِنتاج ما ال یعّد وال یحصى 
، بحیث لو افتقدت أضعف سبب  من المعّدات واألسباب طبیعیة وصناعیة حیویة وجمادیة

فھي في بیداء ھذه المجھلة والمتاھة بمكان .  ھا لعجزت وجمیع البشر عن تكوینھ وإیجادهمن
 .  ، وما ھو فوقھ بكثیر من التفویض والقدر

، وترى الھناءة  ، وقد تتمادى في الجھل وتمتّد بالغرور حّتى تعّد السّیئة حسنة نعم  
 .   ، وتنفخ في غیر ضرم ، فتستسمن ذا ورم بالھنة

 .  ، أو ما تعّده منھا الھا في محاسنھاھذا ح  

، أو وقعت ـ وما  أّما إذا أصابھا القصور وعرفت الجھل من ذاتھا والغرور والفتور  
، واألناة عن الجّد والطلب  أكثر ما تقع ـ في البطالة والكسل والعي عن السعي والعمل

، جعلت ذلك كّلھ  لدائمةوتحّمل الَنصب والتعب في سبیل الراحة الالزمة وتحصیل السعادة ا
لعارھا وسترًا على نقائصھا  )631(، وتشّبثت بأذیال الجبر رحضًا في عھدة القضاء والقدر

ما ساعدنا الحّظ :   ، حیث نقول على ما ھو العادي من أحوالنا والمألوف من أقوالنا
 .  وما أشبھ ذلك من العبارات الدارجة على ألسنتنا ،  ، وال وافقنا التوفیق والنصیب

، وُأخرى في   فلو تدّبرنا أحوالنا ھذه وتمّثلناھا لوجدنا نفوسنا تارًة في األوج  
تدور على محور محو كّل تقصیر !  تتخّبط بین مزاّل الجبر ومزالق التفویض!  الحضیض

 .   عن ذاتھا ومنقصة وجعل الكماالت لھا خالصًة مخّلصة

                                                           
 .  ) 222المصباح المنیر  . ( الغسل:  الرحض)  631(
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، كبطالن مرادفاتھ من  ، ولعّلھ منذ عھد غیر قریب أّما حدیث الحّظ والنصیب فقد بطل  
 .  الصدفة والبخت واالّتفاق

فقد حّقق الباحثون في ماجریات األكوان وطباع عناصر الوجود وحلقات عوالم الغیب   
لى سبیل الصدفة والشھادة أّن جمیع اُألمور مقرونة بأسبابھا منوطة بعللھا ال یقع شيء منھا ع

قد جعل لكّل شيء سببًا لن یستطیع المرء لھ بدون ذلك ) جّلت حكمتھ(، وأّن اهللا   واالّتفاق
 .  )632(طلبًا

والعمل ضمین (،  إلنسان الكامل من عرف األسباب وتوّصل بھا إلى مسّبباتھافا  
 .   )النجاح

یقیس ذراعًا كّلما قست : ( ، ولكن لمن سلك الطریق أّما حدیث التوفیق فھو حقٌّ  
 .   )إصبعًا

ولو أّن اإلنسان ال یزال عامًال على االلتفات إلى أّن كّل ما یقع منھ من صالح وجمیل   
 ، وكّل ما فاتھ من كمال وسعادة فھو من وفیق اهللا وبحسن تیسیرهفھو بت

، أللقى عن عاتقھ ُأصر كثیر من الرذائل كالعجب والكبر وحّب التفّوق  توانیھ وتقصیره
، وألوشك أن یحوز السعادة بأطرافھا  ، ولجّد واجتھد وأعّد واستعّد والتعالي على أبناء جنسھ

 .  ویقف على أعرافھا

 

   نصیحة أخالقیة 

 ]نصیحة أخالقیة[

نصیحة نفسي ومن بلغتھ :  ، وھي ولكن لیس الغرض من كّل ھذه النبذة إّال كلمًة فّذة  
 .  دعوتي في التحذیر من البطالة والكسل وما یستتبعان من الخمود والخمول والخور والفشل

 !   ، والعمل العمل فالجّد الجّد یا عباد اهللا  

فوس فمن أوضح سخائمھا وذمائمھا أّنھا تحّب الجاه ونباھة الذكر والتعالي أّما ھذه الن  
فكأّنھا تعمل على .  ، ومع ذلك فھي أیضًا تحّب البطالة والراحة والقرار والطمأنینة  والترّفع

، وقد أبى اهللا في بدیع حكمتھ لخلیقتھ  التفكیك بین األسباب ومسّبباتھا والعلل ومعلوالتھا
، بل وبالدعاوي   ما ھنالك تجدھا تتزّین بالتافھ الحقیر وتتحّلى بالنزر الیسیر ، فمن أجل ذلك

 .  الكاذبة واألماني الخائبة التي ھي أقّل كلفًة من الواقع وأخّف مؤنًة من الحقیقة

                                                           
وما  255:   2، الحكمة المتعالیة  وما بعدھا 649:  1، المباحث المشرقیة  وما بعدھا 67:  1) الطبیعیات(الشفاء :  راجع)  632(

 .  112ـ  111:  7بعدھا و
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، ال على ھذه األنفس  ، وعلى اهللا بالنجاح فاّتكلوا فجّدوا ـ یا عباد اهللا ـ واعملوا  
 :  ، فإّنھ  حیفةالضعیفة والقوى الن

 )633(فأكثر ما یجني علیھ اجتھاده***  إذا لم یكن عون من اهللا للفتى 

ألیس من األسف والحیف أسفًا ـ واهللا ـ ُیمیت الغیور ویشّق الصدور قبل القبور أّن من   
 الراقیة أوَج الحضارة والعمران تقتدي بل ترتقيأمامكم من اُألمم 

، وتقتدون أنتم بسّیئات مذھبھم األسوأ مذھب  بحسنات مذھبكم السامي ودینكم اإلسالمي
 !  ؟ الكفر والضاللة والشرك والجھالة

أفلیس ِمن ھذا ما شاع الیوم في عاصمة القطر العراقي وغیرھا من عواصم اإلسالم ـ   
ومالعب الراقصات )634(جالس اللھو ومحافل الطرب ومحاضر القصفأصلحھا اهللا ـ من م
، كتھافت الفراش على  ، والناس یتھافتون علیھا على تكّشف وجھار ومساكب المسكرات

 :  دجر وال ناكر وال مستنكر، ثّم ال زاجر وال مز والسمیع العلیم) ھو ھو(، ال بل   النار

 )635(قد مات عرٌف وبدا منكٌر*** یا ناعي اإلسالم قم فانعھ 

فیا هللا ولما یلقى اإلسالم من بلوى المسلمین وسوء أعمالھم التي زوت مزایاه وحجبت ـ   
 !  ، كانت ألعدائھ أعظم عون علیھ وأسوأ ُمسيء إلیھ نعم!  ن محّیاهوما محت ـ محاس

وأّما ـ والعّفة والحیاء والتكّرم والمجد والعالء ـ إّن ذلك لمّما یأباه لكم اهللا والحمیة   
 !  وشرف اآلباء والنفوس األبیة والشیم العربیة واألخالق األدبیة

 !   فیأباه لكم ھذا الدین الحنیف والمذھب الشری  

یأباه لكم شرف أسالفكم الذین بنوا دعائم اإلسالم المشّیدة وأساطینھ الوطیدة بالجماجم   
وأنتم الیوم تعمدون إلى ھدمھا بالمعاول وتعملون على !  منھم والدماء بدل الحجارة والماء

 :   نقضھا بكّل األسباب والعوامل

 ؟  الرمائم أسأتم إلى تلك العظام*** بنوا لكم مجد الحیاة فما لكم 

 !   ؟ فكیف ببان خلفھ ألف ھادم*** أرى ألف بان ال یقوم بھادم 

، وأعّدكم لما ھو أشرف من المراتب  بید أّن اهللا قد أعّد لكم ما ھو أھنى من ذلك وأسنى  
 :  الرفیعة والمنزلة الحسنى

 فأربأ بنفسك أن ترعى مع الھمل*** قد رّشحوَك ألمر لو فطنَت لھ 

                                                           
 . 368:  4لم ینسب البیت لشاعر معّین في شرح نھج البالغة البن أبي الحدید )  633(
 .  )891:   2جمھرة اللغة . ( ولیس بالعربي الصحیح.  اللھو:  القصف)  634(
 . 369:  6و 40:  5ُنسب لعّمار بن یاسر في شرح نھج البالغة البن أبي الحدید )  635(
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بأمثال تلك الحفالت والمساجالت تساجلون اُألمم وتباھونھا أو تضاھونھا تحسبون أّن   
، وما ھي إّال من أقوى   في مقاوم العّز وحلبات الفخر ومدارج السمّو ومعارج االرتقاء

، بل وال شيء أشّد منھا تأثیرًا في زھوق روح النوامیس الحیویة  أسباب التقھقر واالنحطاط
 !  لماّدیةوتالشي العناصر األدبیة وا

، وانتبھوا من ھذه   نافسوا بأنفسكم عن تلك الدنایا والخالعات!  فاهللا اهللا یا عباد اهللا  
 !  ، یا أرباب العزائم والنجدة  ، وانتشلوا أنفسكم من حضیض ھذه الوھدة الرقدة والسبات

 !   ، وأسألھ العفو عّني وعنكم ، واستغفر اهللا لي ولكم أقول قولي ھذا  

، وال من خّطتي  وھاكھا تّتقد جمرًا عن كبد حّرى ما كانت من قصدي وال من شأني  
 !   ، ولكن لّما امتأل القلب بالشجى واأللم نفث قھرًا علّي بھا القلم  وعنواني

،  ، ورأى منكرًا فأنكره وأنكر علیھ فرحم اهللا من أبصر خیرًا فعمل بھ ودعى إلیھ  
;  ، وترّوى بھا فنشرھا ورواھا ه العادلة فرعاھا ووعاھاورعى اهللا امرءًا رأى مقالتي ھذ

 .  نصرًة للنصیحة وخدمًة للدین والمّلة وغیرًة على الحقیقة

وقد كان في نفسي نصائح مھّمة ومقاالت جّمة قطعت دونھا لفظي وكظمت علیھا   
 .  غیظي خوفًا مّما كدت أو وقعت فیھ من الخروج عن الخّطة كثیرًا

 .   من اهللا أن یھب لھا الفرصة في غیر ھذه الدعوة إن شاء اهللاوأنا أرتقب   

   مبحث القضاء والقدر 

، إّنھ خیر  كما أرغب إلیھ في أن یمّن بالعصمة من كّل وصمة لي ولكاّفة المسلمین  
 .  العاصمین وأكرم األكرمین

 

والكتاب ،  ، ولوح المحو واإلثبات ، واللوح المحفوظ  ، والعنایة  ، والقدر  القضاء 
، والسعادة   ، واألمانة ، والعقل  ، والبداء  ، واللوح والقلم  ، وُأّم الكتاب المبین

، واألسماء الظاھرة واألسماء المخزونة في علم   ، والجبر واالختیار والشقاوة
 .  ، ونظائر ذلك الغیب

 

 ]مبحث القضاء والقدر[

موٌس أبت العنایة إّال أن یجري ، وكّل شيء لھ نا ، إّن شأن العلم والمعرفة لغریب نعم  
، وناموس العلم أن یظھر بنفسھ ویندفع إلى الخارج  ، وناموس األشیاء أن تظھر بالعلم  علیھ

بھ تستنیر :  ، بل ھو ھو في خاّصیتھ  بذاتھ مھما حاولت كتمانھ وأردت إخفاءه كالنور
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ألشّعتھ على رغم ، كما أّنھ یتطّلب المخرج  ، وھو یستنیر بنفسھ ویظھر بذاتھ األشیاء
 .  الُحُجب الكثیفة والموانع العنیفة حّتى یشّع ویستنیر

كّلما حاولُت أن أتجاوز ھذا المقام وأطوي ھذه المباحث دون أن أخوض ھذه اللّجة   
وجدُت كأّن دافعًا یھّزني ورقیبًا علّي من ضمیري یستفّزني إّال عن ) لّجة القضاء والقدر(

 .  فیھا على ساقة أخواتھا من المستعصیات التي مّر البحث علیھا مشاطرتھا بعضًا من الكالم

ولكّني راغٌب في أن أجلو جوھرتھا المخّبأة ومنیعتھا المخّدرة بأبدع زینة وأزھى ُحّلة   
 .   وأسھل تقریب وبیان

 :   وبالحري أن نقّدم مثًال للتقریب أمام المقصود  

 عة وُأّمة دخلت تحت جامعةألست أنت وكّل بصیر جّد خبیر أّن كّل جما  

واحدة وجھة عاّمة ال محالة تحتاج إلى وضع نوامیس تجري علیھا وتخرج بھا عن الفوضى 
، مھما كان  والسراح المودي بھا والمؤّدي إلى ھالكھا بدون إقامة تلك الحدود والموازین

، أو  مؤتمرًا منتخبًا ، أو ، أو رئیسًا مّتبعًا ، ملكًا حكیمًا ، فردًا أو جماعة واضعھا وشارعھا
 ؟  غیر ذلك

، فرأى أن یضع لھا نوامیس تتكّفل  ولنفرض أّن ملكًا حكیمًا نظر في صالح رعایاه  
، وھذا  بنظم سعادتھا وجعلھا في صفوف اُألمم الراقیة التي ال ندحة لھا عن تلك النظامات

ى لنفسھا حیاة ومجدًا إّال ، وال تر ھو ما تنھج على منوالھ الیوم كّل إدارة وجمعیة في العالم
 .  بھ

ومھما اختلفت المشروعات واألحكام فإّن ضرورة اُألمم إلى النظام ال تختلف على حال   
، وبحسب صّحة قوانین كّل ُأّمة وانطباقھا على الوسط التي ھي فیھ وجریھا   من األحوال

،  التمّدن والعمرانعلى تلك النوامیس الموافقة الجالبة لخیرھا وسعادتھا یكون حّظھا من 
 .  وعلى مثل ھذا سیر الحكومات المتمّدنة الیوم

كما أّن من الجلي أن لیست تلك النظامات ُأمورًا خصوصیة وأحكامًا شخصیة ومواّدًا   
، وإّنما ھي  ، كالحكم على ھذا الشخص أو تلك الذات أو ھذا الموجود الخصوصي جزئیة

، حّتى  مھور من الناس في دھور من العصورقضایا كّلیة وأحكام عمومیة تجري على ج
 .  ، فُتغّیر أیضًا على ذلك الوجھ الكّلي یحدث ما یقضي بتغییرھا حسب الظروف
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وضع ذلك الملك الحكیم كّل حكم من األحكام التي یتوّقف علیھا النظام والسیر إلى   
 )636(، ولم یدع نقیرًا وال فتیًال السعادة النوعیة حسب علمھ بصالح ُأّمتھ

 .   إّال وعین كّلیًا ما یجري لھ وما یجري علیھ

، وجان   ، وكّل صانع ومحترف ، والزارع وعملھ وضریبتھ  فالجندي ومھنتھ ومؤنتھ  
 .  ، وأمین وخائن  ، وساع وواھن  ، ومتوان ومجّد ، وواقف وسائر ، وقاسط وجائر فومقتر

، یوجب بعضھا بعضًا وینجر بعضھا   وجعل لكّل ذلك أسبابًا ومسّببات وعلًال وغایات  
 .  إلى بعض على نوامیس معّینة وحدود مبّینة

 .  ، وال تنخرم وال تختلف سبقت كلمتھ وقضت حكمتھ أن تسیر على ذلك وال تقف  

ثّم أمر بعض مھرة كّتابھ أن یسّجل تلك القضایا الكّلیة والنوامیس العاّمة بأسبابھا   
، أمره بعنایة منھ  ومسّبباتھا وعللھا ومعلوالتھا ومبادیھا وغایاتھا وُأصولھا وثمراتھا

، أو مخافة  ، ال حذرًا من أن ینسى الملك شیئًا منھا ألواح محفوظة ملحوظة أن یسّجلھا في
،  ، والحكیم الذي ال یغفل ، فإّنھ الحفیظ الذي ال ینسى ، كّال أن تغیب عنھ أو یغیب عنھا

، ولكن إظھارًا لسعة علمھ وتعاظم قدرتھ ونفوذ مشّیتھ وسعة سلطانھ  والعلیم الذي ال یجھل
ا الخاّصة من حاشیتھ ومالزمي حضرتھ والمھیمنین على ، ولكي ُیوقف علیھ  وملكھ
 .  ، فیتكاملون معرفًة ویقینًا وتعّبدًا وخضوعًا أسراره

،  بریتھ )637(ثّم بعد أن أبرم أحكامھ وأحكم إبرامھ وأجرى في اللوح بما شاء أقالمھ ذرأ  
 .  ، وأعطاھم فأجزل  فأفضل ، ومنحھم واستبرأ فیھم مشّیتھ

فكان أشرف ما منحھم بھ ووھبھم إّیاه جوھرین شریفین انتزعھما من وساماتھ   
 .  واخترعھما من خزانة ذاتھ

جوھر حّریة االختیار وإطالق اإلرادة وسراح :  ، والثاني جوھر العقل:  أال وھما  
 .  المشّیة

،  ، وال تمّدن اإلنسان  لما تأّنست المدن ، ولوالھا وتلك ھي الكلمة التي سبقت من رّبك  
 .  ، وال انتظم العمران وال اعتمر النظام

                                                           
 .  )835:  2صحاح اللغة . ( النقرة التي في ظھر النواة:   النقیر)  636(

 .  )1788:  5المصدر السابق . ( ما یكون في َشّق النواة:  والفتیل
 .  )15:  1القاموس المحیط (خلق :  ذرأ)  637(
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، فأبین عن حملھا  عرض ھذین الجوھرین الشریفین أمانًة على السماوات واألرض  
باستعبادھما لشھواتھ واستعمالھما تحت سیطرة  )638(، فكان ظلومًا لھما وحملھا اإلنسان

 .  لثمرة التي ُأودعا فیھ من أجلھاأّمارتھ جھوًال بالغایة التي وجد لھا وا

، یحّس ویجد  أعلن الملك منشورًا في رعیتھ یقرؤه كّل أحد من وجدانھ وصحیفة نفسھ  
 .  )639()اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر(:  قائًال یقول لھ ھمسًا في ضمیره قبل كّل شيء

، فإّن  ، ولیضعھا أینما شاء وحیثما أراد لیعمل كّل عامل ما أراد وما اختار لنفسھ  
،  ، والغایات الزمة ، وغایة كّل سبیل معلومة  ، واألسباب والوسائل حاضرة  السبل لھ میّسرة
، واألعمال كّلھا ـ  ، والحّجة بالغة ، واألعالم الئحة  ، والمحّجة واضحة والعنایات قائمة

حسب اإلرادة والسعي ـ لكّل عامل  ، والمعونة والمساعدة ـ  كین والتكوین ـ سائغةحسب التم
ِإنَّا َھَدْیَناُه السَِّبیَل ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا * ِإنَّا َخَلْقَنا االِْنَساَن ِمن نُّْطَفة َأْمَشاج نَّْبَتِلیِھ َفَجَعْلَناُه َسِمیعًا َبِصیرًا (:   مبذولة

 .  )640()َكُفورًا

 .  نجد الخیر والشّر والسعادة والشقاء:  )641(فھداه النجدین  

ثّم بعد أن استتبت ھذه المقامات واستحكمت عند الملك وخاّصتھ تلك النظامات أمر ذلك   
، أمره أن  ومستودع مفاتیح غیبھ وھو من صقعھ وعالمھالكاتب الذي جعلھ خزانة أسراره 

، فجعل یملي على  یسّجل في لوح خصوصي لھ جمیع المواّد الجزئیة والقضایا الشخصیة
كاتبھ إظھارًا لمزید علمھ وشمول قدرتھ وإحاطتھ بشؤون أفراد رعیتھ ومقتضیات 

ما یجري على حیاة كّل ، جعل یملي  استعداداتھم وأھوائھم ورغباتھم وشقاوتھم وسعادتھم
فرد فرد منھم وما سیختاره بحّریة إرادتھ وصرف مشّیتھ دون أدنى إجبار أو إكراه أو تعمیة 

،  ، وضّمنھ كّل ما یمّر علیھ في صحائف أّیامھ ولیالیھ مّما یدخل في قدرتھ وإرادتھ أو اشتباه
بسط العیش ونعیم وما لیس من ذلك من مّدة أجلھ وغایة عملھ وحظوظھ من ِنعم الحیاة و

الدنیا باألوالد واألحفاد والصّحة والعافیة والملك والسلطنة وامتداد البقاء ومساعدة األّیام 
بالھدّو والسكینة والراحة والطمأنینة وأشباه ذلك مّما لیس ھو على الحقیقة الراھنة من 

 .   مجھودات المرء وخصوصیاتھ

                                                           
ْضَنا االََْماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواالَْْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْیَن َأن ِإنَّا َعَر: ( )72:  33(من سورة األحزاب ) تعالى(إشارة إلى قولھ )  638(

 .  )َیْحِمْلَنَھا َوَأْشَفْقَن ِمْنَھا َوَحَمَلَھا االِْنَساُن ِإنَُّھ َكاَن َظُلومًا َجُھوًال
 .  40:  41سورة فّصلت )  639(
 .  3ـ  2:  76رة اإلنسان سو)  640(
 .  )84:   6العین للفراھیدي . ( الطریق الواضح:  النجد)  641(
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أو حكیمًا )642(ًا أخالقّیًا أو طبیبًا نطاسّیًا، فیصیر عالم  فإّن في وسع اإلنسان أن یسعى  
، ولكن لیس في وسعھ أن یسعى فیصیر ملكًا مطاعًا أو قھرمانًا  فلسفّیًا أو مخترعًا صناعّیًا

، فإّن جمیع ھذه النعم   مناحيشجاعًا أو ذا نسل متكاثر بعدد مخصوص أو ما أشبھ ھذه ال
 .  قّسمت وجدود )643(والغایات مقادیر وحدود وُأحاظ

والغرض أّنھ سّجل في ھذا اللوح تفاصیل كّل ما یجري على كّل واحد من الرعیة مّما   
 .  اھو خارج عن دائرة اختیاره وما ھو داخل فیھ

ولكن ال یعزبّن عنك ُأسلوب ذلك الَكتب في ما ھو مفّوض إلى العبد ولھ فیھ حّریة   
 .  اإلرادة واالختیار

، ال ُكتب علیھ   ، وأّنھ یختار كذا فإّنھ ُكتب في سجل التكوین ال التشریع أن سیفعل كذا  
ضّده وتتحّور المشّیة  ، حّتى تبطل اإلرادة وینقلب االختیار إلى ، وأن یختار كذا أن یفعل كذا
 .  عن حقیقتھا

 .  والفرق بین العبارتین كالفرق بین الحقیقتین في غایة الجالء والوضوح  

، وأّن المعلوم یوجد بأسبابھ  وقد أصبح الیوم من الجلیات أّن العلم ال أثر لھ في المعلوم  
 .  ، ال بعلم العالم أو جھل الجاھل وسلسلة عللھ

، فلو أّن صیرورتھ حقیقة راھنة بالعلم لدار   یتعّلق إّال بحقیقة راھنةبید أّن العلم ال  
 .   ، كما أّن السابق كسجل الجملة ، وھذا اللوح كسجل التفصیل  واستحال

، وأبرم القضاء فیما شاء إنشاًء   وحیث قضى الملك ما أراد من النظام جملًة وتفصیًال  
، جعل یوجد ما في   حلة العین وفسحة الوجود، وبلغ المقام إلى دور العمل ومر  وتسجیًال

، ولكّل إیجاد وإنشاء تعّین خاصٌّ   العین على طبق تلك األلواح المسطورة والنوامیس المقّررة
وطور من أطوار الملك ومظھر قّوة لھ نعّبر عنھ باسم موعز إلى معنًى خصوصي یشار بھ 

 .  الصوادر تكّثرت األسماء والصفات ، ولكثرة  إلى ذات الملك باعتبار ھذا األثر الصادر منھ

، وھي ُأّمھات األنواع ومفاتیح أغالقھا   ولكن ُأّمھات األسماء ومفاتیحھا محصورة  
 .   ومقّدسات ھیاكلھا

، ونظرًا   ، ومن حیث إیجاده موجد ، وبالنظر إلى الرزق رّزاق فباعتبار الخلق خّالق  
 .   ، وھكذا  لرحمتھ رحیم

                                                           
 .   )838:  2جمھرة اللغة . ( الحاذق بصنعتھ المبالغ في عملھ:  الِنطاسي)  642(
 .  ، فالحظ ، أُحّظ ، ِحظاظ حظوظ:  ھو) حّظ(الوارد في جمع )  643(
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، وربط  ، ودّبر ما دّبر  ، وسّطر ما سّطر سوى أّن جاللة الملك بعد أن كتب ما كتب  
، فجعل  )تعالى وتعاظم(تلك القضایا المسطورة خاّصھا وعاّمھا بأسمائھ الخاّصة والعاّمة 

، كما جعل  لنفسھ حّریة اإلرادة المقّدسة وسراح المشّیة المنیعة وإطالق االختیار األقدس
ألّنھ ; ، فإّنھ ھو أحّق منھم بذلك وأحرى أن تكون لھ تلك المیزة والخاّصة  رعیتھشیئًا منھا ل

،   ، فأولى أن ال تكون یده مغلولة وتصّرفاتھ محجورة  یتصّرف في ملكھ ویتقّلب في حقوقھ
مستودعات قضائھ  ، وأن ال تسلبھ )644()ُكّل َیْوم ُھَو ِفي َشْأن(:  ، وھو بل یداه مبسوطتان

، بل تكون ھي نظرًا إلى حسب  ومستطرات ألواحھ شیئًا من حّریة اختیاره وإطالق مشیئتھ
، فلو شاء في  ، فإّنھ ھو رابط األسباب بالمسّببات والعلل بالمعلوالت االقتضاءات واألغلبیة

اء ناجعًا من الداء مقام أن ال یجعل النار مؤّثرة في اإلحراق وال الماء مقتضیًا للرواء وال الدو
 .  ، وكثیرًا ما یفعلھ حسب الظروف التي تقتضیھ وتخرجھ عن نوامیسھ اُألولى كان لھ ذلك

السیطرة والحاكمیة لإلرادة والمشّیة على تلك المسّجالت ـ ھو :  وھذه المرتبة ـ أعني  
، ال كاتب وال وزیر   من رعیتھالمقام الذي اختّصھ الملك لنفسھ ولم ُیطلع على شيء منھ أحدًا 

، والذي جّف فیھ   ، وُأّم الكتاب الذي ال ُیغّیر وال یبّدل  ، وھو مقام الغیب وال ندیم وال سمیر
، ال ملك   ، وبھ ترتبط األسماء المخزونات المكنونات التي لم یظھر علیھا أحد من خلقھ القلم

ر بھا في علم الغیب عنده وجعل ، وھي التي استأث  مقّرب وال نبي منَتجب وال عبد مصطفى
ِإالَّ َیْعَلُمَھا َوَال َحبَّة َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْیِب َال َیْعَلُمَھا ِإالَّ ُھَو َوَیْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقة (:   مفاتحھا لدیھ

 .   )645()ِفي ِكَتاب مُِّبین ِفي ُظُلَماِت اَألْرِض َوَال َرْطب َوَال َیاِبس ِإالَّ

وھذا الكتاب المبین الذي ھو مجموع لوحي الجملة والتفصیل ھو مظھر تنّزالت البداء   
 .   وتغّیرات ما یتجّلى فیھ لمطالعیھ من المقّربین وذوي الكرامة

اتیح الغیب وأقفال العلم أّما مبادي البداء فھي تنشأ من ذلك الكتاب المخزون المغلق بمف  
 .  المصون التي ال سبیل ألحد إلى استطالع ما ورائھا

ومن ھنا مقام الخوف والفزع والحزن والجزع والرھبة والرغبة التي تالزم المقّربین   
، فإّنھم وإن وجدوا في ألواح الكتاب المبین أّنھم من األولیاء الذین ال  ومالزمي الحضرة

، ولكن ال یعلمون ما خّبأ لھم الغیب وراء أستاره من التقّلبات   حزنونخوٌف علیھم وال ھم ی
، فھم على أبواب حصونھا  والمحو واإلثبات المنبعثة من اإلرادة الحّرة والمشّیة المطلقة

                                                           
 .  29:  55سورة الرحمن )  644(
 .  59:  6سورة األنعام )  645(
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المنیعة ضارعون خاشعون خائفون فزعون یرصدون أن ال یلّم بخواطرھم وظواھرھم من 
 .  ، فتزّل بھم مزالق التوفیق إلى حیث ال یعلمون الخطأ ما یتخّطى بنظر العنایة عنھم

   ، والفرق فیما بینھا  العنایة اُألولى والقضاء والقدر

،  ثّم بعد ھذا كّلھ ال أراك إّال وقد عرفت جھات التطبیق والموازنة في ھذا المثل الجلي  
ھ ھي ، وعزیمتھ على وضع النوامیس لصالح من في قبضت  فلیكن الملك ھو مالك الملك

، واللوح الذي رسم فیھ الكّلیات وسلسلة   ، والكاتب بین یدیھ ھو القلم األعلى  العنایة اُألولى
، واآلخر الذي قّدر وفّصل فیھ االختصاصیات وأعیان   األسباب والمسّببات ھو لوح القضاء

، وعلى نحو ذلك فقس   )لوح المحو واإلثبات(الموجودات ومجاري الكائنات ھو لوح القدر 
 .  ئر خواّص التمثیلسا

 

 ]بیان المسألة بعّدة ُأمور[

، ونوّضح بعض تلك المبھمات على  ـ نفّصل لك ھذه الجملة) تعالى(ونحن ـ بعونھ   
 :  ، ونضع بیانھا في عدة ُأمور  طراز الصناعة ولسان العلم

 .   ، والفرق فیما بینھا  ، والقضاء والقدر في العنایة اُألولى:  األّول  

ثبوت صور جمیع األشیاء على وجھ كّلي في مجّرد :   لقضاء فھو عبارة عنأّما ا  
 .  بالعالم العقلي:   نسّمیھ

:  حصول صور الموجودات على وجھ جزئي في مجّرد نسّمیھ:  والقدر عبارة عن  
، وال یكون مجّردًا عنھا بتاتًا   ما یرتبط بعض االرتباط بالماّدة:   أعني.  بالعالم النفسي

 .  كاألّول

ولكن ذلك الحصول واالرتسام مطابق لما في الخارج من الكوائن المترّتبة مستندًا   
 .   ألسبابھا واجبًة بھا الزمًة ألوقاتھا

بالكّل إحاطة كّلیة تاّمة في ) تعالى(إحاطة علمھ :  أّما العنایة اُألولى فھي عبارة عن  
 .  مقام الكشف التفصیلي

، والقدر محیط   ، وھو مشتمل على القدر محیط بھ  یھفھي محیطة بالقضاء مشتملة عل  
 .   بالواقع مشتمل علیھ

بذاتھ الذي ھو حضوره ) تعالى(إذ لیس ھي سوى علمھ ; سوى أّن العنایة ال محّل لھا   
 .  لذاتھ على وحدتھا الذاتیة وما یلزم لحضرتھ من التعّینات الالزمة لذاتھ بالمرتبة التفصیلیة
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:  حدیة اقتضت أّول ما اقتضت من تعّیناتھا جوھرًا روحانّیًا یسمىوتلك الحقیقة األ  
 .  ، وغیر ذلك  القلم األعلى:  ، و العقل األّول:  ، و بالروح األّول

ثّم تسلسلت الموجودات مجّردة وماّدیة طولیة وعرضیة على ترتیب األنوار المتعاكسة   
 .  مّما ال یّتسع المقام لذكره )646(في المرایا المتقابلة على ما ذكره حكماء اإلشراق

، وفیھ تنتقش جمیع صور األشیاء على   سوى أّن ذلك الجوھر المجّرد ھو روح العالم  
ر الثابتة ، والباري یعلمھ بتمامھ مع الصو ما علیھ نظامھ وھیئاتھا وكماالتھا على وجھ كّلي

،  ، بل بمجّرد حضورھا لھ كحضور منشئات النفس لھا ، ال بصور زائدة علیھا  فیھ بأعیانھا
 .  وذلك الحضور ھو العنایة العاّمة

فإذا تدّبرت ھذه النظریة وأحطت علمًا بصفایا ھذه الجملة ظھر لك أّن العنایة ال محّل   
 .  لھا

 .  في محّل القضاء:  الثاني  

   محّل القضاء 

، أمكنك من ھنا أن   حیث ثبت وجود مجّرد قادر قاھر حيٍّ وبھ حیاة كّل موجود وكیانھ  
 .  تتفّطن وتحّصل البرھان على وجود وسائط في الفیض

 وھي جواھر مجّردة عن المواّد منّزھة عن الفساد خالیة عن القّوة  

الحركة واالستكمال مدركة لذواتھا إذ ھي فعلیات محضة غیر واقعة في صراط ; واالستعداد 
، فھي أنوار قاھرة مؤّثرة فیما دونھا من النفوس واألجرام بتأثیر اهللا  ولما عداھا بذواتھا

 .   فیھا

، كما   فقاھریتھا التي ھي تأثیرھا في غیرھا رشٌح من قاھریة اهللا وأثر من آثار قدرتھ  
 .  أّن ذواتھا ونوریتھا ُسبحة من ُسبحات وجھھ

.  بالمالئكة المقّربین والروحانّیین والكّروبّیین:  ھذا االعتبار تسّمى ھذه المجّرداتوب  
، وجبر نقصانات إمكانھا وإمكانات ما  ، وعاَلمھا عالم القّوة والقدرة  وھم سادات المالئكة

 .  دونھا بما ُتفیضھ من فیضان الحّق علیھا من الكماالت

، وھي صورة صفة   بعالم الجبروت:   وبھذا االعتبار من الجبر والقاھریة تسّمى  
 .  )تعالى(جّباریتھ 

ومعلوم أّن تلك الحقائق والكماالت الفائضة منھا لو لم تكن ثابتة فیھا حاصلة لھا لم   
 .   یمكن فیضانھا عنھا

                                                           
 .  39ـ  37) ضمن الرسائل الثالث لشیخ اإلشراق(الحظ األلواح العمادیة )  646(
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وھذا النقش واالرتسام ھو  ، فإذًا تلك الحقائق اإلمكانیة بأعیانھا وكماالتھا منتقشة فیھا  
، ومحّلھ عالم الجبروت وُأّم الكتاب واللوح المحفوظ الذي رسم القلم   صورة القضاء اإللھي

، وعنھ یفیض إلینا كّل ما نصیبھ من الحقائق والعلوم  األعلى والعقل األّول فیھ تلك النوامیس
 .   )647()َعلََّم االِْنَساَن َما َلْم َیْعَلْم* ِباْلَقَلِم الَِّذي َعلََّم * اْقَرْأ َوَربَُّك االَْْكَرُم (:  الصحیحة

 .   )648()َوِإن مِّن َشْيء ِإالَّ ِعنَدَنا َخَزاِئُنُھ(:  وتلك الجواھر المجّردة ھي إحدى خزائن غیبھ  

 .  ، فالقضاء مثلھا ّدسة عن تغّیر الحدثانوال شّك أّنھا متعالیة عن تعّلق الزمان مق  

 .  في محّل القدر:   الثالث  

ھذه :  أعني ، فالعالم الجسماني ـ  كما أّن العالم الروحاني بجوھره المجّرد محّل القضاء  
الكرات المتحّركة على مداراتھا والنظامات المستدیرة على شموسھا ومنھ نظامنا الشمسي 

 .  ضھ ـ ھو محّل القدر باعتبار نفوسھ المحّركة لھبسّیاراتھ وأقماره وُأرو

، وال شّك أّن تلك  فإّن كّل متحّرك البّد لھ ال محالة من قوًى محّركة دافعة أو جاذبة  
، فھي من عوالم ما وراء الشھادة ومّما  القوى لیست ُأمورًا محسوسة وال ھي الماّدة نفسھا

 .  بعد الطبیعة

إذ الصور الكّلیة في عالم القضاء لغایة الصفاء ال تترائى ; ر وھذه القوى ھي محّل القد  
، كمرآة مضیئة ترّد البصر عن إدراك ما فیھا من الصور  لشّدة نورّیتھا; وال تتمّثل لغیرھا 

، كما تنتقش في قّوتنا الخیالیة   ، فتنتسخ تلك الصور الجزئیة في لوح تلك النفوس بشعاعھا
 .  زئیةصوٌر شخصیة من معلوماتنا الج

المسّخرة بأمره ) تعالى(عالم الملكوت وصقع المالئكة العّمالة بإذنھ :   وھذا العالم ھو  
 .  المدّبرة ُألمور العالم بإعداد المواّد وتھیئة األسباب

   توضیح المشكالت المزبورة بمثل مناسب 

 .  ، كما أّن محّل القضاء ھو عالم الجبروت  فمحّل القدر ھو عالم الملكوت  

، فتتوالى  عالم الملكوت ـ تتعاقب الحركات وتتالحق األوضاع:  وفي ھذا العالم ـ أعني  
، ویتواتر  )649(بالنفوس الفلكیة:   الصور على تلك القوى الجسمانیة المعّبر عنھا عندھم

                                                           
 .   5ـ  3:  96سورة العلق )  647(
 .  21:  15سورة الحجر )  648(
:   3ي ، شرح اإلشارات للطوس 504:  1، المباحث المشرقیة  163) ضمن الرسائل الثالث لشیخ اإلشراق(اللمحات :  قارن)  649(

 295:  6، الحكمة المتعالیة  111، أسرار اآلیات  وما بعدھا 292، حاشیة الجرجاني على المطالع  292، مطالع األنظار   116

 1398:  2، كّشاف اصطالحات الفنون  121) فارسي(، گوھر مراد  239ـ  238، مقّدمة الشواھد الربوبیة  124:  7و

 .  1399و
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 اّد متتالیًة حسب استعدادھا للصورالفیض على المو

، وارتسام تلك الصور ھو طبق عالم  المتعاقبة متشّخصة مقّدرة في األجرام الشخصیة
، ویتبعھا الكون والفساد في الجسمانیات والطبیعیات من  ، وفیھ یتحّقق المحو واإلثبات  القدر

، وھذا معنًى   ال یزال ، كما تجده في عالم الكون فیما خلع ولبس أو لبس صورة بعد ُأخرى
 .   ، فتدّبره آخر للمحو واإلثبات

، فالقصارى أّن من األوضاع أوضاعًا كّلیة یتبعھا كون األعیان الخارجیة  وعلى أيٍّ  
 .   ، ومنھا جزئیات یتبعھا أحوالھا المترادفة وكماالتھا المتعاقبة وفسادھا

، فتكون كّل طائفة في األوضاع   ھاوھذه الجزئیات متخّللة بین تلك الكّلیات متداخلة فی  
المترّتبة الموجبة لكمال كائن ما أو حدوث حال من أحوالھ وتغّیرھا منحصرة بین وضعین 

 .  ، واآلخر زوالھ أو تبّدلھ بصورة ُأخرى ، أحدھا یقتضي حدوث ذلك الكائن منھا

الذي ھو  واالمتداد الواقع بین ھذین الوضعین المستمّر مع تلك األوضاع المتخّللة  
مجموع مقادیر تلك الحركات الموجبة لتلك األوضاع ھو مّدة بقاء ذلك الحادث ومنتھى 

ِلُكلِّ َأَجل (:   )تعالى(، وإلیھ اإلشارة بقولھ  ، والنقش الحادث عند وضعھ األخیر ھو كتابھ أجلھ

 .  )650()ِكَتاٌب

 .  ، واهللا بكّل شيء محیط  وھذه التقادیر كّلھا تفاصیل قضائھ  

 .  ]توضیح المشكالت المزبورة بمثل مناسب[:   الرابع  

قد ذكروا لتوضیح ھذه المشكالت مثًال مناسبًا الستنزال تلك الشامخات من أوج منعتھا   
 .  ، ویحسن ھنا إیراده بتوضیح واختصار )651(إلى فسحة األذھان بحسن البیان

، فكما أّن ألفعال اإلنسان ـ عند صدورھا  أّن صورة العالم بعینھا كصورة إنسان:   وھو  
، فھي أّوًال في مكمن  منھ وبروزھا من مكامن غیبھا إلى مظاھر شھادتھا ـ أربع مراتب

بھا لغایة الصفاء والقرب  ، كأّنھا غیر مشعور روحھ الذي ھو غیب غیوبھ على غایة الخفاء
، ثّم تتنّزل إلى  ، ثم تتنّزل إلى مخزن قلبھ عند استحضارھا وإخطارھا بالبال كّلیة  من التجّرد

، فتتحّرك األعضاء عند إرادة  ، ثّم ینبعث شوقھ وإرادتھ إلیھا  مخزن خیالھ مشّخصة جزئیة
ن الحوادث بحسب ماّدتھ ، فكذلك لما یحدث في الخارج م ، فتظھر منھ في الخارج إیجادھا

                                                           
 .  38:  13سورة الرعد )  650(
 .  299ـ  298:  6الحظ الحكمة المتعالیة )  651(
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، والرابعة   ، والثالثة بمقام القدر ، والثانیة بمنزلة القضاء إذ اُألولى بمنزلة العنایة;  وأسبابھ
 .   بمثابة الصور الحادثة في المواّد العنصریة

ولعّلك إذا نظرت إلى حالك في محفوظاتك من قرآن أو حدیث أو شعر أو غیر ذلك ـ   
 .   برازھا إلى خارج الوجود ـ وجدتھا مطابقة لذلكعند إرادة تالوتھا وإ

ِفي َرّق * َوِكَتاب مَّْسُطور * َوالطُّوِر (:  )تعالى(ولعّل إلى بعض ھذه المراتب اإلشارة بقولھ   

 .  )652()َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر* َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوِع * َواْلَبْیِت اْلَمْعُموِر * مَّنُشور 

   الكالم في البداء 

،   ومن الجائز ـ والعلم هللا ـ أن یكون الطور إشارة إلى العرش والعنایة المحیطة  
، والرّق المنشور ھو ما فّصلھ القدر ونشره من   والكتاب المسطور ھو نقش القضاء األّول

،   یاة عالم األجسام، والبیت المعمور ھو النفس الناطقة الكّلیة التي بھا ح  عالم القضاء
لنزول ; ، وقرنت بالبیت المعمور  والسقف المرفوع ھو عالم الفلكیات واألجرام السماویة

، والبحر المسجور ھو العمق األكبر  ، فیتّم خلق الحیوان بھما الصور منھا ونفخ الروح منھ
 .   ، وھو بحر الھیولى السّیالة المملوء بالصور  )653(المذكور في دعاء الِسمات

 .  ، وھو بھا أعلم  )جّلت عظمتھ(والحقائق هللا   

 

 ]الكالم في البداء[

 .  في البداء:   الخامس  

یحسب عاّمة المسلمین ـ جمع اهللا كلمتھم ـ أّن ھذه الكلمة مّما انفردت بھا   
 .   )655(، واعتّدوھا شناعة كبرى علیھم )654(اإلمامیة

ولو تمّحصت الحقائق واسُتوضحت المقاصد وزالت أغشیة األوھام التي تحول بین   
أّنھم مّتفقون على مقالة الحقیقة واألفھام النكسرت السورة وانكبحت الشّرة ولعرف الجمیع 

 .  واحدة وأّن النزاع بینھم لم یكن إّال لفظّیًا

                                                           
 .  6ـ  1:  52سورة الطور )  652(
 .  136، مفاتیح الجنان  98:  87وار ، بحار األن 493:  2المصباح للكفعمي :  قارن)  653(
،  119ـ  116:  1، رسائل المرتضى   67ـ  65، تصحیح االعتقاد  80و 46، أوائل المقاالت   41ـ  40االعتقادات :  انظر)  654(

، گوھر مراد  397ـ  395:  6، الحكمة المتعالیة  وما بعدھا 398و 377ـ  376، اللوامع اإللھیة  495:  2عّدة اُألصول 

 .  43ـ  33:   1، مصابیح األنوار  293ـ  288) فارسي(
 .   39، مقاالت اإلسالمّیین  15، اإلبانة  93االنتصار :   راجع)  655(
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وھكذا أكثر الخالفیات التي تضارب فیھا المسلمون التضارب الذي جّر علیھم الویالت   
 !  ، وصّیرھم بالحالة التي تراھا وتسمع بھا الیوم  وآل بجمعھم إلى الشتات

،   قد عملت فیھا عوامل الشّدة ونظر الشنآن والحّدةكّل تلك المنازعات ـ إّال الطفیف ـ   
، حّتى بلغ األمر إلى أوخم   وعدم الترّوي واألناة في تبّلغ المقاصد وتفّھم المرامي والغایات

 !   عاقبة وأسوأ مغّبة وأوبأ مباءة

، إّنھ   وإلى اهللا المشتكى والرغبة في إدالة ھذه الحال والنزوع عن تلك الضرائب  
 .  جابة إن شاء اهللالحري باإل

، وأبین  ، وأجلى الحقائق الراھنة أّما مسألة البداء فھي من أوائل اُألمور المعقولة  
 .   ، وأعّز الصفات القدسیة ، وأشرف النعوت اإللھیة النوامیس اإلسالمیة

ھل البداء إّال ثمر حّریة اإلرادة ونتاج إطالق االختیار والمشّیة الذي ھو حقٌّ   
 !   ؟ ات العّزة ومالك الملك على الحقیقةخصوصي لذ

، وأن یتصّرف  ، وأن یكون كّل یوم في شأن ھل البداء إّال أن ال تكون ید اهللا مغلولة  
، فال   ، وأن یكون الفیض منھ دائمًا والتصّرف متتالیًا  في ملكھ كیف ما شاء وحیث ما أراد
 !   ؟ )عّما یقولون علّوًا كبیرًاتعالى اهللا (یكون فارغًا معّطًال وال منبوذًا مھمًال 

، وال یكون ذلك  یرید اإلنسان أن تسلم لھ حّریة إرادتھ وطالقة اختیاره وتمشیة مشّیتھ  
 !  للمالك الذي وھبھ ھذه الروح الحیویة التي ھي إحدى مقّومات الحقیقة اإلنسانیة

،  ر مطلق اإلرادةیرید اإلنسان أن یجعل نفسھ حقیقًا بالتصّرف حریًا بحّریة االختیا  
، وال   ویجعل باریھ مقّیدًا محدودًا ال فسحة لھ في التصّرف وال حّصة لھ في التكوین والتدبیر

:  سبیل لھ إلى اإلحداث والتجدید والتغییر والتبدیل ذاھًال عن صراحة قولھ مأل كتابھ الكریم
، وما ال یحصى من نظائر   )657()َأَال َلُھ اْلَخْلُق َواَألْمُر(،  )656()َیْمُحو الّلُھ َما َیَشاء َوُیْثِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب(

 !  ذلك

المزعمة ولكن حسب المنكرون للبداء المأّلبون بالشناعة على من یقول بھ أّن ھذه   
وتقضي بمشاركتھ لخلقھ في ظھور الشيء لھم بعد خفائھ ) تعالى(تستلزم الجھل في حّقھ 

، وتلك  وبروزه بعد استتاره حیث یتعاور علیھم العلم والجھل ویتمّشى فیھم الحدوث والتجّدد
 .  خاّصة الممكنات وصفة المحدثات یتقّدس ویتعالى عنھا الواجب بالذات

                                                           
 .  39:  13سورة الرعد )  656(
 .  54:  7سورة األعراف )  657(
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دائّیین أرادوا ـ معاذ اهللا ـ أن یثبتوا الجھل لحضرتھ وینسبوا النقص یا ھل ترى أّن الب  
، أم أّنھم جھلوا ھذا االستلزام الجلي ومفسدة التالي ومضّلة  إلى كمالھ ویبخسوا أقدس صفاتھ

 ؟  ھذه الغایة

 .   ، فإّن األمر أوضح وأجلى كّال  

، وتریك أّن من لم   )658(وسنجّھز لك من البیان ما ستقطع جھیزتھ قول كّل خطیب  
، بل تعرف أّن جمیع  یعرف البداء ویعترف بھ فلیس لھ من كامل المعرفة حّظ وال نصیب

 .  ، ولیس لھم إلى إنكاره ودفعھ من سبیل المسلمین قائلون بھ على الجملة دون التفصیل

أّول ما أنشأ من مكنون غیبھ جوھرًا ) جّلت قدرتھ(عرفت ـ مّما مّر علیك ـ أّن الباري   
جواھر ُأخرى ) ال استعانًة(، ثّم أنشأ بتوّسطھ  قدسّیًا في غایة النور والسناء والعلم واإلحاطة
،  )تعالى(یة على حسب ترّتبھا في القرب منھ قدسیة مترّتبة في الشرف والكمال وشّدة النور

، یتعّلق طرفھا األعلى بتلك  ثّم حصل منھا بواسطة جھات فقرھا وإمكانھا موجودات نفسانیة
، ویرتبط األدنى باألجرام الطبیعیة التي نشأت ھي وما معھا من  العقول القادسة الفّعالة

 .  نقصھا وضعف وجودھا عن عّلتھا العناصر والمرّكبات بواسطة تلك المجّردات في مراتب

 :   ویعّبر عن تلك الموجودات العلیا بعبارات حسب اختالف االعتبارات  

 .   لتعّقلھا وعلمھا; فتارة بالعقل   

لنقشھا وتصویرھا المعلومات في ما دونھا من قوابل األلواح المستمّدة على ; وبالقلم   
 .   وجھ الدوام والتجّدد

 .  اعتبار تأثیرھا الوسطي في ما ھو أسفل منھا من العوالمب; وبعالم األمر   

باعتبار داللتھا على عظمة باریھا وما استودعھ ; ومفاتح غیبھ وبكلمات اهللا التاّمات   
 ، وكلمة  ، فھي قلم تارة من الكماالت فیھا داللة الكلمات على معانیھا

 .  ، وخزانة من جھة ُأخرى ، ومفتاح من جھة ُأخرى

 .  صفات القلم اإللھي وشؤونھ واعتباراتھ فھذه  

ثّم اندفع ھذا القلم یكتب في لوح النفس الناطقة الكّلیة كّل ما جرى أو سیجري من   
 .  ولكن على وجھ كّلي بصور مضبوطة معلومة بعللھا وأسبابھا.  الكائنات

                                                           
وأصلھ أّن قومًا اجتمعوا یخطبون في صلح بین حّیین .  ھذا مثل یضرب لمن یقطع على الناس ما ھم فیھ بقول قاطع یأتي بھ)  658(

إّن القاتل قد :  ، فقالت جھیزة:  ، فبینا ھم في ذلك إذ جاءت أمة یقال لھا قتل أحدھما من اآلخر قتیًال ویسألون أن یرضوا بالدیة

 .  قطعت جھیزة قول كّل خطیب:  ، فقالوا عندئذ قتول فقتلھظفر بھ بعض أولیاء الم
 .  139و 113، معجم األمثال العربیة  53:  2مجمع األمثال :  الحظ
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تلك وھي اللوح المحفوظ باعتبار حفظھا للصور الفائضة علیھا بصفة دائمة من   
 .   بالنفوس الفلكیة:  ، ثّم ینتقش في القوى الجزئیة المعّبر عنھا المبادي العالیة على وجھ بسیط

والقوى المحّركة الفّعالة في تلك األجرام العظیمة صور جزئیة متشّخصة بأشكال   
 .  وھیئات مقّدرة مقارنة ألوقات معّینة مطابقة لما یظھر في الماّدة الخارجیة

ر ـ على حسب وجودھا الخارجي ـ كما ال تزال في صراط الحركة وتجّدد وھذه الصو  
، وفیھا المحو  ، ال جرم تكون متبّدلة متجّددة في تلك المبادي التي ھي ألواح قدریة الصور
، كالصور التي ترتسم في لوح خیالنا ثّم تزول  ، وعالمھا عالم الخیال والمثال  واإلثبات
 .  وتتبّدل

 .  ، كالكّلیات في عقولنا ، فإّن نقوشھ محفوظة مستمّرة  لوح المحفوظوھذا بخالف ال  

َوُكلَّ َشْيء أْحَصْیَناُه ِفي ِإَمام (،   )659()َوَال َرْطب َوَال َیاِبس ِإالَّ ِفي ِكَتاب مُِّبین(:  وكال الكتابین كتاب مبین  

 .  )660()ُمِبین

 .   ، والثاني كتاب المحو واإلثبات  إّال أّن اللوح المحفوظ ھو ُأّم الكتاب  

وأّما فروعھا فكّل ما في الوجود من .  فھذه المبادي العالیة ھي ُأصول الكتب اإللھیة  
، كالقوى الحیوانیة والنفوس اإلنسانیة بمراتبھا المتصاعدة حّتى   مواضع اإلدراك والشعور

، وبعضھا كلماتھ   ، إّال أّن بعضھا كلماتھ التاّمة والجمیع كلمات اهللا.  تنتھي إلى اإلنسان
 .  الناقصة

ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر (:  ، فتلك الكلمات ال تنفذ وال تقف وكما أّن الفیض ال یتناھى وال ینقطع  

 .  )661()بِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِھ َمَددًاِمَدادًا لَِّكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن َتنَفَد َكِلَماُت َر

إذ ; ولئن كان شيء أقرب إلى الحقیقة فھو تلك األساسیات والرموز التي كشفنا نقابھا   
، فتحسب  المعّطلة والمشّبھةما یفھمھ الجامدون من ) جّلت عظمتھ(ال أخالك تفھم من قلم اهللا 

، أو أّن  ، واللوح صفحة ملساء من عاج أو خشب  أّن القلم ھنا آلًة جمادیة من حدید أو قصب
 .   الكتابة تحریك الید بتلك األدوات وتصویر أشكال الحروف والكلمات

 ، كذلك إّن ذات اهللا وصفاتھ كما ال یشبھ ذات الخلق وصفاتھم: ( وقد قال بعض األكابر  
 .   )662()ال یشبھ قلمھ ولوحھ وكتابھ أقالمھم وألواحھم وكتابتھم

                                                           
 .  59:  6سورة األنعام )  659(
 .  12:  36سورة یس )  660(
 .  109:  18سورة الكھف )  661(
 .  298:   6القائل ھو صدر المتأّلھین في الحكمة المتعالیة )  662(
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على أّنك لو نظرت في مدلوالت ھذه األلفاظ وجّردتھا عن الزوائد غیر الداخلة في   
بًا أو خشبًا أو مدادًا ـ أصل مفھومھا وروح معناھا وجدت أّن ھذه الخصوصیات ـ ككونھا قص

 .   خارجة عن أصل ماھیتھا وجوھر حقیقتھا

الجوھر :  ، وال اللوح سوى  تصویر الحقائق على أّیة صورت كانت:  وما الكتابة سوى  
 .  ، سواء كان جسمًا محسوسًا أو غیر محسوس القابل لذلك التصویر

ة أولى من حملھا على ما وإذا تدّبرت ذلك فحمل ھذه اُألمور على ما یناسب اإللھی  
 .  یناسب الخلق

:  )تعالى(ثّم إّن قلوب المالئكة العّمالة ونفوس المدّبرات العلویة المشار إلیھا بقولھ   
، وھي من كتاب المحو   كّلھا من تلك الصحف اإللھیة واأللواح القدریة )663()َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمرًا(

 .   باتواإلث

، ال تستطیع أن  وال تزال تستمد الفیض من مبادیھا العالیة وبحسب مراتبھا ومراكزھا  
، فإّنھا وإن تكن  تنطبق في قواھا كاّفة العلوم وترتسم فیھا جمیع الحوادث دفعة واحدة

، وكّل جسم أو جسماني فھو محدود قابل للتغییر  ، ولكّنھا جسمانیة التعّلق روحانیة القوى
 .  جّدد والسیر في صراط التكمیل واالستزادةوالت

والذي یستحیل علیھ ذلك إّنما ھو ذات الواجب وصفاتھ الحقیقیة ال اإلضافیة وعالم   
 .  أمره وقضاؤه السابق وعلمھ األزلّي

أّما مصنوعاتھ ومخترعاتھ ـ وھم ضرب من مالئكتھ ـ فمن السائغ لھم بل الواقع التجّدد   
 .  في العلوم واألحوال

 .  وُأولئك المالئك ھم الكرام الكاتبون الذین یفعلون ما یؤمرون  

ولنفوس األنبیاء والرسل تعّلق وارتباط في بعض مراتبھم وأحوالھم بھذا الصنف من   
، كتعّلقھم ـ حسب مقاماتھم ـ بما ھو أعلى وأرفع مّما مّر ذكره علیك من تلك  المالئكة

 .  المبادي العالیة

د یرتسم في إحدى تلك القوى المدّبرة العّمالة حادثة مخصوصة كموت زید ، فق وعلیھ  
، فیخبر بما رآه  ، فتّتصل بتلك القّوة نفس النبي أو الولي ویّطلع على ذلك الرسم  غدًا مثًال

، ال كقول الكاھن والمنّجم  ، ویكون إخباره حّقًا وصدقًا بعین ُلّبھ وما سمعھ بُأذن قلبھ
 .   ، بل على أمارات الظّن والتخمین  ن ال عن كشف یقیني وشھود عینيوأضرابھما القائلی

                                                           
 .  5:  79سورة النازعات )  663(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


، كأن   ثّم یفاض على تلك القّوة من ینبوعھا لحوق شرط أو حصول مانع بذلك الحادث  
،  یكون موتھ غدًا مشروطًا بعدم تصّدقھ أو عملھ العمل الخاّص المانع من وقوع الموت علیھ

قتضاء األّولي واالستعداد الذاتي ال بحسب ظرف ویكون رسم موتھ أّوًال على حسب اال
، ویقول   ، فیّطلع علیھ النبي تارة ُأخرى ویخبر بخالف خبره األّول معّلًال بذلك الوجھ الوقوع

یونس بن (و) عیسى بن مریم(، كما وقع لـ بدا هللا في شأن زید بقاؤه وإرجاء أجلھ:  عند ذلك
 .  مثل ذلك في أقاصیص مشھورة) ھمسالم اهللا علی(وكثیر من األنبیاء ) مّتى

، ولكن لیس المراد بھ ھنا  ظھور الشيء بعد خفائھ:   والبداء وإن كان جوھر معناه ھو  
، وأّي ذي خریجة ومسكة یقول بھذه   بعد خفائھ عنھ معاذ اهللا) جّل شأنھ(ظھور الشيء هللا 

 !؟ المضّلة

 .   عد إخفائھ عنھمظھور الشيء من اهللا لمن یشاء من خلقھ ب:  بل المراد  

 .  ، فإّنھ كّل آن في شأن بدا حكم هللا أو شأن هللا:  ، أي بدا هللا:  وقولنا  

وھذا معنًى ـ كما تراه ـ لیس شيء أجلى منھ حقیقة وأوسع دائرة وأعرق بالصدق   
 .  واالنقیاد إلیھ من كّل ذي شعور

،  عازبٌة عن الصوابوالمؤآخذة في التعبیر ـ بعد صراحة المراد وإیضاح القصد ـ   
 .  ولیست من العلم في شيء

أكتاب ! ؟ بل أّي مسلم یسعھ إنكار شيء مّما سبق!   ؟  وأّي شناعة في ھذا وبشاعة  
، أم اّتصال النفس النبوّیة بتلك القوى  )664()َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمرًا(:   ، أم القوى المدّبرة المحو واإلثبات

 .  )665()ُذو ِمرَّة َفاْسَتَوى* َعلََّمُھ َشِدیُد اْلُقَوى (!  ؟ ما ھو أعلى منھاوب

إلى تعالیھ عن ذلك المقام واستغنائھ عن االستمداد منھ بقولھ ) جّل شأنھ(ثم أشار   
 . )666()ْدَنىَفَكاَن َقاَب َقْوَسْیِن َأْو َأ* ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى (:   )تعالى(

، فاستمع  وحیث قد حصل لك بعض اإللمام بالبداء وعرفت ماذا یعنون منھ القائلون بھ  
 :  ، فإّنھم أدرى وباالّتباع أحرى  لما نتلو علیك من بعض أحادیث أھل البیت فیھ

سالم اهللا (بسنده الصحیح عن الصادق جعفر بن محّمد الباقر ) الكافي(روى في   
، من ذلك یكون  علم مكنون مخزون ال یعلمھ إّال ھو:  إّن هللا علمین «:  قال:   )علیھما
 .  )667(» ، فنحن نعلمھ  ، وعلم عّلمھ مالئكتھ وأنبیائھ ورسلھ  البداء

                                                           
 . 5:  79سورة النازعات )  664(
 .  6ـ  5:  53سورة النجم )  665(
 .  9ـ  8:  53سورة النجم )  666(
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،   أشار بالعلم المخزون إلى علم الغیب الذي استأثر بھ ولم یطلع علیھ أحدًا من خلقھ أبدًا  
یفیض منھ ـ حسب حكمتھ ـ على تلك النفوس شیئًا فشیئًا تدریجًا بمقتضى ) جّل شأنھ(ولكّنھ 

 .   علمھ بالصالح

 .   ومن ھذه الوجھة یكون منھ البداء  

أنبیائھ أو أولیائھ عّدة من الحوادث التي تجري علیھم أو على فقد یعرف بعض   
، فإّما أن  لجواز ظھور البداء فیھا من علمھ المخزون; ، ولكّنھم یلبثون واقفین عندھا  غیرھم

 .   یظھره بواسطة تلك المبادي أو بغیر وساطتھا

محتوم الذي ال ، قد یعلمون ببعض الحوادث المستقبلة ویعرفون أّنھ من المبرم ال نعم  
 .  یغّیر وال یبّدل

، والجمیع مّما فیھ البداء ومّما لیس فیھ   وھذا من الذي عّلمھ مالئكتھ ورسلھ وأنبیاءه  
 .  معلوٌم هللا على حقیقتھ وواقعھ

كان ما بدا هللا في شيء إّال  «:   قال:   )علیھ السالم(روى في الكتاب المتقّدم عن الصادق   
 .  )668(» في علمھ قبل أن یبدو لھ

 .  )669(» إّن اهللا لم یبُد لھ من جھل  «:  قال:  )علیھ السالم(وفیھ عنھ   

بما كان منذ كانت الدنیا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(إّن اهللا أخبر محّمدًا  «:  قال:  )علیھ السالم(وعنھ   
 .  )670(»  ، واستثنى علیھ فیما سواه ، وأخبره بالمحتوم وبما یكون إلى انقضائھا

 .  ، فبقي موقوفًا جعل لھ المشّیة فیھ:  یعني  

بأّن القول بالبداء یستلزم الجھل :  عد ھذه األحادیث الشریفة من مساغ للقولثّم ھل ب  
 !  ؟ على اهللا ـ معاذ اهللا ـ أو وصفھ بصفة المخلوقین

ولكن بعض الباحثین أخذوا على أنفسھم أن یتضاربوا بمبرمات من الجدل قبل أن   
 .  ، ولعّلھ یقول بھا قبل كّل شيء یعرف كلٌّ حقیقة مزعمة اآلخر

سألت أبا عبداهللا الصادق :  ، قال )671()منصور بن حازم(أیضًا عن ) الكافي(روى في   
من قال ھذا .  ال «:   ؟ قال  ھل یكون الیوم شيء لم یكن في علم اهللا باألمس : )علیھ السالم(

                                                                                                                                                                                     
 .  )أنبیائھ(:  على) ورسلھ: ( بتقدیم.  147:  1الكافي )  667(
 .  148:  1الكافي )  668(
 .المصدر نفسھ ونفس الصفحة)  669(
:   بعد) من ذلك: ( ووردت زیادة.  )انقضائھا: ( بدل) انقضاء الدنیا: ( ولكن ورد.  نفس المصدر السابق ونفس الصفحة)  670(

 .  )بالمحتوم(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


؟  ، ألیس في علم اهللا أرأیت ما كان وما ھو كائن إلى یوم القیامة:  قلت»  ! ؟)أخزاه اهللا(
 .   )672(» ، قبل أن یخلق الخلق بلى «:  قال

 !  )673(بالنسخ والتخصیصثّم العجب من منكري البداء إیمانھم   

 !  ؟ وھل النسخ في التشریع إّال أخو البداء في التكوین  

 :  والجمیع مّما یدخل في لوح المحو واإلثبات الذي عرفت اشتمالھ على معنیین  

المحو واإلثبات في الصور المرتسمة على األلواح طبق الموجودات :   ]األّول[  
فھي الى بلوغ غایتھا .   الخارجیة الواقعة في سّنة التغییر والتبدیل وناموس االرتقاء والتكمیل

 .  س أو لبس بعد لبسالمیّسرة لھا في خلع ولب

، ثّم یبّدل قبل وقوعھ الخارجي  المحو واإلثبات بالنظر إلى ما یرتسم فیھا:  والثاني  
 .  وتحّققھ العیني

 .  والبداء شامل لكال المعنیین  

                                                                                                                                                                                     
روى .  ، كما عّبر بذلك النجاشي ثقة عین صدوق من أجّلة أصحابنا وفقھائھم.  أبو أّیوب منصور بن حازم البجلي الكوفي)  671(

وعبداهللا بن ،  ، ومحّمد بن الحسین الطائي یونس بن عبد الرحمان:  ، وروى عنھ )علیھما السالم(الصادق والكاظم :  عن

 .   ، وكتاب الحّج  ُأصول الشرائع:  ، منھا لھ كتب.  ، وطائفة ، وابن أبي عمیر مسكان
ـ  334:  6، منتھى المقال  420ـ  419:  4، نقد الرجال  458، الفھرست  306و 147، رجال الطوسي  413رجال النجاشي (

336(  . 
 .  148:  1الكافي )  672(
:   3، دستور العلماء  287ـ  283، اإلرشاد للجویني  394و 389، شرح اُألصول الخمسة  214تأویالت أھل السّنة :  قارن)  673(

 .  248ـ  246
ذي تناولھ النّص إسقاط الحكم ال:  ألّنا قد بّینا في حّده أّنھ;  وأّما نسخ الشریعة فمخالف لما قّدمناه: ( )قدس سره(قال الشیخ الطوسي 

، وأّن وقت المنھي عنھ غیر  ، وذلك یقتضي أّن المأمور بھ غیر المنھي عنھ المتقّدم على وجھ لواله لكان ثابتًا بھ مع تراخیھ عنھ

 .  وقت المأمور بھ
،   بعض ما تناولھ اللفظما دّل على أّنھ لم یرد بھ إّال:  ، وذكرنا بأّن تخصیص العموم ھو وقد بّینا أیضًا الفرق بین النسخ والتخصیص

 .  ، والنسخ بخالفھ وأّنھ ال یصّح دخولھ فیما لم یتناولھ لفظ العموم
، ویصّح التخصیص فیما ال یصّح النسخ  ألّن النسخ یصّح فیما ال یصّح التخصیص فیھ; وبیّنا أیضًا أّن شروطھما وأحكامھما تختلف 

 .  وذلك واضح.  فیھ
، على خالف ما یّدعیھ  النسخ والتخصیص جمیعًا یتناوالن األفعال دون األعیان واألوقات واألحوال والذي ُیعقد في ھذا الباب أّن

.  ، وكذلك النسخ ألّن التخصیص یدّل على أّنھ لم یرد بالعموم ما لواله لكان یدّل على أّنھ مراد;   بعض من یتكّلم في ھذا الباب

، واألوقات ال یحتاج إلى إرادتھا  ألّن األعیان ال یصّح أن تراد; عیان واألوقات والذي یریده المخاطب الحكیم ھو األفعال دون األ

 .  )497:  2عّدة اُألصول . ( )، فإذا صّح ھذا صّح ما قلناه ، وكذلك األحوال ألّنھا لیست متعّلقة بالتكلیف; 
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ثّم ال یعزبّن عنك أّن روح الغرض من تأسیس القول بالبداء ھو الرّد على من یقول من   
، وإّنھ فرغ من األمر وال یحدث   قد قّدر كّل شيء على وفق علمھإّن اهللا:  الیھود أو غیرھم
 .  )674()َوَقاَلِت اْلَیُھوُد َیُد الّلِھ َمْغُلوَلٌة(:  بعد ذلك شیئًا

تقدیرات وإرادات متجّددة یظھرھا ) تعالى ذكره(أّن هللا :  وحاصل الرّد علیھم بالبداء  
ِإنَّ اللََّھ (:   ، وال یزال الفیض منھ مّتصًال متتالیًا  یریدھا في أّي وقت یشاء حسب المصالح التي

 .  )675()ُیْمِسُك السََّماَواِت َواالَْْرَض َأن َتُزوَال

، حّتى ورد في كثیر من  ومن ھنا تجد للبداء فضل عنایة في أخبار أھل البیت  
، ولو علم الناس  ، وأن یقّر هللا بالبداء  بعث نبّیًا قط إّال بتحریم الخمرإّن اهللا ما  «:  أخبارھم

 .  )676(»  ما في القول بھ من األجر ما فتروا عنھ

ثّم لنختم ھذه المباحث المقّدسة بحدیث شریف مشتمل على أسرار الحكمة الالھوتیة   
وتفاصیل مناحي القضاء والقدر وشؤونھما وسلسلة ) تعالى( ولباب التقادیر اإللھیة من علمھ

، ویكون ھو السند والحّجة لجمیع ما قّدمناه سوى ما اشتمل علیھ مّما لم   مبادیھما وغایاتھما
 :   نتعّرض لبیانھ

:   یعني ُسئل العالم ـ:  ، قال )677()معّلى بن محّمد(أیضًا بسنده عن ) الكافي(روى في   
علم وشاء وأراد  «:   ؟ قال  كیف علم اهللا:   ـ) سالم اهللا علیھما) (موسى بن جعفر(اإلمام 

 .  أراد ، وقّدر ما ، وقضى ما قّدر ، وأمضى فأمضى ما قضى  وقّدر وقضى

، وبتقدیره كان   ، وبإرادتھ كان التقدیر  ، وبمشیئتھ كانت اإلرادة فبعلمھ كانت المشیئة  
 .   ، وبقضائھ كان اإلمضاء القضاء

، والتقدیر واقع على القضاء   ، واإلرادة ثالثة  ، والمشیئة ثانیة والعلم متقّدم على المشیئة  
 .  باإلمضاء

، فإذا وقع  فیما علم متى شاء وفیما أراد لتقدیر األشیاءالبداء ) تبارك وتعالى(فّللھ   
 .  القضاء باإلمضاء فال بداء

                                                           
 .  64:  5سورة المائدة )  674(
 .  41:  35سورة فاطر )  675(
 .  148و 147:  1الحظ الكافي )  676(
ُعّد من .  ، ویعرف حدیثھ وینكر ، ویروي عن الضعفاء دیث والمذھب، مضطرب الح أبو الحسن معّلى بن محّمد البصري)  677(

، كتاب سیرة  )علیھ السالم(كتاب فضائل أمیر المؤمنین :  ، منھا لھ كتب.  یروي عنھ الحسین بن محّمد بن عامر.  مشایخ اإلجازة

 .   )علیھ السالم(، كتاب قضایا أمیر المؤمنین  )علیھ السالم(القائم 
 .  )299:  6، منتھى المقال  409، الخالصة  461ـ  460، الفھرست  449، رجال الطوسي  418ي رجال النجاش(
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، واإلرادة في المراد قبل   ، والمشیئة في الُمنشأ قبل عینھ فالعلم في المعلوم قبل كونھ  
، والقضاء باإلمضاء ھو  ، والتقدیر لھذه المعلومات قبل تفصیلھا وتوصیلھا عیانًا ووقتًا  قیامھ

المبرم من المفعوالت وذات األجسام المدركات بالحواّس من ذي لون وریح ووزن وكیل وما 
 .   دّب ودرج من إنس وجنٍّ وطیر وسباع وغیر ذلك مّما ُیدرك بالحواّس

، فإذا وقع العین المفھوم المدرك فال  فیھ البداء مّما ال عین لھ) تبارك وتعالى(فّللھ   
 .  ، واهللا یفعل ما یشاء بداء

فبالعلم علم األشیاء قبل كونھا وبالمشیئة عّرف صفاتھا وحدودھا وإنشاءھا قبل   
، وبالتقدیر قّدر أقواتھا وعّرف أّولھا  ، وباإلرادة مّیز أنفسھا في ألوانھا وصفاتھا إظھارھا
،  ، وباإلمضاء شرح عللھا وأبان أمرھا ، وبالقضاء أبان للناس أماكنھا ودّلھم علیھا وآخرھا

 .   )678(» ك تقدیر العزیز العلیموذل

حّق لإلسالم أن یبتھج ویفتخر على سواه بمثل ھذه اآلثار واألنوار والعلوم الساطعة   
 !  والمعارف الدقیقة والوصول إلى تخوم الحقیقة

 !  حّق لإلسالم أن یعّدھا من أكبر حسناتھ ومن محاسن آیاتھ وبّیناتھ  

ولوال الصروف والصوارف لشرحنا ھذا الخبر النّیر شرحًا وافیًا یطلعك على ما حوى   
، وال سّیما في  ، ولكّنھ یستلزم توسیع الموضوع كثیرًا من أسرار المعارف وكنوز العلم

 .   م واإلرادة اللتین ھما من بعض محتویاتھمسألة العل:   المسألتین المھّمتین

، فھو الغایة فیما أوردناه ألجلھ وأردناه من تحقیق مسألة البداء وحّل  وعلى أيٍّ  
 .   ، وهللا الفضل والمّنة ، وقد حصل القصد فیما أحسب عقدتھا

عالم في األفعال االختیاریة ومبادیھا ومقّدماتھا ومزّلة أقدام األ:   السادس من اُألمور  
 .   ]ومسألة الجبر والتفویض[في ھذا المقام 

   األفعال االختیاریة ومبادیھا ومقّدماتھا والجبر والتفویض

واإلحساس ال یشّك أحد أّن جمیع األمیال واإلرادات إّنما ھي أّوًال فرع العلم واإلدراك   
، واألفعال الصادرة من اإلنسان إّنما ھي  ، واإلدراك أعّمھا  ، وكّلھا متقاربة المعنى والشعور

، وھو القدرة  ، ولكن مع شيء آخر َنَشأ تلك اإلرادة التي ھي والدة اإلدراك والشعور
 .   واالستطاعة

 .  درة، والق  ، واإلرادة العلم:   فھذه ثالث أساسیات ومقّدمات لألفعال ھي  

                                                           
 .  )إنشاءھا: ( بدل) أنشأھا: ( ، و )وذات: ( بدل) ذوات: ( وورد.  149ـ  148:  1الكافي )  678(
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، وما أشبھ  أّنھ حصول صورة الشيء في النفس:  أّما العلم فقد بلغك أقوالھم فیھ من  
 .  ، فقال قوًال فیھ ، وكلٌّ نظر إلى جھة من العلم )679(ذلك من العبارات

وقد عرفت ما نراه سالفًا عند بحثنا عن اإلدراك وأّنھ نوع اّتحاد وسعة في النفس   
 .   دراك بوجھ، والعلم ھو اإل وخّالقیة لھا

:   ، فإّن القدرة أیضًا كالعلم  ، وھذه الحیویات الثالث كّلھا من الكیفیات النفسانیة نعم  
توّجھ النفس :  ، وأّما اإلرادة فھي ھیئة نفسانیة یتمّكن بھا اإلنسان من الفعل والترك متى شاء

 .   بالعزیمة والطلب الجازم إلى حصول الفعل أو الترك

 .  . لثالث مباد ال تتحّقق بدونھاولكلٍّ من ھذا ا  

، وإذا علمناه   فإذا أدركنا شیئًا علمناه.  أّما مبدأ اإلرادة فقد علمت أّنھ العلم واإلدراك  
، والحاكم بالمنافرة أو المالئمة إّما الوھم أو بدیھة العقل  فإّما أن نجده مالئمًا للنفس أو منافرًا

 .   السلیم

، وذلك   المنافرة انبعث مّنا شوق أكید إلى جذبھ أو دفعھفإذا أحسسنا بالمالئمة أو   
، وإذا انضّمت إلیھا القدرة التي ھي القّوة  باإلرادة:  الشوق ھو العزم الجازم الذي نسّمیھ

 .  الفاعلة انبعثت ھذه القّوة بدافع اإلرادة والشوق األكید إلى تحریك األعضاء

ي ـ بحسب ما أراه ـ تختلف باختالف مالبساتھا وھ.   أّما العلم والقدرة فمبدؤھما الحیاة  
 .  ومواضع االّتصاف بھا

فھي في المفارقات للماّدة نفس وجوداتھا الخاّصة التي ھي جواھر مجّردة مصّححة   
 .  النتزاع العلم والقدرة من ذواتھا

ادھما ارتباط الجسم الماّدي بتلك الروح المجّردة واّتح:  أّما الحیاة في الماّدیات فھي  
 .  بضرب من االّتحاد

، وبدونھا ال  بالعلم والقدرةـ مصّححة االّتصاف  )680(وعلى كلٍّ فھي ـ كما ذكروا  
 .  یتحّقق شيٌء منھما

                                                           
، التعریفات  210، مطالع األنظار  450و 444و 439:  1، المباحث المشرقیة  385و 293:  3رسائل إخوان الصفا :  راجع)  679(

،  1055:  2، كّشاف اصطالحات الفنون  52ـ  51، شوارق اإللھام  285و 284و 278:  3، الحكمة المتعالیة  110للجرجاني 

 .  487ـ  485:  2شرح المنظومة 
، شرح التجرید  )ولكّنھ ضّعف ھذا القول( 202، إرشاد الطالبین  369، مطالع األنظار  217:   3المطالب العالیة :  الحظ)  680(

 .  199) فارسي(، گوھر مراد  418:  6، الحكمة المتعالیة  314للقوشجي 
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وجمیع ھذه النعوت مراتب للنفس وشؤون وأطوار لھا من أعلى مقامھا الشامخ مقام   
التعّقل إلى أدنى مراتبھا وبرزاتھا وھو مقام اللمس الموجود حّتى في دیدان األرض 

 .  ، ولیس لھا من اإلحساس سواه  وحشراتھا

تلك المبادي األربعة ـ الحیاة والعلم والقدرة واإلرادة ـ في متعّلق ثّم حیث تجتمع   
، فتحصل الحركة الواجبة  خصوصي انبعثت لتحریك األعضاء إلیھ عند الشعور بمالئمتھ

 .   ، وھو انضمام اإلرادة إلى العلم والقدرة ، ولكّنھا تحصل باالختیار لحصول عّلتھا التاّمة

   ومقّدماتھا والجبر والتفویض  األفعال االختیاریة ومبادیھا

وعلى الحقیقة أّن جوھر االختیار ھو اإلرادة وإن كانت ال تكفي في وقوع الفعل إّال مع   
 .  ، ولكن القدرة بمعزل عنھ القدرة

إذ لیس الفعل االختیاري ـ كما سبق ـ إّال ; ، بانضمامھا یقع الفعل واجبًا باالختیار  نعم  
 .  ما صدر عن علم وإرادة

أّما إذا لم نجد المالئمة أو المنافرة في الشيء المدرك ابتداًء استعمل العقل ال محالة قّوة   
، فیتحّركان حركة  التفّكر والوھم قّوة التخّیل في طلب الترجیح بوجھ وھمي أو عقلي

لمالئمة ; ، فرّبما كان مالئمًا ببعض الوجوه غیر مالئم ببعضھا  اختیاریة إرادیة في الطلب
، أو في  ، أو للحّس ال للعقل ، أو بعض األعضاء دون اآلخر  بعض الحواّس دون بعض

 .  ، أو بالنظر إلى بعض المصالح دون بعض ، أو العكس العاجل دون اآلجل

، فإن ترّجحت  ویحدث بحسب كّل مصلحة وترجیح داع وبحسب كّل منافرة صارف  
ترّجحت الصوارف حدث العزم على  ، وإن الدواعي حدث العزم الجازم على الفعل فیجب

 .  وكالھما باالختیار.  الترك فیجب كذلك

 .  وھناك تّتجھ الالئمة أو الثناء والمدح أو المذّمة بحسب حسن االختیار وقبحھ  

 .   ، ویظھر الفرق بین المكره والمختار  وعلیھ یترّتب الثواب والعقاب  

 .  الحیرة والتردید، فتبقى النفس في  وقد ال یظھر وجھ الرجحان  

وقد نظر بعٌض إلى أّن وجود بعض تلك المبادي من قّوة اإلدراك والعلم والقدرة كنفس   
،  ، وإّال لتسلسلت القدرة والعلوم واإلرادات إلى غیر النھایة أو دارت وجودنا لیس باختیارنا

 ، فرأى أّن فطمح بنظره الحدید إلى أبعد أسبابھا

ة كّلھا مستندة على الترتیب المعلوم في سلسلة العلل والمعلوالت الوسائط واألسباب القریب
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، ولم یفّرق  )681()تعالى(، فقال بالجبر وخلق األفعال مطلقًا لھ  إلى العّلة اُألولى استنادًا واجبًا
جرت عادتھ أن یخلق اإلرادة ) سبحانھ(بین أفعال ذوي الشعور وأفعال الجمادات بغیر أّن اهللا 

:   ، وسّمى ذلك لإلنسان مع خلق الفعل منھ من دون تأثیر لھا فیھ أو أدنى استناد بھ إلیھا
 .  بالكسب

نظره ، فاستوقف  وبعض نظر إلى أّن تلك المبادي مستندة إلى النفس معلولة لھا  
 .  )682(، فقال بالقدرة والتفویض القاصر على األسباب القریبة ورآھا مؤّثرة باالستقالل

، وبعٌض فّصل بین أفعال الخیر  )683(فبعٌض اّطرد ھذه المعضلة في كاّفة األفعال  
 .  )684(، فأثبت مبدأین ، فجعل مبدأ اُألولى الباري ومبدأ الثانیة اإلنسان والشّر

 .  )685(» القدریة مجوس ھذه اُألّمة «:  )صلوات اهللا علیھ(ولعّل إلیھم اإلشارة بقولھ   

وال ) تعالى(إّن الشرور تقع مّنا ال بإرادة اهللا : ( وأفرط بعض ھؤالء حّتى قال  
 .  )686()بمشّیتھ

 !  فجعلوا هللا شریكًا في ملكھ وسلطانھ  

، فكذلك قد   وكما أفرط ھؤالء وتطّرفوا وزّلت بأقدامھم ُخطى أوھامھم إلى أتعس ھّوة  
وجاءوا شیئًا إّدًا تكاد ) تقّدست عظمتھ(فّرط ُأولئك وخبطوا خبطًا مدھشًا واجترأوا على اهللا 

فنسبوا إلى خالقھم ما ال ینسبونھ !  اوات یتفّطرن منھ وتنشّق األرض وتخّر الجبال ھّدًاالسم
،  وال حجاب )687(، وجاھروا بذلك على رؤوس األشھاد من غیر مواربة  إلى أشقى الخالئق

 :  المتوّفى في حدود القرن العاشر )688()نم المقدسيبابن غا(فقال أحد المشاھیر المعروف 

                                                           
 . 366تقّدمت المصادر في ص )  681(
،   249و 223:  4، شرح المقاصد  375:  2، الفصل البن حزم  297، الَفرق بین الِفرق  138المقاالت والفرق :  انظر)  682(

 .  وما بعدھا 172، الشیعة بین األشاعرة والمعتزلة  وما بعدھا 145:  8شرح المواقف 
 .   قارن المصادر المتقّدمة في الھامش السابق)  683(
 .  375:  2الفصل البن حزم  ، 297الَفرق بین الِفرق :  ُحكي ذلك في)  684(
، العلل المتناھیة 282و 281، القضاء والقدر للبیھقي  212:   3، الكامل في ضعفاء الرجال  222:  4سنن أبي داود :  راجع)  685(

،  119:  1، كنز العّمال  205:  7، مجمع الزوائد  75:  1، مشكاة المصابیح  129:  10، جامع اُألصول  153و 151:  1

 .  226، النوافح العطرة  119:  2و 534:  1كشف الخفاء 
 .   370:  6، الحكمة المتعالیة  117الني الغنیة للجی:  ُحكي عن بعضھم في)  686(
 .  )265:  15لسان العرب . ( المداھاة والمخاتلة:  المواربة)  687(
، أحد أكابر الحنفیة في  ، من ولد سعد بن عبادة الخزرجي نور الدین علي بن محّمد بن علي المعروف بابن غانم المقدسي)  688(

، نور  الرمز في شرح نظم الكنز البن الفصیح:  من كتبھ.  ، ومولده ونشأتھ ووفاتھ بالقاھرة ، أصلھ من بیت المقدس عصره

 .  ھـ 1004توّفي سنة .  ، حاشیة على القاموس ، بغیة المرتاد في تصحیح الضاد جمعةالشمعة في أحكام ال
 .  )12:  5، األعالم للزركلي  491:  1البدر الطالع (
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، ثّم ھو قبل أن یخلق الخلق قّسمھم ھذا للجّنة  إّن هللا أمٌر بالكالم وإرادٌة للفعل فقط(  
فإذا وجدوا في ھذه الحیاة وابتدأ .  ، وذاك للنار والشقاء وعمل الفساد ادة والعلم الصالحوالسع

، ال  ، ال تزن ال تقتل:  ، فیأمره اهللا بالكالم فقط  الشقي أن یقتل مثًال أو یزني أو یسرق
 لعّلة أّنھ; ، ولكّنھ في آن واحد یجّره بقّوتھ الخفیة إلى أن یقتل أو یزني أو یسرق  تسرق

 !  شقيٌّ للنار:  ألّنھ مكتوب قبل وجود العالم; یستحیل أن یفعل غیر ذلك 

، لیس إّال  ، ال تسرق ، ال تزن ال تقتل:   لھ في الدین) تعالى(واألمر الذي یقولھ اهللا   
 .  صورة بصفة حّجة ظاھریة فقط ال تأثیر منھا وال فائدة في منعھ

ّیبة صالحة إلى النھایة وكان مكتوبًا من حّتى قد یجوز إذا كان قد عمل أعماًال ط  
 .   إلى آخر ما ذكره.)  .  . ، وبالعكس  ، فھي ال تنفعھ مطلقًا وكأّنھا في ھباء األشقیاء كإبلیس

وضرب على ھذا الوتر الشنیع والنأمة الغرابیة جملٌة مّمن سبقھ ولحقھ مّمن یعّدون في   
 !  )689(طلیعة العلماء وساقة الكبراء

، واإلرادة   ال تفعل:   ، اآلمر یقول اآلمر یھب واإلرادة تنھب: (  یقول ھو وأحزابھ  
 ! )، وأن یسعد بال نسب وال مكتسب وهللا أن یعّذب بال سبب.  افعل:  تقول

 .  )690()َال ُیْسَأُل َعمَّا َیْفَعُل َوُھْم ُیْسَأُلوَن(:  )تعالى(ثّم یصلون حّجتھم الداحضة بقولھ   

، فإّني ال أظّن أحدًا منھم الیوم  حنانك اللھّم ورحماك بعبادك المسلمین:  أّما أنا فأقول  
یرضى بنسبة ھذه المضّلة والظالمة لقدسي ذاتك وسبحات وجھك الكریم عن كّل خسیسة 

 .  حیف وظالمةومنقصة و

، وحّببت  ، وتفّضلت علیھم تكّرمت عن ظلم عبادك الذین عدلت فیھم وأمرتھم بالعدل  
 .  إلیھم التفّضل

حاشا وجھك الكریم أن تكّلفھم المحال أو تقودھم بالجبر إلى مدانس األفعال التي تنھاھم   
 .  عنھا قوًال وتجبرھم علیھا ـ بزعمھم ـ فعًال

 .  ، وأنت الغني الكریم  )691(العبث والحیف والجنفحاشاك من العیث و  

 .   ، وأوجدتھم لتسعدھم ال لتنكدھم أنشأتھم لترحمھم ال لتظلمھم  

 !   ، وعوض رحمتك لھم ظلموك  ولكن عبادك بدل لطفك فیھم اّتھموك  

                                                           
 .  ، فراجع مصادر من یقول بالجبرلقد تقّدمت )  689(
 .  23:  21سورة األنبیاء )  690(
 .  )1339:  4صحاح اللغة . ( المیل:  الجنف)  691(
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، فال حول   ، فإّنك العزیز شأنًا المنیع جانبًا  )692(، بل ظلموا أنفسھم وأتعسوا جدودھم ال  
 .  وال قّوة إّال بك

ونحن إذا قایسنا بین ذینك المقالتین بل المضّلتین وجدنا اُألولى ـ على شناعتھا وزیغھا ـ   
ّمة شّرًا أو أقّل في المجتمع البشري ، نجدھا أھون على اُأل أھون الشّرین وأقّل الضررین

،  إذ أّي بلیة أعظم من االّتكال على القضاء والقدر; ، نجدھا أخّف رزیة وأضعف بلیة  خطرًا
، وجعل   ، والتقاعد عن كّل كمال وكرامة واإلفساح للنفوس في السباق إلى كّل شرٍّ وشره

، وتھمة  ، وأّنھ مجبور علیھ سان عنھ، والتعّلل بأّنھ مّما ال محیص لإلن  ذلك في عھدة القضاء
، فینّزه نفسھ ویّتھم   دون عھدتھ) جّل شأنھ(ذات العّزة بوصمتھ وإحالتھ على عھدة الحّق 

 !  ؟ رّبھ

، فیفسح لھا العذر ـ بحّجة القضاء  أّي إنسان یراجع وجدانھ ومحكمة عقلھ وضمیره  
بریئة أو اغتصاب مال محترم أو  والقدر ـ في ارتكاب كبیرة أو اجتراح جریرة من قتل نفس

 !  ؟ ھتك حرمة مقّدسة

:   اإلنسان إذا أطّل وأشرف على واحدة من تلك الجرائر أیجد وجدانھ وضمیره یقول لھ  
، وھو  ، وال محیص لك عنھا ، فإّنھا مقّدرة لك مكتوبة في لوح القضاء علیك دونك فارتكبھا

تركھا شَرع لدیھ سّیان بالنسبة إلیھ كالھما في في الحال نفسھ یحّس ببداھة حّسھ أّن فعلھا و
 ! ؟  قبضة اقتداره وتحت سلطان اختیاره

جّل (، فإّن اهللا  دع عنك ـ یا ھذا ـ ھذه الخزعبالت والمخرفات واألباطیل والتعّلالت  
ما جعل القضاء والقدر لتّتخذه ستارًا لسّیئاتك وتمشیة لشھواتك وعصًى تتوّصل بھا ) شأنھ

، وإّنما جعلھما إظھارًا لعظمتھ وبیانًا لسعة علمھ وإحاطتھ ونفوذ  وأھوائك إلى معاصیك
 .  سلطانھ وبالغ قدرتھ

كیف :  )693()إّن هللا أن یعّذب بال سبب: ( أال تعجب سائًال من ُأولئك المسلمین القائلین  
 الصراح ومحكماتھغابت عنھم آیات كتابھم الكریم ونصوصھ 

َلَھا (،  )695()ِإنََّما ُتْجَزْوَن َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن(،   )694()َوَأن لَّْیَس ِلالِْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى(:   )تعالى(، مثل قولھ  الجلیة

َفَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّة َخْیرًا (،  )697()ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم الَِنُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُتْم َفَلَھا(،  )696()َما َكَسَبْت َوَعَلْیَھا َما اْكَتَسَبْت

                                                           
 .  )291:  1القاموس المحیط . ( البخت والحّظ:  الجّد)  692(
 .  تقّدمت مصادر ھذه المسألة فیما سبق)  693(
 .  39:  53سورة النجم )  694(
 .  7:  66، وسورة التحریم  16:  52سورة الطور )  695(
 .  286:  2سورة البقرة )  696(
 .  7:   17سورة اإلسراء )  697(
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َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكم مُِّصیَبٌة َقْد َأَصْبُتم مِّْثَلْیَھا ُقْلُتْم َأنَّى َھَذا ُقْل ُھَو ِمْن ِعنِد (،  )698()اَل َذرَّة َشّرًا َیَرُهَوَمن َیْعَمْل ِمْثَق* َیَرُه 

 ! ؟  ، إلى كثیر من نظائرھا )699()َأْنُفِسُكْم

 .  احة بمكان ال یمكن أن تمّسھا ید التأویل والتصرف فیھوھي من الصر  

ُقْل ُكلٌّ مِّْن ِعنِد (،  )700()َوَما َتَشاُؤوَن ِإالَّ َأن َیَشاء اللَُّھ(:  )عّزت عظمتھ(وھب ورد أمثال قولھ   

َما َأَصاَب ِمن مُِّصیَبة (،  )703()ُیَعذُِّب َمن َیَشاء َوَیْغِفُر ِلَمن َیَشاء(،  )702()ُقل لَّن ُیِصیَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب الّلُھ َلَنا(،   )701()الّلِھ

،   )705()َیْمُحو الّلُھ َما َیَشاء َوُیْثِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب(،   )704()َأن نَّْبَرَأَھا ِفي االَْْرِض َوَال ِفي َأنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي ِكَتاب مِّن َقْبِل
، ولكن ھل یلبث ھذا الوھم أكثر من  وأمثال ذلك مّما یوھم المخالفة لذلك الفریق من اآلیات

 !  ؟ ى ینقشع غشاؤه وتتجّلى سماء الحقیقة ناصعًة من ورائھلحظة وأطول من ومضة حّت

ھل یجد أوائل المتدّربین والمتدّبرین أدنى تدافع بین أن تكون أفعال اإلنسان بسعیھ   
واختیاره وبقدرتھ وإرادتھ ولھ خیرھا وثمراتھا وعلیھ شرورھا وتبعاتھا ـ كما ھو مؤّدى 

كون كّلیة اّتصافھ بالقدرة واالختیار واإلرادة كوجوده الطائفة اُألولى من اآلیات ـ وبین أن ی
 !   ؟  ، كما ھو مؤّدى الطائفة الثانیة  وحیاتھ ومشاعره كّلھا من اهللا

،  ، وبالعكس ، ویجبره على أن ال یفعل  افعل:  وھل في ھذا استلزام أن یقول اهللا لعبده  
 !  ؟ كما یزعم ُأولئك الزاعمون

أم ھل في حدیث إظھار اهللا لبعض الصور في مراتب العلم ثّم محوھا وإثبات غیرھا   
لمصالح جلیة أو خفیة أو لعدم تحّمل تلك المراتب لتلّقي تلك المعلومات دفعًة داللٌة أو إشعاٌر 

 !   ؟  بالجبر وسلب االختیار

یطاتھ وإھمالھ وھل كتابة ما یجّره اإلنسان إلى نفسھ من المصائب بسوء اختیاره وتفر  
 !  ؟ یقضي ببرائتھ منھا وتھمة باریھ بھا

                                                           
 .  8ـ  7:  99سورة الزلزلة )  698(
 .  165:  3سورة آل عمران )  699(
 .  29:  81، وسورة التكویر  30:  76سورة اإلنسان )  700(
 . 78:  4سورة النساء )  701(
 .  51:  9سورة التوبة )  702(
 .  40:  5سورة المائدة )  703(
 .  22:  57سورة الحدید )  704(
 .  39:  13سورة الرعد )  705(
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َذِلَك ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیُكْم َوَأنَّ الّلَھ (:  أم ھل یسوغ ـ والحال ھذه ـ أن یقول ـ وھو الحكیم العادل ـ  

 !   ؟ ، إلى كثیر من نظائرھا  )706()َلْیَس ِبَظالَّم لِّْلَعِبیِد

عّز (وقولھ )707()اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر(:  )تعالى(أم ھل بعد كریمة قولھ   
من سبیل لتلك المزعمة األثیمة والمضّلة  )708()َوِلُتْجَزى ُكلُّ َنْفس ِبَما َكَسَبْت َوُھْم َال ُیْظَلُمون(:   )سلطانھ
 !  ؟  الداحضة

 . ولعّل من تسّتر عن الجبر بالقول بالكسب أخذه من ھذه اآلیة وأمثالھا  

، أم  ولكن ھل نزل القرآن على اصطالحھ األخیر الذي لم یفھم المراد منھ حّتى اآلن  
 !   ؟ ان القاطع على خالفھانزلت األلفاظ على معانیھا اللغویة حّتى یثبت البرھ

، كما ھو جلي منھا ومن   أّما آیة العذاب والمغفرة فلیس موضوعھا سوى أھل الجرائم  
 .  سیاقھا

 .  ، ویغفر لمن شاء منھم یعّذب من شاء من العاصین) سبحانھ(فھو   

یوجد لإلنسان ما یریده ویختاره اإلنسان لنفسھ من ) سبحانھ(یعرف أّن اهللا  )709(األلمعي  
 .  ، ال أّنھ یوجد ما یریده ھو ثّم یوجد لھ اإلرادة واالختیار بما أراد وأوجد  خیر أو شرٍّ

، عبثًا نحاول االحتجاج وإقامة البراھین على أمر ضروري یشھد بھ الضمیر  نعم  
 .  والوجدان لكّل إنسان

بید أّن تلك البراھین مھما سطعت واستنارت سوف ال تكون إّال ھباًء عند من یرى أّن   
 .   یناقض ـ معاذ اهللا ـ بین أقوالھ وأفعالھ) عّزت عظمة جاللھ(اهللا 

وھل سبیل !  ؟  ، أم أّي داللة الذي یذھب في متاھة ھذه الضاللة فأّي آیة تنجع فیھ  
 !  ؟ الجمیع عنده إّال واحد

    )علیھم السالم(، واالستشھاد بروایات األئّمة  ة البیان في ھذا المقامخالص

ولعّل بعض السبب أو كّلھ في تأّخر المسلمین وسقوطھم في أعمق مھابط الخمول ـ كما   
 . . أحّس بھ الیوم كّل واحد منھم ـ ھو سریان ھذه الروح الوبیئة في نفوسھم

،  بأرض الھوان وأخلدوا إلیھا ینتظرون أن تأخذ بأیدیھم ید القضاء والقدر )710(فلطأوا  
 .  فتعیدھم إلى مراكزھم اُألولى من التقّدم على سائر اُألمم

                                                           
 .  51:  8، وسورة األنفال  182:  3سورة آل عمران )  706(
 .  40:  41سورة فّصلت )  707(
 .  22 : 45سورة الجاثیة )  708(
 .  )145فقھ اللغة . ( من كان ذكیًا متوّقدًا مصیب الرأي:  األلمعي)  709(
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، فال  والقدر، ما لم ینھضوا تلك النھضة التي تأخذ بھا أیدیھم على ید القضاء   وھیھات  
، فإّنھ ال یجري القضاء والقدر على ُأّمة أو فرد إّال على  ُیقضى وال ُیقّدر لھم إّال بالحسنى

 .   حسب مساعیھا وقدر جّدھا واّتفاق كلمتھا

ولیست العنایة الساعة مصروفًة إلى ھذه الغایة وإن كنت أرى لزوم الدعوة إلیھا قبل   
من أكبر المساعدات علیھا فّك أغالل القضاء والقدر من ، ولكن لعّل   كّل شيء ومع كّل شيء

، وتبلیغ كّل ذي شعور معانیھا التي تحّورت عنھا وانسلخت منھا إلى غیرھا بل إلى  األعناق
، وتطھیر أدیم الشریعة اإلسالمیة من ھذه اللوثة الشائنة  ، ودحر ذلك الوھم الرجیم  ضّدھا
 .  لھا

ّھرة تصرخ إلى اهللا بالبراءة من تلك األوھام المختلقة على حین أّن تلك الشریعة المط  
 .   ، وما ھي منھا بشيء التي ُألصقت بھا واسُتدخلت فیھا

،   كما أّنني بلسان جمیع اُألّمة اإلسالمیة الیوم أبرأ أشّد البراءة من ذینك المقالتین  
یان أّنھ ال جبر وال ، ونرى أّن العلم مع الدین یناد  واختار حّد الوسط الذي ھو الخیر كّلھ

، بل أمٌر بین األمرین على الوجھ الذي أوضحنا لك ـ فیما سبق ـ سبیلھ ووّفیناك دلیلھ  تفویض
 .  وأعطیناك جوھر القول فیھ

 

 ])علیھم السالم(، واالستشھاد بروایات األئّمة  خالصة البیان في ھذا المقام[

 وخالصة البیان الذي ال أحسبك تجده في غیر دعوتنا ھذه وال تعثر على  

، ونحن ـ بعد كتاب اهللا الكریم وآیاتھ المقّدسة  مثلھ في غیر ھذه الشریعة المقّدسة اإلسالمیة
التي تلونا بعضھا علیك ـ ال نزیدك ھنا في االستظھار على ذلك الرأي الوثیق الذي ھو 

فة الحّقة إّال بأخبار النبي والمعصومین من أھل بیتھ اُألمناء مصاصة الدین وخالصة الفلس
، نذكر عّدة من أخبارھم المتظافرة بل المتوافرة حّتى یتجّلى  على حفظ نوامیس شریعتھ

لسائر الشعوب واُألمم أّن الدین منّزه عن تلك الخزعبالت والمخرفات التي تصادم ضرورة 
 :  ، وحاشاھا  شریعة اإلسالمیةالعقول وُتعّد من أعظم الھنات على ال

من  «:  أّنھ قال:  عنھ) الصادق(بروایة ولده ) صلوات اهللا علیھ(فمن قول رسول اهللا   
، ومن زعم أّن الخیر والشّر بغیر  زعم بأّن اهللا یأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على اهللا

 .  الحدیث )711(» مشّیة اهللا فقد أخرج اهللا عن سلطانھ

                                                                                                                                                                                     
 .   )453:  7العین للفراھیدي . ( لشيءلزوق الشيء با:  اللطء)  710(
 .  )بأن: ( بدل) أن: ( ردوو.  158:  1الكافي )  711(
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والقول الشارح المفّسر لھذا وغیره من اآلیات التي رّبما ذھب الواھمون إلى أّنھا من   
 :   ، وھو الغایة في الباب  )علیھ السالم(المجمالت كالُم أمیر المؤمنین 

المؤمنین  كان أمیر:  قاال:  )الكافي(وثقة اإلسالم في ) النھج(في  )712()السّید(روى   
، ثّم قال  ، فجثا بین یدیھ أقبل شیخ ، إذ جالسًا في الكوفة بعد منصرفھ من صّفین )علیھ السالم(
؟ فقال لھ   بقضاء من اهللا وقدر:  ، أخبرنا عن مسیرنا إلى أھل الشام یا أمیر المؤمنین:  لھ

، ما علوتم تلعة وال ھبطتم بطن واد إّال بقضاء من اهللا   أجل یا شیخ «:   أمیر المؤمنین
!   مھ یا شیخ  «:  فقال لھ!  لمؤمنینعند اهللا أحتسب عنائي یا أمیر ا:  فقال الشیخ.   »  وقدر

، ولم  ، وفي مقامكم وأنتم مقیمون فواهللا لقد عّظم اهللا لكم األجر في مسیركم وأنتم سائرون
كیف لم نكن :  فقال الشیخ.  » تكونوا في شيء من حاالتكم مكرھین وال إلیھ مضطّرین

أتظّن أّنھ   «:   ؟ فقال لھ  مكرھین مضطّرین وكان بالقضاء والقدر مسیرنا ومنقلبنا ومنصرفنا
إّنھ لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب واألمر والنھي !  ؟ كان قضاًء حتمًا وقدرًا الزمًا

،  ، فلم تكن الئمٌة للمذنب وال محمدٌة للمحسن ، وسقط معنى الوعد والوعید والزجر من اهللا
تلك .  عقوبة من المذنب، ولكان المحسن أولى بال ولكان المذنب أولى باإلحسان من المحسن

.  مقالة إخوان عبدة األوثان وخصماء الرحمان وحزب الشیطان وقدریة ھذه اُألّمة ومجوسھا
، ولم ُیعَص  ، وأعطى على القلیل كثیرًا ، ونھى تحذیرًا  كّلف تخییرًا) تبارك وتعالى(إّن اهللا 
لسماوات واألرض وما بینھما ، ولم یخلق ا ، وال ُیملِّك ُمفوِّضًا ، ولم ُیطع مكرھًا  مغلوبًا
َذِلَك َظنُّ الَِّذیَن َكَفُروا َفَوْیٌل لِّلَِّذیَن َكَفُروا ِمَن (،  ، ولم یبعث النبّیین مبّشرین ومنذرین عبثًا باطًال

 . )714(» )713()النَّاِر

                                                           
ولد ببغداد .  ، العالم الشھیر  البغدادي المعروف بالشریف الرضي أبو الحسن محّمد بن الحسین بن موسى الموسوي العلوي)  712(

الشیخ :  قرأ على.  ، وابتدأ بقول الشعر ولھ عشر سنین ، فظھرت علیھ أمارات الذكاء ، وطلب العلم من صغره ھـ 359سنة 

،  ارون بن موسى التلعكبري، وھ ، والقاضي عبد الجّبار المعتزلي ، وأبي علي الفارسي ، وابن جّني ، والسیرافي المفید

كان عالمًا فاضًال وشاعرًا مترّسًال .  ، وغیرھما ، وجعفر بن محّمد الدوریستي  أحمد بن الحسین الخزاعي:  وروى عنھ.  وغیرھم

صّنف كتبًا .  ناسوكان متوّلیًا لنقابة الطالبّیین والنظر في المظالم والحّج بال.  ، كما عّبر بذلك ابن الجوزي  عفیفًا عالي الھّمة سخیًا

، ودفن في  ھـ 406توّفي ببغداد سنة .  ، الدیوان ، خصائص األئّمة  ، أخبار قضاة بغداد ، حقائق التنزیل معاني القرآن:  منھا

 .   )علیھ السالم( ، ثّم نقل إلى مشھد اإلمام الحسین  داره
ـ  261:  2، أمل اآلمل  16ـ  15:  3، مرآة الجنان  270، الخالصة  420ـ  414:  4، وفیات األعیان   119ـ  115:  15المنتظم (

 .  )254ـ  209:  4، الغدیر   415ـ  405:  6، بھجة اآلمال  480 ـ 466، الدرجات الرفیعة   266
 .  27:  38سورة ص )  713(
، نھج البالغة  115ـ  114:  1) علیھ السالم( ، عیون أخبار الرضا  381ـ  380، التوحید للصدوق  155:   1الكافي :  الحظ)  714(

 .   ، مع بعض االختالفات 363:  1، كنز الفوائد   481
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سالم اهللا ) (علي الھادي بن الجواد بن الرضا بن الكاظم بن الصادق(ولموالنا اإلمام   
، وتجّلت   جمعت فأوعت،   ، لیس علیھا لطالب الحقیقة من مزید رسالة) علیھم وعلى جّدھم

، سلك بھا مسلك  ، وھي تكاد أن تكون مفرد كتاب في ھذا الباب نّیرات الحقیقة بھا فشّعت
، وضّمنھا جملة  ، واستدّل فیھا على االختیار بالعقل بعد السنة والقرآن الحّجة والبرھان

أھل األھواز  ، وكان كتبھا لشیعتھ من )سالم اهللا علیھم(شافیة من حدیث آبائھ أھل البیت 
 :   )715(، أّولھا حینما سألوه عن تلك المسألة التي أخذت دورًا مھّمًا في تلك العصور

 :  )علي بن محّمد(من  «  

 .  كاتھسالم على من اّتبع الھدى ورحمة اهللا وبر  

،  ، وخوضكم في القدر  ، وفھمت ما ذكرتم من اختالفكم في دینكم  فإّنھ ورد علّي كتابكم  
، وما ظھر   ، وتفّرقكم في ذلك وتقاطعكم  ومقالة من یقول منكم بالجبر ومن یقول بالتفویض

 :  ، ثّم سألتموني بیانھ لكم من العداوة بینكم

في اآلثار وكثرة ما جاءت بھ األخبار وجدناھا عند اعلموا ـ رحمكم اهللا ـ أّنا إذا نظرنا   

،  إّما حقٌّ فیّتبع:  ال تخلو عن معنیین) عّز وجّل(جمیع من ینتحل اإلسالم مّمن یعقل عن اهللا 

 .   وإّما باطل فیجتنب

 .  )716(» وقد اجتمعت اُألّمة قاطبة أّن القرآن حقٌّ ال ریب فیھ عند جمیع الِفرق  

مة شریفة استوسع فیھا البحث إلى ذكر القرآن وذكر أھل مقّد) سالم اهللا علیھ(ثّم ذكر   

 . )718(، ثّم تخّلص بألطف ُأسلوب إلى القصد  )717(البیت وحدیث الثقلین

                                                           
رحمھ (منھ . (  ، وھو من قدماء محّدثي اإلمامّیة وثقاتھم )تحف العقول(في كتاب ) الحسن بن علي بن شعبة(الرسالة رواھا )  715(

 .  ))اهللا
 :  ھاك ترجمة ابن شعبة:   أقول

.   كان محّدثًا فقیھًا فاضًال جلیل القدر.   ، من أعالم القرن الرابع الھجري ن بن علي بن الحسین بن شعبة الحّراني الحلبيأبو محّمد الحس

 .  ، التمحیص  تحف العقول عن آل الرسول:  لھ من الكتب.  ، ویروي عنھ الشیخ المفید یروي عن أبي علي محّمد بن ھّمام
، الكنى  414ـ  413، تأسیس الشیعة  290ـ  289:  2، روضات الجّنات  246ـ  244:  1 ، ریاض العلماء 74:  2أمل اآلمل (

 .  )252:  3، معجم المؤّلفین  94ـ  93، نوابغ الرواة  432ـ  431:  4و 400:  3، الذریعة  330ـ  329:  1واأللقاب 
:   بدل) سألتموني عنھ وبیانھ لكم وفھمت ذلك كّلھ: ( ، وورد )سالم: ( بعد) علیكم و: ( دت زیادةوور.  458تحف العقول )  716(

:   قبل) أھل: ( ، و )قاطبة: ( بعد) ال اختالف بینھم: ( ، ووردت زیادة )وجدناھا: (  بدل) فوجدناھا: ( ، و )سألتموني بیانھ لكم(

 .  )الفرق(
 .  460ـ  458المصدر السابق )  717(
 .  475ـ  460المصدر السابق )  718(
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، ولكّنا  بتمامھاوالتوفیق والظروف ال تسعف دعوتنا ھذه بإمكان نشر تلك الرسالة   

 .  )سالم اهللا علیھم جمیعًا(نلتقط منھا بعض ما رواه عن آبائھ الطاھرین 

، وبذلك  وھذا القول بین القولین لیس بجبر وال تفویض «:  في ُأخریاتھا )علیھ السالم(قال   
حین سألھ عن االستطاعة التي یقوم بھا  )719()عبایة بن ربعي األسدي(أخبر أمیر المؤمنین 
أسألك عن االستطاعة تملكھا من دون اهللا أو :   ، فقال لھ أمیر المؤمنین ویقعد ویفعل ویترك

 : ، فقال لھ أمیر المؤمنین ؟ فسكت عبایة مع اهللا

:  ، وإن قلت ، قتلتك إّنك تملكھا من دون اهللا:  إن قلت:  ؟ قال  وما أقول:  ، قال قل یا عبایة
ذي یملكھا من إّنك تملكھا باهللا ال:   تقول:  ؟ قال  فما أقول:   قال!  ، قتلتك تملكھا مع اهللا

ھو المالك .   ، وإن یسلبكھا كان ذلك من بالئھ ، فإن یمّلكھا إّیاك كان ذلك من عطائھ  دونك
ال :  أما سمعت الناس یسألون الحول والقّوة حین یقولون.  لما مّلكك والقادر على ما أقدرك

ال حول عن :  ؟ قال  وما تأویلھا یا أمیر المؤمنین:   ؟ ققال عبایة حول وال قّوة إّال باهللا
 .  ، وال قّوة على طاعة اهللا إّال بعون اهللا معاصي اهللا إّال بعصمة اهللا

یا أمیر :   قال:  یسألھ عن معرفة اهللا) نجدة(وروي عن أمیر المؤمنین حین أتاه   
:  قال.   ، والعقل الذي دّلني  بالتمییز الذي خّولني:  ؟ قال ، بماذا عرفت رّبك المؤمنین

لو كنت مجبوًال ما كنت محمودًا على إحسان وال مذمومًا على :  ؟ قال  لیھفمجبوٌل أنت ع
إّن اهللا قدیم باق وما دونھ حدث :  فقلت.  ، وكان المحسن أولى بالالئمة من المسيء إساءة
أجدك أصبحت حكیمًا یا أمیر :   قال نجدة.   ، ولیس القدیم الباقي كالحدث الزائل  حائل

، فإن أتیت السّیئة بمكان الحسنة فأنا المعاقب   ّیرًاأصبحت مخ:  قال!  المؤمنین
 .  )720(»  علیھا

على ، ولم یدع  ، فكفى وشفى  فقد برح بھ الخفاء )علیھ السالم(أّما صادق أھل البیت :   أقول  
 .   ، وقد طفحت كلماتھ الشریفة في ھذا الموضوع وفاضت ھذه الحقیقة من ستار وال غبار

فإّنا  «:  )علیھ السالم(، وقال   في تلك الرسالة فأكثر) الھادي(وقد روى عنھ حفیده اإلمام   
صّحة :  ، وھي ، ولكن منزلة بین المنزلتین  ال جبر وال تفویض:  نبدأ من ذلك بقول الصادق

                                                           
ومن أصحاب ) علیھ السالم(، من خواّص أمیر المؤمنین  ربعي ـ األسدي ابن عمرو بن:  عبایة بن ربعي ـ ویقال)  719(

 .  )علیھ السالم( الحسن
 .  )76ـ  75:  4، منتھى المقال  28ـ  27:  3، نقد الرجال  307، الخالصة   95و 71رجال الطوسي (
 .  ، بأدنى تفاوت 468ـ  467تحف العقول )  720(
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، والسبب المھّیج للفاعل  ، ومثل الزاد والراحلة ، والمھلة في الوقت ، وتخلیة السرب خلقةال
 .  على الفعل

 .  .  فھذه خمسة أشیاء جمع بھا الصادق جوامع الفضل  

.  ھو أعدل من ذلك:  )علیھ السالم(؟ فقال  ھل أجبر اهللا العباد على المعاصي:   وسئل  
 .  ھو أعّز وأقھر لھم من ذلك:  ل؟ فقا فھل فّوض إلیھم:  فقیل

 :  الناس في القدر على ثالثة أوجھ:   وقال  

 .  ، فھو ھالك ، فقد وّھن اهللا في سلطانھ  رجٌل یزعم أّن األمر مفّوض إلیھ  

، فقد  أجبر العباد على المعاصي وكّلفھم ما ال یطیقون) عّز وجّل(ورجٌل یزعم أّن اهللا   
 .   لك، فھو ھا ظلم اهللا في حكمھ

، فإذا أحسن حمد  ورجٌل یزعم أّن اهللا كّلف العباد ما یطیقون ولم یكّلفھم ما ال یطیقون  
 .  )721(» ، فھذا مسلم بالغ ، وإذا أساء استغفر اهللا اهللا

،   الحتجاج علیھافي شرح تلك الجملة وتوضیحھا وا) سالم اهللا علیھ) (الھادي(ثّم أخذ   
 .  )722(حّتى صّیرھا أجلى في اُألفق من شمسھ وأقرب إلى اإلنسان من نفسھ

مقاالت ضافیة وكلمات شافیة في  )علیھم السالم(على أّن لكّل واحد من األئّمة االثني عشر   
رد ـ كما عرفت ـ عن صادقھم ما و:  ، أبینھا وأجالھا وأوفرھا وأجّلھا ھذا الموضوع

 :  )صلوات اهللا علیھم(

 )علیھ السالم( قولھ:   فمن شرائف كلماتھ التي رواھا في الكافي ولم تتضّمنھا تلك الرسالة  
 :  في جواب من سألھ عن االستطاعة في حدیث طویل یقول فیھ

، ولكن حین  أحد الكفَر من) إرادة حتم(إّن اهللا لم یجبر أحدًا على معصیتھ وال أراد  «  
، وھم في إرادة اهللا وعلمھ أن ال یصیروا إلى شيء من   كفر كان في إرادة اهللا أن یكفر

علم أّنھم :  ، ولكّني أقول لیس ھكذا أقول «:  ؟ قال  أراد منھم أن یكفروا:  قلت.  » الخیر
 )723(»  ختیار، إّنما ھي إرادة ا  ، ولیست ھي إرادة حتم لعلمھ فیھم; ، فأراد الكفر  سیكفرون
 .  انتھى

،  الخلق واإلیجاد:   تطلق على معنیین )علیھم السالم(واإلرادة في لسان حدیث أھل البیت   
ولكن حین كفر كان في إرادة اهللا أن  «:  فقولھ.   ، حسبما استقصیناه من أحادیثھم ثّم العلم

                                                           
 .   ، بأدنى تفاوت 461ـ  460المصدر السابق )  721(
 .  وما بعدھا 461المصدر السابق )  722(
 .  )وعلمھ: ( بدل) وفي علمھ: ( ولكن ورد.  162:  1الكافي )  723(
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من األّول ال »  لعلمھ فیھم; فأراد الكفر  «:   ، وقولھ أخیرًا من الثاني ال األّول»   یكفر
 .   الثاني

لیس ھو خلق حتم :  ، أي » ولیست ھي إرادة حتم «:  بقولھ) سالم اهللا علیھ(ثّم أّكده   
 .  ، فتدّبر خلق للعبد ما اختاره العبد لنفسھ:  ، یعني ، بل خلق اختیار  علیھ

فأنبأ عن شاكلة ) سالم اهللا علیھما) ( علي بن موسى الرضا  (لقد أوجز اإلمام ، و نعم  
ھو المالك لما  «:   ، وھي قولھ الغرض ونفى الطرفین من اإلفراط والتفریط بكلمة واحدة

 .   »  مّلكھم

في نفى الجبر »  مّلكھم «:  ، وبقولھ نفى التفویض والعزلة»  ھو المالك  «:  فبقولھ  
، ال من قبیل الموت والحیاة والعمر وأمثالھا مّما ھو  ما ھو محّل النزاع:  ، أعني الجملة

إشارة إلى تعیین محّل النزاع والداللة »  مّلكھم «:  )علیھ السالم(فقولھ .   خارج عن قدرة العبد
 .  على الحّق فیھ

التوحید (في كتابي  )724()الصدوق ابن بابویھ(وھذه الكلمة من حدیث رواه الشیخ   
، عن أبي الحسن الرضا  )726()سلیمان بن جعفر الجعفري(بسنده الصحیح عن  )725()والعیون

أال ُأعطیكم في ھذا أصًال ال   «:  ، فقال ُذكر عنده الجبر والتفویض:   قال ، )علیھ السالم(
علیھ (فقال .   إن رأیت ذلك:   ؟ قلنا  »  ، وال یخاصمكم علیھ أحد إّال كسرتموه تختلفون فیھ

.  ، ولم یمھل العباد في ملكھ ، ولم ُیعص بغلبة لم ُیطع بإكراه) عّز وجّل(إّن اهللا  «:   )السالم
                                                           

، من كبار الفقھاء والمحّدثین  بو جعفر محّمد بن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ القّمي نزیل الري المعروف بالصدوقأ)  724(

على ید ) علیھ السالم(ولد ھو وأخوه بدعوة اإلمام المھدي .   كان متكّلمًا مؤّرخًا بصیرًا بالرجال ناقدًا لألخبار جلیل القدر.  الشیعة

، سمع منھم بقم والري  شیخًا) 252(، وبلغ عدد مشایخھ  ، وطلب الحدیث ، أحّب العلم من الصبا وحالسفیر الحسین بن ر

، وعلي بن  ، والحسین بن محّمد األشناني أبوه:  من مشایخھ.  ونیسابور وبغداد والكوفة وإیالق وسمرقند وفرغانة وسرخس وفیده

، والحسین بن عبیداهللا  ، وعلي بن محّمد الخّزاز أخوه الحسین:  ھحّدث عن.  ، والحسین بن أحمد البیھقي ثابت الدوالیبي

،   ، عیون أخبار الرضا ، الھدایة ، الخصال ، علل الشرائع  المقنع:  من جملة تصانیفھ.  ، وآخرون ، والشیخ المفید الغضائري

 .  ھـ 381توّفي بالري سنة .  التاریخ
:  2، جامع الرواة  273ـ  269:  5، مجمع الرجال  179، رجال ابن داود  303:   3، تاریخ بغداد   392ـ  389رجال النجاشي (

،  155ـ  154:  3، تنقیح المقال  12:  2، إیضاح المكنون  53ـ  52:  2، ھدیة العارفین  122ـ  119:  5، ریاض العلماء   154

 .  )25ـ  24:  10أعیان الشیعة 
 .  ، مع اختالف یسیر 119:  1) علیھ السالم(، عیون أخبار الرضا  361التوحید للصدوق )  725(
روى عن الرضا .  أبو محّمد سلیمان بن جعفر بن إبراھیم بن محّمد بن علي بن عبداهللا بن جعفر الطّیار الجعفري الطالبي)  726(

كان .  ، وغیرھم ، وعلي بن حّسان ، وعلي بن الحكم ، وبكر بن صالح عبداهللا بن محّمد بن عیسى:  ، وروى عنھ )علیھ السالم(

 .  ، ولھ كتاب ثقة
 .  )358:  2، نقد الرجال  154، الخالصة   222، الفھرست  358و 338، رجال الطوسي  183ـ  182رجال النجاشي (
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، فإن ائتمر العباد بطاعة لم یكن اهللا عنھا صاّدًا   لما مّلكھم والقادر على ما أقدرھم ھو المالك
، وإن لم یحل  ، وإن ائتمروا بمعصیتھ فشاء أن یحول بینھم وبین ذلك فعل وال منھا مانعًا

 .   »  وفعلوا فلیس ھو الذي أدخلھم فیھ

 .  » خصم من خالفھ من ضبط حدود ھذا الكالم فقد «:  )علیھ السالم(ثّم قال   

 .   ، وكیف تكون الحّجة بھ والخصام وقد عرفت كیف ینبغي أن تضبط حدود ھذا الكالم  

، وأّنھم ما تركوا  )علیھم السالم(وظھر لك أّن جمیع ما ذكرناه مأخوذ منھم ووارد عنھم   
 .  شیئًا من الحّق إّال وقد أوضحوا منھاجھ وقّوموا اعوجاجھ

،  ارھم یا ُمرید معرفة الحقائق وشھودھا على أوساطھا وحدودھافإلى أخبارھم وآث  
 .   وإلى كلماتھم ونّیرات تعلیماتھم یا طالب ُشعب العلم وفنون المعارف

، إّنك ال تجد ما یزیح  فوالذي جعلھم وجّدھم معادن حكمتھ وُحكمھ وخّزان آیاتھ وعلمھ  
، فارجع إلیھا عساك تنتصف لھم  مالعّلة ویبرد الغّلة إّال في كلماتھم ورموز إشاراتھ

 .  وتنصفھم وتعترف بحّقھم وتعرفھم

، واهللا وأولیاؤه أغنیاء عّني  ، وال أدّلك إّال على منفعتك  فواهللا ما أسوقك إّال إلى سعادتك  
 .  ، ولكّنھ بعباده رؤوف رحیم  وعنك

،  یب والتھدید، والترغ ، والوعد والوعید  في بیان فائدة التكالیف والدعوة:  السابع  
 . وتأثیر السعي والجھد والطلب والجّد

لم یبرح عنك ما قّدمناه من أّن األشیاء الداخلة في وجود اإلنسان كالعلم والقدرة   
 .  واإلرادة من جملة أسباب الفعل ومبادیھ التي یستحیل حصولھ بدونھا

   بیان فائدة التكالیف والدعوة 

، كما أّن ھذه   ّن تلك اُألمور أیضًا أسباب ومباد خارجیةولیس بعزیز علیك التنّبھ إلى أ  
 .   مباد داخلیة

 فالدعوة والتكلیف واإلرشاد والتھذیب والتربیة والوعد والوعید ُأموٌر  

، محّرضة على األعمال  جعلھا اهللا مھّیجًة لألشواق ودواع إلى الخیرات واكتساب الفضائل
، تمّھد السبیل لصالح المعاش  یلة والملكات الفاضلةالحسنة والعادات الحمیدة واألخالق الجم

 .  ، وُتِعّد الضمانة لسعادة الدنیا واآلخرة  والمعاد

، والشوق  فإّن الدعوة واإلرشاد والتربیة تبعث الشوق وتحّرك العاطفة وتلّبد اإلرادة  
 .   واإلرادة یبعثان على السعي والجّد والتدبیر والحذر
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قضائھ وسابق علمھ أن یكون الجّد والسعي والحركة والعزیمة  وقد جعل اهللا في محكم  
 .  مھّیئة لمطالبنا موصلة إلى مقاصدنا مخرجة من القّوة إلى الفعل كامن كماالتنا

، أو   ، وما ُقّدر لنا من معائشنا كما جعلھا اهللا أسبابًا مقترنًا بھا ما یصل إلینا من أرزاقنا  
 .  ویدفعھ عّنا من المضاّر لما یصرفھ اهللا عّنا من المكاره

وكّل ھذه الغایات ال تحصل لنا إّال باجتماع كّل ھاتیك المبادي والوسائط نظرًا إلى   
، فإّن لتلك أیضًا سلسلة أسباب  ، ال إلى النوادر وخوارق العادات نوامیس الكون األّولیة

 .  وسلسلة عللھ إذ من الجلي أّنھ ال یحدث ممكن في الكون إّال بأسبابھ; ومجار ُأخر 

ثّم إّن تلك األسباب والوسائط من السعي والجّد والنشاط وأضدادھا أیضًا واجبة لنا   
، بل على أّنھا تقع  ، ولكن سنخ وجوبھا ـ كما عرفت ـ لیس تقدیر إجبار وحتم  مقّدرة علینا

 .  قتدارناباختیارنا وتنشأ من ضعف أو قّوة عزائمنا التي یكون ضعفھا وقّوتھا في إمكاننا وا

قولھ :  ، مثل ولعّل إلى ھذه المناحي والمقاصد وقع اإلیمان ببعض األحادیث الشریفة  
الدواء والرقیة   «:  ؟ قال ھل یغني الدواء والرقیة من قدر اهللا:  لمن سألھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(

 .  )727(» أیضًا من قدر اهللا

ففیم :  قیل،  »  جّف القلم بما ھو كائن إلى یوم القیامة «:  )صلوات اهللا علیھ(ولّما قال   
 .   )728(» ، فكلٌّ میّسر لما ُخلق لھ  اعملوا «:  ؟ قال العمل

،  في أمر ُفرغ منھ  «:   ؟ قال ، أو أمر مستأنف أنحن في أمر ُفرغ منھ:  ولّما ُسئل  
 .  )730(» )729(وأمر مستأنف

وبھذا ُیعلم أّن كّل ما یصدر مّنا من الحركات والسكنات والسّیئات والحسنات مقّدرة لنا   
غیر أّنھ لو أراد أن یفعل :  لكن ال كما یظّنھ القاصرون ویزعمھ الزاعمون من.  واجبة علینا

أّن وجوبھا یكون :  ، بل بمعنى  )731(ما صدر منھ لم یكن لھ ذلك وال كان قادرًا علیھ
وصدور ھذا الفعل ـ .  ، كما ھو المحسوس ، ولو أردنا خالفھا كان لنا ذلك  باختیارنا وإرادتنا

                                                           
 .  ، مع اختالف 87:  5، بحار األنوار  425:  2ائل الشیعة ، وس 382، التوحید للصدوق  95قرب اإلسناد :  الحظ)  727(

 .  205، القضاء والقدر للبیھقي  1137:  2سنن ابن ماجة :  وقارن
 .   124و 122والحظ كذلك القضاء والقدر للبیھقي .  ، فراجع تقّدمت مصادر صدر الحدیث سابقًا)  728(
 .  109:  10، جامع اُألصول  124و 123و 121، القضاء والقدر للبیھقي  266:  3التاریخ الكبیر :  انظر ) 729(
 .  ، كاألجل المحتوم ونظائره ما ُأحكم وُأبرم في القضاء مّما ال ُیغّیر وال ُیبّدل:  لعّل المراد باألمر الذي ُفرغ منھ)  730(

 .  فیھ البداء ما عدا ذلك مّما:  والمراد بالمستأنف
 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( ، فتدّبر ، فال شاھد لنا فیھ بھذا المقام  وعلیھ

 .  283، كشف المراد  375:  2، الفصل البن حزم  297الَفرق بین الِفرق :  ُحكي ذلك في)  731(
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َوُكلُّ َشْيء َفَعُلوُه ِفي (:  )جّل شأنھ(، كما قال  ًال ـ على ھذه الكیفیة ھو المقّدر المعلوم المكتوبمث

 .   )732()َوُكلُّ َصِغیر َوَكِبیر ُمْسَتَطٌر* الزُُّبِر 

لنسخ الذي یقع وھذا النسخ والسطر الواقع في الذكر األّول قبل العمل موافٌق ومطابٌق ل  
َوُكّل ِإنَسان َأْلَزْمَناُه َطآِئَرُه ِفي ُعُنِقِھ َوُنْخِرُج َلُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِكَتابًا (:  ، وھي صحف الحشر والنشر  مقارنًا لھ

ھَذا ِكَتاُبَنا َینِطُق َعَلْیُكم (،   )734()ْحَصْیَناُه ِفي ِإَمام ُمِبینَوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآَثاَرُھْم َوُكلَّ َشْيء أ(،   )733()َیْلَقاُه َمنُشورًا

 .   )735()ِباْلَحقِّ ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن

معّرفاٌت لسعادتنا أو ، واعرف أّن كّل تلك الكتب والكتابات  فصّف وھمك ولّطف فھمك  
 .  ، ال موجبات شقاوتنا

، وعلیھ فاحمل كّل ما ورد في كلمات صاحب   ھذا مصاص القول وخالصة الحقیقة  
اعلم أّن اُألّمة لو اجتمعت على أن ینفعوك لم  «:  )صلوات اهللا علیھ(قولھ :   ، مثل  الشریعة

ضّروك لم یضّروك إّال بشيء كتبھ ، ولو اجتمعت على أن ی ینفعوك إّال بشيء قد كتبھ اهللا لك
إلى كثیر من أمثالھ في الكتاب والسّنة  )736(» ، ُرفعت اإلقالم وجّفت الصحف  علیك

 .   المقّدسین

أّما االبتالء واالمتحان والتمحیص فھو إظھار ما ُكتب علینا في القدر وإبراز ما ُأودع   
 .   فینا وغرز في طباعنا بالقّوة

وتلك الوقائع والحوادث واآلالم والمصائب والتكالیف الشاّقة تنمیة غروسنا وتربیة   
 .   بذورنا وتكمیل استعدادنا وتحصیل ثمراتنا

مّحص لما ظھرت تلك الغرائز والركائز التي في بذرة وجودنا وُنطف ولو لم ُنبتَل وُن  
 .   بالفعل ومستودع فینا بالقّوة) جّل شأنھ(حیاتنا مّما ھو معلوم هللا 

 !  ؟ وكیف تحصل ثمراتھا وتبعاتھا ما لم تنضجھا الفواعل وتعمل فیھا العوامل  

نعلمھم :  ، أي  وأمثالھا)737()اْلُمَجاِھِدیَن ِمنُكْم َوالصَّاِبِریَن َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم(:   )جّل شأنھ(قال   
) جّل شأنھ(وأّما قبل ذلك االبتالء فإّنھ .  موصوفین بھذه الصفة بحیث یترّتب علیھا الجزاء

                                                           
 .  53ـ  52:  54سورة القمر )  732(
 .  13:   17سورة اإلسراء )  733(
 .  12:  36سورة یس )  734(
 .  29:  45سورة الجاثیة )  735(
، تفسیر ابن كثیر   184:  12، المعجم الكبیر للطبراني  667:  4، سنن الترمذي  307و 303و 293:   1مسند أحمد :  الحظ)  736(

 .  ، بأدنى تفاوت 448:  7
 .  31:  47سورة محّمد )  737(
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، وإّنما  یتغّیر ، والعلم ال یتبّدل وال َعلمھم مستعّدین للمجاھدة والصبر صائرین إلیھا بعد حین
 .   ، فتدّبر  التغّیر في المعلوم

َأَیْطَمُع ُكلُّ اْمِرئ مِّْنُھْم َأن ُیْدَخَل َجنََّة (:   )تعالى شأنھ(، وإذا ضربت الفكر في أعماق قولھ  نعم  

 .  لك في التكالیف سرٌّ عظیم وفلسفة جلیلةیظھر  )738()َكالَّ ِإنَّا َخَلْقَناُھم مِّمَّا َیْعَلُموَن* َنِعیم 

أّن التكالیف والعبودیة ریاضات سّریة ومعالجات قسریة ومطرقة ُتمّرن :   والقصارى  
، ال بل ھي تربیة إلھیة مھّیئة النتقالھا إلى أسمى المقامات  علیھا صالبة النفوس البشریة

 .  وأسنى الكرامات

تلك النطفة المنویة التي ھي كأخّس فضالت اإلنسان كیف ترتقي إلى أن تصیر عقًال   
 !   ؟ قادسًا وجوھرًا مجّردًا وروحًا مكّرمًا وخلقًا شریفًا

، وتنتقل من تلك الخّسة والقذارة إلى   كیف تعرج من الدرك األخّس إلى مقامھا األقدس  
 !  ؟ عالم القدس والطھارة

كیف تخرج من طور الجمادیة إلى نشأة ملكوتیة بدون التصفیة والتھذیب والتربیة   
َأَلْم َیُك ُنْطَفًة * َأَیْحَسُب االِْنَساُن َأن ُیْتَرَك ُسًدى (!   ؟ والتشذیب وبعد التقّلبات الطویلة والتنّقالت العدیدة

 .  )739()مِّن مَِّنّي ُیْمَنى

 . وال تجد فرضًا من فرائض الشریعة اإلسالمیة إّال وھو لغایة أخالقیة سامیة  

ولیست العنایة والحكمة من كّل تلك النوامیس سوى األخذ بالنفوس إلى حدود االعتدال   
، وكسرًا من   وإیقافھا على أوساط الكماالت ومراكز محاسن األخالق غّضًا من جماحھا

، وتعویدًا لھا  ، واستنزاًال لھا من عروش كبریائھا ونخوتھا ، واستالنًة لشّدتھا  )740(سورتھا
على كرم المساواة وحسن الصنیعة وإسداء البّر وصنائع المعروف مّما یكون داعیة التعاطف 

، وأخذًا بأتقن ُأصول  ریةوالتآلف وإحكام روابط الوحدة الجنسیة وإبرام أسباب اُألخّوة البش
االشتراكیة العاّمة والتسویة الصحیحة المؤّسسة على أشرف اُألصول وأقوى القواعد 
والقائمة على أقوم الدعائم وأدعم القوائم التي ال یجد العقل فیھا بالوزن الدقیق انحرافًا وال 

 .  . حیفًا وال جنفًا وال فجورًا وال عھرًا

اولھا الیوم بعض اُألمم التي ھي ـ على األغلب ـ على العكس من ال االشتراكیة التي تح  
 !  ذلك

                                                           
 .  39ـ  38:  70سورة المعارج )  738(
 .  37ـ  36:  75سورة القیامة )  739(
 .  )690:  2صحاح اللغة . (  السطوة:  الَسْوَرة)  740(
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ولو صّحت المقاصد وأخلصت النّیات وتجّردت األغراض إلجراء ما ھو الصالح   
للنوع البشري لتحّزب ُأولئك النفر لألخذ باالشتراكیة القرآنیة ونشر نوامیسھا في المجتمع 

الما تساھل المسلمون فیھا واستناموا عزائمھم عن القیام ط ]التي[نظرًا لتلك الغایات الشریفة 
 .  ، وبلغوا إلى ما تجده من تفّرق جامعتھم ، حّتى كان ما ترى من أمرھم بھا

وإلى اهللا الضراعة وعلى أنفسنا الالئمة حّتى نعود إلى التمّسك بتلك األسباب المحكمة   
وانغمسنا في حمأة الضعة والخمول ،  الُعرى التي حفظتنا ردحًا من الدھر وما حفظناھا

 .   ضائعین حینما وضعناھا وأضعناھا

، وكما أّن تشریع التكالیف والتعّبدیات إّنما ھو لتلك الغایات الشریفة والِحكم العالیة  ھذا  
، فكذلك السعي والنشاط والجّد والجھد والعزیمة  التي ألمعنا إلى أقّل مراتبھا وأدنى مقاماتھا

، وقرن بھا حصول  أسبابًا للنجاح) جّل شأنھ(اومة على الطلب قد جعلھا اهللا والثبات والمد
، وصّیرھا مجارَي لرزقھ وتوفیقھ ومفاتیَح ألبواب  الغایات المطلوبة في سائر األعمال

 .  رحمتھ

قضت وأبت إّال أن تكون اُألمور منوطة باألسباب المتكانفة ) جّلت حكمتھا(فإّن العنایة   
، وأن ال تحصل لإلنسان غایٌة إّال بالسعي إلیھا من أبوابھا وجّرھا   ترامیةوالوسائط الم
 .  بسلسلة أسبابھا

، ولكّنھ أمر بالسعي  تكّفل بالرزق وضمن لخلیقتھ أقواتھا بأوقاتھا) جّل شأنھ(فتراه   
) جّل شأنھ(، حّتى ذكر  ، كما حّث على العمل لآلخرة سواًء بسواء  وحّث على العمل للدنیا

َوَضَرَب (:   )تعالى(، فقال  ، وضربھا مثًال للتحقیر والتنكید بطالة في معرض التعاسة والتندیدال

ُقُكْم َوَما َوِفي السََّماء ِرْز(:  ولّما قال.  )741()الّلُھ َمَثال رَُّجَلْیِن َأَحُدُھَما َأْبَكُم َال َیْقِدُر َعَلَى َشْيء َوُھَو َكلٌّ َعَلى َمْوالُه

عّقبھ رفعًا لوھم أّنھ مسوق إلى اإلنسان على رغم توانیھ ونشاطھ سعى إلیھ أم  )742()ُتوَعُدوَن
ُھَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم االَْْرَض َذُلوًال َفاْمُشوا ِفي (:   ، فقال في مقام آخر من تعداد مننھ وألطافھ تقاعد عنھ

 .   ، فقرن الرزق بالسعي في األرض التي ذّللھا للسعي والطلب  )743()ا َوُكُلوا ِمن رِّْزِقِھَمَناِكِبَھ

وإذا تصّفحت الكتاب والسّنة المقّدسین وجدت فیھما شواھد صدق على ذلك ال ُتحّد وال   
 .  طرادًا، وسیمّر علیك كثیر منھا في غضون دعوتنا ھذه قصدًا أو است ُتجحد

                                                           
 .  76:  16سورة النحل )  741(
 .  22:  51سورة الذاریات )  742(
 .  15:  67سورة الملك )  743(
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، وھو  وال یصادم شیئًا من ذلك ما ورد من الحّث على الزھد في الدنیا والرغبة عنھا  
، بل وكأّن إلیھ القصد   )744(األكثر واألظھر على لھجة الكتاب الكریم ولسان السّنة النبوّیة

 .  ، وھو األصیل بالبیان والغایة من البعثة والرسالة والعنایة

رتھ عن وجھتھ وحارت بھ عن قصده ولكن األفھام واألوھام وباألسف كأّنھا قد حّو  
 .  ، وأضاعت جوھر ما توعز إلیھ تلك العالجات الناجعة واأللطاف النافعة  وِخّطتھ

وبالعزیز على شرف اإلسالم وشریعتھ وعلى رغم موحیاتھا المقّدسة أن ُیفھم منھا   
 .  خالف مناحیھا الحّیة ومقاصدھا الجلّیة

أن ال تركن النفوس إلى الدنیا وتخلد إلیھا وتشتّد :  فإّن المراد بتلك العظات واآلیات  
، حّتى ال تحسب شیئًا من النعیم سواھا وال ترى منزلة من السعادة  عالقتھا بزینتھا وزخرفھا

 .  وراءھا

أن تركن إلى البطالة وتخلد إلى الكسل وتتقاعد ضاربًة بكّفھا على وجھ :   ولیس المراد  
 .  السعي والعمل

أّن الغایة الفّذة :   ، وإّنما جوھر الغرض وغایة القصد ھو ما ذكرناه من  ، ثّم كّال كّال  
من نوامیس ھذه الشریعة التي امتازت عن كّل شریعة سواھا ھي تعدیل النفوس ووضعھا في 

ُیراد من النفوس أن ال تّتكل على .  )والوسط ھو الكمال كّلھ(،  حّد الوسط من الكماالت
، فیختّل نظام العالم المبتني على دعائَم من أحكمھا  در وتتوانى عن العملالقضاء والق

، ویتفّرع علیھما توسعة العمران وتمھید   الحرُص وحّب االستكثار الباعثان على الجّد والجھد
 .  الحضارة

ثّم تعدیًال لھذه الغریزة أن تذھب باإلنسان كّل مذھب من الشّر والجشع فتفوتھ السعادة   
ریة والحیاة الدائمة ـ وھي الخیر كّلھ وما سواه مقّدمة لھ ـ اسُتصلحت تلك الغریزة الجوھ

، والنظر في كّل حركة ومسعاة إلى أّنھ ھو   بالتوكل على مسّبب تلك األسباب واالستعانة بھ
 .  ، بل والسعاة إلیھا  المیّسر والمدّبر الذي أوجد كّل سلسلة األسباب والمسّببات

                                                           
 .  ، فراجع أغلب سوره في الكتاب الكریم كثیر من اآلیات تشیر لھذه المسألة)  744(

، وزھد فیما أحّل لھ من غیر رغبة عن  طوبى لمن تواضع هللا عّز ذكره «:  ، منھا وأّما السّنة النبوّیة فاألحادیث بھذا الشأن كثیرة

 .  )30تحف العقول . ( » ، ورفض زھرة الدنیا من غیر تحّول عن سّنتي سّنتي
، ولكن الزھادة في الدنیا أن ال تكون بما في یدیك أوثق منك بما في  الزھادة في الدنیا لیست بتحریم الحالل وال إضاعة المال «:  ومنھا

 .  )181:  3كنز العّمال . ( » ، وأن تكون في ثواب المصیبة إذا أنت ُأصبت بھا أرغب منك فیھا لو أّنھا ُأبقیت لك ید اهللا
 .  )331:  3البالغة البن أبي الحدید  شرح نھج. ( » ، حظي بعّز العاجلة وبثواب اآلخرة أفلح الزاھد في الدنیا «:  ومنھا

 .  240ـ  181:  3، كنز العّمال  18:  2، جامع بیان العلم  137ـ  128:  2الكافي :  وراجع كذلك
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، فال یعتمد اإلنسان على سعیھ   م تخرج عن حیطة ملكوتھ وسلطان مشّیتھثّم ھي بعُد ل  
،  ، ویخرجھ عن ملكوتھ ، فیعزل اهللا عن سلطانھ ، ویحسب أّنھ المؤّثر والموجد كّلیًة

، فیسيء إلى نفسھ ویحجر علیھا  ، ویسّد على نفسھ أبواب ألطافھ التي ال تتناھى  ویبخسھ حّقھ
 .  الكماالت ونیل الكراماتأقصى ما ھي مستعّدة لھ من 

، وعلى ما في السماء من   وفي إزاء ذلك أیضًا ال یعتمد ویّتكل على القضاء والقدر  
، فیخالف سّنة اهللا وكلمتھ الحسنى التي سبقت لعباده نظرًا لھم ورحمة بھم من ربط   الرزق

، ھم   )745()ِلَك َفُأْوَلِئَك ُھُم اْلَعاُدوَنَفَمِن اْبَتَغى َوَراء َذ(:  اُألمور بأسبابھا ودخول البیوت من أبوابھا
 .  الذین یخالفون حكمة اهللا في سابق علمھ وأزلي تدبیره

) تعالى(، لكن مّتكًال على اهللا ال على سعیھ ناظرًا إلى أّنھ  فاإلنسان حتم علیھ أن یسعى  
، وأعطاه غریزة العقل  ، وأوجد لھ األسباب ، ومّھد لھ السبل  ھو الذي یّسره للسعي

 .   واالھتداء إلیھا بتعلیم خارجي أو تنّبھ داخلي

، وال یركن إلى  ، وال ینَس نصیبھ من اآلخرة  كما أّن من الحري بھ أن یسعى للدنیا  
 .   المتاع الفاني عاشقًا لھ ھائمًا بھ

وأرحم بھ من ھذه التربیة الحنون وھذه العظة  وأّي عنایة وشفقة على اإلنسان أبّر  
والخلق ) جّل شأنھ(طالما أّن اهللا ) عظة الزھد في الدنیا وعدم االعتداد والشغف بھا(البالغة 

جمیعًا عالمون علمًا یقینیًا ال یشوبھ ریب أّنھم ال محالة مفارقون لھذا المتاع الزائل والحطام 
 !   ؟  البائد والزخرف الغرور

من عظیم الشفقة والرحمة باإلنسان تعلیمھ وتقویمھ على أن ال یعشقھا حّتى ال  أفلیس  
 ! ؟ تشتّد الحسرة والرزّیة علیھ عند فراقھا طالما ھو مفارقھا ال محالة

،   ، وانظر كیف جمعت من السعادة فأوعت فانظر ھنا إلى شرف شریعة اإلسالم  
 !  وأخذت بأطراف الحكمة ونوامیس االعتدال والصّحة

وحّق لھا أن تكون خاتمة الشرائع بما أّنھا أكمل األدیان وأتّم المقّومات والمسنونات   
 .  اإللھیة لصالح البشر

وإذا أحطت ببعض أسرارھا علمًا ووقفت على لمعة من رموزھا مستیقنًا فاسجد صعقًا   
 نصرانیًة وال ، وال تذكر عندھا یھودیًة وال  ألنوارھا شاكرًا أللطافھا مستسلمًا لحقیقتھا

 .  برھمیًة وال مجوسیًة

                                                           
 .  31:  70، وسورة المعارج  7:  23سورة المؤمنون )  745(
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 .  واهللا الموّفق للسعي والوصول إلى الحقائق لي ولك إن شاء اهللا  

،  وحینما عرفت أّن الجّد والسعي والطلب لھ مقام من األھمیة في الشریعة اإلسالمیة  
، وأّن شیئًا من  ، ولواله الختّل النظام وبطل اإلتقان واإلحكام وأّنھ من نوامیس عمارة العالم

حدیث القضاء والقدر والتوّكل على اهللا والزھد في الدنیا ال یثّل شیئًا من ذلك العرش وال 
، فسوف یتجّلى لك خطل بعض األقوال وخطأ  یصدم حاشیة من ذلك الحصن المنیع

 :  ، وتوّد أن ال یكون جرى قلم القائل بقولھ الخطوات عن مدرجة الصواب ومحّجة الحقیقة

 فسّیان التحّرك والسكون*** قلم القضاء بما یكون جرى 

 :  بل وتعّد ضربًا من الجنون قولھ بعد ذلك  

 !  وُیرزُق في غشاوتِھ الجنین*** جنوٌن منك أن تسعى لرزق 

   االستعدادات واختالفھا وتنّوعاتھا 

 !  ، ولكّني أحسبھ أساء شعورًا وھو وإن أحسن شعرًا  

 !  ؟ وأفسد القیاس وأضعف البرھان )746(ّجةأفلست ترى ما أفیل الح  

إّنما رزق الجنین وھو في غشاوتھ بال سعي وطلب ) جّلت حكمتھ(ألست تعلم أّن اهللا   
 !   ؟ الكسبإّنما ھو ألّنھ لم یمّلكھ بعُد أدوات الطلب ولم یمّكنھ من آالت 

 .  ، أو تكّلف محاًال وشططًا  ، أو تھمل خلقًا  وحاشا لعنایتھ أن تضیع صنعًا  

، ودّلھ بغریزة  ، وسّھل السبیل لھ ویّسره ، وقّواه وأقدره أّما اإلنسان فقد مّكنھ ومّلكھ  
العقل الداخلي والتعلیم الخارجي على كّل ما بھ صالحھ وفساده وما یكمل ویھنأ بھ معاشھ 

 .  معادهو

 !  ؟ فكیف یصّح القیاس ویتّم التمثیل  

، والشعر إلى تمثیل الصور واألوھام أقرب منھ إلى تمثیل الحقائق على   ولكّنھ شعر  
 !  األغلب

 .   وفي ھذا مقنع وكفایة إن شاء اهللا  

 .  في االستعدادات واختالفھا وتنّوعاتھا:  الثامن  

 أّنھ إذا كانت:  عساك في وھلة النظر وبادئ األمر تبادر في السؤال  

الفضائل والرذائل والمحاسن والمقابح والخیرات والشرور كّلھا مقّدرة علینا قبل صدورھا 
، فما   معجونة فینا قبل وقوعھا تصدر عّنا بأوقاتھا باختیارنا ودواعینا والمبادئ المتیّسرة لنا

 !  ؟ وال نتماثل وال نتشابھ وال نتشاكلبالنا ال نتساوى فیھا 

                                                           
 . ) 370:   10لسان العرب  . ( ما أضعفھا وأخطأھا:  ، أي ما أفیل الحّجة)  746(
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الناس  «:  وإذا كانت مختلفة باختالف الطبائع والغرائز واُألصول والمعادن ـ كما ورد  
، ولم یمكن فعل الحسن وال ترك  ـ عادت المحاذیر )747(» ، كمعادن الذھب والفّضة معادن
 ألّن كّل امرئ حینئذ یجري على; ، ولم یفّضل السعید على الشقي   القبیح

مقتضیات طباعھ ونوامیس كیانھ وضروریات ذاتھ التي ال یمكنھ المحیص عنھا وال التفّصي 
 .  ف وال یختلفالذاتي ال یتخّل:  ، وقد قالوا منھا

للنار وال :   وقبض قبضة وقال «،  وقد جعل ھذا شقّیًا وھذا سعیدًا!   وكیف العدل  
 .   )748(» للجّنة وال ُأبالي:   ، وقال ، وقبض ُأخرى ُأبالي

،   )749()َظالَّم لِّْلَعِبیِدَوَما َأَنا ِب(:  لذاتھ المقّدسة في قولھ) جّل شأنھ(فأین عدم الظلم الذي ذكره   
 ! ؟  )750()َوَما َظَلْمَناُھْم َوَلِكن َكاُنوا ُھُم الظَّاِلِمیَن(

، فإّن سّر القدر وإن كان ال ینبغي بل  ھّون ما شّق علیك واستمع لما نلقیھ إلیك:   فنقول  
، فإّن  رى أّن ذلك مصروف إلى الضعفة والعّجز من الناس، ولكّنا ن ال یجوز الخوض فیھ

 .  خوض ھؤالء فیھ ـ نظرًا إلى قصورھم ـ ینجّر إلى ضاللھم وارتباكھم وترّدیھم وھالكھم

، وال سّدت كسواھا  والشریعة المقّدسة اإلسالمیة ما حجرت كحجر غیرھا على العقول  
 .  ضتعلى األفكار في أّي مسألة كانت وأّي نظریة ُفر

، ھناك عویصات وملتویات ال یجد العقل لنفسھ سبیًال إلیھا ویعترف ھو نفسھ  نعم  
 .  ، ال أّن أحدًا صّده أو منعھ دونھا بالعجز عنھا

 .  فالعقل في ھذه الشریعة المحّمدیة لھ تمام االختیار وأحرى مبالغ الحّریة  

   االستعدادات واختالفھا وتنّوعاتھا 

أّما ھذه النظریة الدقیقة فنتكّلم فیھا یسیرًا على حسب ما یّتسع لھ ھذا الظرف وتحتملھ   
 .  ، وال أنفسنا فوق طاقتھا ، وال ُنحّمل الظروف فوق وسعھا البیئة

، فقبل كّل شيء یجدر بك أن تعلم أّن استعدادات البشر وإن اختلفت أشّد  وعلیھ  
، ولكن ما  ى ال تكاد تجدًا امرأین متساویین من كّل جھة، حّت االختالف وتباینت أبعد التباین

 .   ُأنیطت التكالیف بھ من االستعداد البّد وأن یكون متساویًا حیث تتساوى التكالیف

                                                           
نز العّمال ، ك  103:  1، مشكاة المصابیح  19:  1، جامع بیان العلم  177:  8، الكافي   539و 498:  2مسند أحمد :  قارن)  747(

 .   169و 149:  10
 .  239:  5انظر مسند أحمد )  748(
 .  29:  50سورة ق )  749(
 .  76:  43سورة الزخرف )  750(
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ال یعقد من أطواق التكالیف على أعناق البشر إّال على قدر ) سبحانھ(أّن اهللا :  بمعنى  
وقد .  وینقص على حسب زیادة استعداده ونقصھ، ویزید تكلیف كلٍّ   طاقتھم ومبالغ قّوتھم

 .   )751(تقّدم بعض ھذا في أوائل ھذا الجزء

أّن في مرحلة التكالیف ال یتصّور وال یقع إّال العدل :  والذي نرید ذكره ھنا من ذلك  
علیھ ـ جلي  ، كما ھو ـ بعد التنبیھ ، ولیس فیھا من مجال لذلك السؤال والموازنة الصحیحة

 .   ظاھر

، واألرواح البشریة في  أّما في غیر ذلك فاالستعدادات متنّوعة والحقائق مختلفة  
، مترّتبة في درجات القرب  فطرتھا اُألولى متغایرٌة في الصفاء والكدر والضعف والقّوة

 ، متباعدٌة في والبعد ترّتب ضوء الشمس منھا ومرّكبات المواد الطبیعیة بحسب طباعھا
 .   ، متباینٌة في القرب والبعد من االعتدال الحقیقي اللطافة والكثافة ومزاجاتھا

، فحصل من  ، وقد ُقّدر بإزاء كلٍّ ما یناسبھ فقابلیتھا لما یتعّلق بھا من األرواح متفاوتة  
مجموع ذلك استعدادات خصوصیة مناسبة لبعض العلوم واإلدراكات والطباع واألحوال 

 .   والمھن واألشغال

وذلك االختالف حصل من أنحاء التركیبات الطبیعیة التي اقتضت صفات خصوصیة   
، واالنحراف   ، والذكاء والبالدة  ، والقّوة والضعف ، والشراسة والدعة  الحّدة واللین:  من

 .  واالستقامة في سائر الغرائز والخالل

یال واألشواق والعقول ومن تلك االختالفات التي في تراكیبھا حصل االختالف في األم  
 .  واإلرادات إلى أنواع األعمال والصناعات وأنحاء العلوم والحرف والمھن واألشغال

، ویستحسن كلٌّ ما   فنزع كلٌّ بطبعھ إلى عمل أو علم ینفر أو ال یمیل إلیھ اآلخر  
 .  یستقبحھ غیره

إذ العنایة اقتضت ; وھذا من أعظم مظاھر العنایات اإللھیة وأسرار الحكمة األزلیة   
، ولو تساوت االستعدادات واألھواء واألمیال والرغبات  نظام الكون على أحسن ما یمكن
 .  ، ولفسد العالم وتالشى من فیھ الختّل النظام وارتفع الصالح العاّم

واحدة في مرتبة واحدة یخّل بصالحھم ویذھب  فإّن بقاءھم طبقة واحدة على حالة  
، كما ھو جلي واضح غني عن  ، بل یأتي على وجودھم ویمحق روح كیانھم براحتھم
 .   الشرح

                                                           
 .  154تقّدم في ص)  751(
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، فكان حیفًا علیھم  مع ما یلزمھ من بقاء سائر المراتب في كتم العدم مع إمكانھا  
 .  وافتقاره عند عدمھا، وبقي االحتیاج في العالم إلیھا  ، ال قسطًا وعدًال وجورًا

   االستعدادات واختالفھا وتنّوعاتھا 

،   ، واُألّمي كاتبًا ، والجاھل عالمًا لماذا لم یكن السوقي ملكًا:  أترى أّن السؤال بأّنھ  
،   ، والزارع حاطبًا ، والكاسب كاتبًا ، واألمیر وزیرًا ، والجندي أمیرًا  والبدوي حاضرًا

،   لماذا لم یكن البصل زعفرانًا:   ھذه األسئلة إّال كالسؤال بأّنھ ، ھل وھكذا إلى غیر نھایة
 ، والحمار ، والكلب أسدًا  )752(، والفحم عسجدًا والشوك وردًا

كیف لم یصر  والفقیر )753(؟  لماذا لم یكن سحبان:  كالسؤال عن باقل!  ؟  ، وھلّم جّرًا  جمًال
؟  ؟ واإلنسان ھّال كان ملكًا ؟ والشّریر ِلم ال ُخلق خّیرًا ؟ والشقي كیف ال كان سعیدًا سلطانًا

 . إلى أضراب ھذه المناحي المترامیة إلى غیر أمد

أّن العنایة لو صنعت ذلك الضطّر :   ، وھو وھل الجواب عن كّل ذلك إّال واحد  
 !  یم المتأّلھ إلى كّل عمل بخس، والحك  السلطان إلى مباشرة الكنس

، وال الملك  ، ولم یكن السلطان سلطانًا وعند ذلك ال یبقى التناسب على وزان التماثل  
 !  ، وال اإلنسان إنسانًا  ملكًا

أم ھل یعّد ھذا في شيء من !   ؟ وھل من اختالل في النظام أضّر وأسوأ من ھذا  
 !  ؟ العدل

 .  عینھ والجھل بتمام حقیقتھ، فإّن ھذا ھو الظلم ب كّال  

 ..  وما العدل إّال تعدیل المواد واألشباح بحسب الصور واألرواح  

، ووضع كّل شيء في محّلھ الالئق بھ ومقامھ الذي  ما العدل إّال الموازنة والتناسب  
 .  . ینزع إلیھ

                                                           
 .  )1136:  2جمھرة اللغة . ( الذھب:  الَعسَجد)  752(
، فنشر یدیھ  ، فسألتھ عن ثمنھا ، وجاء بھا إلى ُأّمھ اشترى ظبیة بأحد عشر درھمًا.  عرب معروف بالعيرجل من ال:  باقل)  753(

 . أعیا من باقل:  ، فقالوا فضربت العرب بھ المثل!  ، یرید أحد عشر درھمًا وأخرج لسانھ وخّلى الظبیة
 .  )316:  1اإلیضاح في شرح سقط الزند وضوئھ (

، فكانوا إذا  ، یضرب بھ المثل في البیان وصفھ الجاحظ بخطیب العرب.  بان بن ُزَفر بن إیاس الوائلي الباھليسح:  وأّما سحبان فھو

 .   ھـ 54، ومات سنة  ، وأسلم أدرك الجاھلیة.   ھو أخطب من سحبان وائل:  أرادوا مدح إنسان بذلك قالوا
 .  )156:  3، بلوغ اإلرب  48:  1البیان والتبیین (
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،  شخاص، وتوزیعھا على األصناف واأل ما العدل إّال تسویة األمزجة بحسب األنواع  
 .  ، وصالح حال الجمیع الكّل )754(، وتقویم أود وتكمیل الحاجیات

ـ مثًال ـ عن فإّن السؤال ; على أّن كّل تلك المعارضات مجازفات جلیة لدى أّول نظرة   
ألّنھ ; ؟ وھٌم حائل وافتراض باطل   ؟ والجّن كیف لم تصر بشرًا لماذا لم یكن مَلكًا:  اإلنسان

، ولم یبق  ، ولو جاز التبّدل في الحقائق انقلب العالم كّلھ إلى الوھم تسویل وتبدیل في الحقائق
 .  في الوجود حقیقة راھنة وال ذوات متعّینة

، حیث إّن العنایة قد أوجدت  خرى في فساد تلك المراجعاتعلى أّن ھناك نظرة ُأ  
:  ، فالسؤال عن كون البشر لماذا لم یكن ملكًا یعود إلى السؤال عن أّنھ المالئك والبشر مثًال
 ؟  لماذا لم یجعل اإلنسان ملكًا:  ، ال أّنھ لماذا أوجد اإلنسان

 .  ما في اإلمكان أّن المالئكة قد أوجدتھم العنایة على آخر:  والجواب  

، فعدم إفاضتھ  واإلنسان أیضًا حقیقة من الحقائق مستعّدة ـ بحسب اإلمكان ـ للوجود  
،  )755()َأْعَطى ُكلَّ َشْيء َخْلَقُھ ُثمَّ َھَدى(:  ، بل ، والمبِدئ األّول ال بخل فیھ أیضًا علیھا بخل وحرمان

 .   مات حیاتھ ومكّمالت وجوده حسب استعدادهھداه إلى مقّومات أوده ومتّم

أترى لو أّن مھندسًا ماھرًا بنى قصرًا أو دارًا وأعمل في صنعھا كّل حذاقتھ ولباقتھ   
حّتى استكمل مرافقھا ولم یدع جھة نقص فیھا لوضعھ كّل مرفق في موضعھ المناسب لھ من 

ھ لماذا لم تجعل المطبخ حجرة ، فھل یحسن مراجعتھ بأّن تلك الدار حّتى المطبخ والمستراح
لماذا جعلَت في الدار مطبخًا :  وھل ھو إّال عین السؤال عن أّنھ!   ؟ واإلسطبل غرفة وھكذا
 !  ؟ وإسطبًال ومستراحًا

على حین أّنھ لو لم یضع ھذه المرافق في تلك الدار لما أمكن االرتفاق بھا واالنتفاع   
 .  ، ولذھب عناؤه باطًال وسعیھ ھدرًا  فیھا

، ولكّنھ بالنظر إلى توّقف االنتفاع بالدار  فالمطبخ بالنظر إلى نفسھ وإن كان حقیرًا  
 .   علیھ ومسیس حاجتھا إلیھ یعّد الزمًا كبیرًا

یخطر على ، وال  وإذا نظرت إلى مجموع ھیئة تلك الدار وجدت كال بموقعھ حسنًا  
، بل لكلٍّ في مقامھ   ، وال اإلیوان أولى من غیر مكان  خلدك أّن الغرفة أولى من الُصّفة

                                                           
 .  )442:  2صحاح اللغة . ( االعوجاج:  األود)  754(
 .  50:  20سورة طھ )  755(
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وموقعھ مقام من األھمیة واللزوم والحاجة واالقتضاء یجعلھ في صّف غیره وبإزاء ما 
 .  سواه

 .  ، تفاوت األفراد إّنما ھو بالنظر إلى مقایسة بعضھا إلى بعض نعم  

،  ، والماء كالنار  ، والجلمد كالعسجد ر إلى المجموع فالورد كالشوكوأّما بالنظ  
 :   كاألحجار )756(والُنّضار

 كال بموقعھ تراه جمیًال*** وإذا نظرت الكائنات بأسرھا 

أّنھم ھّال كانوا بحسن یوسف وصورة  وكما ال نعترض على المشّوھین في الخلقة  
،  ، ونعذر البشر في اختالف األشكال والصور بحیث ال یتشابھ اثنان منھم شبھًا تاّمًا  بلقیس

، كاختالف األشكال والطبائع وسائر  فكذا یجدر بنا أن نعذرھم في اختالف الغرائز والشمائل
طرھم وبدو تكوینھم ومزیج ، ونعرف أّن ذلك ألمر ذاتي في أصل ِف األمیال واألھواء
 .   ، وأّن ھذا االختالف البّد منھ في حفظ النظام األتّم والوجود األكمل أسناخھم وُأصولھم

ولو تنازلنا إلى تسلیم كونھ جورًا في حّق الفرد الخصوصي السافل ـ وال نسّلم ـ فھو   
 .  كمتھ، وال مندوحة للحكیم عن ارتكابھ بمقتضى ح عدل في حّق النوع المتكامل

ولو كان من الممكن أحسن من ھذا الصنع وأبدع من ذا االختراع ألوجده القادر الحكیم   
 .  والجواد الغني والفّیاض المطلق

 .  )757()لیس في اإلمكان أبدع مّما كان: ( ومن ھنا قالت أساطین الحكمة وكبراء الفلسفة  

أّما سبیل االحتراز عن المساوئ والشرور واالھتداء إلى سلوك سبل الخیرات   
من :  أّن شریف النفس نجیب األصل طّیب الجوھر ـ أعني:  والمحاسن فتمام الحقیقة في ذلك

وفضًال ـ فمثل ھذا قلّما یھّم كانت نفسھ أشّد صفاًء وأقوى تجّردًا وأقرب إلى مبادیھا شرفًا 
 .  لعدم المناسبة; بشيء مّما لیس في فطرتھ وال في طباعھ من الفواحش والرذائل 

ولو ھّم بشيء من ذلك نادرًا ـ الستیالء داعیة من دواعي وھمھ وھواه أو ھیجان من   
 .   شھوتھ أو غضبھ ـ زجره في الحال زاجر من عقلھ وھداه وملكوت ضمیره ووجدانھ

، فإذا ھّم بوھم لم ینزجر إّال   وإذا كان دون ذلك من صفاء االستعداد ونقاء الجوھر  
 .  بزاجر خارجي من شرع أو سیاسة أو ناصح أو مرّبي

                                                           
 .  )26:  7العین للفراھیدي . ( الخالص من جوھر التبر والخشب:   النّضار)  756(
 .  181:  7، الحكمة المتعالیة  39) شراقضمن الرسائل الثالث لشیخ اإل(األلواح العمادیة :  قارن)  757(
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أّما إذا ھّم بشيء من المحاسن مّما ھو في فطرتھ وجد باعثًا من عقلھ ودرایتھ وناصرًا   
، وھكذا حسب الحّظ من سالمة  لمناسبتھ إّیاه; ، فیمیل إلیھ شوقًا وشغفًا  من توفیقھ وھدایتھ
 .   النفس وصفائھا

أّما خسیس النفس خبیث الجوھر رديء األصل من مزیج عناصره ومختلطات طبائعھ   
،  لمناسبتھ ذلك; ، ویمیل إلى الخبیث من تلقاء ذاتھ   ، یندفع إلى الشّر والسوء بطبعھ فبالعكس

ّبعًا مع كثیر من الدوافع الخارجیة من داع ومرشد وواعظ وال یندفع إلى الخیر إّال تكّلفًا وتط
 .   ومسعد

وكّل تلك األفعال المستندة إلى الشھوات واألمیال المنبعثة عن االستعدادات   
 .  الخصوصیة لم تصدر إّال عن اختیار وقدرة على الطرفین

 .  وجبھ، ال أّنھا ت وإّنما االستعدادات ترّجح أحد الطرفین في تعّلق اإلرادة  

ومن أجلى الضرورات بداھة أّن تعّلق اإلرادة بشيء من فعل أو ترك ال تصّیر ضّده   
 .  ممتنعًا علیھ غیر مقدور لھ

، فكذلك ال ُیؤاخذ بھ إّال بعد إتمام الحّجة واإلعذار  وكما أّنھ ال یصدر إّال عن اختیار  
 .  واإلنذار

، وإن كان قد یعلم أّن  إلیھ من جّراء مناسبتھولكن كلٌّ یفعل ما یشتاق إلیھ بطبعھ ویمیل   
، ولكن طبعھ یمّج الحسن ویجد أّنھ یضّره كما تضّر ریاح   خالف فعلھ ھذا أجود وأحسن

 !  الورد بالجعل

ھذا خالصة النظر في االستعدادات التي عرفت اختالفھا بالنظر إلى سائر األشیاء   
استعدادھم بالنظر إلى التكالیف العاّمة  فإّن عاّمة المكّلفین یتساوى; سوى التكالیف 

، كتساویھم في مناط  ، فإذا اختلفوا اختلفت أیضًا  والنوامیس اُألولى وشعائر الدین الضروریة
 .   ، وھو العقل التكالیف

، ثّم  بالعقل المشترك:  وتلك المرتبة التي یلزم تساویھم بھا لصّحة التكلیف نسّمیھا  
 .  التزاید فیما عدا ذلك

 .   ، ككّل دلیل خالف بداھة العقل  أّما حدیث القبضة فالبّد من تأویلھ  

علم باختیار ھؤالء طریق الضالل ) جّل شأنھ(، وأّنھ   وھو محمول على مراتب العلم  
باختیار ُأولئك لطرق الرشاد ، وعلم   ، فخذلھم وتركھم للنار ولم یبال المؤّدي بھم إلى النار
 .  ، فأبقاھم لھا ولم یبال المؤّدي بھم إلى الجّنة
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، وسُیكشف لك عن  أّما حدیث السعادة والشقاوة فقد ُكشف لك عن بعض القول فیھ  
 .   باقیھ

 .  )أعاذنا اهللا(، والشقاء  )رزقنا اهللا(في السعادة :   األمر التاسع  

أطنب الباحثون من الحكماء وجھابذة الفلسفة وغیرھم من اإلسالمّیین وغیرھم عن   
، وكلٌّ أبدى وجھًا واستصوب نظرًا وسرد   ھاتین الكلمتین وما ینطویان علیھ ویوعزان إلیھ

 .  )758(بیانًا

،   حد ویحومون حول حقیقة واحدةوھم ـ على اختالف العبارات ـ یترامون إلى معنى وا  
ونحن في مشّیة اهللا عسى أن ندّلك على النقطة المركزیة التي یستدیرون علیھا وبیت الكعبة 

 .  التي یطوفون حولھا

إّن من یتدّبر في سبر صحیفة الكون وسیر عوالم الشھود ویمعن النظر في الكوائن من   
ة في ظاھر العیان وسّیاالت نامیة متحّركة طبق حقائق الوجود یجدھا ال محالة بین ثابتات قاّر

، ویجد ھذا الفریق منھا ال یزال تحت عوامل التجّدد والحدوث والنشوء والنمو  حركة الزمان
 .   واالنتقال من حال إلى حال

   السعادة والشقاء 

فھو على صفة كمّیة غیر مجتمعة األجزاء في الوجود مرّكبة القوام من قوى وفعلّیات   
 .  كّل قّوة ھي فعلّیة لما قبلھا وقّوة لما بعدھا.   تالیةمت

وھكذا یترامى الكائن في معارج تلك الصور والنشآت حّتى یصل إلى فعلّیة أخیرة لیس   
 .  وراءھا لصورتھ النوعیة من فعلّیة

إذا ألقیت حّبة قمح في أرض صالحة مستعّدة أخذت تتطّور في أشكال مختلفة وفعلّیات   
، وذھبت في نشوئھا ونمّوھا إلى  بعد خروجھا أّول یومھا من الجمادیة إلى النباتیة متنّوعة

، بل تأخذ ضّدھا معّرجًة على التنازل في درك االنحالل  غایة من االرتقاء تقف عندھا
،   ، وترجع إلى جمادیتھا اُألولى  ، وتتفّرق مواّدھا وتنحّل ُأصولھا  والتالشي واالضمحالل

 .  روه الریاحوتعود ھشیمًا تذ

                                                           
:  2لمباحث المشرقیة ، ا وما بعدھا 331:  1، رسائل إخوان الصفا  86و 85و 84و 82و 78و 72مبادئ الموجودات :  انظر)  758(

،  125ـ  123:  5، شرح المقاصد  310ـ  306:  3، شرح اإلشارات للطوسي   302ـ  297:  7، المطالب العالیة   450ـ  444

 .  260ـ  256، مقّدمة الشواھد الربوبیة  وما بعدھا 121:  9الحكمة المتعالیة 
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، وتلك الفعلّیة التي ابتدأت باالنحالل منھا ھي غایتھا  ، وھذا ھبوطھا فذاك صعودھا  
، وأزھى ُأویقات زھوھا وانتعاشھا وأبلغھا   ، وثمرتھا التي ترتجى منھا  التي كانت تسیر إلیھا

 .  قّوة وأشعلھا غریزة وأتّمھا دفعًا لثمرة

ـ على تقاربھا ووحدة حقیقتھا ـ أشّد االختالف الذي  وھذا یختلف في األفراد واألصناف  
 .  یتحّصل بین متباینات الحقیقة

ولكلٍّ من التربة والماء والھواء والجّو واإلقلیم والزارع والحرث والبذرة وسائر شؤون   
الظروف أعظُم دخل وتأثیر في حسن نمائھا ووفور ریعھا وضخامة سنبلھا وجودة حّبھا 

مطلق نوع :  ، أعني ر الكماالت الممكنة الوقوع في نوع ھذا النباتوطیب طعمھا وسائ
 .   القمح مثًال

والفرد الذي ساعدتھ العنایة وساقت لھ كّل ما ھو دخیل في تحسین حالھ وبلوغھ كّل   
صفات كمالھ ومنتھى ما یراد منھ وما یمكن أن یتحّصل في نوعھ من دواعي الطلب 

خایل الخیر مع افتقاد كّل صفة ردیة ومنقصة عرضیة أو وبواعث الرغبة ومواّد النفع وم
، فذاك الفرد ھو السعید في نوعھ الكامل في  طبیعیة من العیوب الممكنة في ذلك النوع أیضًا

 .  حقیقتھ البالغ غایة ما یستعّد لھ نوعھ من الكمال وخالل الخیر ومآثر الوجود

حسب تباعدھا وتقاربھا من تلك ثّم تتناقص مراتب األفراد وحّظھا من السعادة ب  
 .  المرتبة

، حّتى تنتھي إلى مرتبة الشقاء   وبإزاء كّل مرتبة من السعادة مرتبٌة من الشقاء تقابلھا  
 .  . ، وھي التي توازي وتقابل تلك المرتبة العلیا من السعادة المحض والعیاذ باهللا

 .   لھا شّقة شقاءتلك السعادة الصراح التي ال یشوبھا شّیة شرٍّ وال یدخ  

 .   فكّل مرتبة ـ على حكم التقابل ـ تناظرھا مرتبة بقدرھا من ضّدھا  

 .  ، ولكّل محّمد أبو جھل ، ولكّل عیسى قیصر ، ولكّل موسى فرعون  فلكّل آدم إبلیس  

إذًا فلو أردنا أن نعّبر عن السعادة بأقرب قول یشّف عن روحھا ویكشف عن جوھر   
بلوغھ منتھى كمالھ وغایة فعلیتھ وأتّم أنحاء وجوده :   سعادة كّل كائن ھي إّن:  معناھا لقلنا
 .  بحسب نوعھ

 .  فھي غایتھ المطلوبة وكمالھ األخیر وفعلیتھ التاّمة من مجموع ما لنوعھ من االستعداد  

، ولكّنھا على عّزتھا وندورھا في كاّفة الموجودات ھي في  وھذا سار في جمیع الكوائن  
 .  أندر وأعّز اإلنسان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وكما أّن لسائر الشؤون والظروف دخًال كبیرًا وتأثیرًا عظیمًا في حصولھا لكّل كائن   
، فإّن للعنایات والمساعدات اإللھیة في طیب   متحّرك أو ساكن واإلنسان على األخّص

 .   الجوھر ودماثة التربة وصّحة المنبت وسالمة البذر كذلك أعظم تأثیر وأكبر مدخلیة

، فكذلك ھي أصعب  ما أّن اإلنسان أشرف الموجودات وسعادتھ أكبر السعاداتوك  
إذ ال تكاد تجد تحت األثیر موجودًا أشّد منھ تركیبًا وأكثر ;  وأعّز وأشّذ وأندر من كّل سعادة

، مع ما یعتوره من عوامل الكون وفواعل  امتزاجًا وأعند عناصرًا وأبعد طبائعًا وأنفر خالئقًا
، إلى ما ال یحیط بھ الفكر ویستحضره  أثیر النشأة والتربیة والمجاورة والصحبةالحدثان وت

 .   الذھن

ومن جّراء ذلك كّلھ تعّسر بل تعّذر على الدھر أن یسخو في البرھة بعد البرھة   
واألحقاب بعد األحقاب بإنسان كامل بحقیقة اإلنسانیة بالغًا من ھذا النوع الغایة من مراتب 

 .  الفعلیة

عّز على األحقاب والدھور أن یتسّنى لھا الظفر بھذا الخطر الشاسع والِعلق النفیس   
 !  والجوھر الیتیم واإلكسیر الخطیر

وبعد أن عّزت على الدھر وأبنائھ وامتنعت تلك المرتبة ـ إّال لمن شاء اهللا من رجال   
اعي والھمم وكّل قّلوا نفرًا وعظموا في الكون أثرًا ـ صارت العنایات والظروف والمس

المؤّثرات تھب لكّل إنسان حّظًا من السعادة وتخّولھ نصیبًا منھا قلیًال أو كثیرًا جلیًال أو 
 .  حقیرًا

، وبمقدار نقص حّظ  فسعادة كّل إنسان إذًا ال محالة ممزوجٌة بشقاء محفوفة بعناء  
محوضة السعادة ، وبین أقصى الطرفین من  اإلنسان من السعادة یكون حّظھ من الشقاوة

،  وصرافة الشقاوة عرٌض عریض وفسحٌة شاسعة ومراتُب بحسب الوجودات غیر متناھیة
 .  وتعسر بل تمتنع اإلحاطة بھا على تفاصیلھا وأطباقھا لغیر موجدھا وخّالقھا

واستمداده قد یتسّنى لنا أن نشیر إلى ُأّمھات مراتب السعادة ) تعالى(، بمعونتھ  نعم  
 .  اعھا على ضابطة إجمالیة وتقاسیم كّلیةوُأصولھا وأنو

 .  إذ بضّدھا تتبّین األشیاء; ومنھا ُتعلم مراتب الشقاء   

، ولكّننا نملي ونسّطر ما یحضر  ، وال بكّلیاتھا ، كّال ونحن ال نّدعي الحصر واإلحاطة  
 .  ، ولعّل وراء ذلك شيء كثیر  على الفكر في بادھتھ ویجري بھ الیراع على ترّسلھ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


أكمل :  ، أعني بعد أن عرفت أّنھا الوجود الكامل في أّي نوع) أّوًال(أّما السعادات فھي   
،  ، أو كماٌل وجودّي في ذلك النوع حیث تكون ناقصة مقّیدة ، وھي السعادة المطلقة وجوداتھ
 :  قسمان

ة والمنفعة الفعلّیة من الكمال النسبي الذي یكون الغایة فیھ مؤّقت:   ، وھي  سعادة دنیویة  
 . فیھ محدودة

 .  الكمال الذي ال تحّد منفعتھ وال تقّید بأمد غایُتھ:   ، وھي  وُأخرویة  

 :  والدنیویة أیضًا قسمان  

،  ، ووفور القّوة واألید  ، واالستقامة، واستدامة العافیة والسالمة  كالصّحة:  بدنیة  
 .  ومباعدة العجز والوھن

،  ، وشرف اآلباء والعشیرة ، والعّز والجاه  والد واألزواجكنعمة المال واأل:   وخارجیة  
، وما ینعطف على ذلك النسق من حكومات   وكّل ما ینتظم بھ المعاش وتحسن بھ الریاش

وإمارات ومناصب ووسامات وغیرھا من االعتبارات الموھومة والخیاالت المتصّورة أّنھا 
 !  ، وما ھي إّال أوھام معدومة ھي الوجود

 :  خرویة أیضًا قسمانواُأل  

، والتعّلق  ، والتحّقق وجودًا بالجوھریات  ، وتعّرف المعارف كإصابة الحقائق:  علمیة  
 .  والمالبسة بالمبادئ العالیة

والتقّلبات ، وتطبیق األعمال والحركات  كالسیر على سنن الشرائع المقّدسة:   وعملیة  
، وكّف األذى  ، واألخذ بأحسن ما یسمع قوًال وفعًال  والتصّرفات على النوامیس اإللھیة

 .  ، وإسدائھ إلیھم حسب الجھد واالستطاعة ، وحّب الخیر لھم والشّر عن كّل خلیقة اهللا

ة السعادة البدنی:   وكما أّن الحسن والجمال من عوارض القسم األّول من الدنیویة ـ أعني  
ـ فكذلك األخالق الجمیلة والفضائل الكاملة والنعوت العادلة والملكات الفاضلة كّلھا من 

إذ ال نعني باُألخرویة ـ كما عرفت ـ إّال ما ینفع ویدوم ; عوارض القسم األّول من اُألخرویة 
 .   . من مكتسبات اإلنسان في دنیاه أو موھوباتھ

وال تتالشى غایتھ وإن تالشى الھیكل وزالت البنیة ما ال تحّد منفعتھ :   ُأرید باُألخروي  
فھذه ُأّمھات أنواع   . وانھدم المسكن وتجّرد الساكن محّلقًا في طیرانھ إلى حیث یعلم اهللا

 .  السعادة ودعائم ُأصولھا على وجھ كّلي

 .   ولكّل واحد منھا عرٌض عریض ومراتُب ال تتناھى  
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، كما  اُألّمھات والفروع مرتبٌة تقابلھا من الشقاءوفي إزاء كّل مرتبة من السعادة من   
 .  عرفت

 .  فالشقاء ینقسم بانقسام السعادة في جمیع المراتب  

،  صف الجاھل:  فقیل لھ.  ، فوصفھ  صف لنا العالم:   )علیھ السالم(قیل ألمیر المؤمنین   
 .  )759(» قد فعلت  «:  فقال

،  فإّن السعادة سعٌة في الوجود; لسعادة والشقاء تقابل العدم بالملكة والتقابل بین ا  
، والعدم  ، والشقاء عدم كمال عن موضوع قابل لھ  ـ خیٌر محض )760(والوجود ـ كما قالوا

 .   ، وھو شرٌّ محض ھو الشقاء

أّن كّل واحد من السعادة ونقیضھا :  ، أعني  ین كسبّیان وذاتّیانثّم إّن ھذین الجوھر  
، وھما ثابتان للموجود أزًال وأبدًا  یتحّصل من ُأمور ذاتیة غیر اختیاریة وُأمور كسبیة إرادیة

، فھو ثابت بثبوتھ معلوم مع   ، بل ھو نحو وجوده وجوھر كیانھ مخّلدان معھ دائمًا وسرمدًا
  . علمھ حّتى قبل وجوده

، والشقي  السعید سعید في بطن ُأّمھ «:  ولعّل إلى ذلك اإلشارة في الحدیث المستفیض  
 .  )762(» )761(شقي في بطن ُأّمھ

،  أصلین آخرینإّن ُأصول السعادة والشقاء تنبعث من :   ثّم لو أردنا أن نقول بقول كّلي  
، وتنقسم فروعًا وُأصوًال بحسب اختالف العلم  ، وتختلف شّدة وضعفًا العلم والجھل:  وھما

                                                           
 .  510نھج البالغة )  759(
 .  121:  9، الحكمة المتعالیة  72مبادئ الموجودات :  الحظ)  760(
 .  356، التوحید للصدوق  81:  8الكافي )  761(

:   7وائد ، مجمع الز  140:  11، الجامع ألحكام القرآن   350:  6، التمھید البن عبد البّر  5:  2المعجم الصغیر للطبراني :  وقارن

 .   ، مع اختالف 16:  2و 548:  1، كشف الخفاء  107:  1، كنز العّمال  270، الدرر المنتثرة   240، المقاصد الحسنة   193
أبا الحسن الكاظم موسى (سألت :  قال:  )ابن أبي عمیر(للصدوق بسنده إلى ) التوحید(ففي كتاب :  وبھذا ورد حدیث أھل البیت) 762(

،  » ، والسعید من سعد في بطن ُأّمھ الشقي من شقي في بطن ُأّمھ«:  )صلوات اهللا علیھ(معنى قول رسول اهللا عن ) بن جعفر

ـ وھو في بطن ُأّمھ ـ أّنھ سیعمل  ]اهللا[، والسعید من علم  الشقي من علم اهللا ـ وھو في بطن ُأّمھ ـ أّنھ سیعمل عمل األشقیاء «:  فقال

خلق اإلنس والجّن ) عّز وجّل(إّن اهللا  «:  ؟ فقال » ، فكلٌّ میّسر لما خلق لھ اعملوا «:  معنى قولھ فما:  قلت لھ.  »  عمل السعداء

، فالویل لمن  فیّسر كال لما خلق لھ) َما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواالِْنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن: ( ، وذلك قولھ تعالى  ولم یخلقھم لیعصوه; لیعبدوه 

 .  انتھى»  ھدىاستحّب العمى على ال
 .   ))رحمھ اهللا(منھ . ( )سالم اهللا علیھم(، وكذلك سائر أحادیثھم  ، فتدّبره تجد فیھ كنزًا من المعارف انظر ما أشرف ھذا البیان وأعاله

 . 356الحظ التوحید للصدوق :   أقول
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، لما كّنا مباعدین عن الحقیقة   ، وتتفاوت مراتب ذینك باختالف مراتبھما والجھل وانقسامھما
 .  وال منحرفین عن جادة الصواب

، بل ھو   ، وأتّم الحسنات وأعظمھا یتبع العلم كما أّن أكثر السّیئات وأكبرھا یتبع الجھل  
 .  ، رزقنا اهللا العلم من فضلھ وجعلنا من أھلھ الحسنة الكبرى والنعمة العظمى

، وتتفاوت بھ  وھو الذي یحصل بھ االختالف في معارج الفضل ومدارج القرب والبعد  
 .   منازل المقّربین وحظائر الروحانّیین

أّما العقل الذي ھو مدار التكلیف في الكّل فھو واحد على تباعد درجاتھم في السعادة   
ما یسّمى بھ اإلنسان :  ، أي ، وھو القدر المشترك في العقالء وتباینھم في الذكاء والبالدة

 .  عاقًال

 ، وال ھم في الفضل والعلوم بمرتبة ، وما علمھم بعلم واحد ولھذا كّلفوا بتكلیف واحد  
، واختالفھم ھذا في العلوم كاختالفھم في  ، فإّن الترّقي في العلوم أمر وراء التكلیف  واحدة

 .  )763()َوِلُكّل َدَرَجاٌت مِّمَّا َعِمُلوْا(:  األعمال

ي سعادتھ ، وھ فمن ُحجب عن بلوغ الغایة التي یقتضیھا استعداده الخصوصي  
، وكان تأّخره عنھا لتقصیر وتوان منھ ـ كما ھو  )764(الخصوصیة ال سعادتھ بحسب نوعھ

ال محالة یعّذب تعذیبًا األغلب ـ أو ارتكاب أعمال تنافي حصولھا ـ كما ھو الغالب أیضًا ـ ف
، أو تدركھ عنایة خاّصة تخّفف عنھ وطأة ھذا   یناسبھ بحسب حرمانھ عن بلوغ مرتبة إمكانھ

 .   العذاب

، وإن   وأّما الواصل إلى ما أمكن لھ وُھیِّأ في استعداده من السعادة فھو الناجي والمنّعم  
، فإّن ذلك ال یكون موجبًا  منھمكانت سعادتھ أدنى وأدون من كثیر من السعداء وأسفل مرتبة 

،  ، وحیث ال إدراك فال ذوق إذ ھو ال یدرك كنھ سعادة من ھو أعلى منھ; لحسرتھ وعذابھ 
 .   ، وحیث ال شوق فال عذاب وال حسرة وحیث ال ذوق فال شوق

                                                           
 .  19:  46، وسورة األحقاف  132:  6سورة األنعام )  763(
 .  السعادة إّما نوعیة أو فردیة:  ، حیث نقول من ھنا یبدو لك نحو تقسیم للسعادة أمام تقسیمنا السابق)  764(

 .  مجتمع أقصى ما یمكن من الكماالت لذلك النوع في فرد منھ:  واُألولى ھي
، وھو روح القطب الحقیقي المطلق والمرتبة  وأكمل الممكنات وأفضل الكائناتوھذه المرتبة خاّصة تحت امتیاز أشرف الموجودات 

ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا َبْعَضُھْم : ( ال القطب اإلضافي بحسب كّل وقت كسائر األنبیاء) صلوات اهللا علیھا(الحتمیة والنفس المحّمدیة 

 .  ]253:  2سورة البقرة [) َعَلى َبْعض
 .  بلوغ الفرد إلى ما ھو مستعدٌّ لھ بحسب ذاتھ وبیئتھ من الكمال:  ھيوالسعادة الفردیة 

 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( ، إلى آخر ما ذكرنا ، أو ُأخرویة ثّم الفردیة إّما دنیویة
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، وھي  وإن ھو إّال كفاقد حاّسة الشّم المدفوع عن التمّتع بنعمة كبرى من نعم الوجود  
بشّم أریج األزھار ونفحات الورود وما یوازیھا أو یفوقھا من سائر الروائح العطرة  التلّذذ

 .   والنوافح المسكّیة

ولكن ذاك الذي ما أحّس بھا وال أدركھا مّدة عمره ال یجد شیئًا من العذاب بفقدانھا، وال   
 .  یرى النعیم إّال التمّتع بما عداھا من الحواّس

من مراتب السعادات وأضدادھا إّنما ھو بقدر وجب باعتبار ، وكّل ما ذكرناه  نعم  
 .  ، فال ینافي كونھ باالختیار وأمكن باعتبار آخر

متالزمتان أشّد التالزم مرتبطتان ) الدنیویة واُألخرویة(ثّم ال یذھبّن عنك أّن السعادتین   
 .  بأقوى عرى الربط

،   لھ السعادة إّال بتحصیل الحالین جمیعًا أّن اإلنسان مادام إنسانًا فال تتّم:  وقد ذكروا  
 .  )765(، والفضائل الروحانیة الفضائل الجسمانیة:  وھما

ان تدریجي الحصول وأنشأت ، فإّن العنایة اُألولى حیث جعلت الكمال في اإلنس نعم  
، ال جرم كان البلوغ إلى  النفس الناطقة على نعت أّنھا جسمانیة الحدوث روحانیة البقاء

سعادتھا الروحیة موقوفًا على مباد كثیرة وطّي بواد فسیحة ال یتیّسر لإلنسان وصلھا وقطعھا 
 .  ر مقّدماتھونشرھا وطّیھا إّال باستكمال أدواتھ وصّحة آالتھ وسالمة مركبھ وسائ

وال ینافي ذلك أّن السائر ـ بعد الوصول إلى الغایة والنزول في المنزل ـ ینبذ تلك   
، فإّن تیّسر الطریق إلى السعادة  األدوات ویستغني عنھا وال تكون من سعادتھ ھناك في شيء

 .   ، وھي ضروریة في حصولھا وإن لم تكن من الحقیقیة بصفة دائمیة  من أعظم السعادة

أّن أّول مراتب السعادة أن یصرف اإلنسان إراداتھ ومحاوالتھ إلى :  وقد ذكروا  
مصالحھ في العالم المحسوس من ُأمور النفس والبدن وما یّتصل بھما ویشترك فیھما من 

 .  )766(الكیوف النفسیة والنعوت الجسدیة

لتلّبس بالمحسوس من الماّدیات وعالئق األھواء وھو في ھذه المرتبة ال یخلو من ا  
 .   ، ولكن یلزم أن یكون ذلك على قدر معتدل  والشھوات

، وعّبروا  ، فعّرفوا الغایات بالمبادي وعلى مثل ھذا اّطردوا الكالم في باقي المراتب  
 .  )767(عن السعادات بمقّدماتھا وأسبابھا

                                                           
 .  130و 127ـ  124:  9، الحكمة المتعالیة  124:  5، شرح المقاصد  86و 85و 82و 78و 72مبادئ الموجودات :  انظر)  765(
 . راجع نفس المصادر المتقّدمة)  766(
 . انظر نفس المصادر المتقّدمة)  767(
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ھي أن تكون :  ، حیث قالوا وعلى مثلھ جروا في ذكر األخیرة من مراتب السعادة  
، والفعل إذا كان خیرًا محضًا  ، وھذه األفعال ھي خیر محض أفعال اإلنسان كّلھا أفعاًال إلھیة

وعند ذلك تموت وتنھدر سائر .  فلیس یفعلھ فاعلھ من أجل شيء آخر غیر الفعل نفسھ
، إلى آخر ما  سائر عوارض النفسین البھیمیتین والتخّیل المتوّلد عنھمادواعي طباعھ البدني ب

 .   )768(ذكروا في ھذه المنزلة العصماء والمرتبة القعساء

آثار السعادة والذي أراه أّن كون أفعال اإلنسان على تلك الخاّصة والصفة إّنما ھو من   
وما ھي إّال وصول الموجود إلى أقصى مرتبة .   ، ال ھي نفسھا وثمراتھا ولوازمھا ونتاجاتھا

فإذا بلغ ھذه المرتبة .  من الكمال میّسرة لھ أو مستعدٌّ ھو لھا بعموم نوعھ أو بخصوص ذاتھ
 .   ترّتب علیھا ذلك األثر الذي ذكروا

، وتلك الطریقة   المباحث ھم جھابذة علم األخالقولكن الذین نھجوا ذلك السبیل في ھذه   
،  ، فتلك أخالقیة من المعاني والتعاریف ھي بفّنھم أشبھ وإلى موضوع علمھم أقرب

 .  ، ولكلٍّ وجھٌة وطریقتنا فلسفیة

، ویصّح   أن یحیى حیاة ال موت بعدھا:   والغایة أّن منتھى مراتب السعادة لإلنسان  
، ویبتھج بھجة ال  ، ویغنى غنى ال فقر معھ قدرة ال عجز فیھا ، ویقدر صّحة ال سقم معھا

، ویقوى قّوًة ال ضعف بھا وال آخر  ، ویلّذ لّذة ال انقطاع لھا وال فتور فیھا حزن معھا
 .  ألّولھا

 .  أن یصیر اإلنسان خیرًا ال شّر فیھ ووجودًا ال عدم معھ:  وبأوجز لفظ  

، بل ھو من الممكن  دار الحیوان كما قد یقال ولیس ھذه الحیاة والنشأة من خصائص  
 .  الجائز حّتى في دار الموات

، واختار أن  وذلك فیما لو تحّقق التخّلق ألحد بأخالق الروحانّیین ومات حّیًا باالختیار  
 .  یحیى مّیتًا بالطبیعة

 .  ودون ذلك عقبات ومراتب حّظ اإلنسان منھا حّظھ من االعتدال واالستقامة  

 .  ولعّلك وقفت على ما قّدمناه في أّول ھذا الفصل من تقاسیم العدالة ومراتبھا  

وال ریب أّن تطبیق العمل واألخالق وحركة األفكار والمعتقدات على نوامیس العدالة   
 .  ، بل لعّلھ السبب الوحید لھا ھو أكبر ماّدة وأغزر منبع وأوفر استعداد للسعادة

 .  بالتقوى:  ھ في لسان الشریعةویعّبر عن جماع ذلك كّل  

                                                           
 .  )250:  2القاموس المحیط . ( العالیة المرتفعة:  القعساء)  768(
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 :  ، فأصاب ثغرة الحقیقة الراھنة في قولھ ولعّل الشاعر انتشق شمیمًا من تلك النفحة  

  )769(ولكن التقّي ھو السعید*** ولست أرى السعادَة جمع مال 

لیھا ونجعلھا خاتمة ما أردنا بیانھ من وحیث بلغنا إلى ھذه الغایة فبالحري أن نقف ع  
، وأن یعّمنا  تلك اُألمور راغبین إلى ولّي السعادة أن یختم لي ولك بھا أّیھا الناظر الكریم

 .  وإّیاك ذلك الفوز والنعیم إن شاء اهللا

 

   عود إلى تتّمة مباحث الحسن والقبح 

 ]عود إلى تتّمة مباحث الحسن والقبح[

تكملة ما دخلنا فیھ ولم نستوفھ وابتدأنا بھ ولم نبلغ غایة ما نتوّخى  ، فنعود إلى وعلیھ  
، لیس المعّول  ، وقد جّرنا الكالم إلى سلوك أودیة سحیقة والخوض في تّیار لجج عمیقة منھ

 .  وألطافھ الخفیة) جّل شأنھ(بالخروج منھا على صّحة وسالمة إّال على اهللا 

أّن العقل ـ كسائر :   نھ إلى كّل تلك المباحث ھووكان األصیل بالغرض الذي خرجنا م  
القوى ـ یدرك حسن األفعال وقبحھا مع قطع النظر عن سائر الجھات من شرع وعرف أو 

 .   ، سوى ما عرفت من المالئمة والسنخیة واالشتراك في جھة الخیریة وسعة الوجود  عادة

،  راكھ لحسن األفعال وقبحھاولذا كّلما اّتسع وجوده واشتّدت خیریتھ وكمالھ اشتّد إد  
 .   ، وھو العقل المحّمدي ومرآة العلم األحدي  حّتى ینتھي إلى أكمل العقول وأشرفھا

،  ، وقضت لھا بھ الحكمة  ثّم تتنازل في قّوتھا وكمالھا على حسب ما شاءت لھا العنایة  
 .  وأسعفتھا بھ الظروف والمراكز

ي نظم الكون ومسیس الحاجة إلیھا في نسق وكلٌّ یدرك من حسن األشیاء ومنافعھا ف  
 .   العالم على قدر ما عنده من الصّحة ما ُأوتي من تلك الموھبة والمنحة

فعدم وصول أكثر العقول إلى مصالح أكثر األفعال ومحاسن عاّمة األعمال ـ ككثیر من   
ونیة ـ لیس الموّظفات الدینیة وأحكام الشرائع والنوامیس اإللھیة بل كأكثر الحوادث الك

، بل لقصور عاّمة العقول عن إدراكھا   لخلّوھا عن جھات المصالح والمحاسن أو المقابح
 .   وتحصیل مالكھا

 .  ، ولھا بتلك الجھات تمام العلم وكمال المعرفة أّما العقول الشریفة فھي علیھا ُمشرفة  

                                                           
 .  75، راجع دیوانھ  ھذا البیت للحطیئة)  769(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


تفصیل مذعنة بأّن ، سائر العقول المتعارفة تشترك في معرفتھا على الجملة ال ال نعم  
جمیع ما أحكم ذلك المدّبر الحكیم في األكوان وما حكم بھ في نوامیس الشرائع واألدیان كّلھ 

:   لتنّزھھ عن الجھل والجزاف والتھمة; ال یخلو من حكمة ولم یقع حیف في القسمة 
 .  )770(» أن ال تّتھمھ:  ، والعدل أن ال تتوّھمھ:   التوحید «

إذ مطلق العقل ; ومن ھنا صارت المدركات العقلیة ـ بحسب القسمة الحاصرة ـ رباعیة   
، أو خلّوھا من  ، أو قبحھا بالنسبة إلى مطلق األفعال إّما أن یدرك على التفصیل حسنھا

 .  ، أو ال یدرك شیئًا من ذلك الجھتین

 .  ، ال اإلیجاب كّلیًا ب الجزئي دفعًا لدعوى السلب الكّليوالمّدعى ھو اإلیجا  

مبحث الحسن والقبح العقلّیین ـ قد :   وعلى ھذا األصل األصیل والمبحث الجلیل ـ أعني  
التي ھي من ُأّمھات ) اللطف: (  ، كقاعدة بنت اإلمامیُة جملًة من قواعدھا في اُألصولین

، وستمّر اإلشارة والتنبیھ   المتفّرع علیھا جملة من اُألصول االعتقادیة )771(المسائل العقلیة
،   )772(المبحوث عنھا في ُأصول الفقھ) المالزمة(، وكقاعدة  على كثیر منھا إن شاء اهللا

) عموم الفیض: (  كقاعدة، و  )773(الموروثة عن أساطین الحكمة) إمكان األشرف: (  وكقاعدة
إّن ترك الخیر الكثیر الستلزامھ الشّر : ( المرموز إلیھ بقول بعض األساتذة من قدماء الفلسفة

 .  )774()القلیل شرٌّ كثیر

وبھذا تنحّل الشكوك والشبھات في وجھ وقوع الشرور في العالم وصدورھا من الخیر   
 .  المحض

                                                           
 .  558نھج البالغة )  770(
، أنوار  117، قواعد المرام  139ـ  130، االقتصاد للطوسي  13:   3، رسائل المرتضى  وما بعدھا 186 الذخیرة:  الحظ)  771(

، اللوامع اإللھیة  33ـ  32، شرح الباب الحادي عشر  279ـ  276، ارشاد الطالبین  324، كشف المراد  156ـ  153الملكوت 

 .  250ـ  249) فارسي(، گوھر مراد  164ـ  162، الحاشیة على إلھیات الشرح الجدید للتجرید  229ـ  227
  . 188:  2، أجود التقریرات   177، الوافیة  2:  2القوانین :   راجع)  772(

، واألصفھاني في نھایة الدرایة  338ـ  337، والغروي الطھراني في الفصول  171الفاضل التوني في الوافیة :  ولم یلتزم بالمالزمة

 .  40ـ  39:  3
ضمن الرسائل الثالث (، اللمحات   101) یخ اإلشراقضمن الرسائل الثالث لش(، كلمة التصّوف  204المباحثات :  انظر)  773(

 .  244:  7و 307:  2، الحكمة المتعالیة  372، القبسات  156) لشیخ اإلشراق
، فالبّد أن یكون الممكن الذي ھو أشرف منھ  أّن الممكن األشرف یجب أن یكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن األخّس:  ومفادھا

 .  قد وجد قبلھ
 .  69:  7الحظ الحكمة المتعالیة )  774(
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، وسّد باب الحسن والقبح سدٌّ لجمیع  فالتعداد یطول والتطویل فضول:  وبالجملة  
، وسیّتضح لك قریبًا  ، كما ظھر لك ذلك اُألمور العقلیة وإیقاف عن كاّفة اُألصول االعتقادیة

، ویحسن عندك  بما ال مزید علیھ بحیث تسمح لنا بالعذر في إشباع الكالم في ھذه المسألة
 .  ا عن خّطة ھذه الرسالة من االلتزام باإلیجاز وعدم اإلطالةخروجنا فیھ

على أّن كّل واحدة مّما استطردناه فیھا من المسائل ھي بذاتھا مسألة مھّمة ذات فوائد   
، فالتعّرض لھا بذاك القدر وإن كان   ، كانت حریة بالبیان جدیرة بأن نفردھا بالعنوان  جّمة

 .  ّال جمیًالقلیًال لم یكن ـ بفضل اهللا ـ إ

وحیث بّلغنا اهللا بمّنھ أقصى الغرض من إثبات ھذا األصل الذي عرفت مزید االھتمام   
، فلنرجع إلى أشرف فروعھ التي تبتني وترجع إلیھ الذي ُعقد ھذا  بھ وعظیم ما یتفّرع  علیھ

،  مامیةعاّمة اإل) جّل شأنھ(، وھو العدل الذي تقول بثبوتھ وتحّققھ فیھ   الفصل لھ باألصالة
 .  ، عدا من عرفت بل قاطبة اُألّمة اإلسالمیة

إّن كّل فعل عرضتھ على :   إّن خالصة القول ھنا على طرز آخر من البیان:   فنقول  
، والثاني الحسن بالمعنى  ، واألّول ھو القبیح العقل فإّما أن یتنّفر منھ ویستكرھھ أو ال

 . ال ما اشتمل على المصلحة،  ما خال عن النقص والمفسدة:   ، أعني  األعّم

ألّن ارتكابھ ال یخلو إّما لحاجة إلیھ أو ; ) جّلت عظمتھ(ثّم إّن القبیح محال فعلھ على اهللا   
 .  ، فالقبیح علیھ محال )تعالى(، وكالھما محال علیھ  لجھل بھ

 .  ، فالظلم إذًا محاٌل علیھ ثّم أّي قبیح أعظم من الظلم وأشّد منافرًة للعقل منھ  

ثّم إذا كان مثل التكلیف بالمحال وبغیر المقدور وجواز العقاب والعتاب على تركھ من   
،   ؟ وصّحة إدخال المطیع مبلغ وسعھ وأقصى جھده إلى النار بأّنھ لماذا لم تفعل:   المولى

، كّل ذلك لیس   والعاصي كذلك إلى الجّنة على سبیل المجازاة واالستحقاق ال العفو والتكّرم
 :   ألّنھ تصّرٌف من المالك في ملكھ; ال قبیح بظلم و

 !  فبعد الیوم أنِت وما تشائي*** فقل لنفوس أھل الشّر ِبشرًا 

 !  ؟ وإذا لم یكن مثل ھذا ظلمًا وال قبیحًا فأّي شيء یكون عّده من ذلك صحیحًا  

ثیل أترى لو أّن رجًال عّذب بعض دواّبھ أو عبیده بأنواع العذاب من التنكیل والتم  
، وكان الرجل بین ُأّمة وحشیة  ، مع طاعتھا لھ وانقیادھا إلیھ )775(وباءت منھ بالعیش الوبیل

                                                           
 .  )1839:  5صحاح اللغة . ( الوخیم:  ، والوبیل الِثقل والَوَخامة:  الَوَبَلة)  775(
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 ال:  ، أكانت تبسط لھ العذر في ذلك وتقول وجماعة جاھلیة ال تمیل إلى مّلة وال تنحو لنحلة
 !  ؟ ، فإّنھ مالك یملك اللوم علیھ أحد

 .   ، فالحكم إنصافك واعتبارك  أنت واختیارك  

، فكّل ما یدرك العقل قبحھ ال محالة یستحیل  وبعد أن ثبت إدراك العقل للحسن والقبح  
كون ما یصدر :  إّال) جّلت آالؤه(إذ ال نعني من العدل فیھ ; ، فثبت كونھ عادًال  )تعالى(علیھ 
 .  من األفعال غیر منافر للعقل وال یعّده قبیحًا عنھ

، ال   )تعالى(غایة ما ھناك أّن العقل لقصوره وضعفھ یعجز عن إدراك مصالح أفعالھ   
 .  أّنھ یقّبحھا ویجدھا منافرًة لھ

) تعالى(أّن كون الظلم قبیحًا وكون القبیح محاًال علیھ :  والحّق المحض وزبدة المخض  
 .   مع ما عرفت من إقامة البرھان علیھ،  أمٌر ضرورٌي

على أّني ال أظّنك ترضى أن تنسب لرّبك ما ال ترضى بھ لنفسك إن كنت من أھل   
، فأدنى من لھ مسكة ـ ولو قاصرة ـ یجزم في شعوره  التكّرم والكمال وسداد األفعال واألقوال

 .  ببطالن مقالة األشاعرة

جّل شأنھ وعّز (إّنھ :   ومن ذلك كّلھ ظھر جلّیًا أّن الشریعة المقّدسة اإلسالمیة تقول  
، والبّد أن یثیب المطیعین وینتقم بقدر  ال یحیف في قضائھ وال یجور في بالئھ) سلطانھ

، وال  ، ویكّلف الخلق بمقدورھم ویعاقبھم على تقصیرھم دون قصورھم الذنب من العاصین
، وال یأمر العباد إّال بالصالح وال یكّلف إّال بما بھ  العقاب والعاصي بالثوابیكافي المطیع ب

، والشّر بخذالنھ بعد إتمام الحّجة   ، والخیر بتوفیقھ وإرشاده ومنشأه منھ  الفوز لھم والنجاح
فإّن من تمّحضت ذاتھ بالخیریة والكمال والنور یستحیل ; ، فھو صادر عنھم ال عنھ  ببیانھ

 .  صالة فعل الشرورعلیھ باأل

، بل باختیار وإرادة منھم ال  أّن العباد في أفعالھم غیر مجبورین:  ومن ذلك ذھبوا إلى  
 .  یزالون طائعین أو عاصین

، كما یشھد بھ العقل الصریح   منّزھًا عن القبیح) جّلت عظمتھ(لكونھ ; كّل ذلك   
 .  والبرھان الصحیح
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، ولعن الظلم في صریح  ، ونھى عن الظلم والعدوان  وقد أمر بالعدل واإلحسان!   كیف  
، وأخرج الظلم عن أھلیة الخالفة عنھ  ، ونّزه ذاتھ المقّدسة عن ذلك في كتابھ المبین  القرآن

 .  )776()َال َیَناُل َعْھِدي الظَّاِلِمیَن(:  ، حیث قال  في األرضین

، فال أظّن عدم حصول الجزم ألحد بھذا المذھب الواضح والسبیل   وبعد ھذا كّلھ  
 .  ، مع ما یترّتب على إنكاره مّما اّطلعت وستّطلع علیھ من الفضائح الالحب

 !  ولكن من سّد باب حكم العقل بنفي التحسین والتقبیح حُسنت عنده تلك القبائح  

النحصاره ; بّوة ووجوب البعثة بالدلیل العقلي حّتى إّنھ ال سبیل لھ إلى إثبات الن  
 !  بوجوبھا من باب اللطف الذي ما تلّطف لھ ذھنھ وال أدركھ یقینھ وال ظّنھ

، واهللا ولّي التوفیق لي  ، فال یستزلّنك الشیطان وشنائع ھذا القول ال تحتاج إلى بیان  
 .  ، وھو أرحم الراحمین  ولك

بالعدل على الوجھ الذي ذكرناه ) تعالى شأنھ(صافھ ثّم بعد أن تجّلى لك وجوب اّت  
، وال   ، فاعلم أّن عّد ھذا األصل من ُأصول الدین لیس على نحو اُألصول السابقة وأوضحناه

تقّدست ذاتھ وجّلت أسماؤه (، بل ھو من أحد صفاتھ الكمالیة  ھو في عرضھا وعدادھا
 .  )وصفاتھ

ألصل السدید على ما مّر من أّن وجوب فھو من شعب مسألة التوحید وفروع ذلك ا  
 .   وجوده مستلزم بل أقوى دلیل على توحیده وعلى جمیع صفاتھ الكمالیة الجمالیة والجاللیة

جّل (، ولكن صفاتھ   وھي وإن رجعت مع وحدتھا إلى القدم والعلم والقدرة والحیاة  
كتناه ال ُتحّد فصفاتھ المقّدسة ، وكما أّن ذاتھ المنّزھة عن اال كما ال ُتضاھى ال تتناھى) شأنھ

 :  ال ُتحصى وال ُتعّد

 یفنى الزمان وفیھ ما لم ُیوصف*** وعلى افتتان الواصفین بوصفھ 

تو ترك صفت كن كھ أز این بھ صفتي *** ھر كس صفتي دارد ورنگي ونشاني 
 )777(نیست

 فاعتصاُم الورى بمغفرتَك*** عجز الواصفون عن صفتك 

 )778(ما عرفناَك حّق معرفتَك*** ُتب علینا فإّننا بشٌر 

                                                           
 .  124:  2سورة البقرة )  776(
ألّنھ لیست ھناك صفة أحسن من صفة ;  ، وعلیك ترك االّتصاف بأّي صفة لكّل شخص صفة ولون وعنوان:  معنى البیت)  777(

 .  ترك الصفة
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، بل كّل معنى مشھود   ، بل كّل معقول ومحسوس  وذاك أّن جمیع العقول والنفوس  
، والجماد  )779(، والمجّردات السوامك األفالك والمالئك:  ومعّین موجود وممكن محدود من

، كّل  إلى غیر ذلك من مخلوقاتھ وما ال یتناھى من مصنوعاتھ،  ، واإلنس والجاّن  والحیوان
 .   ، تنبئ عن اسم من أسمائھ وصفة من صفاتھ واحد من أشخاصھا وأفرادھا آیٌة من آیاتھ

،   ، أو كلمة من كلماتھ  فما من موجود إّال وھو حرف من حروف كتابھ التكویني  
َوَلْو َأنَّ َما ِفي االَْْرِض ِمن َشَجَرة َأْقَالٌم َواْلَبْحُر َیُمدُُّه ِمن َبْعِدِه (:  ، وجوده ال ینتھي أمدًا وفیضھ ال ینقطع أبدًا

 .   )780()َسْبَعُة َأْبُحر مَّا َنِفَدْت َكِلَماُت اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ َعِزیٌز َحِكیٌم

 ـعاَلُم منھا وكّون التكوین*** أشرقت منك لمحٌة نشأ الـ 

 ُكّن إّال كتاُبك المستبین*** فجیمُع األكوان ما ھّن مھما 

المسیح ابن  (، فما  وحیث إّن جمیع األكوان والكائنات كّلھا كلمات اهللا وكتبھ  
، غیر أّن اآلیات والعالمات  إّال كلمة من تلك الكلمات وآیة من ھاتیك اآلیات )علیھ السالم()  مریم

 .  ، ال في الحقیقة لى معلومھا عند المستعلمینتختلف قّوة وضعفًا في الداللة ع

نظرًا إلى خلقھ الفجائي ووجوده الخارق للناموس الطبیعي ھو أحرى أن ) المسیح(فـ   
، وإّال فالمسیح وسائر  )781()ِإنََّما اْلَمِسیُح ِعیَسى ْبُن َمْرَیَم َرُسوُل الّلِھ َوَكِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم(:  یوسم بوسام

 .   )782()لَّن َیْسَتنِكَف اْلَمِسیُح َأن َیُكوَن َعْبدًا لِّّلِھ َوَال اْلَمالِئَكُة اْلُمَقرَُّبوَن(: ، و  المخلوقات كّلھم عبید اهللا وخلقھ

، وإّنما التفاوت فیما   )جّل شأنھ(وكّل مصنوعاتھ سواء في جھة العبودیة والنسبة إلیھ   
 .  ، ال فیما بینھا بالنظر إلى صانعھا بین أنفسھا

، وما قرأ أحد شیئًا منھا على وجھھ إّال  ، والعوالم كّلھا نسخٌة كتبھا اهللا بید قدرتھ نعم  
 .  وتوّصل بھ إلى سّر أحدیتھ

 .   ي حقیقة الكتابة لو ُوّفقَت لإلصابةبل ھذه ھ  

                                                                                                                                                                                     
:   1الكین ، ریاض الس 132:  4عوالي اللئالي :  راجع.  » ما عرفناك حّق معرفتك!  سبحانك «:  ، وقد ورد حدیٌث لفظھ ھذا)  778(

317   . 
 .  )369:  6لسان العرب . (  العالي المرتفع:  السامك)  779(
 .  27:  31سورة لقمان )  780(
 .  171:  4سورة النساء )  781(
 .  172:  4سورة النساء )  782(
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إّنك لو قسمت الحّد من الشفرة وفلقت :  وإلى ذاك ما یشیر العارفون بمضمون قولھم  
، وظھرت لك كنوز اللطائف  بحّد تدّبرك الھباء والذّرة لوجدت فیھا كنزًا خطیرًا وملكًا كبیرًا

 :  وشموس المعارف

 )783(ش در میان بینيآفتابی*** دل ھر ذّرة را كھ بشكافي 

، فإّنا نخشى أن یبّث من األسرار ما ال   ولنأخذ على جامح القلم ھنا بعنان اإلمساك  
 :   تتحّملھ األمالك وال األفالك

 ! )784(وما أنا ـ إن حّدثتھم ـ بأمین*** یقولون حّدثنا فأنت أمینھا 

   ھل أسماء اهللا توقیفیة أو ال ؟ 

كما عرفت  ، وإّنما ھي ـ والغرض أّن عدد صفاتھ المتعالیة ال تنحصر في تلك الثمانیة  
 .   ـ اصطالح من المتكّلمین على عادتھم في أغلب مباحثھم من قصور النظر ومحدودیتھ

 

 ]؟ أو ال ھل أسماء اهللا توقیفیة[

العلوم فذاك شيٌء ذكر في مبادئ  )785(توقیفیة) تعالى(وأّما ما شاع من أّن أسماءه   
 .  ، ولم نعرف لھ مأخذًا وال استنادًا استطرادًا واشتھر

، فلم أجد فیھا ما یدّل   وقد تصفحُت ما علیھ االعتماد من األخبار في مظاّن ھذه الوظیفة  
 .  على ذلك وال أدنى داللة

، وجواز أن تسّمى ذاتھ  ، وعدم التحدید والتقیید بل الذي یظھر منھا اإلباحة والرخصة  
، وأن ُتنعت حضرتھ المتعالیة بكّل   مقّدسة بكّل اسم دّل على معنى كمالي وصفة مقّدسةال

، وكّل ما ھو من صفات  ، ووصمة الخلق والتركیب نعت مجّرد عن لوثة النقص واإلمكان

                                                           
 .  إذا فلقت قلب كّل ذّرة تجد في وسطھا شمسھا:  معنى البیت)  783(
 .  23ُحكي ھذا البیت في مشارق األنوار )  784(
، وجّوزوا إطالق كّل ما ورد في الكتاب واألحادیث  وصفاتھ توقیفیة) تعالى(نقل غیر واحد من العلماء أّن أسماء اهللا )  785(

 .  ادًا في أسمائھإلح:  ، وسّموا ذلك ، ومنعوا كّل ما لم یرد فیھما الصحیحة دعاًء أو وصفًا لھ وإخبارًا عنھ
 .  وعلى ذلك منع جمھور أھل السّنة كّل ما لم یأذن بھ الشارع مطلقًا

 .  وجّوز المعتزلة ما صّح معناه ودّل الدلیل على اّتصافھ بھ ولم یوھم إطالقھ نقصًا
 .  ي فقد توّقف في ذلكوأّما إمام الحرمین الجوین.  ، كالقاضي أبي بكر الباقالني  وقد مال إلى قول المعتزلة بعض األشاعرة

، شرح المقاصد  62، دقائق اإلشارات  196:  4، الفتوحات المّكیة  3، األسماء والصفات للبیھقي   وما بعدھا 570الذخیرة :  قارن

 . 8، البیان في عقائد أھل اإلیمان  210:  8، شرح المواقف  343:  4
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، وأّما   المخلوقین التي یجمعھا جھة المحدودیة وتنتھي إلى العدم والفقدان والحاجة والنقصان
 .   فاإلباحة العاّمة والرخصة المطلقة فیما عدا ذلك

، وھو سواٌء لھ في كّل  وقانون الشریعة في ذلك مطابٌق لقانون العقل مطابقًة تاّمة  
 .   جھة

، ولكن لیست ھي كّل  وأسماء اهللا الحسنى وإن كانت محدودًة بتسعین أو أقّل أو أكثر  
 .  أسمائھ المباركة

إلشارة إلیھ في باب التوحید المشتمل على أسرار فقد ورد في الحدیث الذي تقّدمت ا  
في  )علیھ السالم() الصادق(، الذي یقول   المعارف وغوامض العلوم في ُأصول أسمائھ القدسیة

، وبالشخص غیر   ، وباللفظ غیر منطق بالحروف غیر مصّوت )786(خلق اهللا اسمًا  «:  أّولھ
 .  )787(»مجّسد

                                                           
 .  ، وأحلنا بعض الكالم فیھ إلى غیر دعوتنا ھذه من تحاریرنا قد سبق ذكر ھذا الحدیث الشریف)  786(

، وھذه اإلشارة وإن كانت غیر مجدیة البیان لألغلب وال ینتفع بھا  ھنا لطیفًا من اإلشارة إلى ما لعّلھ ھو مراد اإلمام منھ ونحن نذكر

 .  ، ولكن عسى أن تصادف لھا أھًال یرتاحون إلیھا ویصلون إلى لباب معانیھا وأسرار مطاویھا العاّمة بل وال یلیق إلقاؤھا إلیھم
ھو الوجود المطلق ) علیھ السالم(، فلعّل االسم الذي نعتھ اإلمام  ما دّل على المسّمى:  حیث إّن حقیقة االسم وجوھر معناه ھو:  فنقول

 .  ، وھو النفس الرحماني والفیض المنبسط والحّق المخلوق بھ المنبسط على ھیاكل الموجودات وقوابل الممكنات
 .  ، فھو اسم دالٌّ على مسّماه كاشف عن مقّوم ومحّقق معناه المقّدسة ووجوده الحّق وھذا من أقوى الدواّل على ذاتھ

 .  ، وھو اسم االسم واالسم الذي ھو من قبیل الحروف واألصوات ھو الداّل على ھذا االسم
 .  اإللھیة أو الكونیةما دّل على الذات مع تعّین خاصٍّ من التعّینات :  أّن االسم اإللھي ھو:  وبأجلى عبارة وأوضح إشارة

وأّول التعّینات الكونیة ھو فیضھ اإلطالقي في ذراري الممكنات المترّفع عن ُأفق الزمان واألبعاد والجھات الموصوف بتلك النعوت 

 .  التي وصفھا اإلمام في حدیثھ السامي
سماء اُألخر الكونیة التي ھي من تعّینات ھذا االسم ، ومن ھذا االسم خلق األ وھو أعظم األسماء الكونیة اإللھیة ال اإللھیة المتمّحضة

 .  اإلطالقي
 .  » أنا أصغر من رّبي بسنتین «:  ، إّال أّنھ عبده وھو رّبھ وال فرق بین ھذا االسم وبین مسّماه

لو  «:  ، وقال راجالحدوث واإلمكان إشارة إلى حقیقتھ المصطفویة المتحّققة بتلك المرتبة التي تقاعس الروح األمین عنھا في المع

 .  » دنوت أنملة الحترقت
 .  وال تنقص حقیقة ھذا االسم عن الذات في الكماالت إّال بالنقص اإلمكاني والمتأّخر المعلولي الالزم لذات المتعّین باهللا إلى المتعّین

، بل ھذه األسماء لھا السلطنة والربوبیة  مثالھاولیس ھذا االسم المخلوق من األسماء اإللھیة الثابتة في مرتبة الربوبیة كالعلم والحیاة وأ

، فاالسم اإللھي ـ سواء كان في  ، وإن كان االسم المخلوق ھو حّق مخلوق بھ األسماء الخلقیة اُألخر المطلقة على االسم المخلوق

، وإن   ، بل ھي أسماء األسماء  مرتبة الخلق أو في مرتبة الربوبیة المطلقة ـ لیس ما ھو في األوھام العاّمة من الحروف والكلمات

 .  كانت تلك الحروف المرّكبة واألصوات المؤّلفة أیضًا أسماء بمالحظة أّنھا موجودات كونیة كسائر الكونیات
تأّخر :  ، بمعنى ومن ھنا ظھر أّن األسماء اإللھیة التي ھي عبارة عن الذات المتعّینة بتعّینات كونیة خلقیة حادثة بالحدوث االسمي

 .  ، بل ھذا جار في مطلق األسماء ّین عن الذات المطلقةالتع
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فجعلھ كلمة تاّمة على   «:  إلى أن قال ـ بعد عّد وفیر من أوصاف ھذا االسم األقدس ـ  
، وحجب  لفاقة الخلق إلیھا; ، فأظھر منھا ثالثة  یس واحد منھا قبل اآلخرأربعة أجزاء معًا ل

، فذلك  لكّل اسم أربعة أركان) سبحانھ(، وسّخر   ، وھو االسم المكنون المخزون واحدًا منھا
الرحمن :   ، فھو ، ثّم خلق لكّل ركن منھا ثالثین اسمًا فعًال منسوبًا إلیھا اثني شعر ركنًا

 .  )788(» الرحیم

فھذه األسماء وما كان من األسماء الحسنى حّتى یتّم   «:  وبعد عّد جملة من األسماء قال  
 .   )789(» ، فھي نسبة لھذه األسماء الثالثة ثالث مائة وسّتین

ُقِل اْدُعوْا الّلَھ َأو اْدُعوْا الرَّْحَمَن َأّیًا مَّا (:   )تعالى(وذلك قولھ   «:   ثّم ختم حدیثھ الشریف بقولھ  

 .  )791(»  )790()َتْدُعوْا َفَلُھ اَألْسَماُء اْلُحْسَنى

لكریمة الموحاة فحوًى أو منطوقًا اإلشارة إلى ما ارتأیناه من ورّبما یستظھر من ھذه ا  
، كما أّنھ جلي من مالحظة األوراد واألذكار واألدعیة والخطب  عدم التحدید والتضییق

 .  والمناجاة وسائر ما ورد عن أساطین الدین وسدنة المّلة

                                                                                                                                                                                     
القلم :   ، أو  العرش واللوح والكرسي:  ، وفي الكونیات الحیاة والعلم والقدرة:  أّما األركان الثالثة فلعّل المراد بھا في مرتبة الربوبیة

 .  والعرش والكرسي إن جعلنا اللوح والعرش بمعنى واحد
 !  ، والسالم أن ینكشف السّر ، فقد أوشك أرخي الستر

، فإّنھ لم یحضرني في ساعتي ألنظر إلى  )لصدر المتأّلھین(في مقامي ھذا ) شرح كتاب ُأصول الكافي(وآسفني عدم وقوفي على 

 .  بخالصتھ) الدعوة(نظریاتھ العالیة وفلسفتھ الوثیقة في شرح ھذا الحدیث لكي ُأفید قّراء 
، فھو في أمثال ھذه الغوامض ابن بجدتھا وعرابة  فعلیھ بمراجعة ذلك السفر الجلیل لذلك العارف المتأّلھفمن أراد االستبحار والتوّسع 

 .  رایتھا
،  ، ثّم إرشاد طالبي المعارف اإللھیة إلى مواضعھا وما دفعنا إلى نفث ھذه الكلمة إّال االعتراف بفضل أھل الفضل وعدم بخس حقوقھم

 .   ))رحمھ اهللا(منھ . ( شاد والھدایةھو ولّي اإلر) سبحانھ(واهللا 
 .   277فقد سبق في ص.)  . . قد سبق ذكر ھذا الحدیث: ( في أّول كالمھ) رحمھ اهللا(أّما قولھ :   أقول

 .  285:  6فراجعھ في مستدرك سفینة البحار »  أنا أصغر من رّبي بسنتین «:  وأّما حدیث
 .  256:  1، ریاض السالكین  229:  1المناقب البن شھر آشوب :  ھ فيفراجع»  لو دنوت أنملة الحترقت «:  وأّما حدیث
ـ  236:  1فالحظ شرح ُأصول الكافي لصدرا .)  . . فمن أراد االستبحار والتوّسع فعلیھ بمراجعة ذلك السفر: ( )رحمھ اهللا(وأّما قولھ 

250   . 
 .  38:  1، جمھرة األمثال  362:  15تھذیب اللغة :  الحظ.   لرجل العالمفإّن ھذا التعبیر یقال ل) ابن بجدتھا: ( )رحمھ اهللا(وأّما قولھ 

 .  112:  1الكافي )  787(
 .  المصدر نفسھ ونفس الصفحة)  788(
 .  نفس المصدر السابق ونفس الصفحة)  789(
 .  110:   17سورة اإلسراء )  790(
 .  ، مع اختالف یسیر 112:  1الكافي )  791(
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أبو جعفر محّمد (اب بھ ما أج:  ، والقول الفصل في ھذا المقام والضابطة الكّلیة فیھ نعم  
:   ، تخرجھ من الحّدین  نعم «:   ؟ قال  شيء:  أیجوز أن یقال هللا:  لمن سألھ )علیھ السالم()الجواد

 .  )792(»  ، وحّد التعطیل حّد التشبیھ

، وأّنھ شيء  ، وبخالف األشیاء أّنھ شيٌء ال كاألشیاء:  وتأكیدًا لدفع تلك األوھام ورد  
،  )793(، واهللا خالق كّل شيء  ، وأّن كّل ما وقع علیھ اسم الشيء فھو مخلوق بحقیقة الشیئیة

 .  وكثیر من نظائرھا

فلعّلھ كان )794(أّما ذلك الحجر والتوقیف وما شاع من المنع عن التسمیة والتوصیف  
،   من علماء الدین وكبراء المّلة وسدید مالحظة منھم أن ال یبقى األمر فوضى استصوابًا

فتقتحم العاّمة والقاصرون على استعمال كّل ما یقع على ألسنتھم ویجري على خواطرھم من 
لما في تلك األسماء من دالالت النقص ; األسماء التي ال تلیق بقداسة تلك الحضرة المنیعة 

، ثّم یستمّر مریر ذلك االستعمال حّتى یلتصق ذلك  تصلھا عقولھم التي تخفى علیھم وال
، وما ھي   ، ویحسب من بعدھم من القرون أّنھا من الشریعة االسم السافل بذلك المقام العالي

 .   منھا في شيء

 !  ونعمت النظریة الملحوظة ھذه  

ما وصف بھ نفسھ في باب النھي عن الصفة بغیر ) الكافي(ویرشد إلى ذلك ما رواه في   
اعلم ـ رحمك اهللا ـ أّن المذھب   «:  ، فیھا )علیھ السالم() الصادق(من حدیث مكاتبة عن ) تعالى(

) تعالى(، فانف عن اهللا  )عّز وجّل(الصحیح في التوحید ما نزل بھ القرآن من صفات اهللا 
هللا عّما یصفھ ھو اهللا الثابت الموجود تعالى ا.  ، فال نفي وال تشبیھ البطالن والتشبیھ

 .  انتھى)795(» ، وال تعدوا القرآن فتضّلوا بعد البیان الواصفون

ونظرًا لتلك الحكمة الجدیرة باالّتباع یكون األولى عدم استعمال بعض ما لم یرد   
جّل (المجّرد ثابتًا لھ استعمالھ في الشریعة اإلسالمیة من األلفاظ التي یكون جوھر معناھا 

العاقل :   ، وذلك كلفظ  عنھا) شأنھ  جّل(، ولكّنھ محفوف وضعًا أو إطالقًا بجھة نقص   )شأنھ
باألّولیة ) تعالى(، فإّن جواھر معانیھا الكمالیة المجّردة عن اللصیق حقیٌق بھ  والفاھم مثًال
 .  نفسھ، أو ھي  ، فإّنھا ال تعدو حینئذ أن ترجع إلى العلم واألولویة

                                                           
 .  ، بأدنى تفاوت 85:  1الكافي )  792(
 .  83و 82:  1الحظ الكافي )  793(
 . 1ھـ  475راجع ص )  794(
 .  100:  1الكافي )  795(
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   عود إلى مبحث العدل 

ولكن الذي یستبق إلى الذھن منھا أّن العقل قّوة للنفس تعقلھا عن اّتباع ما یضّر بھا من   
، وما قارب ذلك من القول والمعاني التي یجّل حضرة  شھواتھا وتقودھا إلى صالح خیراتھا

،  العارف والصحیح والسلیم، وكذلك الفاھم و الحّق عنھا ویبعد منھا بعد الواجب من الممكن
وكّل ما انعطف علیھا والتحق بھا ولم یرد في شيء من أبواب الشریعة ال في الدعاء والثناء 

، إّال إلى المتیّقن  ، إذًا فالحري عدم التجاوز عّما في الكتاب الكریم من ذلك وال في غیرھما
، فإّنھا  ق ونظائرھا، كالموجود والثابت والمتحّق الضروري صدقھ وعدم شائبة نقص فیھ

 .  )796(، فقد وردت في ضروب أبواب السّنة صریحًا أو فحوًى وإن لم ترد في الكتاب

 

 ]عدلعود إلى مبحث ال[

أّما العدل خصوصیًا فكأّن الراسخین من العلماء أیضًا إّنما عّدوه أصًال من ُأصول   
ما ھو إّال ألّنھ وقع محال  )797(الشریعة وأفردوه بالعنوان من بین سائر الصفات واألسماء

                                                           
 .  لم نذكر ھنا وال فیما سبق مبحث الرؤیة التي ھي إحدى الخالفیات بین الطائفتین المتناظرتین في القرون اُألولى)  796(

) البلكفة(، وال سّیما مع النظر إلى  النزاع بین الفریقین ال یبعد أن یكون لفظیًا ، ونحسب أّن ألّنا نرى البحث فیھا عبثًا; لم نتعّرض لھا 

 .   ، كالكسب الذي تسّتر بھ في مسألة الجبر واالختیار التي تسّتر بھا أحد الفریقین وجعلھا جّنة لھ عن أسّنة الطعن والشناعة علیھ
 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( ، فتدّبر من مقالة غیرهوكالھما ال یّتضح لھ معنًى محّصل حّتى یرجع إلى الصحیح 

 .  تعالى اهللا عن ذلك علّوًا كبیرًا!  لھ أعضاء كالید والرجل وغیرھما ترى بال كیف) تعالى(إن اهللا :  ھي قول األشاعرة:  البلكفة:   أقول
 :  وأّما الكسب فعّرف بتعاریف كثیرة

 .  دثةأّن الشيء وقع من المكتسب لھ بقّوة مح:  )منھا(
 .  أّن العبد لھ قدرة على نوع من الفعل:  )منھا(و 
 .  أّنھ كّل فعل یستجلب بھ نفع أو یستدفع بھ ضرر:  )منھا(و 
 .  أّنھ الخلق واإلحداث:  )منھا(و 
 .  أّنھ ما ال یجوز تفّرد القادر بھ:  )منھا(و 
 .  الفعل عقیبھ )تعالى(أّن العبد إذا صّمم العزم على الشيء خلق اهللا :  )منھا(و 
 .   ، لكّن العبد یؤّثر في وصف كون الفعل طاعة أو معصیة أّن اهللا یخلق الفعل من غیر أن یكون للعبد فیھ أثر البّتة:  )منھا(و 

 77التوحید للماتریدي ،  217و 215، مقاالت اإلسالمّیین  61، اللمع  121و 22اإلبانة :  البلكفة ـ:  راجع ما یتعّلق باألمر األّول ـ أي

، شرح  570، االعتصام  266:  1، األربعین في ُأصول الدین   168و 164، اإلرشاد للجویني  75، االعتقاد والھدایة  85و

 .  181:  4المقاصد 
، شرح اُألصول  91، التوحید للماتریدي  539، مقاالت اإلسالمّیین  78ـ  72، اللمع  23اإلبانة :  وبما یتعّلق باألمر الثاني فقارن

، كشف  وما بعدھا 282، شفاء العلیل  97و 91و 89:  1، الملل والنحل   60ـ  59، االقتصاد للغزالي  245و 244الخمسة 

 . 123:   2، إحقاق الحّق  27، شرح الباب الحادي عشر  146:  8، شرح المواقف  226ـ  225:  4، شرح المقاصد  239المراد 
 .  ، فالحظ ھذا موجود ومذكور في أغلب الكتب الكالمیة عند اإلمامیة)  797(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


، وكان القول بما یؤّدي إلى إنكار العدل من  سالم بین أكبر طائفتین منھللخالف في أوائل اإل
لما ; منع الحسن والقبح العقلیین ودعوى أّنھ ال یدرك شیئًا منھا قمینًا بالبطالن حریًا بالخذالن 

 .  . یترّتب علیھ من المفاسد التي یرفضھا العقل واإلسالم براءًة منھا

ا سّد الباب على العقول واأللباب ومنعھا عن الحكم تلك المفاسد التي من أشّدھ  
، وإّال فأشرف المخلوقات ال میزة بینھ  والحكومة التي أوجدھا اهللا في اإلنسان لھذه الغایة

 .   وبین البھائم والحیوانات

، وصّحة وصفھ   )تعالى(ویتفّرع على عدم تحسینھ وتقبیحھ عدم وجوب العدل منھ   
 .   )ا یقول الظالمون علّوًا كبیرًاتعالى اهللا عّم(بالظلم 

) اللطف: ( ومن أعظم تبعات الحجر على العقل ومنعھ عن الحكومة سقوط قاعدة  
 .   )تعالى(ووجوبھ منھ 

، كوجوب إتمام  وھي قاعدة أساسیة شریفة یبتني علیھا جملة من ُأّمھات ُأصول الدین  
،   ، ووجوب النظر في المعجزة  ء، ووجوب بعثة األنبیاء ونصب األوصیا الحّجة والتبلیغ

 .   ، ووجوب المعرفة عقًال  ووجوب دفع الضرر

ومن جّراء إخفات صوت العدل وإخفاء نوره حكموا بأّن وجوب المعرفة من باب   
 .   )798(، ال العقل السمع ودلیل النقل

 !  وذھلوا عن استلزامھ الدور الواضح وما یفضي إلى الفواضح  

، كالجبر في أفعال العباد المستلزم لعبثیة  واعطف على ما سبق كثیرًا من ھذا النسق  
، إلى غیر ذلك من التوالي  ، وبطالن ثمرات الوعد والوعید إرسال الرسل وإنزال الكتب

 .  الفاسدة

، إّنھ ھو الراحم  عصمنا اهللا وسائر المسلمین من كّل ما یشین في الدنیا والدین  
 .  والعاصم

، وما انفّك لطوائف المسلمین وزعماء ُأممھم صرخة ُمنكر وضّجة نكیر على تلك  نعم  
 .   المزاعم من یوم نجوم أوھامھا وانتشار قتامھا إلى ھذه اآلونة

                                                           
 .  209، قواعد العقائد  118االقتصاد للغزالي :  قارن)  798(

، كشف  55و 54، الرسالة السعدیة   90و 88:  1، الملل والنحل  29، اإلرشاد للجویني   296رق الَفرق بین الِف:  وُحكي ذلك في

 .  25، ھدایة اُألّمة  439، الرسائل الفلسفیة لصدرا  222، اللوامع اإللھیة  241المراد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


،   ، وأشیاخ الطریقة السلفیة فقد شّدد في نكیرھا ورّدھا أكثر علماء السّنة النبوّیة  
، وعاّمة اإلمامیة فضًال عن فالسفتھم   مي المعتزلة، وقاطبة متكّل وسادات سالسل الصوفیة

 .  )799(ومتكّلمیھم وحكمائھم

 .   )800(فقد أصاب المحّز وطّبق المفصل) ابن رشد األندلسي(أّما الفیلسوف   

، وقد ضّلل تلك الطائفة   وھو على توّغلھ في األبحاث الفلسفیة لم یضع الطریقة السلفیة  
، وشّدد في  ، وعّدد كثیرًا من منكر آرائھا ، وخّطأھا في معقولھا ومنقولھا في أكثر ُأصولھا

 .  ، وتطّرف وأفرط حّتى صّرح بتكفیرھا  نكیرھا

، وسّیر نظرك   )801()ھـ 1319( ]سنة  [طبعة القاھرة ) 90(صحیفة راجع من مناھجھ   
، فإّنھ ـ بعد أن أطنب بالتشنیع على من أنكره وصّرح بأّنھا ضاّلة كافرة   في باب العدل منھا

تقولھ وما : (  ـ قال) تعالى(وأورد جملة كافیة من اآلیات ودلیل العقل على وجوب العدل فیھ 
، فنعوذ باهللا من  من أّنھ یجوز على اهللا أن یفعل ما ال یرضاه أو یأمر بما ال یریده.   . . األ

 .  )802()، وھو كفر ھذا االعتقاد في اهللا سبحانھ

وال شيء ھو إّنھم قد التزموا أّنھ لیس ھنا شيء في نفسھ عدل : ( وقال في صدر البحث  
وھذا في غایة الشناعة بأّنھ لیس ھاھنا شيء في نفسھ خیر وال شيء ھو في .   في نفسھ جور

، وأّنھ لو  ، فیكون الشرك باهللا لیس في نفسھ جورًا وال ظلمًا إّال من جھة الشرع نفسھ شرٌّ
ف وھذا خال.   ، وكذا لو ورد بالمعصیة ورد الشرع بوجوب اعتقاد الشریك لھ لكان عدًال

 . إلى آخر كالمھ )803()المسموع والمعقول

، وأّنھ لیس الحسن إّال ما حّسنھ  وأراد بھذه الجملة ما قّدمنا نقلھ من إنكار الحسن والقبح  
 .  ، وال القبیح إّال ما قّبحھ  الشارع

،  ف تفصیًال، وقد أبان االختال وقد أحسن البحث أیضًا في مسألة الجبر واالختیار  
، وزّیف ما   ، وذكر الصحیح من معنى الكسب  وجمع اإلشارة إلى األدّلة معقوًال ومنقوًال

 .   )804(، وذكر أّنھ بما یقولون لفظ ال محّصل لھ  ذكروه وأبطلھ

                                                           
 .  ، فراجع 2ھـ  342تقّدم ذلك مع مصادره في ص)  799(
 .  )123:  8ن العرب لسا. ( ، أو إذا كان بلیغًا ھذا تعبیر یقال للرجل إذا أصاب الحّجة)  800(
 .  116ـ  115مناھج األدّلة )  801(
 .  116المصدر السابق )  802(
 .  115المصدر السابق )  803(
 .  وما بعدھا 109المصدر السابق )  804(
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،  لتفصیل، ولكن على الجملة ال ا وقد أصاب محّز الصواب في أكثر آرائھ ونظریاتھ  
، كما  في جملة من ُأصولھ ونظریاتھ وفلسفتھ ومعتقداتھ )علیھم السالم(وقد وافق أئّمة أھل البیت 

 .  ، ولكن ما العصمة إّال هللا ولمن عصمھ اهللا شّذ عن ملحوب الحّجة في كثیر منھا

 أّن األساطین ـ حذرًا من وقوع السواد في حمأة ھذه المزاعم وأوحال ھذه:   والقصارى  
 ، حّتى إّنھم من مزید األضالیل ـ جعلوا العدل أصًال من ُأصول الدین

 .  بالعدلیة:  االعتناء بھ واألھمیة سّموا أنفسھم ومن وافقھم علیھ

شریعة ولیس الغایة والغرض من كّل ما ذكرناه من النقد والرّد سوى بیان قداسة   
، فإّن   ، وتمحیصھا عن كّل ما یعوقھا من موافقة العقل ومساوقتھ اإلسالم عن تلك األوھام

 .  بین الدین والعلم والعقل ُأخّوة واشجة ورحم ماّسة وأسباب نسب وثیقة

ولكن بعض من ال ُدربة وال دریة لھ أراد من حیث یدري وال یدري أن یقطع بین ھذه   
 .  بة الوشیجةالرحم المتواصلة والقرا

، فإّن تلك المبادئ المقّدسة قد أشرقت من مشرق فذٍّ ونبعت من ینبوع واحد   وھیھات  
 .   مترابطًة متكانفة كارتباط البسیط في نفسھ والشيء الواحد بذاتھ

العلم والعقل ـ وما ھي منھ في :  وحیث إّنھم ألصقوا باإلسالم بعض منافراتھ عن أخویھ  
قّدم من عنائنا خدمًة نعتّدھا لإلسالم وفریضة على كّل من في وسعھ شيء شيء ـ كان كّل ما ت

، واهللا  من ذلك إزاحًة لما ُألصق بھذا الدین الكریم من الدخائل وما ُألحق بھ من األباطیل
 .  حسبنا ونعم الوكیل

و ، فإّننا ل  ثّم من العدل أن نكتفي من مبحث العدل بھذا القدر ونجعلھ خاتمة ھذا الجزء  
مألنا الصحف والدفاتر وأفنینا األقالم والمحابر لما أحصینا تمام خیراتھ وال استوعبنا عظیم 

، ولذا كان  ، ولكن ھذا ما أنھزتھ الفرصة وأمھلنا لھ ما یجّرعنا الزمان من الغّصة  بركاتھ
كّلھ ـ كما یشھد اهللا ـ على جري القلم وترّسل الطبع وبما یستحضره الخاطر على تشّوشھ 

 .   أخطاره المانعة من الفراغ لھ أشّد المنعو

، ویتفّضل علینا بأن   أن یعاملنا بلطفھ وفضلھ) جّلت ألطافھ(وختام العدل أّنا نرغب إلیھ   
،  ، وإلیھ نلجأ من سّیئاتنا  ، فإّنا نبرأ إلیھ من حسناتنا  ، فیھلكنا بعدلھ ال یعاملنا بما نستحّق

 .  اھرًاوالحمد لھ أّوًال وآخرًا وباطنًا وظ

 

   ذكرى وبیان 
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 : أستلفت بھا نظر القّراء الكرام إلى ُأمور  

نظرًا لبحثنا في أوائل ھذا الجزء بل ) بالدین واإلسالم(أّننا وسمنا ھذه الدعوة :  األّول  
عن مقاتلھ  )806(عنھ منافحة الكمي )805(، ونافحنا في تمامھ عن صّحة الدین وتوطید دعائمھ

 .  والغیور عن حالئلھ

وكان النظر فیھ على كّلیتھ وعمومھ من غیر وجھة اختصاصیة وال قصدًا إلى نحلة   
 .  ، وأّن لإلنسان صانعًا حكیمًا  ًا، إّال كونھ دین معّینة

، وأّنھا ھي  وقد بحثنا في ما یلي من األجزاء عن خصوص شریعة اإلسالم المقّدسة  
، وتسجیل أّنھ  ، وجعلنا العنایة في سرد وجوه إعجاز القرآن الكریم الدین الحّق وحّق الدین

،   لسفیة في عاّمة النبّوات، ونظرنا نظرات ف ما ھو وسائر الكتب المنّزلة من السماء بسواء
، أو   ، ودفع كّل شبھة تقال علیھا ، ونھضنا للمحاماة والذّب عنھا ونسبة النبّوة المحّمدیة منھا

 .  وصمة سوء یصمھا الجاھلون بھا أو المناوئون لھا

حاشدة بالمقاصد حافلة بالمباحث الشریفة ) تعالى(وسوف تبرز لك تلك األجزاء بعونھ   
 .   المھّمة على طرز لم ُیعھد وطور لم ُیسبق وما سبق برھان ما سیجيء إن شاء اهللا

الدعوة : ( ، أو )بالدین واإلسالم: ( ، فأحِر بھذا المشروع أن یتسّمى  وعلى ھذا  
 .  )اإلسالمیة

عي أّن ھذه الدعوة السامیة اإلسالمیة حلقات مّتصلة وعرى مرتبطة یستد:  الثاني  
، أواخرھا منوطة بأوائلھا وأوائلھا مرتبطة  ، ویتوّقف بعضھا على بعض بعضھا بعضًا

، ابتناء على ُأصول محكمة وقوانین   بأواخرھا ارتباط النتیجة بالمقّدمات والمبادي بالغایات
 .  ، تحكم بھا اإلحساسات الحیة والوجدانات السلیمة واُألسس العقلیة متقنة

اطف الناظرین فیھا والواقفین علیھا أن ال ینظروا فیھا نظرًا فنحن نستمیح من عو  
، ثّم ینبذوھا ظھرّیًا نظرة مستعجل وأخذة مسترسل  ، وال یستطرفوا طرفًا منھا سطحیًا

، ویستوفوا  ، بل الرجاء ـ ولھم الفضل ـ أن یغرقوا نزعًا في مضامینھا  ومراجعة مستوفز
ّل واحد من أجزائھا ولو في طّي ساعات وغضون ، ویأتوا بالسبر على ك النظر في فصولھا

 .  أّیام من ُأویقات الفراغ وآونات الراحة والمھلة

                                                           
 . )413:  1صحاح اللغة . ( م مثل كافحوھم، ونافحوھ خاصمت عنھ:  نافحت عن فالن)  805(
 .  )386:  4القاموس المحیط . ( ، أو البس السالح الشجاع:  الكمي)  806(
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فإّني على أمل وثیق أن یجد مطالع ھذا الكتاب ما یرتاح الفكر إلى النظر فیھ وتنبسط   
 .  لسھولة عباراتھ وسالسة مجاریھ; النفس إلى مطالعة مطاویھ 

ائحھم ویحكم بھ إنصافھم من ردٍّ أو قبول أو استحسان أو ثّم ھم بعُد وما تقترح قر  
 .  استھجان

ال أبتغي من الكّتاب واألفاضل الثناء علیھ واإلطراء فیھ وتصفیف األقوال الضخیمة   
، بل بغیتي منھم ورغبتي إلیھم أن ینظروا  والمقاالت الضافیة الفخیمة في تقریضھ وتوصیفھ

، فیذكرون ـ فضًال منھم ـ  محكمة التمحیص والتدقیق عاریًا ، ویضعوه في إلیھ نظرًا مجّردًا
، ویعّرفوني محاسنھ   ، وما یستحّقھ على الواقع والحقیقة بنفسھ من مدح أو ذمٍّ ما لھ وما علیھ

 .  ، فاإلنسان ـ مھما كان ـ أعمى عن عیوبھ وأصّم بنفسھ عن سّیئاتھ ومساوئھ

 .  ًال وشھامًة وُنبًالوإّني ال محالة أعتّد ذلك منھم علّي فض  

كما أّني على یقین أّنھم إذا ترّبعوا على منّصة الحكم سوف ال یحكمون إّال عدًال وال   
یقولون إّال قسطًا من غیر ما تعّصب دیني وسوء أدب أخالقي وال مداخلة لألغراض 

تخفى  الذي ال) جّل شأنھ(، فھو  ھو الرقیب على ذلك والحسیب) سبحانھ(، واهللا  واألھواء
 .   ، وھو على كّل شيء شھید علیھ خافیة

،  كما أّن أشّد رجائي وبغیتي مّمن یقع في یده كتابي ھذا أن ال ینبذه في زاویة اإلھمال  
، أو یسّد بھ فّوھة  ، وال یأخذه لیمأل بھ فراغًا من قماطیر كتبھ  وال یضعھ في روزنة اإلغفال

لمطالعتھ وسبره إلى غایتھ فاهللا والذّمة والضمیر  فمن ال یجد في نفسھ نشاطًا!  من غرفة بیتھ
، ویسترجع ما دفع  ، ویرّده من حیث أخذه رقباء علیھ خصماء لھ أن یرجعھ من حیث استلمھ

، ویكون قد صنع جمیًال وأسدى   بإزائھ من ثمنھ الزھید فضًال عّما لو وصل إلیھ بغیر ذلك
 !  معروفًا

وجرت عادة الحدیث عند أكثر أرباب التألیف أن  أّنھ قد مضت سّنة القدیم:   الثالث  
یقّدموا مؤّلفھم ھدیة لملك من ملوك زمانھم أو لوزیر من  الوزراء أو رئیس من األعیان 

،  ، أو ألخ في الفضل شقیق ، أو لصدیق عریق  ، أو لمربٍّ مقّوم ، أو ُألستاذ معّلم  والوجھاء
الحقوق على صاحب ذلك التألیف أو أو لغیر ذلك من ذوي المیزة واالختصاصیات وذوي 

 .   الشھرة الكافیة

أّما ھذا الضعیف فال أجد أحّق وألیق من أن أجعل دعوتي ھذه ھدیًة باسم روحانیة   
، فإّننا إن علمنا شیئًا فمن رشحات  صاحب ھذا الدین المقّدس وأوصیائھ وخلفائھ الكرام
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قّدمنا فمن یمن بركاتھم والسیر على ، وإن ت ، أو أصبنا حسنًا فمن نفحات حسناتھم  علومھم
، وإن تأّخرنا فمن قصورنا أو تقصیرنا عن صّحة اّتباعھم واالقتداء بھم   سننھم ومنھاجھم

 .  وتدّبر معارفھم وحكمھم

أّن األّول واألولى بالحمد والمّنة والفضل واإلحسان ھو اهللا الواحد :   والقصارى  
 .  وحیھ وخزنة ھدایتھ وإرشاده، ثّم سفراؤه ووسائط فیضھ وسدنة  األحد

ثّم أّنني غّب ذلك ُأسدي بكّل عاطفة مّني جمیل الثناء وصالح الدعاء ووثیق الوّد   
، وحّثني  ، ونّشطني لھا وصحیح اإلخاء والحّب شاكرًا كّل من أعانني على نشر دعوتي ھذه

بینھم خاّصة إخواني ، أخّص من  ، وأتحفني بعاطفة المساعفة  ، ومّد إلّي ید المساعدة  علیھا
، ونفثوا فّي روح الھّمة والنشاط للقیام بھذا  الذین وازروني ونصروني على طبعھا ونشرھا

 .  العناء الباھض والعباء الثقیل

، وما ُجبلوا علیھ  ، وعواطفھم الشریفة وما نسیت من شيء فما أنا بناس أیادیھم الجمیلة  
 .  حیح الوفاء وصادق اإلخاء، وص  من الصدق والحمّیة والغیرة الدینیة

، فإّنھ ولّي المثوبة  أرغب مبتھًال في حسن جزائھم وعظیم حبائھم) سبحانھ(وإلى اهللا   
 .  ، واهللا ال یضّیع أجر من أحسن عمًال واإلحسان

، وال نّدعي  ونحن مھما حاولنا اإلحصاء والتدقیق نعرف ونعترف أّننا لسنا ببالغیھ  
فوات الطبع أو المطبعة طالما نعلم أّن اإلنسان مھما كان فھو مظّنة السالمة في باقیھ من ھ

 .  ، ولكن ال نشّك أّنھ أقّل المطبوعات غلطًا وأحسنھا ضبطًا وإتقانًا الخطأ والنسیان

، فكأّن تلك   وال یخفى أّن ھذه الطبعة الثانیة قد زادت على اُألولى بقدر الضعف  
، وقد أصبحنا  لم نفعًا وجلبت على طّالب الحقائق خیرًاالظالمة والمصادرة قد جّرت إلى الع

 :  في ذلك على حّد المثل القائل

 ظلمًا فترمي بجني الثمر*** كم نخلة یرمونھا بالحجر 

، وما التوفیق إّال باهللا وال العناء كّلھ إّال لھ وفي سبیلھ إن شاء  وكذلك نفعل ویفعلون  
 .  اهللا
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   فھرس المحتوى 

 

 فھرس المحتوى

 

 أ ـ ب…  كلمة المجمع

 7…    مقّدمة التحقیق

 9…  أعظم حدث 

 11…  النمط الجدید..  اإلسالم 

 13…  ھذا الكتاب

 24…  : ترجمة المؤلِّف

 24…  اسمھ ونسبھ ووالدتھ 

 27…  ُأسرتھ 

 27…  نشأتھ وطلبھ للعلم 

 28…  أساتذتھ 

 31…  تالمذتھ 

 37…  إجازاتھ 

 38…  قبس من سیرتھ 

 52…  أسفاره ورحالتھ 

 56…  مكتبتھ 

 57…  مواقفھ السیاسیة واإلصالحیة 

 61…  جھوده في مجال التقریب 

 66…  أدبھ 

 69…  ما قیل فیھ 

 73…  طرائف نادرة للمترجم 
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 77…  مؤّلفاتھ وآثاره 

 93…  مرضھ ووفاتھ ومدفنھ 

 98…  منھجیة تحقیق الكتاب

 101…  مقّدمة المؤلِّف

 106…  : ذكر سوانح في المقام

 107…  األدیان وعوامل نشوئھا ورقّیھا:  السانحة اُألولى 

 111…  ماھیة الشرف والسعادة : السانحة الثانیة 

 120…  العوامل المنّشطة لتحصیل الشرف:  السانحة الثالثة 

 كلمة عن المؤلِّف وعلوقھ بالفلسفة وفنون اللغة:   السانحة الرابعة 

 121…  العربیة

 123…  ، والدعوة اإلسالمیة الحكماء ومؤّلفاتھم:  السانحة الخامسة 

 138…  في وجوب النظر ولزوم المعرفة:  مقّدمة 

 138…  فطرة اإلنسان على تطّلب األسباب لكّل محسوس 

 139…  تقسیم الناس في طلب المعارف والسیر في طلب الحقیقة 

 142…  المنعم االستدالل على وجوب المعرفة بوجوب شكر 

 147…  بنذة في تعریف العقل وأقسامھ ومنافعھ 

 161…  في إثبات الصانع الحّي:  الفصل األّول

 161…  الفالسفة وھذه المسألة 

 171…  :  تمھید ُأمور إلثبات الصانع ودحض أباطیل المالحدة

 171…  في أصل اإلنسان:  األمر األّول 

 179…  یة إلى التقّلبات لبلوغ حّد الفعلیةحاجة الكوائن الماّد:  األمر الثاني 

 183…  في الوجدانیات وبیان مبادي الوجود في اإلنسان:   األمر الثالث 

 187…  أكبر ناموس في حفظ نظام العالم ھو الدین:  األمر الرابع 

 194…  في الصدفة ونقدھا:   األمر الخامس 

 197…  إشارة إلى قاعدة أّن فاقد الشيء ال یعطیھ:   األمر السادس 

 198…  في تمییز البدیھي من النظري:   األمر السابع 
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 199…  في بطالن الدور والتسلسل:  األمر الثامن 

 201…  ، ومناقشة ذلك  تعیین موضع النزاع في المقام 

 207…  أبسط وأوضح برھان على إثبات الصانع الحكیم 

 210…  والسوفسطائیةفي الوجود والعدم  

 212…  : االستظھار على إثبات الصانع بُأمور لمزید التأكید

 213…  مالزمة االعتراف بوجود النفس لوجود الخالق:  األمر األّول 

 217…  ، والجواب عنھا في شبھة وقوع الشرور في العالم:  األمر الثاني 

 233…  في البحث عن أصل األدیان:   األمر الثالث 

 246…  نقل كلمات بعض فالسفة الغرب وأدّلتھم على ثبوت الصانع 

 257…  في توحید الصانع ونفي الشریك عنھ:   الفصل الثاني

 257…  التفّكر في بدیع الصنع الداّل على وحدة الصانع 

 260…  البرھان الصناعي على وحدة الصانع 

 262…  االستدالل على التوحید من نفس الوجود 

 267…  : الطرق واألدّلة إلى الصانع وتوحیدهتعداد مرجع 

 267…  التدّرب في معارج المعرفة واإلیمان:  األّول 

 271…  التفّكر في اآلیات واآلثار:  الثاني 

 272…  المجادلة بالتي ھي أحسن:   الثالث 

 273…  أدّلة برھانیة على امتناع تعّدد الواجب 

 274…  ةالكالم في صفات الواجب الثبوتیة والسلبی

 281…  ؟ ھل صفات الواجب ھي عین ذاتھ أو ال 

 289…  وعلّو مرتبتھ )علیھ السالم(كالم في حّق أمیرالمؤمنین  

 293…  عود على بدء 

 297…  كلمة ختامیة في خالصة مباحث التوحید 

 301…  في العدل:  الفصل الثالث

 301…  مزایا العدل وآثاره والثناء علیھ 

 309…  أعلى مراتب العدالة ومحّل تحّققھا 
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 311…  مراتب الوالیات وتدّرجاتھا 

 316…  تعیین موازین العدل حسب الحقوق وبیان ضابطتھا 

 319…  بعض الكالم في العصمة 

 324…  عود على بدء 

 326…  خالصة وفذلكة المقام 

 342…  العدل االعتقادي

 342…  یناّتصاف الواجب بالعدل عند جمیع المسلم 

 343…  مباحث الحسن والقبح العقلّیین

 364…  ، ومناقشتھما  األصالن الدافعان لألشعري على إنكار الحسن والقبح 

 366…  مباحث الجبر واالختیار

 384…  نصیحة أخالقیة 

 387…  مبحث القضاء والقدر

 395…  : بیان المسألة بعّدة ُأمور

 395…  ، والفرق فیما بینھا ، والقضاء والقدر في العنایة اُألولى:  األمر األّول 

 396…  في محّل القضاء:  األمر الثاني 

 398…  في محّل القدر:   األمر الثالث 

 399…  توضیح المشكالت المزبورة بمثل مناسب:  األمر الرابع 

 401…  في البداء:   األمر الخامس 

 414…  في األفعال االختیاریة ومبادیھا ومقّدماتھا والجبر والتفویض:   األمر السادس 

 425…  )علیھم السالم( ، واالستشھاد بروایات األئّمة خالصة البیان في ھذا المقام 

، والترغیب  ، والوعد والوعید  في بیان فائدة التكالیف والدعوة:  األمر السابع 
 434…  الجّد، وتأثیر السعي والجھد والطلب و والترھیب

 445…  في االستعدادات واختالفھا وتنّوعاتھا:  األمر الثامن 

 454… في السعادة والشقاء:   األمر التاسع 

 466… عود إلى تتّمة مباحث الحسن والقبح 

 475…  ؟ توقیفیة أو ال) سبحانھ وتعالى(ھل أسماء اهللا  
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 481… عود إلى مبحث العدل 

 486…  ذكرى وبیان 

 491…  وىفھرس المحت 
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